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Εισαγωγή
Γιατί η βασίλισσα Αγγλίας και Ιρλανδίας Ελισάβετ Α’ δεν
αποχωριζόταν ποτέ το μεταξωτό μαντήλι της;

Γιατί ο πρώτος πρόεδρος των Η.Π.Α., Τζορτζ Ουάσινγκτον,
κρατούσε το στόμα του ερμητικά κλειστό;

Τι σχέση έχει η μάχη του Βατερλώ με τα δόντια;

Τι κοινό έχουν ένα βουλκανιζατέρ και μια οδοντοστοιχία;
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Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα βρει ο αναγνώστης στην
ερευνητική μας εργασία για την προσθετική και την αισθητική
οδοντιατρική.
Τα δόντια σχετίζονται με τη μάσηση της τροφής, άρα την επιβίωση,
προσθέτουν σημαντικά στην ομορφιά του προσώπου και είναι απαραίτητα
για την ορθή εκφώνηση των ήχων της ομιλίας. Για τους παραπάνω λόγους,
από την αρχή της εμφάνισής του στη γη ο άνθρωπος προσπαθεί να καλύψει
τα φυσικά δόντια που χάνονται είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια, με
τεχνητά.

Έγχρωμο χαρακτικό του 1811, όπου ένας Γάλλος οδοντίατρος δείχνει δείγματα των
τεχνητών δοντιών που φτιάχνει. (Από την έκθεση «Δόντια» (Teeth) στο Βρετανικό Μουσείο για
την Υγεία. Welcome Collection (2018).
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Ενότητα 1η
Μέταλλα, δόντια ελεφάντων, κοχύλια και βότσαλα
Η απώλεια των δοντιών συνδέεται με ασθένειες της στοματικής κοιλότητας,
που ταλαιπωρούν το ανθρώπινο είδος από την αρχή της ύπαρξής του.
Κρανία Cro Magnon ανθρώπων που έζησαν 25.000 χρόνια πριν από σήμερα
παρουσιάζουν εμφανή στοιχεία οδοντικής τερηδόνας. Οι Σουμέριοι σε
γραπτά κείμενα που χρονολογούνται στα 5.000 π.Χ. περιγράφουν τα
«οδοντικά σκουλήκια» ως το αίτιο της οδοντικής τερηδόνας1.

Γλυπτό του 18ου αι., ύψ. 10 εκ. από ελεφαντόδοντο που παριστάνει σκουλήκια να σκαλίζουν
και να καταστρέφουν τα δόντια, όπως πίστευαν οι Σουμέριοι.

Για την αντιμετώπιση του πόνου που προκαλούν τα τερηδονισμένα δόντια οι
Κινέζοι, όπως αναφέρεται σε κείμενο του 2.700 π.Χ., εφαρμόζουν τον
βελονισμό. Οι Βαβυλώνιοι, οι Ασσύριοι και οι Αιγύπτιοι αξιοποιούν τις
γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην κατεργασία και τη χρήση των μετάλλων
(χρυσού, αργύρου, χαλκού, σιδήρου) και τις εφαρμόζουν κατασκευάζοντας
απλές προσθετικές αποκαταστάσεις, αλλά και περιδέσεις των εύσειστων
δοντιών. Για παράδειγμα, στην Αίγυπτο πιστεύεται ότι από το 2.500 π.Χ.
εφαρμόζουν τη μέθοδο της ναρθηκοποίησης των δοντιών με λεπτό σύρμα ή
δακτυλίους από χρυσό.

1

Εμμανουήλ 2007: 175
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Γέφυρα που συνδέει τρία δόντια με χρυσό σύρμα.
Χρονολογείται από την εποχή του Παλαιού
Βασιλείου, στην Αίγυπτο.

Ανάλογες προσπάθειες έγιναν και από
τους Φοίνικες, οι οποίοι, με τα μέχρι
τώρα δεδομένα, ήταν οι πρώτοι που
εφάρμοσαν την οδοντική προσθετική.

Η πρόσθεση Gaillardot βρέθηκε στη Σιδώνα.
(Μουσείο Λούβρου)

Η πίσω όψη μιας γέφυρας της κάτω γνάθου.
Τέσσερα φυσικά ανθρώπινα δόντια και
δύο από ελεφαντοστούν, συνδέονται με χρυσό
σύρμα. Εύρημα του 5ου-4ου π. Χ. αι. στη Σιδώνα.

