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ΤΣΖΜΑ ΓΤΑΛΗΝΟΤ ΣΖΡΗΓΜΑΣΟ

Μία μοναδική ηεχνική ζηην ακίνηηη προζθεηική για ηον καινούργιο αιώνα
Σν ζύζηεκα γπάιηλνπ ζηεξίγκαηνο ΕΧ-27 είλαη κία ελαιιαθηηθή κέζνδνο γηα νδνληηάηξνπο θαη
νδνληνηερλίηεο.
ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηνπ νδνληηάηξνπ, ην ζπλεζέζηεξν πξόβιεκα γηα ηελ θαηαζθεπή
αθίλεηεο απνθαηάζηαζεο είλαη ε έιιεηςε δνληηώλ ζηεξηγκάησλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο θαηαθεύγνπκε
ζηελ ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ ή κεξηθήο νδνληνζηνηρίαο.
Ζ εηαηξία DentΑvantgArt ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηζηήκνλα Dr. Nemeth Laszlo, αλέπηπμε κηα
πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία ε νπνία πεξηνξίδεη ην πξόβιεκα ησλ απνιεζζέλησλ δνληηώλ πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πξνζζεηηθήο απνθαηάζηαζεο, ρσξίο ρεηξνπξγηθή επέκβαζε
θαη κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν.

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ

ηνλ 21ν αηώλα ιόγσ ησλ απμεκέλσλ θνηλσληθώλ απαηηήζεσλ νη άλζξσπνη κέζεο ή κεγαιύηεξεο ειηθίαο
πνπ παιηόηεξα ζπκβηβάδνληαλ κε κεξηθέο ή νιηθέο νδνληνζηνηρίεο, ζήκεξα αλαδεηνύλ πεξηζζόηεξν
πξαθηηθέο, πνηνηηθέο θαη αηζζεηηθέο απνθαηαζηάζεηο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ ηόλσζε ηεο ςπρνινγίαο
ηνπο θαη κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε.
Οη αζζελείο ζέινπλ θαη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο κε άλεζε ρσξίο
λα αιιάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, ρσξίο λα λνηώζνπλ κεηνλεθηηθά, ρσξίο λα θνβνύληαη.
Αλακθηζβήηεηα κε ηελ επηινγή ηνπ ΕΧ-27 πξνζθέξεηε ζηνλ αζζελή κία νινθιεξσκέλε αθίλεηε
πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε, άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ ζηνκαηνγλαζηθνύ ζπζηήκαηνο, πςειή ζηνκαηηθή
πγηεηλή, αηζζεηηθή θαη ςπρνινγηθή ηθαλνπνίεζε.

