
Λ Ρ . Π Ρ Ο Τ 

ΑΡΙΘΜ. ΛΙΠΛ;> 
ΔΡΧ.'ΪΟΟ' 1, 

/ν. 

. . ^ J * · · 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ' Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ύ Ο Ν Τ Ο ς 
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ΟΡΦΕΑ Κ. ΠΕΡΙΔΗΝ 

ΕΛΛΗΝΑ Τ Ο ΓΕΝΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο Ρ Μ Ω Μ Ε Ν Ο Ν 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΝ Τ Η Σ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΙΝ' ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΛΚΤΟΡΛΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Η ΕΘΌΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΑΥΤΗ, ΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜ1ΑΣ ΤΑΣ ΤΩ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΤΩ ΛΞ1ΩΜΛΤΙ ΠΛΡΟΜΛΡΤΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΕΝΕΙΜΕ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 
ΟΡΦΕΑ Κ. ΠΕΡΙΔΗ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΟΥ - ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΑΘΗΝΑ 1996 
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΚΟΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΟΜΝΥΜΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΙΗΤΡΟΝ ΚΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΝ ΚΑΙ ΥΠΕΙΑΝ ΚΑΙ 

ΠΑΝΑΚΕ1ΑΝ ΚΑΙ Θ Ε Ο Υ Ι ΠΑΝΤΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΛΣΑΣ ΙΣΤΟΡΑΣ ΠΟΙΕΥ-

ΜΕΝΟΣ. ΕΠΗΈΛΕΑ ΠΟΙΗΓΕΙΝ ΚΑΤΑ ΛΥΝΑΜ1Ν ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΝ ΕΜΗΝ 

ΟΡΚΟΝ ΤΟΝΛΕ ΚΑΙ ΞΥΓΓΡΑΦΗΝ ΤΗΝΔΕ. ΗΓΗΣΕΣ0ΑΙ ΜΕΝ ΤΟΝ 

ΔΙΔΑΞΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΙΣΑ ΓΕΝΕΤ^ΣΙΝ ΕΜΟΙΣΙ. ΚΑΙ 

ΒΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝ ΧΡΗΙΖΟΝΤΙ ΜΕΤΑΛΟΣΙΝ ΠΟΙΗ-

ΣΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΣ ΤΟ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΑΛΕΛΦΕΟΙΣ ΙΣΟΝ ΕΠίΚΡΙΝΕΕΙΝ 

ΑΡΡΕΣΙ ΚΑΙ Λ ΙΛΑΞΕΙΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΑΥΤΗΝ. ΗΝ ΧΡΗΙΖΩΣΙ ΜΑΝ-

ΟΑΝΕΙΝ, ΑΝΕΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. ΠΛΡΛΠΈΛΙΗΣ ΤΕ ΚΛί 

ΑΚΡΟΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ Α Π Α Σ Η Ϊ ΜΑΘΗΣΙΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΙΝ ΠΟΙΗ-

ΣΕΣΘΑΙ ΥΙΟΙΣΙ ΤΕ ΕΜΟΙΣΙ ΚΑΙ ΤΟΙΠ ΤΟΥ ΕΜΕ ΔΙΔΑΞΑΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΤΑΙΣΙ £ΥΓ ΓΕΓΡΛΜΜΕΝΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΩΡΚΙΣΜΕΝΟΙΣ Ν Ο Μ Ω 

ΙΗΤΡΙΚΩ. ΑΛΛΟ. ΔΕ ΟΥΔΕΝΙ. Δ ΙΑΙΓΗΜΑΣΙ ΤΕ ΧΡΗΣΟΜΑΙ ΕΠ' 

ΩΦΕΛΕΙΗ Κ Α Μ Ν Ο Ν Τ Ω Ν ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΝ ΕΜΗΝ, ΕΠΙ 

ΔΗΛΗΣΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΗ ΕΙΡΞΕΙΝ. ΟΥ Δ Ω Σ Ω ΔΕ ΟΥΔΕ ΦΛΡΜΑΚΟΝ 

ΟΥΔΕΝΙ Α Ι Τ Η Ο Ε Ι Ι ©ΑΝΑΣιΜΟΝ. ΟΥΔΕ ΥΦΗΓΗΣΟΜΑΙ ΞΥΜΒΟΥΛίΗΝ 

ΤΟίΗΝΔΕ' ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΟΥΔΕ ΓΥΝΑΙΚΙ ΠΕΣΣΟΝ Φ θ Ο Ρ Ι Ο Ν ΔΩΣΩ. 

ΑΓΝΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΟΣΙΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΒΙΟΝ ΤΟΝ ΕΜΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΝ 

ΤΗΝ Ε ΜΗΝ. ΟΥ ΤΕΜΕΩ ΔΕ ΟΥΔΕ ΜΗΝ ΛΙΘΙΩΝΤΑΣ. ΕΚΧΩΡΗΣΩ ΔΕ 

ΕΡΓΑΤΗΧΙΝ ΑΝΔΡΑΣΙΝ Π Ρ Η 3 0 Σ ΤΗΣΔΕ. ΕΣ ΟΙΚΙΑΣ ΔΕ ΟΚΟΣΑΣ ΑΝ 

ΕΣΙΩ. ΕΣΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ΕΠ' Ω Φ Ε Λ Ε Ι ^ ΚΑΜΝΟΝΤΟΝ. ΕΚΤΟΣ ΕΩΝ 

ΠΑΣΗΣ ΑΛΙΚΙΗΣ ΕΚΟΥΣΙΗΣ ΚΑΙ Φ θ Ο Ρ Ι Η Σ ΤΗΣ ΤΕ ΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟ-

ΔΙΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙ ΤΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΩΝ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΟΥΛΩΝ. Α Λ ΑΝ ΕΝ ©ΕΡΑΠΕΙΗ Η ΙΔΩ Η 

ΑΚΟΥΣΩ. Η ΚΑΙ ΑΝΕΥ 0ΕΡΑΠΕΙΗΣ ΚΑΤΑ ΒΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Α ΜΗ 

ΧΡΗ ΠΟΤΕ ΕΚΛΑΛΕΕΣΘΑΙ ΕΞΩ. ΣΙΓΉΣΟΜΑΙ. ΑΡΡΗΤΑ ΗΓΕΥΜΕΝΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ. ΟΡΚΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΜΟΙ ΤΟΝΔΕ ΕΠΙΤΕΛΕΑ 

ΠΟΙΕΟΝΤΙ ΚΑΙ ΜΗ ΞΥΓΧΕΟΝΤΙ ΕΙΗ ΕΓΊΑΥΡΑΣ0ΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧ-

ΝΗΣ, ΔΟΞΑΖΟΜΕΝΩ ΠΑΡΑ ΠΑΣΙΝ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ ΕΣ ΤΟΝ ΑΙΕΙ ΧΡΟ-

ΝΟΝ ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΝΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙΟΡΚΕΟΝΤΙ. ΤΛΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥΤΕΟΝ 



α) Ημερομηνία αιτήσεως του υποψηφίου: 30.12.93 

β) Ημερομηνία ορισμού 3μελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής: 1.3.94 

γ) Τα μέλη της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Αντώνης Κουτσελίνης, τακτ. καθηγητής 
Λουΐζος Πούλος, επικ. καθηγητής 
Δημήτρης Μουρτζίνης, επικ. καθηγητής 

δ) Ημερομηνία ορισμού του θέματος: 16.6.94 

ε) Ημερομηνία καταθέσεως της διδακτορικής 
διατριβής: 



ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΚΟΣ 
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η 

ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑ ΚΑΙ Γ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΕΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΘΕΕΣ. ΠΟΥ ΒΑΖΩ ΜΑΡΤΥΡΕΙ, ΟΤΙ ΘΑ « Π Λ Η Ρ Ω Σ Ω ΤΟΝ ΟΡΚΟ 
ΜΟΥ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΥΤΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 
ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΟΥ. ΟΤΙ OA ΘΕΩΡΩ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΜΟΥ 
ΔΙΔΑΞΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΑΥΤΗ ΙΣΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ. ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ 
ΚΑΝΩ ΚΟΙΝΩΝΟ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΟΥ. ΚΑΙ ©Λ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΑΠΟ ΤΑ 
ΔΙΚΑ ΜΟΥ Ο.ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ' ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ TOY OA ΘΕΩΡΩ ΩΣ 
ΑΛΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ OA ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΞΩ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΑΥΤΗ. ΑΝ ΕΠΙ 
ΘΥΜΟΥ Ν ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ. ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΟΤΙ ΘΑ 
ΜΕΤΑΔΩΣΩ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑί ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΥΣ 
ΜΟΥ. ΣΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΙΥΝΔΕΘΗ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΜΕ ΟΡΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ. 
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΩΦΕΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ. Ο Ι Ο ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
ΜΟΥ. ΚΑΙ «ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΟΤΙ) ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ. 

ΔΕΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΩ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΙΕ ΚΑΝΕΝΑ. ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΑΚΛΗΘΩ. ΟΥΤΕ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΞΩ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ. ΕΠΙ-
ΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΣΩ ΙΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΚΤΡΩΤΙΚΟ. ΑΓΝΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ. ΛΕΝ 
OA ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΩ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕ 
ΤΡΑ. ΑΛΛΑ OA ΑΦΗΣΩ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΥΤΗ ΣΤΟΥΣ ΕΞΑΣΚΗΜΕΝΟΥ Σ 
ΣΕ ΟΣΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΑΙ, ΘΑ ΜΠΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ 
ΑΡΡΩΣΤΩΝ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΘΕΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ Η ΔΟΥΛΩΝ 

ΟΣΑ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΑ ΔΩ Η ΘΑ ΑΚΟΥΣΩ. 
Η ΚΑί ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΟΣΑ 
ΛΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΟΙΝΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ IΤΟΥΣ ΕΞΩ. ΘΑ ΤΑ ΑΠΟ-
ΣΙΩΠΩ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑ Σ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ. ΟΣΟ ΛΟΙ-
ΠΟΝ ΘΑ ΤΗΡΩ ΙΌΝ ΟΡΚΟ ΜΟΥ ΛΥΤΟ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΩ. 
ΕΙΘΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΩ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΜΟΥ. ΕΧΟΝΤΑΣ 
ΚΑΛΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΑΝ 
ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΩ ΚΑΙ ΓΙΝΩ ΕΠΙΟΡΚΟ?:. ΝΑ ΠΑΘΩ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ 



Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 
ΟΡΦΕΑ Κ. ΠΕΡΙΔΗ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΟΥ - ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΑΘΗΝΑ 1996 
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Η έγκριση διδακτορικής διατριβής από την Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. 

(Οργανισμός Πανεπιστημίου Αθηνών, 
άρθρον 202§2, του Νόμου 5343/1932). 
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ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥ 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Γεννήθηκα στο Περιστέρι Αττικής, το 1957. 
Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

το 1990, και επίσης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το 
1993. 

Απέκτησα την ειδικότητα της Ιατροδικαστικής το 1994. 
Μιλάω και γράφω Αγγλικά και Ιταλικά. 
Απολυτήριον Στρατού ως Ι-) την περίοδο 1982-83 από την 

88/ΕΑΡΜΕΘ Λήμνου με τον βαθμό σήμερα του Ανθυπολοχαγού. 
Για το δ ιάστημα 1990-91 δ ι ε τ έλ εσα Καθηγητής στον 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ. 
Για το διάστημα 1991-92, εργάστηκα ως Παθολόγος Β' στο 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ. 
Για διάστημα 18 μηνών (1991-92), εργάστηκα ως εξεταστής Ια-

τρός Παθολόγος στην Ασφαλιστική Εταιρεία SCOPLIFE, μέλος 
του ομίλου SCOTTISH Provident και ως Αρχίατρος της ανωτέρω 
Εταιρείας. 

