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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η  αναδροµική αυτή µελέτη αποσκοπούσε αρχικά στην αξιολόγηση της οδοντικής 

κατάστασης νέων ατόµων που προσέρχονται αναζητώντας οδοντιατρική θεραπεία 

στην Οδοντιατρική Σχολή  του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο δεύτερος σκοπός της 

µελέτης ήταν η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της οδοντικής κατάστασης αυτών 

των ατόµων µε τη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο και µε τις συνήθειες της 

στοµατικής υγιεινής τους. Για τους σκοπούς αυτούς µελετήθηκαν 621 φάκελοι 

αρχείου ασθενών της Κλινικής ∆ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος της 

Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι 621 ασθενείς (246 άνδρες, 

375 γυναίκες ) προσήλθαν στην Οδοντιατρική Σχολή κατά τη χρονική περίοδο1999-

2002 και ήταν ηλικίας από 20 έως 40 ετών (µέση ηλικία 26,7). Από κάθε φάκελο 

ασθενούς καταγράφηκαν στοιχεία που αφορούσαν στη συχνότητα επίσκεψης στον 

οδοντίατρο, στη συχνότητα  και τον τρόπο βουρτσίσµατος των δοντιών, στον αριθµό 

των τερηδονισµένων, ελλειπόντων και εµφραχθέντων δοντιών καθώς και στον ουλικό 

δείκτη. Για κάθε ασθενή εκτιµήθηκε ο δείκτης DMF και ο δείκτης αναγκών 

θεραπείας όσον αφορά στην τερηδόνα. Οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε τη 

συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο, την συχνότητα και τον τρόπο βουρτσίσµατος 
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των δοντιών σε υποοµάδες. Μελετήθηκε η πιθανή ύπαρξη συσχέτισης ανάµεσα στους 

3 δείκτες ( δείκτη DMF , ουλικό δείκτη, δείκτη αναγκών θεραπείας όσον αφορά στην 

τερηδόνα) και στη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο, στη συχνότητα και τον 

τρόπο βουρτσίσµατος των δοντιών. Η µέση τιµή του δείκτη DMF ήταν 7,68 (±3,24), 

του ουλικού δείκτη ήταν 2,98(±1,72) και του δείκτη αναγκών 70,6%. 

Οι ασθενείς που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο 2 φορές το χρόνο είχαν στατιστικά 

σηµαντικά χαµηλότερη µέση τιµή δείκτη αναγκών και ουλικού δείκτη αλλά µη 

στατιστικά σηµαντικά διαφορετική µέση τιµή δείκτη DMF σε σύγκριση µε τους 

ασθενείς που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο µόνο περιστασιακά. 

Οι ασθενείς που βούρτσιζαν τα δόντια τους 3 φορές την ηµέρα είχαν τη  χαµηλότερη 

µέση τιµή δείκτη αναγκών και ουλικού δείκτη. Για τον δείκτη αναγκών και τον 

ουλικό δείκτη υπήρχε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ υψηλής συχνότητας 

επίσκεψης στον οδοντίατρο (2 φορές τον χρόνο)και βουρτσίσµατος των δοντιών 

περισσότερες από µία φορά την ηµέρα . 

Από τη µελέτη αυτή προκύπτει ότι ο χαµηλός δείκτης αναγκών και ο χαµηλός 

ουλικός δείκτης συσχετίζονται µε υψηλή συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο και 

βουρτσίσµατος των δοντιών. Ο συνδυασµός υψηλής συχνότητας επίσκεψης στον 

οδοντίατρο και υψηλής συχνότητας βουρτσίσµατος των δοντιών είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός στη διατήρηση του δείκτη αναγκών και του ουλικού δείκτη σε χαµηλά 

επίπεδα. 

 

Λέξεις ευρετηρίου 

Οδοντική τερηδόνα, ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης, ουλικός δείκτης, συχνότητα 

επισκέψεως στον οδοντίατρο, συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1990 

παρατηρήθηκε σηµαντική ελάττωση των δεικτών τερηδόνας τόσο στα παιδιά όσο και 

στους ενήλικες στις αναπτυγµένες χώρες 1,2,3.Ο επιπολασµός της τερηδόνας έχει 

σηµαντικά ελαττωθεί τόσο σε επίπεδο κοιλοτήτων από τερηδόνα καθώς και σε 

επίπεδο εξαγωγών από εκτεταµένες τερηδονικές βλάβες2. Η ελάττωση αυτή στις 

αναπτυγµένες χώρες θα µπορούσε να αποδοθεί στην ευρύτερη  χρήση παραγόντων 

που περιέχουν φθόριο, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, στα εφαρµοζόµενα 

προγράµµατα προαγωγής της δηµόσιας υγείας καθώς και στην καλύτερη ενηµέρωση 

και συµπεριφορά των ατόµων ως προς τα οδοντιατρικά θέµατα 1,2,3.Αντίθετα στις 
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αναπτυσσόµενες  χώρες ο επιπολασµός της τερηδόνας αυξήθηκε πιθανόν λόγω 

υιοθέτησης τρόπου διατροφής και συνηθειών ζωής των αναπτυγµένων χωρών3,4. 

Παρά το ότι η τερηδόνα έχει ελαττωθεί, οι ακραίες τιµές της κατανοµής της 

εµφάνισης  της  παραµένουν σταθερές. Στη µελέτη του Reich(2001)2 βρέθηκε ότι 

µόνο το 20% του ενηλίκου πληθυσµού παρουσίασε τερηδονικές βλάβες. Επίσης 

βρέθηκε ότι από το σύνολο των οδοντικών βλαβών το 80% οφειλόταν σε τερηδόνα2 . 

Η µέση τιµή του δείκτη  DMFT κυµαίνεται από 13.4% έως 20.8% στις ευρωπαϊκές 

χώρες στις αρχές της δεκαετίας του 1990 1  και από 14% έως 20% στις ηλικίες 35 έως 

44 ετών 2. Στη µελέτη των Marthaler και συν (1996)1 ο δείκτης τερηδονισµένων 

δοντιών (DT) ήταν µικρότερος από ότι σε  προηγούµενες µελέτες σε αντίθεση µε τον 

δείκτη εµφραχθέντων δοντιών (FT) ο οποίος εµφανίστηκε αυξηµένος1. Το εύρηµα  

αυτό υποδηλώνει υψηλότερη φροντίδα όσο αφορά στην αποκατάσταση της 

τερηδόνας 1. 