10 ΥΡΟΝΗΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ζ εκπεηξία καο όια απηά ηα ρξόληα θαη ε ηθαλνπνίεζε ρηιηάδσλ αζζελώλ, θαζηζηά ην γπάιηλν ζηήξηγκα
ΕΧ-27 ιεηηνπξγηθό κε άςνγε ζπκπεξηθνξά ζηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.
Ακέηξεηεο θιηληθέο εμεηάζεηο , παζνινγναλαηνκηθέο θαη αθηηλνδηαγλσζηηθέο κειέηεο, καο απνδεηθλύνπλ
όηη παξαηεξείηαη πξνζαξκνζηηθή θεξαηηλνπνίεζε βιελλνγόλνπ θάησ από ην γπάιηλν ζηήξηγκα ρσξίο
απνξξόθεζε νζηνύ. Βάζε ζηαηηθώλ κειεηώλ θαη αλάιπζεο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, ην ΕΧ-27 δελ
ιεηηνπξγεί σο γέθπξα ειεύζεξνπ άθξνπ. Αηκνιπηηθέο αλαιύζεηο έδεημαλ όηη ην πιηθό είλαη κε
πνξώδεο, κε ηνμηθό ρσξίο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο.
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ΓΗΑΣΗ ΓΤΑΛΗ
Σα θνηλά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη ζήκεξα ζηελ νδνληηαηξηθή, έπεηηα από καθξνρξόληεο
έξεπλεο θαη κειέηεο, θξίζεθαλ αθαηάιιεια σο επηινγή γηα ηελ πξώηε ύιε ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΧ-27 γηα
δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο ην θαζέλα
ΠΟΡΔΛΑΝΖ:
Λόγσ ηεο ζπζηνιήο πνπ παξνπζηάδεη δελ επηηπγράλεηαη ε απόιπηε εθαξκνγή ζην βιελλνγόλν.
Δμαηηίαο ηεο πνξώδεο ζύζηαζήο ηεο κεηώλεηαη ε ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί
θιεγκνλώδεο αληίδξαζε βιελλνγόλνπ.
ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΡΖΣΗΝΖ:
Kαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο ξεηίλεο (γπάιηζκα), παξνπζηάδεηαη απώιεηα εθαξκνγήο κεηαμύ βιελλνγόλνπ
θαη ζηεξίγκαηνο. Όπσο θαη ε πνξζειάλε έηζη θαη ε ξεηίλε παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηνκαηηθήο
πγηεηλήο ιόγσ ηεο πνξώδεο ζύζηαζήο ηεο.
ΜΔΣΑΛΛΟ:
Μεηά ην ρπηήξην ηνπ ζηεξίγκαηνο, απαηηείηαη ιείαλζε ιόγσ ηεο νπνίαο παξνπζηάδεηαη απώιεηα
εθαξκνγήο κεηαμύ βιελλνγόλνπ θαη ζηεξίγκαηνο.

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΕΥ-27
Γνθηκάζηεθε ινηπόλ σο πξώηε ύιε γηα ην ζύζηεκα ΕΧ-27 ην γπαιί ζην νπνίν όκσο θξίζεθαλ αλαγθαίεο
θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο.
ην ΕΧ-27 αθαηξέζεθαλ νη ηνμηθέο νπζίεο ηνπ θνηλνύ γπαιηνύ (κόιπβδνο, βάξην), θαη πξνζηέζεθε
ςεπδάξγπξνο θαη καγλήζην.
Οη θαιέο ηερλνινγηθέο ηνπ ηδηόηεηεο νθείινληαη ζηελ πςειή πεξηεθηηθόηεηα ηξηνμεηδίνπ ηνπ βνξίνπ ην
νπνίν εμνπδεηεξώλεη ηα αιθννινύρα νμείδηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξώηε ύιε.
Δμαηηίαο ηεο ρακειήο πεξηεθηηθόηεηάο ηνπ ζε λάηξην, ηα ηόληα ηνπ δελ κεηαθέξνληαη ζην ζάιην κε
απνηέιεζκα λα κελ απμάλεηαη ζεκαληηθά ην ΡΖ πεξηκεηξηθά ηνπ βιελλνγόλνπ.
Ζ ζεξκηθή αγσγηκόηεηά ηνπ είλαη κεησκέλε, δελ ελεξγεί ζαλ γαιβαληθό ζηνηρείν θαη δελ πξνθαιεί ηελ
δηάβξσζε άιισλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.
Έπεηηα ινηπόλ από ζπλερείο επεμεξγαζίεο θαη δνθηκέο, ην ΕΧ-27 πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή έρνληαο
ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο:
Γπλαηόηεηα
θπζηθνκεραληθήο
επεμεξγαζίαο
Τςειό ζεκείν ηήμεο

Υεκηθή ζηαζεξόηεηα
Βηνζπκβαηόηεηα
θιεξόηεηα - αληνρή
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ


Πξνζθέξεη ζηνλ αζζελή κία νινθιεξσκέλε αθίλεηε πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε, άξηηα
ιεηηνπξγία ηνπ ζηνκαηνγλαζηθνύ ζπζηήκαηνο, πςειή ζηνκαηηθή πγηεηλή, αηζζεηηθή θαη
ςπρνινγηθή ηθαλνπνίεζε