Από τους δεξιοτέχνες μεταλλουργούς Ετρούσκους έχουμε την πλουσιότερη
συλλογή αρχαίων οδοντικών προσθέσεων2. Γύρω στα 800 π.Χ. ανέπτυξαν και
εξέλιξαν μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά.
Τα «τεχνητά» δόντια προέρχονταν από ανθρώπους και ζώα, ήταν σκαλισμένα
σε δόντια ελέφαντα και ιπποπόταμου ή ήταν κοχύλια και βότσαλα. Για τη
σταθεροποίησή τους οι Ετρούσκοι χρησιμοποιούσαν σύρματα και
δακτυλίους από χρυσό.

2

Johnson 1959: 841
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Κρανίο Ετρούσκου με χρήση χρυσών
ελασμάτων για τη σταθεροποίηση των
δοντιών.

Γέφυρα από χρυσό που συνδέει τεχνητά δόντια
(περίοδος των Ετρούσκων).

Οδοντοστοιχία
Ετρούσκου
χρησιμοποίησε
εφυρώματα
ελάσματα και ψεύτικα δόντια.

ο
από

οποίος
χρυσά

Οδοντοστοιχία Ετρούσκου με ψεύτικα
δόντια.

6

Κι από την αρχαία Ελλάδα έχουν έρθει στο φως οδοντικές προσθέσεις και
μάλιστα ανήκουν και στους δύο τύπους: ο συρμάτινος έχει εντοπισθεί σε
πρόσθεση από την Ερέτρια (4ος αι. π.Χ.) και ο ελασμάτινος από την Τανάγρα
(4ος-3ος αι. π.Χ.)3.
Ο αρχαίος Έλληνας ιατρός Ιπποκράτης (460 π.Χ.-377 π.Χ.) περιέγραψε τα
δόντια, μελέτησε τις καταβολές τους, ερεύνησε τις ασθένειές τους, εισήγαγε
εργαλεία και μεθόδους εξαγωγής δοντιών, πρότεινε θεραπείες, πρέσβευε
όμως την προστασία και τη διατήρηση των δοντιών.
Στα ρωμαϊκά χρόνια δεν υπάρχουν ευρήματα που να μαρτυρούν τη χρήση
τεχνητών οδοντοστοιχιών από τους Ρωμαίους, δεν μπορεί όμως να μην
υπήρχαν αφού συναντάμε αναφορές σε πηγές, όπως στο ποίημα του Ρωμαίου
ποιητή Μαρτιάλη (40 μ.Χ.-104 μ.Χ.), το οποίο αναφέρεται σε μια γυναίκα
που, κάθε βράδυ, βγάζει τα δόντια της όπως το φόρεμά της4.

Ο
δοντική πρόσθεση από την Ερέτρια (4ος αι. π.Χ.)

Οδοντική πρόσθεση από την Τανάγρα Βοιωτίας (4ος-3ος αι. π.Χ.).

Και οι δύο οδοντικές προσθέσεις φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (βλ.
Κουτρούμπας 2016: 321-331).
4
Εμμανουήλ 2007: 175.
3

7

Ενότητα 2η
Από τους μοναχούς και τους μπαρμπέρηδες,
στην τυποποίηση της μορφής της μερικής
οδοντοστοιχίας
Στην περίοδο του Μεσαίωνα, αίτια που έχουν να κάνουν με τον θρησκευτικό
φανατισμό και τον μυστικισμό, αλλά και η έλλειψη γραπτών τεκμηρίων
που θα προωθούσαν κάθε τι νεωτερικό, αναστέλλουν την πρόοδο και την
εξέλιξη στην οδοντιατρική. Προκαλεί έκπληξη, αλλά την περίοδο αυτή την
οδοντιατρική την ασκούν άτομα που ουδεμία σχέση έχουν μ’ αυτήν, αλλά
ούτε και κάποια επιστημονική μόρφωση κι αυτοί είναι, κυρίως, μοναχοί και
μπαρμπέρηδες.

