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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
 Γεννήθηκα στον Άγιο Νικόλαο του Νοµού Λασιθίου την 10η Μαΐου 
1954, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές µου στη Στοιχειώδη και Μέση Εκ-
παίδευση.  
 Το 1973 εισήχθηκα στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και το 1975 µετεγγράφηκα στην αντίστοιχη Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθήνας απ'όπου αποφοίτησα το 1979 µε βαθµό «Λίαν 
Καλώς» και µε δύο υποτροφίες  -α) µετά από εξετάσεις  και από το δ' έτος 
σπουδών από το κληροδότηµα του Αντ. Παπαδάκη στο Πανεπιστήµιο, β) 
µετά από την επίδοσή µου στο δ' έτος σπουδών  και για το ε' έτος σπουδών, 
από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών-. Το 1980 εγγράφηκα στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθήνας, ενώ υπηρετούσα  τη στρατιωτική µου 
θητεία  σαν 'Έφεδρος Ανθυπίατρος. Έλαβα το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής το 
1985 µε βαθµό «Λίαν Καλώς». 
 Aπό 31 Ιανουαρίου 1986 έως 30 Ιανουαρίου 1987 ασκήθηκα στη 
Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Σητείας, από 17 Μαρτίου 1987 
έως 19 Μαρτίου 1990 στη Γ' Πνευµονολογική Κλινική του "Σισµανόγλειου"  
Γενικού Περιφερικού Νοσοκοµείου. Τον Ιούλιο του 1990  απέκτησα  το τίτλο 
της ειδικότητας της Πνευµονολογίας-Φυµατιολογίας. 
 20 Ιανουαρίου 1991 τοποθετήθηκα στο Περιφερικό Ιατρείο Φουρνής 
Μεραµπέλλου Λασιθίου του Νοσοκοµείου - ΚΥ Νεάπολης Κρήτης. Κάνοντας 
παράταση πέρα του ετήσιου υποχρεωτικού χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου 
συνέχισα να υπηρετώ µέχρι την 15η Φεβρουαρίου 1995. Από τη τοποθέτησή 
µου µέχρι την 30η Μαΐου 1993 είχα την ευκαιρία  να προσφέρω τις υπηρεσίες 
µου σαν ειδικευµένος Πνευµονολόγος - Φυµατιολόγος  στη Παθολογική 
Κλινική και στα εξωτερικά ιατρεία του προαναφερθέντος Νοσοκοµείου. Από 6 
Σεπτεµβρίου 1993 µέχρι 25 Νοεµβρίου 1993 αποσπάσθηκα στη 
Πνευµονολογική Κλινική  του Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Αγίου 
Νικολάου Λασιθίου. Από 20 Μαρτίου 1994 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1995 
κάλυπτα υγειονοµικά, εφηµερεύοντας, τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου 
Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου. Από την 16 Φεβρουαρίου 1995 µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 1995 εργάσθηκα στο πνευµονολογικό ιατρείο της Τοπικής 
Μονάδας ΙΚΑ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας Αθηνών και από 27 ∆εκεµβρίου 
1995 έως 3 Μαΐου 1996 στη ∆ιεύθυνση Υγείας Προνοίας της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, µε επιπρόσθετο καθήκον µου την αναπλήρωση του 
∆ιευθυντή σε ιατρικά θέµατα. Από 10 Ιουνίου 1996 µέχρι σήµερα εργάζοµαι 
ως επιµελητής Α’ στο πνευµονολογικό τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου 
Σητείας, όπου αναπληρώνω διοικητικά και επιστηµονικά τον ∆ιευθυντή του 
τµήµατος σε περίπτωση απουσίας του και όπου ήµουν αναπληρωµατικό 
µέλος της επιστηµονικής επιτροπής του ιδρύµατος. 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ:  
 
1. Πτυχίο της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών  
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2. Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών  
3. Ιατρική Ειδικότητα Πνευµονολογίας - Φυµατιολογίας 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
 
 

Α) Μέλος των πιο κάτω αναφερόµενων Επιστηµονικών Εταιρειών: 
 
α) Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία (ειδικότερα µέλος της οµάδας για τα 

διάχυτα νοσήµατα των πνευµόνων) 
β) Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία (ειδικότερα µέλος των οµάδων για τα 

διάχυτα νοσήµατα των πνευµόνων και για τα νεοπλάσµατα και τη 
βρογχοσκόπηση) 

γ) Ελληνική Εταιρεία κατά της Φυµατίωσης και νοσηµάτων 
Αναπνευστικού. 
 
 

Β) Εισηγητής στο Συµπόσιο  του 20ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου 
µε θέµα Συµποσίου «Μηχανισµοί Άµυνας και Παθήσεις του Αναπνευστικού 
Συστήµατος». 
 

 
Γ) ∆ηµοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία: 

 
1. Froudarakis ME, Voloudaki A, Bouros D, Drakonakis G, Hatzakis K, 

Siafakas NM. Pneumoconiosis among Cretan dental technicians. Respiration 
1999;66 (4):338-342. 

 
 
∆) ∆ηµοσιεύσεις στην Ελληνική βιβλιογραφία: 

 
1. ∆ρακωνάκης Γ, Χανιώτου Αικ, ∆αµιανός Αν, Βαρουχάκης Γ,  

Παπαδάκης Γ. Νοµισµατοειδής σκίαση δεξιού πνεύµονα σε ασθενή µε πυρετό 
και ανώδυνη διαλείπουσα αιµατουρία. ΠΝΕΥΜΩΝ 1989;2:146-149. 
 

2. ∆ρακωνάκης Γ, Αντωνίου ∆. Η αιµορραγία στη βρογχοσκόπηση. 
Ελληνική Πνευµονολογική Επιθεώρηση 1992;10:15-20. 
 

3. Τζανάκης N, ∆ρακωνάκης Γ. Κάθαρση και εναπόθεση εισπνεοµένων 
ουσιών στους πνεύµονες.  Στο Ν.Σιαφάκας (συντον) «Μηχανισµοί Άµυνας και 
Παθήσεις του Αναπνευστικού Συστήµατος» (συµπόσιο), Αθήνα,  Ιατρική 
Εταιρεία Αθηνών 1994:36-42. 
 

4. ∆ρακωνάκης Γ, Μπούρος ∆. Οδοντοτεχνικό εργαστήριο και 
αναπνευστικό σύστηµα.  IATΡIKH 1995;68(3):265-272. 
 
4. ∆ρακωνάκης Γ, Αντωνίου ∆. Η αιµορραγία στη βρογχοσκόπηση. 

ΠΝΕΥΜΩΝ 1996;9(3):151-159. 
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Ε) Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: 
 

1. Ρηγοπούλου Α, Πατενταλάκης Μ, ∆αµιανός Α, ∆ρακωνάκης Γ, 
Καστανάκης Ε, Τσιάντου Ε και Τραυλός Ι. Σύνδροµο µέσου λοβού. 
Αναδροµική µελέτη. Ετήσιο Πανευρωπαϊκό συνέδριο κατά της φυµατίωσης και 
των νόσων του αναπνευστικού συστήµατος. Ντουµπρόβνικ Γιουγκοσλαβίας, 
1988. 

2.  Prekates A, Nakos G, Mathas C, Drakonakis G, Pagdatoglou K, Danil 
E, Lambropoulos S. Lower respiratory tract infection in patients with acute 
respiratory failure. Mediterranean Medical Meeting. Heraklion, Crete, 1989. 
 

3.  Froudarakis M, Bouros D, Voloudaki A, Drakonakis G, Gourtsoyannis 
N and Siafakas NM. Pulmonary changes in dental technicians. 1995 
International Conference of the American Thoracic Society and the American 
Lung Association. Seattle, Washington, 1995. 
 

4.  Froudarakis M, Bouros D, Voloudaki R, Drakonakis G, Gourtsoyannis 
N and Siafakas NM. Lung function tests in dental technicians. ERS Annual 
Congress of the European Respiratory Society, Barcelona, Spain, 1995. 
 

5. Froudarakis ME, Voloudaki A, Bouros D, Drakonakis G, Hatzakis K, 
Gourtsoyannis N and Siafakas NM. Chest computed tomography findings in 
dental technicians. 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, 2001. 
  
 

Ζ) Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια: 
 

1.  ∆αµιανός Α, Πατενταλάκης Μ, ∆ρακωνάκης Γ, Ρηγοπούλου Α, 
Τραυλός Ι, Χανιώτου Α,  Αµφιλοχίου Α, Βαρουχάκης Γ και Παπαδάκης Γ. 
Οικονοµικά της υγείας ενός γενικού νοσοκοµείου: εξέλιξη του σταθερού και 
λειτουργικού κόστους στη πενταετία '82-'86. 1ο Πανελλήνιο συνέδριο 
οικονοµικών της υγείας, Αθήνα, 1987. 
 

2.  ∆αµιανός Α, ∆ρακωνάκης Γ, Χανιώτη Α, Πατενταλάκης Μ, 
Ρηγοπούλου Α, Βαρουχάκης Γ. Νοµισµατοειδής σκίαση δεξιού πνεύµονα. 
Επιστηµονική συγκέντρωση Ελληνικής Πνευµονολογικής . Αθήνα, Μάρτιος 
1988. 
 

3.  Φρουδαράκης Μ.Ε, ∆ρακωνάκης Γ, Μπούρος ∆, Βολουδάκη Α, 
Γκουρτσογιάννης Ν, Σιαφάκας ΝΜ. Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής σε 
οδοντοτεχνίτες. 8ο Πανελλήνιο συνέδριο νοσηµάτων θώρακος, Αθήνα, 1996. 
 

4.  Φρουδαράκης Μ.Ε, Βολουδάκη Α, Κουντάκης Μ, ∆ρακωνάκης Γ, 
Μπούρος ∆,  Γκουρτσογιάννης Ν, Σιαφάκας ΝΜ. Ευρήµατα της υπολογιστικής 
τοµογραφίας θώρακος σε οδοντοτεχνίτες.  8ο  Πανελλήνιο συνέδριο 
νοσηµάτων θώρακος, Αθήνα, 1996. 

 
 

9



 

Σ Υ Ν Τ Μ Η Σ Ε Ι Σ  -  Σ Υ Μ Β Ο Λ Ι Σ Μ Ο Ι 
 
 
ADA                  Αµερικανική Οδοντιατρική Εταιρεία (American Dental  
      Association)  
BALF                Βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (Bronchoalveolar Lavage Fluid) 
CCT                  Συµβατική υπολογιστική τοµογραφία (Conventional computed 

      tomography) 
DLCO                   ∆ιαχυτική ικανότητα πνευµόνων (diffusing lung capacity for 
      carbon monoxide) 
DLCO/VA           Σταθερά διάχυσης 
ERS                  Ευρωπαϊκής Πνευµονολογικής Εταιρείας (European           
                         Respiratory Society) 
FEF25-75%        Βίαιη µέση εκπνευστική ροή (Forced expiratory flow rate) 
FEV1                 ∆υναµικά εκπνεόµενος όγκος το πρώτο δευτερόλεπτο     
      (expiratory volume in one second) 
FEV1/FVC        Λόγος δυναµικού εκπνεόµενου όγκου το πρώτο δευτερόλεπτο 

    προς την δυναµική εκπνεόµενη ζωτική χωρητικότητα 
FVC                  ∆υναµική εκπνεόµενη ζωτική χωρητικότητα (forced vital capa-
                city)  
HRCT               Υψηλής ευκρίνειας τοµογραφία θώρακα (High resolution                            
                         computed tomography) 
ILO                   ∆ιεθνής Οργανισµός Εργασίας (International Labour 
               Organιzation) 
MEF50              Μεγίστη εκπνευστική ροή στο 50% της FVC (Maximum  
      expiratory flow volume at 50% of FVC) 
MMFR              Μεγίστη µεσοεκπνευστική ροή (Maximum mid-expiratory flow          
                         rate) 
Μ.Ο.                 Μερική οδοντοστοιχία 
Ο.Ο.                 Ολική οδοντοστοιχία 
PaO2(rest or ex) Μερική πίεση του οξυγόνου στο αρτηριακό αίµα (σε ηρεµία      
               ή σε κόπωση) 
PaCO2               Μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίµα 
PEFR               Mεγίστη εκπνευστική ροή (peak expiratory flow) 
Raw                 Αγωγιµότητα αεραγωγών 
RV                   Υπολειπόµενος όγκος (Residual volume) 
TLC                 Ολική πνευµονική χωρητικότητα (Total lung capacity) 
VC                   Ζωτική χωρητικότητα (Vital Capacity) 
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Π  Ρ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ο  Σ 
 Οι οδοντοτεχνίτες αποτελούν παραϊατρικό κλάδο που αναπτύχθηκε για 

να µπορέσουν οι οδοντίατροι να διαθέσουν περισσότερο χρόνο για την υγεία 

των ιστών της στοµατικής κοιλότητας. Στον επαγγελµατικό χώρο τους και 

κατά τη κατασκευή και την επεξεργασία των οδοντικών προσθέσεων είναι 

εκτιθέµενοι σε πολλούς παράγοντες. Η επίδραση αυτών των παραγόντων έχει 

µελετηθεί σε άλλες επαγγελµατικές οµάδες και έχει βρεθεί ότι πολλοί από 

αυτούς είναι βλαπτικοί στο αναπνευστικό σύστηµα. 

 Το ερέθισµα για την έναρξη προβληµατισµού µου για την επίδραση 

των προαναφεροµένων παραγόντων στη συγκεκριµένη επαγγελµατική οµάδα 

µου δόθηκε κατά την άσκησή µου στην ειδικότητα, από παθολογικές εικόνες 

του αναπνευστικού συστήµατος οδοντοτεχνιτών. Ανατρέχοντας στα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα διαπιστώνω ότι ήταν ελάχιστα διεθνώς, ανύπαρκτα 

πανελληνίως. Σε όλες τις εργασίες που αφορούν την επίδραση αυτή και που 

είχαν δηµοσιευθεί σε πνευµονολογικά περιοδικά είναι εµφανής η πληµµελής 

περιγραφή της χρήσης και κατεργασίας των υλικών του οδοντοτεχνικού 

εργαστηρίου, σε αντίθεση µε σχετικές εργασίες που έχουν δηµοσιευθεί σε 

οδοντιατρικά περιοδικά, όπου είναι πληµµελής η περιγραφή αυτής της 

επίδρασης.  Εκφράζοντας το προβληµατισµό µου στο Καθηγητή κ. Νικόλαο 

Σιαφάκα και στο τότε Επίκουρο Καθηγητή κ. ∆ηµοσθένη Μπούρο µε 

ενεθάρρυναν και µου ανάθεσαν το συγκεκριµένο θέµα για την εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής στη πνευµονολογική κλινική της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, για τη διερεύνηση των επιπτώσεων του 

οδοντοτεχνικού περιβάλλοντος στο αναπνευστικό σύστηµα των εργαζοµένων 

σε αυτόν τον χώρο και αν αποδεικνυόταν ότι το περιβάλλον αυτό ήταν 

επιβλαβές να συσταθεί στους οδοντοτεχνίτες η λήψη µέτρων. Στα αρχικά 

στάδια και στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας αυτής της επίδρασης έγινε και 

προσπάθεια επικοινωνίας µε τη Πνευµονολογική Κλινική του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της Φραγκφούρτης (Main), το µόνο κέντρο 

που φαινόταν από τα βιβλιογραφικά  δεδοµένα  ότι είχε προχωρήσει  

παρόµοια έρευνα. 
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Η παρούσα εργασία διαιρείται σε γενικό και σε ειδικό µέρος.  

 Στο γενικό µέρος περιγράφονται αναλυτικά: 

1. Όλες οι ουσίες που επιβαρύνουν το χώρο του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, 

επιβλαβείς στο αναπνευστικό σύστηµα, αδρανείς ή αδιευκρίνιστης προς το 

παρόν δράσης.  

2. Η αποµάκρυνση από το αναπνευστικό σύστηµα των εισπνεόµενων 

παραγόντων και η συσχέτιση της εναπόθεσής τους µε την πρόκληση 

παθολογικής κατάστασης, εστιάζοντας στους εισπνεόµενους στο χώρο του 

οδοντοτεχνικού εργαστηρίου παράγοντες. 

3. Οι βλάβες που προκαλούν στο αναπνευστικό σύστηµα οι ουσίες που 

επιβαρύνουν το χώρο του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. 

4. Η έρευνα που έχει γίνει για την επίδραση στο αναπνευστικό σύστηµα των 

ουσιών που επιβαρύνουν τον χώρο του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και που 

έχει δηµοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 Στο ειδικό µέρος: 

1. Περιγράφονται αναλυτικά το υλικό και οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά την έρευνα. 

2. Αναλύονται τα αποτελέσµατά της έρευνας. 

3. Συζητούνται τα αποτελέσµατα της έρευνας.  

5. Παρατίθενται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα. 

 Στο παράρτηµα παρατίθενται: 

1. Το ανάτυπο του ατοµικού δελτίου του κάθε εξεταζόµενου οδοντοτεχνίτη, 

στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και το ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσε πριν 

την εξέτασή του.  

2. Τα ανάτυπα των δηµοσιεύσεων στη διεθνή και την Ελληνική βιβλιογραφία 

που προέκυψαν. 

 

Οι τελευταίες παράγραφοι αυτού του προλόγου, όπου εκφράζω τις 

ευχαριστίες µου σε όσους µε βοήθησαν ποικιλότροπα σε αυτή την εργασία, 

αποτέλεσαν το δυσκολότερο έργο, αφού µου ήταν αρκετά δύσκολη η 

ιεράρχηση της συµβολής τους.  

Ευχαριστώ θερµά το Καθηγητή της Πνευµονολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης Νικόλαο Σιαφάκα, διευθυντή της πνευµονολογικής 
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κλινικής του Περιφερικού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, 

που στο εργαστήριό της των λειτουργικών δοκιµασιών του αναπνευστικού 

συστήµατος πραγµατοποιήθηκαν οι σχετικές µετρήσεις των εξεταζοµένων, ο 

οποίος µου ανέθεσε την εκπόνηση της διατριβής. 

 Ευχαριστώ θερµά το Καθηγητή της Ακτινολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης Νικόλαο Γκουρτσογιάννη διευθυντή του ακτινολογικού εργαστηρίου 

του Περιφερικού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, όπου 

πραγµατοποιήθηκε ο ακτινολογικός έλεγχος των εξεταζοµένων. 

Ευχαριστώ θερµά τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Πνευµονολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης ∆ηµοσθένη Μπούρο, γιατί µε ενθάρρυνε, µε 

συµβούλευε και µε καθοδηγούσε σε όλη τη διάρκεια της µελέτης, ως και για 

τις εύστοχες παρατηρήσεις του στη διόρθωση των δοκιµίων της διατριβής. 

 Ευχαριστώ θερµά την Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια του ακτινολογικού 

εργαστηρίου του Περιφερικού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου Ρούλα Βολουδάκη για τη συγκινητική βοήθειά της στον 

ακτινολογικό έλεγχο των εξεταζοµένων και ανάλυση των ευρηµάτων αυτού 

του ελέγχου. 

Ευχαριστώ θερµά το λέκτορα της Πνευµονολογίας του Ιατρικού 

Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης Μάριο Φρουδαράκη για τη συγκινητική 

βοήθειά  του στην εκτέλεση και ανάλυση των πνευµονικών λειτουργικών 

δοκιµασιών των εξεταζοµένων. 

 Ευχαριστώ θερµά τον ιατρό πνευµονολόγο Κώστα Χατζάκη και τη κ. 

∆έσποινα Μωραϊτάκη για τη βοήθειά αµφοτέρων στη διακίνηση των 

εξεταζοµένων ως και για τη βοήθεια του πρώτου στην εκτέλεση των 

πνευµονικών λειτουργικών δοκιµασιών των εξεταζοµένων. 

 Ευχαριστώ θερµά τους κ.κ. ∆ηµήτρη Ξενάκη, Αντώνη Καρυωτάκη, 

Πάνο  Βακιρλή, µέλη του τότε διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου «Ένωση 

Οδοντοτεχνιτών Ηρακλείου», στον οποίο ανήκουν οι οδοντοτεχνίτες που 

εξετάσθηκαν, για τη συµπαράσταση και βοήθειά τους στην έρευνά, ως και 

τους οδοντοτεχνίτες και τα µέλη της οµάδας ελέγχου που προσήλθαν για 

εξέταση. 
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  ΓΕΝΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 
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Κεφάλαιο Ι 
 

Ουσίες επιβαρύνουσες τον χώρο του 
οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 

 
Ανάλυση 
 

 Οι οδοντοτεχνίτες αποτελούν παραϊατρικό κλάδο που αναπτύχθηκε για 

να µπορέσουν οι οδοντίατροι να διαθέσουν περισσότερο χρόνο για την υγεία 

των ιστών της στοµατικής κοιλότητας. Στο εργαστήριό τους κατασκευάζουν 

προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση ολικών ή µερικών ανοδοντιών 

και πιο συγκεκριµένα ασχολούνται κυρίως µε:   

α) την κατασκευή ακινήτων προσθετικών εργασιών, που έχουν την 

χαρακτηριστική ιδιότητα να µην προσθαφαιρούνται και να παραµένουν 

σταθερές στη στοµατική κοιλότητα. Κατασκευάζονται σε µερικές ανοδοντίες 

όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις που εκτιµά ο οδοντίατρος. Το υλικό 

της προστοµιακής επικάλυψης του µεταλλικού σκελετού για βελτίωση της 

αισθητικής απόδοσής τους µπορεί να είναι ακρυλική ρητίνη ή πορσελάνη, 

ώστε να έχουµε κατάσκευαστικά δυο κατηγορίες ακινήτων προσθετικών 

εργασιών.  

β) την κατασκευή και την επιδιόρθωση κινητών προσθετικών εργασιών. 

Έχουν την χαρακτηριστική ιδιότητα να προσθαφαιρούνται στη στοµατική 

κοιλότητα και διακρίνονται λειτουργικά και κατασκευαστικά σε µερικές 

οδοντοστοιχείες (Μ.Ο.) άνω ή κάτω γνάθου για την αποκατάσταση µερικών 

ανοδοντιών, όπου ο οδοντίατρος εκτιµά ότι δεν ενδείκνυται η ακίνητη 

πρόσθεση και σε ολικές οδοντοστοιχίες (Ο.Ο.) άνω ή κάτω γνάθου για την 

αποκατάση ολικών ανοδοντιών.  

γ) συγκολλήσεις µεταλλικών τµηµάτων  µερικών οδοντοστοιχειών ή ακινήτων 

προσθετικών εργασιών. 
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 Κατά την κατασκευή των προσθετικών εργασιών ο χώρος του 

οδοντοτεχνικού εργαστηρίου επιβαρύνεται µε υλικά που χρησιµοποιούνται ως 

βοηθητικά για την κατασκευή αυτών, µε υλικά από τα οποία έχουν 

κατασκευασθεί1-4 και από υλικά-συστατικά των εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία των προηγουµένων οµάδων υλικών.4 

 Κατασκευάζοντας ακίνητες προσθετικές εργασίες µε προστοµιακή 

επικάλυψη από ακρυλική ρητίνη χρησιµοποιούνται βοηθητικά γύψος, κερί, 

πυρόχωµα, αµίαντος ή σελλολουίτης, άµµος ενώ οι ίδιες είναι 

κατασκευασµένες από κράµατα µετάλλων και ακρυλική ρητίνη. Στις ακίνητες 

προσθετικές εργασίες µε προστοµιακή επικάλυψη από οδοντιατρική 

πορσελάνη έχοµε αντικατάσταση από την τελευταία της ακρυλικής ρητίνης.1-4 

 Κατασκευάζοντας ολικές οδοντοστοιχίες   χρησιµοποιούνται βοηθητικά 

γύψος, ακρυλική ρητίνη, βακελίτης σπάνια, κερί, ελαφρόπετρα, φύραµα 

οξειδίου του ψευδαργύρου και πήλιµα, ενώ οι ίδιες είναι κατασκευασµένες 

από ακρυλική ρητίνη.4-5 Οι µερικές οδοντοστοιχίες ενισχύονται από µεταλλικό 

σκελετό από κράµα µετάλλων, που για να κατασκευασθεί θα 

χρησιµοποιηθούν επιπρόσθετα από τα υλικά που χρησιµοποιούνται ως 

βοηθητικά για τις ολικές οδοντοστοιχίες πυρόχωµα και αµίαντος ή 

σελλολουίτης, άµµος, ενώ δεν χρησιµοποιείται καθόλου ο βακελίτης. Στα πιο 

πάνω αναφερθέντα υλικά, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των 

ολικών και µερικών οδοντοστοιχειών, ανήκουν και τα υλικά που χρειάζονται 

για την αναπροσαρµογή και την συγκόλληση των ακρυλικών τµηµάτων των 

κινητών προσθετικών εργασιών, καθώς και για την προσθήκη ή συγκόλληση 

δοντιών σε αυτές, που είναι ρητίνες.1-4,6 
 Στις συγκολλήσεις χρησιµοποιούνται ως βοηθητικά υλικά τα αρτύµατα 

κράσης ή µεσοχώρα, τα αντιαρτύµατα κράσης ή αντιρροϊκά, πυρόχωµα, 

αµίαντος και ως κυρίως υλικά για την συγκόλληση των κραµάτων των 

µεταλλικών τµηµάτων των προσθετικών εργασιών κράµατα χαµηλότερου 

σηµείου τήξης.1-4 

16



 Θα γίνει προσπάθεια αδρής περιγραφής της χρήσης και της 

κατεργασίας των προαναφεροµένων υλικών, που επιβαρύνουν τον χώρο του 

οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και λεπτοµερούς περιγραφή της σύστασης 

αυτών.1-4 
 
1. Γύψος 

 Για την παραγωγή της οδοντιατρικής γύψου χρησιµοποιούνται δύο 

ποικιλίες γύψου, ο κρυσταλικής µορφής σεληνίτης και η άµορφη γύψος.  

Χηµικά η γύψος είναι διένυδρο θειϊκό ασβέστιο (CaSO4*2 H2O). Με θέρµανσή 

της στους 110-130 βαθµούς Κελσίου λαµβάνεται η ηµιένυδρη µορφή της, η 

κοινή γύψος ή γύψος των Παρισίων σύµφωνα µε την αντίδραση: 

CaSO4*2H2O → CaSO4*1/2H2O + 1 1/2 H2O. Aν η άνυδρη µορφή της γύψου 

θερµανθεί στους 125 βαθµούς Κελσίου µε πίεση υδρατµών σε αυτόκαυστο 

λαµβάνεται η σκληρη γύψος, που και αυτή είναι ηµιένυδρη µορφή της γύψου. 

Αν η γύψος βρασθεί σε διάλυµα χλωριούχου ασβεστίου 30% και στη συνέχεια 

αφαιρεθεί το χλωριούχο ασβέστιο λαµβάνεται γύψος ακόµη µεγαλύτερης 

σκληρότητας, η υπέρσκληρη γύψος. Και οι τρεις τύποι γύψου έχουν την ίδια 

χηµική σύσταση και την ίδια ενυδάτωση του µορίου των (CaSO4*1/2H2O). Η 

διαφορετική σκληρότητα και οι άλλες φυσικές ιδιότητες των τριών αυτών 

µορφών, µετά την ανάµειξη σκόνης γύψου µε νερό και µετά την σκλήρυνση 

της πολτώδους µάζας, οφείλονται στους διαφορετικούς κρυστάλλους που έχει 

κάθε µορφή. Οι κρύσταλλοι της κοινής γύψου έχουν σχήµα ακανόνιστο, είναι 

πορρώδεις και λέγονται κρύσταλλοι β. Οι κρύσταλλοι της σκληρής γύψου είναι 

συµπαγέστεροι, περισσότερο κανονικοί (πρισµατικοί) και λέγονται κρύσταλλοι 

α. Οι κρύσταλλοι της υπέρσκληρης γύψου είναι και αυτοί α-κρύσταλλοι αλλά 

πολύ συµπαγείς και κανονικότερης µορφής. 

 Για την διάκριση µεταξύ τους κατά την χρήση τους οι τρεις 

προαναφερθείσες µορφές γύψου έχουν διαφορετικό χρώµα. Η κοινή γύψος 

των Παρισίων έχει άσπρο, η σκληρή γύψος µπλε ή κίτρινο και η υπέσκληρη 
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γύψος ροζ συνήθως. Η σκληρή γύψος χρησιµοποιείται για όλες τις 

εργαστηριακές τεχνικές. Η υπέρσκληρη χρησιµοποιείται για να 

κατασκευασθούν τα µέρη του εκµαγείου που θα δεχτούν τα κέρινα πρότυπα 

για τις ακίνητες προσθετικές απόκαταστάσεις. Η ηµιένυδρη α-µορφή 

χρησιµοποιείται ως συνδετική ουσία στα απλά πυροχώµατα. Στην κινητή 

προσθετική εκτός από την κατασκευή εκµαγείων χρησιµοποιείται κοινή ή 

σκληρή γύψος για το γέµισµα των εγκλείστρων κατά την όπτηση (ψήσιµο) των 

οδοντοστοιχειών. 
 
2.  Κεριά 
 Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην σύνθεση των οδοντιατρικών κερι 

ών φαίνονται στον πίνακα 1. Από χηµικής σύστασης τα κεριά είναι εστέρες 

ανωτέρων αλκοολών µε λιπαρά οξέα ,όπως είναι ο συνδυασµός της 

µελισσιλικής αλκοόλης (myricil alcohol) µετά του κηρωτικού οξέως (cerotic 

axid) στον εστέρα της µελισσιλικής κηροσίνης (myricil cerotate), βασικό 

συστατικό του κεριού καρναούµπα. Η χηµική σύστασή τους είναι όµοια µε τα 

Πίνακας 1: Σύνθεση οδοντιατρικών κεριών 
                
Φυσικά κεριά 
- Ορυκτά (παραφίνη µικροκρυσταλλική, οζοκηρίτης, κηροσίνη, οροκηρίτης) 
- Φυτικά  (καρναούµπα, καντελίλα, ουρικούρι, βούτυρο του κακάο) 
- Ζωϊκά   (κήτειο σπέρµα δηλ. σπερµατσέτο, κερί µέλισσας) 
 
Συνθετικά κεριά 
- Acravax  
- Aerosol OT 
- Castor wax 
- Elexo wax  
 
Έκδοχα 
- Tριεστερικά γλυκερίδια  
- Έλαια (τερεµβινθίνη) 
- Χρώµατα 
- Φυτικές ρητίνες (κολοφώνιο, κόπαλ, ντάµµαρ, σανδαράχη, µαστίχα) 
- Ζωϊκές ρητίνες (βερνίκι shellac) 
- Συνθετικές ρητίνες 
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λίπη που είναι εστέρες ανωτέρων λιπαρών οξέων µε γλυκερίνη. Τα κεριά και 

τα λίπη είναι αδιάλυτα στο νερό και το ψυχρό οινόπνευµα και ευδιάλυτα στον 

αιθέρα, στο χλωροφόρµιο και στην βενζίνα. Η χηµική και φυσική συγγένεια 

των λιπών µε τα κεριά είναι η αιτία που τα πρώτα αποτελούν συνήθεις 

προσµίξεις των συνθέτων συγχρόνων οδοντιατρικών κεριών. 

Η κατεργασία των οδοντιατρικών κεριών γίνεται µε τήξη, κοπή και 

σπανιότατα µε καύση. Ανάλογα µε την εφαρµογή τους έχουν και τις ανάλογες 

φυσικές ιδιότητες που τα διακρίνουν σε:  

2.1 Κεριά ενθέτων 

 Χρησιµοποιούνται για την κατασκευή κερίνων προτύπων ενθέτων 

εµφράξεων καθώς και στεφανών µερικής ή ολικής επικάλυψης. Περιέχουν 

κυρίως παραφίνη, καρναούµπα, κηροσίνη, κερί µέλισσας. 

2.2 Κεριά χύτευσης  

 Χρησιµοποιούνται ως πρότυπα για τµήµατα του µεταλλικού σκελετού 

των µερικών οδοντοστοιχειών. Είναι συνήθως έτοιµα προκατασκευασµένα 

τµήµατα που προσαρµοζόµενα τοποθετούνται στο εκµαγείο για να χυτεθούν 

σε οψιµότερο στάδιο. Μοιάζουν µε τα κεριά ενθέτων. 

2.3 Κερί για βασικές πλάκες  

 Περιέχει κηροσίνη 80%, κερί µέλισσας, καρναούµπα, φυσικές και 

χηµικές ρητίνες. Χρησιµοποιείται για κατασκευή βασικών πλακών ολικών 

οδοντοστοιχειών, για την κατασκευή υψών άρθρωσης και γενικά για την 

κατασκευή προτύπων που πρόκειται να κατασκευασθούν από ακρυλική 

ρητίνη.  

2.4 Κερί εγκιβωτισµού 

 Τοποθετείται στην περιφέρεια ενός αποτυπώµατος για ολική 

οδοντοστοιχία όταν πρόκειται να χυθεί γύψος.  

2.5 Κερί κοινής χρήσης 

 Χρησιµοποιείται για συµπλήρωση ή επέκταση των αποτυπωτικών 

δισκαρίων του εµπορίου.  
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2.6 Συγκολλητικό κερί  

 Είναι µίγµα κεριών και ρητινών, κυρίως  κολοφωνίου. Με σηµαντικές 

συγκολλητικές ικανότητες όταν  είναι ρευστό, ψαθυρό και σκληρό στην στερεά 

κατάσταση, χρησιµοποιείται για πρόχειρη συγκολλήση γύψινων εκµαγείων, 

κοµµατιών από ακρυλική ρητίνη, µετάλλων πριν την συγκολλησή τους. 

2.7 Κερί δήξεως  

 Βοηθά την µεταφορά των σχέσεων σύγκλεισης από το στόµα στα 

εκµαγεία πριν αυτά τοποθετηθούν στον αρθρωτήρα. Τα πιο κατάλληλα κεριά 

για τον σκοπό αυτό παρασκευάζονται από κερί µελισσών ή από παραφίνη ή 

από κηροζίνη, ορισµένα περιέχουν µόρια ή πλέγµατα χαλκού, αλουµινίου ή 

κασσιτέρου.  

2.8 Άλλα είδη κεριού 

 Στο εµπόριο προσφέρονται και άλλα είδη κεριών που χρησιµεύουν για 

τη διαµόρφωση του τελειώµατος των στεφανών, για την περιφερική 

απόφραξη των ατοµικών δισκαρίων, για τη τεχνική του φρεζαρίσµατος, χωρίς 

να υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για την ακριβή σύσταση αυτών. 

 

3.  Πυροχώµατα 

 Τα πυροχώµατα αποτελούνται από τρεις διαφορετικές οµάδες υλικών: 

α) από πυριάντοχο υλικό, β) από συνδετικό υλικό, γ) από διάφορες χηµικές 

ουσίες. Ανάλογα µε τη σύσταση των προαναφεροµένων οµάδων τα 

πυροχώµατα διακρίνονται σε απλά πυροχώµατα, ειδικά πυροχώµατα 

(φωσφορικού και πυριτικού τύπου) και πυροχώµατα για συγκόλληση. Πιο 

αναλυτικά περιγράφεται η σύσταση των πυροχωτάτων: 

 

 

3.1 Απλά πυροχώµατα 

 α) Σαν πυριάντοχο υλικό χρησιµοποιούνται οι κρυσταλλικές µορφές του 

διοξειδίου του πυριτίου χαλαζίας και χριστοβαλίτης, µόνες ή σε συνδυασµό. Οι 
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κρυσταλλικές µορφές του SiO2 χαλαζίας, χριστοβαλίτης και τριδυµίτης κατά τη 

θέρµανσή τους και σε ορισµένη, χαρακτηριστική για κάθε µορφή 

θερµοκρασία, παρουσιάζουν µεταβολή στην κρυσταλλική δοµή. Λέµε ότι 

αποτελούνται από δυο αλλοτροπικές µορφές, την α-και β-, που παρουσιάζουν 

αµφίδροµη µετάπτωση ανάλογα µε τις αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας. Για το 

χαλαζία και το χριστοβαλίτη η θερµοκρασία µετάπτωσης από την α- µορφή 

στη β- είναι 573
ο
C και 200-700

ο
C αντίστοιχα: 

 
                               870οC                                         1475οC                                                1700οC 

β-χαλαζίας→β-τριδυµίτης→β-χριστοβαλίτης→λειωµένο  
                           πυρίτιο               

    573
ο
C                        160

ο
C                       200-700

ο
C 

                           
  α-χαλαζίας               ενδιάµεσος                 α-χριστοβαλίτης 
                                   τριδυµίτης  
                                          
                      105

ο
C  

                                                         
              α-τριδυµίτης 

Οι β- αλλοτροπικές µορφές είναι σταθερές µόνο πάνω από αυτές τις 

θερµοκρασίες, ενώ οι α- µορφές είναι σταθερές στη θερµοκρασία δωµατίου. 

Με βάση τη µορφή του πυριτίου που περιέχουν τα πυροχώµατα διακινούνται 

σε πυροχώµατα χαλαζία και πυροχώµατα χριστοβαλίτη. β) Σαν συνδετικό 

υλικό χρησιµοποιείται η γύψος (25-45%). γ) Περιέχουν διάφορες πρόσθετες 

χηµικές ουσίες όπως σκόνη χαλκού, βορικό οξύ, βόρακα, χλωριούχο νάτριο, ή 

χλωριούχο κάλιο, ή χλωριούχο λίθιο,  θειϊκό νάτριο, άνθρακα και διάφορες 

χρωστικές για τον διαχωρισµό των πυροχωµάτων. Τα απλά πυροχώµατα 

χρησιµοποιούνται για τη χύτευση κραµάτων χρυσού µε µικρό θερµοκρασιακό 

διάστηµα τήξης. 

 

3.2 Ειδικά πυροχώµατα (φωσφορικού και πυριτικού τύπου) 

21



 Στα πυροχώµατα αυτά χρησιµοποιούνται σαν υποκατάστατα της 

γύψου φωσφορικά και πυριτικά άλατα οπότε προκύπτουν τα πυροχώµατα 

φωσφορικού ή πυριτικού τύπου. 

 Φωσφορικού τύπου:  α) Σαν πυριάντοχο υλικό χρησιµοποιούνται οι 

κρυσταλλικές µορφές του διοξειδίου του πυριτίου, χαλαζίας, χριστοβαλίτης και 

τριδυµίτης. β) Σαν συνδετική ουσία χρησιµοποιούνται το πυριτικό νάτριο, το 

πυριτικό αιθύλιο, το θειικό αµµώνιο, το φωσφορικό νάτριο, το φωσφορικό 

αµµώνιο, το δισόξινο φωσφορικό αµµώνιο και συνήθως το φωσφορικό 

µονοαµµώνιο. γ) Οι πρόσθετες χηµικές ουσίες που περιέχουν είναι το 

χλωριούχο νάτριο ή χλωριούχο κάλιο ή χλωριούχο λίθιο, το βορικό οξύ, το 

θειικό κάλιο, άνθρακας, σκόνη χαλκού και οξειδίου του µαγνησίου. 

Χρησιµοποιούνται για τη χύτευση κραµάτων χρυσού, κραµάτων Ag-Pd και 

βασικών κραµάτων που έχουν υψηλό θερµοκρασιακό διάστηµα τήξης.  

 Πυριτικού τύπου: α) Σαν πυριάντοχο υλικό χρησιµοποιείται το διοξείδιο 

του πυριτίου µε τις µορφές που χρησιµοποιούνται στα προαναφερθέντα 

πυροχώµατα σε ποσοστό 20%. β) Σαν συνδετική ουσία χρησιµοποιείται 

κολλοειδής µορφή του πυριτίου σε κατάσταση πηκτής (gel), πού µεταπίπτει σ' 

αυτή την κατάσταση από την υγρή (sol) κατάσταση στην θερµοκρασία του 

δωµατίου. Για την δηµιουργία των κολλοειδών διαλυµάτων του πυριτίου 

χρησιµοποιείται πυριτικό νάτριο, που δίδει κολλοειδές πυριτικό οξύ και 

αιθυλικό πυρίτιο, που δίδει κολλοειδές διάλυµα τετραπυριτικού οξέος και 

αλκοόλης σύµφωνα µε την απλή µορφή της αντίδρασης: 
 
                                                        Hcl 

      Si(OC2H5)4 + 4H2O  → Si(OH)4 + 4C2H5OH 

γ) Στις πρόσθετες χηµικές ουσίες που προστίθενται σε αυτόν τον τύπο του 

πυροχώµατος ανήκουν το υδροχλωρικό οξύ, που καταλύει την προηγούµενη 

αντίδραση και το οξείδιο του µαγνησίου. Χρησιµοποιούνται για τη χύτευση 

κραµάτων βασικών µετάλλων που τήκονται σε θερµοκρασία 1200-1400
ο
C. 

Έχουν σχεδόν παραµερισθεί από το εµπόριο λόγω κόστους κατασκευής και 
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του εύφλεκτου χαρακτήρα της αιθυλικής αλκοόλης που χρησιµοποιείται στη 

παρασκευή τους. 