Έρεη εύθνιε θαη γξήγνξε εθαξκνγή ρσξίο ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν



Δίλαη κε πνξώδεο, κε ηνμηθό, ρσξίο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο



Δθαξκόδεηαη κε επηηπρία ζηα θαηληαθά ηόμα πνπ είλαη ειιηπή από ην έλα (2a) (2c) ή θαη ηα δύν
άθξα (2b) (2d) θαη ζε γέθπξεο κεγάινπ κήθνπο (1b) (3)



Απνηειεί ελαιιαθηηθή ιύζε αθίλεηεο πξνζζεηηθήο απνθαηάζηαζεο ζε πεξηζηαηηθά όπνπ
ελδείθλπηαη κεξηθή νδνληνζηνηρία.



Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα εθαξκνγήο αθίλεηεο πξνζζεηηθήο απνθαηάζηαζεο ζε πεξηζηαηηθά όπνπ
είλαη αδύλαηε ε ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ γηα αλαηνκηθνύο ή ςπρνινγηθνύο ιόγνπο.

ΔΦΑΡΜΟΓΔ
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ΚΑΝΟΝΔ


Σν ζεκαληηθόηεξν είλαη λα ππάξρεη ζηαζεξή θαη γλσκαηεύζηκε θαηληαθή ξάρε
κειινληηθό κέξνο ηνπ γπάιηλνπ ζηεξίγκαηνο ΕΥ-27



άγξαθνο θαλόλαο . Όζν πην πνιιά ζηεξίγκαηα ηνπ αζζελή βξίζθνληαη εγγύο ηόζν πην πνιιά
απνιεζζέληα δόληηα κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ άπσ (κε 2α,2β ηάμε ζε ζρέζε κε ηνλ WildVoldrich)



ην γπάιηλν ζηήξηγκα είλαη πάληα ην άπσ κέξνο ηεο γέθπξαο κε ειιηπή θαηληαθό ηόμν (όηαλ
αληηθαζηζηνύκε 5 θαη 6 είλαη πξνηηκόηεξν λα ηξνρίδνπκε ην 3 θαη ην 4. Σν 5 ζα είλαη ην
γεθύξσκα (ελδηάκεζν) θαη ην 6 ζα είλαη ην γπάιηλν ζηήξηγκα



ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ πξώηεο ηάμεο/ βάζξν αλάκεζα ζηα παξαζθεπαζκέλα
δόληηα . Όζν θαιύηεξεο πνηόηεηαο ηόζν θαιύηεξν ην απνηέιεζκα



ην γπάιηλν ζηήξηγκα πξέπεη λα έρεη αληαγσληζηή γηα λα αλαλεώζεη ηηο ζπγθιηζηαθέο ζρέζεηο
θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνκαηνγλαζηθνύ ζπζηήκαηνο.