Η καρέκλα του μπαρμπέρη-χειρουργού. (Από την έκθεση «Δόντια» (Teeth) στο
Βρετανικό Μουσείο για την Υγεία. Welcome Collection (2018).

Τα τερηδονισμένα δόντια φράζονται με … μαστίχα και μέλι (10ος αι.), αλλά
και με φύλλα χρυσού (16ος αι.)5.

5

Κωτσιομύτη: 1-1.
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Τον 15ο αιώνα οι πρώτες οδοντοστοιχίες στην Ευρώπη περιελάμβαναν μια
πλάκα βάσης από μέταλλο, η οποία στηριζόταν στα ούλα. Τα δόντια ήταν
σκαλισμένα σε συμπαγή κομμάτια ελεφαντόδοντου ή οστών. Δεν υφίστατο
κράτημα κι επιπλέον, ούτε σταθερότητα ούτε λειτουργικότητα μπορούσε να
επιτευχθεί, όταν μια οδοντοστοιχία από ελεφαντόδοντο θα μπορούσε να
ζυγίζει 0,045 kg6.

Οδοντοστοιχία από ελεφαντόδοντο.

Τον επόμενο, 16ο αι., ξεκινά η κατασκευή
προσθετικών αποκαταστάσεων. Συγκεκριμένα,
στην Ελβετία ανακαλύφθηκε οδοντοστοιχία
που χρονολογείται στα 1500, σκαλισμένη σε
κόκαλο βοδιού, που χρησιμοποιείτο για
αισθητικούς λόγους. Ο Γάλλος χειρουργός
Ambroise Paré (1510-1590) κατασκεύασε
σειρές δοντιών που ήταν σκαλισμένα σε κόκαλο
ή ελεφαντόδοντο και ήταν ο πρώτος που
εφάρμοσε προσθετικές αποκαταστάσεις για την
αντιμετώπιση
υπερωισχιστιών
κάνοντας
7
μάλιστα χρήση της ευγενόλης .

Williams 2015: 94.
Η ευγενόλη είναι αιθέριο έλαιο. Πρόκειται για μια ένωση που ανήκει στα φαινυλοπροπανοειδή). Έχει τοπικές αναισθητικές και αντισηπτικές ιδιότητες, ως εκ τούτου είναι
χρήσιμη στην οδοντιατρική. Περιέχεται σε ποσοστό πάνω από 15% στο γαρύφαλλο ή
μοσχοκάρφι.
6
7
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Ο συμπατριώτης του, Jacques Guillemeau
(1550-1613) δεν αρκέστηκε μόνο στην
κατασκευή οδοντοστοιχιών σε ελεφαντόδοντο
και δόντια θαλάσσιου ίππου, αλλά επιδόθηκε
και στην κατασκευή δοντιών από άσπρη
μαστίχα καθώς και από σκόνη μαργαριταριών
και κοραλλιών που αποτελούν τον πρόδρομο της
πορσελάνης.

Τον 17ο αιώνα η Άπω Ανατολή και συγκεκριμένα η Ιαπωνία πρωταγωνιστεί
με την κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών που είναι σκαλισμένες σε ειδικό
ξύλο ή σε συνδυασμό ξύλου με δόντια σκαλισμένα πάνω σε κόκκαλο. Οι
οδοντοστοιχίες αυτές είναι οι πρώτες με ολική κάλυψη υπερώας.

Διακοσμητικό από ξύλο και ελεφαντόδοντο του 17ου αιώνα που απεικονίζει μία εξαγωγή
δοντιών. (Από την έκθεση «Δόντια» (Teeth) στο Βρετανικό Μουσείο για την Υγεία
Welcome Collection (2018).