Ο πρώτος σκοπός αυτής της αναδροµικής µελέτης ήταν η αξιολόγηση της οδοντικής 

κατάστασης νέων ατόµων που προσέρχονται για οδοντιατρική θεραπεία στην 

Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο δεύτερος σκοπός της µελέτης 

ήταν η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της οδοντικής κατάστασης αυτών των 

ατόµων µε τη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο και µε τις συνήθειες της 

στοµατικής υγιεινής τους . 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Το υλικό αυτής της εργασίας αποτέλεσαν 621 φάκελοι αρχείου ασθενών, της 

Κλινικής ∆ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος της Οδοντιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι ασθενείς αυτοί  προσήλθαν αναζητώντας οδοντιατρική 

περίθαλψη στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά την χρονική 

περίοδο 1999-2002. 

Οι φάκελοι αυτοί επιλέγησαν µε κριτήρια την ηλικία των ασθενών, που ήταν µεταξύ  

20 έως  40 ετών, και την ύπαρξη τουλάχιστον 16 δοντιών και στις δύο γνάθους. Από 

αυτούς τους φακέλους  οι 375 ανήκαν σε γυναίκες (60,39%) και οι 246 σε άνδρες 

(39,61%). 

Οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε την ηλικία τους σε 4 οµάδες : στην πρώτη 

οµάδα ανήκαν ασθενείς ηλικίας από 20 έως 25 ετών, στη δεύτερη οµάδα ανήκαν 

ασθενείς ηλικίας από 26 έως 30 ετών, στην τρίτη οµάδα ανήκαν ασθενείς ηλικίας από 
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31 έως 35 ετών και η τέταρτη οµάδα περιελάµβανε ασθενείς ηλικίας από 36 έως 40 

ετών. 

Από κάθε φάκελο ασθενούς καταγράφηκαν: 

1. Οι απαντήσεις του ασθενούς σε 3 ερωτήσεις µε προεπιλεγµένες απαντήσεις. Οι 

ερωτήσεις αυτές αφορούσαν στη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο, στη 

συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών και στον τρόπο βουρτσίσµατος. Οι ερωτήσεις 

και οι προεπιλεγµένες απαντήσεις ήταν οι εξής : 

α.       Συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο : 

          όταν υπάρχει πρόβληµα = 0 

          µια φορά τον χρόνο  = 1 

          δυο φορές τον χρόνο       = 2 

β.       Συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών 

καθόλου   = 0 

1 φορά την εβδοµάδα   = 1 

2-3 φορές την εβδοµάδα = 2 

1 φορά την ηµέρα  = 3 

2 φορές την ηµέρα  = 4  

3 φορές την ηµέρα  = 5 

γ.       Τρόπος  βουρτσίσµατος των δοντιών 

χωρίς συγκεκριµένο τρόπο = 0 

µε οριζόντιες κινήσεις             = 1 

µε κάθετες κινήσεις  = 2 

µε κυκλικές κινήσεις  = 3 

2. Ο αριθµός των τερηδονισµένων δοντιών (D), των ελλειπόντων δοντιών (M), και 

των εµφραχθέντων δοντιών (F) που αφορούσαν στο ήµισυ του οδοντικού φραγµού 

και συγκεκριµένα στα διαγωνίως αντίθετα τεταρτηµόρια (τεταρτηµόρια 1 και 3 ή 

τεταρτηµόρια 2 και 4). Υπολογίστηκε ο δείκτης DMF διπλασιάζοντας το άθροισµα 

των τιµών των τερηδονισµένων, ελλειπόντων και εµφραχθέντων δοντιών που 

αφορούσαν στο ήµισυ του οδοντικού φραγµού5 . 

3. Ο ουλικός δείκτης6 . Η καταγραφή του ουλικού δείκτη γίνεται για κάθε οδοντική 

επιφάνεια στον οδοντικό φραγµό ξεχωριστά διολισθαίνοντας τον περιοδοντικό 

ανιχνευτήρα στα ελεύθερα ούλα. Τα κριτήρια αξιολόγησης του ουλικού δείκτη είναι 

από 0 έως 3 και είναι τα εξής : 

     0 : φυσιολογικά ούλα 



 5

     1: ήπια φλεγµονή, αλλαγή στο χρώµα ,παρουσία οιδήµατος, απουσία αιµορραγίας    

στην ανίχνευση 

     2: µέτρια φλεγµονή, ερυθρότητα, οίδηµα, στιλπνότητα, αιµορραγία στην 

ανίχνευση 

     3: έντονη φλεγµονή, ερυθρότητα, οίδηµα, αιµορραγία στην ανίχνευση ή αυτόµατα 

 

Η µέση τιµή των µετρήσεων όλων των οδοντικών επιφανειών αποτελεί τη συνολική 

εκτίµηση του ουλικού δείκτη, ως ελαφρά ( µέση τιµή από 0,1 έως 1,0 ), µέτρια 

φλεγµονή ( από 1,1 έως 2,0 ) και βαριά φλεγµονή (από 2,1 έως 3)6,7,8 . 

  4. Ο δείκτης αναγκών θεραπείας όσο αφορά στην τερηδόνα ( D/D+F%), που πρόκειται 

για τον τροποποιηµένο δείκτη του Jackson. Εκφράζει το ποσοστό των 

τερηδονισµένων δοντιών που θα έπρεπε να έχουν αντιµετωπισθεί  αλλά δεν έχουν 

αντιµετωπιστεί ακόµη θεραπευτικά προς το άθροισµα του αριθµού των 

τερηδονισµένων και  εµφραχθέντων δοντιών του δείκτη DMF9 . 

Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια συσχέτισης ανάµεσα στους 3 δείκτες ( DMF, 

ουλικού και αναγκών) και στη συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο,  στη 

συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών και στον  τρόπο βουρτσίσµατος. 

Τα ευρήµατα αξιολογήθηκαν στατιστικά. Για την στατιστική ανάλυση των 

ευρηµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι δοκιµασίες one-way Anova και Pearson chisquare. 

Το επίπεδο της στατιστικής σηµαντικότητας ορίσθηκε το p=0,05. Και στις δύο 

στατιστικές δοκιµασίες προσδιορίσθηκε κατά περίπτωση Pv.    