ζην

ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ







Αζηαζήο θαηληαθή ξάρε (5-8mm παξεηνγισζζηθή θίλεζε)
Αλεπαξθέο θαηληαθό ύςσκα θαη πιάηνο/θάξδνο καδί κε εθηεηακέλε απνξξόθεζε νζηώλ
ηελή ξάρε δεκηνπξγεκέλε από πνιύ ζηελό θαηλίν απνηεινύκελε κεξηθώο από
ππνβιελλνγόλην ηζηό
Αλεπαξθήο επνύισζε ηνπ θαηλίνπ κεηά από εμαγσγέο
Πάζεζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ζηόκαηνο (leucoplaque, lichen rubber planuw etc.) – ζπκβνπιή
από πεξηνδνληνιόγν
ε πεξίπησζε πνπ ν αληαγσληζηήο ηνπ πξνβιεπόκελνπ γπάιηλνπ ζηεξίγκαηνο βξίζθεηαη ζε
ππεξέθθπζε
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ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ
Prof. Dr. Tibor Kerenyi
Head of Pathologic Department of Central Military Hospital
Γίλαλε κειέηεο δηάξθεηαο 4 εηώλ ζε 9 αζζελείο θαη ιεθζήθαλε 67 θπηηαξνινγηθά δείγκαηα. Βξέζεθαλ
ιίγα θεξαηηλνπνηεκέλα αιιά θαηά ηα άιια ηππηθά θύηηαξα εθηόο από ηνλ κεγάιν αξηζκό κε
θεξαηηλνπνηεκέλσλ επηζειηαθώλ ζηνηρείσλ (ζρ. 1.1)
Σππηθό θεξαηηλνπνηεκέλν δηαζηξσκαησκέλν επηζήιην ππήξρε ζηελ επηθάλεηα ησλ νύισλ θάησ από ην
γπάιηλν ζηήξηγκα ΕΧ-27 (ζρ. 2α , 2β). Ζ θεξαηηλνπνίεζε αληηζηνηρνύζε ηζηνινγηθά ζε παξαθεξάησζε
θαη ππεξθεξάησζε.
Γελ ππήξραλ κηησηηθέο κνξθέο κεηαμύ ησλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ, ζηξώκαηα ηνπ επηζειίνπ
παξνπζίαδαλ ηππηθή ηάζε σξίκαλζεο πξνο ηελ επηθάλεηα (ζρ. 2α ). Σν εθαξκνζζέλ ζηεξεσηηθό
ζηεξέσλε αλεπαξθώο ην γιπθνγόλν ηζηνύ, ελ ηνύηνηο ην θπηηαξόπιαζκα ησλ θπηηάξσλ πεξηείρε άθζνλν
γιπθνγόλν (ζρ.3α θαη 3β). Σν εμσηεξηθό άθξν ηνπ επηζειίνπ θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ ήηαλ αηρκεξό, νη
ζειέο ήηαλ ειαθξά επηπεδσκέλεο, ε αγγεηνπνίεζε ήηαλ πεληρξή αιιά ππήξρε κηα απμεκέλε πνζόηεηα
θνιιαγόλνπ (ζρ. 2α). Σν βαζηθό ζηξώκα ηνπ επηζειίνπ εκθαλίδνληαλ εζηηαθό, ελώ ην αθαλζνθπηηαξηθό
ζηξώκα εκθάληδε κηα δηάρπηε θαη αμηνπξόζεθηε έθηαζε (ζρ.2α θαη 2β). ηνλ νπιαίν ηζηό θάησ θάησ
από ηηο κεηαθηλήζηκεο πξνζζεηηθέο ή ρσξίο νπνηεζδήπνηε ηερλεηέο νδνληνζηνηρίεο, πνπ ρξεζίκεπαλ σο
έιεγρνο, παξαηεξήζεθε επίζεο θεξαηηλώδεο ηάζε, αλ θαη ην θεξαηηλνπνηεκέλν ζηξώκα θαίλνληαλ λα
είλαη ιεπηόηεξν ζε ζύγθξηζε κε απηά θάησ από ην γπάιηλν ππνζηήξηγκα (ζρ. 4). Με ειεθηξνληθό
κηθξνζθόπην ε επηθάλεηα ηνπ λένπ ππνζηεξίγκαηνο ζηελ νπιαία πιεπξά ήηαλ νκαιή. Απόμεζε,
κεραληθό ηξαύκα θαη παξακόξθσζε σο αληηθείκελν εξεζηζκνύ ηνπ βιελλνγόλνπ δελ βξέζεθαλ. Ζ
ζύλζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηξήζεθαλ ζε πέληε δηαθνξεηηθά ζεκεία (εληόο πεξηνρώλ 350micron ζε
δηάκεηξν) ήηαλ πξαθηηθά ε ίδηα. Ζ επηθάλεηα θαη ε ρεκηθή ζύλζεζε ησλ γπάιηλσλ ππνζηεξηγκάησλ
ζύλζεζε ησλ γπάιηλσλ ππνζηεξηγκάησλ πνπ εκθπηεύηεθαλ εδώ θαη νθηώ κήλεο θαη έλα ρξόλν
εμηζνύληαλ κε απηέο ησλ λέσλ ππνζηεξηγκάησλ. ύκθσλα κε ηηο θπηηαξνινγηθέο θαη ηηο ηζηνινγηθέο
κειέηεο κπνξεί λα απνδεηρηεί όηη ν βιελλνγόλνο θάησ από ην γπάιηλν ππνζηήξηγκα έδεημε ήπηα αιιά
ηππηθή θεξαηηλώδε ηάζε, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε σο ππεξθεξάησζε θαη παξαθεξάησζε θαη όρη σο
δπζπιαζία ηεο πξνθαξθηλσκαηώδνπο ιεπθνπιαθίαο.
Ωο ζπκπέξαζκα κπνξεί λα δεισζεί όηη
θπηηαξνινγηθέο θαη ηζηνινγηθέο αιιαγέο ηνπ βιελλνγόλνπ θάησ από ην γπάιηλν ππνζηήξηγκα δελ είλαη
δηαθνξεηηθέο ζε πνηόηεηα (κόλν ζε πνζόηεηα) από απηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ θάησ από παξαδνζηαθέο
γέθπξεο, πξνζζεηηθνύο κεραληζκνύο θαη νδνληνζηνηρίεο.