10

Ενότητα 3η
Γάλλοι και Γερμανοί σε έναν αγώνα για
καλύτερα υλικά και τεχνικές
Αυτό που τους προηγούμενους αιώνες αποτελούσε πρόβλημα, δηλαδή η
σταθεροποίηση των οδοντοστοιχιών, τον 18ο αι. φαίνεται πως αρχίζει σιγά,
σιγά να επιλύεται. Οι οδοντοστοιχίες στις αρχές του 18ου αι., έχουν
ελατήρια από επίπεδα κόκκαλα φάλαινας, συνδεδεμένα μεταξύ των άνω και
κάτω βάσεων που είναι από ελεφαντόδοντο, ώστε να συγκρατούν την προς τα
έξω και προς τα ούλα κίνηση της οδοντοστοιχίας. Μέσα σε 50 χρόνια τα
κόκκαλα της φάλαινας θα αντικατασταθούν από
τις πιο αποδοτικές περιελίξεις
χρυσού ή
αργύρου8.
Πολύ σημαντική πρόοδος σημειώνεται και στον
τομέα των υλικών αποτύπωσης. Ο Βερολινέζος
Philipp Pfaff (1713-1766), οδοντίατρος του
Φρειδερίκου
του Μεγάλου
της Πρωσίας,
χρησιμοποίησε το 1756 το άσπρο κερί για την
αποτύπωση γνάθου και στη συνέχεια έφτιαξε ένα
εκμαγείο από το αποτύπωμα με παρισινή γύψο.
Αυτό σήμαινε ότι το κομμάτι του ελεφαντόδοντου
θα μπορούσε να σκαλιστεί για να ταιριάζει στο
καλούπι χωρίς ο ασθενής να είναι παρών για τις
αναγκαίες προσαρμογές.

Τα δόντια που χρησιμοποιήθηκαν είτε
τα είχαν εξαγάγει από στόματα
άπορων ανθρώπων, έναντι χρημάτων
είτε τα είχαν εξαγάγει, δωρεάν, από
στόματα
νεκρών.
Φυσικά,
σε
περιόδους πολέμου τα δόντια ήταν
άφθονα καθώς τα έπαιρναν από τους
νεκρούς στρατιώτες, μάλιστα για
κάποια περίοδο αποκαλούνταν «δόντια
Βατερλώ».
Οδοντοστοιχία από ελεφαντόδοντο

8

Williams 2015: 95.
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Γάλλοι και Γερμανοί επιδίδονται τώρα σε έναν αγώνα δρόμου για καλύτερα
υλικά και τεχνικές9. Υπήρχε ένας, επιπλέον, λόγος πέρα από τον προφανή,
που είναι η τάση του ανθρώπου να αναζητά το ιδανικό: το ελεφαντόδοντο
και τα οστά που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των οδοντοστοιχιών
ήταν πορώδη, κατά συνέπεια όταν ένας άνθρωπος τα φορούσε για κάποιο
χρονικό διάστημα, ένιωθε δυσάρεστη γεύση, αλλά και η δυσοσμία του
στόματός του προς τους γύρω του ήταν ανυπόφορη. Οι βεντάλιες δεν ήταν
μόνο ένα αξεσουάρ μόδας τον 18ο αιώνα, αλλά κι ένα ουσιαστικό στοιχείο
για την απομάκρυνση των οσμών του ανθρώπινου στόματος.

Στη δεκαετία του 1780 η παραγωγή οδοντοστοιχιών από πορσελάνη ενός
τεμαχίου έλυσε το πρόβλημα της δυσάρεστης αναπνοής και των λεκέδων στα
ελεφάντινα δόντια.

Οι οδοντοστοιχίες αυτές κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά από τον Alexis
Duchateau (1714-1792), έναν φαρμακοποιό στο Παρίσι, αλλά η κατασκευή
τους αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον βοηθό του, Nicholas Dubois de
Chamant (1753-1824).

Αυτός, το 1792, μετέφερε την πρακτική
του στο Λονδίνο καθώς η Γαλλική
Επανάσταση του στερούσε την
αριστοκρατική πελατεία του. Την πάστα
πορσελάνης για τις «οδοντοστοιχίες
ορυκτής πάστας», την προμηθευόταν
από την Wedgwood, αλλά η σοβαρή
συρρίκνωση κατά την όπτηση έκανε την
Περιγραφές για τη χρήση των νέων υλικών και τεχνικών, γίνονται από τους Purmannde
Bresllau, Philipp Pfaff, William Rae και Etienne Bourdet (1722-1757) (Williams 2015: 94)
9
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εφαρμογή του όχι και τόσο ικανοποιητική.
Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του Pierre Fauchard (1678-1761), που
θεωρείται ο ιδρυτής της σύγχρονης οδοντιατρικής και ο πατέρας της
σύγχρονης οδοντικής προσθετικής. Το 1728 εκδίδει βιβλίο για την άσκηση
της οδοντιατρικής και την κατασκευή οδοντοστοιχιών, στο οποίο
περιγράφει αναλυτικά με 40 πίνακες τις προσθέσεις του, χρησιμοποιεί
γλωσσική και χειλική δοκό για τις μερικές οδοντοστοιχίες, κάνει λόγο για
τη συγκράτηση οδοντοστοιχιών και τη χρήση διαβήτη για τη μέτρηση των
διαστάσεων του στόματος και
του προσώπου10.