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ένα σύνολο 621 ασθενών, ηλικίας από 20 έως 40 ετών , συµµετείχαν στη µελέτη. Η 

µέση ηλικία των ασθενών ήταν 28,88. Μεταξύ των ασθενών οι 375 ήταν γυναίκες ( 

60,39% ) και οι 246 άνδρες (39,41% ). Η µέση ηλικία των ανδρών που µελετήθηκαν 

ήταν 28,22 και µέση ηλικία των γυναικών της µελέτης  ήταν 29,55 . Η κατανοµή των 

ασθενών σύµφωνα µε το φύλο και την ηλικιακή οµάδα στην οπoία ανήκαν 

απεικονίζεται στον Πίνακα 1. 

Στην πρώτη οµάδα ηλικίας 20 έως  25 ετών, ανήκαν 223 άτοµα από τα οποία οι 99     

( 15,94%) ήταν άνδρες και οι 124 ( 19,96%) ήταν γυναίκες. Στη δεύτερη οµάδα 

ηλικίας 26 έως 30 ετών , ανήκαν 113 άτοµα από τα οποία οι 42 ( 6,76%) ήταν άνδρες 

και οι 71 ( 11,4%) ήταν γυναίκες. Στην τρίτη οµάδα ηλικίας 31 έως 35 ετών, ανήκαν 
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140 άτοµα εκ των οποίων οι 51 ( 8,2%) ήταν άνδρες και οι 89 (14,3%) ήταν γυναίκες. 

Στην τέταρτη  οµάδα ηλικίας 36 έως  40 ετών, ανήκαν 145 άτοµα εκ των οποίων οι 

54 (8,69%) ήταν άνδρες και οι 91 ( 14,65%) ήταν γυναίκες. 

Η µέση τιµή του δείκτη DMF ήταν 7,68 (±3,24), ο δείκτης DMF για την οµάδα των 

ανδρών είχε µέση τιµή 7,86 (±3,47)  και για την οµάδα των γυναικών  ήταν 7,24 

(±3,64).Η µέση τιµή του ουλικού δείκτη ήταν 2,80 (±1,67). Η οµάδα των ανδρών 

παρουσίασε µέση τιµή ουλικού δείκτη 2,98 (±1,72) και η οµάδα των γυναικών 

2,73(±1,68). Ο δείκτης αναγκών για τους 621 ασθενείς είχε µέση τιµή 70,6%, για 

τους άνδρες η µέση τιµή του ήταν 72,8% και για τις γυναίκες 72,8%. 

 Όταν έγινε κατανοµή των ασθενών σύµφωνα µε τη συχνότητα επίσκεψης στον 

οδοντίατρο βρέθηκε ότι 469 από τους 621 ασθενείς (75,52%)επισκέπτονταν τον 

οδοντίατρο µόνο περιστασιακά , 94 ασθενείς (15,13%) τον επισκέπτονταν 1 φορά το 

χρόνο και οι υπόλοιποι 58 ασθενείς (9,33%) 2 φορές το χρόνο (Πίνακας 2). Εκτίµηση 

των δεικτών DMF , αναγκών και ουλικού για την κάθε οµάδα ασθενών που 

επισκέπτονταν τον οδοντίατρο µε διαφορετική συχνότητα έδειξε ότι για την οµάδα 

ασθενών που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο περιστασιακά ο δείκτης DMF ήταν 8,02 

(± 3,51), ο δείκτης αναγκών ήταν 60,56% και ο ουλικός δείκτης ήταν 2,09 (± 1,26). Η 

οµάδα ασθενών που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο 2 φορές τον χρόνο παρουσίασε 

στατιστικά  σηµαντικά χαµηλότερο δείκτη αναγκών θεραπείας ( 34,63 %) (p=0,04) 

και στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερο ουλικό δείκτη ( 1,46 ± 1,30) (p= 0,01)  από ότι 

η οµάδα ασθενών που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο περιστασιακά. Η µέση τιµή του 

δείκτη DMF δεν διέφερε στατιστικά σηµαντικά µεταξύ των 2 αυτών οµάδων ασθενών 

(8,02 ± 3,51 έναντι 7,71 ± 3,11 ).Η οµάδα ασθενών που επισκέπτονταν τον 

οδοντίατρο µία φορά το χρόνο δεν διέφερε στατιστικά σηµαντικά όσο αφορά στους 

δείκτες DMF, αναγκών και ουλικό από τις άλλες δύο  οµάδες ασθενών που 

επισκέπτονταν τον οδοντίατρο περιστασιακά ή δύο φορές το χρόνο. Για αυτήν την 

οµάδα η µέση τιµή δεικτών DMF, αναγκών και ουλικού  ήταν κατά σειρά 7,32         

(± 3,48), 37,61 % και 1,81 (± 1,38) ( Πίνακας 2). 

Κατανοµή των ασθενών σύµφωνα µε τη συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών 

έδειξε ότι 49 ασθενείς (7,89%) βούρτσιζαν τα δόντια τους µόνο περιστασιακά , 49 

ασθενείς (7,89%) τα βούρτσιζαν  µόνο µία φορά την εβδοµάδα , 61 ασθενείς (9,82%) 

2 φορές την εβδοµάδα ,208 ασθενείς (33,49%) 1 φορά την ηµέρα , 208 ασθενείς 

(33,49%) 2 φορές την ηµέρα και 46 ασθενείς (7,40%)3 φορές την ηµέρα.(Πίνακας 3). 
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Στην πρώτη οµάδα ασθενών, που βούρτσιζαν τα δόντια τους περιστασιακά, η µέση 

τιµή του δείκτη DMF  ήταν 9,7± 3,38, του  δείκτη αναγκών 83,76% και του ουλικού  

δείκτη 3,14±1,78. Στην πέµπτη οµάδα ασθενών, που βούρτσιζαν τα δόντια τους 3 

φορές ηµερησίως,  η µέση τιµή του  δείκτη DMF ήταν 7,2 (± 2,86), του  δείκτη 

αναγκών 39,40% και του ουλικού δείκτη 1,45 (± 1,28).Ο δείκτης αναγκών ήταν 

στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερος για την οµάδα των ασθενών που βούρτσιζαν 3 

φορές την ηµέρα έναντι όλων των άλλων οµάδων (p=0,02).Το ίδιο ίσχυε και για τον 

ουλικό δείκτη (p= 0,03) (Πίνακας 3). 