 

3.3 Πυροχώµατα για συγκόλληση 

 Η σύστασή τους οµοιάζει µε τα απλά πυροχώµατα, περιέχουν χαλαζία 

και σαν συνδετική ουσία γύψο. Χρησιµοποιούνται στη συγκόλληση 

θραυσθέντων µεταλλικών τµηµάτων των ακινήτων οδοντικών προσθέσεων 

και θραυσθέντων τµηµάτων του µεταλλικού σκελετού των µερικών 

οδοντοστοιχιών. 

 Τα πυροχώµατα κατά την κατεργασία τους υφίστανται ανάµειξη της 

σκόνης, µορφή µε την οποία βρίσκονται, µε νερό, θέρµανση της συµπαγούς 

µάζας που προκύπτει µετά το πήξιµο του προϊόντος της προαναφεροµένης 

ανάµειξης και θραύση αυτής. 

 

4.  Αµίαντος 

 Χρησιµοποιείται µε την µορφή φύλλου για την εσωτερική επένδυση του 

χάλκινου δακτυλίου µε το πυρόχωµα και το κέρινο πρόπλασµα του 

µεταλλικού χυτού ή τα µεταλλικά προς συγκόλληση µέρη προσθετικών 

εργασιών, τελικά πυρόχωµα και αµίαντος θραύονται για να παρθεί το 

µεταλλικό χυτό ή η συγκολληθείσα εργασία. Ο αµίαντος χρησιµοποιείται 

επίσης για να γίνονται οι συγκολλήσεις, πάνω σε αυτόν, των µεταλλικών 

τµηµάτων των προσθετικών εργασιών. Οι µορφές του αµιάντου που 

βρίσκονται στη φύση διακρίνονται, ανάλογα της µορφολογίας των ινών του, 

σε δύο κύριες οµάδες: α) σερπεντίνες και β) αµφιβόλες. Στις σερπετίνες που 

έχουν ελικοειδές σχήµα ινών ανήκει µόνο ο χρυσοτίλης ή λευκός αµίαντος 

[Mg3Si2O5(OH)4]. Στις αµφιβόλες, που αποτελούνται από λεπτά κρυσταλλικά 

ινίδια ανήκουν ο αµοσίτης ή καφέ αµίαντος [(MgFe++)7Si8O22(OH)2], o 

κροκιδολίτης ή κυανούς αµίαντος [Νa2(ΜgFe+++ Fe++)Si8O22(OH)], o 

ανθοφυλλίτης [(ΜgFe++)7Si8O22(OH)2], o τρεµολίτης [Ca2(MgFe++)5Si8O22] 
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και ο ακτινολίτης [Ca2(MgFe++)5Si8O22(OH)2]. Για την επένδυση του χάλκινου 

δακτυλίου χρησιµοποιήθηκε ο κροκιδολίτης. Με τη θέρµανση του δακτυλίου 

και τη θραύση των εκµαγείων υφίσταται θραύση των ινών αµιάντου, που 

απελευθερώνονται κατά τη θραύση των εκµαγείων. Ο κροκιδολίτης 

φυλασσόταν στο εργαστήριο µε τη µορφή ακαλύπτων ρολών, µε αποτέλεσµα 

την επιβάρυνση του χώρου µε την εύκολη διασπορά των ινών του. 

 

5.  Άµµος 

 Χρησιµοποιείται µε τη µορφή αµµοβολής για την λείανση των 

µεταλλικών τµηµάτων των προσθετικών εργασιών και µε τη µορφή πηλού για 

την λείανση των ακρυλικών τµηµάτων οδοντοστοiχειών µε την βοήθεια 

τροχοειδούς µορφής και κυκλικά περιστρεφόµενης βούρτσας. 

 

6.  Ελαφρόπετρα 

 Χρησιµοποιείται όπως και η άµµος για την λείανση των ακρυλικών 

τµηµάτων των οδοντοστοιχειών. 

 

7.  Φύραµα οξειδίου του ψευδαργύρου 

 Χρησιµοποιείται για την στίλβωση των ακρυλικών τµηµάτων των 

οδοντοστοιχιών. 

 

8.  Συνθετικές ρητίνες  

 Σαν παλαιότερη συνθετική ρητίνη θεωρούµε τον σελλολουΐτη, που 

παρασκευάσθηκε για πρώτη φορά το 1870 από νιτροσελλουλοΐτη ή 

πυροξυλίνη και καµφορά. Το υλικό αυτό χρησιµοποιήθηκε αργότερα στην 

Αµερική µε διαφορετικά ονόµατα όπως Hecolite, Coralit, για την κατασκευή 

βασικών πλακών ολικών οδοντοστοιχειών. Τα υλικά αυτά όπως και ο 

βακελίτης, που ανήκει στις φαινολικές ρητίνες, αποδείχτηκαν ακατάλληλα για 

οδοντιατρικές προσθετικές εργασίες. Αποφασιστική ώθηση στην χηµεία των 
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συνθετικών ρητινών έδωσαν οι συνθετικές ρητίνες που χρησιµοποιήθηκαν για 

πρώτη φορά το 1935, από τις οποίες ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

οδοντιατρική παρουσιάζουν οι µεθακρυλικές ενώσεις, που άρχισαν να 

χρησιµοποιούνται το 1937. 

 Οι συνθετικές ρητίνες είναι άµορφες οργανικές ουσίες που έχουν 

χαρακτηριστική γυαλάδα και διαφάνεια, στερεά ή ηµιστεραιά µορφή και είναι 

πολυµερείς ενώσεις. Αντίθετα οι φυσικές ρητίνες είναι κυρίως φυτικά προϊόντα 

και διαφέρουν από τις συνθετικές στην χηµική σύνθεση, ενώ έχουν αρκετές 

οµοιότητες στις φυσικές τους ιδιότητες. Ο όρος ρητίνη χαρακτηρίζει µάλλον 

την φυσική κατάσταση παρά την χηµική σύσταση, που είναι ανάλογη µε 

ορισµένες µόνο ιδιότητες των ρητινών. Οι συνθετικές ρητίνες υπάγονται στα 

πλαστικά υλικά και έχουν την ιδιότητα να αλλάζουν σχήµα κάτω από την 

επίδραση πίεσης και θερµότητας. Το σχήµα αυτό δεν αλλάζει στις συνθήκες 

του περιβάλλοντος (µη πλαστικό υλικό). Υπάρχουν όµως αρκετά είδη 

συνθετικών ρητινών που έχουν την ιδιότητα να µεταπίπτουν από την µη 

ελαστική στην πλαστική κατάσταση αν επιδράσει ξανά σε αυτές θερµοκρασία 

και πίεση. Η πλαστικότητα των συνθετικών ρητινών εµφανίζεται σε ένα 

µεταβατικό στάδιο της κατεργασίας τους, ενώ στην τελική τους µορφή είναι 

δύσκαµπτες και εύθραυστες. 

 Η ταξινόµηση των συνθετικών ρητινών είναι αρκετά δύσκολη εξ αιτίας 

της ετερογένειας και της σύνθετης φύσης των. Κατά άλλους ταξινοµούνται µε 

βάση την θερµική τους συµπεριφορά σε θερµοπλαστικές και 

θερµοσκληρυνόµενες. Κατά άλλους ταξινοµούνται µε βάση τις δοµικές τους 

µονάδες. Αν η κατασκευή ενός αντικειµένου από ρητίνη που προήλθε από 

χηµική µεταβολή, η µορφοποίηση όµως του αντικειµένου έγινε µε την βοήθεια 

της θερµοκρασίας µόνο, τότε η ρητίνη λέγεται θερµοπλαστική. Με την 

επαναθέρµανσή τους µαλακώνουν και επανέρχονται σε πλαστική κατάσταση 

και  µπορεί να τους δοθεί καινούργιο σχήµα. Οι µόνες από αυτές που 

χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική είναι οι ακρυλικές ρητίνες. Οι 

25



θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες είναι το τελικό προϊόν αντίδρασης κάποιας 

ουσίας σε κάποια ρητίνη διαφορετική του προϊόντος. ∆εν επανέρχονται στην 

πλαστική τους κατάσταση όταν θερµανθούν. Με εξαίρεση τον βακελίτη, που 

χρησιµοποιήθηκε ελάχιστα µε την µορφή ετοίµων πλακών για την κατασκευή 

βασικών πλακών ολικών οδοντοστοιχειών, οι θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες 

δεν χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική. 

 Όπως αναφέρθηκε οι ακρυλικές ρητίνες παράγωγα  του ακρυλικού 

οξέος, είναι οι κυριότερες σύνθετες ρητίνες που χρησιµοποιούνται στην 

οδοντιατρική. Το ακρυλικό οξύ, που είναι ακόρεστο οξύ, προέρχεται από το 

προπυλένιο: CH2=CH-CH3→CH2=CH-COOH. Aπό την µεθυλίωση του 

ακρυλικού οξέος λαµβάνεται µεθακρυλικό οξύ,   
                                                                      COOH                 CH3                                               
                                          |                          | 
                                                                    CH2-CH→H2C=C-COOH 

Οι καρβοξυλοµάδες των δύο αυτών οξέων µπορούν να εστεροποιηθούν και 

να παραχθούν µεθυλακρυλικοί και µεθυλ-µεθακρυλικοί εστέρες, που τα 

πολυµερή των εξ αιτίας των πολύ καλών τους ιδιοτήτων έχουν µεγάλο 

ενδιαφέρον στην οδοντιατρική. 

 Το µεθακρυλικό µεθυλίο κυκλοφορεί µε την µορφή µονοµερούς (υγρό) 

και πολυµερούς (σκόνη) και έχει επικρατήσει µε την ονοµασία "ακρυλικό". To 

υγρό αναµειγνυόµενο µε την σκόνη προκαλεί µερική διάλυσή της, 

σχηµατίζοντας πλαστική ζύµη που τοποθετούµενη σε καλούπι παίρνει το 

σχήµα του όταν πολυµερισθεί. Το µονοµερές, µεθακρυλικό µεθύλιο, είναι 

υγρό διαυγές και σχετικά σταθερό στην θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Έχει 

σηµείο πήξης -48
ο
C και σηµείο βρασµού 100,8

ο
C, είναι εύφλεκτο, έχει έντονη 

οσµή, διαλύεται εύκολα στο νερό, έχει µοριακό βάρος 100 και ερεθίζει το 

δέρµα και τους βλεννογόνους. Το πολυµερές (πολυµεθακρυλικό µεθύλιο) είναι 

σκόνη που αποτελείται από κόκκους άλλοτε κανονικού και άλλοτε 

ακανονίστου σχήµατος και διαφόρων µεγεθών. Στην θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος είναι χηµικά σταθερό, δεν επηρεάζεται από την θερµοκρασία 
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είναι διαφανές άοσµο, έχει µοριακό βάρος 5.000-1.000.000 στους 125
ο
C 

πλαστικοποιείται, στους 200
ο
C απόπολυµερίζεται, στους 450

ο
C περίπου το 

90% του πολυµερούς µεταπίπτει σε µονοµερές ενώ το υπόλοιπο 10% 

µεταπίπτει σε πολυµερές χαµηλού µορι-ακού βάρους. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 

µικρού βαθµού αποπολυµερισµός συµβαίνει και κατά την κατεργασία των 

προϊόντων ακρυλικών ρητινών µε απελευθέρωση µονοµερούς µεθακρυλικού 

µεθυλίου. Κατά την προαναφερόµενη κατεργασία απελευθερώνονται επίσης 

µικρά ποσά φορµαλδεΰδης. 

 Ο πολυµερισµός του µεθακρυλικού µεθυλίου αν και µπορεί να αρχίσει 

µε την βοήθεια ορατού φωτός, υπεριώδους ακτινοβολίας ή µε την θερµότητα, 

έχει καθιερωθεί να αρχίζει µε την βοήθεια χηµικού παράγοντα (υπεροξείδιο 

του βενζολίου), που δρα ως παράγοντας έναρξης της αντίδρασης   όταν 

παραχθούν ελεύθερες ρίζες: (C-OO)2 → 2R-COO* → 2R*+ 2CO2. Το 

µονοµερές και σε περίπτωση που δεν περιέχει τον παράγοντα έναρξης του 

πολυµερισµού µπορεί να πολυµερισθεί από τις υπεριώδεις ακτίνες της 

ηλιακής ακτινοβολίας ή από την θερµότητα και το οξυγόνο, συσκευάζεται σε 

σκουρόχρωµα δοχεία, αποθηκεύεται σε δροσερό µέρος, ενώ προστίθεται σε 

αυτό πυρογαλλόλη 0,1% και υδροκινόνη 0,003-0,006%, ουσίες που 

αναστέλλουν την έναρξη πολυµερισµού και ονοµάζονται εξ αιτίας αυτής τους 

της ιδιότητας σταθεροποιητικές. Για την παραγωγή συµπολυµερών µπορούν 

να προστεθούν στο µονοµερές άλλα µονοµερή της ίδιας οικογένειας, συνήθως 

βινυλικές ρητίνες, οπότε λαµβάνεται συµπολυµερές βινυλακρυλικό. Με την 

προσθήκη διµεθ-ακρυλικής γλυκόλης ή βινυλβενζολίου αυξάνεται η αντίσταση 

στη θραύση και ελαττώνεται η απορροφητική ικανότητα στο σάλιο. Οι 

πλαστικοποιητικές ουσίες προστιθέµενες ελαττώνουν την σκληρότητα, 

αυξάνουν την αντοχή, επιταγχύνουν την αντίδραση διάλυσης του πολυµερούς 

από το µονοµερές ενώ παράλληλα ελαττώνουν την θερµοκρασία πάνω από 

την οποία το πολυµερές είναι µαλακό και εύκαµπτο κάτω δε από αυτήν είναι 

σκληρό και εύθραυστο (σηµείο υαλώδους µετάπτωσης). Σαν 
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πλαστικοποιητικές ουσίες χρησιµοποιούνται οι οργανικοί εστέρες όπως η 

διβουτυλο-φθαλεΐνη και η βουτυλ-φθαλυλ-βουτυλογλυκόλη. Οι 

πλαστικοποιητικές ουσίες, που χρησιµοποιούνται ευρέως στις µαλακές 

ρητίνες για την αναπροσαρµογή των βάσεων των ολικών  οδοντοστοιχειών, 

δεν παίρνουν µέρος στην αντίδραση πολυµερισµού, αλλά παρεµβάλλονται 

µεταξύ των µορίων του πολυµερούς προκαλώντας εξασθένιση των δεσµών 

τους. 
 Στο πολυµερές πολυ-µεθακρυλικό µεθύλιο, που κυκλοφορεί µε τη 

µορφή σκόνης κόκκων, προστίθενται χρωστικές ουσίες, όπως οργανικές, 

ανόργανα οξείδια όπως το οξείδιο του σιδήρου, το θειώδες κάδµιο ή ο 

χλωριούχος ψευδάργυρος χωρίς να παίρνουν µέρος στον πολυµερισµό, 

όπως και ο παράγοντας αρχής του πολυµερισµού που είναι συνήθως το 

υπεροξείδιο του βενζολίου σε ποσοστό 0,2-0,5%. Η σκόνη µπορεί να περιέχει 

ακόµη πλαστικοποιηικές ουσίες 2-7% και χρωµατικές ίνες nylon ή rayon για 

αποµίµηση των αγγείων του βλεννογόνου. 

 Οι εν ψυχρώ πολυµεριζόµενες ρητίνες, µεγάλο βήµα στην εξέλιξη των 

συνθετικών ρητινών, ονοµάζονται και αυτοπολυµεριζόµενες αφού την 

θερµότητα, που δεν χρειάζεται, την υποκαθιστά ένας χηµικός παράγοντας 

που παίζει το ρόλο του καταλύτη για την δραστικοποίηση του παράγοντα 

έναρξης του πολυµερισµού. Συνήθως σαν καταλύτης χρησιµοποιείται µια 

τριτοταγής αµίνη, όπως για παράδειγµα η διµεθυλο-παρατολουϊδίνη. Η ουσία 

αυτή καθώς και οι παράγοντες αναστολής του πολυµερισµού (υδροκινόνη-

πυρογαλόλη) προστίθενται στο µονοµερές, ενώ ο παράγοντας έναρξης του 

πολυµερισµού (υπεροξείδιο του βενζολίου) προστίθεται στη σκόνη. Η 

ταχύτητα έναρξης της αντίδρασης πολυµερισµού και της εξέλιξής του 

επηρεάζεται από τη θερµοκρασία. Έτσι ο πολυµερισµός επιταχύνεται σε 
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υψηλές θερµοκρασίες ενώ επιβραδύνεται σε χαµηλές. Ο χρόνος κατεργασίας 

είναι µικρότερος (5 λεπτά) στις αυτόπολυµεριζόµενες ρητίνες από ότι στις εν 

θερµώ (15 λεπτά), γιατί στις εν ψυχρώ ο πολυµερισµός αρχίζει αµέσως µετά 

την ανάµειξη της σκόνης µε το υγρό, ενώ στις εν θερµώ πρέπει να αυξηθεί η 

θερµοκρασία της µάζας του υλικού. 

 Οι βινυλικές ρητίνες χρησιµοποιούνται πλέον πολύ λίγο στην 

οδοντιατρική, όπως το χλωριούχο πολυβινύλιο και η πολυβινυλική ακετόνη, 

πολυµερή, αντίστοιχα, των χλωριούχου βινυλίου (CH2=CHCl) και του 

ακετονικού βινυλίου (CH2CHOCOOCH3). 

 Στην οδοντιατρική χρησιµοποιήθηκαν και οι εποξυκές ρητίνες, που 

περιέχουν στο µόριό τους τον δακτύλιο του εποξύ   Ο  που είναι ασταθής και  
                                                                               /   \ 
                                                                            -C - C- 

έχει την τάση να ανοίγει και να αντιδρά µε άλλες οµάδες που έχουν το 

κατάλληλο υδρογόνο, ενώνοντας έτσι τις αλυσίδες της ρητίνης στη 

θερµοκρασία δωµατίου µε τη προσθήκη αντιδραστηρίων όπως οι 

δευτερογενείς αµίνες. 

 Στις ρητίνες κατατάσσονται και τα υλικά συγκόλλησης και 

αναπροσαρµογής των βάσεων των ολικών οδοντοστοιχιών, διακρίνονται σε 

α) αυτοπολυµεριζόµενα και β) πολυµεριζόµενα εν θερµώ. Τα 

αυτοπολυµεριζόµενα κυκλοφορούν µε τη µορφή σκόνης και υγρού. Η σκόνη 

αποτελείται κυρίως από πολυ-µεθυλ-µεθακρυλική ρητίνη και το υγρό περιέχει 

µεθακρυλικό µεθύλιο, αρωµατικούς εστέρες (κυρίως φθαλικό εστέρα), 

αιθανόλη, τριτογενείς αµίνες και πλαστικοποιητές 60-80%. Η 

πολυµεθακρυλική ρητίνη αντικαθίσταται από υ-ψηλοτέρου µοριακού βάρους 

µεθακρυλικά, όπως αιθυλ-, προπυλ-, βουτυλ-, για βελτίωση των ιδιοτήτων. 

Στα πολυµεριζόµενα εν θερµώ υλικά, που η τοποθέτησή τους γίνεται στο 

εργαστήριο µε την ίδια διαδικασία της όπτησης µιας οδοντοστοιχίας, ανήκουν 
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οι σιλικόνες και τα υδρόφιλα ακρυλικά. Οι σιλικόνες είναι πολυµερή της 

σιλοξάνης µε ενισχυτικές ενώσεις πυριτίου και φθοριούχο ασβέστιο. Τα 

υδρόφιλα ακρυλικά περιέχουν το υδατοδι-αλυτό πολυ-υδροξυ-αιθυλ-

µεθακρύλιο και στο υγρό περιέχεται υδροξυ-αιθυλ-µεθακρύλιο. Ορισµένα από 

τα τελευταία υλικά περιέχουν πολυµεριζόµενους πλαστικοποιητές, κυρίως 

εστέρες του µαλεϊκού οξέος. Η συγκόλληση δοντιών, που έχουν  αφαιρεθεί 

από τις οδοντοστοιχίες, γίνεται µε ρητίνες πολυµεριζόµενες εν ψυχρώ. 

 

9.  Νέα σύνθετα πολυµερή υλικά όψεων 

9..1  Συστήµατα µονοµερών ενισχυτικών ουσιών 

 Στα νέα αυτά πολυµερή υλικά το µονοµερές αποτελείται από ρητίνες 

τύπου BISGMA και διµεθακρυλικούς αλειφατικούς εστέρες. Για τη βελτίωση 

των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών αυτών προστίθενται διάφορες 

ανόργανες ενισχυτικές ουσίες όπως κόκκοι χαλαζία. Το πρώτο σκεύασµα 

αυτής της κατηγορίας ήταν το Isosit
®

, υλικό που περιέχει ως µονοµερές τη 

ρητίνη uedma, που είναι µια ουρεθάνη, ενισχυµένη µε 20% κατά βάρος 

µικρόκοκκο κολλοειδές SiO2 (µέσο µέγεθος κρυστάλλων 0,04µm) 

προπολυµερισµένο σε συµπλέγµατα ακανονίστου σχήµατος µε την ίδια ρητίνη 

σε υψηλή θερµµοκρασία. Ως καταλύτης χρησιµοποιείται το υπεροξείδιο του 

βενζολίου.  

9..2  Συστήµατα κατάλυσης 

 Σε αυτά  έχοµε µερική ή ολική αντικατάσταση του υπεροξειδίου του 

βενζολίου από παράγωγα αζο-δις-νιτριλίων µε κύριο αντιπρόσωπο το 1,1-α-

ζο-δις-κυκλοεξανανθρακονιτρίλιο ή Vazo 88.  

9..3  Συστήµατα συγκόλλησης 

 Χρησιµοποιήθηκαν οι 2-µεθακρυλοξυαιθυλ-εστέρες του βανυλικού, π-

υδροξυβενζοϊκού και γαλλικού οξέος και τα τριαλκοξυπυριτικά παράγωγα 

ακυανοακρυλικών οξέων καθώς και τα ω-(π-χλωροφαινυλ)αλκανοϊκά οξέα και 

τα αρυλθειούχα άλατα αρενοθειόλης. Στις τρεις νέες τεχνικές συγκόλλησης 
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που αναπτύχθηκαν χρησιµοποιούνται και τα ακόλουθα υλικά: α) τεχνική 

χρήσης ανυδριτών µε προτεινόµενους ανυδρίτες τους 4-ΜΕΤΑ (4-

µεθακρυλοξυαιθυλτριµελλιτικός ανυδρίτης) και ΡMDM (πυρο-µελλιτικός 

διµεθακρυλικός ανυδρίτης). β) τεχνική χρήσης σιλανίων, µε προτεινόµενα 

σιλάνια το πυριτικό τετρααιθύλιο, που µε φλόγα προπανίου µετατρέπεται σε 

πυριτικό οξύ, και το µεθακρυλικό τριµεθοξυσιλάνιο. Τα σιλάνια 

προσροφώντας νερό σχηµατίζουν υδροξυσιλάνια. γ) τεχνική ηλεκτροχηµικής 

εναπόθεσης στρώµατος κασσιτέρου στην επιφάνεια του χυτού. Ο κασσίτερος 

(Sn) σε δεύτερο στάδιο οξειδώνεται µε Η2Ο2 σχηµατίζοντας SnO2. 

Πίνακας 2: Κατάταξη οδοντιατρικών κραµάτων 
                
      Κράµµατα για µεταλλοα-          Κράµµατα για µεταλλο- 
                                                         κρυλικά, % σε µάζα                κεραµική, %  σε µάζα 
                
Κράµατα µεγάλης περι-           Χρυσός και µέταλλα της               Χρυσός και µέταλλα  
εκτικότητας σε χρυσό              πλατίνας, πάνω από 75%            της πλατίνας, πάνω     
(ευγενή χρυσοκράµατα)           Χρυσός τουλάχιστον 70%  από 95%. Χρυσός του- 
                        λάχιστον 75% 
 
Κράµατα µε µειωµένη              Χρυσός και µέταλλα της               Χρυσός και µέταλλα   
περιεκτικότητα σε χρυ- οικογενείας της πλατί-              της πλατίνας πάνω α-                                         
σό    νας 60-70% Χρυσός του-            πό 75%. Χρυσός του- 
    λάχιστον 50%. Με ευγενή            λάχιστον 45% 
    µέταλλα έως 20% 
       
Κράµατα Αργύρου-                  Παλλάδιο-άργυρος-χρυσός          Χρυσός-άργυρος-Μέ- 
Παλλαδίου   -Μη ευγενή µέταλλα              ταλλα πλατίνας (ιδιαί- 
    Άργυρος τουλάχιστον 50%         τερα παλλάδιο) - Μη 
        ευγενή µέταλλα-Άργυ- 
                    ρος τουλάχιστον 50% 

        
Κράµµατα Παλλαδίου-             Παλλάδιο τουλάχιστον                 Παλλάδιον τουλάχι-  
Χρυσού                                      50%                            χιστον 50% 

        
Κράµατα µη ευγενών               Νικέλιο-χρώµιο               Νικέλιο-χρώµιο  
µετάλλων ή κράµµατα             Χρώµιο-κοβάλτιο-µολυβδέ-          Κοβάλτιο-χρώµιο 
βασικών µετάλλων             νιο      

        
Κράµατα Τιτανίου                   Τιτάνιο τουλάχιστον 99%,             Τιτάνιο τουλάχιστον  
              σίδηρος, οξυγόνο, άζωτο,             99%, σίδηρος, οξυ- 
              άνθρακας, υδρογόνο              γόνο, άζωτο, άνθρα- 
                                κας, υδρογόνο  
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10.  Κράµατα 

 Κράµατα ονοµάζονται τα υλικά που έχουν µεταλλικές ιδιότητες και 

σχηµατίζονται από την ανάµειξη δύο ή περισσοτέρων χηµικών στοιχείων από 

τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι µέταλλο. Τα κράµατα που 

χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική και που κατά την κατεργασία τους 

υφίστανται τήξη, χύτευση, αποκοπή, τρίψιµο, λείανση, στίλβωση, 

κατατάσσονται σε τέσσερις οµάδες σύµφωνα µε τον πίνακα 2. Από την 

Αµερικανική Οδοντιατρική Εταιρεία (American Dental Association-ADA) ο 

άργυρος χαρακτηρίζεται όχι σαν ευγενές µέταλλο, αλλά σαν πολύτιµο, επειδή 

έχει αυξηµένη αγοραστική αξία. Ευγενή µέταλλα σύµφωνα µε τις ιδιότητες που 

ενδιαφέρουν την οδοντιατρική θεωρεί το χρυσό, τη πλατίνα και το παλλάδιο. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την ADA, στα µέταλλα της οικογένειας της 

πλατίνας υπάγονται το ρουθήνιο, το ρόδιο, το παλλάδιο, το όσµιο, το ιρίδιο, 

και η πλατίνα. Η χρήση, ανάλογα µε την σύσταση, των διαφόρων οµάδων και 

των διαφόρων τύπων των κραµάτων στην οδοντιατρική έχει ως εξής:  

10.1 Κράµατα για κατασκευή ακινήτων προσθετικών εργασιών 

10.1.1 Κράµατα µεγάλης περιεκτικότητας σε χρυσό 

  Κατατάσσονται σύµφωνα µε την σύστασή τους και όπως φαίνεται στο 

οµάδων και των διαφόρων τύπων των κραµάτων στην οδοντιατρική έχει ως 

πίνακα 3, σε τέσσερις τύπους. Η περιεκτικότητα σε χρυσό ελαττώνεται από 

τον τύπο Ι προς τον τύπο ΙV ενώ παράλληλα αυξάνεται η περιεκτικότητα σε 

παλλάδιο, πλατίνα, χαλκό, άργυρο και ψευδάργυρο: α) Τύπος Ι ή µαλακά 

κράµατα: Για χυτές εµφράξεις οµάδας Ι και V. β) Τύπος ΙΙ ή κράµατα µέσης 

σκληρότητας: Για µεµονωµένες στεφάνες,  ένθετα οµάδας ΙΙ  και γέφυρες 

Πίνακας 3: Σύσταση οδοντιατρικών κραµάτων σε υψηλή περιεκτικότητα 
χρυσού σε αναλογία %  
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Τύπος     
κράµατος        Χρυσός      Άργυρος     Χαλκός     Παλλάδιο     Πλατίνα     Ψευδάργυρος 

        
     Ι                 80,2-95,8        2,4-12        1,6-6,2       0,0-3,6         0,0-1,0          0,0-1,2 

        
     ΙΙ                73,0-83,0       6,9-14,6      5,8-10,5     0,0-5,6         0,0-4,2          0,0-1,4 

        
     ΙΙΙ               71,0-79,8       5,2-13,4      7,1-12,6     0,0-6,5         0,0-7,5          0,0-2,0  
       
     VΙ               62,4-71,9       8,0-17,4      8,6-15,4     0,0-10,1       0,0-8,2         0,0-2,7 
  
     
µικρής έκτασης.  γ) Τύπος ΙΙΙ ή σκληρά κράµατα: Για ένθετα εγγύς-άπω-

µασητικά, στεφάνες, γέφυρες µέτριας έκτασης και άγκιστρα µερικών 

οδοντοστοιχιών. δ) Τύπος ΙV ή πολύ σκληρά κράµατα: Για εγγύς-άπω- 

µασητικά ένθετα, στεφάνες,  εκτεταµένες γέφυρες, µεταλλικό τµήµα µερικών 

οδοντοστοιχιών και τηλεσκοπικές στεφάνες. 

10.1.2 Κράµατα µε µειωµένη περιεκτικότητα σε χρυσό  

 Η αναλυτική σύστασή τους είναι: Χρυσός και µέταλλα της πλατίνας 60-

70% µε χρυσό τουλάχιστον 50% και παλλάδιο σε ποσοστό 10-15%, καθώς 

και µη ευγενή µέταλλα, όπως άργυρος, χαλκός. 

10.1.3  Κράµατα αργύρου-παλλαδίου 

Βασικά συστατικά των κραµάτων αυτών είναι ο άργυρος σε ποσοστό 

περίπου 65% και το παλλάδιο σε ποσοστό 20-25%. Επίσης περιέχουν χρυσό  

1-10% και µη ευγενή µέταλλα, που κυρίως είναι ο χαλκός και ο ψευδάργυρος 

και κατά δεύτερο λόγο ο κασσίτερος, το κοβάλτιο και το νικέλιο. 

Χρησιµοποιήθηκαν πολύ πριν και µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, 

σήµερα η ζήτησή τους  ανεβαίνει και πάλι. 

10.1.4 Κράµατα µη ευγενών ή µη πολυτίµων ή βασικών µετάλλων 
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Βασικά στοιχεία αυτών των κραµάτων που χρησιµοποιούνται σήµερα 

για την κατασκευή στεφανών και γεφυρών είναι το νικέλιο σε ποσοστό 68-

81%, το χρώµιο σε ποσοστό 13-27% και το κοβάλτιο σε µικρότερο ποσοστό 

από το νικέλιο. Σε µικρά ποσοστά περιέχουν µολυβδένιο και βηρύλλιο και σε 

ελαχιστότατα ποσοστά άνθρακα και αργίλιο. Λόγω µεγάλης χηµικής 

συγγένειας του βηρυλλίου µε το οξυγόνο εύκολα οξειδώνεται και σχηµατίζεται 

το οξείδιό του. Στην οµάδα αυτή των κραµάτων ανήκουν το Nobillium®, το 

Vitallium®, χωρίς νικέλιο και το Ticonium® χωρίς κοβάλτιο. 

10. 2 Κράµατα για τη κατασκευή µεταλλοκεραµικών εργασιών  

 Κατά την κατασκευή µεταλλοκεραµικών προσθετικών εργασιών 

χρησιµοποιούνται οι ίδιες οµάδες κραµάτων µε ελαφρά τροποποίηση της 

σύστασής τους,  δηλαδή:  

10.2.1 Κράµατα µεγάλης περιεκτοκότητας σε χρυσό  

 Η εκατοστιαία σύσταση, κατά βάρος, αυτών των κραµάτων είναι: 

Χρυσός (Αu) 70-90%, παλλάδιο (Pd) 0,5-10%, κασσίτερος (Sn) 0,1-2%, 

σίδηρος (Fe) 0,1-2%, χαλκός (Cu) <1%, ψευδάργυρος (Zn) <0,5%, 

λευκόχρυσος (Pt) 5-15%, ίνδιο (In) 0,1-2%, ρήνιο (Re) 0,05-1%, άργυρος (Ag) 

<5%, ιρίδιο (Ir) 0,05-0,5%. 

10.2.2 Κράµατα µε µειωµένη περιεκτικότητα σε χρυσό 

 Σήµερα η οµάδα αυτή των κραµάτων τείνει να αποσυρθεί από την 

κατασκευή µεταλλοκεραµικών εργασιών. 

10.2.3 Kράµατα αργύρου-παλλαδίου 

 Η εκατοστιαία σύσταση, κατά βάρος, αυτών των κραµάτων είναι 

περίπου: Χρυσός (Au) 40%, άργυρος (Ag) 18-40%, παλλάδιο (Pd) 29-60% 
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και σε αναλογία που δεν υπερβαίνει το 8-10% χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), 

ιρίδιο (Ir), ρήνιο (Re), κασσίτερος (Sn) και ψευδάργυρος (Zn). 

12.2.4 Κράµατα µη ευγενών ή µη πολυτίµων ή βασικών µετάλλων 

 Η εκατοσστιαία σύσταση, κατά βάρος, αυτών των κραµάτων είναι: 

νικέλιο (Ni) 68%, µολυβδένιο (Mo) 4,9%, αργίλιο (Al) 3,5%, χρώµιο (Cr) 

16,5%, µαγγάνιο (Mn) 3,8%, άλλα στοιχεία, ιδίως µέταλλα, 3,3%, όπως 

µαγνήσιο (Mg), νιόβιο (Nb), πυρίτιο (Si), βηρύλλιο (Be), είτε ως καθαρά είτε 

ως οξειδωµένη µορφή, και άνθρακας (C). 

10.3 Κράµατα για τη κατασκευή κινητών προσθετικών εργασιών 

 Για τη κατασκευή των βάσεων των µερικών οδοντοστοιχειών τα 

κράµατα µεγάλης περιεκτικότητας σε χρυσό αντικαταστάθηκαν µε κράµατα µη 

ευγενών µετάλλων που η σύσταση κατά βάρος είναι κοβάλτιο (Co), χρώµιο 

(Cr), νικέλιο (Ni) 95% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτουν διάφορα άλλα 

στοιχεία όπως σίδηρος (Fe), µολυβδένιο (Μο), βηρύλλιο (Be), άνθρακας (C), 

πυρίτιο (Si), µαγνήσιο (Mg). Έχουν πάνω από 85% τα τρία στοιχεία κοβάλτιο, 

χρώµιο και νικέλιο, µε το κοβάλτιο σε µεγαλύτερο ποσοστό από το νικέλιο και 

τουλάχιστον 20% χρώµιο όταν τα τρία προηγούµενα στοιχεία αθροιζόµενα 

είναι κάτω από 85%. 

11.  Κολλήσεις       

 Η άµεση συγκόλληση γίνεται µε τήξη των προς συγκόλληση 

επιφανειών. Επανήλθε στο προσκήνιο µε την εφαρµογή των ακτίνων Laser. Η 

έµµεση ή ετερογενής συγκόλληση των οδοντιατρικών κραµάτων και µετάλλων 

γίνεται µε κράµατα µε θερµοκρασία τήξης µικρότερη των επιφανειών που 

πρόκειται να συγκολληθούν. ∆ιατίθενται δύο είδη κολλήσεων: οι µαλακές και 

οι σκληρές.  Κυρίως όµως χρησιµοποιείται στην οδοντοτεχνική η έµµεση 

συγκόλληση µε το σκληρό τύπο κόλλησης, που η θερµοκρασία τήξης είναι 
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τουλάχιστον κατά 200
ο
C µεγαλύτερη από εκείνη των µαλακών κολλήσεων και 

έχουν πολύ καλλίτερες ιδιότητες από τις τελευταίες. Προκειµένου για τα 

χρυσοκράµατα οι κολλήσεις, χρυσοκολλήσεις, περιέχουν χρυσό σε 

περιεκτικότητα 45-85%, άργυρο, χαλκό και µικρές ποσότητες κασσιτέρου, 

ψευδαργύρου και φωσφόρου. Στις κολλήσεις που χρησιµοποιούνται για 

συγκόλληση κραµάτων µεταλλοακρυλικών εργασιών περιέχονται χρυσός και 

µέταλλα της οµάδας της πλατίνας τουλάχιστον 80%, χαλκός, άργυρος, 

σίδηρος, κασσίτερος και ίνδιο. Για καλλίτερη χρωµατική απόδοση προστίθεται 

νικέλιο αντί χαλκού. Στις κολλήσεις, ασηµοκολλήσεις, που χρησιµοποιούνται 

για την συγκόλληση των κραµάτων βασικών µετάλλων περιέχονται άργυρος 

10-80%, χαλκός 15-50%, ψευδάργυρος 4-35%, κασσίτερος και φωσφόρος. 

12. Αρτύµατα κράσης ή µεσόχωρα 

 Είναι ουσίες που θα "καθαρίσουν" τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν 

από τις ξένες προσµίξεις και θα εµποδίσουν τη δηµιουργία άλλων κατά την  

πυράκτωση αυτών των επιφανειών. Οι ουσίες που χρησιµοποιούνται για τον 

σκοπό αυτό είναι παράγωγα του βορικού οξέος (Η3ΒΟ3), όπως το 

πυροβορικό νάτριο ή γυαλί βόρακα (Να2Β4Ο7) και ο βόρακας που είναι 

τετραβορικό νάτριο (Να2Β2ΗΟ7*10Η2Ο). Μια αντιπροσωπευτική σύνθεση 

είναι η εξής: γυαλί βόρακα 55%, βορικό οξύ 35%, πυρίτιο 10%. Για τη 

συγκόλληση κραµάτων των βασικών µετάλλων χρησιµοποιούνται αρτύµατα 

κράσης µε τροποποιηµένη σύσταση και συγκεκριµένα προστίθεται 

φθοριοκαλιούχο οξύ (ΚΗF2) και ανθρακικό κάλιο (K2CO3). 

13.  Αντιαρτύµατα κράσης ή αντιρροϊκά 

 Τα αντιαρτύµατα κράσης ή αντιρροϊκά παρεµποδίζουν την ροή της 

ρευστής  κόλλησης παρεµποδίζοντας την επέκταση του αρτύµατος κράσης 

και εποµένως και της κόλλησης. Τέτοιες ουσίες είναι ο γραφίτης για χαµηλές 

θερµοκρασίες και το εναιώρηµα του ερυθρού του σιδήρου σε οινόπνευµα. 

14.  Πορσελάνη 
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 Η οδοντιατρική πορσελάνη είναι σκόνη που αναµειγνυόµενη µε νερό ή 

ειδικό υγρό σχηµατίζει πολτό που τοποθετείται πάνω σε µεταλλικό σκελετό ή 

φύλλο από πλατίνα και στη συνέχεια κατεργαζόµενη υφίσταται ψήσιµο 

(όπτηση), στίλβωση και υαλοποίηση (τοποθέτηση της ήδη ψηµένης 

πορσελάνης σε φούρνο µε θερµοκρασία κατάλληλη για τη τήξη του 

επιπροστεθέντος σε αυτήν υλικού υαλοποίησης ώστε να "τρέξει" στην 

επιφάνεια της πορσελάνης δηµιουργώντας υαλώδη επικάλυψη). 

 Η σκόνη της πορσελάνης περιέχει σε ποσοστό 90% άστριο, χαλαζία, 

καολίνη και αλουµίνα (Al2O3). Αν και το απεσταγµένο ύδωρ για πολλούς 

θεωρείται το καλύτερο µέσο για τη δηµιουργία πολτού πορσελάνης, σε πολλές 

περιπτώσεις στο υγρό προστίθεται γλυκερίνη, γλυκολικό προπυλένιο, 

αλκοόλη και άµυλο για τη βελτίωση της σύστασης του πολτού. 

14.1  Άστριος 

 Η µεγάλη αναλογία του σε σχέση µε τα άλλα συστατικά διαφοροποιεί 

την οδοντιατρική από την βιοµηχανική πορσελάνη. Χηµικά ο άστριος είναι 

διπλό άλας του πυριτικού αργιλίου και στη φύση ευρίσκεται µε τη µορφή 

διαφόρων αλάτων µε κάλιο (K2Ο*Al2Ο3*6SiO2 - ορθόκλαστον ή λευκίτης), 

νάτριο (Na2Ο*Al2Ο3*6SiO2 - αλβίτης), ασβέστιο (CaO*Al2Ο3*6SiO2 - 

ανορθίτης), λίθιο (LiO2*Al2Ο3*6SiO2 - σποδοειδής). Στην οδοντιατρική 

χρησιµοποιείται το µετά καλίου ή νατρίου άλας. Κατά την διάρκεια του 

ψησίµατος (όπτησης) της πορσελάνης ο άστριος πυρακτώνεται και υφίσταται 

χηµική διάσπαση που καταλήγει στην παραγωγή µιας υαλώδους άµορφης 

φάσης και µιας κρυσταλλικής τοιαύτης. Η τελευταία είναι ο αλβίτης. 

