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H μόνη λύση για 
τα νοσήματα του 
περιοδοντίου

Τα νοσήματα του περιοδοντίου είναι η ουλίτιδα και η 

περιοδοντίτιδα.

Από ουλίτιδα υποφέρουν περισσότεροι από τα 2/3 

του πληθυσμού, ενώ η περιοδοντίτιδα αποτελεί την 

πιο συχνή αιτία απώλειας δοντιών σε ηλικίες άνω 

των 30 ετών.

Η ουλίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος που 

περιορίζεται στα ούλα. Προκαλείται από τη 

συγκέντρωση της μικροβιακής οδοντικής πλάκας, η 

οποία δημιουργείται από τα εξης: 

Κακή στοματική υγιεινή (λανθασμένο ή 

ανεπαρκές βούρτσισμα)

Διαταραχές στο κλείσιμο των δοντιών (κακή 

σύγκλιση)

Ανώμαλη θέση των δοντιών

Κακές προσθετικές εργασίες

Πέτρα (τρυγία)

Κάπνισμα 

Κακή διατροφή

Στοματική αναπνοή

Λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων

Ορμονικές διαταραχές

Διάφορα νοσήματα όπως σακχαρώδης 

διαβήτης, ανοσολογικές διαταραχές,  

νοσήματα μεταβολισμού κ.ά.
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Η περιοδοντίτιδα είναι μια φλεγμονώδης 
νόσος που επηρεάζει όλους τους ιστούς 
του περιοδοντίου, τόσο τα ούλα όσο και το 
οστό της γνάθου. Αποτελεί εξελικτικό στάδιο 
της ουλίτιδας. Οι αιτιολογικοί παράγοντες 
είναι οι ίδιοι, με τη μόνη διαφορά ότι, 
λόγω χρονιότητας, υπάρχει εντονότερος ο 
μικροβιακός παράγοντας. Σ’ αυτό το στάδιο 
μπορεί να κριθεί απαραίτητη πιο περίπλοκη 
θεραπεία, για να αποφευχθεί η απώλεια του 
δοντιού. Κι αυτό διότι έχουμε καταστροφή 
τόσο των ούλων όσο και του οστού της γνάθου 
που συγκρατεί το δόντι, οπότε το προσβληθέν 
δόντι χάνει σταδιακά οστική στήριξη, γίνεται 
εύσειστο και χαλαρό και μπορεί να αποπέσει 
στο στόμα ή να χρειαστεί εξαγωγή. Το δόντι 
μπορεί, θεωρητικά, να είναι γερό και, παρ’ 
όλα αυτά, να χαθεί, γεγονός που πολύ συχνά 
συνοδεύεται από πόνο που δεν υποχωρεί 
παρά μόνο αν το δόντι αφαιρεθεί. 
Ένας από τους τρόπους θεραπείας της 
περιοδοντίτιδας, σε περίπτωση που διαγνωσθεί 
σε πρώιμο σχετικά στάδιο, είναι ο καθαρισμός 
των δοντιών και η απόξεση των ριζών. 
Ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, ο 
οδοντίατρος μπορεί να συστήσει συντηρητική 
ή και χειρουργική θεραπεία σε ένα ή 
περισσότερα τεταρτημόρια του στόματος, 
θεραπεία που μπορεί να χρειαστεί μία ή 
περισσότερες επισκέψεις στον οδοντίατρο. 
Η περιοδοντίτιδα δεν θεραπεύεται τελείως. 
Ακολουθώντας όμως κανείς τις οδηγίες του 
οδοντίατρου, διατηρώντας καλή στοματική 
υγιεινή και κάνοντας πολύ τακτικούς 
επανελέγχους, το νόσημα περιορίζεται και 
ελέγχεται, μένοντας σε σταθερά επίπεδα για 
πολλά χρόνια. 

Σ’ αυτό το στάδιο το νόσημα είναι αναστρέψιμο. Η ουλίτιδα υποχωρεί με κατάλληλη θεραπεία 
από τον οδοντίατρο. Χρειάζεται όμως τακτική 
παρακολούθηση και συνεπείς καθαρισμούς από το γιατρό (το απλό βούρτσισμα δεν αρκεί).