Ταξινόµηση των ασθενών σύµφωνα µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος των δοντιών 

αποκάλυψε ότι 258(41,54%) βούρτσιζαν µε τυχαίο τρόπο , 155 ασθενείς  (24,95%) 

βούρτσιζαν µε οριζόντιες κινήσεις ,113 (18,19%)µε κάθετες κινήσεις  και 95 ασθενείς 

(15,92%) µε κυκλικές κινήσεις. Ο προσδιορισµός της µέσης τιµής  των δεικτών 

DMF, αναγκών και ουλικού, ανάλογα µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος των δοντιών 

φαίνεται στον Πίνακα 4. Στους ασθενείς που δεν εφάρµοζαν κάποια συγκεκριµένη 

τεχνική βουρτσίσµατος ο  δείκτης DMF ήταν 7,2 (± 3,35), ο δείκτης αναγκών 61,72% 

και ο ουλικός δείκτης 2,28 (±1,15). Στους  ασθενείς που εφάρµοζαν οριζόντιες 

κινήσεις  οι δείκτες παρουσίαζαν τις ακόλουθες τιµές : δείκτης DMF 7,7 (± 3,69) , ο 

δείκτης αναγκών 56,21% και ο ουλικός 1,94 (± 1,36). Οι ασθενείς που εφάρµοζαν 

κάθετες κινήσεις  παρουσίαζαν µέση τιµή  δείκτη DMF  7,3 (± 3,91), δείκτη αναγκών 

53,06% και ουλικού  δείκτη 1,80 (± 1,41). Στους ασθενείς που εφάρµοζαν κυκλικές 

κινήσεις οι τιµές των δεικτών ήταν : για το δείκτη DMF 7,4 (± 3,22), για το δείκτη 

αναγκών 44,01% και για τον ουλικό δείκτη 1,58 (± 1,13).∆ιαπιστώθηκε ότι ο δείκτης 

αναγκών θεραπείας (p=0,04) και ο ουλικός δείκτης (p=0,02) ήταν στατιστικά 

σηµαντικά µικρότερος για την οµάδα ασθενών που βούρτσιζαν µε κυκλικές κινήσεις    

σε σύγκριση µε όλες τις άλλες οµάδες διαφορετικής µεθόδου βουρτσίσµατος. 

Τα ευρήµατα της διερεύνησης της πιθανής συσχέτισης  της συχνότητας 

επίσκεψης στον οδοντίατρο µε τη συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών φαίνονται 

στον Πίνακα 5.Πενήντα οκτώ  άτοµα  επισκέπτονταν τον οδοντίατρο 2 φορές το 

χρόνο. Από αυτά τα 8 δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους περιστασιακά και 

εµφάνιζαν µέση τιµή δείκτη DMF 6,25, δείκτη αναγκών 57,70% και ουλικό δείκτη 

2,38. ∆έκα από τα 58 άτοµα που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο 2 φορές τον χρόνο 

δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους 1 φορά την εβδοµάδα. Τα άτοµα αυτά 

εµφάνιζαν µέση τιµή δείκτη DMF 7,36, δείκτη αναγκών 50,90% και ουλικό δείκτη 
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1,96.Τα 13 από αυτά τα 58 άτοµα δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους 1 φορά 

την ηµέρα και εµφάνιζαν  µέση τιµή δείκτη DMF 6,01 , δείκτη αναγκών 39,70% και 

ουλικό δείκτη 1,60. Τέλος, τα υπόλοιπα  27 (από τα 58) άτοµα δήλωσαν πως 

βούρτσιζαν τα δόντια τους περισσότερες από µία φορές την ηµέρα και  εµφάνιζαν 

µέση τιµή  δείκτη DMF 6,20, δείκτη αναγκών 38,20 %και ουλικό δείκτη 1,45. 

Τα ευρήµατα αυτά έδειξαν ότι για τον δείκτη αναγκών υπήρχε στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ υψηλής συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο ( 2 

φορές το χρόνο) και βουρτσίσµατος των δοντιών περισσότερες από µία φορά την 

ηµέρα ( p=0,01). Το ίδιο ίσχυε και για τον ουλικό δείκτη (p=0,04) ( Πίνακας 5). 

Στη συνέχεια µελετήθηκε η πιθανή συσχέτιση µεταξύ της συχνότητας βουρτσίσµατος  

των δοντιών και  της  µεθόδου  βουρτσίσµατος  αυτών (Πίνακας  6).Για το σκοπό 

αυτό  οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν σε τέσσερις οµάδες ανάλογα µε τη συχνότητα 

βουρτσίσµατος (περιστασιακά, 1 φορά την εβδοµάδα,1 φορά την ηµέρα, 

περισσότερες από µία φορές την ηµέρα ). Τα 254 άτοµα που βούρτσιζαν τα δόντια 

τους περισσότερες από µία φορές την ηµέρα.  ταξινοµήθηκαν, επίσης, σε τέσσερις 

υποκατηγορίες ανάλογα µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος .Στην πρώτη υποκατηγορία 

όπου οι ασθενείς βούρτσιζαν τα δόντια τους κατά τυχαίο τρόπο ανήκαν 89 άτοµα που 

παρουσίαζαν µέση τιµή δείκτη DMF 8,47, δείκτη αναγκών 56,70% και ουλικό δείκτη 

1,99. Στη δεύτερη υποκατηγορία ανήκαν 65 άτοµα που δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα 

δόντια τους µε οριζόντιες κινήσεις και παρουσίαζαν µέση τιµή δείκτη DMF 8,48, 

δείκτη αναγκών 54,30% και ουλικό δείκτη 2,39. Στην τρίτη υποκατηγορία ανήκαν 57 

άτοµα που δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια τους µε κάθετες κινήσεις και είχαν   

µέση τιµή δείκτη DMF 7,98, δείκτη αναγκών 51,80% και ουλικό δείκτη 2,39. Στην 

τέταρτη υποκατηγορία ανήκαν 43 άτοµα που δήλωσαν πως βούρτσιζαν τα δόντια 

τους µε κυκλικές κινήσεις και  τα άτοµα αυτά εµφάνιζαν µέση τιµή δείκτη DMF 6,93, 

δείκτη αναγκών 37,80% και ουλικό δείκτη 1,53.Βρέθηκε ότι για τον δείκτη αναγκών 

θεραπείας (p=0,02) και για τον ουλικό δείκτη (p=0,04) υπήρχε στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ συχνότητας βουρτσίσµατος περισσότερες από µία φορά την ηµέρα 

και βουρτσίσµατος µε κυκλικές κινήσεις (Πίνακας 6). 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η µελέτη αυτή αποσκοπούσε αρχικά στην αξιολόγηση της οδοντικής κατάστασης, 

όσο αφορά στην τερηδόνα, νέων ατόµων, ηλικίας από 20 έως 40 ετών, που 

προσήλθαν στην Κλινική ∆ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος της 
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Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών αναζητώντας οδοντιατρική 

θεραπεία κατά τη χρονική περίοδο 1999-2002. Η αξιολόγηση της οδοντικής τους 

κατάστασης έγινε αναδροµικά από στοιχεία που είχαν καταγραφεί στους φακέλους 

αρχείου αυτών των  ατόµων στη Κλινική ∆ιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος. 