(ρήκα 1.1)

(ρήκα 3α)

(ρήκα 2α)

(ρήκα 3β)

(ρήκα 2β)

(ρήκα 4)
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DNA
Ζ αλάιπζε ηνπ DNA πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα Feulgen-Schiff κε ηελ βνήζεηα πξνγξάκκαηνο
αλάιπζεο ηζηνινγηθήο απεηθόληζεο βνεζνύκελεο από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (DNASK). Απηό ην
πξόγξακκα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη 13 κνξθνκεηξηθέο θαη ππθλνκεηξηθέο παξακέηξνπο ηνπ ππξήλα. Ζ
αλάιπζε ηεο εηθόλαο γηα ηελ κέηξεζε DNA εληόο ησλ βαζηθώλ θπηηάξσλ ηνπ επηζειίνπ ησλ ηξηώλ
κειεηεζεηζώλ νκάδσλ (κε γπάιηλα ππνζηεξίγκαηα, κε κεηαθηλήζηκνπο πξνζζεηηθνύο κεραληζκνύο,
καζώληαο επί ησλ νύισλ ηνπο) απνθάιπςε κηα θακπύιε ηνπ Gauss κε έλα αλώηαην ζεκείν εληόο ηεο
θπζηνινγηθήο δηπινεηδνύο γθάκαο DNA (κε θπζηνινγηθό αξηζκό ρξσκνζσκάησλ). Ο αξηζκόο ησλ
ηεηξαπινεηδώλ ππξήλσλ παξέκελε θάησ ηνπ 4% θαη πνιππινεηδηζκόο ρσξίο αξηζκό ρξσκνζσκάησλ
πνιιαπιάζην ηνπ θαλνληθνύ δελ εκθαλίζηεθε.
Σν απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ηνπ DNA έδεημε εκθάληζε θπζηνινγηθνύ δηπινεηδνύο ηζηνύ επηπιένλ κε
έλα ζεκαληηθά ρακειόηεξν πιεζπζκό ηεηξαπινεηδώλ θπηηάξσλ, πνπ κπνξνύζε λα νθείιεηαη ζε
κεραληθό ζηξεο, αθ’εηέξνπ δελ βξήθακε πνιππινεηδηζκό ρσξίο αξηζκό ρξσκνζσκάησλ πνιιαπιάζην ηνπ
θαλνληθνύ ν νπνίνο ραξαθηήξηδε ην πξνθαξθηληθό ζηάδην (ζρ.5)