14.2  Χαλαζίας 

 Πολλές φορές αντί χαλαζία προστίθεται στην οδοντιατρική πορσελάνη 

χριστοβαλίτης. Η µεγαλύτερη ποσότητα SiO2 που µπορεί να προστεθεί είναι 

20% στη σκόνη που µιµείται την οδοντίνη και 3% στη σκόνη που µιµείται την 

αδαµαντίνη. 

14.3  Καολίνης 
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 Χηµικά είναι καθαρό ένυδρο πυριτικό αργίλιο (2SiO2*Al2O3*2H2O) που 

λαµβάνεται από διάφορα αργιλούχα ορυκτά και κυρίως από τον 

αργυραδάµαντα. 

14.4  Αλουµίνα 

 Χηµικά είναι οξείδιο του αργιλίου (Al2O3) και προέρχεται από τον 

βωξίτη, που ο τελευταίος είναι ένυδρο οξείδιο του αργιλίου. Η αλουµίνα 

λαµβάνεται σε δύο µορφές, την α- και την γ-. Στην κεραµική χρησιµοποιείται 

κυρίως η α-µορφή που είναι σκόνη µε σφαιρικούς κόκκους κάτω των 10-29 

µm. Κατά την όπτηση της πορσελάνης οι κόκκοι της αλουµίνας τήκονται και 

ενώνονται µεταξύ τους. Η χρησιµοποιούµενη στην οδοντιατρική 

µεταλλοκεραµική αλουµίνα είναι µεγάλης καθαρότητας, που έχουν προστεθεί 

διάφορα οξείδια για βελτίωση των ιδιοτήτων της, µε την εξής, περίπου, 

αναλογία: διοξείδιο του πυριτίου (7,10%), οξείδιο του ασβεστίου (1,61%), 

οξείδιο του µαγνησίου (1,32%), τριοξείδιο του χρωµίου (1,13%), τριοξείδιο του 

σιδήρου (0,25%), διοξείδιο του τιτανίου (0,13%), οξείδιο του νατρίου (0,40%) 

και οξείδιο του καλίου (0,36%). 

14.5  Νεφελινικός συηνίτης 

 Μπορεί να αντικαταστήσει τον άστριο στην οδοντιατρική πορσελάνη. 

Είναι σύνθετο ορυκτό άλας που η σύνθεσή του από άποψη εκατοστιαίας 

αναλογίας περίπου είναι 56% µετά νατρίου άλας του αστρίου, δηλαδή αλβίτης 

(Na2O*Al2O3*6SiO2), 25% µετά καλίου άλας του αστρίου, δηλαδή µικρολίνης 

ή ορθόκλαστον (K2O*Al2O3*6SiO2) και 25% νεφελίνης (Na2O*AlO3*2SiO2). 

14.6  Αρτύµατα κράσης ή µεσόχωρα 

 Οι ουσίες αυτές αλλάζουν αισθητά την θερµοκρασία τήξης και τον 

συντελεστή θερµικής διαστολής. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται κυρίως το 

οξείδιο του λιθίου και το πυριτικό κάλιο, ο ανυδρίτης του βόρακα, το οξείδιο 

του µαγνησίου, το πεντοξείδιο του φωσφόρου. 

14.7  Υλικό εφυάλωσης 
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 Ως υλικό εφυάλωσης χρησιµοποιείται θρυµµατισµένο διαφανές γυαλί, 

που βιοµηχανικά λαµβάνεται µε τήξη πυριτικών αλάτων µετά οξειδίου του 

καλίου (Κ2Ο) ή νατρίου (Νa2Ο) και ασβεστίου (CaO), καµιά φορά και µε 

πρόσµιξη άλλων µεταλλικών οξειδίων. Γυαλί είναι δυνατόν να περιέχει και η 

ίδια η µάζα της πορσελάνης για τον έλεγχο ορισµένων ιδιοτήτων της. 

14.8  Χρωστικές 

 Ως χρωστικές της οδοντιατρικής πορσελάνης χρησιµοποιούνται το 

ζιρκόνιο, το οξείδιο του πυριτίου, το οξείδιο του αργιλίου, το βανάδιο, το 

οξείδιο του τιτανίου µε µικρή πρόσµιξη χρωµίου, ο κολλοειδής χρυσός, 

αναχθέντα οξείδια του σιδήρου, άλατα κοβαλτίου, οξείδια των κοβαλτίου, 

ιριδίου, αργύρου, νικελίου, χρυσού, κασσιτέρου, µαγγανίου. 

15.  Άλλες ουσίες 

 Ο xώρος του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου επιβαρύνεται επί πλέον από 

την καύση της λυχνίας Bunsen και την σκόνη από τους τροχόλιθους, δίσκους 

κοπής και τις άλλες εγγλυφίδες που χρησιµοποιούνται για το κόψιµο, το 

τρίψιµο, τη λείανση και τη στίλβωση των διάφορων προσθετικών εργασιών. Η 

κύρια σύσταση των τροχόλιθων και των δίσκων κοπής των εγγλυφίδων είναι 

ανθρακοπυρίτιο (SiC) και κορούνδιο (Al2O3). Στους τροχολίθους οι ενώσεις 

αυτές συνδυάζονται µε ασβέστιο (Ca), σίδηρο (Fe), µαγνήσιο (Mg) και σε 

περιεκτικότητα 0,01-1% µε βόριο (Β), κοβάλτιο (Cο), χρώµιο (Cr), χαλκό (Cu), 

µαγγάνιο (Μη), νάτριο (Να), νικέλιο (Νi), τιτάνιο (Τi), βανάδιο (V), βολφράµιο 

(W), ψευδάργυρο (Ζη), ζιρκόνιο (Ζr). Στους δίσκους κοπής των εγγλυφίδων οι 

πρώτες δύο προαναφερόµενες ενώσεις συνδυάζονται µε χρώµιο (Cr), 

µαγνήσιο (Μg), ψευδάργυρο(Ζη) και σε περιεκτικότητα 0,01-1% µε βόριο (Β), 

χαλκό (Cu), µαγγάνιο (Μη), νάτριο (Να), νικέλιο (Ni), τιτάνιο (Ti), βανάδιο (V), 

ζιρκόνιο (Ζr). Oι εγγλυφίδες στίλβωσης αποτελούνται από ελαστικό, βακελίτη, 

πυρίτιο ή µαγνήσιο7-9. 
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Κεφάλαιο ΙΙ 
 

Κάθαρση και εναπόθεση εισπνε-
οµένων παραγόντων στους 

πνεύµονες  
 
1.  Σωµατιδιακή κάθαρση και εναπόθεση στους 

πνεύµονες - Συσχέτισή τους µε τα 
επαγγελµατικά πνευµονικά νοσήµατα 

 
 

 Ο εισπνεόµενος αέρας περιέχει βακτηρίδια, ιούς και άλλα σωµατίδια 

ενώ κατά την ήρεµη αναπνοή ο εκπνεόµενος αέρας, εκτός από εκείνο που 

αντιστοιχεί στο νεκρό χώρο, είναι απαλλαγµένος από βακτηρίδια, ιούς ή άλλα 

σωµατίδια. Την αξιόλογη αυτή παρατήρηση πραγµατοποίησε ο Tyndall µε τη 

συσκευή που επενόησε (Tyndalloscope). Παρατήρησε ότι ο εκπνεόµενος 

αέρας απαλλαγµένος από σωµατίδια δεν είναι ορατός στο ισχυρό φως. 

 Πρώτος ο Findeisen, µετά το πειραµατικό πρότυπο που κατασκεύασε 

το 1935 και µετά από µελέτη που ακολούθησε, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

η σωµατιδιακή εναπόθεση στους πνεύµονες καθορίζεται από δύο φυσικούς 

νόµους: α) το νόµο της βαρύτητας (νόµος του Newton) και β) το νόµο του 

Stokes, που καθορίζει τις παραµέτρους που επηρεάζουν την πτώση ενός 

πολύ µικρού σωµατιδίου. Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν µετά από 

πρόσφατες µελέτες µε το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Η βλέννα που καλύπτει το 

τραχειοβρογχικό επιθήλιο, η ακεραιότητα του επιθηλίου αυτού και η κίνηση 

των κροσσών του επιθηλίου προστατεύουν το αναπνευστικό σύστηµα από 

την εναπόθεση και τη βλαπτική επίδραση των εισπνεοµένων 
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µικροσωµατιδίων και µικροοργανισµών. Η σωµατιδιακή κάθαρση και 

εναπόθεση στο αναπνευστικό σύστηµα όπως και τα αποτελέσµατά τους 

εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες,10-14 όπως  συνοψίζονται στον πίνακα 

4.15 

1.1  Φυσικές ιδιότητες της εισπνεόµενης ουσίας 

1.1.1  Φυσική κατάσταση της εισπνεόµενης ουσίας 

 Η απάντηση του αναπνευστικού συστήµατος επηρεάζεται από τη  

 

Πίνακας 4: Παράγοντες που επηρεάζουν την κάθαρση, εναπόθεση και 
τα αποτελέσµατα των εισπνεοµένων παραγόντων στο αναπνευστικό 

σύστηµα  
 
1. Φυσικές ιδιότητες                      
-  Φυσική κατάσταση                                           
   Σωµατίδιο, αχλύς, καπνός, ατµός, αέριο, νεφέλιο 
-  Μέγεθος                            
-  Σχήµα και διεισδυτικότητα  
-  ∆ιαλυτότητα                                                                                                             
 -  Υγροσκοπικότητα                                                                                                                       
-  Ηλεκτρικό φορτίο                                           
- Τύπος ροής εισπνεόµενου αέρα µε την εισπνεόµενη ουσία      
  Στροβιλώδης, γραµµική (νηµατοειδής), µεταβατική 
2. Χηµικές ιδιότητες                                
-  Οξύτητα και αλκαλικότητα                                                                                       
-  Χηµική συγγένεια µε ουσίες του πνεύµονα και των άλλων ιστών   
-  Ινωδοποιός ικανότητα                                       
3. Παράγοντες ξενιστή                              
-  Γενετικοί µε δράση στους πνευµονικούς αµυντικούς µηχανισµούς  
-  Επίκτητοι µε δράση στους πνευµονικούς αµυντικούς µηχανισµούς  
    Φάρµακα, καπνός τσιγάρων, περιβαλλοντικοί παράγοντες             
- .Ανατοµικοί και λειτουργικοί παράγοντες                     
- Ανοσολογική κατάσταση 
- Παθολογικές καταστάσεις 
4. ∆ιάφοροι άλλοι παράγοντες 
- Ποσότητα εισπνεόµενης ουσίας                  
- Χρόνος έκθεσης                                                                   
- Καρκινογενετική ικανότητα 
- Συνύπαρξη ουσιών  
 
 
φυσική κατάσταση της εισπνεόµενης ουσίας δηλαδή εάν είναι α) σωµατίδιο, 
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β) καπνός (fume) (λεπτά στερεά σωµατίδια), γ) αχλύς (λεπτά σωµατίδια 

υγρού), δ) ατµός (αέριος φάση ουσίας που σε φυσιολογικές συνθήκες είναι 

υγρό), ε) αέριο (ουσία που σε φυσική καστάσταση είναι χωρίς σταθερό όγκο, 

τείνει να καταλάβει όλο τον προσφερόµενο χώρο), στ) νεφέλιο (λεπτά µόρια 

υγρού ή στερεού, καταµερισµένα µέσα σε κάποιο αέριο για την προώθησή 

τους). Ένα ευκόλως εξαερούµενο πτητικό σωµατίδιο µπορεί σαν ατµός να 

διαχυθεί και η ουσία που αποτελείται να φθάσει ευκολότερα στις κυψελίδες.  

1.1.2  Το µέγεθος και η πυκνότητα των σωµατιδίων  

 Καθορίζουν την θέση εναπόθεσης στο αναπνευστικό σύστηµα12 

σύµφωνα µε τον πίνακα 5. To πλέον σύνηθες µέγεθος των σωµατιδίων που 

έναποτίθενται στις κυψελίδες για την δηµιουργία πνευµονοκονίωσης είναι 0,5-

3 µm.11,15-20 Επιπρόσθετα η φαγοκυττάρωση των εισπνεοµένων παραγόντων 

εξαρτάται και από το µέγεθός τους. 

1.1.3  Σχήµα και διεισδυτικότητα 

 Επηρεάζουν τη τάση για µετανάστευση. Όσο αφορά την σειρά ευκολίας 

που οι ίνες των διαφόρων µορφών αµιάντου φθάνουν στον υπεζωκότα, µετά 

την εναπόθεσή τους στις κυψελίδες, οι βελονόµορφες οξείες  

 

Πίνακας  5:  Μέγεθος εισπνεοµένων σωµατιδίων και θέση εναπόθεσης            
 
Θέση εναπόθεσης          ∆ιάµετρος σε µ           ∆ιάµετρος σε µ µε µεγίστη κατακράτηση 
 
Ρινοφάρυγγας                         0-9,5                                          9,5           
 
Τραχεία-Βρόγχοι                  2-14,5                                          7-8                  
 
Κυψελίδες                              0,9-9                                            3                   

 
ίνες κροκιδολίτη φθάνουν ευκολότερα και πιο δύσκολα του αµοσίτη, µε τη 

µεγαλύτερη διάµετρο, του ανθοφυλλίτη µε την ακόµη µεγαλύτερη διάµετρο και  
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ελάχιστα οι ελικοειδείς ίνες του χρυσοτίλη. Αποτέλεσµα η πρόκληση 

µεσοθηλιώµατος µε µεγαλύτερη συχνότητα  στους εκτιθέµενους σε 

κροκιδολίτη και η πρόκληση βρογχογενούς καρκινώµατος και αµιάντωσης 

από όλα τα είδη του αµιάντου και ιδιαίτερα από τον ανθοφυλλίτη.   

1.1.4  ∆ιαλυτότητα 

 Η επίδραση της διαλυτότητας στην κάθαρση,17 στην εναπόθεση και 

στην απάντηση από τους ιστούς του αναπνευστικού συστήµατος επηρεάζεται 

και από τη φυσική κατάσταση του εισπνεόµενου παράγοντα. Έτσι αδιάλυτα 

σωµατίδια σκόνης προκαλούν τοπική αντίδραση (όπως αµίαντος, σίδηρος, 

SiO2, βάριο), ενώ διαλυτά σωµατίδια σκόνης (όπως υδράργυρος, µόλυβδος, 

µαγγάνιο, ενώσεις µαγγανίου, βηρύλλιο) έχουν συστηµατική επίδραση στον 

εγκέφαλο, στους νεφρούς, ή άλλα όργανα. Αδιάλυτοι ατµοί ή αέρια όπως τα 

οξείδια του αζώτου, φθάνουν µέχρι τους µικρούς αεραγωγούς ενώ όταν είναι 

δι0αλυτοί, όπως η ΝΗ3 και το SO2, σπάνια περνούν πέρα από τη µύτη ή το 

ρινοφάρυγγα. 

1.1.5  Υγροσκοπικότητα 

 Η υγροσκοπικότητα του εισπνεόµενου παράγοντα και η σχετική 

υγρασία των αεραγωγών συµβάλουν σηµαντικά στην θέση εναπόθεσης.21 Τα 

υγροσκοπικά σωµατίδια ή τα σωµατίδια που περιέχουν στη σύστασή τους 

κάποια υγροσκοπική ουσία προσλαµβάνοντας νερό αυξάνουν το µέγεθός του 

σε βαθµό που εξαρτάται από τις αρχικές διαστάσεις αυτών και από τη σχετική 

υγρασία των αεραγωγών σύµφωνα µε τον τύπο: 

 
                de                    ρo 
                  =  [ [1+MwiHMo(K-H)]]1/3 
        do                     ρe               
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όπου de και do αντίστοιχα η τελική και η αρχική διάµετρος του εισπνεόµενου 

σωµατιδίου, ρο και ρe αντίστοιχα η αρχική και η τελική πυκνότητα του 

σωµατιδίου, Mw και Μο αντίστοιχα το µοριακό βάρος του νερού και του 

σωµατιδίου, Η σχετική υγρασία και Κ µια σταθερά που δίνεται από την 

εξίσωση του Kevin, όπου σ η επιφανειακή τάση, R η απόλυτη  σταθερά του 

παράγοντα και Τ η απόλυτη θερµοκρασία:  
 

                    4σΜw  
                    K  =  exp() 
                           RTρede 

Ο εισπνεόµενος αέρας µετά την διέλευσή του από την µύτη θερµαίνεται 

και είναι πλήρως κορεσµένος µε υδρατµούς. 

1.1.6  Ηλεκτρικό φορτίο  

 Επηρεάζει τη θέση εναπόθεσης εξ αιτίας της ανάπτυξης ηλεκτρικών 

πεδίων. Tα σωµατίδια µε µεγάλο φορτίο εναποτίθενται πλέον εύκολα στους 

πνεύµονες, ελαττώνοντας έτσι το µέγεθος εναπόθεσης.22  

1.1.7  Ο τύπος της ροής του εισπνεόµενου αέρα µε την εισπνεόµενη ουσία  

 Ο τύπος της ροής του εισπνεόµενου αέρα, στροβιλώδης, γραµµική 

(νηµατοειδής), ή µεταβατική, επηρεάζει την εναπόθεση των εισπνεοµένων 

παραγόντων του περιβάλλοντος. Η εναπόθεση ευνοείται από την στροβιλώδη 

ροή όπως και από τους παράγοντες που ευνοούν το σχηµατισµό αυτού του 

τύπου της ροής, µετά από αύξηση του αριθµού του Reynold σύµφωνα µε τον 

τύπο.24,25 
                            2rvρa 
                     Re  = ,     όπου: 
                             n 
(Re): αριθµός Reynold 

(r) : η ακτίνα των αεραγωγών 

(v) : η µέση ταχύτητα ροής 

(ρα): η πυκνότητα του εισπνεόµενου αέρα 

(n) : η γλοιότητα του εισπνεόµενου αέρα 
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Στη µύτη και στο ρινοφάρυγγα η ροή είναι στροβιλώδης, στους µεγάλους 

αεραγωγούς  -λάρυγγα, τραχεία, στελεχιαίους και λοβαίους βρόγχους-  η ροή 

είναι εν µέρει στροβιλώδης και εν µέρει γραµµική (νηµατοειδής). Αύξηση της 

µεσης ταχύτητας ροής που συµβαίνει στην άσκηση, στο βήχα ή στο 

υπεραραερισµό, αυξάνει τον στροβιλισµό του εισπνεόµενου αέρα. Επίσης τον 

στροβιλισµό αυξάνουν η βρογχίτις και το βρογχικό άσθµα, που προκαλούν 

αύξηση της ταχύτητας της ροής από µειωµένου εύρους αεραγωγούς. Σε κάθε 

περίπτωση αυξηµένου στροβιλισµού του εισπνεόµενου αέρα δηµιουργείται 

κεντρική σωµατιδιακή εναπόθεση. Η στροβιλώδης ροή έχει επίσης επίδραση 

στη µεταβολή του µεγέθους των υγροσκοπικών σωµατιδίων και πιο 

συγκεκριµένα προκαλεί αύξηση της αναλογίας αρχική προς τελική διάµετρο 

ώστε η σχέση αυτή να βρίσκεται σε γραµµική συνάρτηση µε τον αριθµό του 

Reynold (Re). 

 

1.2  Χηµικές ιδιότητες της εισπνεόµενης ουσίας 

1.2.1  Οξύτητα και αλκαλικότητα 

 Ανάλογα µε την οξύτητα ή την αλκαλικότητα του εισπνεόµενου 

παράγοντα, µπορεί να προκληθεί παράλυση των κροσσών του 

αναπνευστικού επιθηλίου, καθυστέρηση στη σωµατιδιακή τραχειοβρογχική 

κάθαρση, νέκρωση των κροσσών, βλάβη των ενζυµικών συστηµάτων του 

αναπνευστικού επιθηλίου ή άλλων τοπικών παραγόντων. 

1.2.2  Χηµική συγγένεια του εισπνεόµενου παράγοντα µε ουσίες των 

πνευµόνων και των άλλων ιστών  

 Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται τοπικές ή συστηµατικές αντιδράσεις. Το 

CO αφού  διαπεράσει την τριχοειδοκυψελιδική µεµβράνη δηµιουγεί µε την 

αιµοσφαιρίνη ανθρακυλαιµοσφαιρίνη. Τα κυανίδια έχουν συστηµατική 

επίδραση παρεµβαλλόµενα στο ενζυµικό σύστηµα της οξειδάσης του 

κυττοχρώµατος. Το φθόριο και οι ενώσεις του ενώ έχουν τοπική επίδραση, 
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µπορούν να περάσουν την τριχοειδοκυψελιδική µεµβράνη, να εναποτεθούν ή 

να επιδράσουν στο σκελετό ή σε άλλα όργανα.  

1.2.3  Ινωδοποιός ικανότητα 

 Ιδιότητα σηµαντική, γιατί ενώ µερικά εισπνεόµενα σωµατίδια, όπως ο 

αµίαντος, ο χαλαζίας, ο χριστοβαλίτης, έχουν σε µεγάλο βαθµό την ικανότητα 

να δηµιουργούν ινώδη ιστό, άλλα όπως το στανικό οξείδιο, ο σίδηρος και ο 

άνθρακας έχουν ελαχίστη ή καθόλου ινωδοποιό ικανότητα. Η ινωδοποιός 

ικανότητα εξαρτάται από την επιφάνεια ή την καταλυτική προς τούτο 

ικανότητα των εισπνεοµένων σωµατιδίων, όπως συµβαίνει µε τις διάφορες 

εισπνεόµενες µικροκρυσταλλικές µορφές των διαφόρων τύπων του διοξειδίου 

του πυριτίου (SiO2) ή του οξειδίου του αργιλίου (Al2O3).11,24,25 

 

1.3 Πάγοντες του ξενιστή    

1.3.1 Γενετικοί παράγοντες µε δράση στους πνευµονικούς αµυντικούς 

µηχανισµούς 

 Οι αµυντικοί µηχανισµοί του πνεύµονα περιλαµβάνουν διαφόρους 

µηχανισµούς, όπως την κροσσωτή κάθαρση και την χυµική ανοσία 

(παραγωγή αντισωµάτων) που επηρεάζονται από κληρονοµικά ελλείµµατα. 

Άλλοι άνθρωποι έχουν γρήγορη βλεννοκροσσωτή κάθαρση (fast cleaners), 

ενώ άλλοι αργή (slow cleaners). O ρυθµός της κάθαρσης, που παραµένει 

αµετάβλητος σε όλη την διάρκεια του βίου, εξαρτάται από γενετικούς 

παράγοντες.   

1.3.2 Επίκτητοι παράγοντες µε δράση στους πνευµονικούς αµυντικούς 

µηχανισµούς 

 Σε αυτούς περιλαµβάνονται περιβαλλοντολογικοί παράγοντες και 

συνήθειες, όπως τα φάρµακα, το κάπνισµα, η χρήση αλκοόλ, η χρήση 

ναρκωτικών ουσιών, το υπερβολικό κρύο, η χαµηλή υγρασία της 

ατµόσφαιρας, η κονιορτοβρίθεια του περιβάλλοντος, η ραδιενεργός 

ακτινοβολία, η ρύπανση της ατµόσφαιρας (SO2, οξείδια του αζώτου, όζον), 
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και η υποξία µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των µακροφάγων, την 

βλεννοκροσσωτή κάθαρση, την ευαισθησία των λείων µυϊκών ινών, το 

αντανακλαστικό του βήχα. 

 α) Κάπνισµα: Οξεία έκθεση στον καπνό προκαλεί ελάττωση στη 

βλεννοκροσσωτή κάθαρση και ευκαιριακά βήχα. Χρόνια έκθεση στον καπνό 

προκαλεί αύξηση της εκκρινόµενης βλέννας, ελάττωση της βλεννοκροσσωτής 

κάθαρσης,12,23,26,27 ελάττωση της δραστηριότητας των κυψελιδικών 

µακροφάγων.28,29 Η χρόνια έκθεση στο καπνό προκαλεί επίσης µείωση στην 

εµφάνιση της εξωγενούς αλλεργικής κυψελιδίτιδας, οφειλόµενο κατά άλλους 

στην γενικευµένη καταστολή των ανοσολογικών απαντήσεων στους 

καπνιστές και κατά άλλους στο γεγονός ότι τα σωµατίδια παρεµποδίζονται να 

φθάσουν στις κυψελίδες εξ αιτίας αύξησης της βλέννας στον ανατοµικό νεκρό 

χώρο. Υφίσταται συνεργία του καπνίσµατος και των άνθρακα, τσιµέντου, 

διοξειδίου του θείου, διαφόρων κολλήσεων των µετάλλων στη πρόκληση 

χρόνιας βρογχίτιδας. Γενικότερα υπάρχει συνεργική δράση στην έκθεση σε 

σκόνη και σε αέρια ή καπνούς µε το κάπνισµα για την επιδείνωση των 

συµπτωµάτων, χρόνιου βήχα και απόχρεµψης17,29 και την επιδείνωση των 

λειτουργικών δοκιµασιών30-35 και ιδιαίτερα του λόγου του δυναµικά 

εκπνεόµενου όγκου σε ένα δευτερόλεπτο (forced expiratory volume in one 

second, FEV1) προς τη δυναµική ζωτική χωρητικότητα (forced vital capacity, 

FVC), FEV1/FVC και της µεγίστης εκπνευστικής ροής (peak expiratory flow, 

PEF). Υφίσταται πιθανή συνεργία του καπνίσµατος και της έκθεσης σε 

αµίαντο ή σε κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου για τη πρόκληση 

πνευµονικής ίνωσης ή εµφυσήµατος. Συγκεκριµένα η ταυτόχρονη έκθεση 

στον αµίαντο και στο κάπνισµα προκαλεί αυξηµένου βαθµού ίνωση από ότι η 

έκθεση στον αµίαντο µόνο και η ταυτόχρονη έκθεση στο πυρίτιο και στο 

κάπνισµα προκαλεί µεγαλύτερου βαθµό αποφρακτική νόσο των πνευµόνων 

από ότι το κάπνισµα µόνο του. Το κάπνισµα επηρεάζει την βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα που είναι τόσο εντονότερη όσο χαµηλότερες είναι οι 
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σπιροµετρικές τιµές. Σε καπνιστές µε φυσιολογική λειτουργία η βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα αυξάνει όταν υπάρχει µακροχρόνιο ιστορικό 

καπνίσµατος.  

 β) Ονόπνευµα: Είναι   πολύ δύσκολο να εκτιµήσουµε την αµιγή 

βλαπτική επίδραση του οινοπνεύµατος στο αναπνευστικό σύστηµα, γιατί 

συνδυάζεται µε βλάβες που µπορούν να προκαλέσουν πιθανή παράλληλη 

χρήση καπνού ή ναρκωτικών. Το οινόπνευµα επηρεάζει την βλεννοκροσσωτή 

κάθαρση και εποµένως το χρόνο παραµονής των εισπνεοµένων ουσιών στον 

ανατοµικό νεκρό χώρο, όταν η στάθµη στο αίµα είναι πολύ υψηλή. Η εισπνοή 

ατµών οινοπνεύµατος προκαλεί αγγειοδιαστολή και υπεραιµία του 

βλεννογόνου, ελάττωση της κινητικότητας των κροσσών, αύξηση και 

µεταβολή της σύνθεσης των τραχειοβρογχικών εκκρίσεων, µεταβολή της 

σύνθεσης της επιφανειοδραστικής ουσίας. Η χρόνια χρήση εισπνοών 

οινοπνεύµατος σε µεγάλη ποσότητα προκαλεί χρόνια βρογχίτιδα. Το 

οινόπνευµα και σε µικρές ποσότητες ελαττώνει την κάθαρρση των 

αεραγωγών από τα ξένα σώµατα αφού αφ'ενός µειώνει την κινητικότητα των 

κυψελιδικών µακροφάγων και αφ'ετέρου καταστέλλει την µικροβιοκτόνο 

ικανότητά τους χωρίς να επηρεάζει την ικανότητα εγκλωβισµού των ξένων 

σωµάτων από τα µακροφάγα. Η επίδρασή του στο ρυθµό και στο εύρος της 

αναπνοής εξαρτάται επίσης από την ποσότητα. Μέτριες δόσεις προκαλούν 

ελάττωση της ευαισθησίας του αναπνευστικού κέντρου χωρίς υποξαιµία ή 

υπερκαπνία εξ αιτίας αναπτυσσόµένων αντιρροπιστικών µηχανισµών. Μετά 

την λήψη οινοπνεύµατος και κατά την διάρκεια του ύπνου παρατηρούνται 

µείωση του κορεσµού της αιµοσφαιρίνης (Hb) σε Ο2, αύξηση του αριθµού και 

της διάρκειας των επεισοδίων άπνοιας και υπόπνοιας. Οι µεταβολές από το 

οινόπνευµα της διαχυτικής ικανότητας των πνευµόνων  (diffusing lung 

capacity for carbon monoxide, DLCO ) είναι παροδικές και αναστρέψιµες, 

αφού η µέτρησή τους σε πρώην αλκοολικούς βρέθηκε φυσιολογική. 

Πειραµατικά συµπεράσµατα υποστηρίζουν ότι το οινόπνευµα ενισχύει την 
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αγγειοσυσπαστική επίδραση της υποξαιµίας στην πνευµονική κυκλοφoρία και 

µάλιστα όταν η πυκνότητά του στο αίµα υπερβαίνει  τα 65 mg/100 ml. Όσο 

αφορά την συσχέτιση οινοπνεύµατος µε τα αέρια του αρτηριακού αίµατος 

πυκνότητα, 350-450 mg/100 ml αίµατος οδηγούν σε αύξηση της PCO2, 

ελάττωση του Ph και µεταβολική οξέωση. Επιδρώντας στις αντιστάσεις των 

αεροφόρων οδών προκαλεί βρογχόσπασµο. Εξ αιτίας της ηπατικής βλάβης 

που µπορεί να προκαλέσει, είναι δυνατόν να έχουµε από αυξηµένες ηπατικές 

αντιστάσεις, ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας µεταξύ πυλαίας φλέβας και 

άνω ή κάτω κοίλης φλέβας µε σχηµατισµό αραχνοειδών αναστοµώσεων 

στους πνεύµονες και φλεβοαρτηριακό shunt, που συντελεί στην υπάρχουσα 

υποξαιµία.36 

 γ) Ναρκωτικές ουσίες: Οι διάφορες ναρκωτικές ουσίες και τα 

ναρκωτικά φάρµακα επηρεάζουν τη κάθαρση και την εναπόθεση ουσιών 

στους πνεύµονες, αφού µειώνουν τον πνευµονικό αερισµό µε την 

κατασταλτική δράση τους στο αναπνευστικό κέντρο, µειώνουν τα 

αντανακλαστικά του βήχα και της επιγλωττίδας, επιφέρουν διαταραχές στην 

επιφανειοδραστική ουσία, µειώνουν την βλεννοκροσσωτή κάθαρση, µειώνουν 

την κινητικότητα και την δραστικότητα των λευκοκυττάρων και των 

µακροφάγων. Η χρόνια βρογχίτιδα και το πνευµονικό εµφύσηµα είναι συνήθη 

στους µεγάλους ηλικίας τοξικοµανείς, που εκτός από την λήψη ναρκωτκών, 

για πολλά χρόνια είναι και χρόνιοι καπνιστές.37,38 

 δ) Φάρµακα: Από τα λαµβανόµενα χρονίως άλλα φάρµακα, οι β 

διεγέρτες, η θεοφυλλίνη, τα χολινεργικά φάρµακα και τα κορτικοειδή αυξάνουν 

τη βλεννοκροσσωτή κάθαρση, ενώ άλλα, οι β αναστολείς, τα αντιχολινεργικά 

και η ασπιρίνη, την ελαττώνουν. Οι β αναστολείς και οι αναστολείς του 

µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης διεγείρουν το αντανακλστικό του 

βήχα. 
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 ε) Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες: Η ρύπανση της ατµόσφαιρας, 

η ραδιενεργός ακτινοβολία, το υπερβολικό κρύο, η χαµηλή ατµοσφαιρική 

υγρασία, µειώνουν τη κίνηση των κροσσών.19,39 Η ύπαρξη διαφόρων ουσιών 

στο περιβάλλον δυνατόν να προκαλέσουν εισπνεόµενες την ανάπτυξη 

περιοριστικής ή αποφρακτικής συνδροµής.24 Οι συχνότεροι από τους 

ατµοσφαιρικούς ρύπους, παράγωγα των οξειδίων του θείου και θειικού οξέος, 

δρουν όπως ο καπνός στη κάθαρση από το κροσσωτό επιθήλιο, δηλαδή σε 

µικρές δόσεις την αυξάνουν και σε χρόνια εισπνοή την καταστέλλουν. 39  

1.3.3 Ανατοµικοί και λειτουργικοί παράγοντες 

Η ανατοµία, το γεωµετρικό σχήµα, η γωνία διχασµού των αεραγωγών 

ποικίλουν στα διάφορα άτοµα. Οι ανατοµικές αυτές διαφορές επηρεάζουν τον  

βαθµό στροβιλισµού του εισπνεόµενου αέρα και την εναπόθεση των 

εισπνεόµενων σωµατιδίων.20 Η συχνότητα της αναπνοής και ο αναπνεόµενος 

 

Πίνακας   6:  Η επίδραση του τύπου   της αναπνοής   στην εναπόθεση 
Η4ΗSΟ4.  Άνω περιοχή: 0-5 γεναιά αεραγωγών, Μέση περιοχή: 6-10  

γεναιά αεραγωγών,  Κάτω περιοχή: 11-15 γεναιά αεραγωγών 
 
                                Ροή 15 l/min                             Ροή 60 l/min     
 
                          0.1 µm   0.5 µm  1.0 µm          0.1 µm  0.5µm  1.0 µm 
 
Εναπόθεση µε στοµατική αναπνοή (%)                                   
Περιοχή                                                               
Άνω                     0             1              2                    0         2           8    
Μέση                   2             2              5                    1         4         14    
Κάτω                   7             8             21                   4         6         12 
Σύνολο                9            11            28                    5        12         34  
Εναπόθεση µε ρινική αναπνοή (%) 
Περιοχή                                                               
Άνω                    0             2               7                     0        8          30  
Μέση                  2             3               8                     1         7          16    
Κάτω                  7             8              19                     4         5          19   
Σύνολο               9           13              34                    5       20          65    
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όγκος αέρα έχουν σηµαντική επίδραση στην θέση και στην έκταση της 

σωµατιδιακής εναπόθεσης.12,19,20,40 Ο τύπος της αναπνοής επιδρά 

επίσης,12,19,20,41 όπως φαίνεται στο παράδειγµα του πίνακα 6,17 µε την 

εναπόθεση σωµατιδίων NH4ΗSO4 στους αεραγωγούς. Ο τύπος της 

αναπνοής, στοµατική ή ρινική, έχει διαφορετική επίδραση στην εφύγρανση 

του εισπνεόµενου αέρα. Όταν το σωµατίδιο εισπνέεται από τη µύτη έχει ήδη 

φτάσει στη τελική διάµετρο του στη τραχεία, ενώ όταν εισπνέεται από το 

στόµα συνεχίζει να αυξάνει και στη τελευταία περίπτωση είναι λιγότερο 

πιθανόν να εναποτεθεί στις πρώτες γενεές του αναπνευστικού δένδρου. 

Παρόµοιες µεταβολές του µεγέθους είναι δυνατές µόνο για τα σωµατίδια ή τα 

σταγονίδια υγροσκοπικών εισπνεοµένων ουσιών διαµέτρου 0,3-2 µm. Τα 

µικρότερου µεγέθους φτάνουν ταχύτερα στη τελική διάµετρο και στα 

µεγαλύτερα υπάρχει µικρή µεταβολή στο µέγεθος τους κατά το χρόνο 

διέλευσής τους από τη µύτη. Στη στοµατική αναπνοή έχοµε παράκαµψη του 

ρινικού φίλτρου, παράκαµψη της διπλής γωνίωσης που υφίσταται η 

εισπνεόµενη ροή αέρα κατά τη ρινική δίοδό του και εναπόθεση µεγάλων 

σωµατιδίων στον νεκρό χώρο. Υπάρχουν διαφορές στον αερισµό των 

πνευµόνων µεταξύ κορυφών και βάσεων και διαφορές στο µέγεθος των 

κυψελίδων εξ αιτίας της διαφορετικής ενδοϋπεζωτοτικής πίεσης από την 

κορυφή προς την βάση ή εξ αιτίας της εκάστοτε κατάστασης σωµατικής 

κόπωσης, µε αποτέλεσµα να έχουµε και διαφορές στη σωµατιδιακή 

εναπόθεση.23 Η διαφορά στη κατά περιοχή σωµατιδιακή εναπόθεση και στη 

δυσµενή βιολογική επίδραση αυτής είναι εµφανής κατά την εισπνοή σκόνης 

άνθρακα σε επαγγελµατικό περιβάλλον που εναποτίθεται και δηµιουργεί 

πνευµονική ίνωση ή εστιακό εµφύσηµα στους άνω λοβούς των πνευµόνων.26 
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Επίσης πρέπει να λάβουµε υπ'όψη µας ότι ο αέρας φθάνει στις κυψελίδες 

από τους µικρούς αεραγωγούς µε διάχυση και ότι παραµένει σ' αυτές 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ώστε τα σωµατίδια που φθάνουν στις 

κυψελίδες εναποτίθενται καθιζάνοντας. Ο σωµατοµετρικός τύπος επηρεάζει 

τις διαστάσεις των αεραγωγών και τον κατά περιοχή αερισµό των πνευµόνων 

µε αποτέλεσµα την επίδραση στην εναπόθεση των εισπνεοµένων ουσιών. 

Αναφέρεται ότι το φύλο επηρεάζει την εναπόθεση των εισπνεοµένων 

σωµατιδίων στις αεροφόρους οδούς και ότι στις γυναίκες είναι 

µεγαλύτερη.12,19,42 Η ηλικία επηρεάζει επίσης τη βλεννοκροσσωτή 

κάθαρση.12,20,43 Η τελευταία µπορεί να ελαττωθεί µέχρι και 60% µε την αύξηση 

της ηλικίας. Η θερµοκρασία στο αναπνευστικό σύστηµα και η σχετική υγρασία 

στους αεραγωγούς και στις κυψελίδες, η τελευταία επηρεάζεται από τη 

µικροκυκλοφορία και ελάχιστα από την οσµιοφιλική στιβάδα των κυψελίδων 

που έχει σαν κύριο συστατικό της τον παράγοντα επιφανειακής δράσεως 

(surfactant), επηρεάζουν τη σωµατιδιακή εναπόθεση. Η θερµοκρασία στο εν 

τω βάθει πνευµονικό παρέγχυµα υπελογίσθη σε 37,52
ο C, η σχετική υγρασία 

στον εκπνεόµενο αέρα 85-100% και στις κυψελίδες 96-99,5%. 

1.3.4 Ανοσολογική κατάσταση του ξενιστή 

 Η κατάσταση αυτή διαδραµατίζει κάποιο ρόλο. Η παρουσία ατοπίας ή 

αλλεργικής διάθεσης µπορεί να υποβοηθήσει στην ανάπτυξη επαγγελµατικού 

άσθµατος,44-47 πνευµονίτιδας από υπεραυαισθησία,48-50 βηρυλλίωσης,51-55 

παθήσεων του αναπνευστικού από εισπνοή σκληρών µετάλλων,56,57 πιθανόν 

των παθολογοανατοµικών εκδηλώσεων της πυριτίασης.58 Προτάθηκε πως ο 

ιστικός τύπος, ως καθορίσθηκε µε την HLA δοκιµασία, είναι σοβαρός 
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παράγοντας στο να προβλέψουµε την ανάπτυξη µερικών παθήσεων όπως 

λόγου χάρη η αµιάντωση και η πνευµονοκονίωση των ανθρακωρύχων.59-63  

1.3.5 Παθολογικές καταστάσεις  

 ∆ιάφορες παθολογικές καταστάσεις επιδρούν στην αποµάκρυνση και 

έναπόθεση των εισπνεοµένων ουσιών και πιο συγκεκριµένα δρουν α) στη 

βλεννοκροσσωτή κάθαρση µειώνοντάς την (κυστική ίνωση, βρογχικό άσθµα, 

βρογχεκτασία, χρόνια βρογχίτιδα,  πρωτοπαθής δυσκινησία των κροσσών 

συµπεριλαµβανοµένου των συνδρόµων του Kartagener και του Young)12,23,64-

67 και β) στο αντανακλαστικό του βήχα, προκαλώντας ανεπάρκεια ή διέγερση 

αυτού, όπως περιγράφεται εκτενέστερα κατωτέρω σε αυτό το κεφάλαιο. 