Το 1995, διορίστηκα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας 
Πραγματογνώμονας Ειδικός Ιατροδικαστής στο Ν. Ευβοίας, και το 
ίδιο έτος διορίστηκα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης και 
Πατρών πραγματογνώμονας Ειδικός Ιατροδικαστής Ν. Αρκαδίας 
και Ν. Αχαΐας. 

Συμμετείχα σε Σεμινάρια και Συμπόσια, Παθολογικής Ανατομι-
κής, Πειραματικής Ιατρικής και Συνέδρια Προληπτικής Ιατρικής και 
Διατροφής. 
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Συμμετείχα επίσης, το Μάϊο του 1986 στο 1ο Διεθνές Συνέδριο 
Ογκολογίας, όπου ανέπτυξα το θέμα: «Ηθικά και Νομικά προβλή-
ματα στη Βιοϊατρική Έρευνα σε ανθρώπους». 

Από το 1986 έως σήμερα, έχω δημοσιεύσει 20 άρθρα σε επιστη-
μονικά περιοδικά στον Ελλαδικό χώρο, που αφορούν την Προλη-
πτική Ιατρική. 

Από το 1986 έως σήμερα συμμετείχα σε τρία Διεθνή Συνέδρια. 
Από το 1986 έως σήμερα συμμετείχα σε Συνέδρια με 20 ανακοι-

νώσεις. 
Το 1988 εμφανίζομαι ως συγγραφέας, με το βιβλίο: «ΜΑΧΗ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ». Το 1996 με το βιβλίο: «ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΚΑΙ ΘΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ: Μούμιες - Τύμβοι - Έθιμα Ταφής 
- Η Τέχνη της Ταρίχευσης» (υπό έκδοση). 

Από το 1988 έως σήμερα είμαι ιδρυτής και Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Αποφοίτων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Από το 1988, είμαι Τακτικό μέλος της Εταιρείας Ιατρών Λογοτε-
χνών. 

Από το 1988 έως σήμερα, είμαι Εκδότης-Δ/ντής Σύνταξης του 
Επιστημονικού Περιοδικού «ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», μηνιαία έκδο-
ση Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής. 

Για το διάστημα 1988-89 υπήρξα μέλος της Επιτροπής Συμβουλί-
ου Υγείας για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής. 

Από το 1989 έως και σήμερα είμαι ιδρυτής και Πρόεδρος του 
Συλλόγου Συνεργασίας Επιστημόνων Υγείας. 

Από το 1989-94, διετέλεσα Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 
σε έξι Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια και έντεκα Πανελλήνια Ιατρικά 
Συμπόσια. 

Από το 1990-93, διετέλεσα Εκδότης-Δ/ντής Σύνταξης της Εβδο-
μαδ ια ίας Δημοκρατ ι κής Τοπικής Εφημερ ίδας Γνώμης 
«ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ». 
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Πα το 1991-92, υπήρξα Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικευομένων 
Ιατρών Πολιτών 401 Γ.Σ.Ν.Α., Ν. Αττικής και από το 1992 Επίτιμος 
Πρόεδρος του ανωτέρω Συλλόγου. 

Από το 1992, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της αλυσίδας 
«ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ». 

Από το 1992, είμαι τακτικό μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Δράσης. 

Από το 1992-94, υπήρξα ιδρυτής και Πρόεδρος της Επιστημονι-
κής Ετα ιρε ίας : «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». 

Από το 1994, είμαι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας θυ-
ματολογίας. 

Από το 1994, είμαι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ανθρωπολογι-
κής Εταιρείας. 

Από το 1994, είμαι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ια-
τροδικαστικών Επιστημών. 

Από το 1994, είμαι τακτικό μέλος του Οργανισμού Προλήψεως 
του Εγκλήματος. 

Από το 1994, είμαι τακτικό μέλος του Κέντρου Εγκληματολογι-
κών Ερευνών. 

Από το 1995, είμαι τακτικό μέλος της Εταιρείας των Φίλων του 
Ανθρωπολογικού Μουσείου Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Από το 1995, είμαι τακτ ικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Εγκλη ματολογ ίας. 