Για τον σκοπό αυτό µελετήθηκαν 621 άτοµα. 

Από την αρχική κατανοµή των ατόµων κατά φύλο, προκύπτει πως µεγαλύτερο 

ποσοστό  γυναικών (60,39%) προσέρχεται στην Οδοντιατρική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών αναζητώντας οδοντιατρική θεραπεία, από ότι ανδρών 

(39,61%). Η µεγαλύτερη προσέλευση των γυναικών θα µπορούσε να αποδοθεί στη 

µεγαλύτερη  ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα υγιεινής κι αισθητικής  και συνεπώς , 

στην πιο έγκαιρη αναζήτηση αντιµετώπισης των οδοντιατρικών τους προβληµάτων10. 

Μεταξύ των ατόµων ηλικίας από 20 έως 40 ετών, και στα δύο φύλα, τα 

µικρότερης ηλικίας άτοµα  προσέρχονται σε µεγαλύτερο ποσοστό στην Οδοντιατρική 

Σχολή αναζητώντας οδοντιατρική θεραπεία από ότι τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα . 

Η  οµάδα ηλικιών από  20-25 έτη παρουσίασε το µεγαλύτερο ποσοστό προσέλευσης 

τόσο στο σύνολο των ατόµων  όσο και για κάθε  φύλο µεµονωµένα. 

Η µέση τιµή του δείκτη DMF, ο οποίος εκφράζει τα τερηδονισµένα, 

ελλείποντα και εµφραχθέντα δόντια ήταν 7,68 (±3,24). Σε καµία από τις οµάδες που 

µελετήθηκαν ο δείκτης αυτός δεν ήταν υψηλότερος από 9,8. 

Tα ευρήµατα της µελέτης αποκάλυψαν ότι τα άτοµα που επισκέπτονταν τον 

οδοντίατρο 2 φορές το χρόνο παρουσίαζαν σηµαντικά χαµηλότερο δείκτη αναγκών 

περίθαλψης  και ουλικό δείκτη σε σύγκριση µε τα άτοµα που επισκέπτονταν τον 

οδοντίατρο µόνο περιστασιακά . Στο συγκεκριµένο δείγµα πληθυσµού η ανά εξάµηνο 

επίσκεψη στον οδοντίατρο συσχετίσθηκε µε µικρότερες θεραπευτικές ανάγκες , όσο 

αφορά στην τερηδόνα και µικρότερη φλεγµονή των ούλων. Τα ευρήµατα αυτά 

συµφωνούν µε τα ευρήµατα των Τσάµη και συν ( 2001)10,  και των Sicilia και συν. 

(2002)11, όπου αναφέρεται ότι η ανά τακτά χρονικά διαστήµατα επίσκεψη στον 

οδοντίατρο συσχετίζεται µε βελτίωση των κλινικών παραµέτρων. 

Η υψηλότερη συχνότητα εφαρµογής στοµατικής υγιεινής δεν επηρέασε το 

δείκτη DMF σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό. 

Ο δείκτης αναγκών ακολούθησε φθίνουσα πορεία όσο αυξανόταν  η 

συχνότητα βουρτσίσµατος  των δοντιών. 
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Η αυξηµένη συχνότητα εφαρµογής στοµατικής υγιεινής συσχετίσθηκε µε 

χαµηλότερο δείκτη αναγκών περίθαλψης σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό. Η οµάδα 

µε τη µέγιστη συχνότητα βουρτσίσµατος ( 3 φορές την ηµέρα ) παρουσίαζε την 

ελάχιστη µέση τιµή δείκτη αναγκών ( 39,40 %) .Το ίδιο ίσχυε και για τον ουλικό 

δείκτη. Υψηλή συχνότητα βουρτσίσµατος συνδυαζόταν µε χαµηλή τιµή ουλικού 

δείκτη. Την ελάχιστη µέση τιµή ουλικού δείκτη παρουσίαζε η οµάδα ατόµων που 

βούρτσιζε 3 φορές την ηµέρα. 

Ο αριθµός των µελετών που έχουν εκτιµήσει τον επιπολασµό της τερηδόνας 

σε ενήλικες στην Ελλάδα δεν είναι µεγάλος 12-19. 

Οι περισσότερες από αυτές τις µελέτες έχουν γίνει µεταξύ 1980 και 1990. Η 

µέση τιµή δείκτη DMF που αναφέρουν κυµαίνεται από 8,99 εώς 17,70. Από αυτές τις 

µελέτες όσες αξιόλογησαν ενήλικες ηλικίας από 35 εώς 44 ετών 12,16,17 βρήκαν τη 

µέση τιµή του δείκτη 

DMF να κυµαίνεται από 12,40 εώς 17,70. Το εύρος αυτό των µέσων τιµών του δείκτη 

DMF δεν ήταν πολύ µεγάλο παρά το ότι τα δείγµατα του πληθυσµού των µελετών 

αυτών προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας . Οι µέσες  τιµές όµως 

του δείκτη αναγκών θεραπείας κυµαίνονταν ευρέως µεταξύ αυτών των  3 µελετών 
12,15,16 µε τιµές από 21% έως 72% 3. 