 

1.4  ∆ιάφοροι άλλοι παράγοντες 

1.4.1 Ποσότητα της εισπνεόµενης ουσίας 

 Αυξανοµένης της ποσότητας της εισπνεόµενης ουσίας αυξάνεται και το 

ποσόν εναπόθεσης αυτής στο αναπνευστικό σύστηµα, αφού εξαντλούνται οι 

δυνατότητες του οργανισµού για αποµάκρυνσή της. Η ποσοτική και ποιοτική 

εξέλιξη των βλαβών του αναπνευστικού συστήµατος που οφείλονται στην 

επίδραση εισπνεοµένης ουσιας εξαρτάται από την εισπνεόµενη 

ποσότητα.14,24,68  Για το λόγο αυτό έχουν καθιερωθεί όρια ασφαλείας για τους 

εισπνεόµενους βλαπτικούς ή δυνητικά βλαπτικούς παράγοντες. 16 

1.4.2 Χρόνος έκθεσης 

 Η επίδραση των εισπνεόµενων ουσιών είναι δυνατόν να επηρεασθεί 

από το χρόνο έκθεσης σε αυτές.12 Εξ άλλου το στάδιο ποσοτικής ή ποιοτικής 

εξέλιξης παθολογικής κατάστασης που οφείλεται στην εισπνοή βλαπτικού 

παράγοντα, εξαρτάται από τη διάρκεια που έχει παρέλθει από την έναρξη της 
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έκθεσης του ατόµου στο παράγοντα µέχρι την ανίχνευση της βλάβης, εξ αιτίας 

της εξελικτικής πορείας που ακολουθείται κατά την συνεχιζόµενη έκθεση στις 

εισπνεόµενες βλαβερές ουσίες. 

1.4.3. Καρκινογενετική ικανότητα εισπνεόµενου παράγοντα 

 Η καρκινογενετική ικανότητα του εισπνεόµενου παράγοντα ακολουθεί 

κάποια διαβάθµιση στη τεκµηρίωση αυτής,69 όπως φαίνεται στο πίνακα 7.  Ο 

παθολογοανατοµικός τύπος του καρκίνου εξαρτάται από τον εισπνεόµενο 

παράγοντα που τον προκαλεί.70 

1.4.4 Συνύπαρξη ουσιών 

 Η συνύπαρξη στο περιβάλλον διαφόρων ουσιών, που προκαλούν 

εισπνεόµενες µόνες τους βλάβη στο αναπνευστικό σύστηµα, πιθανόν να 

δράσει συνεργικά στην ανάπτυξη της βλάβης. Αυτό συµβαίνει κατά την 
 

Πίνακας 7: Παράγοντες επαγγελµατικού περιβάλλοντος που σχετίζονται 
µε το καρκίνο του πνεύµονα, ταξινοµηµένοι µε τα κριτήρια της ∆ιεθνούς 

Υπηρεσίας για την έρευνα του καρκίνου 
 
1. Γνωστοί καρκινογεννετικοί παράγοντες 
 - Αρσενικό  
 - Αµίαντος 
 - ∆ι(χλωροµεθυλ)αιθέρας 
 - Εξασθενές Χρώµιο 
 - Νικέλιο και ενώσεις του Νικελίου 
 - Πολυακρυλικές αρωµατικές ενώσεις 
-  Ραδόνιο 
 - Βινυλοχλωρίδιο 
2. Πιθανοί καρκινογεννετικοί παράγοντες 
 - Ακρυλονιτρίλιο 
 - Βηρύλλιο 
-  Κάδµιο 
 - Φορµαλδεΰδη 
3. Ενδεχόµενοι καρκινογεννετικοί παράγοντες 
 - Ακεταλδεΰδη 
 - Συνθετικές ίνες 
 - Κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου (Silica) 
 - Ατµοί συγκολλητικών µετάλλων 
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ανάπτυξη πνευµονικής ίνωσης µε την ταυτόχρονη εισπνοή ινών αµιάντου και 

κρυστάλλων οξειδίου του αργιλίου, ενώ ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα 

φαίνεται ότι έχει η ταυτόχρονη εισπνοή των αλάτων του αργιλίου, µε το 

κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου, αφού τα πρώτα, προάγοντας τη κάθαρση 

του δευτέρου αποτρέπουν την εµφάνιση πυριτίασης.24 

 

 

 
2.  Μηχανισµοί εναπόθεσης των σωµατιδίων15               

 Υπάρχουν πέντε φυσικές διαδικασίες για την εναπόθεση των 

σωµατιδίων στον πνεύµονα, από τις οποίες στον άνθρωπο οι δύο τελευταίες 

είναι µικρότερης σηµασίας: 

      2.1.  Καθίζηση λόγω βαρυτικής έλξης 

      2.2.  Πρόσκρουση λόγω αδρανείας 

      2.3.  ∆ιάχυση ή κίνηση Brown 

      2.4.  Ηλεκτροστατική κατακρήµνιση 

2.5. Παρεµπόδιση 

 

2.1  Καθίζηση 

 H καθίζηση των σωµατιδίων εξαρτάται από τον νόµο της βαρύτητας 

(Newton) και την σταθερή ταχύτητα πτώσης των σωµατιδίων Vt, που 

αποκαλείται τελική ταχύτητα και είναι σύµφωνα µε τον νόµο του Stokes 

ανάλογη της διαµέτρου Dp ενός σφαιρικού σωµατιδίου και της πυκνότητας ρp 

αυτού, ανάλογη της επιτάχυνσης βαρύτητας g, ανάλογη της πυκνότητας του 
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αέρα ρa και αντίστροφα ανάλογη του ιξώδους η του αέρα σύµφωνα µε τον 

τύπο: 

                             gDp
2
(ρp - ρa) 

                    Vt  =  
                               18n 
Η δύναµη του βάρους του σωµατιδίου είναι ακριβώς αντίθετη της δύναµης της 

άνωσης που δηµιουργείται στο σωµατίδιο κατά τη κίνησή του ως προς τον 

αέρα. Η συνισταµένη Fn των δύο αυτών δυνάµεων δίνεται από το τύπο 

Fn=gπDp
3
(ρp-ρa)/6. H πτώση επίσης επηρεάζεται από τον χρόνο παραµονής 

του σωµατιδίου µέσα στον αεραγωγό ή στην κυψελίδα, την συγκέντρωσή του, 

την σχέση γωνίας διχασµού των αεραγωγών ως προς την βαρύτητα και την 

αεροδυναµική διάµετρο του σωµατιδίου σε περίπτωση ανωµάλου σχήµατός 

του τελευταίου. Ως αεροδυναµική διάµετρος ορίζεται η διάµετρος, σε µικρά, 

που θα έπρεπε να είχε ένα σφαιρικό σωµατίδιο πυκνότητας µιας µονάδας 

(1gr/ml) για να έχει την αυτή ταχύτητα πτώσης µε το ζητούµενο σωµατίδιο.48 

 

2.2 Πρόσκρουση λόγω αδρανείας 

 Όταν ένα σωµατίδιο µεταφέρεται από ρεύµα αέρα και το τελευταίο 

αλλάζει την κατεύθυνσή του, το σωµατίδιο θα συνεχίσει την πορεία του µε την 

ταχύτητά του λόγω αδρανείας. Εάν το ρεύµα αέρα έχει ταχύτητα V και αλλάξει 

κατεύθυνση κατά γωνία θ, το σωµατίδιο θα αποκτήσει τελική ταχύτητα Vsin(θ) 

προς τη νέα κατεύθυνση του ρεύµατος. Έτσι το σωµατίδιο θα διανύσει 

απόσταση y που δίδεται από τη σχέση y=[Vsin(θ)]Vt/g.21 Aποτέλεσµα αυτού 

του γεγονότος είναι εάν αυτή η απόσταση είναι µεγαλύτερη από τη διάµετρο 

του αεραγωγού ή από την απόστασή του σωµατιδίου από κάποιο διχασµό ή 

γωνία των αεραγωγών, τα σωµατίδια συνεχίζοντας την πορεία τους να προ-

σκρούουν και να εναποτίθενται. Η εναπόθεση των σωµατιδίων εξαρτάται από 

την ορµή τους και τους παράγοντες που την καθορίζουν δηλαδή το βάρος και 

την ταχύτητά τους. Ο τύπος της αναπνοής που δηµιουργεί αυξηµένη ροή θα 
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οδηγήσει σε µεγαλύτερη εναπόθεση από αδράνεια, ιδιαίτερα των µεγάλων 

σωµατιδίων. Η στροβιλώδης ροή του εισπνεόµενου αέρα είναι πιο σηµαντική 

σαν αιτία εναπόθεσης στους µεγάλους αεραγωγούς και κύρια αφορά 

σωµατίδια µεγαλύτερα από 1 µm. 

 

2.3 .∆ιάχυση ή κίνηση Brown  

 Τα µικρά σωµατίδια που βρίσκονται στο περιβάλλον έχουν κινητική 

ενέργεια σαν αποτέλεσµα βοµβαρδισµού των από άλλα σωµατίδια του αέρα 

που τα περιβάλλει. Το µέσο µήκος της τροχιάς (λ) που διαγράφει ένα 

σωµατίδιο εξ αιτίας του προαναφερόµενου βοµβαρδισµού του είναι περίπου 

0,7 µm. Μια σπουδαία παράµετρος, ο αριθµός του Knudsen (Kn) υπολογίζεται 

από το τύπο: Κn=2λ/Dp. Σωµατίδια µε Kn µεγαλύτερο του 10 θεωρείται 

σίγουρο ότι θα υποστούν συγκρούσεις από τα µόρια του αέρα, ενώ αυτή η 

πιθανότητα µηδενίζεται όταν ο Kn είναι µικρότερος του 0,1. Η επίδραση αυτού 

του βοµβαρδισµού θα δηµιουργήσει µια δύναµη Fr που προκαλέσει αντίσταση 

στη κίνηση εξ αιτίας της βαρύτητας των βοµβαρδισθέντων σωµατιδίων και 

που η τιµή της δίδεται από τη σχέση: Fr=3πnDpV,21 όπου V είναι η ταχύτητα 

του σωµατιδίου ως προς τον αέρα. Η συνισταµένη δύναµη που δρα τελικά 

στο βοµβαρδιζόµενο σωµατίδιο θα κινήσει το σωµατίδιο προς τα κάτω µε 

ταχύτητα Vt. Η κίνησή των προαναφεροµένων σωµατιδίων, που υφίστανται τις 

συγκρούσεις, είναι εντελώς τυχαία και ακανόνιστη και εάν το σωµατίδιο 

βρίσκεται κοντά στο κυψελιδικό τοίχωµα είναι πιθανή η εναπόθεσή του µε 

αυτό τον τρόπο. Για σωµατίδια µέχρι 2 µm η διάχυση είναι σηµαντικός 

παράγοντας εναπόθεσης ενώ για µικρότερα του 0,5 µm. είναι ο κύριος 

µηχανισµός. Μια παράµετρος που επηρεάζει την εναπόθεση των σωµατιδίων 

µε καθίζηση ή µε διάχυση είναι και ο αριθµός του Stokes (Stk) που 

επηρεάζεται από τη ταχύτητα του ρεύµατος αέρα V και τη διάµετρο DT του 

αεραγωγού-σωλήνα: Stk=ρpDp
2
V/18nDT.21 Όσο µικρότερος είναι ο αριθµός 
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του Stokes τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα της εναπόθεσης ενός 

σωµατιδίου µε καθίζηση ή µε διάχυση. 

 

2.4   Ηλεκτροστατική κατακρήµνιση 

 Αυτός ο µηχανισµός εναπόθεσης όπως και ο επόµενος, όπως 

αναφέρθηκε, είναι µικρότερης σηµασίας. Οι αεραγωγοί καλύπτονται από 

βλεννώδη στιβάδα, που είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού και εµποδίζει 

την ανάπτυξη ισχυρών πεδίων, περιορίζοντας έτσι την κατακρήµνιση εξ αιτίας 

ηλεκτροστατικών δυνάµεων. 

 

2.5  Παρεµπόδιση της πορείας 

  Έτσι λέγεται η σύγκρουση των σωµατιδίων µε τα τοιχώµατα των 

αεραγωγών, όχι λόγω αδρανείας και σχετίζεται µε το µέγεθος του σωµατιδίου 

και ιδιαίτερα µε το µήκος του. Έχει µεγάλη σηµασία στην εναπόθεση των 

εισπνεοµένων ουσιών που συνίστανται από ινόµορφα σωµατίδια όπως ο 

αµίαντος. 

 

2.6  Πρόσληψη 

 Οι προαναφερόµενοι µηχανισµοί κατακράτησης αφορούν κυρίως 

σωµατίδια µε σφαιρική περίπου µορφή. Στη περίπτωση των ινών υπάρχει 

ακόµη ένας µηχανισµός που οφείλεται στη στένωση των αεραγωγών µετά το 

διχασµό τους και αναφέρεται ως πρόσληψη. Στη κατακράτηση των 

σπειροειδών ινών σηµαντικό παράγοντα αποτελεί η ενεργός διάµετρος 

αυτών, δηλαδή η διάµετρος του κύκλου των σπειρών τους. 
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3.  Κάθαρση σκόνης 

 

 O µηχανισµός που τα αδιάλυτα σωµατίδια αποµακρύνονται από το 

αναπνευστικό σύστηµα εξαρτάται από την θέση εναπόθεσης αυτών. Εάν 

κάποιο αδιάλυτο σωµατίδιο εναποτεθεί στο νεκρό χώρο ο µηχανισµός είναι η 

βλεννοκροσσωτή κάθαρση. Εάν εναποτεθεί στο πνευµονικό παρέγχυµα τότε 

παραλαµβάνεται από τα κυψελιδικά µακροφάγα, που στη συνέχεια 

µεταναστεύουν είτε στους αεραγωγούς και αποµακρύνονται µε την 

βλεννοκροσσωτή κάθαρση, είτε στο διάµεσο ιστό και αποµακρύνονται µε τα 

λεµφαγγεία. 

 

3.1  Βλεννοκροσσωτή κάθαρση 

 Tα σωµατίδια που εναποτίθενται στο πρόσθιο τριτηµόριο της µύτης 

αποµακρύνονται µε φύσηµα της µύτης, µε σκούπισµα αυτής, µε πτάρνισµα, ή 

άλλα µηχανικά µέσα. Η κάθαρση του οπισθίου τµήµατος της µύτης και των 

ρινικών κογχών εξαρτάται από τους συνήθεις βλεννοκροσσωτούς 

µηχανισµούς. Το ρινικό στρώµα βλέννας προωθείται προς τα πίσω, στο 

ρινοφάρυγγα, µε ρυθµό 4-6 mm/min. Τα σωµατίδια που εναποτίθενται στο 

οπίσθιο τµήµα της µύτης έχουν ηµιπερίοδο ζωής 4min. 

  Η βλέννα του αναπνευστικού συστήµατος προέρχεται από τους 

υποβλεννογόνιους αδένες (που υπάρχουν κυρίως στους µεγάλους 

αεραγωγούς) και από τα goblet κύτταρα (που βρίσκονται στους µικρότερους 

και περιφερικότερους αεραγωγούς).  Ενώ η έκκριση των βλεννογονίων 

κυττάρων βρίσκεται υπό τον έλεγχο του παρασυµπαθητικού, τα κύτταρα 

goblet φαίνονται να απαντούν στους άµεσους ερεθισµούς. Καθηµερινά 

παράγονται από ένα φυσιολογικό άτοµο 50-150ml βλέννας. Η βλέννα 

αποτελείται από δύο στρώµατα: α) το υποκείµενο, που περιβάλλει τα στελέχη 

των κροσσών του επιθηλίου, µε  λεπτόρρευστη (sole) σύσταση και β) το 
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υπερκείµενο, που περιβάλλει τις κορυφές των κροσσών, µε πυκνόρρευστη 

σύσταση (gel). 

 Κροσσωτό επιθήλιο καλύπτει τους αεραγωγούς από την τραχεία µέχρι 

τα τελικά βρογχιόλια. Ο σχετικός αριθµός των κυλινδρικών κροσσωτών 

κυττάρων προοδευτικά µειώνεται από την τραχεία προς τα τελικά βρογχιόλια. 

Η αναγέννηση του κατεστραµένου επιθηλίου απαιτεί 14-17 µέρες. Κάθε 

κυλινδρικό κύτταρο έχει περίπου 200 κροσσούς που αναδύονται από την 

επιφάνειά του και κάθε κροσσός περιέχει επιµήκη ινίδια που κατάλληλα 

συστελλόµενα κινούν συσπώντας τους κροσσούς.  Οι κροσσοί κινούνται 

συγχρονισµένα µε µία γρήγορη κίνηση προώθησης και µια αργή κίνηση 

επαναφοράς.  Η συχνότητα κίνησης των κροσσών ελαττώνεται προς τους 

περιφερικούς αεραγωγούς, και ως εκ τούτου ελαττώνεται ο ρυθµός 

µεταφοράς της βλέννας. Η ενέργεια για την κίνηση των κροσσών 

προσλαµβάνεται από το ΑΤΡ. Στους αεραγωγούς η γρήγορη κίνηση των 

κροσσών προωθεί την βλέννα µε τα ευρισκόµενα σε αυτή  ξένα σωµατίδια 

προς τον λάρυγγα.   

 Ο ρυθµός της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης επηρεάζεται από την 

ηλικία, αυξηµένη στους νέους και ελαττωµένη στους γέροντες, το φύλλο, το 

ιξώδες της απόχρεµψης και την θέση εναπόθεσης των σωµατιδίων. Η τραχεία 

καθαρίζεται από τα σωµατίδια περίπου µέσα σε 10 min ενώ οι τµηµατικοί και 

οι υποτµηµατικοί βρόγχοι έχουν ηµιζωή για την κάθαρση των σωµατιδίων 20-

30 min περίπου και οι µικρότεροι αεραγωγοί από την 10η γενεά και κάτω 

Περίπου 100-200 min. Στην αρχή αυτού του κεφαλαίου αναλύονται οι 

παράγοντες που επιδρούν στην βλεννοκροσσωτή κάθαρση, ως και ο τρόπος 

που επιτυγχάνεται αυτή η επίδραση. 

 

3.2  Κυψελιδική κάθαρση 

 Η εναπόθεση των σωµατιδίων στο πνευµονικό παρέγχυµα δεν 

εξαρτάται µόνο από τον ρυθµό εναπόθεσης αλλά και από τον ρυθµό 
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κυψελιδικής κάθαρσης, χωρίς να είµαστε γνώστες όλων των λεπτοµερειών 

της. 

 Στο κυψελιδικό επιθήλιο βρίσκονται δύο είδη κυττάρων,  τύπου Ι και ΙΙ 

πνευµονοκύτταρα. Τα τύπου ΙΙ, περισσότερο εκκριτικά, είναι προορισµένα για 

την σύνθεση, την αποθήκευση και την έκκριση της επιφανειοδραστικής ουσίας 

(surfactant). Η ουσία αυτή διατηρεί ανοικτές τις κυψελίδες, σε απουσία της θα 

συνέπιπταν και ο πνεύµονας θα ατελεκτατούσε. Φαίνεται ότι η ανωτέρω ουσία 

παίζει και κάποιο ρόλο στην επικάλυψη και µεταφορά των εναποτιθεµένων 

σωµατιδίων.  

 Σωµατίδια που µπορούν να εναποτεθούν στις κυψελίδες έχουν 

µέγεθος από 0,01 έως 8-9µ., αλλά η εναπόθεση σωµατιδίων άνω των 5µ είναι 

ασυνήθιστη. Στην παραµονή των υπολοίπων σωµατιδίων, µετά την κάθαρση, 

στις κυψελίδες και στα αναπνευστικά βρογχιόλια συντελούν είτε οι 

απορροφητικοί είτε οι µη απορροφητικοί µηχανισµοί. Οι απορροφητικοί 

µηχανισµοί περιλαµβάνουν την µετανάστευση των σωµατιδίων δια µέσου του 

τοιχώµατος των κυψελίδων και από κει στα αγγεία και στα λεµφαγγεία. Οι µη 

απορροφητικοί µηχανισµοί περιλαµβάνουν την φαγοκυττάρωση των 

σωµατιδίων από τα κυψελιδικά µακροφάγα, που βρίσκονται στο κυψελιδικό 

τοίχωµα. Τα µακροφάγα µε τα σωµατίδια που έχουν φαγοκυτταρώσει 

κινούνται αµοιβαδοειδώς είτε προς τα τελικά βρογχιόλια, από όπου 

απόβάλλονται µε την βλεννοκροσσωτή κάθαρση είτε προς τον διάµεσο ιστό. 

∆εδοµένου ότι η απόσταση για το µακροφάγο από την κυψελίδα προς το 

τελικό βρογχιόλιο είναι σχετικά µεγάλη, η κύρια οδός µετακίνησης των 

µακροφάγων είναι η προς τον διάµεσο ιστό. Όταν αυξάνει η σωµατιδιακή 

εναπόθεση αυξάνει και η κυψελιδική κάθαρση, µέχρι ενός ανωτέρου ορίου, 

πέρα του οποίου η αύξηση της κάθαρσης είναι αδύνατη. 
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4. Βήχας71,72 

 
 Το αντανακλαστικό του βήχα εκτός των άλλων προστατεύει το 

αναπνευστικό σύστηµα από την εναπόθεση διαφόρων εισπνεοµένων ουσιών, 

συντελώντας στην αποµάκρυνση αυτών. Βήχας είναι η προσπάθεια βίαιης 

εκπνοής από µεγάλους αναπνευστικούς όγκους µε κλειστή γλωττίδα. Το ταχύ 

ρεύµα αέρα που δηµιουργείται µε το βήχα προκαλεί αποκόλληση και 

µετακίνηση της βλέννας σε κεντρικότερους αεραγωγούς  Με το βήχα 

αποκολλάται και αποµακρύνεται η βλέννα και συνεπώς οι προσκοληθέντες σε 

αυτή παράγοντες, µέχρι την 6η - 7η γενεά βρόγχων. Σε καταστάσεις µε 

αυξηµένη έκκριση βλέννας πιστεύεται ότι είναι αποτελεσµατικός µέχρι τη 17η 
 
 

γενεά, τα αναπνευστικά βρογχιόλια. Επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες 

που µπορεί να επιδράσουν στην αντλία και να προκαλέσουν  ανεπάρκειά της 

και στους υποδοχείς διέγερσης του αντανακλαστικού.    

 

4.1  Ανεπάρκεια λειτουργίας της αντλίας του βήχα 

 Οι διάφοροι παράγοντες που προκαλούν ανεπάρκεια του βήχα 

φαίνονται στο πίνακα 8:  

 ∆ιαταραχές εντοπιζόµενες σε οποιοδήποτε σηµείο του 

αντανακλαστικού (υποδοχείς, προσαγωγά νεύρα, κέντρο, απαγωγά νεύρα, 

εκπνευστικοί µύες), µπορούν να προκαλέσουν µειωµένες  εκπνευστικές 

ενδοθωρακικές ροές µε το βήχα.  

 Ανεπάρκεια της τροφοδοσίας της αντλίας του βήχα προκύπτει από 

µεταβολές στη σύσταση και στις ρεολογικές ιδιότητες της βλέννας µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία κολλώδους και ιξώδους βλέννας. 

 Οι διαταραχές στη δοµή και στη µορφολογία της αντλίας µπορούν να 

προκαλέσουν µειωµένη αποτελεσµατικότητα του βήχα µε διαφόρους 

µηχανισµούς, όπως αύξηση του όγκου συγκλίσεως (closing volume),  
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Πίνακας  8: Αιτίες ανεπαρκούς λειτουργίας της αντλίας του βήχα 
 
1. Ανεπάρκεια στην αγωγή του ερεθίσµατος 
   -∆ράση στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (κατασταλτικά -ναρκωτικά, ηρεµιστι-       
    κά, αλκοόλ-, κάκωση, άλγος, εκουσίως) 
   -Βλάβη προσαγωγού-απαγωγού νευρικής οδού    
   -Βλάβη νευροµυϊκής σύναψης (µυασθένεια Gravis, κουράριο, αναστολή χο-  
    ληνεστεράσης) 
   -Μυϊκές διαταραχές 
   -Υποευαισθησθησία υποδοχέων του βήχα (αναισθησία, φλεγµονή, ερεθι-   
    σµός) 
2. Ανεπάρκεια στην τροφοδοσία της αντλίας  
   -∆ιαταραχές έκκρισης βλέννης - κολλώδης βλέννα (κυστική ίνωση, ίνωση,   
    ΧΑΠ) 
3. Ανεπάρκεια κατασκευής αντλίας 
   -Περιορισµός ροής αέρα - απόφραξη αεραγωγών ( ΧΑΠ, άσθµα, βρογχιε-  
     κτασίες, κυστική ίνωση) 
   -Αυξηµένος όγκος σύγκλισης (ΧΑΠ) 
   -Ενσφήνωση βλέννας (άσθµα)  
   -Σύµπτωση µεγάλων αεραγωγών κατά το βήχα (τραχειοµαλακία, εµφύση-    
    µα) 
   -Στένωση µεγάλων αεραγωγών (ενδοαυλικές µάζες, όπως όγκος, βλάβη    
    τοιχώµατος όπως σύνδροµο Sweyer - James, εξωαυλικές βλάβες, όπως      
    όγκος) 
   - Παθήσεις θωρακικού τοιχώµατος (όπως αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα) 
 

 

ενσφήνωση βλέννας και σύµπτωση των µεγάλων αεραγωγών, στένωση των 

µεγάλων αεραγωγών από ενδο- ή εξω- αυλικές βλάβες. 

 

4.2  ∆ιέγερση του αντανακλαστικού του βήχα 

Από τους διαφόρους παράγοντες που προκαλούν βήχα ενδιαφέρουν 

αυτοί που δρουν χρονίως. Για τα διάφορα αίτια που προκαλούν βήχα και 

συνοψίζονται στο πίνακα 9, γίνονται ορισµένες επισηµάνσεις:  

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες  προκαλούν διέγερση των υποδοχέων 

του βήχα ή υπερέκκριση βλέννας από τη δηµιουργούµενη φλεγµονή των 

βρόγχων ή βρογχοστένωση σε ασθµατικούς ασθενείς.  

Η καταστολή του αισθητικού κέντρου του βήχα σε διάφορες 

παθολογικές καταστάστάσεις, όπως σε διανοητική καθυστέρηση,  
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Πίνακας 9: Αιτίες πρόκλησης βήχα 
 
 1 . Εξωγενείς ερεθιστικοί παράγοντες (κάπνισµα, υψηλά ατµοσφαιρικά επίπε-  
      δα SO2, ερεθιστικά αέρια στο χώρο εργασίας) 
 2. Μηχανικοί ερεθιστικοί παράγοντες (εµµένουσες βρογχοπνευµονικές εκκρί-    
     σεις, ξένα σώµατα στους αεραγωγούς, οπισθορινική έκκριση, εισρόφηση 
     γαστρικού περιεχοµένου) 
  3. Ατοπία (βρογχικό άσθµα, υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών) 
  4. Αποφρακτικές νόσοι των αεραγωγών (χρονία βρογχίτιδα, κυστική ίνωση,  
     βρογχιεκτασίες, στένωση µικρών αεραγωγών) 
  5. Περιοριστικοί νόσοι των πνευµόνων (πνευµονική ίνωση, καρδιακή ανε-  
    πάρκεια, πνευµονοκονίωση, αγγειίτιδες, κοκκιωµατώδεις νόσοι)   
  6. Λοιµώξεις  (TBC, λαρυγγίτιδα, οξεία βρογχίτιδα, πνευµονία, πλευρίτιδα) 
  7. Νόσοι πνευµονικών αγγείων (πνευµονική εµβολή, πνευµονική υπέρταση) 
  8. Νεοπλασίες (καρκίνος του λάρυγγα, ενδοβρογχικός όγκος, εξωτερική πίε- 
     ση των αεραγωγών από όγκο) 
  9. Νευροψυχιατρικές αιτίες (άγχος, υστερία, νόσος Gille de Tourette) 
10. Ιδιοπαθής 
 
 

παρκισονισµό  ή νόσο του Alzheimer, είναι η αιτία για επαναλαµβανόµενες 

εισροφήσεις, αιτία βρογχικής υπερέκκρισης. Ο χρόνιος βήχας σε 

οπισθορρινική έκκριση οφείλεται πιθανόν σε ερεθισµό των υποδοχέων των 

φωνηνητικών χορδών.  Η βρογχική υπεραντιδραστικότητα συµβάλλει κι αυτή 

στη πρόκληση βήχα στο βρογχικό άσθµα, που πολλές φορές είναι υποκλινικό. 

Η καρδιακή νόσος προκαλεί βήχα όταν έχει προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια, 

µε τη στένωση των αεραγωγών και τη λήψη β-αδρενεργικών αναστολέων εξ 

αιτίας της υπεραντιδραστικότητας που προκαλούν οι τελευταίοι. ∆ιέγερση του 

αντανακλαστικού του βήχα προκαλούν διάφορα φάρµακα, κυρίως τα 

αντιυπερτασικά και πιο συγκεκριµένα αυτά του αναστολέα του µετατρεπτικού  

ενζύµου της αγγειοτενσίνης.  Ο µηχανισµός πρόκλησης βήχα κατά τη 

σύγκλιση των µικρών αεραγωγών, που συµβαίνει σε νόσο των µικρών 

αεραγωγών, παχυσαρκία και κίρρωση του ήπατος δεν είναι γνωστός. 
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5. Μηχανισµοί αδρανοποίησης 

 

 Παράλληλα µε τους µηχανισµούς αποµάκρυνσης υπάρχουν και 

µηχαχανισµοί αδρανοποίησης των σωµατιδίων και γενικώτερα των 

εισπνεοµένων βλαπτικών παραγόντων. Θεωρείται ότι κυψελιδικά µακροφάγα 

παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο στη διαδικασία της αδρανοποίησης. Επίσης 

συµµετέχουν τα πολυµορφοπύρηνα και τα ιστιοκύτταρα καθώς και 

ανοσοβιολογικοί µηχανισµοί µε ανοσοσφαιρίνες ή µε ένζυµα, όπως η 

λυσοζύµη και λιποπρωτεΐνες.73 
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Κεφάλαιο ΙΙΙ 
 

Ουσίες οδοντοτεχνικού 
εργαστηρίου και αναπνευστικό 

σύστηµα 
 
1. Επίδράση 
 
 Η επίδραση στο αναπνευστικό σύστηµα  των ουσιών που 

χρησιµοποιούνται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο έχει µελετηθεί σε διάφορες 

άλλες επαγγελµατικές οµάδες, που το περιβάλλον εργασίας τους 

επιβαρύνεται µε αυτούς τους παράγοντες. Κατά την κατασκευή, κατεργασία 

και επισκευή των προσθετικών εργασιών παράγονται αχλύες, καπνοί, ατµοί, 

αέρια, νεφέλια και σωµατίδια διαµέτρου µικροτέρας των 5µm, ικανά όλα αυτά 

να φθάσουν µέχρι τις κυψελίδες και να προκαλέσουν παθολογικές 

καταστάσεις. 

 

1.1 Κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου 

 Οι κρυσταλλικές µορφές του διοξειδίου του πυριτίου, σε πυκνότητα στο 

περιβάλλον πάνω 0,1 mg/m
3
, ανώτερα επιτρεπόµενα εισπνεόµενα όρια για 

χαλαζία 0,3 mg/m
3
 και για το χριστοβαλίτη 0,15 mg/m

3
, προκαλούν στον 

πνεύµονα ανάπτυξη πυριτίασης, ανάπτυξης δηλαδή ίνωσης, οφειλόµενης 

στην εισπνοή αυτών. Η πυριτίαση απαντάται κλινικά ως: α) απλή χρόνια, β) 

επιπλακείσα, µε προοδευτική µαζική ίνωση, χρόνια, γ) οξεία, δ) 

κεραυνοβόλος. Το κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου, εκτός από τις 

διαταραχές περιοριστικού τύπου που προκαλεί µε την ανάπτυξη πυριτίασης, 
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δυνατόν να προκαλέσει και διαταραχές αποφρακτικού τύπου, που 

συνυπάρχουν µε τις πρώτες.68,74 Οι µη κρυσταλλικές µορφές του διοξειδίου 

του πυριτίου δεν είναι επικίνδυνες στη φυσική µορφή τους, εκτός κι αν 

θερµανθούν, οπότε µετατρέπονται σε κρυσταλλικές. 

 Εκτός των πνευµόνων το κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου δυνατόν να 

προσβάλλει και λεµφαδένες του µεσοθωρακίου, προκαλώντας σπάνια και 

αποτιτάνωσή τους «δίκην κελύφους ωού»,75,76 ως και τον υπεζωκότα, 

δηµιουργώντας συµφύσεις ή παχυπλευρίτιδα.77   

 Η πυριτίαση µπορεί να επιπλακεί µε ευκαιριακές λοιµώξεις του 

αναπνευστικού, πνευµονική φυµατίωση από άτυπα κυρίως 

φυµατοβακτηρίδια, νοσήµατα του κολλαγόνου και πνευµοθώρακα κατά τη 

συνύπαρξη µαζικής ίνωσης µε εµφυσηµατικές φυσαλίδες.  

 

1.2  Άµµος 

 Η άµµος, που περιέχει κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου, µπορεί να 

προκαλέσει στο αναπνευστικό σύστηµα παρόµοιες µε αυτό βλάβες. 

 

1.3  Πορσελάνη 

 Η πορσελάνη, µη ινώδης πυριτιούχος ένωση, προκαλεί 

πνευµονονοκονίωση, µε συνοδό, ενδεχόµενα, αντισταθµιστικό εµφύσηµα. 

Ανώτερο επιτρεπόµενο εισπνεόµενο όριο στο περιβάλλον εργασίας θεωρείται 

τα 50 ppm ή 15 ng/m3. 

 

1.4  Αµίαντος 
 Η  βλαπτική επίδραση του αµιάντου στο αναπνευστικό σύστηµα 

συνιστάται στη δηµιουργία: 

 α)  αµιάντωσης.78,79 Η ανάπτυξη της πνευµονικής ίνωσης είναι δυνατόν 

να προκληθεί από όλα τα είδη αµιάντου, µε µεγαλύτερη πιθανότητα από τις 
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βελονόµορφες αµφιµβόλες και µικρότερη από τις ελικοειδείς σερπεντίνες. Η 

νόσος εµφανίζεται µετά από 15-20 χρόνια συνεχούς έκθεσης στον αµίαντο.  

 β) καλοήθων αντιδράσεων του υπεζωκότα.80,81 Σχετίζονται µε την 

έκθεση στις αµφιβόλες και ιδίως στο κροκιδολίτη, που περνούν το πνευµονικό 

παρέγχυµα και προκαλούν µηχανικό ερεθισµό του υπεζωκότα. Η υπεζωκοτική 

συλλογή υγρού, ετερόπλευρη ή αµφοτερόπλευρη, αναπτύσσεται µετά από 

περίπου 10 χρόνια έκθεσης στον αµίαντο, είναι εξίδρωµα και συχνά 

αιµορραγική. Η πάχυνση του τοιχωµατικού υπεζωκότα µπορεί να είναι 

εντοπισµένη ή διάχυτη. Οι υπεζωκοτικές πλάκες αποτελούν κι αυτές 

καλοήθεις βλάβες του υπεζωκότα.  

 γ) µεσοθηλιώµατος.80,82-85 Προκαλείται από το κροκιδολίτη, ο πιο 

επικίνδυνος, τον αµοσίτη και το χρυσοτίλη. Η ανάπτυξη µεσοθηλιώµατος δεν 

συσχετίζεται µε τη προηγούµενη εισπνευσθείσα ποσότητα αµιάντου, που 

µπορεί να δηµιουργηθεί και µετά από χαµηλή ή διαλείπουσα. Το χρονικό 

διάστηµα µετά την έκθεση, που απαιτείται για την ανάπτυξη της κακοήθειας 

αυτής του υπεζωκότα, είναι αρκετά µεγάλο, περίπου 40 χρόνια, µε 

αποτέλεσµα να χρειάζεται προσοχή για να µη διαφύγει ως στοιχείο κατά τη 

λήψη ιστορικού.  

 δ)  βρογχογενούς καρκίνου.86 Όλες οι µορφές του αµιάντου προκαλούν 

βρογχογενή καρκίνο. Ο χρυσοτίλης είναι ο περισσότερος επικίνδυνος και ο 

κροκιδολίτης ο λιγότερος. Πρέπει να λάβουµε υπ'όψη µας ότι η δράση του 

καπνίσµατος στην ανάπτυξη καρκίνου δεν είναι απλά συνεργική, αλλά 

πολλαπλασιαστική. Ερώτηµα παραµένει εάν η ανάπτυξη της κακοήθειας 

απαντά σε µεγαλύτερη αναλογία στα άτοµα που συνυπάρχουν και άλλες 

βλάβες, αµιάντωση, υπεζωκοτικές πλάκες, µετά την έκθεση στον αµίαντο.  
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 ε) καλοήθους δισκοειδούς ή σπειροειδούς ατελεκτασίας (round 

atelectasis). Η κατάσταση οφείλεται σε βλάβη του υπεζωκότα. Στην 

ακτινογραφία θώρακα φαίνεται σαν µάζα, αρκετά ύποπτη για πνευµονικό 

όγκο. 31,87 

 Στη βιοµηχανία το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο σε ίνες αµιάντου είναι 

1/ml. Μικρή έκθεση, µέχρι 100 φορές µεγαλύτερη, προκαλεί κατά κανόνα 

µόνο υπεζωκοτικές πλάκες. Βαρύτερη έκθεση (100-1000 φορές µεγαλύτερη) 

προκαλεί επί πλέον µεσοθηλίωµα, ενώ ακόµη µεγαλύτερη και αµιάντωση. 

 

1.5  Άνθρακας 

 Ο άνθρακας στους ανθρακωρύχους προκαλεί πνευµονοκονίωση,88 

που απαντάται ως: 

 α) απλή, καλοήθης κατάσταση χωρίς συµπτώµατα, µε λειτουργικές  

διαταραχές όµως. 

 β) επιπλακείσα, µε προοδευτική µαζική ίνωση, µε εµφανή κλινική 

εικόνα και µικτού τύπου διαταραχή του αερισµού. Συχνή στη δεύτερη είναι η 

νέκρωση του πνευµονικού παρεγχύµατος και η δηµιουργία σπηλαίων. Σε 

σπάνιες περιπτώσεις είναι δυνατή η αποτιτάνωση των πυλαίων λεµφαδένων 

«δίκην κελύφους ωού».  

 Επιπρόσθετα η εισπνοή άνθρακα δηµιουργεί εµφύσηµα και χρόνια 

βρογχίτιδα.26,88 Το σύνδροµο του Caplan είναι συνδυασµός 

πνευµονοκονίωσης των ανθρακωρύχων µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Στους 

ανθρακωρύχους η πνευµονοκονίωση δυνατόν να επιπλακεί µε πνευµονική 

φυµατίωση, άλλες λοιµώξεις του αναπνευστικού, σκληρόδερµα. Η ταυτόχρονη 

έκθεση σε άνθρακα και πυρίτιο, όπως µπορεί να συµβεί στην εξόρυξη του 

πρώτου, µπορεί να προκαλέσει πνευµονοκονίωση που καλείται 

ανθρακοπυριτίαση. 
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 Ο γραφίτης προκαλεί οµοία µε τη πνευµονοκονίωση των 

ανθρακωρύχων κλινική και παθολογοανατοµική εικόνα, που και αυτή 

διακρίνεται σε απλή και σε επιπλακείσα από µαζική πνευµονική ίνωση.89 

 

1.6  Αργίλιο 

 Οι εργαζόµενοι στις διάφορες βιοµηχανίες για τη σταδιακή παραγωγή 

του αργιλίου ή στις βιοµηχανίες που το χρησιµοποιούν σαν πρώτη ύλη είναι 

δυνατόν να πάθουν πνευµονοκονίωση µε συνοδό πνευµονική ίνωση. Το 

χαραχτηριστικό αυτής της αιτιολογίας πνευµονικής ίνωσης είναι ότι πολλές 

φορές επιπλέκεται από αυτόµατο πνευµοθώρακα. Το οξείδιο του Αργιλίου 

(Al2O3) µπορεί ακόµη να δηµιουργήσει αποφωλιδωτική διάµεση πνευµονία, 

κοκκιώµατα στο πνευµονικό παρέγχυµα και κυψελιδική πρωτεΐνωση.23,50  

 

1.7  Σκληρά µέταλλα 

 Οι εγγλυφίδες  και τα άλλα κοπτικά οδοντοτεχνικά εργαλεία είναι 

κατάσκευασµένα από κράµα «σκληρών µετάλλων», που µπορεί να 

αποτελείται  από καρβίδιο του βολφραµίου (τουνγκστένίου), κοβάλτιο, τιτάνιο, 

νικέλιο, χρώµιο, νιόβιο, ζιρκόνιο, βανάδιο, ταντάλιο, µολυβδένιο. Η ξηρά 

κατεργασία των διαφόρων προϊόντων µε αυτά τα κοπτικά εργαλεία, δηλαδή το 

κόψιµο, το τρίψιµο, το  γυάλισµα, συντελεί στην απελευθέρωση, από τα 

εργαλεία αυτά, σωµατιδίων µεγέθους ελαχίστων µm, ικανών να φθάσουν στη 

τριχοειδοκυψελιδική µεµβράνη. Εκτός από τα κοπτικά εργαλεία οι ουσίες 

αυτές ευρίσκονται και απελευθερώνονται κατά την κατεργασία και άλλων 

υλικών, χωρίς όµως να φτάνουν στο ανώτερο επιτρεπτό όριο ασφαλείας στον 

εξεταζόµενο χώρο εργασίας. Αναφέρονται µετρηθείσες τιµές στο 

οδοντοτεχνικό εργαστήριο για το κοβάλτιο 0,08 mg/m
3
 και για το νικέλιο 

5mg/m
3
, µε ανώτερα επιτρεπόµενα όρια περιβάλλοντος 0,1 mg/m

3
 και 0,5-0,1 

mg/m
3
 αντίστοιχα.90      
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 Με τον όρο νόσοι από σκληρά µέταλλα (the hard metal diseases) 

αναφέρονται οι διάφορες παθολογικές καταστάσεις  που προκαλούνται στο 

αναπνευστικό σύστηµα  µετά από έκθεση στη προηγούµενη παράγραφο 

κράµα, οφείλονται στο κοβάλτιο και είναι: α) το βρογχικό άσθµα β) η 

αλλεργική κυψελιδίτιδα και γ) η πνευµονική ίνωση.57,91-95 

 

1.8  Πυρετός των µετάλλων 

 Οι ατµοί  των οξειδίων διαφόρων µετάλλων εισπνεόµενοι µπορούν να 

προκαλέσουν δρώντας συστηµατικά πυρετό των µετάλλων, νόσο συχνή 

στους ηλεκτροσυγκολλητές. Μέταλλα, που σαν οξείδια προκαλούν πυρετό 

των µετάλλων και οξείδια των µετάλλων, που έχουν την προαναφεροµένη 

βιολογική δράση και που χρησιµοποιούνται από τους οδοντοτεχνίτες είναι ο 

χαλκός, ο ψευδάργυρος, ο σίδηρος, ο κασσίτερος, το αργίλιο, το µαγγάνιο, το 

µαγνήσιο, το οξείδιο του µαγνησίου, το οξείδιο του αργιλίου. Η πιο συνήθης 

αιτία του πυρετού από ατµούς µετάλλων είναι το οξείδιο του ψευδαργύρου, 

που µπορεί να προκαλέσει επίσης βρογχικό άσθµα και πνευµονία από 

υπερευαισθησία.96,97 Ουδός ασφαλείας για το οξείδιο του ψευδαργύρου είναι 

10 mg/m3. 