Το μεγάλο οδοντικό πρόβλημα του πρώτου προέδρου των Η.Π.Α. George
Washington (1732/1799) το έλυσε το 1789 ο οδοντίατρός του, John
Greenwood (1760-1819), ο οποίος κατασκεύασε τέσσερα ζεύγη
οδοντοστοιχιών από σκαλιστό κόκαλο και χρυσή βάση, είναι δε ο πρώτος που
χρησιμοποίησε σπειροειδή ελατήρια για τη
συγκράτηση των οδοντοστοιχιών.

George Washington (1732-1799)

10

Εμμανουήλ 2007: 176.
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Ενότητα 4η
Αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση
οδοντοστοιχιών για όλους
Η αυγή του 19ου αιώνα σημαδεύεται από τη μέθοδο άρθρωσης των εκμαγείων
με γύψο (J.P. Carriot, 1805), από την εισαγωγή της πορσελάνης στην
κινητή προσθετική (A. Fonzi, 1808),
τα συγκρατητικά «άγκιστρα» (J.
Gadette) και τους μασητικούς εφαπτήρες για να προστατεύονται οι
στοματικοί ιστοί (C. Delabarre, 1817)11.

Μουσείο Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η χρήση βασικών υλικών, όπως του ελεφαντόδοντου, των οστών και της
πορσελάνης, αποδείχτηκε όχι τόσο ικανοποιητική, γι’ αυτό και οι
οδοντίατροι στράφηκαν στο μέταλλο, ειδικά στο χρυσό. Μέχρι τη δεκαετία
του 1820 τα μοντέλα γύψου μετατρέπονταν σε μοντέλα μολύβδου ή
ψευδαργύρου τα οποία καθίσταντο αρκετά ανθεκτικά ώστε τα φύλλα χρυσού
να μπορούν να τυπώνονται πάνω τους χωρίς να σπάνε. Στη δεκαετία του
1840 αυτό αντικαταστάθηκε από το χτύπημα, με το οποίο ένα φύλλο χρυσού
συμπιεζόταν μεταξύ των ανθιστάμενων καλουπιών χύτευσης, παράγοντας
έτσι την πιο ακριβούς εφαρμογής πλάκα βάσης
μέχρι σήμερα. Αυτό
ου
παρέμεινε μέχρι τις αρχές του 20 αιώνα, όπου και αντικαταστάθηκε από
την «τεχνική του κεριού» που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.12
Το 1844-1845 ως αποτυπωτικό υλικό χρησιμοποιείται η πράσινη γύψος. Το
1848 όμως προτάθηκε ως αποτυπωτικό υλικό η γουταπέρκα, που είχε φτωχά
αποτελέσματα, αλλά το 1856 αναπτύχθηκε το σύνθετο θερμοπλαστικό υλικό
(Stent ΄s) από τον Άγγλο Charles Stent (1807-1885) που το ανακάλυψε13.