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ παζνινγναλαηνκηθώλ κειεηώλ, αληί ησλ αλακελόκελσλ
κεηαπιαζηηθώλ, δπζπιαζηηθώλ κεηαβνιώλ παξαηεξήζεθε πξνζαξκνζηηθή ππεξθεξάησζε βιελλνγόλνπ
θάησ από ην γπάιηλν ζηήξηγκα. Μία θπζηνινγηθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνύ ε νπνία παξαηεξείηαη
θάησ από νπνηεζδήπνηε πξνζζεηηθέο απνθαηαζηάζεηο (θηλεηέο ή αθίλεηεο).
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ΣΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
Dr. Karoly Varadi
Candidate in Technical Sciences Lecturer
Dr. Csaba Hegedus
Stomatologic Clinic, DOTE
Ο ζθνπόο ηεο ζηαηηθήο καο αλάιπζεο ήηαλ λα επαιεζεύζεη ηε ζπνπδαηόηεηα θαη ην ξόιν ηνπ γπάιηλνπ
ππνζηεξίγκαηνο ζηελ ππνζηήξημε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην ρεηξηζκό ησλ ζπλεπαθόινπζσλ δπλάκεσλ.
Δπηπιένλ επηζπκνύζακε λα αληηθξνύζνπκε ην ζεσξνύκελν σο δεδνκέλν όηη ην ΕΧ-27 δελ δηέθεξε
θαζόινπ ζηαηηθά ή ιεηηνπξγηθά από ηελ πξαθηηθή ησλ γεθπξώλ κε ειεύζεξν άθξν. Ζ κέζνδνο ηνπ
Μεηαβαηηθνύ ηνηρείνπ πνπ ρξεζίκεπζε σο εξγαιείν ηεο κειέηεο είλαη θαηάιιειε γηα λα απαληήζεη ηηο
ζθνπνύκελεο, αληηιεπηέο θαη αλακελόκελεο εξσηήζεηο. Δίλαη πξνθαλέο κε ηελ πξώηε καηηά από ηα
ζρήκαηα όηη ε κεγαιύηεξε ζπνπδαηόηεηα ηνπ γπάιηλνπ ππνζηεξίγκαηνο ζηε κεηαθνξά θαη κεηάδνζε
δύλακεο επί ησλ ππνζηεξηδόλησλ δνληηώλ είλαη ν ξόινο ηνπ ηεο ειάθξπλζεο (6kep).
Σν ζρήκα 6 δείρλεη θαιά όηη ε κεηαθνξά ηεο ζπλεπαθόινπζεο δύλακεο ελεξγεί πνιύ θαιύηεξα επί ησλ
δπν ππνζηεξηδόλησλ δνληηώλ ιόγσ ηνπ γπάιηλνπ ππνζηεξίγκαηνο παξά ζηελ πεξίπησζε γεθπξώλ κε
ειεύζεξν άθξν (ζρ. 6-7).
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε Μέζνδν ηνπ Μεηαβαηηθνύ
ηνηρείνπ δείρλνπλ όηη ε πξνζζεηηθή κε γπάιηλν ππνζηήξηγκα δελ δνπιεύεη κε ην πξαθηηθό θαη
ζεσξεηηθό ζύζηεκα ησλ γεθπξώλ ειεύζεξνπ άθξνπ.
Ζ ππνζηήξημε ηνπ γπάιηλνπ ππνζηεξίγκαηνο κε θνίιε επηθάλεηα είλαη πην επλντθή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
(απηό ραξαθηεξίδεηαη από ρακειόηεξν ηζνδύλακν δπλακηθό) ζε αληίζεζε κε ηνλ πξόηππν ππνινγηζκό
ηεο ζεκεξηλήο επίπεδεο γπάιηλεο επηθάλεηαο (ζρ. 8-9). Ζ θνίιε επηθάλεηα κπνξεί λα κεηαδώζεη κηα
ρακειόηεξε αλαινγία πιάγηαο δύλακεο ζηελ θπξηή επηθάλεηα ησλ νύισλ, κεηώλνληαο έηζη ηελ πιάγηα
θάκπηνπζα δύλακε ηεο θνξώλαο (ζρ. 10-11)