 

1.9 " Καλοήθης πνευµονοκονίωση" 

 "Καλοήθη πνευµονοκονίωση" µπορούν να προκαλέσουν ο κασσίτερος 

(στάννωση), ο σίδηρος (σιδήρωση), το τιτάνιο, το ζιρκόνιο.25,98 
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1.10  Βηρυλλίωση  

Η βηρυλλίωση, παθολογική κατάσταση οφειλοµένη στην έκθεση στο 

βηρύλλιο, µπορεί να είναι οξεία, συνήθως αποτέλεσµα ατυχήµατος, υποξεία ή 

χρόνια. Το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο στον εισπνεόµενο αέρα για οκτάωρο 

εργασία είναι 0,002 mg/m
3
. Η χρόνια, µε τη δηµιουργία κοκκιωµατώδους 

βλάβης στο πνευµονικό παρέγχυµα, δυνατόν να εµφανισθεί και µετά από 

δέκα χρόνια από την διακοπή της εκθέσεως και µάλιστα σε περιόδους 

σωµατικής καταπόνησης, όπως εγκυµοσύνη ή χειρουργική επέµβαση. Οι 

βλάβες του πνευµονικού παρεγχύµατος δυνατόν να συνοδεύονται από 

διόγκωση των λεµφαδένων και να επιπλέκονται από αυτόµατο 

πνευµοθώρακα. Ως  υποξεία θεωρείται η µορφή στην οποία η νόσος µε ήπιες 

διαταραχές είναι αναστρέψιµη.51-55   

 ∆ηµιουργία κοκκιωµατώδους βλάβη στο πνευµονικό παρέγχυµα 

παρόµοια µε τη χρόνια βηρυλλίωση προκαλεί ο βακελίτης και οι άλλες 

ακρυλικές ρητίνες, το τιτάνιο56 και όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη 

παράγραφο το οξείδιο του αργιλίου. 

 

1.11  Καρκίνος του πνεύµονα   

 Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν οι ουσίες που προκαλούν 

καρκίνο του πνεύµονα. Από τις ουσίες που ιεραρχούνται στο πίνακα 7 στο 

οδοντοτεχνικό εργαστήριο χρησιµοποιούνται και θεωρείται ότι προκαλούν 

καρκίνο του πνεύµονα ο αµίαντος, που αναφέρθηκε εκτενέστερα, το 

εξασθενές χρώµιο, το νικέλιο και οι ενώσεις του, το βινυλοχλωρίδιο, 

πιθανολογείται ότι τον προκαλούν το βηρύλλιο, το κάδµιο, που µπορεί να 

προκαλέσει και νόσο των µικρών αεραγωγών και η φορµαλδεΰδη, ενδέχεται 
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να τον προκαλούν το κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου (silica) και οι ατµοί 

των µετάλλων που χρησιµοποιούνται στη συγκόλληση.70,90-107 

 
1.12  Επαγγελµατικό βρογχικό άσθµα 

 Μεγάλος αριθµός ουσιών που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία 

προκαλούν επαγγελµατικό βρογχικό άσθµα.108 Από τις ουσίες, που 

χρησιµοποιούνται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, είναι γνωστό ότι προκαλούν 

επαγγελµατικό βρογχικό άσθµα οι ακρυλικές ρητίνες,109 το βινυλοχλωρίδιο και 

το πολυβινυλοχλωρίδιο110 -τα τελευταία προκαλούν και διάµεση πνευµονική 

ίνωση-  η φορµαλδεΰδη, που χρησιµοποιείται στην κατεργασία των ακρυλικών 

ρητινών και απελευθερώνεται σε µεταγενέστερα στάδια,89 ο ψευδάργυρος, 111 

το παλλάδιο,112 το αργίλιο,113,114 το νικέλιο,115,116 το χρώµιο,116,117 το 

κοβάλτιο57 και η πλατίνα.118  

 

1.13  Αλλεργική κυψελιδίτιδα 

 Μεγάλος είναι επίσης ο κατάλογος των ουσιών που προκαλούν µετά 

από εισπνοή τους αλλεργική κυψελιδίτιδα ή πνευµονία από υπερευαισθησία. 

Από τις ουσίες που χρησιµοποιούνται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο 

αλλεργική κυψελιδίτιδα, που δυνατόν να υποτροπιάζει, µπορεί να προκαλέσει 

το οξείδιο του ψευδαργύρου119 και ο εποξυ-πολυεστέρας.120 
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Κεφάλαιο IV 

 
Οδοντοτεχνικό εργαστήριο και 

αναπνευστικό σύστηµα 
 

 

 Οι µέχρι σήµερα µελέτες, από το 1939 που έγινε η πρώτη από 

Siltzbach LE,121,122 στη διεθνή βιβλιογραφία για την επίδραση του 

περιβάλλοντος του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στο αναπνευστικό σύστηµα 

των οδοντοτεχνιτών είναι λίγες, ενώ στον ελλαδικό χώρο ανύπαρκτες.4,123-127 

Έχοντας αναγνωρισθεί ότι ορισµένες ουσίες που χρησιµοποιούνται στο 

οδοντοτεχνικό εργαστήριο είναι επικίνδυνες ή δυνητικά επικίνδυνες για την 

υγεία των ασχολουµένων µε την κατεργασία τους, αρχικά µετρήθηκαν οι 

συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών στο χώρο του εργαστηρίου και άρχισαν να 

µελετώνται και να προτείνονται τα πρώτα µέτρα που είναι δυνατόν να 

ελαττώσουν αυτές τις συγκεντρώσεις. Η έρευνα που αφορά και την επίδραση 

του περιβάλλοντος του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στο αναπνευστικό 

σύστηµα αρχίζει λίγο αργότερα. Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλες τις εργασίες 

που αφορούν τη σχέση αυτή και που έχουν δηµοσιευθεί σε πνευµονολογικά 

περιοδικά, είναι εµφανής η πληµµελής περιγραφή, χρήση και κατεργασία των 

υλικών του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, σε αντίθεση µε σχετικές εργασίες 

που έχουν δηµοσιευθεί σε οδοντιατρικά περιοδικά, όπου είναι πληµµελής η 

περιγραφή αυτής της συσχέτισης. 
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 Η µελέτη από τους Moffa JP και συν, 1973,128 της αντίδρασης των 

ιστών σε οδοντιατρικά κράµατα που δεν περιείχαν  χρυσό και σε οδοντιατρικό 

κράµα που περιείχε χρυσό απέδειξε ότι δεν διέφερε ουσιαστικά. Η παρουσία 

βηρυλλίου σε ορισµένα κράµατα  είναι η αιτία της πρότασής τους για 

υποχρεωτική λήψη µέτρων προστασίας, µεταξύ των οποίων θεωρούν 

απαραίτητο τον εξαερισµό του χώρου κατά την κατεργασία των κραµάτων 

αυτών, για να ελαχιστοποιηθεί η τοξικότητα του βηρυλλίου. Αναφέρει ότι όταν 

εφαρµόζεται ικανοποιητικός εξαερισµός των χώρων η επεξεργασία των 

οδοντιατρικών κραµάτων βηρυλλίου γίνεται µε ασφάλεια. Υποχρέωση των 

βιοµηχανιών, που παράγουν τα τελευταία αναφερόµενα κράµατα, θεωρείται η 

αναγραφή σε αυτά της ακριβούς περιεκτικότητάς τους σε βηρύλλιο καθώς και 

η πληροφόρηση αυτών που επεξεργάζονται αυτά τα κράµατα για τα µέτρα 

προστασίας που πρέπει να λαµβάνουν. 

 ∆είγµατα αέρα για συγκεντρώσεις βηρυλλίου, που παράγονται κατά τη 

διάρκεια κατασκευής προσθετικών εργασιών από κράµα που περιείχε 

βηρύλλιο, µετρήθηκαν από τους Hinman RW και συν, 1975,129 σε δυο 

δωµάτια χωρητικότητας 700 και 10.000 κυβικών ποδιών. Μελέτησαν τον 

βαθµό κάθαρσης του χώρου εργασίας από το βηρύλλιο σε σχέση µε το 

µέγεθος του χώρου και την ύπαρξη τοπικού εξαερισµού στις                 

µηχανές κατεργασίας του κράµατος. Με τοπικό εξαερισµό των µηχανών και 

µετά από δέκα λεπτά, µέση συγκέντρωση βηρυλλίου 23 µg ανά κυβικό    

µέτρο    βρέθηκαν γύρω από τον οδοντοτεχνίτη και στα δυο δωµάτια στα 4 και 

στα 8 πόδια από το προαναφερόµενο σηµείο, ικανές             συγκεντρώσεις           

βηρυλλίου πάνω από το µέγιστο όριο ασφαλείας  
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βρέθηκαν µόνο στο µικρό δωµάτιο. Αυτά τα επίπεδα µηδενίσθηκαν 10 λεπτά 

µετά την αποπεράτωση της επεξεργασίας της προσθετικής εργασίας. Ο 

τοπικός εξαερισµός στις µηχανές κατεργασίας των κραµάτων βηρυλλίου 

µειώνει τον κίνδυνο έκθεσης στο βηρύλλιο του προσωπικού. Αντίθετα η 

έλλειψή του εξαερισµού δηµιουργεί επικίνδυνες συγκεντρώσεις βηρυλλίου στο 

χώρο. 

 Οι Von Sperner F και συν, 1976,130 κάνουν ανασκόπηση της        

τοξικής δράσης ορισµένων στοιχείων που συνθέτουν τα κράµατα των µη 

ευγενών µετάλλων, προτείνουν προφυλακτικά µέτρα, που τα θεωρούν και 

απαραίτητα για τη πρόληψη της τοξικής αυτής δράσης. 

 Οι Brune D και Beltesbrekke H, 1980,7 µέτρησαν τον τύπο και τα 

επίπεδα της παραγόµενης σκόνης σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια µε και χωρίς 

εξαερισµό. Στα εργαστήρια  χωρίς τον απαιτούµενο εξαερισµό η σκόνη, που 

παράγεται, περιέχει άνω του δεκαπλασίου του ανώτατου ορίου ασφαλείας, 

στερεό υδράργυρο, άργυρο, κοβάλτιο και γύψο. Ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, το 

νικέλιο και η πορσελάνη στη παραγόµενη σκόνη και υπό παρόµοιες συνθήκες 

εξαερισµού υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ασφαλείας, όχι όµως πάνω από το 

δεκαπλάσιο της τιµής αυτής. Με την εφαρµογή στα εργαστήρια      

συστηµάτων εξαερισµού, που διατίθενται στο εµπόριο, µπορούµε να 

ελαττώσουµε τα επίπεδα αυτά στα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια       

ασφαλείας. Προτείνεται η χρήση συστηµάτων εξαερισµού µε διαµέτρους  

 

σωλήνων 35mm που συνδέονται µε αντλία αέρα που έχει αναρροφητική 

ικανότητα 30 l/sec.         
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 Οι Brune D και συν, 1980,131 παίρνοντας σαν βάση τα δεδοµένα της 

προηγούµενης έρευνας, µέτρησαν τη κατανοµή των σωµατιδίων που 

ευρίσκονται στη παραγόµενη σκόνη κατά τη κατασκευή των              

οδοντικών προσθέσεων, χρησιµοποιώντας οπτικό ή ηλεκτρονικό   

µικροσκόπιο ή άλλες πιο ευαίσθητες µεθόδους. Τα σωµατίδια αυτά σε  µεγάλο 

ποσοστό έχουν τέτοιο µέγεθος, ώστε αναπνεόµενα να φθάσουν µέχρι τη 

τριχοκυψελιδική µεµβράνη. Για το λόγο αυτό και για µεγαλύτερη    ασφάλεια 

των εργαζοµένων στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο επιµένουν στη χρήση 

εξαερισµού στους χώρους αυτούς. 

 Οι Brune D και συν, 1981,90 χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της       

οπτικής φασµατογραφίας µέτρησαν τα επίπεδα των στοιχείων και των 

ενώσεων που περιέχονται σε δείγµατα σκόνης, που παράγεται στο χώρο 

επτά οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, κατά τη κατεργασία των              

οδοντοτεχνικών υλικών στη κατασκευή και περάτωση των 

οδοντοπροσθετικών εργασιών. Τα επίπεδα για το αργίλιο, το ασβέστιο, το 

κοβάλτιο, το χαλκό, το χρώµιο, το χρυσό, το σίδηρο, το µόλυβδο, το 

µαγνήσιο, το µαγγάνιο, το νικέλιο, το πυρίτιο, τον άργυρο, τον        

ψευδάργυρο και το τιτάνιο στα δείγµατα της σκόνης που συλλέχθηκε δεν 

υπερβαίνουν τις ανώτατες τιµές ασφαλείας για το κάθε στοιχείο. Η σκόνη 

συλλέχθηκε από εργαστήρια µε κάλό εξαερισµό όπως και από χώρους 

εργαστηρίων χωρίς συστήµατα εξαερισµού. Όµως στον αναπνεόµενο αέρα 

κοντά στις κατασκευαζόµενες οδοντοπροσθετικές εργασίες, δηλαδή σε  

απόσταση 30 cm, τα ανώτατα όρια ασφαλείας για µερικά υλικά ή ενώσεις 

µπορούν να υπερβληθούν σηµαντικά.  
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 Οι Brune D και Beltesbrekke H,1981,132 µέτρησαν τα επίπεδα του 

µεθυλ-µεθακρυλικού και της φορµαλδεΰδης που απελευθερώνονται στο χώρο 

του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της τελικής κατεργασίας και 

του γυαλίσµατος της ακρυλικής βάσης των οδοντοστοιχειών και κατέληξαν ότι  

τα επίπεδα αυτών των ενώσεων δεν υπερέβαιναν τα αντίστοιχα ανώτερα όρια 

ασφαλείας στο χώρο του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ή στον αναπνεόµενο 

αέρα κοντά στις κατασκευαζόµενες οδοντοστοιχίες. Ο περιεχόµενος αριθµός 

ινών αµιάντου, που απελευθερώνονται στον αναπνεόµενο αέρα, κοντά στο 

χώρο θραύσης των µητρών για τη λήψη των εκµαγείων, µετρήθηκε επίσης και 

βρέθηκε ότι υπερβαίνει πολλαπλάσια το ανώτατο όριο ασφαλείας για τις ίνες 

αυτές. Όµως περίπου 10 min µετά το τερµατισµό αυτής της διαδικασίας ο 

περιεχόµενος αριθµός ινών στον αντίστοιχο χώρο ελαττώθηκε σε επίπεδο 

κάτω από το αποδεκτό όριο ασφαλείας. 

 Οι Kronenberger H και συν, 1981,133 αποκαλύπτοντας το 1976 

πνευµονοκονίωση σε 2 οδοντοτεχνίτες, σχετιζόµενες µε την επαγγελµατική 

έκθεση στα σκληρά µέταλλα, άρχισαν έρευνα, για να εκτιµηθεί η συχνότητα 

των πνευµονικών παθήσεων σε αυτό το επάγγελµα. Από τους 250 

οδοντοτεχνίτες, στους οποίους ταχυδροµήθηκαν σχετικά ερωτηµατολόγια, 

100 απάντησαν και από τους τελευταίους οι 70 συµφώνησαν για περαιτέρω 

έρευνα που συµπεριλάµβανε λεπτοµερές περιβαλλοντολογικό επαγγελµατικό 

ιστορικό, κλινικές εξετάσεις ρουτίνας, ακτινογραφίες θώρακα και λειτουργικό 

έλεγχο του αναπνευστικού, που συµπεριλάµβανε έλεγχο της ζωτικής  

χωρητικότητας (vital capacity, VC), του δυναµικά εκπνέοµενο όγκο στο πρώτο 

δευτερόλεπτο (forced expiratory volume in 1 second, FEV1), τη σχέση  
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FEV1/VC%, τη διαχυτική ικανότητα µε µια αναπνοή (diffusing (lung) capacity 

for carbon monoxide (CO) DLCO), ανάλυση αερίων αρτηριακού αίµατος σε 

ηρεµία και κόπωση. Οι ακτινογραφίες εκτιµήθηκαν από 2 ειδικευµένους 

ακτινολόγους και ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε τη ταξινόµηση κατά  

International Labour Organization (ILO)-1971. 20 οδοντοτεχνίτες που είχαν 

παθολογική ακτινογραφία θώρακα και ή µη φυσιολογικό λειτουργικό έλεγχο 

του αναπνευστικού, υπέστησαν διαβρογχική βιοψία πνεύµονα. Τα κοµµάτια 

της βιοψίας εξετάσθηκαν ιστολογικά και µε µικροανάλυση µε ακτίνες Χ στο 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Από τη µελέτη προέκυψε ότι: 36 οδοντοτεχνίτες 

ανέφεραν συµπτώµατα από το αναπνευστικό σύστηµα. Μουσικοί ήχοι κατά 

την ακρόαση παρατηρήθηκαν σε 17. Η VC ήταν ελαττωµένη στους 13, ο 

FEV1 στους 8, η FEV1/VC% σε 3 και η DLCO στους 6. 11 παρουσίασαν 

υποξαιµία στην ηρεµία και 6 στη κόπωση. 53 ακτινογραφίες έδειξαν διάµεσα 

στοιχεία δικτυοζώδους τύπου. 26 απ'αυτές αποκάλυψαν βλάβες κατηγορίας 

0, 25 κατηγορίας 1 και 2 κατηγορίας 2. Σε 12 από τις 20 πνευµονικές βιοψίες 

παρατηρήθηκε διάµεση ίνωση. Με τη µικροανάλυση µε ακτίνες X 

ανευρέθησαν έναποτεθέντα εισπνευσθέντα σωµατίδια, που χωρίς αµφιβολία 

προερχόταν από τη κατεργασία των οδοντοτεχνικών υλικών. Στη τοµογραφία 

θώρακα η συσχέτιση της εναπόθεσης των προαναφεροµένων σωµατιδίων και 

της τοπικής  ιστικής αντίδρασης, δηλώνει ότι αυτά είναι ο αιτιολογικός 

παράγοντες για την ανάπτυξη της πνευµονικής ίνωσης. Αφού λήφθηκε  

υπ'όψη η µικρή ηλικία της µελετώµενης οµάδας (x=31,5 έτη) και η µικρή 

διάρκεια απασχόλησης (x=12 έτη), βγήκε το συµπέρασµα ότι οι 
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οδοντοτεχνίτες έχουν αυξηµένο επαγγελµατικό κίνδυνο να εµφανίσουν 

πνευµονοκονίωση µε πνευµονική ίνωση. 

 Οι Morgenroth  K και συν, 1981,134 ανήκοντες στην ίδια µε την 

προηγούµενη παράγραφο ερευνητική οµάδα, µελετούν  ταυτόχρονα τα 

ιστολογικά χαρακτηριστικά των δειγµάτων  πνεύµονα που λήφθηκαν µε τη 

βιοψία και κάνουν χρήση ακτίνων Χ για µικροαναλύσεις στις 

πνευµονοκονιώσεις των οδοντοτεχνιτών που απεκαλύφθησαν. Από τους 70 

οδοντοτεχνίτες που συµφώνησαν για λεπτοµερή έρευνά τους, για να 

διαπιστωθούν οι επαγγελµατικοί κίνδυνοι από τη σκόνη του περιβάλλοντος 

επαγγελµατικού χώρου, 20 από  αυτούς υποβλήθηκαν σε διαβρογχική 

πνευµονική βιοψία. Ο ιστός µελετήθηκε σχολαστικά µε το οπτικό και το 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Επιπρόσθετα ιστολογικές τοµές από όλα τα 

κοµµάτια των βιοψιών εξετάσθηκαν µε ακτίνες Χ στο ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο. Από τους 20 οδοντοτεχνίτες βρέθηκαν 12 µε διάµεση ίνωση του 

πνευµονικού παρεγχύµατος. Μελετώντας την έκταση και τη κατανοµή των 

ινωτικών βλαβών, διαπιστώθηκε ένας διάχυτος και ένα εντοπισµµένος τύπος 

και αποδείχθηκε µε την αξονική τοµογραφία θώρακα ότι σχετιζόταν απόλυτα 

µε την εναπόθεση της εισπνεόµενης σκόνης, που βρέθηκε σαν λεπτό 

κοκκιωµατώµατώδες υλικό ή λογχόσχηµα σωµατίδια στα φαγολυσσοσωµατα 

των διαµέσων ή κυψελιδικών µακροφάγων. Με τη ανάλυση µε ακτίνες Χ 

διαπιστώθηκε ότι τα εναποτεθέντα εισπνευσθέντα σωµατίδια προερχόταν από 

τη κατεργασία των οδοντοτεχνικών υλικών. Μελετήθηκε η σχέση του 
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ιστολογικού τύπου της βλάβης και του τύπου των εισπνευσθέντων 

σωµατιδίων. Η κατανοµή της ίνωσης και της εναπόθεσης σκόνης 

υποδηλώνουν το σηµαντικό παθογενετικό ρόλο των εισπνευσθέντων 

σωµατιδίων και ιδιαίτερα αυτών που περιέχουν χρώµιο, κοβάλτιο και τιτάνιο. 

 Οι Timbrell V και Eccles JD,135 1982, σε ανασκόπηση που κάνουν, 

αναφέρουν ότι η ποσότητα του σωµατιδιακού υλικού, που φθάνει στις 

κυψελίδες αναπνεόµενο στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο κατά τη διάρκεια 

κατασκευής οδοντοπροσθετικών εργασιών, εξαρτάται από τον ανά λεπτό  

όγκο εισπνεόµενου αέρα, από την απόσταση του προσώπου του 

οδοντοτεχνίτη από την υπό κατασκευή εργασία, τη ποσότητα και τη 

κατεύθυνση της ροής νερού, κατά τη προφυλακτική χρήση ψεκασµού µε νερό, 

τη ποσότητα της παραγόµενης σκόνης και τη ποσότητα των σωµατιδίων που 

είναι δυνατόν, σε σχέση µε το µέγεθός τους, να εισπνευσθούν.  

 Οι Leclerc P και συν, 1983,136 κάνοντας αναφορά σε ένα περιστατικό 

περιγράφουν γενικευµένο σκληρόδερµα σε ένα οδοντοτεχνίτη, σε συνδυασµό 

µε βλάβες πυριτίασης (σύνδροµο του Εράσµου). Σε ανάλυση πνευµονικού 

ιστοτεµαχίου του ασθενούς βρέθηκαν σε αυτό κρυσταλλικό οξείδιο του 

πυριτίου και µεταλλικά σωµατίδια αποτελούµενα από χρώµιο, κοβάλτιο και 

τουγκστένιο (βολφράµιο). Κατά την απασχόλησή του ο οδοντοτεχνίτης 

ασχολείτο επίσης µε τη κατεργασία του βινυλοχλωριδίου και των πολυµερών 

του, ουσία που ως γνωστόν µπορεί να προκαλέσει σκληροδεµικού τύπου 

βλάβες στο δέρµα. Συµπεραίνεται ότι απαιτείται η λήψη προφυλακτικών 

µέτρων στο χώρο του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου παρά το µεγάλο κόστος 

τους.  
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Οι Tuengerthal S και συν, 1983,137 αναφέρουν για οδοντοτεχνίτες 

νοσηλευόµενους σε νοσοκοµείο συχνότητα πνευµονοκονίωσης 38,6%, για  

µέσο  χρόνο έκθεσης 11 έτη, αυξανόµενη σε 93,5% για έκθεση που 

υπερβαίνει τα 20 έτη και σε 100% για έκθεση που υπερβαίνει τα 30 έτη. 

Οι Rom W και συν, 1984,138 σε µια επιδηµιολογική έρευνα του 

αναπνευστικού συστήµατος µελέτησαν στην Utah 178 οδοντοτεχνίτες (146 

άνδρες και 32 γυναίκες) µε µέση ηλικία 35,9 έτη και µέσο χρόνο απασχόλησης 

12,8 έτη και 69 µάρτυρες (52 άνδρες και 17 γυναίκες) µη  

εκτιθέµενους στις συνθήκες του χώρου του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, µε 

όµοιες συνήθειες καπνίσµατος και στις δυο οµάδες. Οι µέσες τιµές των FVC 

και FEV1, επί τοις εκατό των προβλεποµένων, ήταν ελαττωµένες στους 

άνδρες µη καπνιστές οδοντοτεχνίτες συγκρινόµενες µε αυτές ανδρών 

µαρτύρων µη καπνιστών. Βρέθηκε σηµαντική σχέση µεταξύ µείωσης των 

τιµών των FVC και FEV1, επί τοις εκατό των προβλεποµένων και των ετών 

έκθεσης. Τα συµπτώµατα από το αναπνευστικό δεν ήταν πιο συνηθισµένα 

στους οδοντοτεχνίτες από ότι στα άτοµα της οµάδας ελέγχου. Από τους 

οδοντοτεχνίτες 12,9% παρουσίαζαν βήχα µε απόχρεµψη και 21,3% δύσπνοια 

στην κόπωση, έναντι 10,1% και 18,8% αντίστοιχα της συχνότητας αυτών των 

συµπτωµάτων στην οµάδα ελέγχου. Από τους 178 οι 8 (4,5%), 7 άνδρες και 1 

γυναίκα, µε µέση διάρκεια κατεργασίας µη πολύτιµων µετάλλων στο 

οδοντοτεχνικό εργαστήριο 28 χρόνια, παρουσίαζαν ακτινολογικά εικόνα 

πνευµονοκονίωσης, µε κύρια εντόπιση τα άνω πνευµονικά πεδία. Η 

συχνότητα ακτινολογικής εµφάνισης πνευνοκονίωσης στους εκτιθέµενους  
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τουλάχιστον 20 χρόνια στο περιβάλλον  του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 

(16,7%), ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη της συχνότητας ακτινολογικής 

εµφάνισης στους εκτιθέµενους λιγότερο από 20 χρόνια (1,4%). Ερευνήθηκαν 

επίσης οι συνθήκες σε 13 από τα 42 εργαστήρια στη πόλη Salt Lake στη  

περιοχή της Utah. Οι συγκεντρώσεις στο χώρο έρευνας για το βηρύλλιο 

υπερέβαιναν το ανώτερο όριο ασφαλείας για τα στοιχείoο αυτό. Συνιστάται ο 

έλεγχος των επαγγελµατικών εκθέσεων στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, ώστε 

να προληφθούν οι πνευµονικές βλάβες. 

 Οι Morgenroth K και συν, 1985,8  µελέτησαν τη µορφολογία της 

πνευµονοκονίωσης που συµβαίνει στους οδοντοτεχνίτες µε τη βοήθεια του 

οπτικού και του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου. Ανέλυσαν ιστολογικά πνευµονικά 

παρασκευάσµατα σε 30 περιπτώσεις πνευµονοκονίωσης. Παρατηρήθηκε 

καταστροφή του πνευµονικού παρεγχύµατος µε την ανάπτυξη διάχυτης 

ίνωσης ταινιοειδώς και σε µερικές περιπτώσεις ίνωσης υπό µορφή όζων, που 

µοιάζουν µε τους όζους της σιλίκωσης. Σε µια περίπτωση νεκροτοµικού 

υλικού, οδοντοτεχνίτη που πέθανε από έµφραγµα του µυοκαρδίου, 

συνυπήρχε µε την ίνωση και βρογχογενές καρκίνωµα. Η αιτιολογική σχέση 

µεταξύ της έκθεσης στη σκόνη του επαγγελµατικού περιβάλλοντος του 

εργαστηρίου και των πνευµονικών µεταβολών µπορεί να τεκµηριωθεί µε την 

ανάλυση των στοιχείων της σκόνης που είχε ευρεθεί στα ιστολογικά 

παρασκευάσµατα και της σκόνης που συλλέχθηκε στο εργαστήριο από τα 

εργαλεία τριψίµατος και γυαλίσµατος. Η µελέτη των παρασκευασµάτων µε 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο βοήθησε στο να προσδιορισθεί η σύσταση των 

εισπνευσθέντων σωµατιδίων στις περιοχές µε πνευµονοκονίωση. 
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 Στο περιοδικό "The Lancet",139 το Μάϊο του 1985, από ανώνυµο γίνεται 

συντοµότατη ανασκόπηση των υλικών που επιβαρύνουν το χώρο του 

οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, τις παθολογικές καταστάσεις που είναι δυνατόν 

να υποστούν οι οδοντοτεχνίτες από αυτή την επιβάρυνση και αναφέρονται 

ορισµένα προληπτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν στο εξεταζόµενο χώρο. 

 Οι De Vuyst P και συν, 1986,9 κάνουν αναφορά σε δυο οδοντοτεχνίτες 

και αποδεικνύουν ότι έπασχαν από πνευµονοκονίωση, που παρουσιαζόταν 

µε τη µορφή διάµεσης διηθητικής πνευµονοπάθειας. Έγινε ανάλυση του  

βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος (bronchoalveolar lavage fluid, BALF) και των 

δυο αρρώστων και ιστοτεµαχίων πνεύµονα από τον ένα. Αποκαλύφθηκε ότι η 

σκόνη που είχε εναποτεθεί και που προερχόταν από το χώρο του 

οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, περιείχε µεγάλες ποσότητες σωµατιδίων του 

κράµατος Vitallium®, που χρησιµοποιείται στη κατασκευή των προσθετικών 

εργασιών, συνιστάµενα από χρώµιο, κοβάλτιο, µολυβδένιο, ως και άλλες 

ουσίες που χρησιµοποιούνται στον επαγγελµατικό χώρο των οδοντοτεχνιτών 

όπως κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου, ανθρακοπυρίτιο, οξείδιο του 

χρωµίου, σίδηρος, σιδηροχρώµιο και αµίαντο, µε τη µορφή των σωµατιδίων 

του και των ινών του ο τελευταίος. Η παρουσία Vitallium® και η χηµική του 

σταθερότητα στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα και στο πνεύµονα µερικά χρόνια 

µετά τη λήξη της έκθεσης επιβεβαιώνουν την αντίσταση αυτού του κράµατος 

στη διάβρωση στα σωµατικά υγρά, σε αντίθεση µε τη µεγάλη διαλυτότητα του 

κοβαλτίου, που θεωρείται κυρίως υπεύθυνο στη πρόκληση της νόσου των 

σκληρών µετάλλων. Προτείνεται ότι η πνευµονοκονίωση των οδοντοτεχνιτών  
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είναι σύνθετη πνευµονοκονίωση, διαφορετική από τη πυριτίαση, την 

αµιάντωση, ή τη νόσο των σκληρών µετάλλων και ότι τα κράµατα χρωµίου-

κοβαλτίου-µολυβδενίου συµµετέχουν στη παθογένεσή της. 

 Οι Sherson D και συν, 1988,140 µελέτησαν 31  οδοντοτεχνίτες στη 

Κοπεγχάγη, µε προϋποθέσεις ελάχιστο χρόνο απασχόλησης στο 

οδοντοτεχνικό εργαστήριο πέντε χρόνια και τη µη προηγουµένη απασχόληση  

αυτών σε άλλο κονιορτοβριθές περιβάλλον. 30 άτοµα αποτέλεσαν την οµάδα 

ελέγχου ως προς τις καπνιστικές συνήθειες, το φύλο και την ηλικία. 

Περισσότεροι οδοντοτεχνίτες (55%) από ότι τα άτοµα της οµάδας ελέγχου 

(30%) είχαν τουλάχιστον πρώτου βαθµού δύσπνοια (p>0,05). 13 

οδοντοτεχνίτες που ασχολούταν 15 χρόνια τουλάχιστον στο οδοντοτεχνικό  

εργαστήριο παρουσίασαν χαµηλές τιµές της FVC, του FEV1, του FEV1/FVC, 

της µεγίστης εκπνευστικής ροής στο 50% της FVC (maximum expiratory flow 

volume at 50% FVC, MEF50) και της DLCO αν και οι διαφορές δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντικές. Όλες οι µέσες τιµές των προαναφεροµένων 

παραµέτρων που εκτιµούν τη πνευµονική λειτουργία των οδοντοτεχνιτών και 

των ατόµων της οµάδας ελέγχου ήταν φυσιολογικές. Αύξηση στη MEF50 µετά 

από αναπνοή µείγµατος αερίου 80% σε ήλιο και 20% σε οξυγόνο δεν έδειξε 

βλάβη των µικρών αεραγωγών στους οδοντοτεχνίτες. Από τους 6 (19,4%) 

οδοντοτεχνίτες µε ακτινολογικά εµφανή πνευµονική ίνωση οι 4 είχαν 

συµπτώµατα. Οι 3 οδοντοτεχνίτες µε παθολογική ακτινογραφία υποβλήθηκαν 

σε βιοψία πνευµονικού παρεγχύµατος, που και στις τρεις περιπτώσεις έδειξε 

ποiκίλου βαθµού ανάπτυξη πνευµονικής ίνωσης και εναπόθεση σωµατιδίων,  
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που προερχόταν από τα υλικά  που επεξεργαζόταν. Από τους οδοντοτεχνίτες 

που τους έγινε βιοψία, ένας ήταν θετικός για αντιπυρηνικά αντισώµατα και 

παρουσίασε παθολογικό BALF (λεµφοκύτταρα 23%), ενώ άλλος είχε 

σκληρόδερµα και πιθανόν σύνδροµο του Εράσµου. Η DLCO ήταν ελαττωµένη 

στους 4 από τους 6. Η συχνότητα των υπόπτων ακτινογραφιών θώρακα για 

πνευµονοκονίωση (3 της κατηγορίας 0/1 κατά ILO-1980) ήταν αυξηµένη 

µεταξύ των πλέον ηλικιωµένων καπνιστών και πρώην καπνιστών (p= 0,013),  

µη σχετιζόµενες µε την επαγγελµατική έκθεση. Επειδή οι οδοντοτεχνίτες 

υφίστανται αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης πνευµονοκονίωσης, συνιστάται η 

λήψη των απαραιτήτων προληπτικών µέτρων στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, 

για τη προστασία της υγείας των εργαζοµένων σε αυτά.   

Οι Barret T και συν, 1989,141 λαµβάνουν υπ'όψη τους ότι οι φοιτητές 

των οδοντιατρικών σχολών στη πρακτική εξάσκησή τους κατασκευάζουν ένα 

αριθµό οδοντοπροσθετικών εργασιών, πολλές από τις οποίες προκύπτουν µε 

τη κατεργασία ακρυλικών ρητινών. Αναλύουν µια περίπτωση 

πνευµονοκονίωσης σε φοιτητή οδοντιατρικής σχολής, που την αποδίδουν στο 

ακρυλικό οξύ, για να τεκµηριώσουν το ότι οι ακρυλικές ρητίνες συµβάλλουν 

και αυτές στην εµφάνιση πνευµονοκονίωσης στους οδοντοτεχνίτες. Ο ηλικίας 

27 ετών φοιτητής της οδοντιατρικής, βρέθηκε, µετά από ακτινογραφία 

θώρακα, να έχει διάµεση διήθηση και στις δυο πνευµονικές βάσεις, µε 

λεπτούς όζους στη δεξιά. Η ανοιχτή βιοψία πνεύµονα απεκάλυψε συνήθη 

διάµεση πνευµονία (usual interstitial pneumonia, UIP), µε αφθονία 

κενοτοπιωδών µακροφάγων στους κυψελιδικούς χώρους. Λεπτοµερέστερη 

ανάλυση έδειξε τη συσσώρευση µακροφάγων στο κυψελιδικό και στο διάµεσο  
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χώρο, που περιείχαν σωµατίδια που έµοιαζαν µε πλαστικές χάνδρες. 

Λαµβάνοντας, µεταγενέστερα των ευρηµάτων, ιστορικό, αποκαλύφθηκε η 

έκθεση του αρρώστου σε υψηλές συγκεντρώσεις ακρυλικών ρητινών στο 

χώρο του εργαστηρίου της οδοντιατρικής σχολής. Η απόµάκρυνσή του από το 

χώρο της έκθεσης είχε σαν αποτέλεσµα τη βαθµιαία λύση των 

ακτινογραφικών βλαβών. 

 Οι Sherson D και συν, 1990,142 περιγράφουν µια περίπτωση ενός 

άνδρα 45 ετών, που παρουσίασε πνευµονική ίνωση µετά από 29 χρόνων  

εργασίας στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Αυτός µεταγενέστερα εµφάνισε 

χαµηλής διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωµα πνεύµονα, µε επινέµηση και 

στους παρατραχειακούς λεµφαδένες, που για την αιτιολογία του ενοχοποιούν 

το κάπνισµα, τη χρήση χρωµίου και την προγενέστερη ανάπτυξη συνδετικού  

ιστού. Χρησιµοποιώντας οπτικό µικροσκόπιο παρατηρήθηκε, σε 

παρασκευάσµατα πνευµονικού ιστού που δεν περιείχαν στοιχεία κακοήθειας, 

διάχυτη διάµεση ίνωση µε ανθρακωσικές εστίες και λίγα ξένα σωµάτίδια. 

Εστίες ανθράκωσης και εντοπισµένη ίνωση, σχετιζόµενη µε λίγα λεπτά ξένα 

σωµατίδια, παρατηρήθηκαν και στους λεµφαδένες. Ηλεκτρονική ανάλυση του 

µη νεοπλασµατικού πνεύµονικού και λεµφικού ιστού απέδειξε υψηλά επίπεδα 

χρωµίου, κοβαλτίου, βολφραµίου και χρυσού, υποδηλώνοντας τη πιθανότητα 

πρόκλησης της πνευµονοκονίωσης από το κράµα χρωµίου-κοβαλτίου. 

 Οι Bargon J και συν, 1990,143 σε πρόδροµη ανακοίνωσή τους 

συσχετίζουν τη δοκιµασία µεταπλασίας των λεµφοκυττάρων (lymphocyte 

transformation test, LTT), µε χρήση BeSO4 ως υλικού επώασης, µε την 

έκθεση οδοντοτεχνιτών στο βηρύλλιο. Τα αποτελέσµατα της µελέτης τους 

δείχνουν αρκετά υψηλή συχνότητα θετικών δοκιµασιών σε ασυµπτωµατικούς  
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οδοντοτεχνίτες µε προηγούµενο ιστορικό έκθεσης στο βηρύλλιο, πιθανή 

σχέση µεταξύ διάρκειας και ευαισθησίας έκθεσης στο βηρύλλιο και της 

συχνότητας θετικής LTT µε χρήση BeSO4 σε ασυµπτωµατικούς 

οδοντοτεχνίτες. 