Από το 1996, είμαι τακτικό μέλος της «The Egypt Exploration 
Society». 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η προσωπική ταυτοποίηση αποτελεί μια κλασική ιατροδικαστική 
εφαρμογή, είτε στον τομέα της Επιστημονικής Ερευνας, είτε στη δι-
καστική πραγματογνωμοσύνη. 

Η ταυτοποίηση προσώπου είναι πολλές φορές πιο συχνή στο 
πτώμα, αλλά δεν είναι και λίγες οι φορές που γίνεται αναγκαία και 
για άτομα εν ζωή, όπως άτομα που έχουν απώλεια μνήμης, επί ε-
μπορίας παιδιών, επί αλλαγής προσώπου με απάτη σε βάρος α-
σφαλιστικής Εταιρείας, επί κατασκόπων με ειδικές αποστολές, κ.ά. 

Από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου που έχουν 
μοναδικότητα είναι ο αριθμός, η μορφολογία, η θέση και η σχέση 
των οδόντων του. 

Η μεταθανάτια προσωπική ταυτοποίηση γίνεται ακόμη πιο ανα-
γκαία σε περιστατικά που αφορούν μαζικές απώλειες ανθρώπων σε 
σεισμούς, αεροπορικά ατυχήματα, πυρκαγιές και γενικά σε μαζικές 
καταστροφές, όπου άλλα χαρακτηριστικά των ατόμων αλλοιώνο-
νται σε τέτοιο βαθμό που να καθίστανται μη αναγνωρίσιμα. 

Η ταυτοποίηση μη αναγνωρίσιμου πτώματος είναι έργο που αφο-
ρά τις Ιατροδικαστικές Επιστήμες και ειδικά τους κλάδους της Ια-
τροδικαστικής Ανθρωπολογίας και της Ιατροδικαστικής Οδοντολο-
γίας. Η μελέτη μη αναγνωρίσιμων πτωμάτων λόγω προκεχωρημένης 
σήψης ή απανθράκωσης δεν είναι πάντα εύκολη και γι' αυτό το λό-
γο είναι αναγκαίο να ακολουθηθεί μια λογική διαδικασία ταυτοποίη-
σης που θα οδηγήσει στη βεβαιότητα της προσωπικής ταυτότητας. 



16 

ΓV αυτό τον λόγο θα πρέπει να καθοριστούν τα εξής: 
1) Η προέλευση, 
2) ο αριθμός των ατόμων σε περίπτωση ανάμιξης ανθρωπίνων υπο-

λειμμάτων, 
3) ο χρόνος του θανάτου, 
4) η φυλή, 
5) το φύλο, 
6) η ηλικία, 
7) η ύπαρξη ενδεικτικών στοιχείων ιδιαιτέρων συνηθειών εν ζωή. 

Η εξέταση των οδόντων εκτός από την μορφολογία τους περι-
λαμβάνει την τομή και την εξέταση στο μικροσκόπιο δύο συμμετρι-
κών δοντιών, όπου οι γραμμές της εναπόθεσης φαίνονται στο ίδιο 
επίπεδο. Ως προς την ταυτοποίηση αν δύο ή περισσότερα δόντια α-
νήκουν στο ίδιο άτομο, αυτό μπορεί να προσδιοριστεί με τα χαρα-
κτηριστικά των γραμμών Retzius στην αδαμαντίνη, Ebner και Owen 
στην οδοντίνη. Συγκεκριμένα, οι αναφερόμενες γραμμές που εμφα-
νίζονται κατά την διάρκεια ανάπτυξης των διαφόρων σταδίων των 
οδόντων παρουσιάζουν ομοιότητα στις τομές στο ίδιο άτομο, κι έτσι 
χαρακτηρίζουν τα δόντια του ίδιου ατόμου. 

Με τις σκέψεις αυτές μου ανατέθηκε από το έτος 1993, από τον 
Σεβαστό Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής 
και Τοξικολογίας κ. Αντώνη Σ. Κουτσελίνη, η μελέτη της «Εφαρμο-
γής της Ιστολογικής εξετάσεως των οδόντων στη μεταθανάτια 
ταυτοποίηση του πτώματος». 