Οι µελέτες της δεκαετίας του 1980 που αξιολόγησαν νεαρούς ενήλικες, ηλικίας από 

19 έως 25 ετών 12,13,14,16, αναφέρουν ότι οι µέσες τιµές του δείκτη DMF κυµαίνονταν 

από 8,99 έως 12,28 και οι µέσες τιµές του δείκτη αναγκών κυµαίνονταν από 34 έως 

44%. ∆ύο µελέτες που έγιναν από την ίδια ερευνητική οµάδα και εκτίµησαν τον 

επιπολασµό της τερηδόνας σε φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών µε χρονική διαφορά 19 ετών η πρώτη µελέτη το 1981 13 και 

η δεύτερη µελέτη το 2000 18 βρήκαν µέση τιµή δείκτη DMF 10,53 και 5,43 

αντίστοιχα. Η µέση τιµή του δείκτη DMF ελαττώθηκε σχεδόν στο ήµισυ στην πιο 

πρόσφατη µελέτη. Η µέση τιµή του δείκτη αναγκών περιορίστηκε από 34% 13 σε 

24%18. Το ποσοστό των ατόµων που δεν παρουσίαζαν τερηδόνα αυξήθηκε κατά 9,5 

φορές ( από 2% το 1981 έφθασε στο 19% το 2000). 

Οι Lang και συν. ( 1973) 20 µελέτησαν τη συχνότητα βουρτσίσµατος των δοντιών που 

απαιτείται προκειµένου να προληφθεί η δηµιουργία ουλίτιδας. Για το σκοπό αυτό 

µελετήθηκαν φοιτητές οδοντιατρικής µε κλινικά υγιή ούλα. Οι φοιτητές 

ταξινοµήθηκαν σε 4 οµάδες σύµφωνα µε τη συχνότητα εφαρµογής στοµατικής 

υγιεινής. Η πρώτη οµάδα εφάρµοζε στοµατική υγιεινή 2 φορές την ηµέρα, η δεύτερη 
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οµάδα κάθε δεύτερη ηµέρα, η τρίτη οµάδα κάθε τρίτη ηµέρα και η τέταρτη οµάδα 

κάθε τέταρτη ηµέρα. Στα πλαίσια της στοµατικής υγιεινής εκτός από την 

οδοντόβουρτσα χρησιµοποιούσαν οδοντικό νήµα και ειδικές οδοντογλυφίδες. Η 

πλήρης αποµάκρυνση της οδοντικής πλάκας µε τη στοµατική υγιεινή ελεγχόταν µε τη 

χρήση αποκαλυπτικών παραγόντων. Έξι εβδοµάδες µετά εκτιµήθηκε η ύπαρξη ή µη 

φλεγµονής µε τον ουλικό δείκτη 6. Βρέθηκε ότι στην οµάδα που εφάρµοζε στοµατική 

υγιεινή (βούρτσισµα των δοντιών και µεσοδόντιο καθαρισµό) 2 φορές την ηµέρα 

καθώς και στην οµάδα που εφάρµοζε στοµατική υγιεινή κάθε 2 ηµέρες, δεν 

δηµιουργήθηκε ουλίτιδα. Αντίθετα όταν η συχνότητα στοµατικής υγιεινής ήταν κάθε 

3 ή 4 ηµέρες, δηµιουργήθηκε ουλίτιδα.20 

Σε µια παρόµοια µελέτη (Kelner et al. 1974) 21 σε φοιτητές Οδοντιατρικής και σε 

νεαρά µέλη του διδακτικού προσωπικού συγκρίθηκε η εφαρµογή στοµατικής υγιεινής 

µία φορά την ηµέρα και κάθε 3 ηµέρες όσο αφορά στη δυνατότητα πρόληψης 

δηµιουργίας ουλίτιδας. Η εφαρµογή στοµατικής υγιεινής µία φορά την ηµέρα ήταν 

ικανή να αποτρέψει τη δηµιουργία ουλίτιδας ενώ η στοµατική υγιεινή κάθε 3 ηµέρες 

δεν ήταν 21. Σε µεταγενέστερη µελέτη σε φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής 

εγκαταλείφθηκε η στοµατική υγιεινή σε συγκεκριµένες περιοχές στη στοµατική 

κοιλότητα επί 21 ηµέρες προκειµένου να προκληθεί πειραµατική ουλίτιδα. Στη 

συνέχεια, µετά τις 21 ηµέρες και αφού είχε εγκατασταθεί ουλίτιδα, ξεκίνησε πάλι η 

στοµατική υγιεινή. Βρέθηκε ότι η στοµατική υγιεινή 1 φορά την ηµέρα ή κάθε 2 

ηµέρες ήταν ικανή να αντιστρέψει την ουλίτιδα ενώ η στοµατική υγιεινή κάθε 3 

ηµέρες δεν ήταν ικανή να την αντιστρέψει22. Φαίνεται λοιπόν ότι η ελάχιστη 

συχνότητα εφαρµογής στοµατικής υγιεινής που είναι απαραίτητη για να αντιστρέψει 

την πειραµατικά προκληθείσα ουλίτιδα 22 ή για να αποτρέψει την δηµιουργία της 20 

στους φοιτητές της Οδοντιατρικής, ήταν κάθε 2 ηµέρες. H κλινική σηµαντικότητα 

όµως αυτών των  ευρηµάτων αµφισβητείται καθώς οι περισσότεροι ασθενείς δεν 

µπορούν να επιτύχουν πλήρη αποµάκρυνση της οδοντικής πλάκας κάθε φορά που 

βουρτσίζουν όπως συνέβαινε σε αυτούς τους ενεργοποιηµένους στη στοµατική 

υγιεινή φοιτητές Οδοντιατρικής 7. 

Στη βιβλιογραφία έχει γίνει παλαιότερα προσπάθεια συσχέτισης της συχνότητας 

βουρτσίσµατος των δοντιών, όπως αυτή αναφέρεται από τον ίδιο ασθενή, µε την 

ύπαρξη τερηδόνας και περιοδοντικής νόσου σε διπλές τυφλές τυχαιοποιηµένες 

µελέτες διαφόρων πληθυσµιακών οµάδων µε αποτελέσµατα τα οποία είναι 

ασαφή23,24.Πιο πρόσφατα µελετήθηκε η πιθανή συσχέτιση της συχνότητας εφαρµογής 
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στοµατικής υγιεινής και της αποτελεσµατικότητας αυτής στην αποµάκρυνση της 

οδοντικής πλάκας µε τον αριθµό των τερηδονισµένων οδοντικών επιφανειών, σε ένα 

τυχαία επιλεγµένο δείγµα Νορβηγών ηλικίας 35 ετών. Βρέθηκε ύπαρξη µικρής αλλά 

στατιστικά σηµαντικής  συσχέτισης µεταξύ αποτελεσµατικότητας αποµάκρυνσης της 

πλάκας µε τη στοµατική υγιεινή και αριθµού τερηδονισµένων επιφανειών. Αντίθετα 

µεταξύ συχνότητας εφαρµογής στοµατικής υγιεινής και αριθµού τερηδονισµένων 

επιφανειών δε υπήρχε καµία συσχέτιση 25. 

