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Το βιβλίο αυτό αποτελεί το κφριο διδακτικό ςφγγραμμα και ςε αυτό ςυγγραφικά 

ςυμμετζχουν όλα τα μζλθ του διδακτικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Εργαςτθρίου 

Περιοδοντολογίασ. 

Το περιεχόμενο του εκτείνεται ςε 952 ςελίδεσ, κατανεμθμζνο ςε δφο τόμουσ και  ςε 67 

κεφάλαια και αφορά ςτθν φλθ που διδάςκεται ςυνολικά ςτα επτά εξάμθνα ςπουδϊν. 

Περιλαμβάνει 1088 μεμονωμζνεσ ι διπλζσ ι και πολλαπλζσ φωτογραφίεσ (540 ςτον πρϊτο 

και 548 ςτον δεφτερο τόμο), οι οποίεσ αφοροφν ςε κλινικζσ διαφάνειεσ περιςτατικϊν αλλά 

και ακτινογραφίεσ κακϊσ και πλικοσ ςχεδιαγραμμάτων, προκειμζνου να γίνουν απόλυτα 

κατανοθτζσ όλεσ οι ζννοιεσ, οι μθχανιςμοί, οι τεχνικζσ και οι κεραπευτικζσ ενζργειεσ που 

αναλφονται μεμονωμζνα ςε κάκε κεφάλαιο. 

Ο πρϊτοσ τόμοσ αυτοφ του βιβλίου, εκτεινόμενοσ ςε 370 ςελίδεσ, περιλαμβάνει ςε 28 

κεφάλαια τθν φλθ που διδάςκεται ςτο 4ο και 5ο εξάμθνο των προπτυχιακϊν ςπουδϊν και 

εξετάηεται ωσ προαπαιτοφμενο μάκθμα. Αφορά ςτο φυςιολογικό περιοδόντιο, ςτθν 

αιτιοπακογζνεια των περιοδοντικϊν νόςων και ειδικότερα τον τοπικό και τον γενικό 

παράγοντα κακϊσ και τουσ αμυντικοφσ μθχανιςμοφσ, ςτθν πακολογία των περιοδοντικϊν 

νόςων και ειδικότερα τθν ταξινόμθςθ και εξζλιξθ, τισ νόςουσ των οφλων, τισ νόςουσ 

περιοδοντίου. Αφορά επίςθσ, ςτθν εξζταςθ, διάγνωςθ και πρόγνωςθ και ειδικότερα τθν 

κλινικι εξζταςθ του περιοδοντικοφ αςκενοφσ, τθν κινθτικότθτα των δοντιϊν, τθν 

ακτινολογικι εξζταςθ του περιοδοντικοφ αςκενοφσ, τθν γενικι και ειδικι πρόγνωςθ και 

τζλοσ, τθν επιδθμιολογία των περιοδοντικϊν νόςων. Ακόμθ, αφορά ςτουσ ςκοποφσ και τα 

μζςα τθσ περιοδοντικισ κεραπείασ, τθν αξιολόγθςθ του ιατρικοφ ιςτορικοφ και τθ 

χθμειοπροφφλαξθ του περιοδοντικοφ αςκενοφσ, τθ φάςθ ελζγχου τθσ φλεγμονισ και 

ειδικότερα το ςχζδιο κεραπείασ, τθ ςτοματικι υγιεινι, τθν αποτρφγωςθ και ριηικι απόξεςθ, 



τθν εξομάλυνςθ τθσ ςφγκλειςθσ, τθν ακινθτοποίθςθ των δοντιϊν κακϊσ και τισ εφαρμογζσ 

των Laser ςτθν Περιοδοντολογία.  

Ο δεφτεροσ τόμοσ αυτοφ του βιβλίου, εκτεινόμενοσ ςε 600 περίπου ςελίδεσ, περιλαμβάνει 

ςε 39 κεφάλαια τθν φλθ που διδάςκεται ςτα 6ο, 7ο, 8ο , 9ο και 10ο εξάμθνο των 

προπτυχιακϊν ςπουδϊν. Στα πρϊτα 11 κεφάλαια εξ αυτϊν παρατίκεται, με λεπτομζρεια, θ 

κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των περιοδοντικϊν νόςων μεμονωμζνα ι και ςε ςυνεργαςία με 

άλλεσ ειδικότθτεσ τθσ οδοντιατρικισ επιςτιμθσ (Επανορκωτικι και Ορκοδοντικι), ενϊ 

αναλφονται διεξοδικά τα περιοδοντικά προβλιματα τθσ παιδικισ και εφθβικισ θλικίασ 

κακϊσ και τα αίτια αποτυχίασ τθσ περιοδοντικισ κεραπείασ. Διεξοδικά, αναλφεται θ φάςθ 

αποκατάςταςθσ των βλαβϊν με χειρουργικζσ τεχνικζσ, οι οποίεσ αφοροφν ςε αφαιρετικζσ, 

τεχνικζσ, που αποςκοποφν ςτθν προςπζλαςθ των ριηϊν ι και ςτθν περιοχι ςυμβολισ τουσ, 

αναπλαςτικζσ, βιολογικοφσ μεςολαβθτικοφσ παράγοντεσ, ουλοβλεννογόνιεσ τεχνικζσ και 

αιςκθτικι χειρουργικι, ενϊ αναλφονται διεξοδικά οι μθχανιςμοί εποφλωςθσ και θ φάςθ 

διατιρθςθσ του κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ. 