11

Εμμανουήλ 2007: 176
Williams 2015: 95
13
Κωτσιομύτη, 2008: 1-5
12

14

Γύρω στο 1850 η «ασημένια πάστα» (μείγμα αργύρου και υδραργύρου για
εμφράξεις), προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
Μέχρι τη δεκαετία του 1850 όλες οι οδοντοστοιχίες ήταν πολύ ακριβές και
προσιτές μόνο για τους πλούσιους. Επιπλέον, πρόσφεραν αισθητική κυρίως
και όχι λειτουργική αποκατάσταση. Αυτό άλλαξε με
την εφεύρεση του βουλκανίτη (βουλκανισμένου
καουτσούκ14) από τον Charles Goodyear (1800-1860).
Λεπτές ταινίες από βουλκανίτη κόβονταν για να
ταιριάζουν σε ένα οδοντικό μοντέλο και οι ταινίες
συγχωνεύονταν μεταξύ τους όταν υποβάλλονταν σε
πίεση και θέρμανση σε ένα βουλκανιστή, ο οποίος
μέχρι το τέλος της διαδικασίας παρήγαγε μια σκληρή,
με ακρίβεια προσαρμόσιμη βάση οδοντοστοιχίας στην
οποία στη συνέχεια προσαρμόζονταν δόντια από
πορσελάνη με μεταλλικούς πείρους. Για τη βελτίωση
του ελαστικού συγκράτησης, τα τακάκια απορρόφησης
συχνά ενσωματώνονταν στην υπερωική επιφάνεια και
το 1880 είχαν αντικαταστήσει την ανάγκη για ελατήρια που είχαν
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για πάνω από 100 χρόνια. Ίσως το πιο σημαντικό
ήταν ότι οι οδοντοστοιχίες αυτές ήταν φθηνές και έτσι η αποκατάσταση της
ολικής νωδότητας έγινε προσιτή και στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις15.
Ωστόσο, ο βουλκανίτης «έπεσε» με την πάροδο του χρόνου, εξαιτίας της
ανάπτυξης βακτηρίων και αντικαταστάθηκε από οδοντοστοιχίες αλουμινίου.
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Βουλκανισμός ονομάζεται η επεξεργασία του καουτσούκ με θείο για να βελτιωθούν οι φυσικές και
μηχανικές ιδιότητές του.
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Ενότητα 5η
Εισαγωγή των ρητινών, έμφαση στις
τεχνικές
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο στόμα αποδείχθηκαν ανεπαρκή
κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το 1917 οι οδοντοστοιχίες αλουμινίου
βελτιώθηκαν από δύο Αμερικανούς οδοντιάτρους. Ο σχεδιασμός τους είναι
γνωστός
ως
οδοντοστοιχίες
«Amex»
από
την
AMerican
EXpenditionaryForce. Οι συγκεκριμένες οδοντοστοιχίες είχαν χαμηλό
κόστος κατασκευής, ήταν ελαφριές, εύκολες στον καθαρισμό και σχεδόν
άφθαρτες, αλλά … πολύ άσχημες16.

Κατά τη διάρκεια φυλάκισής του σε βιρμανικό στρατόπεδο αιχμαλώτων στον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, φύλακες διέλυσαν την ακρυλική οδοντοστοιχία δεκανέα της Βασιλικής Πολεμικής
Αεροπορίας (RAF) της Βρετανίας, η οποία έπειτα αντικαταστάθηκε από μία αλουμινίου,
φτιαγμένη από μέταλλο κλεμμένο από καταρριφθέν ιαπωνικό μαχητικό αεροπλάνο (Από την
έκθεση «Δόντια» (Teeth) στο Βρετανικό Μουσείο για την Υγεία. Welcome Collection (2018).