Τα αποτελέσµατα των µελετών που έχουν διερευνήσει την πιθανή σχέση µεταξύ 

συχνότητας στοµατικής υγιεινής και περιοδοντικής νόσου ποικίλλουν24,26-30. Οι Lang 

και οι συν.(1995)30 βρήκαν ότι ο δείκτης πλάκας και η αποτελεσµατικότητα 

αποµάκρυνσης της οδοντικής πλάκας µε την εφαρµογή της στοµατικής υγιεινής 

συσχετίζονταν ισχυρότερα µε την περιοδοντική κατάσταση από ότι η συχνότητα 

εφαρµογής στοµατικής  υγιεινής .Οι διπλές τυφλές τυχαιοποιηµένες µελέτες που 

συσχετίζουν τη συχνότητα εφαρµογής στοµατικής υγιεινής µε τη τερηδόνα και την 

περιοδοντική νόσο πιθανόν να υποδηλώνουν κυρίως ότι η αποτελεσµατικότητα της 

αποµάκρυνσης της οδοντικής πλάκας  παρά η συχνότητα βουρτσίσµατος 

συσχετίζεται µε τη νόσο . 

Προηγούµενες µελέτες απέτυχαν να δείξουν διαφορά ή βρήκαν ελάχιστη διαφορά 

µεταξύ των διαφόρων τεχνικών βουρτσίσµατος όσον αφορά στην 

αποτελεσµατικότητα αποµάκρυνσης της πλάκας31,32,33. Οι Bergenholtz και 

συν.(1984)32 σύγκριναν 4 διαφορετικές  κινήσεις  βουρτσίσµατος δοντιών (Bass, 

κυκλική, κυκλοτερή µε κατεύθυνση από αυχενικά προς µυλικά , οριζόντια) χωρίς να 

βρουν διαφορά στην αποτελεσµατικότητα αποµάκρυνσης της πλάκας µεταξύ τους. Η 

µόνη διαφορά ήταν ότι η τεχνική Bass παρουσίασε ελαφρώς καλύτερη –αλλά 

στατιστικά σηµαντική – αποτελεσµατικότητα αποµάκρυνσης της πλάκας σε 

ορισµένες γλωσσικές επιφάνειες . 

Τα ευρήµατα επίσης της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι ο συνδυασµός βουρτσίσµατος 

των δοντιών περισσότερες από µία φορές την ηµέρα και εφαρµογής   κυκλικών 

κινήσεων συσχετιζόταν µε  χαµηλό δείκτη αναγκών και ουλικό δείκτη. 

Στην παρούσα µελέτη η ανά εξάµηνο επίσκεψη στον οδοντίατρο σε συνδυασµό µε 

βούρτσισµα των δοντιών περισσότερες από µία φορά την ηµέρα, συσχετιζόταν µε το 

µικρότερο δείκτη αναγκών περίθαλψης και τον µικρότερο ουλικό δείκτη. 

Με βάση τα ευρήµατα της µελέτης θα µπορούσε συµπερασµατικά να ειπωθεί ότι : 
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Ο χαµηλός δείκτης αναγκών περίθαλψης και ο χαµηλός ουλικός δείκτης 

συσχετίζονται µε υψηλή συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο, υψηλή συχνότητα 

βουρτσίσµατος των δοντιών και κυκλικές κινήσεις µε την οδοντόβουρτσα .Ο 

συνδυασµός υψηλής συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο και υψηλής συχνότητας 

βουρτσίσµατος των δοντιών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στη διατήρηση του δείκτη 

αναγκών και του ουλικού δείκτη σε χαµηλά  επίπεδα . 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Κατανοµή των ασθενών ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο 

 
 

ΗΛΙΚΙΑ 
(έτη) ΑΝ∆ΡΕΣ % ΓΥΝΑΙΚΕΣ % ΣΥΝΟΛΟ % 

20 – 25 99 15,94 124 19,96 223 35,9 

26 – 30 42 6,76 71 11,4 113 18,3 

31 – 35  51 8,2 89 14,3 140 22,5 

36 – 40  54 8,69 91 14,65 145 23,3 

ΣΥΝΟΛΟ 246 39,61 375 60,39 621 100 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Προσδιορισµός των δεικτών DMF, αναγκών οδοντιατρικής 
θεραπείας και ουλικού, ανάλογα µε τη συχνότητα επίσκεψης στον 
οδοντίατρο 

 
 

Συχνότητα επίσκεψης  
στον οδοντίατρο 

Αριθµός 
 ασθενών 

∆είκτης 
DMF (T) 

x           SD 

∆είκτης  
Αναγκών 

% 

∆είκτης 
Ουλικός 

x           SD 

0 469 8,02    3,51 60,56 2,09     1,26 

1 94 7,32    3,48 37,61 1,81     1,38 

2 58 7,71    3,11 34,63* 1,46**   1,30 

 
0 = περιστασιακά       *Pv = 0,04 
1 = µία φορά τον χρόνο   και ** Pv = 0,01 
2 = δύο φορές τον χρόνο  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Προσδιορισµός των δεικτών DMF (T), ουλικού και αναγκών 
οδοντιατρικής θεραπείας ανάλογα µε τη συχνότητα 
βουρτσίσµατος  των δοντιών 

 
Συχνότητα  
ψήκτρισης 

των δοντιών 

Αριθµός 
ασθενών 

∆είκτης 
DMF (T) 

   x         SD 

∆είκτης 
Αναγκών 

% 

∆είκτης 
ουλικός 

   x           SD 
0 49  9,7       3,38 83,76  3,14      1,78 

1 49  9,8       3,46 64,72  2,97      1,60 

2 61  6,7       3,07 57,02  2,30      1,25 

3 208  7,3       3,29 52,35  1,75      1,36 

4 208  7,1       2,97 51,39  1,60      1,40 

5 46  7,2       2,86 39,40*  1,45 **  1,28 
 
Όπου * Pv = 0,02 και ** Pv = 0,03 
Επίσης,  0 = περιστασιακά 
 1 = βούρτσισµα 1 φορά την εβδοµάδα 
 2 = βούρτσισµα 2 φορές την εβδοµάδα 
 3 = βούρτσισµα 1 φορά την ηµέρα 
 4 = βούρτσισµα 2 φορές την ηµέρα 
 5 = βούρτσισµα 3 φορές την ηµέρα 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Προσδιορισµός των δεικτών DMF(T), ουλικού και αναγκών 