Η όλη εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο της Ιατροδικαστι-
κής και Τοξικολογίας, όπου καθημερινά είχα την ευκαιρία να πα-
ρακολουθώ και να επεξεργάζομαι το υλικό των νεκροτομών. 

Θα ήθελα και απ' αυτή την θέση, να ευχαριστήσω θερμά τον Σε-
βαστό Καθηγητή μου κ. Αντώνη Σ. Κου τσελίνη, τόσο για την ιδέα 
του θέματος, όσο και για τη συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγη-
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ση σ' όλα τα στάδια της εργασίας αυτής. Χωρίς την βοήθεια του 
και το αμέριστο ενδιαφέρον που έδειξε, θα ήταν αδύνατο να πραγ-
ματοποιηθεί αυτή η εργασία. 

Θερμότατα ευχαριστώ τον Επικ. Καθ. του Εργαστηρίου της Ιατρο-
δικαστικής και Τοξικολογίας του Παν/μίου Αθηνών κ. Ιωάννη Στειακά-
κη για την πολύτιμη βοήθειά του στην εξεύρεση βιβλιογραφίας της 
Ιατροδικαστικής-Οδοντολογίας και την όλη συμμετοχή του. 

Επίσης ευχαριστίες εκφράζω και στους Επικ. Καθ. του Εργαστη-
ρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Παν/μίου Αθηνών 
κ.κ. Λουίζο Πούλο, Δημήτρη Μουρτζίνη. 

Ευχαριστώ ακόμη τον Επικ. Καθ. του Εργαστηρίου της Παθολογι-
κής Ανατομικής του Παν/μίου Αθηνών κ. Μανώλη Αγαπητό για τη βοή-
θεια που μου προσέφερε στην Ιστολογική μελέτη των Οδόντων, και 
την κα Ηρώ Παπαγεωργίου παρασκευάστρια του ίδιου εργαστηρίου. 

Επίσης ευχαριστώ τον συνάδελφο ιατρό Πέτρο Παυλόπουλο για 
την πολύτιμη βοήθειά του στη στατιστική επεξεργασία και αξιολόγιση 
των αποτελεσμάτων. 

Θερμότατα ευχαριστώ επίσης τον Ιατροδικαστή κ. Antonio Grande 
Προϊστάμενο του Επιστημονικού τμήματος της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης της Ρώμης για την πολύτιμη συνεργασία του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση 

Από πολύ παλιά απαντώνται διατάξεις με ιατροδικαστικό περιε-
χόμενο. Στον κώδικα του Hammourabi (22ος-21ος αιώνας π.Χ.), α-
ναφέρονται διάφορα ζητήματα Ιατροδικαστικής, όπως η αμοιβή 
των γιατρών, η τιμωρία, των αδεξίων ή των αμαθών και περισσότε-
ρο των χειρουργών, θέματα δηλαδή ιατρικής ευθύνης, προβλήμα-
τα δυσεπίλυτα έως και σήμερα. 

Ομως, η πρώτη Οδοντιατροδικαστική πράξη τοποθετείται χρο-
νολογικά στην εποχή των πρωτοπλάστων, με την παράβαση της 
βασικής εντολής του Δημιουργού των για τον «απαγορευμένο καρ-
πό» και το δάγκωμα του περίφημου «μήλου», πράξη που κατά τη 
Βίβλο είχε τόσο οδυνηρές συνέπειες την αποπομπή τους από τον 
Παράδεισο (Γεν. 3, 1-23) . 

Έτσι την πρώτη Ιατροδικαστική πράξη τη διενήργησε ο ίδιος ο 
θεός, που ανακάλυψε και ταυτοποίησε το «δράστη» έχοντας εκτός 
των άλλων στοιχείων και τα αποτυπώματα των δοντιών ως πειστή-
ριο του εγκλήματος, δηλαδή δόντια - οδοντικά σημάδια - αναγνώ-
ριση δράστη - τιμωρία. 