 Οι Kronenberger Η και συν, 1991,144 επανεκτίµησαν µετά από 10 

χρόνια την οµάδα των 70 οδοντοτεχνιτών που είχαν µελετήσει το 1981, µε 

όµοιο πρωτόκολλο. Από αυτούς οι 55 ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση για 

επανεξέταση, µε τα εξής χαρακτηριστικά: φύλο: 49 άνδρες, 9 γυναίκες·  

καπνιστικές συνήθειες: 12 καπνιστές, 24 πρώην καπνιστές και 19 µη 

καπνιστές· µέση ηλικία: 43 έτη (30-71 έτη), µέσος χρόνος επαγγελµατικής 

έκθεσης: 24 έτη (13-49 έτη). Η επανεξέταση των οδοντοτεχνιτών περιλάµβανε  

λεπτοµερές επαγγελµατικό και περιβαλλοντολογικό ιστορικό, αντικειµενική 

εξέταση, ακτινογραφία θώρακα και πνευµονικές λειτουργικές δοκιµασίες και 

πιο συγκεκριµένα σπιροµέτρηση και ανάλυση αερίων αίµατος σε ηρεµία και 

κόπωση. Η αφθονία των µικρών σκιών των ακτινογραφιών ταξινοµήθηκαν 

σύµφωνα µε την ILO 1980 ανεξάρτητα από δυο πεπειραµένους ιατρούς, 

χωρίς να έχουν πληροφορίες για τα κλινικά δεδοµένα ή την ηµεροµηνία της 

έρευνας. Βρέθηκε ότι, για σύγκριση ο αριθµός µέσα στην αγκύλη αναφέρεται 

στη πρώτη εξέταση, δύσπνοια στην κόπωση παρουσίαζαν 27 [15], ξηρό βήχα 

27 [12] και βήχα µε απόχρεµψη 21 [17]. Από τους 54 υποβληθέντες σε 

ακτινογραφία θώρακα αυτοί που εµφάνιζαν διήθηση του πνευµονικού 

παρεγχύµατος  παρουσίαζαν σκιάσεις της κατηγορίας κατά ΙLΟ ≤0/0 1 [6], 0/1 

οι 16 [13], 1/0 οι 24 [26], 1/1 οι 7 [4], ≥1/2 6 [5]. Από τις δοκιµασίες της  
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πνευµονικής λειτουργίας, οι τιµές ήταν επί τοις εκατό  των αναµενοµένων, 

προέκυψαν FEV1 (µέση τιµή/SD)= 99,1±16,4 [96,1±17,3], FEV1/VC (µέση 

τιµή/SD) = 90,4±10,9 [93,8±10,1]. Όλες οι άλλες παράµετροι της πνευµονικής 

λειτουργίας (VC, PaO2 σε ηρεµία, PaO2 σε κόπωση) παρέµειναν βασικά 

αµετάβλητες. Συµπερασµατικά η σύγκριση των κλινικών, των ακτινολογικών 

και των τιµών των λειτουργικών πνευµονικών δεδοµένων µε τα αντίστοιχα της 

οµάδας των οδοντοτεχνιτών που εξετάσθηκε µε τη προηγούµενη έρευνα, πριν 

από 10 χρόνια, αποκαλύπτουν αξιοσηµείωτη αύξηση στα συµπτώµατα, 

σηµαντική εξέλιξη των µικρών διηθήσεων στην ακτινογραφία θώρακα και  

έκπτωση των πνευµονικών λειτουργικών δοκιµασιών (ελάττωση των FEV1 και 

FEV1/VC). Αφού οι τιµές της πνευµονικής λειτουργίας ήταν προσαρµοσµένες 

ως προς την ηλικία και αφού ο αριθµός των καπνιστών  

ήταν µικρός, προτείνεται ότι η επιδείνωση προκαλείται κύρια από την 

επαγγελµατική έκθεση στη σκόνη στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια και δεν 

σχετίζεται µε την ηλικία και τις καπνιστικές συνήθειες των εξεταζοµένων. 

 Οι Reid A και συν, 1991,145 µε επιστολή τους στο περιοδικό "The 

Lancet" αναφέρουν µια περίπτωση οδοντιάτρου 60 ετών, πάσχοντος από 

µεσοθηλιώµα του υπεζωκότα, που την αποδίδουν κυρίως στην επεξεργασία 

του κροκιδολίτη αµιάντου στα υλικά που χρησιµοποιούνται στη κατασκευή 

των οδοντικών προσθέσεων, αφού στη βιοψία του πνευµονικού 

παρεγχύµατος βρέθηκαν ίνες κροκιδολίτη. Το βιβλιογραφικό αυτό δεδοµένο 

αναφέρεται γιατί οι οδοντίατροι κατασκεύαζαν προσθετικές εργασίες,  
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χρησιµοποιώντας υλικά του  οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση φύλλα κροκιδολίτη εχρησιµοποιούντο στην επένδυση χάλκινων 

δακτυλίων µε πυρόχωµα για τη κατασκευή µητρών, από τις οποίες 

λαµβάνονται τα χυτά µεταλλικά τµήµατα των προσθετικών εργασιών. Η 

τελευταία πράξη συντελείται µε τη θραύση του πυροχώµατος και του φύλλου 

του κροκιδολίτη, ενέργεια µε την οποία ελευθερώνονται σηµαντικός αριθµός 

ινών στο περιβάλλον. 

 Οι Kronenberger H και συν, 1992,146 µελετούν τη σχέση των 

ευρηµάτων της υψηλής ευκρινείας τοµογραφίας θώρακα (high            

resolution computed tomography, HRCT) σε προχωρηµένη πνευµονική   

ίνωση οδοντοτεχνιτών µε τα δεδοµένα του ιστορικού και τα ευρήµατα της 

απλής ακτινογραφίας θώρακα και του λειτουργικού  πνευµονικού          

ελέγχου. Εξέτασαν 7 ασθενείς οδοντοτεχνίτες µε αναπνευστικά    

προβλήµατα, 5 καπνιστές ή προηγούµενα καπνιστές, 2 µη καπνιστές, ηλικίας 

62,9±8,5 ετών, µε διάρκεια επαγγελµατικής έκθεσης στη σκόνη 40,8±8,5 έτη. 

Οι ακτινογραφίες θώρακα ταξινοµήθηκαν µε το σύστηµα ILO 80 και οι HRCT 

λήφθηκαν µε τοµές πάχους 5mm και µε τοποθέτηση µεγάλου εύρους 

παραθύρου (2000 HU/-500 HU). Οι δοκιµασίες ελέγχου της           

πνευµονικής λειτουργίας  περιλάµβαναν σπιροµέτρηση (VC, FEV1, 

FEV1/VC), διαχυτική ικανότητα (DLCO, RV, TLC), πληθυσµογραφία 

(αντιστάσεις, FRC), καθώς και ανάλυση αερίων αίµατος σε ηρεµία και 

κόπωση. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν δύσπνοια στη κόπωση και βήχα (5 βήχα 

µε απόχρεµψη, 2 ξηρό βήχα). Η ακτινογραφία θώρακα έδειξε διάχυτο  
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µικροοζώδη τύπο σκιάσεων, που η κατάταξή τους σύµφωνα µε το ILO 80 

ήταν 1/1 (η=1), 1/2 (η=2), 2/1 (η=1), 2/2 (η=2), 3/2 (η=2). Εκτός από τις σκιές 

που είναι ορατές στην απλή ακτινογραφία θώρακα, τυπικές για 

πνευµονοκονίωση των οδοντοτεχνιτών, αποκαλύφθηκαν µε την HRCT 

εµφυσηµατικές κυστικές βλάβες σε διάφορους λοβούς, διαµέτρου περίπου 1 

cm. Ο έλεγχος της πνευµονικής λειτουργίας έδωσε, των τιµών    

εκφραζοµένων επί τοις εκατό των αναµενοµένων φυσιολογικών, 

VC=99,1±25,1, FEV1=77,1±24,8, FEV1/FVC=77,0±20,2, DLCO=77,6 ±16,1, 

RV=77,0±15,0, TLC=81,2±15,6, Raw(cmH2O/l/s)= 3,1±1,8, FRC=21,6± 23,9, 

PO2restmmHg=75,1±7,4, PO2exerc=72,4±10,3. Συµπερασµατικά η HRCT σε 

προχωρηµένη πνευµονοκονίωση των οδοντοτεχνιτών                  αποκαλύπτει 

πνευµονικές βλάβες που δεν είναι ορατές στην απλή ακτινογραφία. Τα 

ευρήµατα της HRCT σχετίζονται µε τις διαταραχές της  

πνευµονικής λειτουργίας και ανδεικνύουν περισσότερο ή λιγότερο σαφείς 

ινωτικές βλάβες και εµφυσηµατικές κυστικές αλλοιώσεις του πνευµονικού  

παρεγχύµατος. Η µεγάλη ατοµική ποικιλία των µορφολογικών µεταβολών 

µπορεί να οφείλεται στις διαφορές της επαγγελµατικής έκθεσης στη σκόνη. 

 Οι Kronenberger Η και συν, 1993,147 συγκρίνουν τα ευρήµατα που 

αφορούν τη πυκνότητα του πνευµονικού παρεγχύµατος στη HRCT θώρακα µε 

τα ευρήµατα από την απλή ακτινογραφία θώρακα και τις             δοκιµασίες 

ελέγχου της πνευµονικής λειτουργίας, αφού αφ'ενός η HRCT µας επιτρέπει να 

έχοµε πυκνοµετρικά δεδοµένα διαγνωστικά                πνευµονικού 

εµφυσήµατος και αφ'ετέρου µας αποκαλύπτει κυστικές  
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αλλοιώσεις που δεν φαίνονται στην απλή ακτινογραφία. Μελέτησαν 43 

οδοντοτεχνίτες, 39 άνδρες και 4 γυναίκες, 10 καπνιστές, 33 πρώην ή µη 

καπνιστές, µέση ηλικίας 46,8±10,6 ετών µε διάρκεια έκθεσης στο 

επαγγελµατικό κονιορτοβριθές περιβάλλον 7,7±10,6 έτη. Οι         

ακτινογραφίες θώρακα εκτιµήθηκαν µε τη ταξινόµηση ILO 80, οι HRCT 

λήφθηκαν µε τοµές πάχους 5 mm και κανονισµένο εύρος παραθύρου (2000 

HU/-500 HU). Επιλέχθηκαν 4 τοµές στο πνευµονικό παρέγχυµα για τη 

µέτρηση της πυκνότητας: στο ύψος του αορτικού τόξου, στο ύψος της κυρίας 

τρόπιδας, 3 cm κάτω από τη κυρία τρόπιδα και 12 cm κάτω από τη κυρία 

τρόπιδα. Η επιφάνεια µε πυκνότητα ≤930 HU, πυκνότητα του ελευθέρου αέρα 

υπολογίζεται επί τοις εκατό της συνολικής επιφάνειας της τοµής. Η εµφάνιση 

των κύστεων που είχαν σχηµατισθεί, µε καταστροφή του πνευµονικού 

παρεγχύµατος ταξινοµήθηκε ως εξής: "0" χωρίς εµφανείς κύστεις, "1" κύστεις 

1cm, "2" κύστεις >1 cm. Όλοι οι οδοντοτεχνίτες ανέφεραν δύσπνοια στη 

κόπωση και βήχα. Ο έλεγχος της πνευµονικής λειτουργίας έδωσε, των τιµών 

εκφραζοµένων επί τοις εκατό των προβλεποµένων      φυσιολογικών, 

VC=105,9±16,3, FEV1=95,7±18,1, FEV1/FVC=89,6±11,8, 

DLCOSB=106,4±20,7, RV=89,1± 18,1, TLC=98,1±15,1, FRC=104,4±23,9, 

Raw(cmH2O/l/s1)=2,4±0,8, PO2restmmHg=82,5± 7,6, PO2exerc=85,0±10,7. Η 

ταξινόµηση των µικρών σκιάσεων στις ακτινογραφίες θώρακα έδωσε κατά 

(ILO 80): 1/1 η=1, 2/2 η=2, 3/2 η=2. "Κύστεις": "0" η=23, "1" η=13, "2" η=7. H 

έκταση της επιφάνειας µε πυκνότητα αέρα στις τέσσερις τοµές που 

επιλέγηκαν ήταν όµοια και παρατίθεται για µεγαλύτερη λεπτοµέρεια η  
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αναλογία της ως προς την αντίστοιχη τοµή, εκφραζόµενη επί τοις εκατό: 

Α=5,5±8,8, Β=5,8±7,8, Γ=5,3±7,8, ∆:7,3±8. Η αναλογία αυτή, σε όλες τις 

τοµές, βρισκόταν σε καλλίτερη σχέση  µε την επί τοις εκατό τιµή της 

αναµενοµένης FRC (r=0,49, p<0,001), µε την επί τοις εκατό τιµή της 

αναµενόµενης σχέσης FEV1/FVC (r=-0,43, p<0,05), µε τις κύστεις (r=0,37 

p=0,017) και τη διάρκεια έκθεσης στο επαγγελµατικό                  

κονιορτοβριθές περιβάλλον (r=0,35, p< 0,019). ∆εν βρέθηκε σχέση της 

αναλογίας αυτής µε τη VC, τη κατανάλωση καπνού και τις           

ταξινοµηµένες σύµφωνα µε ILO 80 διηθήσεις. Στη πνευµονοκονίωση των 

οδοντοτεχνιτών τα πυκνοµετρικά δεδοµένα της HRCT, που αντιστοιχούν σε 

πνευµονικές   κύστεις, άσχετα µε τη πνευµονική τοµή, συσχετίζονται καλώς µε 

τις διαταραχές στις τιµές της πνευµονικής λειτουργίας, τυπικές εµφυσήµατος. 

 Οι Choudat και συν, 1993,148 µελέτησαν 105 οδοντοτεχνίτες στο 

Παρίσι, που εργαζόταν σε µικρά εργαστήρια, για να εκτιµηθεί η επαγγελµατική  

έκθεση, να προσδιορισθούν οι αναπνευστικές εκδηλώσεις και να ερευνηθούν 

ανοσολογικές διαταραχές. 71 οδοντοτεχνίτες ηλικίας 43-68 ετών (οµάδα D), 

34 οδοντοτεχνίτες ηλικίας κάτω των 43 ετών ή άνω των 68 ετών (οµάδα d) και 

68 άλλοι εργάτες ηλικίας 43-66 ετών, σαν οµάδα ελέγχου, (οµάδα C) 

ερευνήθηκαν. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά και οι καπνιστικές      

συνήθειες στις οµάδες D και C δεν διέφεραν σηµαντικά. Οι οδοντοτεχνίτες 

συχνά εργαζόταν µόνοι τους (43,7%) ή σε µικρά εργαστήρια χωρίς επαρκή 

έλεγχο της παραγόµενης σκόνης. Από τους οδοντοτεχνίτες που εργάζονται σε  

οµάδες 61,4% χρησιµοποιούν µηχανήµατα εξαερισµού και από αυτούς που 

εργάζονται µόνοι τους 21,4% (p=0,005). Η µέση διάρκεια έκθεσης των 
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οδοντοτεχνιτών στο επαγγελµατικό περιβάλλον ήταν µεγάλη (οµάδα D 34,0 

(SD 8,4) έτη). Η συχνότητα των συµπτωµάτων από το αναπνευστικό σύστηµα 

δεν διέφερε µεταξύ των οµάδων  D και C εκτός από τη περίπτωση αυξηµένου 

βήχα και απόχρεµψης διαρκείας τουλάχιστον τριών βδοµάδων για τα τρία 

τουλάχιστον τελευταία χρόνια (οµάδα D 16,9%, οµάδα C 2,9%,  p<0,007). 

Όλες οι µέσες τιµές των πνευµονικών λειτουργικών δοκιµασιών για τους 

οδοντοτεχνίτες και για την οµάδα ελέγχου ήταν σε φυσιολογικά όρια. Βρέθηκε 

σηµαντική µείωση σε όλες τις τιµές της πνευµονικής λειτουργίας στους 

καπνιστές οδοντοτεχνίτες σε σύγκριση µε τους µη καπνιστές. Αποδείχθηκε 

θετική αλληλεπίδραση του καπνίσµατος µε την επαγγελµατική έκθεση. 

Αντίθετα δεν βρέθηκε σηµαντική σχέση µεταξύ µείωσης των τιµών της 

αναπνευστικής λειτουργίας και της διάρκειας της έκθεσης. Οι ακτινογραφίες 

θώρακα των οδοντοτεχνιτών εκτιµήθηκαν ανεξάρτητα από τέσσερις µελετητές 

και οι βλάβες ταξινοµήθηκαν κατά ILO. Η συχνότητα των µικρών σκιάσεων 

>1/0 ήταν 11,8%, µε σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τη  

διάρκεια της έκθεσης. Η συχνότητα µεταξύ των οδοντοτεχνιτών µε 

τουλάχιστον 30 χρόνια έκθεσης στο επαγγελµατικό περιβάλλον τους ήταν 

σηµαντικά υψηλότερη (22,2%) από αυτούς µε µικρότερη από 30 χρόνια 

(3,5%, p<0,004). Η συχνότητα των αυτοαντισωµάτων (ρευµατοειδείς 

παράγοντες, αντιπυρηνικά αντισώµατα, αντισώµατα για τις ιστόνες) δεν 

διέφεραν σηµαντικά στις οµάδες C και D. Θετικά αυτοαντισώµατα βρέθηκαν  

 

 

µόνο σε χαµηλές συγκεντρώσεις. Αυτό το εύρηµα δεν συµφωνεί µε 

προγενέστερες βιβλιογραφικές αναφορές σε σχέση µε τα αντισώµατα και µε 
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την ανεύρεση παθήσεων του συνδετικού ιστού στους οδοντοτεχνίτες. Η 

µελέτη επιβεβαιώνει τον αυξηµένο κίνδυνο πνευµονοκονίωσης µεταξύ των 

οδοντοτεχνιτών. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες πνευµονικές διαταραχές, 

όπως αυτή της  πνευµονικής λειτουργίας, σχετιζόµενη κυρίως µε το κάπνισµα. 

 Οι Kotloff R και συν, 1993,149 περιγράφουν τη περίπτωση ενός 

οδοντοτεχνίτη που εµφάνισε χρόνια βηρυλλίωση, αποτέλεσµα 

επαγγελµατικής έκθεσης. Η διάγνωση της χρόνιας βηρυλλίωσης έγινε από 

επιδηµιολογικά, κλινικά, ακτινολογικά και ιστολογικά στοιχεία και επικυρώθηκε 

µε τον in vitro πολλαπλασιασµό των πνευµονικών λεµφοκυττάρων, που 

λήφθηκαν µε βρογχοσκόπηση και βρογχική έκπλυση  και που επωάσθηκαν 

µε άλατα του βηρυλλίου. Αναφέρεται ο κίνδυνος από τη χρήση του βηρυλλίου 

στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο και µε το περιστατικό αυτό αποδεικνύεται για 

πρώτη φορά ο κίνδυνος που υπάρχει να υποστούν χρόνια βηρυλλίωση οι 

οδοντοτεχνίτες. 

 Ο Choudat D, 1994,150 δηµοσιεύει ανασκόπηση της επίδρασης του 

επαγγελµατικού περιβάλλοντος στο αναπνευστικό σύστηµα των  

οδοντοτεχνιτών, επισηµαίνοντας την ανάγκη περαιτέρω έρευνας αυτής της 

σχέσης και την ανάγκη λήψης καταλλήλων προφυλακτικών µέτρων στο χώρο 

του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. 

 

 

 Οι Selden A και συν, 1995,122 χρησιµοποιούν για πρώτη φορά τον όρο 

«πνευµονοκονίωση των οδοντοτεχνιτών» στη µελέτη 37 οδοντοτεχνιτών στη 

Σουηδία. Οι τιµές των VC και FEV1 ήταν σηµαντικά κατώτερες από τις  
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προβλεπόµενες. Η µείωση αυτή ήταν µεγαλύτερη στους καπνιστές από ότι 

στους µη ή πρώην καπνιστές οδοντοτεχνίτες, συσχετιζόταν µε την 

εβδοµαδιαία έκθεση στη σκόνη του κράµατος CoCrMo, χωρίς όµως να 

συσχετίζεται µε το συνολικό χρόνο έκθεσης σε έτη στη          προαναφερόµενη 

σκόνη. Από αυτούς οι 6 (16,21%) παρουσιίαζαν ακτινολογική εικόνα 

πνευµονοκονίωσης, οι 5 κατηγορίας ≥ 1/0 κατά ILO 80, χωρίς σηµαντικές 

διαφορές των πνευµονικών λειτουργικών δοκιµασιών τους σε σύγκριση µε 

αυτές της οµάδας σύγκρισης. Η µέτρηση του               επιπέδου 

κονιορτοβρίθειας του περιβάλλοντος 6 οδοντοτεχνικών εργαστηρίων που 

διέθεταν µηχανισµό εξαερισµό απέδειξε ότι τα επίπεδα των ρύπων ήταν 

χαµηλά και µη υπερβαίνοντα το επιτρεπτό όριο κάθε ρύπου ξεχωριστά. 

 Οι Selden AI και συν, 1996,151 δηµοσιεύουν τις τρεις πρώτες 

περιπτώσεις οδοντοτεχνιτών στη Σουηδία που εµφάνισαν πνευµονοκονίωση 

από επαγγελµατική έκθεση. Στους τρεις αυτούς οδοντοτεχνίτες έγιναν 

πνευµονικές βιοψίες, που µελετήθηκαν αφ’ενός ιστολογικά και έγινε ανάλυση 

αυτών αφ’ετέρου για ανίχνευση στοιχείων του εργασιακού τους χώρου, 

λειτουργικός αναπνευστικός έλεγχος, βρογχοσκόπηση και βρογχiκή έκπλυση  

και η εξέλιξη της πνευµονοκονίωσης και στους τρεις παρακολουθήθηκε για 

πέντε έτη. 

 

 

 Οι Jackobsen και συν, 1996,152 αναλύουν τα ερωτηµατολόγια σχετικά 

µε την αναφορά συµπτωµάτων, που συµπλήρωσαν 735 οδοντοτεχνίτες στη 

Σουηδία. ∆ιαπιστώνουν ότι 31% από αυτούς αναφέρουν συµπτώµατα από το 

αναπνευστικό.  
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 Οι Orriols R και συν, 1997,153 αναλύουν περίπτωση οδοντοτεχνίτη που 

ασχολείτο µε αµµοβολή και που παρουσίαζε σύνδροµο του Sicca. Στον 

οδοντοτεχνίτη αυτό οι ανοσολογικές εξετάσεις απέβησαν αρνητικές και η 

εξέταση µε το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο και τη µέθοδο της ενεργού     

διάχυσης ακτίνων X  ληφθέντων από αυτόν ιστοτεµαχιδίων σιαλογόνων 

αδένων και πνεύµονα απέδειξαν την εναπόθεση σε αυτά πυριτίου και 

αργιλίου.  

 Οι Brancaleone και συν, 1998,154 περιγράφουν άλλη περίπτωση 

πνευµονοκονίωσης σε οδοντοτεχνίτη. 

 Οι Nayebzaden και συν, 1999,1556 αποδίδουν, µετά από ανάλυση των 

ιστολογικών παρασκευασµάτων, την δηµιουργία πνευµονοκονίωσης σε 

οδοντοτεχνίτη στη συνδυασµένη δράση των εισπνεόµεων παραγόντων κατά 

τη διάρκεια εργασίας του, δηλαδή στο χρώµιο, στο κοβάλτιο, στο κρυσταλλικό 

οξείδιο του πυριτίου. 
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ΕΙ∆ΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεφάλαιο V 
 

Υλικό και µέθοδοι  
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1. Πληθυσµός 

1.1 Μελετηθείσα οµάδα 

 Η «Ένωση Οδοντοτεχνιτών Ηρακλείου», ο σύλλογος οδοντοτεχνιτών 

στον οποίο ανήκουν οι οδοντοτεχνίτες της Κρήτης, αποτελείτο κατά τη 

περίοδο της έρευνάς µας, Ιανουάριος 1994 έως τέλος ∆εκεµβρίου 1995, από 

58 µέλη. Τα µέλη του συλλόγου ενηµερώθηκαν λεπτοµερώς µετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία µαζί τους και µετά από συγκέντρωσή τους στα 

γραφεία του συλλόγου τους για την έρευνά µας και ζητήθηκε η συµµετοχή 

τους σε αυτήν. 

 Για τη µεγαλύτερη αξιοπιστία της έρευνάς µας, που έγινε σύµφωνα µε  

τους κανόνες της Επιτροπής ∆εοντολογίας Ιατρικής Έρευνας του Περιφερικού 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΠΓΝΗ), τέθηκαν κριτήρια 

συµµετοχής των οδοντοτεχνιτών. Θα αποκλειόταν οδοντοτεχνίτες που 

έπασχαν από επαγγελµατικό αναπνευστικό νόσηµα. Επίσης όσοι είχαν 

εργασθεί πριν την έναρξη της εργασίας τους στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο ή 

εργαζόταν παράλληλα σε περιβάλλον που ευνοούσε την ανάπτυξη 

επαγγελµατικού πνευµονικού νοσήµατος.  

 Από τα µέλη του συλλόγου ανταποκρίθηκαν, δήλωσαν εθελοντικά 

συµµετοχή και προσήλθαν για έλεγχο 51 οδοντοτεχνίτες, 45 άνδρες και 6 

γυναίκες. Και οι 51 οδοντοτεχνίτες που προσήλθαν για έλεγχο εκπλήρωναν τα 

προαναφερθέντα κριτήρια συµµετοχής στην έρευνα.  

 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα οδοντοτεχνίτες συµπλήρωσαν 

λεπτοµερές ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο δίδονταν πληροφορίες εκτός από τα 

δηµογραφικά για: 1) τις καπνιστικές συνήθειές τους λεπτοµερώς,    

χωριζόµενοι αναλόγως σε καπνιστές, µη καπνιστές και πρώην καπνιστές (µη 

99



καπνιστές θεωρήθηκαν εκείνοι που δεν είχαν καπνίσει ποτέ και ως         

πρώην καπνιστές θεωρήθηκαν αυτοί που δεν είχαν καπνίσει τουλάχιστον για 

ένα έτος). 2) την πιθανή ρύπανση του οικιακού περιβάλλοντός των, από το 

µαγείρεµα µε υγραέριο, τζάκι ή ηλεκτρισµό ή από την συµβίωση µε µέλη της 

οικογενείας τους καπνιστές. 3) το οικογενειακό ιστορικό σε σχέση µε το 

αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστηµα και την ύπαρξη καρκίνου. 4) τη 

βαρύτητα της επαγγελµατικής έκθεσης λεπτοµερέστατα (εργασία τους στο 

οδοντοτεχνικό εργαστήριο σε συνολικά χρόνια, σε ηµέρες εβδοµαδιαίως και 

σε ώρες ηµερησίως). Για καλλίτερη εκτίµηση της συνολικής                   

έκθεσης υπολογίσθηκε ένας δείκτης από τον πολλαπλασιασµό των ετών 

εργασίας επί των συνολικών ωρών εργασίας εβδοµαδιαίως. 5) το είδος της 

επαγγελµατικής έκθεσης λεπτοµερέστατα (προσδιορισµός                   

ακριβούς απασχόλησής τους, χρησιµοποιούµενα υλικά κατεργασίας). Για τον 

προσδιορισµό της βαρύτητας της ακριβούς επαγγελµατικής απασχόλησης και 

της έκθεσης στα διάφορα υλικά, υπολογίσθηκε η εκατοστιαία               

ηµερησία ακριβής απασχόληση και εκατοστιαία ηµερησία έκθεση σε υλικά και 

αυτή η εκατοστιαία αναλογία πολλαπλασιάσθηκε επί τον                

προτεινόµενο προηγουµένως δείκτη.  6) τα χρησιµοποιούµενα κατά την 

εργασία τους προφυλακτικά µέτρα. 7) τη παράλληλη και τη           

προηγούµενη απασχόλησή τους σε άλλες εργασίες. 8) το ατοµικό ιστορικό σε 

σχέση µε το αναπνευστικό σύστηµα. 9) τη λήψη φαρµάκων, αφού λήψη 

φαρµάκων είναι δυνατόν, εκτός από την προαναφερόµενη επίδρασή τους στη  

 

 

 

Πίνακας 10:   Χαρακτηριστικά εξετασθέντων οδοντοτεχνιτών 
 
                                            Σύνολο          Άνδρες       Γυναίκες    Καπνιστές  Μη καπνιστές 
 
Αριθµός                                   51                 45                  6                   32                   19          
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Μέση Ηλικία,Έτη ± SD   38,5 ± 10,4     39 ± 10,9       35 ± 5,2       39,8 ± 10,1      36,4 ±10,7 
(Εύρος)                             (21-61)            (21-61)         (28-42)           (21-61)            (21-61) 
 
Βαρύτητα Καπνίσµατος, 
Πακέτα/Έτος ± SD         19,9 ± 29,8       21,6 ± 31      6,8 ± 12,8     31,7 ± 32,4             -  
(Εύρος)                              (0-160)            (0-160)           (0-32)            (2-160)  
 
 

 

βλεννοκροσσωτή κάθαρση και στις τιµές των πνευµονικών όγκων, 

χωρητικοτήτων και ροών, είναι δυνατόν να δηµιουργήσει παθολογικές 

καταστάσεις όµοιες µε αυτές που µπορεί να παρουσιασθούν µε την έκθεση 

στο περιβάλλον του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και να αποκαλύψει 

υπάρχουσα µη αναφερόµενη από τον εξεταζόµενο νόσο. 10) ενδεχόµενη 

παρουσία και λεπτοµερής περιγραφή συµπτωµάτων από το αναπνευστικό 

σύστηµα (βήχας, απόχρεµψη, δύσπνοια).  

 Τα χαρακτηριστικά των 51 οδοντοτεχνιτών που εξετάσθηκαν 

συνοψίζονται στο πίνακα 10.  

 

 
 

1.2 Οµάδα σύγκρισης 

 Στην οµάδα σύγκρισης εξετάσθηκαν 51 άτοµα από την πόλη του 

 

 

 

Πίνακας 11:   Χαρακτηριστικά οµάδας σύγκρισης 
 
                                         Σύνολο         Άνδρες       Γυναίκες     Καπνιστές     Μη καπνιστές 
 
Αριθµός                                51                 45                 6                   32                      19          
 
Μέση Ηλικία, Έτη ± SD  37,8 ± 7,4   38,2 ± 7,5      32,7 ± 7,4     39,2 ± 7,2         35,4 ± 7,3 
(Εύρος)                              (24-54)      (24-54)             (30-36)        (30-51)             (24-54) 
 
Βαρύτητα Καπνίσµατος,  
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Πακέτα/Έτος                   20,9 ± 32,6   21,4 ± 33,6   7,8 ± 11,3      32,4 ± 35,8                 -  
(Εύρος)                               (0-165)         (0-165)         (0-20)            (6-165) 
 
 
 
Ηρακλείου. Τα άτοµα αυτά προσήρχοντο στο Περιφερικό Πανεπιστηµιακό 

Νοσοκοµείο Ηρακλείου για παραλαβή πιστοποιητικού υγείας προς πρόσληψη 

σε εργασία και αφού λαµβανόταν ιστορικό υποβαλλόταν σε κλινικό και 

παρακλινικό έλεγχο. Κριτήριο επιλογής των ατόµων της οµάδας σύγκρισης 

ήταν η µη εργασία τους στο παρελθόν ή στο παρόν σε οδοντοτεχνικό 

εργαστήριο η σε περιβάλλον που θα ευνοούσε την ανάπτυξη επαγγελµατικού 

νοσήµατος.  

Τα χαρακτηριστικά των ατόµων της οµάδας σύγκρισης συνοψίζονται 
στο πίνακα 11. 
 

 

 

2. Ακτινολογική µελέτη  

 Ο ακτινολογικός έλεγχος των οδοντοτεχνιτών και των ατόµων της 

οµάδας σύγκρισης έγινε στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του ΠΠΓΝΗ.  

Σε απλή οπισθοπροσθία και πλαγία ακτινογραφία θώρακα 

υποβλήθηκαν οι 51 οδοντοτεχνίτες που εξετάσθηκαν, καθώς και τα 51 άτοµα 

της οµάδας σύγκρισης. 

Οι απλές ακτινογραφίες θώρακα των εξετασθέντων οδοντοτεχνιτών και  

των ατόµων της οµάδας σύγκρισης έλαβαν κωδικό αριθµό και µελετήθηκαν 

σύµφωνα µε το σύστηµα που πρότεινε το 1980 ο ∆ιεθνής Οργανισµός 

Εργασίας (International Labour Organization - ILO),156 ανεξάρτητα από δυο 
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έµπειρους ιατρούς, ένα πνευµονολόγο και ένα ακτινολόγο, χωρίς να 

γνωρίζουν στοιχεία από το ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι 

εξεταζόµενοι.  

Οι 51 οδοντοτεχνίτες που µελετήθηκαν υποβλήθηκαν σε συµβατική 

υπολογιστική τοµογραφία θώρακα (Conventional Computed Tomography-

CCT) και σε υψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τοµογραφία θώρακα (High 

Resolution Computed Tomography-HRCT). Οι 51 οδοντοτεχνίτες 

υποβλήθηκαν την ίδια ηµέρα σε απλή και πλαγία ακτινογραφία θώρακα, CCT 

και HRCT. ΟΙ δύο τεχνικές της υπολογιστικής τοµογραφίας έγιναν σε ύπτια 

θέση µε τοµογράφο Philips Tomo-scan Lx, από τη κορυφή προς τη βάση των 

πνευµόνων και τα ηµιδιαφράγµατα. Οι CCT έγιναν µε συνεχόµενες τοµές 

πάχους 10mm, οπτικό πεδίο 300-350 mm και υψηλής αντίθεσης αλγόριθµο 

ανασύνθεση εικόνας (αλγόριθµος µαλακών µορίων). Οι HRCT έγιναν µε 

πάχος τοµών 1,5 mm, 10 mm διαστήµατος µεταξύ των τοµών και ανασύνθεση 

εικόνας µε υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας αλγόριθµο (οστικό 

αλγόριθµο). Τα τεχνικά στοιχεία ήταν: 1,9 scan time, 175 mA, 120 KV. Η  

µελέτη των ευρηµάτων των CCT και HRCT έγινε ανεξάρτητα, όσο αφορά τη 

κάθε µια από αυτές τις ψηφιακές απεικονιστικές µεθόδους, ως και συγκριτικά 

µεταξύ τους.  

Η µελέτη των ακτινογραφιών θώρακα των 51 ατόµων της οµάδας 

σύγκρισης έγινε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τους ίδιους µελετητές που 

εκτίµησαν τις ακτινογραφίες των οδοντοτεχνιτών που εξετάσθηκαν. 
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3.    Ταξινόµηση ακτινογραφιών κατά ILO 

 Η αποδοχή της ποιότητας των ακτινογραφιών, ως και η 

ταυτοποίηση και ταξινόµηση των ευρηµάτων έγινε σύµφωνα µε το σύστηµα 

που πρότεινε το 1980 το ILO 157  για την ακτινολογική προσέγγιση, διάγνωση, 

µελέτη και έρευνα των πνευµονοκονιώσεων. Το σύστηµα ταξινόµησης κατά 

ILO των ακτινογραφιών θώρακα αναφέρεται:  

3.1 Στη ποιότητα της ακτινογραφίας θώρακα 

3.2 Στη κατανοµή των µικρών παρεγχυµατικών σκιάσεων  

3.3 Στο σχήµα και στο µέγεθος των µικρών παρεγχυµατικών σκιάσεων 

3.4 Στη συγκέντρωση των µικρών παρεγχυµατικών σκιάσεων 

  3.5 Στις µεγάλες παρεγχυµατικές σκιάσεις. 

3.6 Στις υπεζωκοτικές σκιάσεις 

3.7 Στα ειδικά ακτινολογικά σύµβολα για επιπρόσθετο σχολιασµό. 

Σαν µικρές πνευµονικές σκιάσεις χαρακτηρίζονται οι σκιάσεις εκείνες 

που έχουν διάµετρο µέχρι 10 mm, εφ'όσον είναι στρογγυλές,  ή έχουν πλάτος 

µέχρι 10 mm, εφ'όσον έχουν ακανόνιστο σχήµα. Σαν µεγάλες σκιάσεις 

χαρακτηρίζονται οι σκιάσεις εκείνες που έχουν µεγίστη διάµετρο ή µέγιστο 

πλάτος πάνω από 10 mm. 

 

3.1 Ποιότητα ακτινογραφίας θώρακα 

 Για τη ταξινόµηση της ποιότητας της ακτινογραφίας θώρακα 

χρησιµοποιούνται τέσσερις βαθµοί: 

 1: Καλή ακτινογραφία 

 2: Αποδεκτή, χωρίς τεχνικό σφάλµα, τέτοιο ώστε να αποτελεί εµπόδιο 

για τη ταξινόµηση της πνευµονοκονίωσης 
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 3: Ποιοτικά πτωχή και µε µερικά τεχνικά σφάλµατα, αλλά ακόµη 

αποδεκτή για το σκοπό της ταξινόµησης. 

 4: Απαράδεκτη. 

 

3.2 Κατανοµή µικρών παρεγχυµατικών σκιάσεων 

 Γίνεται διαχωρισµός των δυο πνευµονικών πεδίων σε εξ ζώνες, τρεις 

στο δεξιό και τρεις στο αριστερό, µε δυο οριζόντιες γραµµές, που φέρονται 

στο 1/3 και τα 2/3 της κάθε απόστασης µεταξύ της κορυφής του κάθε 

πνεύµονα και του συστοίχου θόλου του διαφράγµατος στην ακτινογραφία: 

∆εξιά άνω (Right Upper - RU), δεξιά µέση (Right Middle - RM), δεξιά κάτω 

(Right Lower - RL), αριστερά άνω (Left Upper - LU), αριστερά µέση (Left 

Middle - LM), αριστερά κάτω (Left Lower - LL). Η κατηγορία που προκύπτει 

από τη κατανοµή των µικρών σκιάσεων καθορίζεται από τη συνολική έκταση 

των σκιάσεων στις πνευµονικές ζώνες που σηµειώνονται οι σκιάσεις. Όταν 

υπάρχει εκσεσηµασµένη διαφορά ως προς την έκταση σε διαφορετικές ζώνες 

του πνεύµονα, τότε η ζώνη ή οι ζώνες που παρουσιάζουν τη µικρότερη 

έκταση σκιάσεων αγνοούνται για τη ταξινόµηση και λαµβάνεται υπ'όψη η 

ζώνη µε τη µεγαλύτερη έκταση. Έτσι, για παράδειγµα, αν  σε µια ζώνη η 

έκταση των µικρών σκιάσεων είναι 1/4 και σε άλλη ζώνη είναι 1/2, τότε ο 

τελικός χαρακτηρισµός που πρέπει να αναγραφεί είναι αυτός της ζώνης µε 

έκταση µικρών σκιάσεων 1/2. 

 

3.3 Σχήµα και µέγεθος µικρών παρεγχυµατικών σκιάσεων 
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Η ταξινόµηση των µικρών παρεγχυµατικών σκιάσεων σε σχέση µε το µέγεθος 

και το σχήµα τους συνοψίζεται στο πίνακα 12. Ως κυκλικές θεωρούνται οι 

σκιάσεις  

 

 

Πίνακας 12: Ταξινόµηση των µικρών παρεγχυµατικών σκιάσεων 
σε σχέση µε το σχήµα και το µέγεθος 

 
 
                   Σχήµα                               Σύµβολο                  Μέγεθος  
 
                  ∆ιάµετρος      
                                                                                          
                  Κυκλικό                                   p                       Μέχρι 1,5 mm 
 
                                                                 q                 Από 1,5 mm µέχρι 3 mm 

                                                                 r                  Από 3 mm µέχρι 10 mm  
 
                                                                                              Πλάτος      
                                                                                        
              Ακανόνιστο                                 s                       Μέχρι 1,5 mm 
 
                                                                 t                 Από 1,5 mm µέχρι 3 mm 

                                                                 u                 Από 3 mm µέχρι 10 mm  
 
 
 
 

 
Πίνακας 13: Ταξινόµηση των µικρών παρεγχυµατικών σκιάσεων σε 
σχέση µε τη συγκέντρωσή τους (κλίµακα των δώδεκα σηµείων) 

 
 
Κατηγορίες                   0                       1                        2                     3 
 
Υποκατηγορίες     0/-, 0/0, 0/1       1/0, 1/1,1/2      2/1, 2/2, 2/3     3/1, 3/2, 3/3  
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που έχουν στρογγυλό ή σχεδόν στρογγυλό σχήµα µε οµαλή ή ανώµαλη 

παρυφή.  

Ως ακανόνιστου σχήµατος σκιάσεις θεωρούνται οι σκιάσεις που έχουν 

ανώµαλο σχήµα, µε µεταβλητό πλάτος και µήκος, µπορεί να συµµετέχουν στο 

σχηµατισµό ακτινολογικής εικόνας δικτύου ή µελικηρήθρας. Για το 

χαρακτηρισµό της σκίασης ανάλογα µε το σχήµα και το µέγεθός τους 

χρησιµοποιούνται δυο γράµµατα-σύµβολα. Αν ο ιατρός νοµίζει ότι όλες ή 

σχεδόν όλες οι µικρές σκιάσεις  φαίνονται να έχουν το ίδιο σχήµα και το ίδιο 

µέγεθος, τότε τις σηµειώνει µε το ίδιο γράµµα- 

σύµβολο δυο φορές και µε πλάγια παύλα µεταξύ των δυο γραµµάτων, όπως 

για παράδειγµα p/p, t/t. Αν όµως υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός από 

µικρές σκιές διαφορετικού σχήµατος ή µεγέθους, τότε τις καταγράφει µε 

δεύτερο γράµµα σύµβολο, όπως για παράδειγµα p/s, µε το πρώτο γράµµα να 

αναφέρεται στις επικρατούσες σκιές. 