θεραπείας, ανάλογα µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος των 
δοντιών 

 
Μέθοδος 

Ψήκτρισης 
δοντιών 

Αριθµός 
Ασθενών 

 

∆είκτης 
DMF (T) 

 
x         SD 

∆είκτης 
Αναγκών 

Θεραπείας 
% 

∆είκτης 
Ουλικός 

 
x          SD 

0 258  7,2        3,35 61,72 2,28       1,15 

1 155  7,7        3,69 56,21 1,94       1,36 

2 113  7,3        3,91 53,06 1,80       1,41 

3 95  7,4        3,22 44,01* 1,58**    1,13 

 
Όπου, * Pv = 0,04 και **Pv = 0,02 
Επίσης, αναφορικά µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος  έχουµε: 0 = τυχαίος τρόπος                                   
                                                                                          1=οριζόντιες κινήσεις 
                                                            2 = κάθετες κινήσεις 
           3 = κυκλικές κινήσεις 
 
 
 
 
 



 15

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Συσχέτιση της συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο µε 

τη συχνότητα βουρτσίσµατος  των δοντιών 
 
 
 

Συχνότητα 
επίσκεψης 

στον  
οδοντίατρο 

Συχνότητα βουρτσίσµατος  των δοντιών 

Περιστασιακά 
 

1 φορά / 
εβδοµάδα 

1 φορά / 
ηµέρα 

>1φορά / 
ηµέρα 

Αρ.   DMF  ∆.Α   ∆.Ο 
Ασθ.   x       %       x 

Αρ.   DMF  ∆.Α   ∆.Ο 
Ασθ.   x       %       x 

Αρ.   DMF  ∆.Α   ∆.Ο 
Ασθ.   x       %       x 

Αρ.   DMF  ∆.Α   ∆.Ο 
Ασθ.   x       %       x 

0 46  8,07  60,4  2,99 87  7,79  57,8  2,30 165 7,25 58,3  2,15 171 6,9 45,6  2,38 

1 17  8,01  59,8  2,85 21  7,43  54,7  1,99 30   7,18 49,7  1,78 26   6,5  43,8   1,97 

2  8   6,25  57,7  2,38 10  7,36  50,9  1,96 13   6,01 39,7  1,60 276,2  38,2*  1,45** 

 
Όπου *  Pv = 0,01 και ** Pv = 0,04 
             ∆.Α.= δείκτης αναγκών    ∆.Ο.= δείκτης ουλικός  
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Συσχέτιση της συχνότητας µε τη µέθοδο βουρτσίσµατος  

των δοντιών  
 

Συχνότητα 
ψήκτρισης  

των 
δοντιών 

Μέθοδος βουρτσίσµατος  των δοντιών 

Τυχαίος τρόπος Οριζόντιες 
κινήσεις 

Κάθετες 
κινήσεις 

Κυκλικές 
κινήσεις 

Αρ.   DMF  ∆.Α   ∆.Ο 
Ασθ.   x       %       x 

Αρ.   DMF  ∆.Α   ∆.Ο 
Ασθ.   x       %       x 

Αρ.   DMF  ∆.Α   ∆.Ο 
Ασθ.   x       %       x 

Αρ.   DMF  ∆.Α   ∆.Ο 
Ασθ.   x       %       x 

Περιστα- 
σιακά 25  9,03  60,8  2,98  8  8,67  56,3  2,78  6   8,63  57,4  2,69 10  7,76  48,4  1,86 

1φορά / 
εβδοµάδα 54  8,76  60,4  2,94 31  8,63  55,7  2,68 17  8,29  55,2  2,58  8   7,38  42,6  1,73 

1 φορά / 
ηµέρα 80  8,62  59,8  2,88 51  8,57  54,8  2,59 34  8,17  53,8  2,49 43  7,15  41,7  1,69 

>1φορά / 
ηµέρα 89  8,47  56,7  1,99 65  8,48  54,3  2,39 57  7,98  51,8  2,39 43 6,9337,8* 1,53** 

 
Όπου *  Pv = 0,02και ** Pv = 0,04 
             ∆.Α.= δείκτης αναγκών 
             ∆.Ο = δείκτης ουλικός  
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Correlation of the dental condition to the frequency of dental visits and the oral 

hygience habits. 

Maridaki K., Pepelassi E., Donta C., Karayianni K. 

Abstract 

The initial purpose of this retrospective study was the evaluation of the dental 

condition of relatively young adults that presented at the School of Dentistry, 

University of Athens, seeking for dental treatment. The second purpose of this study 

was the investigation of existence of a possible correlation of the dental condition to 

the frequency of dental visits and the oral hygience habits. A total of 621 patient 

charts originating from 2.500 patients (age range 20 to 40 years) who were examined 

at the Diagnosis and Radiology Clinic during the time period 1999-2002 and were 

seeking for treatment of the School of Dentistry, University  of Athens were studied. 

The frequence of dental visits, the frequency and method of toothbrushing, the 

number of decayed, missing and filled teeth as well as the gingival index were 

documented for each patient. The DMF index and treatment needs index concerning 

decay were assessed for each patient. The pacients were subclassified in relation to 

their dental visits frequency, toothbrushing frequency and toothbrushing method.The 

possible correlation of the 3 indices (DMF, gingival index, treatment needs index) to 

the dental visits frequency, toothbrushing frequency and toothbrushing method was 

studied.The mean value of DMF index was 7.68 (±3.24), of the gingival index 2.98 

(±1.72) and of the treatment needs index 70.6%.Patients who visited the dentist twice 

per year had statistically significantly lower mean values of  treatment needs index 

and gingival index but non statistically significantly different mean DMF index than 

patients who visited the dentist only occasionally. The patients who used to brush 

their teeth 3 times per day had the lowest mean treatment needs index and gingival 

index. For the treatment needs index and the gingival index there was statistically 

significant correlation between visiting the dentist twice per year and brushing more 

than once per day.It could therefore be concluded that the low treatment needs index 

and the low gingival index are correlated to high dental visits frequency and to 

frequent toothbrushing. The coexistence of high dental visits frequency and frequent 

toothbrushing is very important for achieving low levels of treatment needs index and 

gingival index. 
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