Στους ιστορικούς χρόνους αναφέρονται πράξεις με καθαρά ο-
δοντιατροδικαστικό χαρακτήρα την περίοδο της Ρωμαϊκής ακμής. 
Το έτος 49 μ.Χ. η Αγριππίνα, μητέρα του Νέρωνα, ζήτησε τη θανά-
τωση της πρώην γυναίκας του συζύγου της αυτοκράτορα Κλαύδι-
ου και τη μεταφορά του κεφαλιού της για επιβεβαίωση του θανά-
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του της. Οταν έφτασε το κεφάλι στο παλάτι η Αγριππίνα ανασήκω-
σε τα χείλη και είδε τα χαρακτηριστικά δόντια που είχε η νεκρή, 
πείστηκε ότι ήταν πράγματι η Pollia Paulina. 

To 66 μ.Χ. η Σαβίνα, ερωμένη του Νέρωνα, ζήτησε από τον αυ-
τοκράτορα εραστή της, να αποκεφαλίσει τη νόμιμη γυναίκα του 
και απαίτησε για την εξακρίβωση να δει το κεφάλι της σε ασημένιο 
δίσκο. Η αναγνώριση αυτή έγινε από ένα μαυρισμένο τομέα που 
είχε στην άνω γνάθο. 

Το 1453 μ.Χ. επιχειρείται η πρώτη αναγνώριση πτώματος από τα δό-
ντια. Ηταν στο πτώμα του δΟχρονου πολεμιστή John Talbot που σκο-
τώθηκε στη μάχη του Castillon (Swanson 1967). 

Αναφέρεται επίσης η αναγνώριση του γυμνού και παραμορφω-
μένου πτώματος του Καρόλου του Τολμηρού που έγινε από την 
έλλειψη ενός τομέα στην κάτω γνάθο, οδόντα που σε ατύχημα είχε 
χάσει ο Κάρολος πριν σκοτωθεί. 

Ο Αμερικανός οδοντίατρος Paul Revere (1734-1814) θεωρείται 
από πολλούς ο πατέρας της οδοντιατροδικαστικής. Αναγνώρισε 
το πτώμα του γιατρού, ήρωα και επαναστάτη, Joseph Warren που 
σκοτώθηκε στον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής και θάφτηκε σε ά-
γνωστο τάφο το 1775. Στην εκταφή που έγινε ανεγνωρίσθη το 
πτώμα του Warren από μια ασημένια γέφυρα που ο Revere είχε κα-
τασκευάσει και είχε τοποθετήσει οδόντα ιπποποτάμου. 

Η πρώτη ολοκληρωμένη πραγματογνωμοσύνη οδοντιατροδικα-
στικής, εμφανίζεται το 1850 στην υπόθεση George Parkman, που 
βρέθηκε αποκεφαλισμένος, με το σώμα διαμελισμένο και το κεφά-
λι του καμμένο σε κλίβανο. Το μοναδικό στοιχείο αναγνώρισης του 
πτώματος ήταν ένα κομμάτι ολικής οδοντοστοιχίας με οδόντες α-
πό χρυσό και πορσελάνη, που βρέθηκε στις στάχτες του κλίβανου 
και ο οδοντίατρος Keep αναγνώρισε το κομμάτι αυτό ως τμήμα 
μιας ολικής οδοντοστοιχίας που είχε κατασκευάσει ο ίδιος πρίν α-
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πό τέσσερα χρόνια. Στο δικαστήριο παρουσίασε τα εκμαγεία που 
είχε κρατήσει στο αρχείο του και στα οποία αποδείχθηκε ότι εφήρ-
μοζε το τμήμα της οδοντοστοιχίας που είχε διασωθεί από τη φω-
τιά. Το δικαστήριο δέχτηκε για την αναγνώριση του πτώματος το 
μοναδικό αυτό εύρημα ως αποδεικτικό στοιχείο με πλήρη αποδει-
κτική ισχύ και καταδίκασε τον δράστη σε θάνατο. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα παρουσιάζεται από τον καθηγητή της 
Οδοντιατρικής στο Παρίσι Oscar Amoldo η πρώτη ανακοίνωση που 
έγινε στη Μόσχα με θέμα καθαρά οδοντιατροδικαστικού ενδιαφέ-
ροντος και είχε τίτλο: «The role of the dentists in the identification of 
the victims of the catastrophe of the "Bazar de la charite". Στην ανα-
κοίνωση αναφέρεται ότι 30 από τα 126 θύματα που είχαν παρα-
μορφωθεί από την φωτιά και ήταν αδύνατο να εξακριβωθεί η ταυ-
τότητά τους, αναγνωρίστηκαν από οδοντιάτρους που βασίστηκαν 
αποκλειστικά και μόνο στα οδοντικά ευρήματάτους. Το 1898 συνέ-
γραψε το πρώτο βιβλίο οδοντιατροδικαστικής με τ ίτλο: «L' art 
Dentaire en Medecine Legale», θεωρούμενος έτσι δικαίως αυτός ο 
πραγματικός πατέρας του κλάδου αυτού της Ιατροδικαστικής. 