ρήκα 6: παξάζηαζε ηνπ δπλακηθνύ
θάζεηεο πίεζεο εθειθπζκνύ ζηε
πεξίπησζε ζηήξημεο κε
γπάιηλν ππνζηήξηγκα

ρήκα 7: παξάζηαζε ηνπ δπλακηθνύ
θάζεηεο πίεζεο εθειθπζκνύ ζηελ
πεξίπησζε γέθπξαο ειεύζεξνπ άθξνπ
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ρήκα 8: Μνληέιν ηξηώλ δηαζηάζεσλ
γέθπξαο ειεύζεξε ζε δηακήθε
εκηηνκή

ρήκα 10:Μνληέιν κεηαθίλεζεο
δύλακεο γέθπξαο ειεύζεξνπ άθξνπ
ζε πεξίπησζε θάζεηεο δύλακεο

ρήκα 9: Μνληέιν γέθπξαο
ππνζηεξηδόκελεο από γπάιηλν
ππνζηήξηγκα. Ο ρσξηζκόο ησλ
κνλώλ ζηξσκάησλ θαη ηνπ
γπαιηνύ θαίλεηαη θαιά

ρήκα 11:Μνληέιν κεηαθίλεζεο
δύλακεο γέθπξαο ππνζηεξηδόκελεο κε
γπάιηλo ππνζηήξηγκα ζε πεξίπησζε
θάζεηεο δύλακεο 100Ν
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ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ
Δπηιέμακε ζεηξέο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο πνπ κπνξνύλ λα κεηξήζνπλ ηελ ππθλόηεηα ηνπ νζηνύ.
Με απηήλ ηε κέζνδν κπνξνύκε λα απεηθνλίζνπκε λνεξά ηελ νπζία ηνπ νζηνύ : ηελ εμσηεξηθή ζπκπαγή
νπζία ηνπ νζηνύ θαη ηελ ζπνγγώδε νπζία ζην πιάη (ζρ. 12-13). Ζ ππθλνκεηξία κπνξεί λα δώζεη έκκεζεο
πιεξνθνξίεο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε αζβέζηην. Σν εξώηεκα απνδείρηεθε πεξαηηέξσ δύζθνιν θαζώο
θάζε άλζξσπνο είρε δηαθνξεηηθό ζθειεηό πνπ κπνξνύζε λα κεηαβιεζεί κε ηελ ειηθία, ην θύιιν θαη ηνλ
ηξόπν δσήο.
Ζ ηαηξηθή επηζηήκε δελ έρεη αζρνιεζεί κε θαηληαθέο εθδειώζεηο νζηενπόξσζεο. Ωο εθ ηνύηνπ δελ
κπνξνύκε λα δώζνπκε απόιπηα απνηειέζκαηα αιιά κεηξήζακε ππθλνκεηξηθέο ηηκέο ηνπ πεξηβάιινληνο
νζηνύ θαη ηνπ νζηνύ πνπ θέξεη γπάιηλν ππνζηήξηγκα. Αζβεζηνπνηεκέλεο δνθίδεο θαη ιηπαξόο κπειόο
ππάξρνπλ πάληα εληόο ηνπ κεηξεζέληνο όγθνπ. Οη πξώηεο απμάλνπλ θαη ν ηειεπηαίνο κεηώλεη ηελ
ππθλόηεηα. Όζν πςειόηεξε είλαη ε ηηκή ηεο ππθλόηεηαο πνπ κεηξήζακε ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην
πεξηερόκελν ζε αζβέζηην. Μεηξήζεηο ζηνπο κειεηεζέληεο αζζελείο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμύ
27.06.1996 θαη 19.10.1999. αμνληθή απιή εμέηαζε ηνπ γπάιηλνπ ππνζηεξίγκαηνο θέξνληνο νδνληηθή
ζηηβάδα πξαγκαηνπνηήζεθε εγρσξίσο εληόο πάρνπο θέηαο 1,5ρηι. ζε δηάκεηξν, από ην ζώκα ηεο εξγαζίαο
ηεο γέθπξαο θαηά κήθνο ηνπ ζρεδόλ πιήξνπο όγθνπ ηεο δνκήο ηνπ νζηνύ.