Το «μεταλλικό» χαμόγελο δεν έγινε ποτέ μόδα. Ευτυχώς, κατασκευάστηκαν
σχετικά λίγες και στο τέλος του πολέμου η παραγωγή σταμάτησε.
Με την ανάπτυξη των «πλαστικών» στις αρχές του 20ου αιώνα έγιναν
διαθέσιμα νέα υλικά για την κατασκευή οδοντοστοιχιών, αλλά πολλά, όπως
τα Bakelite, Celluloid και ICI Kellodent, αποδείχθηκαν μη ικανοποιητικά.
Στα μέσα του 20ου αιώνα εισήχθησαν ως υλικά οδοντοστοιχιών τα ακρυλικά
πολυμερή, πολύ πιο πρακτικά και καλαίσθητα, που χρησιμοποιούνται
ακόμα και σήμερα ως υλικά κατασκευής των βάσεων. Ο 20ος αιώνας έφερε
σημαντική πρόοδο και στον τομέα των αποτυπωτικών υλικών και έτσι έγινε
εύκολη και κυρίως εξαιρετικά πιστή η αναπαραγωγή της ανατομίας των
16
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οδοντικών και στοματικών ιστών. Η διαδικασία της χύτευσης, που ήταν
γνωστή από πολύ παλιά, συστηματοποιήθηκε και άρχισε να χρησιμοποιείται
ευρέως για οδοντιατρικές κατασκευές από τις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ
πολύ αργότερα, περίπου το 1970, αναπτύχθηκαν προσπάθειες για
αντικατάσταση του χρυσού και των κραμάτων του, με άλλα μέταλλα και
κράματα, κυρίως με γνώμονα τη μείωση του κόστους17.
Προς το τέλος του 20ου αι. στο πρόβλημα της απώλειας φατνιακού οστού
μετά από την εξαγωγή δοντιών που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
συγκράτησης των οδοντοστοιχιών δίνουν απάντηση οι επένθετες
οδοντοστοιχίες. Τα εμφυτεύματα ενσωματώνονται στις οδοντοστοιχίες καθώς
και πάνω στα εναπομείναντα δόντια (ρίζες) μετά από την ενδοδοντική
θεραπεία τους. Η τεχνική αυτή έχει δύο σημαντικά οφέλη, διατήρηση του
φατνιακού οστού και καλύτερη συγκράτηση και σταθερότητα για την
οδοντοστοιχία η βάση της οποίας εξακολουθεί να είναι η ακρυλική ρητίνη18.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την αισθητική οδοντιατρική
αυξάνεται στον 21ο αιώνα. Τα νέα συστήματα οδοντικής πορσελάνης που
συνδυάζουν την αισθητική με τη σταθερότητα και τη λειτουργία θα
βοηθήσουν τους οδοντιάτρους να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση των
καταναλωτών για δυνατά δόντια που λειτουργούν όπως το φυσικό σμάλτο
και η οδοντίνη.
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Επίλογος
Η οδοντιατρική, ανέκαθεν, ήταν κομμάτι της ζωής του ανθρώπου και ήδη
από τα αρχαία χρόνια, της δόθηκε η πρέπουσα σημασία. Συνάντησε
δυσκολίες, όπως άλλωστε και κάθε επιστήμη, όμως προσαρμόστηκε στα
δεδομένα κάθε ιστορικής περιόδου και εξελίχθηκε με τον ανάλογο ρυθμό.
Παρατηρούμε πως, ανάλογα με την ιστορική περίοδο που μελετάμε,
εξελίχθηκε σε διαφορετικούς τόπους και κάτω από διαφορετικές συνθήκες.
Τα
τελευταία
χρόνια,
που
παρατηρείται
το
φαινόμενο
της
παγκοσμιοποίησης, εξελίσσεται, στις ανεπτυγμένες χώρες, με παρόμοιους
ρυθμούς.
Η οδοντιατρική δεν ασχολείται όμως μόνο με την κάλυψη των νωδών
περιοχών, αλλά από παλιά, σύμφωνα με τη μελέτη μας, είδαμε πως
σημαντική ήταν επίσης και η εικόνα του χαμόγελου. Όμως, μόνο τους
τελευταίους δύο αιώνες η οδοντιατρική έχει γίνει προσιτή σε όλους, σε
αντίθεση με παλαιότερα, που επιδιωκόταν και η χρήση υλικών, όπως ο
χρυσός, που φανερώνουν τη ματαιοδοξία των πλούσιων, ειδικά, ανθρώπων.
Σημαντικό και μεγάλο κομμάτι της οδοντιατρικής είναι, λοιπόν, η
αισθητική του στόματός μας και λόγω αυτού χρησιμοποιούνται κάποια
συγκεκριμένα υλικά και τεχνικές. Σε εμάς πολλά απ’ αυτά φαίνονταν
δεδομένα και μέσα από αυτή την έρευνα, είχαμε την ευκαιρία να
ξεδιπλώσουμε μια άλλη πτυχή της ιστορίας και να δούμε την προσφορά μιας
επιστήμης ανά τους αιώνες.

Η ηθοποιός Ντέμυ Μουρ. Στην πρώτη φωτογραφία με δύο πεσμένα δόντια που της προκάλεσε
το άγχος, όπως είπε και στη δεύτερη με αποκατεστημένη οδοντοστοιχία και λαμπερό
χαμόγελο.
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