 

3.4 Συγκέντρωση µικρών πνευµονικών σκιάσεων 

 Για τη ταξινόµηση της συγκέντρωσης των µικρών σκιάσεων γίνεται 

χρήση της κλίµακας των δώδεκα σηµείων, που αποτελείται από τέσσερις 

βασικές κατηγορίες (0, 1, 2 και 3). Κάθε µια από τις τέσσερις βασικές 

κατηγορίες αποτελείται από τρεις υποκατηγορίες (πίνακας 13). Τα 

χαρακτηριστικά των τεσσάρων βασικών κατηγοριών είναι: 

 Κατηγορία 0: Στη κατηγορία αυτή οι µικρές παρεγχυµατικές σκιάσεις 

δεν υπάρχουν ή είναι λιγότερες από εκείνες του χαµηλότερου ορίου 1. 

Υπάρχουν οι υποκατηγορίες 0/-, 0/0, 0/1. 
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 Κατηγορία 1: Υπάρχουν µικρές παρεγχυµατικές σκιάσεις, αλλά σε 

µικρό αριθµό και δεν προκαλούν επισκίαση και ασαφοποίηση του 

φυσιολογικού αγγειακού δικτύου του πνευµονικού παρεγχύµατος. Υπάρχουν 

οι υποκατηγορίες 1/0, 1/1, 1/2. 

 Κατηγορία 2: Υπάρχουν περισσότερες µικρές παρεγχυµατικές σκιάσεις 

από την κατηγορία 1. Προκαλούν επισκίαση και ασαφοποίηση του 

φυσιολογικού αγγειακού δικτύου του πνευµονικού παρεγχύµατος, το οποίο 

ακόµη είναι ορατό. Υπάρχουν οι υποκατηγορίες 2/1, 2/2, 2/3. 

 Κατηγορία 3: Υπάρχουν τόσο πολλές µικρές σκιάσεις, που προκαλούν 

πλήρη επισκίαση και ασαφοποίηση του φυσιολογικού αγγειακού δικτύου του 

πνευµονικού παρεγχύµατος. Υπάρχουν οι υποκατηγορίες 3/2, 3/3, 3/+. 

 Η ακτινογραφία ταξινοµείται πρώτα σε µια από τις κύριες κατηγορίες 

και γράφεται το νούµερο, που ακολουθείται από πλάγια παύλα (/). Αν ο 

εξεταστής είναι βέβαιος   για τη κατηγορία που αναγράφεται, τότε γράφεται και 

πάλι ο ίδιος αριθµός µετά τη πλάγια παύλα. Αν όµως προκύψουν αµφιβολίες 

για τη κατηγορία που ταξινοµήθηκε και υπάρχει η πιθανότητα να µπορούσε 

να ταξινοµηθεί στην αµέσως µεγαλύτερη ή την αµέσως µικρότερη κατηγορία, 

τούτο σηµειώνεται µε τον αριθµό µετά τη παύλα. Αν χωρίς καµιά αµφιβολία 

δεν υπάρχουν µικρές σκιάσεις στην υπό εξέταση ακτινογραφία, τότε 

χαρακτηρίζεται σαν κατηγορία 0/-. Σαν 0/0 ταξινοµείται η ακτινογραφία στην 

οποία δεν υπάρχουν µικρές σκιάσεις, ή αν υπάρχουν µερικές δεν είναι τόσες 

ώστε να µπορούσε µα ταξινοµηθεί στη κατηγορία 1, δηλαδή δεν µπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως κατηγορία 0/1. Οι υποκατηγορίες 0/- και 0/0 αφορούν 

ακτινογραφίες για τις οποίες αποκλείεται η πνευµονοκονίωση, οι 
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υποκατηγορίες 0/1 και 1/0 αφορούν ακτινογραφίες για τις οποίες υπάρχει η 

υποψία για πνευµονοκονώση. 

 

3.5 Μεγάλες παρεγχυµατικές σκιάσεις 

 Η ταξινόµηση των µεγάλων παρεγχυµατικών σκιάσεων συνοψίζεται 

στο πίνακα 14. 

 

Πίνακας 14: Ταξινόµηση µεγάλων παρεγχυµατικών σκιάσεων 

 
              Σύµβολο                                              Μέγεθος 
 
                                         Μεγίστη διάµετρος µοναδικής σκιάς 10-50mm,  ή 

                  A                     πολλαπλές µεγάλες σκιές, που το άθροισµα των             

                                         µεγαλυτέρων διαµέτρων δεν υπερβαίνει τα 50 mm 
 
                                         Σκιές µεγαλύτερες από τις ταξινοµούµενες ως Α, µε        

                  Β                     συνολική επιφάνεια που δεν υπερβαίνει την  

                                         επιφάνεια της δεξιάς άνω πνευµονικής ζώνης 
 
                  Γ                           Σκιές µε µεγαλύτερη συνολικά επιφάνεια από  

                                               εκείνη της δεξιάς άνω πνευµονικής ζώνης 
 
 

 

 

 

3.6 Υπεζωκοτικές βλάβες 

 ∆ιακρίνονται σε αυτές που αντιστοιχούν σε πάχυνση του υπεζωκότα 

και σε αυτές που αντιστοιχούν σε αποτιτάνωση του υπεζωκότα. 
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 3.6.1 Πάχυνση του υπεζωκότα 

Προσδιορίζεται η ακριβής εντόπιση της βλάβης, δηλαδή προσδιορίζεται 

εάν η βλάβη εντοπίζεται στον υπεζωκότα του θωρακικού τοιχώµατος, στον 

υπεζωκότα του διαφράγµατος, ή στη πλευροδιαφραγµατική γωνία. 

Α. Υπεζωκός του θωρακικού τοιχώµατος 

Για το προσδιορισµό της πάχυνσης του υπεζωκότα αναφέρεται: 

 α) Ο τύπος της βλάβης, περιγεγραµµένη ή διάχυτη. 

β) Η εντόπιση της βλάβης, στο δεξιό (R) ή στο αριστερό (L) ηµιθωράκιο 

ή άµφω. 

γ) Το πλάτος της βλάβης αναφέρεται στο µεγαλύτερο πλάτος της 

πάχυνσης του τοιχώµατος του θωρακικού τοιχώµατος και µετράται από τη 

πλαγία ακτινογραφία θώρακα. Το πλάτος της βλάβης χαρακτηρίζεται µε τα 

γράµµατα-σύµβολα a, b, c ως εξής: 

a: Για βλάβη µε µεγαλύτερο πλάτος µέχρι 5 mm. 

b: Για βλάβη µε µεγαλύτερο πλάτος 5-10 mm. 

c: Για βλάβη µε µεγαλύτερο πλάτος  πάνω από 10 mm. 

Στις περιπτώσεις που η πάχυνση του υπεζωκότα φαίνεται στην 

οπισθοπροσθία ακτινογραφία θώρακα, τότε καταγράφεται, ακόµη και αν 

φαίνεται και στη πλαγία ακτινογραφία θώρακα. Εάν η πάχυνση φαίνεται µόνο 

στην οπισθοπροσθία ακτινογραφία θώρακα και όχι στη πλαγία, τότε το πάχος 

της πάχυνσης της βλάβης δεν µπορεί να µετρηθεί.  

δ) Η έκταση της υπεζωκοτικής πάχυνσης καθορίζεται από το µέγιστο 

µήκος της προσβεβληµένης περιοχής του θωρακικού υπεζωκότα ή από το 

άθροισµα των µεγαλυτέρων µηκών, αν οι περιοχές είναι περισσότερες της 

µιας και φαίνονται είτε στη πλαγία είτε στην οπισθοπροσθία ακτινογραφία 
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θώρακα. Η έκταση της υπεζωκοτικής βλάβης χαρακτηρίζεται µε τους 

αριθµούς-σύµβολα ως εξής: 

1: Συνολικό µήκος της σκίασης από τη πάχυνση του υπεζωκότα µέχρι 

το 1/4 του µήκους του θωρακικού τοιχώµατος στη πλαγία ακτινογραφία 

θώρακα. 

2: Συνολικό µήκος της σκίασης από τη πάχυνση του υπεζωκότα 

µεγαλύτερο από το 1/4 και µικρότερο από το 1/2 του µήκους του θωρακικού 

τοιχώµατος στη πλαγία ακτινογραφία θώρακα. 

3: Συνολικό µήκος της σκίασης  του υπεζωκότα µεγαλύτερο από το 1/2 

του µήκους του θωρακικού τοιχώµατος στη πλαγία ακτινογραφία θώρακα. 

Β. Υπεζωκός του διαφράγµατος 

Σηµειώνεται αν υπάρχει η πάχυνση του διαφραγµατικού υπεζωκότα και 

αν υπάρχει καθορίζεται η θέση της δεξιά (R) ή αριστερά (L). 

Γ. Πλευροδιαφραγµατική γωνία 

Σηµειώνεται αν υπάρχει εξάλειψη της πλευροδιαφραγµατικής γωνίας 

από πάχυνση του υπεζωκότα και αν υπάρχει καθορίζεται η θέση δεξιά (R) ή 

αριστερά (L). Αν η πάχυνση του υπεζωκότα εκτείνεται και πέρα από τη γωνία, 

στο θωρακικό τοίχωµα, τότε η ακτινογραφία πρέπει να ταξινοµηθεί και για την 

εξάλειψη της πλευροδιαφραγµατικής γωνίας και για τη πάχυνση του 

υπεζωκότα του θωρακικού τοιχώµατος. Η πάχυνση του υπεζωκότα του 

θωρακικού τοιχώµατος θα ταξινοµηθεί ανάλογα της έκτασης ως 1 ή 2 ή 3, 

όπως έχει αναφερθεί. 

3.6.2 Αποτιτάνωση του υπεζωκότα 

 Για το προσδιορισµό της αποτιτάνωσης του υπεζωκότα καταγράφεται: 

η θέση της, δεξιό (R) ή αριστερό (L) ηµιθωράκιο, η ακριβής εντόπισή της, 
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θωρακικό τοίχωµα, διάφραγµα, µεσοπνευµόνιο, περικαρδιακός υπεζωκώτας 

και η έκτασή της. Για τη καταγραφή της έκτασης χρησιµοποιούνται οι αριθµοί 

σύµβολα 1, 2, και 3: 

 Έκταση 1: Αναφέρεται σε έκταση αποτιτανωµένου υπεζωκότα που η 

µεγαλύτερη διάµετρός του είναι µέχρι 20 mm. Εάν υπάρχον και άλλες 

περιοχές, το σύνολο των µεγαλύτερων διαµέτρων τους να µη ξεπερνά τα 20 

mm.  

 Έκταση 2: Η περιοχή ή οι περιοχές του αποτιτανωµένου υπεζωκότα 

που η µεγίστη διάµετρός ή το άθροισµα των µεγαλυτέρων διαµέτρων τους 

είναι 20-100 mm. 

 Έκταση 3: Η περιοχή ή οι περιοχές του αποτιτανωµένου υπεζωκότα 

που η µεγίστη διάµετρος ή το άθροισµα των µεγαλυτέρων διαµέτρων τους 

ξεπερνά τα 100 mm. 

 

3.7 Ειδικά ακτινολογικά σύµβολα 

Η αναγραφή των ειδικών ακτινολογικών συµβόλων είναι υποχρεωτική, 

εφ' όσον υπάρχει η ανάλογη ακτινολογική βλάβη. Κατά την αναγραφή των 

συµβόλων αυτών µπορεί να προηγείται η λέξεις ή η φράσεις όπως "υποψία", 

"µεταβολές που υποδηλώνουν", "σκιές που υποδηλώνουν", ώστε ο εξεταστής 

να εκφράζει τυχόν επιφυλάξεις του. Τα ειδικά σύµβολα που προτείνει το ILO 

είναι: 

1.  ax: Συνένωση µικρών πνευµονοκονιασικών σκιάσεων.  

2.  bu: Αερώδης  κύστη  

3.  ca: Καρκίνος του πνεύµονα ή του υπεζωκότα  

4.    cn: Αποτιτάνωση µικρών πνευµονοκονιασικων σκιάσεων  
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5.  co: Παθολογικές µεταβολές του µεγέθους ή του σχήµατος της καρδιακής  

       σκιάς 

6.  cp: Πνευµονική καρδία  

7.  cv: Κοιλότητα  

8.   di: Αξιοσηµείωτη µετατόπιση ενδοθωρακικών οργάνων  

9.  ef:   Συλλογή υγρού  

10.  em: Πραγµατικό εµφύσηµα  

11.  es: Αποτιτάνωση ως "κέλυφος ωού" των λεµφαδένων της πύλης ή του   

 µεσοπνευµονίου 

12.  fr: Κάταγµα πλευράς ή πλευρών  

13.  hi: ∆ιόγκωση των λεµφαδένων της πύλης ή του µεσοπνευµονίου  

14.  ho: Πνεύµων ως "µελικηρύθρα"  

15.  id: Ασαφής σκιαγράφηση του διαφράγµατος, τουλάχιστον του 1/3 του ενός                

           ηµιδιαφράγµατος 

16.  ih: Ασαφής σκιαγράφηση των ορίων της καρδιάς, τουλάχιστον του 1/3 των    

           ορίων της καρδιακής σκιάς  

17. kl: Γραµµές Kerley B 

18. od: Άλλη σηµαντική παθολογική σκιά 

19 . pi: Πάχυνση του υπεζωκότα στις µεσολόβιες σχισµές 

20. px: Πνευµοθώρακας 

21. rp: Ρευµατοειδής πνευµονοκονίωση 

22. tb: Φυµατίωση,  σε περίπτωση συνύπαρξης µε τη πνευµονοκονίωση και        

 ενεργού φυµατίωσης και όχι σε ινώδεις ή αποτιτανωµένες φυµατικές    

 αλλοιώσεις    
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4. Λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού 

συστήµατος 

 Ο λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού συστήµατος των 

οδοντοτεχνιτών και των ατόµων της οµάδας σύγκρισης έγινε στο εργαστήριο 

φυσιολογίας της αναπνοής της Πνευµονολογικής κλινικής του ΠΠΓΝΗ µε 

συσκευή Masterlab, E. Jaegger Gmbh, Wuezburg, Germany.  Όλα τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων εκφράσθηκαν επί τοις εκατό επί των 

προβλεποµένων τιµών. Οι προβλεπόµενες τιµές των πνευµονικών όγκων και 
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χωρητικοτήτων, των αναπνευστικών ροών, ως και της διαχυτικής ικανότητας 

για ενήλικες της λευκής φυλής, προσδιορίζονται από ειδικούς πίνακες 

(πίνακες 11 και 12), σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Πνευµονολογική Εταιρεία 

(European Respiratory Society - ERS). Θεωρείται ότι υπάρχει περιοριστικό 

σύνδροµο, όταν η τιµή της TLC είναι  µικρότερη από τη τιµή που δίδεται από 

το πίνακα 12, δηλαδή µικρότερη της τιµής που προκύπτει εάν αφαιρέσουµε το 

γινόµενο 1,6 επί την υπολειπόµενη σταθερά απόκλιση από την ανάλογη 

εξίσωση, αποφρακτικό σύνδροµο όταν η τιµή της σχέσης FEV1/FVC είναι 

µικρότερη από τη τιµή που δίδεται από το πίνακα 12, δηλαδή µικρότερη της 

τιµής που προκύπτει εάν αφαιρέσουµε το γινόµενο 1,6 επί την υπολειπόµενη 

σταθερά απόκλιση από την ανάλογη εξίσωση και µικτό σύνδροµο, όταν 

συνυπάρχει περιοριστικό και αποφρακτικό σύνδροµο.157,158  

 Η σπιροµέτρηση έγινε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ERS.158 

Γινόταν κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου εργασίας του νοσοκοµείου,  

 

 

Πίνακας 15: Εξισώσεις για τις προβλεπόµενες τιµές των πνευµονικών 
όγκων και χωρητικοτήτων, ως και των αναπνευστικών ροών για 

ενήλικες 18-70 ετών§. Οι τιµές για κάτω από το όριο του 5% ή πάνω από 
το όριο του 95% των αναµενόµενων φυσιολογικών τιµών λαµβάνονται 

µε αφαίρεση ή πρόσθεση  στη προβλεπόµενη τιµή του αριθµού της 
τελευταίας στήλης 

 
 
Μέγεθος     Μονάδα          Αποδεκτή εξίσωση                         RSD 1,6 RSD  
 
                                                      Άνδρες 
 
   IVC                l                  6,10H - 0,028 - 4,65                         0,56        0,92 
   FVC               l                 5,76H - 0,026 - 4,34                          0,61       1,00 
   TLC               l                       7,99H - 7,08                                0,70       1,15 
   RV                 l                   1,31H + 0,022A - 1,23                     0,41       0,67 
   FRC               l                  2,34H + 0,009A - 1,09                      0,60        0,99 
   RV/TLC        %                       0,39A + 13,96                             5,46          9,00 
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   FRC/TLC     %                       0,21A + 43,8                                6,74        11,10 
   FEV1         l/sec                 4,30H - 0,029A - 2,49                       0,51       0,84 
   FEV1/FVC   %                    -0,18A + 87,21                                 7,17     11,18 
   FEF25-75    l/sec                 1,94H - 0,043A + 2,70                       1,04       1,71 
   PEF¶       l/sec                  6,14H - 0,043A + 0,15                       1,21       1,99 
   MEF75      l/sec                  5,46H - 0,029A - 0,47                        1,71       2,81 
   MEF50      l/sec                  3,79H - 0,031A - 0,35                         1,32       2,17 
   MEF25      l/sec                  2,61H - 0,026A - 1,34                        0,78      1,28 
 
                                                         Γυναίκες 
 
   IVC                l              4,66H - 0,026 - 3,28                              0,42       0,69 
   FVC               l              4,43H - 0,026 - 2,89                              0,43       0,71 
   TLC               l                    6,60H - 5,79                                    0,60       0,99 
    RV                l              1,81H + 0,016A - 2,00                          0,35        0,58 
    FRC              l              2,24H + 0,001A - 1,00                          0,50        0,82 
    RV/TLC        %                  0,34A + 18,96                                 5,83       9,60 
    FRC/TLC      %                  0,16A + 45,1                                   5,93       9,80 
    FEV1          l/sec          3,95H - 0,025A - 2,60                            0,38       0,62 
    FEV1/FVC     %                 -0,19A + 89,10                                   6,51     10,70 
    FEF25-75     l/sec          1,25H - 0,034A + 2,92                            0,85       1,40 
    PEF¶         l/sec          5,50H - 0,030A + 1,15                            0,90      1,48 
    MEF75        l/sec          3,22H - 0,025A - 1,60                             1,35      2,22 
    MEF50       l/sec          2,45H - 0,025A - 1,16                              1,10      1,81 
    MEF25       l/sec          1,05H - 0,025A - 1,11                               0,69     1,13 
 
Η: ύψος (m), A: ηλικία (yr), RSD: υπολειπόµενη σταθερά απόκλιση. § Μεταξύ 
18-25 yr γίνεται αντικατάσταση στην εξίσωση µε 25 yr. ¶: Συνδυασµός µε το 
ροόµετρο του Wright και το πνευµοταχόµετρο, χρειάζεται µεγαλύτερη έρευνα. 
 
 

Πίνακας 16: Εξισώσεις για τις προβλεπόµενες τιµές της ολικής 
πνευµονικής χωρητικότητας και της διαχυτικής ικανότητας για ενήλικες 
25-70 ετών. Οι τιµές για κάτω από το όριο του 5% ή πάνω από το όριο 
του 95% των αναµενόµενων φυσιολογικών τιµών λαµβάνονται µε 
αφαίρεση ή πρόσθεση στη προβλεπόµενη τιµή του αριθµού της 

τελευταίας στήλης 
 

 
Μέγεθος                                       Αποδεκτή εξίσωση                       1,6 RSD  
 

Άνδρες 
 
DLCO.sb¶                                11,11 . H - 0,066 . A - 6,03                           2,32 

TLC (l)                                         7,99 . H - 7,08                                       1,15 

 
Γυναίκες 
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DL.CO.sb¶                              8,18 . H - 0,049 . A - 2,74                              1,92 

TLC (l)                                      6,60 . H - 5,79                                         1,15 

 
¶ mmol . min-1 . kPa-1, H: ύψος (m),  A: ηλικία (yr), RSD: υπολειπόµενη 
σταθερά απόκλιση, Μεταξύ 18-25 yr γίνεται αντικατάσταση στην εξίσωση µε 
25 yr. Οι τιµές αναφοράς για KCO µπορούν να ληφθούν χρησιµοποιώντας την 
εξίσωση: KCO = DLCO /TLC 
 

 

µετά από  δεκαπεντάλεπτη ανάπαυση των ατόµων και αφού γινόταν πλήρως 

κατανοητή από τον εξεταζόµενο µετά από περιγραφή µας η ακριβής 

διαδικασία της µεθόδου, ελευθερωνόταν από σφιχτά ενδύµατα, για τις 

ελεύθερες κινήσεις του θώρακα, ετίθετο σε καθιστή θέση µε κατακόρυφη θέση 

του κορµού. Η εφαρµογή του επιστοµίου στον εύκαµπτο σωλήνα της 

συσκευής απέτρεπε τη κλίση της κεφαλής εµπρός κατά τη δοκιµασία. Από 

κάθε εξεταζόµενο γινόταν τρεις προσπάθειες, µε ιδιαίτερη προσοχή στην 

αποφυγή διαρροών αέρα από τη µύτη και το στόµα. 

 Η µέτρηση των στατικών πνευµονικών όγκων και χωρητικοτήτων έγινε 

µε τη τεχνική αραίωσης µε Ήλιο.157 Η διαχυτική ικανότητα για το µονοξείδιο 

του άνθρακα και ο συντελεστής διάχυσης KCO (KCO = DLCO/VA) 

υπολογίσθηκαν µε τη µέθοδο της µιας αναπνοής.158 
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5. Στατιστική ανάλυση 

 Η στατιστική εκτίµηση των δεδοµένων έγινε χρησιµοποιώντας το 

πρόγραµµα Stat ViewTM 4.5 software (Abacus Concepts Inc., Berkley, Calif., 

USA). Η σύγκριση των µέσων τιµών των  µετρούµενων παραµέτρων της 

πνευµονικής λειτουργίας σε κάθε µια από τις δυο εξετασθείσες  οµάδες 

υπολογίσθηκε µε τη µέθοδο Stunden’s t-test. Υπολογίσθηκε το 95% διάστηµα 

αξιοπιστίας των διαφορών των µέσων τιµών των επί τοις εκατό 

αναµενόµενων τιµών του λειτουργικού ελέγχου των συγκρινόµενων οµάδων. 

Για να εξετάσουµε την επίδραση στο αναπνευστικό σύστηµα των 

οδοντοτεχνιτών των παραγόντων που επιβαρύνουν τον χώρο του 
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οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ως και του καπνίσµατος έγινε ανάλυση µε τη 

µέθοδο της πολλαπλής εξάρτησης. Η δοκιµασία x2 χρησιµοποιήθηκε για να 

διαπιστώσουµε τη σχέση µεταξύ συµπτωµάτων, καπνίσµατος, ακτινολογικών 

ευρηµάτων, διάρκεια έκθεσης, έκθεση στους παράγοντες που επιβαρύνουν 

τον χώρο του εργαστηρίου, είδος εργασίας και λαµβανόµενα προφυλακτικά 

µέτρα. Το επίπεδο του 5% (Ρ~0,05) χρησιµοποιήθηκε για να διαπιστώσουµε 

εάν οι συγκρινόµενες τιµές διαφέρουν σε βαθµό στατιστικώς σηµαντικό. Για τη 

σύγκριση των ακτινογραφικών ευρηµάτων χρησιµοποιήθηκε η σταθερά κ του 

Cohen,159 που µετρά το βαθµό συµφωνίας - διαφωνίας των δυο εξεταστών. Η 

τιµή της σταθεράς κ του Cohen ισούται 0-1, µε τις επισηµάνσεις ότι µε 1 έχοµε 

απόλυτη συµφωνία των εξεταστών και ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν και 

αρνητικές τιµές 

 

 

 

Κεφάλαιο VI 
 

Αποτελέσµατα  
 

 Η Ένωση Οδοντοτεχνιτών Ηρακλείου αποτελείτο από 58 µέλη κατά τη 

περίοδο της έρευνάς µας. Από αυτούς ανταποκρίθηκαν και προσήλθαν για 

έλεγχο το 87,9%, 45 άνδρες (88,2%) και 6 γυναίκες (11,8%). Από τους 

εξετασθέντες οδοντοτεχνίτες οι 32 (62,7%)  ήταν καπνιστές και 19 (37,3%) µη 

καπνιστές.  
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Από τη µελέτη των ερωτηµατολογίων φαίνεται ότι οι οδοντοτεχνίτες 

αρχίζουν να εργάζονται ενωρίς, στην ηλικία των 20 ετών περίπου, µε µέσο 

όρο εργασίας 18,6 έτη και 50,5 ώρες εβδοµαδιαίως. Στο πίνακα 12 

παρατίθενται τα στοιχεία βαρύτητας επαγγελµατικής έκθεσης των 

οδοντοτεχνιτών που εξετάσθηκαν.  

Ένδεκα (21,6%) οδοντοτεχνίτες εργάζονται µόνοι τους σε µικρά  

 

Πίνακας 17:   Βαρύτητα επαγγελµατικής έκθεσης εξετασθέντων 
οδοντοτεχνιτών (ν=51)  

 
                                                Σύνολο       Άνδρες       Γυναίκες   Καπνιστές  Μη καπνιστές 
 
Αριθµός                                      51               45                 6                 32                   19          
 
Συνολ. Έκθεση, Έτη ± SD  18,6 ± 11,1  19,3 ± 11,6   13,8 ± 5,2    19,4 ± 11,3     17,4 ± 11 
(Εύρος)                                     (5-44)          (5-44)          (7-20)         (6-44)              (5-37) 
 
Εβδοµαδ.Έκθεση, Ώρες±SD 50,5 ± 12,2  51,4 ± 11,1  43,7 ± 18,5  52 ± 12,8    47,9 ± 10,9  
(Εύρος)                                       (30-77)        (30-72)       (30-77)        (30-72)         (30-77) 
 
 
 

 

εργαστήρια και σαράντα (78,4%) εργάζονται ως οµάδα ατόµων σε 

µεγαλύτερο   

εργαστήριο.  

Από τους οδοντοτεχνίτες που εξετάσθηκαν οι 26 (50,9%) είχαν 

επεξεργασθεί πολύτιµα κράµατα, µε κύρια σύσταση το χρυσό και το 

λευκόχρυσο, οι 37  (72,5%) µη πολύτιµα κράµατα µε κύρια σύσταση το 

κοβάλτιο, το χρώµιο, το νικέλιο, το βηρύλλιο, µε την επισήµανση ότι τα 

κράµατα που περιείχαν βηρύλλιο σταµάτησαν να χρησιµοποιούνται το 1992, 

οι 34 (66,6%) πορσελάνη, που στη σύστασή της περιέχει κρυσταλλικό 

διοξείδιο του πυριτίου (silica) και οξείδιο του αργιλίου, οι 37 (72,5%) για 
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λείανση αµµοβολή, που περιέχει και αυτή κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου 

(silica) και οξείδιο του αργιλίου, οι 43 (84,31%) ρητίνες, οι 18 (35,29%) 

οργανικούς διαλύτες, όπως το τριχλωροεθυλένιο ή η ακετόνη.  Από τους 51 

οδοντοτεχνίτες οι 10 (19,6%) δεν είχαν ποτέ επεξεργασθεί κράµατα, οι 14 

(27,5%) επεξεργαζόταν µέταλλα τουλάχιστον  στο 50% του χρόνου εργασίας 

τους και οι 5 (9,8%) ασχολούνταν αποκλειστικά κατά την εργασία τους µε το 

κόψιµο, τρίψιµο και γυάλισµα κραµάτων.  

Σαν προφυλαχτικά µέτρα οι 21 (41,2%) φορούσαν προστατευτική 

προσωπίδα, οι 19 (37,3%) εργαζόταν σε περιβάλλον που διέθετε σύστηµα 

εξαερισµού και µόνο 15 (29,4%) φορούσαν και προστατευτική προσωπίδα και 

εργαζόταν σε περιβάλλον που διέθετε σύστηµα εξαερισµού.  

Από τους 51 οδοντοτεχνίτες οι 17 (33,3%) αναφέρουν συµπτώµατα 

από αναπνευστικό σύστηµα, ενώ από την οµάδα σύγκρισης µόνο οι 5 (9,8%) 

και αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σηµαντική (x2=7, p=0,008). Τα 

συµπτώµατα που  

Πίνακας 17:   Ανάλυση συµπτωµάτων από το αναπνευστικό 
σύστηµα των εξετασθέντων οδοντοτεχνιτών (ν=51) και των ατόµων της 

οµάδας σύγκρισης (ν=51) 
 

 
Σύµπτωµα                        Οδοντοτεχνίτες    Οµάδα σύγκρισης       Ρ  τιµή 
                                                   ν1/ν                                       ν2/ν  
                                                    (%)                          (%)      
 
Ξηρός βήχας                             2/51                        1/51                     Ρ=0,79 
                                                   (3,9)                         (2) 
 
Βήχας µε απόχρεµψη             11/51                        4/51                     
Ρ=0,051 
                                         (21,6)                       (7,8) 
 
Ξηρός βήχας και δύσπνοια     1/51                        0/51                      Ρ=0,27 
                                                    (2)          (0) 
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Συριγµός                                   3/51                        0/51                    Ρ=0,083 
                                                  (5,9)                         (0) 
 
Σ ύ ν ο λ ο                               17/51                        5/51                    p=0,008 
                                                (33,3)                        (9,8)                    
 
 

αναφέρουν οι οδοντοτεχνίτες που µελετήθηκαν  ως και τα άτοµα της οµάδας 

σύγκρισης αναλύονται στο πίνακα 17. 

Η ανάλυση x2 απέδειξε ότι η συχνότητα των συµπτωµάτων σχετίζεται 

µόνο µε την απουσία χρήσης συστηµάτων εξαερισµού (x2=7,088, p=0,008). 

Το κάπνισµα, η συνολική διάρκεια της έκθεσης στο περιβάλλον του 

εργαστηρίου, ο τρόπος εργασίας (µόνοι ή σε οµάδα) δεν σχετίζονται µε την 

εµφάνιση των συµπτωµάτων. Η παρουσία συµπτωµάτων δεν σχετίζονται µε 

ύπαρξη ευρηµάτων στον ακτινολογικό έλεγχο.  

Η απουσία εξαερισµού στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο σχετιζόταν 

σηµαντικά  µε την εµφάνιση περισσοτέρων συµπτωµάτων στους 

οδοντοτεχνίτες που δουλεύουν σε αυτό το χώρο. 57,9% (11/19) των 

οδοντοτεχνιτών που εργαζόταν σε περιβάλλον µε σύστηµα εξαερισµού είχαν 

επεξεργασθεί κράµατα. 93,8% (30/32) των οδοντοτεχνιτών που εργαζόταν σε 

περιβάλλον χωρίς σύστηµα εξαερισµού είχαν επεξεργασθεί κράµατα 

(p=0,0037). Η πιθανότητα των οδοντοτεχνιτών που είχαν επεξεργασθεί 

κράµατα σε χώρο χωρίς εξαερισµό αποδείχθηκε 11 φορές (95% όρια 

αξιοπιστίας: 2-59) µεγαλύτερη από τη πιθανότητα των οδοντοτεχνιτών που 

είχαν επεξεργασθεί κράµατα σε χώρο µε καλό εξαερισµό, γεγονός που είναι 

παράδοξο, καθώς αναµέναµε ότι οι οδοντοτεχνίτες που ασχολούταν µε την 

επεξεργασία κραµάτων να λάµβαναν περισσότερα προστατευτικά µέτρα. Ο 

εξαερισµός φάνηκε ότι προσφέρει προστασία από τα συµπτώµατα. Μόνο 2  
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Σχήµα 1: Συγκριτική παράσταση των µέσων τιµών (SD) των επί τοις 
εκατό (%) αναµενοµένων τιµών των παραµέτρων του λειτουργικού 

αναπνευστικού ελέγχου των εξετασθέντων οδοντοτεχνιτών (v=51) και 
της οµάδας σύγκρισης (v=51) (Σφάλµα στηλών: 95% όρια αξιοπιστίας)  

 
 

 
 

 

(10,5%) από τους 19 οδοντοτεχνίτες που εργαζόταν σε χώρο µε εξαερισµό 

ανέφεραν ότι πάσχουν από συµπτώµατα του αναπνευστικού και 15 (46,9%) 

από τους 32 οδοντοτεχνίτες που εργαζόταν σε χώρο χωρίς εξαερισµό (odds 

ratio=7,5, 95% όρια αξιοπιστίας:1,5-38, p=0,0076). Η χρήση µηχανηµάτων 

εξαερισµού σχετιζόταν µε την επεξεργασία κραµάτων (x2=8,22, p=0,004). 

∆εν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις µέσες τιµές των επί τοις 

εκατό (%) προβλεποµένων τιµών των παραµέτρων του λειτουργικού 

αναπνευστικού ελέγχου των εξετασθέντων οδοντοτεχνιτών και της οµάδας 

σύγκρισης (σχήµα 1). Ο αριθµός των οδοντοτεχνιτών ως και των ατόµων της 
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οµάδας σύγκρισης που εµφανίζουν περιοριστικό, αποφρακτικό ή µικτό 

σύνδροµο εµφανίζονται συγκριτικά στο πίνακα 17.  

Επίσης δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις µέσες τιµές των 

επί τοις εκατό  (%) προβλεποµένων τιµών των παραµέτρων του λειτουργικού 

 

Πίνακας 17: Αποτελέσµατα λειτουργικού ελέγχου αναπνευστικού 
οδοντοτεχνιτών (ν=51) και οµάδας σύγκρισης (ν=51) 

 
 

                                                 Οδοντοτεχνίτες      Οµάδα 
σύγκρισης  
 
Κατά φύση, ν (%)                         48 (94,1)                        49 (96,1) 

Παθολογικός, ν (%)                        3 (5,9)                             2 (3,9) 

Αποφρακτικό σύνδροµο, ν (%)             2 (3,9)                               2 (3,9) 

Περιοριστικό σύνδροµο, ν (%)              1 (2,0)                                0 (0) 

Μικτό σύνδροµο, ν (%)                           0 (0)                                  0 (0) 

 
 
 

Σχήµα 2: Συγκριτική παράσταση των µέσων τιµών (SD) των επί τοις 
εκατό (%) αναµενοµένων τιµών των παραµέτρων του λειτουργικού 

αναπνευστικού ελέγχου των εξετασθέντων καπνιστών οδοντοτεχνιτών 
(v1=32) και καπνιστών οµάδας σύγκρισης (v=32) (Σφάλµα στηλών:       

95% όρια αξιοπιστίας)  
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αναπνευστικού ελέγχου µεταξύ  καπνιστών οδοντοτεχνιτών και καπνιστών της 

οµάδας ελέγχου (σχήµα 2), όπως και µεταξύ καπνιστών και µη καπνιστών 

οδοντοτεχνιτών (πίνακας 18). 

Οι οδοντοτεχνίτες που ποτέ δεν είχαν επεξεργασθεί κράµατα είχαν καλύτερες 

µέσες τιµές των επί τοις εκατό (%) προβλεποµένων τιµών της πνευµονικής 

λειτουργίας συγκρινόµενοι µε εκείνους που είχαν επεξεργασθεί µέταλλα, όµως 

δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά (πίνακας 19). Οι οδοντοτεχνίτες 

που εργαζόταν σε χώρο µε σύστηµα εξαερισµού είχαν καλύτερες µέσες τιµές 

των επί τοις εκατό (%) προβλεποµένων τιµών της πνευµονικής λειτουργίας 

συγκρινόµενοι µε εκείνους που δεν την χρησιµοποιούσαν, όµως δεν 

διαπιστώθηκε να υπάρχει σηµαντική διαφορά  

 

Πίνακας 18: Μέσες τιµές των επί τοις εκατό (%) προβλεποµένων τιµών 
των παραµέτρων του λειτουργικού αναπνευστικού ελέγχου 

εξετασθέντων οδοντοτεχνιτών που καπνίζουν και αυτών που δεν 
καπνίζουν   
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                                               FVC(%)     FEV 1(%)     FEV1/FVC(%)     FEF25-75(%)     TLC(%)     
FRC(%)     RV(%)     RV/TLC(%)     DLCO(%)     DLCO/VA (%) 


 

         Καπνίζοντες                  101,3         100,9           102,6                90,1               96,4          
86,8         94,3            97,2               110,2               96,4 
             (v=32) 
 

 
         Μη καπνίζοντες             108           107,8           102,5               100,5               96,6         
85,5         83,5             85,6               122,1             104,4 
             (v=19) 


 
         95% διάστηµα αξιο- 
         πιστίας (κατώτερη  
         και ανώτερη τιµή)        0,5-2,3       0,4-1,7          0,5-2             0,3-1,4             0,9-3,6      
0,5-2       0,3-1,4        0,4-1,8            0,4-1,7*          0,4-1,7    
 
 
 

 

*:p<0,005 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 19: Μέσες τιµές των επί τοις εκατό (%) προβλεποµένων τιµών 
των παραµέτρων του λειτουργικού αναπνευστικού ελέγχου των 

εξετασθέντων οδοντοτεχνιτών που επεξεργαζόταν κράµατα και αυτών 
που δεν είχαν επεξεργασθεί κράµατα  
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                                                FVC(%)      FEV 1(%)      FEV1/FVC(%)      FEF25-75(%)    TLC(%)       
FRC(%)    RV(%)   RV/TLC(%)     DLCO(%)     DLCO/VA (%) 

         

 
            Χρήστες κραµάτων     103,3          102,4            102,2                90,9             95,4           
85,5         90,9          94,5               113,6               97,2 
                      (v=41) 


 
           Μη χρήστες κραµάτων 106           107,2            103,9               106,6           100,8          
89,6         87,8           85,9                118,8            108,5 
                      (v=10) 

 
            95% διάστηµα αξιο- 
            πιστίας (κατώτερη  
            και ανώτερη τιµή)        0,1-0,8*      0,1-1,1*         1,2-7,4             0,4-2,4*        0,4-2,3*      
0,5-3,4      0,6-4        0,5-3,2             0,2-1,2         0,4-2,6* 

 
 
 

(*:p<0,005) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 20: Μέσες τιµές των επί τοις εκατό (%) προβλεποµένων τιµών 
των παραµέτρων του λειτουργικού αναπνευστικού ελέγχου 

εξετασθέντων οδοντοτεχνιτών που χρησιµοποιούσαν εξαερισµό και 
αυτών που δεν χρησιµοποιούσαν εξαερισµό 
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                                                FVC(%)     FEV 1(%)     FEV1/FVC(%)     FEF25-75(%)     TLC(%)     
FRC(%)     RV(%)     RV/TLC(%)     DLCO(%)     DLCO/VA (%) 

 
 

         Χρήστες εξαερισµού        104,7       105,9            103,7              105,2            100,5          
91,6         95,1             96              113,4                 101,2 
                   (v=19)  
 

 
       Μη χρήστες εξαερισµού    103,3       101,8            101,8                87,3               94            
83,2         87,4             94              115,4                   98,3                      
                   (v=32) 


 
          95% διάστηµα αξιο- 
          πιστίας (κατώτερη   
          και ανώτερη τιµή)            0,2-0,9    0,2-0,9         0,5-2,3            0,4-1,7         0,3-1,3*       
0,7-3      0,4-1,7        0,2-1,1          0,2-1                 0,4-2,6    
 
 

 

 

(*:p<0,005) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 21: Μέσες τιµές των επί τοις εκατό (%) προβλεποµένων τιµών 
των παραµέτρων του λειτουργικού αναπνευστικού ελέγχου των 

εξετασθέντων οδοντοτεχνιτών που αυτοαπασχολούνται και αυτών που 
εργάζονται οµαδικά   
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                                                    FVC(%)    FEV 1(%)     FEV1/FVC(%)      FEF25-75(%)    TLC(%)     
FRC(%)    RV(%)   RV/TLC(%)     DLCO(%)     DLCO/VA (%) 

         

 
           Αυτοαπασχολούµενοι      102           101,2           101,9                  87,1           93,6          
77,4         85,6          89,2              110,8                 97,9  
                        (v1=11) 
         

 
           Οµαδικά εργαζόµενοι       104           103,9           102,7                  95,8           97,2          
88,7         91,6          93,9              115,7                 99,8 
                        (v2=40) 
        

 
           95% διάστηµα αξιο- 
           πιστίας (κατώτερη  
           και ανώτερη τιµή)          0,4-2,4        0,5-2,7          2-11                1,2-6,8         0,5-3,2     
0,2-1,4     0,1-0,9      0,1-0,7           0,6-3,5             0,3-1,8 
        

 
 

 

*:p<0,005 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Πίνακας 23:  Ακτινολογικά ευρήµατα οδοντοτεχνιτών (η=51) και της 
οµάδας ελέγχου ταξινοµηµένα κατά ILO (σταθερά κ του Cohen=0,73) 

 

 
Κατηγορία ILO, 
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  Εκτιµητής Α                       Κατηγορία ILO,   Εκτιµητής Β                     
Σύνολο   
                                            
                                          0                 1                 2                 3 

 
           0                           97                 0                 0                 0                   

97 

           1                             0                 2                 1                 0                     

3 

           2                             0                 1                 0                 0                     

1 

           3                             0                 0                 0                 1                     

1 


 
      Σύνολο                      97                 3                 1                 1                  
102 

 
(πίνακας 20). Οι εργαζόµενοι οδοντοτεχνίτες σε µικρά εργαστήρια είχαν 

χαµηλότερες µέσες τιµές των επί τοις εκατό (%) των προβλεποµένων τιµών 

της πνευµονικής λειτουργίας, όµως συγκρινόµενες µε εκείνες αυτών που 

εργαζόταν σε µεγάλα εργαστήρια δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει σηµαντική 

διαφορά (πίνακας  22). 