ρήκα 12: ζέζε ηνπ γπάιηλνπ
ππνζηεξίγκαηνο εληόο ηνπ ζαγνληνύ

ρήκα 14: θαηάζηαζε ηεο δνκήο ηνπ νζηνύ
θαηά ην ρξόλν ηεο πξώηεο εμέηαζεο έλα
ρξόλν κεηά ηε ζηνκαηηθή εκθύηεπζε

ρήκα 13: δνκή ηνπ νζηνύ θάησ από
ην γπάιηλν ππνζηήξηγκα

ρήκα 15: θαηάζηαζε ηεο δνκήο ηνπ
νζηνύ θαηά ην ρξόλν ηεο πξώηεο
εμέηαζεο έλα ρξόλν κεηά ηε ζηνκαηηθή εκθύηεπζε

Καηέρνληαο ηα κεηξεζέληα θαη ππνινγηζζέληα ζηνηρεία κπνξνύκε λα πνύκε όηη ην ΕΧ-27 δελ επεξεάδεη
δπζκελώο ην πεξηερόκελν ζε αζβέζηην ηεο δνκήο ηνπ θέξνληνο ηε δύλακε νζηνύ παξά ηε κόληκε επαθή
ηνπ κε ηα νύια, ε ηνπηθή απώιεηα αζβεζηίνπ (αλαξξόθεζε ηνπ νζηνύ) δελ ζπκβαίλεη. Αθξηβώο ην
αληίζεην! Οη κεηξεζείζεο ηηκέο αληηπξνζσπεύνπλ ηνπηθή ελδπλάκσζε ηνπ νζηνύ (ζρ. 14-15).
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ρήκα 16: ηηκή ηνπ πεξηερόκελνπ ζε
αζβέζηην ηεο ζηαγώλαο ακέζσο κπξνζηά
από ην γπάιηλν ππνζηήξηγκα ζηα αξηζηεξά
θαηά ην ρξόλν ηεο δεύηεξεο εμέηαζεο,
4 ρξόληα κεηά ηε ζηνκαηηθή εκθύηεπζε

ρήκα 18: ηηκή ηνπ πεξηερόκελνπ ζε
αζβέζηην ηεο ζηαγώλαο ακέζσο κπξνζηά
από ην γπάιηλν ππνζηήξηγκα ζηα δεμηά
θαηά ην ρξόλν ηεο δεύηεξεο εμέηαζεο,
4 ρξόληα κεηά ηε ζηνκαηηθή εκθύηεπζε

ρήκα 17: ηηκή ηνπ πεξηερόκελνπ ζε
αζβέζηην ηεο ζηαγώλαο ακέζσο
κπξνζηά από ην γπάιηλν ππνζηήξηγκα
ζηα αξηζηεξά θαηά ην ρξόλν ηεο
δεύηεξεο εμέηαζεο, 4 ρξόληα κεηά ηε
ζηνκαηηθή εκθύηεπζε

ρήκα 19: ηηκή ηνπ πεξηερόκελνπ ζε
αζβέζηην ηεο ζηαγώλαο ακέζσο κπξνζηά
από ην γπάιηλν ππνζηήξηγκα ζηα δεμηά
θαηά ην ρξόλν ηεο δεύηεξεο εμέηαζεο,
4 ρξόληα κεηά ηε ζηνκαηηθή εκθύηεπζε

Το γσάλινο ζηήριγμα ΖΧ-27 προαζπίζεηαι με ηο παγκόζμιο ζήμα και ηοσ έτει απονεμηθεί
ηο πιζηοποιηηικό ποιόηηηας ISO 9002 καθώς επίζης και η Εσρωπαϊκή ζθραγίδα ποιόηηηας
CE ως δοκιμαζμένο ιαηρικό προϊόν.