Τα επόμενα 7 κεφάλαια του ίδιουσ τόμου αφοροφν ςτθν Εμφυτευματολογία και 

ςυγκεκριμζνα παρατίκενται γνϊςεισ γενικότερα για τα εμφυτεφματα και τα 

οςτεοενςωματοφμενα εμφυτεφματα και τθν εφαρμογι τουσ, με ςκοπό τθν αφξθςθ των 

διαςτάςεων νωδισ ακρολοφίασ, τθν ανάπλαςθ μεγάλων ελλειμμάτων τθσ φατνιακισ 

ακρολοφίασ. Αναλφεται διεξοδικά θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ εμφυτευμάτων ςε 

περιοδοντικοφσ αςκενείσ, θ διάγνωςθ και κεραπεία περιεμφυτευματικϊν νόςων κακϊσ και 

οι παράγοντεσ κινδφνου για εκδιλωςθ μιασ περιεμφυτευματίτιδασ. Ακολουκεί θ 

εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ, ςε 6 κεφάλαια, τθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ ειδικϊν 

προβλθμάτων και καταςτάςεων, όπωσ του περιοδοντικοφ αποςτιματοσ, τα 

περιοενδοδοντικά προβλιματα, τισ νεκρωτικζσ νόςουσ του περιοδοντίου, τθν αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων τθσ οπιςκογόμφιασ περιοχισ κακϊσ και τθν υπερευαιςκθςία τθσ οδοντίνθσ 

και τθν επιλογι εφαρμογισ τθσ ςυνολικισ αντιμετϊπιςθσ του μικροβιακοφ φορτίου. 

Αναπτφςςονται ακόμθ ςε 8 ειδικά κεφάλαια του ίδιου τόμου διάφορα κζματα επίκαιρου 

κλινικοφ ενδιαφζροντοσ που αναλυτικά αφοροφν ςτον ςακχαρϊδθ διαβιτθ, τθν 

οςτεοπόρωςθ, τθν οςτεονζκρωςθ από διφωςφονικά, το ςφνδρομο επίκτθτθσ ανοςολογικισ 

ανεπάρκειασ, το κάπνιςμα και περιοδόντιο, τθν κακοςμία του ςτόματοσ, τα αντιβιοτικά 

ςτθν Περιοδοντολογία και τθ ξθροςτομία. Τζλοσ, ςε ξεχωριςτό κεφάλαιο παρατίκεται θ 

ςφνοψθ τθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ των κυριοτζρων νοςθμάτων των περιοδοντικϊν 

και περιεμφυτευματικϊν ιςτϊν, ενϊ ςε πίνακεσ δίνονται τα ηωτικά ςθμεία και τα δεδομζνα 

των αιματολογικϊν μετριςεων αλλά και των βιοχθμικϊν παραγόντων.  



Όλθ αυτι θ ανάλυςθ τθσ κεματολογίασ και ςτουσ δφο τόμουσ του βιβλίου, όπωσ 

προαναφζρκθκε, υποςτθρίηεται από λεπτομερι και ςφγχρονθ ελλθνικι και διεκνι 

βιβλιογραφία, ενϊ μετά από κάκε ζνα από τα περιςςότερα κεφάλαια αυτοφ, ςε χωριςτό 

πίνακα παρατίκενται τα ςθμεία ιδιαίτερθσ κλινικισ ςθμαςίασ. 

 

 

 
 
 

«Περιοδοντολογία σε 100 βήματα» 

 
Συγγραφείς 

Τσάμη Α.Κ. και Καροφσης Ι.Κ. 
Αθήνα, 2017 

 

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το διδακτικό βοικθμα και διανζμεται ςτουσ προπτυχιακοφσ 

φοιτθτζσ του 5ου εξαμινου. Το περιεχόμενο του εκτείνεται ςε 195 ςελίδεσ και είναι 

εμπλουτιςμζνο από 825 μεμονωμζνεσ ι διπλζσ ι και πολλαπλζσ φωτογραφίεσ,  οι οποίεσ 

αφοροφν ςε κλινικζσ διαφάνειεσ περιςτατικϊν αλλά και ακτινογραφίεσ κακϊσ και πλικοσ 

ςχεδιαγραμμάτων, προκειμζνου να γίνουν απόλυτα κατανοθτζσ όλεσ οι ζννοιεσ που ςε 

αυτό αναπτφςςονται.  

Αποτελεί μία ςφγχρονθ καταγραφι 100 λζξεων «κλειδιϊν», οι οποίεσ ζχουν επιλεγεί 

προςεκτικά ϊςτε να «φωτίςουν» το μονοπάτι που πρζπει να ακολουκεί ο οδοντίατροσ κατά 

τθν ενδελεχι διαγνωςτικι και κεραπευτικι προςζγγιςθ του περιοδοντικοφ αςκενοφσ. Ζτςι 

εξαςφαλίηεται μία γριγορθ και εςτιαςμζνθ πρόςβαςθ ςε κλινικά κζματα που αφοροφν ςτθ 

διάγνωςθ και ςτθ κεραπεία των περιοδοντικϊν νόςων. 

Το βιβλίο αυτό ολοκλθρϊνεται παρζχοντασ ςτον φοιτθτι τθ δυνατότθτα να ανατρζξει για 

περαιτζρω μελζτθ ςε ςφγχρονθ ελλθνικι βιβλιογραφία, όπωσ αυτι υποδεικνφεται από 

παλαιότερα διδακτικά ςυγγράμματα, εργαςτθριακοφσ οδθγοφσ αλλά και τισ μονογραφίεσ, 

διδακτορικζσ διατριβζσ και μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ του Εργαςτθρίου 

Περιοδοντολογίασ τθσ Οδοντιατρικισ Σχολισ του ΕΚΠΑ, ενϊ παράλλθλα και ςε μικρότερθ 

ζκταςθ  υποδεικνφονται και άλλα ξενόγλωςςα βιβλία ςχετικά με τθν Περιοδοντολογία. 