Οι οδοντοτεχνίτες µε συµπτώµατα παρουσίαζαν χαµηλότερες, αλλά όχι 

σηµαντικά διαφορετικές (P>0,05), µέσες τιµές των επί τοις εκατό (%) 

αναµενόµενων  τιµών των  παραµέτρων του λειτουργικού αναπνευστικού 

ελέγχου σε σύγκριση µε τους µη συµπτωµατικούς οδοντοτεχνίτες (πίνακας  

23). 
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Μεταξύ των δύο µελετητών των ακτινογραφιών θώρακα υπήρξε καλή 

συνολική συµφωνία (κ=0,73) ως προς τα αποτελέσµατα κατά την εξέταση των 

οδοντοτεχνιτών ως και των ατόµων της οµάδας ελέγχου (πίνακας 23), 

σύµφωνα µε την κατάταξη των βλαβών στις ακτινογραφίες κατά ILO.156 Οι 

ακτινογραφίες θώρακα 5 (9,8%) οδοντοτεχνιτών παρουσίαζαν εικόνα 

πνευµονοκονίωσης, σύµφωνα µε τα ακτινολογικά κριτήρια του ILO. Από τους 

οδοντοτεχνίτες που εµφάνιζαν πνευµονοκονίωση κατά ILO, ένας είχε διάχυτες 

πνευµονικές σκιάσεις q/t συγκέντρωσης 3/3, ένας είχε συγκέντρωση 2/1 q/p 

σκιάσεων, ένας είχε συγκέντρωση 1/2 p/q σκιάσεων και δυο είχαν 

συγκέντρωση 1/1 p/p σκιάσεων. 6 (11,8%) οδοντοτεχνίτες εµφάνιζαν οζίδια 

στην απλή ακτινογραφία θώρακα, χωρίς να εµφανίζουν εικόνα 

πνεµονοκονίωσης κατά ILO. ∆εν παρατηρήθηκε κάποια βλάβη του 

υπεζωκότα στους οδοντοτεχνίτες που µελετήθηκαν. 40 (78,4%) 

οδοντοτεχνίτες παρουσίαζαν φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα. Συµφωνία 

υπήρξε επίσης µεταξύ και των δυο µελετητών των ακτινογραφιών στο ότι οι 

ακτινογραφίες θώρακα των ατόµων της οµάδας ελέγχου ήταν φυσιολογικές.  

Η πνευµονική λειτουργία των 5 οδοντοτεχνιτών µε ακτινολογικές 

ενδείξεις πνευµονοκονίωσης δεν ήταν σηµαντικά διαφορετική από τους 

υπόλοιπους εξετασθέντες οδοντοτεχνίτες (πίνακας 24).  

∆ιαπιστώθηκε κατά την εξέτασή των οδοντοτεχνιτών µε τις δυο τεχνικές 

της υπολογιστικής τοµογραφίας ότι 22 (43,13%) παρουσίαζαν οζίδια µεγέθους 

1-7 mm, εντοπιζόµενα παρεγχυµατικά και υποϋπεζωκοτικά. Οι χαρακτήρες 

των οζιδίων που απεικονίζονται µε τη CCT και τη HRCT αναλύονται στο 

πίνακα 25. Σε 11 (27,5%) οδοντοτεχνίτες µε φυσιολογική ακτινογραφία 

θώρακα αποκαλύφθηκαν οζίδια µε τη CCT και τη HRCT.  
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Η µελέτη µε CCT των λεµφαδένων των πυλών και του µεσοθωρακίου των 

οδοντοτεχντών απέδειξε  ότι οι 3 (3,9%) παρουσίαζαν λεµφαδένες µεγέθους 

1,2- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 24: Μέσες τιµές των επί τοις εκατό (%) αναµενοµένων τιµών 
των παραµέτρων του λειτουργικού αναπνευστικού ελέγχου των 
εξετασθέντων οδοντοτεχνιτών µε παρουσία και µε απουσία 

πνευµονοκονίωσης κατά ILO   
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                                                                   FVC(%)   FEV 1(%)    FEV1/FVC(%)    FEF25-75(%)  
TLC(%)  FRC(%)  RV(%)   RV/TLC(%)   DLCO(%)  DLCO/VA (%) 


 παρουσία 
πνευµονοκονίωσης κατά ILO   97,1       95,6         100,4                 82,3            95         92,9     
106,5       111,6               103,1            96,3 
                           (v=5)                            

 
απουσία πνευµονοκονίωσης κατά ILO   104,6     104,1         102,8                 95,2           
96,6       85,6       88,5         90,8               115,4            98,3 
                           (v=46) 


 
95% διάστηµα αξιοπστίας (κατώτερη  
και ανώτερη τιµή) 
                                                                  0,06-09  0,05-0,8      0,5-7,5              0,2-2,9       0,1-
1,4    0,2-3,5   0,4-6,3    0,2-3,6             0,1-1,6        0,1-2,3    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 25: Ανάλυση µε συµβατική υπολογιστική τοµογραφία θώρακα 
και µε υψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τοµογραφία θώρακα των 

µικροοζιδίων στους µελετηθέντες οδοντοτεχνίτες (v=51)  
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     ΟΖΙ∆ΙΑ                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ        
                                                                    (V1)                                         (%) 

 

    Αριθµός 
    πολλά (περισσότερα των 8)                    5                                            9,8 

    λίγα (2-7)                                               17                                          33,3 

 

    αποτιτανωµένα                                     3                                            5,9 

 

    Μέγεθος                                           

    1-3 mm                                                   8                                          15,7 

    3-7 mm                                                 10                                          19,6 

    ανάµικτα                                                 4                                            7,8 

    

Εντόπιση 
    παρεγχυµατικά µόνο                            10                                         19,6 

    υποϋπεζωκοτικά µόνο                           2                                           3,9 

    παρεγχυµατικά και υποϋπεζωκοτικά   10                                         19,6 

 

    HRCT/CCT 
    Με HRCT µόνο                                      2                                           3,9 

    Με CCT µόνο                                        2                                            3,9 

    Ταυτόχρονα µε HRCT και CCT           18                                          39,3 

 

 

 

 

 

Πίνακας 26: Ανάλυση µε συµβατική υπολογιστική τοµογραφία θώρακα 
των λεµφαδένων του µεσοθωρακίου και των πυλών στους µελετηθέντες 

οδοντοτεχνίτες (v=31) 
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   ΕΥΡΗΜΑΤΑ                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ                       
                                                                               (V1)                                      
(%) 

 

   µέγεθος 1,2-2 cm                                                 3                                    9,7 

   πολλαπλοί µικρότεροι από 1 cm                        10                                  21,6   

   αποτιτανωµένοι                                                    4                                    7,8 

 

 

 

 

Πίνακας 27: Ανάλυση µε υψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τοµογραφία 
των συνοδών ευρηµάτων στους µελετηθέντες οδοντοτεχνίτες (v=31) 

 
 

  

    ΕΥΡΗΜΑΤΑ                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ          
                                                                              (V1)                                     
(%) 

  

πάχυνση µεσολοβιδίων διαφραγµάτων                   3                                    5,9 

επιµήκεις παρεγχυµατικές ταινίες                            3                                    5,9 

εµφύσηµα                                                                4                                    7,8 

βρογχιεκτασίες                                                         4                                   7,8 

  

 

2 cm,  οι 11 (21,6%) λεµφαδένες µεγέθους µικρότερο από 1 cm και 4 (7,8%) 

αποτιτάνωση λεµφαδένων (πίνακας 26 και εικόνα 1). 

 Η µελέτη µε HRCT του πνευµονικού παρεγχύµατος  των 

οδοντοτεχντών απέδειξε  ότι οι 14 (27,5%) παρουσίαζαν συνοδά ευρήµατα: 
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Από τους 14 που παρουσίαζαν ευρήµατα οι 3 (5,9%) έφεραν επιµήκεις  

γραµµοειδείς δοµές κάθετες στον υπεζωκότα αντιστοιχούσες σε πάχυνση των 

µεσολοβιδίων διαφραγµάτων, 3 (5,9%) επιµήκεις παρεγχυµατικές ταινίες, οι 4 

(7,8%) παρουσίαζαν εµφύσηµα και 4 (7,8%) παρουσίαζαν βρογχιεκτασίες 

(πίνακας 27 και εικόνες 3,4 ). Οι ανωτέρω αλλοιώσεις δεν ήταν εµφανείς στη 

CCT θώρακα. 

 Σε καµία από τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν µε  CCT και HRCT δεν 

ανεδείχθη ως κυρίαρχη βλάβη οι γραµµοειδείς αλλοιώσεις, ενώ δεν 

παρατηρήθηκαν µεγάλοι όζοι, µαζική ίνωση, ή βλάβες του υπεζωκότα. 
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Εικόνα 1: Η συµβατική υπολογιστική τοµογραφία θώρακα 
δείχνει πολλαπλούς µετρίου µεγέθους λεµφαδένες του 

µεσοθωρακίου (µικρά βέλη) και των πυλών (µεγάλα βέλη), µε 
εστίες αποτιτάνωσης  
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Εικόνα 2: Yψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τοµογραφία 

θώρακα στο ύψος των άνω λοβών των πνευµόνων, σε άνδρα 
οδοντοτεχνίτη, 61 ετών, 40 έτη στο επάγγελµα. 

Απεικoνίζονται υποϋπεζωκοτικοί όζοι άµφω (µικρά µαύρα 
βέλη), ενδοπνευµονικός όζος δεξιά (µεγάλο µαύρο βέλος) και 

κεντρολοβιώδες εµφύσηµα (άσπρα βέλη) 
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Εικόνα 3: Yψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τοµογραφία 
θώρακα στο ύψος του διχασµού των στελεχιαίων βρόγχων. 
Απεικoνίζονται υποϋπεζωκοτικοί όζοι άµφω (µικρά µαύρα 

βέλη) και επιµήκεις γραµµοειδείς δοµές κάθετες στον 
υπεζωκότα, αντιστοιχούσες σε πάχυνση µεσολοβιδίων 

διαφραγµάτων (άσπρα βέλη) 
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Εικόνα 4: Η συµβατική υπολογιστική τοµογραφία θώρακα των κάτω 
πνευµονικών πεδίων οδοντοτεχνίτη αναδεικνύει καλύτερα από την 

υψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τοµογραφία το βαθµό συγκέντρωσης 
των µικροοζοδίων και τους όζους υψηλής πυκνότητας  

 
 
Εικόνα 5: H υψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τοµογραφία θώρακα  του 

οδοντοτεχνίτη της εικόνας 2 και στο ίδιο επίπεδο των κάτω 
πνευµονικών πεδίων, αναδεικνύει καλύτερα τους µικροόζους χαµηλής 

πυκνότητας 
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Κεφάλαιο VIΙ 

 
Συζήτηση 

 
Η µελέτη αυτή της επίδρασης του επαγγελµατικού περιβάλλοντος στο 

αναπνευστικό σύστηµα οδοντοτεχνιτών είναι η µοναδική που υπάρχει στην 

Ελλάδα. 

Τα ευρήµατα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι οδοντοτεχνίτες που 

εξετάσθηκαν αρχίζουν να εργάζονται στο χώρο του οδοντοτεχνικού 

εργαστηρίου στην ηλικία των 20 ετών περίπου, µε µέσο χρόνο έκθεσης στο 

επαγγελµατικό περιβάλλον 18,6 έτη και 50,5 ώρες εβδοµαδιαίως. Η αναφορά 

των  συµπτωµάτων από το αναπνευστικό σύστηµα των οδοντοτεχνιτών, 

ξηρός βήχας, βήχας µε απόχρεµψη, ξηρός βήχας και δύσπνοια, συριγµός, 

ήταν συχνότερη σε σύγκριση µε τα άτοµα της οµάδας ελέγχου. Τα 

συµπτώµατα από το αναπνευστικό σύστηµα σχετιζόταν µε τη µη χρήση 

συστηµάτων εξαερισµού µόνο στους οδοντοτεχνίτες που κατεργαζόταν 

µέταλλα (p=0,004). Η εµφάνιση πνευµονοκονίωσης µε ακτινολογικά κριτήρια 

σύµφωνα µε το ILO ήταν 9,8%. 

Η Ελληνική νοµοθεσία µε την υπουργική απόφαση αριθµός 

Α4β/1016/24-3-88 (ΦΕΚ 214 Β') καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληροί ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο για να λάβει άδεια λειτουργίας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των προστατευτικών µέτρων. Όσο αφορά το 

αναπνευστικό σύστηµα επιβάλλει προδιαγραφές για το χώρο σε σχέση µε τα 

άτοµα  που εργάζονται σε αυτόν, προδιαγραφές για τη λυχνία Bunsen και τη 
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συσκευή αποκοπής γύψου, χρήση µηχανηµάτων εξαερισµού  και αφήνει στη 

κρίση τους τη  χρήση προστατευτικών προσωπίδων, που χορηγεί ο 

εργοδότης. Εν τούτοις από τη µελέτη µας προκύπτει ότι τα µέτρα προστασίας 

που λαµβάνονται από τους οδοντοτεχνίτες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

είναι ανεπαρκή. Ειδικότερα τα µέτρα αυτά δεν λαµβάνονται τόσο σε 

εργαστήρια όπου εργάζονται σε οµάδες, όσο και σε εργαστήρια που εξασκούν 

ατοµικά το επάγγελµά τους. Συµπεραίνοµε λοιπόν ότι η χρήση των 

προστατευτικών µέσων δεν έχει γίνει κατανοητή από τους οδοντοτεχνίτες που 

µελετήθηκαν, αν και αυτοί αρχίζουν να εργάζονται στο οδοντοτεχνικό 

εργαστήριο από ενωρίς και µε µεγάλη διάρκεια έκθεσης στο χώρο αυτό. Η 

χρήση µηχανηµάτων εξαερισµού δεν συµβαίνει πιο συχνά σε οδοντοτεχνίτες 

της µελέτης µας που εργάζονται µόνοι τους σε µικρά εργαστήρια σε σύγκριση 

µε εκείνους που εργάζονται οµαδικά σε µεγάλα εργαστήρια (p=0,1). Ως εκ 

τούτου πρέπει να γίνει πληρέστερη ενηµέρωση των οδοντοτεχνιτών για τους 

κινδύνους που διατρέχουν, σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα της µελέτης 

µας, ώστε συνειδητοποιώντας αυτούς τους κινδύνους να παίρνουν τα 

απαραίτητα προστατευτικά µέτρα κατά την εργασία τους, για να ελαττωθεί η 

έκθεση των εργαζοµένων στις επικίνδυνες και δυνητικά επικίνδυνες ουσίες για 

το αναπνευστικό σύστηµα. 

Κατά τη µελέτη µας προσήλθε για έλεγχο µικρός αριθµός γυναικών σε 

σχέση µε τους άνδρες οδοντοτεχνίτες, όπως και στη µελέτη των Rom και 

συν138 και σε αντίθεση µε τη µελέτη των Sherson και συν.140 H µικρή 

συµµετοχή των γυναικών µπορεί να δικαιολογηθεί από το µικρό αριθµό 

γυναικών που εξασκούν το επάγγελµα του οδοντοτεχνίτη, αφού εθεωρείτο 

κατ'εξοχήν ανδρικό. 

142



Ο χώρος του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου µολύνεται µε ουσίες που 

προέρχονται τόσο από τα υλικά όσο και από τα εργαλεία που χρησιµοποιούν 

οι οδοντοτεχνίτες. Τα υλικά που χρησιµοποιούν εργαζόµενοι οι οδοντοτεχνίτες 

του Ηρακλείου δεν διαφέρουν από αυτά που χρησιµοποιούν όλοι οι 

οδοντοτεχνίτες,7,90,122,128,131,132,138,143,149 σύµφωνα µε τις υπάρχουσες µελέτες. 

Οι µελέτες αυτές αναφέρονται στην διακοπή της χρήσης τοξικών ουσιών και 

στην αντικατάστασή τους από άλλες µη τοξικές ως και στην χρήση µεθόδων 

και υλικών για τη κατασκευή οδοντικών προσθέσεων µε καλλίτερες ιδιότητες 

και µε µεγαλύτερη βιοσυµβατότητα µε τους ιστούς της στοµατικής κοιλότητας. 

Καθώς λοιπόν τα υλικά και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούσαν τροποποιούνται 

συνεχώς ήταν δύσκολο η λήψη ενός καλού ιστορικού έκθεσης από τους 

οδοντοτεχνίτες που µελετήθηκαν. Σε προηγούµενες µελέτες αναφέρεται η 

χρήση βηρυλλίου από τους οδοντοτεχνίτες.129,138,148,149 Οι οδοντοτεχνίτες της 

µελέτης µας έχουν σταµατήσει να χρησιµοποιούν κράµατα που περιέχουν 

βηρύλλιο από πενταετίας. Όµως η  ανάπτυξη χρόνιας βηρυλλίωσης µπορεί να 

συµβεί ακόµη και µετά από έκθεση µερικών µηνών σε κράµατα χαµηλής 

περιεκτικότητας βηρυλλίου.129 H πνευµονοκονίωση των οδοντοτεχνιτών 

οφείλεται µάλλον σε πολλούς παράγοντες επαγγελµατικής έκθεσης, οι οποίοι 

είναι δύσκολο να  ταυτοποιηθούν µε ακρίβεια, εξ αιτίας της ποικιλίας των 

ουσιών που αυτοί εκτίθενται κατά την εργασία τους. Επίσης παράγοντες 

επαγγελµατικής έκθεσης ενοχοποιούνται και για την ανάπτυξη και άλλων 

πνευµονικών νοσηµάτων στους οδοντοτεχνίτες δηλαδή επαγγελµατικού 

βρογχικού άσθµατος, µετά από έκθεση σε µεθυλ-µεθακρυλικό, άλατα του 

κοβαλτίου, του χρωµίου και του νικελίου,139,150 καρκίνου του πνεύµονα και 

µεσοθηλιώµατος,  µετά από έκθεση σε αµίαντο, κρυσταλλικό διοξείδιο του 
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πυριτίου και διάφορα κράµατα140,145 και σύνδροµο του Εράσµου, συνδυασµός 

πυριτίασης και σκληροδέρµατος  

Αναφέρονται εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σύστηµα 

οδοντοτεχνιτών, όπως ξηρός βήχας, βήχας µε απόχρεµψη, δύσπνοια, 

συριγµός.138,140,144,148,150 Σε αντίθεση µε τη γνωστή βιβλιογραφία,138,148 µε 

εξαίρεση την µελέτη των Sherson και συν,140 όπου βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στη συχνότητα µόνο της δύσπνοιας βαθµού 1 µεταξύ των 

οδοντοτεχνιτών και των ατόµων της οµάδας ελέγχου, η συχνότητα των 

συµπτωµάτων (ξηρός βήχας, βήχας µε απόχρεµψη, βήχας µε δύσπνοια, 

συριγµός) στην οµάδα οδοντοτεχνιτών που µελετήσαµε ήταν σηµαντικά 

υψηλότερη από τη συχνότητα των συµπτωµάτων στην οµάδα ελέγχου. Η 

τελευταία αυτή σχέση που διατυπώνοµε έχει µεγαλύτερη σηµασία όταν 

επισηµάνοµε ότι η µέση ηλικία και ο µέσος χρόνος εργασίας των 

οδοντοτεχνιτών που µελετήσαµε είναι µικρότεροι εκείνων προηγουµένων 

µελετών,122,140,148 µε εξαίρεση τη µελέτη των Rom και συν.138 Το κάπνισµα, η 

συνολική διάρκεια της έκθεσης στο περιβάλλον του εργαστηρίου, ο τρόπος 

εργασίας (µόνοι ή σε οµάδα) δεν σχετίζονται µε την εµφάνιση των 

συµπτωµάτων. Η παρουσία συµπτωµάτων δεν σχετίζονται µε ύπαρξη 

ευρηµάτων στον ακτινολογικό έλεγχο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας η 

εµφάνιση των συµπτωµάτων σχετιζόταν µόνο µε την απουσία συστηµάτων 

εξαερισµού, ιδιαίτερα στους οδοντοτεχνίτες που ασχολούνται µε την 

επεξεργασία µετάλλων, αφού η απουσία εξαερισµού στο οδοντοτεχνικό 

εργαστήριο σχετίζεται σηµαντικά µε την επιβάρυνση του χώρου µε σκόνη από 

την επεξεργασία των υλικών. Αυτή η σχέση, της εµφάνισης συµπτωµάτων µε 

την απουσία συστηµάτων εξαερισµού στο εργαστήριο, αναφέρεται για πρώτη 
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φορά σε οδοντοτεχνίτες. Μόνο οι Choudat και συν αναφέρονται στη 

συχνότητα ύπαρξης µηχανηµάτων εξαερισµού στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, 

χωρίς όµως άλλα σχόλια.148 

Οι οδοντοτεχνίτες που µελετήθηκαν δεν εµφανίζουν σηµαντικές 

µεταβολές της πνευµονικής λειτουργίας των συγκρινόµενοι µε τα άτοµα της 

οµάδας ελέγχου, αντίθετα µε προηγούµενες µελέτες, όπου η πνευµονική 

λειτουργία ήταν ελαφρά ή έντονα επηρεασµένη,122,138,140,148 όπως και οι 

καπνιστές οδοντοτεχνίτες της µελέτης µας ως προς τους καπνιστές της 

οµάδας ελέγχου σε αντίθεση µε τη µελέτη του Choudat και συν,148 που 

αναφέρουν συνεργία καπνίσµατος και έκθεσης στο επαγγελµατικό 

περιβάλλον. Επίσης  η έκθεση στα µέταλλα και στις άλλες ουσίες που 

επιβαρύνουν τον χώρο του εργαστηρίου δεν αποδεικνύεται ότι επιδρούν 

σηµαντικά στη πνευµονική λειτουργία των οδοντοτεχνιτών, σε αντίθεση µε 

προηγούµενες µελέτες.122,148 Η µη χρήση συστηµάτων εξαερισµού δεν 

φαίνεται να επηρεάζει τις λειτουργικές δοκιµασίες της αναπνοής. Οι 

εργαζόµενοι οδοντοτεχνίτες σε µικρά εργαστήρια είχαν χαµηλότερες µέσες 

τιµές των επί τοις εκατό (%) προβλεποµένων τιµών της πνευµονικής 

λειτουργίας, όµως συγκρινόµενες µε εκείνες αυτών που εργαζόταν σε µεγάλα 

εργαστήρια δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει σηµαντική διαφορά. Επίσης και οι 

οδοντοτεχνίτες µε συµπτώµατα παρουσίαζαν χαµηλότερες, αλλά όχι 

σηµαντικά διαφορετικές, µέσες τιµές των επί τοις εκατό (%) αναµενόµενων  

τιµών των παραµέτρων του λειτουργικού αναπνευστικού ελέγχου σε σύγκριση 

µε τους µη συµπτωµατικούς οδοντοτεχνίτες. Οι τιµές της πνευµονικής 

λειτουργίας των οδοντοτεχνιτών στους οποίους διαπιστώσαµε ακτινολογικές 

ενδείξεις πνευµονοκονίωσης δεν ήταν σηµαντικά ελαττωµένες. Aν λάβουµε 
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επίσης υπ'οψη µας ότι η συγκέντρωση των βλαβών ήταν µέχρι της 

κατηγορίας 3/3 της κλίµακας των δώδεκα σηµείων της κατάταξης κατά ILO και 

οι τιµές των παραµέτρων του αναπνευστικού ελέγχου δεν ήταν σηµαντικά 

επηρεασµένες, ενισχύεται η άποψη ότι πρόκειται για περιπτώσεις χρόνιας 

απλής πυριτίασης, αφού στη χρόνια απλή πυριτίαση οι τιµές της 

αναπνευστικής λειτουργίας παραµένουν σε αρκετά καλά επίπεδα. 

Η συχνότητα πνευµονοκονίωσης (1/1 τουλάχιστον πυκνότητα οζιδίων 

κατά ILO) στους  οδοντοτεχνίτες της µελέτης µας ήταν 9,8% για µέση έκθεση 

αυτών στο επαγγελµατικό περιβάλλον τους 18,6 έτη. Οι Rom και συν στη 

µελέτη τους  αναφέρουν συχνότητα πνευµονοκονίωσης 4,6% για µέσο 

χρόνο έκθεσης 12,5 έτη και οι Choudat και συν148 15,4% για µέσο χρόνο 

έκθεσης 28,4 έτη. Οι διαφορές αυτές µπορούν να αποδοθούν στη διαφορά 

που υπάρχει µεταξύ των µελετών και στις διαφορές στη καθηµερινή 

απασχόληση των οδοντοτεχνιών, όπως ο χρόνος εργασίας, η ατοµική ή 

οµαδική εργασία, η χρήση τοξικών ουσιών. Η υψηλότερη συχνότητα 

πνευµονοκονίωσης (38,6% για µέσο  χρόνο έκθεσης 11 έτη, αυξανόµενη σε 

93,5% για έκθεση που υπερβαίνει τα 20 έτη και σε 100% για έκθεση που 

υπερβαίνει τα 30 έτη) που αναφέρεται από τους Tuengerthal και συν137 

µπορεί να εξηγηθεί από τη µέθοδο που χρησιµοποίησαν στη µελέτη τους, 

αφού το δείγµα τους δεν ήταν τυχαίο και τα περιστατικά τους επιλέχθηκαν 

από νοσηλευόµενους σε νοσοκοµείο οδοντοτεχνίτες. 

138

∆εν υπάρχει γνωστή δηµοσιευµένη προοπτική µελέτη οδοντοτεχνιτών 

µε CCT ή HRCT για τα ευρήµατα που παρουσιάζουν από το αναπνευστικό 

σύστηµα. Υπάρχει µόνο µια ανακοίνωση µελέτης µε HRCT 7 οδοντοτεχνιτών 

µε συµπτώµατα από το αναπνευστικό σύστηµα και παθολογική ακτινογραφία 
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θώρακα146 ως και µια δηµοσίευση σύγκρισης των ευρηµάτων της HRCT  µε 

αυτά του λειτουργικού ελέγχου του αναπνευστικού.147 Κατά την έρευνα των 

οδοντοτεχνιτών χρησιµοποιήθηκαν και οι δυο τεχνικές υπολογιστικής 

τοµογραφίας, CCT και HRCT, γιατί η δεύτερη, συµπληρωµατική της πρώτης, 

έχει µεγαλύτερη ευαισθησία στην ανάδειξη των µικρών όζων χαµηλής 

πυκνότητας, των συνοδών αλλοιώσεων του διάµεσου πνευµονικού ιστού, 

αλλά και γενικότερα των αλλοιώσεων σε επίπεδο δευτερογενούς λοβίου. Ο 

βαθµός συγκέντρωσης των πνευµονικών όζων, οι µικροόζοι υψηλής 

πυκνότητας, ως και οι λεµφαδένες του µεσοθωρακίου και των πυλών 

εκτιµήθηκαν καλλίτερα µε τη CCT (εικόνες 1,4,5). Οι υποϋπεζωκοτικοί και οι 

χαµηλής πυκνότητας όζοι, η πάχυνση των µεσολοβιδίων διαφραγµάτων, οι 

επιµήκεις παρεγχυµατικές ταινίες, οι µικρές εµφυσηµατικές εστίες και οι 

βρογχιεκτασίες εκτιµήθηκαν καλλίτερα µε τη HRCT (εικόνες 2,3).160 

Με τις δυο τεχνικές υπολογιστικής τοµογραφίας απεκαλύφθησαν 

πνευµονικά οζίδια σε 11 (27,5%) οδοντοτεχνίτες µε φυσιολογική ακτινογραφία 

θώρακα και που θα διέφευγαν διαγνωστικά µε τη χρήση µόνο της απλής 

ακτινογραφίας θώρακα.  

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει παθολογοανατοµική επιβεβαίωση, δεν είναι 

δυνατόν να αποδοθούν οι πνευµονικές βλάβες που αναδεικνύονται µε την 

υπολογιστική τοµογραφία στους 22 οδοντοτεχνίτες σε πνευµονοκονίωση, αν 

και απεικονιστικά είναι συµβατές. Τα ευρήµατα της υπολογιστικής 

τοµογραφίας του οδοντοτεχνίτη µε τυπική απεικονιστικά πνευµονοκονίωση 

και µε συγκέντρωση βλαβών 3/3 κατά ILO, όπως φαίνονται στις εικόνες 4 και 

5, που παρατίθενται για σύγκριση, είναι συµβατά για τo χαρακτηρισµό της ως 

απλής χρόνιας πυριτίασης. Με τη HRCT απεκαλύφθησαν µικρά οζίδια στο 
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πνευµονικό παρέγχυµα, µε περισσότερο σαφή όρια απ'ότι στην ανθράκωση, 

που εντοπίζονται κεντρολοβιδιακά και υποϋπεζωκοτικά, διάχυτα σε όλους 

τους λοβούς, µε µεγαλύτερη όµως συγκέντρωση στα οπίσθια τµήµατα των 

άνω λοβών, στο µέσο λοβό και στη γλωσσίδα, εστιακό εµφύσηµα σε επαφή 

µε τα οζίδια, µε συνοδό διόγκωση των λεµφαδένων  στο δεξιό και αριστερό 

παρααορτικό χώρο, στις πύλες άµφω και υποτροπιδικά, µε αποτιτανώσεις 

των λεµφαδένων, ευρήµατα τα οποία αναφέρονται και σε προηγούµενες 

µελέτες πυριτίασης.161,162 Η εµφάνιση και συσσώρευση ανωµάλου σχήµατος 

µαζών µε νεκρωτικές εστίες, ως και µε την συνοδό ανάπτυξη ουλώδους 

εµφυσήµατος που αναπτύσσονται σε επιπλακείσα χρονία πυριτίαση, δεν 

απεκαλύφθησαν µε τη HRCT στον εξεταζόµενο οδοντοτεχνίτη. 

∆εν έχουν µελετηθεί µε HRCT όλες οι επαγγελµατικές οµάδες που 

εκτίθενται σε περιβάλλοντα που µπορούν να προκαλέσουν 

πνευµονοκονίωση.  

Με τη HRCT στη βηρυλλίωση διακρίνοµε παρεγχυµατικούς όζους σε 

γειτνίαση µε τους βρόγχους και τα αγγεία, ως και µε τα µεσολόβίδια 

διαφράγµατα, πάχυνση των µεσολοβιδίων διαφραγµάτων, βλάβες του τύπου 

θολής υάλου και του τύπου µελισσοκηρύθρας, µάζες που συρρέουν,  

παχύνσεις του τοιχώµατος των βρόγχων, διόγκωση των αδένων των πυλών ή 

του µεσοθωρακίου.163,164  

Στην αµιάντωση διακρίνοµε µε τη HRCT τοξοειδείς υποϋπεζωκοτικές 

γραµµές που ακολουθούν τη κυρτότητα του υπεζωκότα του έσω θωρακικού 

τοιχώµατος στα οπίσθια τµήµατα των πνευµόνων, πάχυνση των 

µεσολοβιδίων και ενδολοβιδίων διαφραγµάτων. Αυτά τα παχειά µεσολοβίδια 

διαφράγµατα εντοπίζονται στο υποϋπεζωκοτικό πνευµονικό παρέγχυµα και 
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έρχονται σε επαφή µε τον υπεζωκότα. Μεµονωµένοι όζοι διαµέτρου 1 mm 

απέχουν µερικά χιλιοστά από τον υπεζωκότα και σπάνια εφάπτονται αυτού. 

Μεµονωµένοι όζοι συνδέονται µε τους περιφερικούς κλάδους της πνευµονικής 

αρτηρίας. Υφίσταται αυξηµένη υποϋπεζωκοτική πυκνότητα του πνευµονικού 

παρεγχύµατος στα οπίσθια πνευµονικά τµήµατα που υπόκεινται στη 

βαρύτητα, αλλοίωση που δεν µεταβάλλεται µε την αλλαγή θέση του ασθενούς 

σε πρηνή θέση, ενδεικτικό της µονιµότητας της βλάβης. Η ζώνη αυτή έχει 

εύρος 2-20 mm και ασαφοποιεί τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του 

υποκειµένου πνευµονικού παρεγχύµατος. Παρεγχυµατικές ινώδεις ταινίες 

εκτείνονται µέχρι τον υπεζωκότα, δεν µεταβάλλονται µε την αλλαγή θέσης του 

εξεταζοµένου σε πρηνή θέση. Οι ταινίες αυτές σε µεταγενέστερο στάδιο 

δίδουν απεικονιστικά την εικόνα του τύπου µελισσοκηρύθρας, εικόνα που 

εντοπίζεται κυρίως στα οπίσθια τµήµατα των κάτω λοβών, µε το γειτονικό 

υπεζωκότα να εµφανίζεται συχνά πεπαχυµένος.165  

Από τους Kraus T και συν αναφέρεται ότι στη πνευµονοκονίωση που 

αναπτύσσεται µε την έκθεση σε σκόνη αλουµινίου αποκαλύπτονται µε τη 

HRCT µικρά οζίδια στο κέντρο του λοβιδίου και ελαφρά πάχυνση των 

µεσολοβιδίων διαφραγµάτων.166  

Στην πνευµονοκονίωση των ανθρακωρύχων (Coal worker's 

pneumoconiosis-CWP), ανθράκωση, τα ευρήµατα µε τη HRCT είναι τα ίδια µε 

τη πυριτίαση, µε περισσότερο σαφή όρια των οζιδίων στη πυριτίαση απ'ότι 

στην ανθράκωση.161,162 

Προοπτική µας είναι η λήψη BALF από οδοντοτεχνίτες, για µελέτη των 

πληθυσµών και των υποπληθυσµών των κυττάρων, ανίχνευση και χηµική 

ανάλυσή σωµατιδίων, έλεγχο µοριακής βιολογίας, κυτταροκινών, αυξητικού 
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παράγοντα ή  άλλων παραγόντων, ώστε να διευκρινισθεί η παθογένεια της 

πνευµονοκονίωσης στους οδοντοτεχνίτες. 
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Συµπεράσµατα 
 

Τα συµπεράσµατα από τη κλινική και απεικονιστική µελέτη των 

οδοντοτεχνιτών που εξετάσθηκαν είναι:  

α) Η συχνότητα της πνευµονοκονίωσης σύµφωνα µε τα ακτινολογικά 

κριτήρια του ILO ήταν 9,8%.  

β) 21,6% των οδοντοτεχνιτών δεν λαµβάνουν µέτρα προστασίας. 

γ) Στο 43,1% των οδοντοτεχνιτών αποκαλύπτονται πνευµονικά οζίδια 

ταυτόχρονα µε τη CCT και την HRCT, στο 39,2% µε τη CCT και στο 39,2% µε 

τη HRCT. 

δ) Στο 27,5% των οδοντοτεχνιτών µε φυσιολογική ακτινογραφία 

θώρακα αποκαλύπτονται πνευµονικά οζίδια µε τη CCT και την HRCT 

θώρακα. 

ε) Η αναφορά συµπτωµάτων από το αναπνευστικό σύστηµα (ξηρός 

βήχας, βήχας µε απόχρεµψη, δύσπνοια, συριγµός) των οδοντοτεχνιτών ήταν 

συχνότερη σε σύγκριση µε τα άτοµα της οµάδας ελέγχου (p=0,008). Τα 

συµπτώµατα σχετίζονται µε την µη χρήση συστηµάτων εξαερισµού 

(p=0,0076).  

στ) Η επαγγελµατική έκθεση στο περιβάλλον του οδοντοτεχνικού 

εργαστηρίου δεν είχε επηρεάσει τις επί τοις εκατό (%) προβλεπόµενες τιµές 

των παραµέτρων του λειτουργικού ελέγχου του αναπνευστικού συστήµατος 

των οδοντοτεχνιτών.  

ζ) Προοπτική µελέτη αποτελεί η αναζήτηση στο BALF παραγόντων, 

ώστε να διευκρινισθεί η παθογένεια της πνευµονοκονίωσης στους 

οδοντοτεχνίτες. 

 

Π  ε  ρ  ί  λ  η  ψ  η 
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Η πνευµονοκονίωση των οδοντοτεχνιτών έχει αναδειχθεί πρόσφατα σε 

πεδίο έρευνας των διάµεσων πνευµονικών νοσηµάτων. Σκοπός αυτής της 

µελέτης είναι η εκτίµηση της συχνότητας της πνευµονοκονίωσης  στους 

οδοντοτεχνίτες της «Ένωσης Οδοντοτεχνιτών Ηρακλείου».  

Μελετήθηκαν 51 οδοντοτεχνίτες, που συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο 

σχετικό µε το ατοµικό αναµνηστικό και τα συµπτώµατα από το αναπνευστικό 

σύστηµα, τις επαγγελµατικές συνήθειες και την επαγγελµατική έκθεση. 

Υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση, ακτινογραφία θώρακα, συµβατική και 

υψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τοµογραφία θώρακα. Εκτιµήθηκε επίσης η 

αναπνευστική τους λειτουργία µε σπιροµέτρηση, µέτρηση των πνευµονικών 

όγκων και της διαχυτικής ικανότητας.  Τα ευρήµατα συγκρίθηκαν µε 51 άτοµα 

οµάδας σύγκρισης.  

Οι ακτινογραφίες 5 (9,8%) οδοντοτεχνιτών έδειξαν βλάβες 

πνευµονοκονίωσης. Με την υπολογιστική τοµογραφία θώρακα 

απεκαλύφθησαν 11 (27,5%) οδοντοτεχνίτες µε πνευµονικά οζίδια, που είχαν 

φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα. Οι µέσες τιµές των παραµέτρων της 

πνευµονικής λειτουργίας, ακόµα και στους οδοντοτεχνίτες µε τη 

πνευµονοκονίωση, δεν διέφεραν από αυτές των ατόµων της οµάδας 

σύγκρισης. ∆εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές µεταβολές των τιµών των 

παραµέτρων της πνευµονικής λειτουργίας σε σχέση µε το κάπνισµα, την 

έκθεση στα µέταλλα και στους άλλους παράγοντες στο οδοντοτεχνικό 

εργαστήριο. Όµως οι οδοντοτεχνίτες που ανέφεραν συµπτώµατα από το 

αναπνευστικό σύστηµα ήταν περισσότεροι από τα άτοµα της οµάδας ελέγχου 

(p=0,008). Η αναφορά συµπτωµάτων σχετιζόταν µε την µη χρήση 

συστηµάτων εξαερισµού.  
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Συµπεραίνεται ότι η επαγγελµατική έκθεση των οδοντοτεχνιτών είναι 

συχνή αιτία (10%) πνευµονοκονίωσης. Αν και η πνευµονική λειτουργία δεν 

επηρεάζεται σηµαντικά, απαιτούνται µακροχρόνιες µελέτες για τις πιθανές 

µελλοντικές επιπτώσεις της έκθεσης. Η χρήση προφυλακτικών µέτρων 

κρίνεται πληµµελής.  
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Pneumoconiosis among dental technicians has recently emerged as an 

area of research in interstitial lung disease. This study was carried out to 

estimate the prevalence of pneumoconiosis in dental technicians of the 

Heraklion Dental Technicians' Association.  

Fifty-one dental technicians completed an exposure history 

questionnaire and underwent a clinical examination, including chest 

radiographs, spirometric assessment of lung volume and diffusing capacity. 

Also they underwent conventional and high resolution computed tomography 

of thorax. Values were compared with 51 control subjects.  

Five dental technicians showed radiological evidence of 

pneumoconiosis. The prevalence of pneumoconiosis in this study was 9,8%. 

The 11 subjects with pulmonary nodules in the chest radiographs were 

increased to 22 by conventional and high resolution computed tomography of 

thorax. Mean lung function values of the dental technicians, even in those with 

pneumoconiosis, were not significantly different from controls. No significant 

changes in lung function parameters were associated with smoking, exposure 

to metals and other contaminants. Dental technicians, however, reported 

more frequently respiratory symptoms than controls (p=0,008). Symptoms 

were associated to the absence of a ventilation system. Our data suggest that 

pneumoconiosis is common (≈ 10%) in dental technicians due to inadequate 

prophylactic measures. Although pulmonary function was not fount affected 

longitudinal studies are needed to observe any long term effects.   

Key wards: Dental technicians, epidemiology, lung function, 

occupational exposure, pneumoconiosis 
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