Τα τελευταία 45 χρόνια με αφορμή τον πόλεμο στην Κορέα, ό-
που η αναγνώριση πολλών Αμερικανών νεκρών στρατιωτών έγινε 
από οδοντικά ευρήματα, αρχίζει η συστηματική και οργανωμένη ε-
νασχόληση με την Οδοντιατροδικαστική. Επίσης νέα ώθηση στον 
κλάδο αυτό της Ιατροδικαστικής έδωσε η μεγάλη αύξηση των αε-
ροπορικών ατυχημάτων που τις περισσότερες φορές το πρόβλημα 
της ταυτοποίησης των νεκρών είναι εξαιρετικά δύσκολο. 

Το 1954 η αναγνώριση 156 νεκρών Νορβηγών, μεταξύ 211 που 
είχαν δολοφονηθεί από τους Ναζί και ενταφιασθεί σε κοινοτάφιο, 
βασίστηκε αποκλειστικά σε οδοντογναθικά ευρήματα καταγραμμέ-
να προθανάτια από Νορβηγούς οδοντιάτρους. 
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Η καθιέρωση αυτού του νέου κλάδου που αύξησε το ενδιαφέ-
ρον της κοινής γνώμης έγινε το 1967 με την αναγνώριση των πτω-
μάτων του Χίτλερ και της Εύας Μπράουν, που έγινε από Σοβιετι-
κούς οδοντιάτρους στα απανθρακωμένα πτώματα μετά τήν κατά-
ληψη του Βερολίνου και επιβεβαιώθηκε αργότερα από το Γερμανό 
οδοντίατρο Blaschke που ήταν και ο προσωπικός τους οδοντία-
τρος και βασίστηκε αποκλειστικά σε οδοντικά ευρήματα, που συ-
σχετίσθηκαν με τα υπάρχοντα στο προσωπικό του αρχείο σχετικά 
στοιχεία. 

Έτσι αναπτύχθηκε η Ιατροδικαστική του Στόματος που στη διε-
θνή βιβλιογαφία, ονομάστηκε Forensic Dentistry ή Forensic 
Odontology με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Ένας από τους σοβαρότερους λόγους για τους οποίους επιχει-
ρήθηκε η παρούσα έρευνα, είναι η παντελής σχεδόν έλλειψη πα-
ρόμοιας μελέτης στον Ελληνικό χώρο. Συνεπώς η έρευνα αυτή κα-
λύπτει σημαντικό κενό, συμβάλλει στο χώρο της ταυτοποίησης και 
έχει εφαρμογή: 
α) σε κοινωνικά προβλήματα, 
β) στην περαιτέρω επιστημονική έρευνα, 

γ) και σε προβλήματα που αφορούν την εξιχνίαση εγκλημάτων και 
την απονομή της δικαιοσύνης. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΩΝ 

Ένα πρωταρχικό πρόβλημα που προβάλλει κατά την προσπά-
θεια ταυτοποίησης είναι η ανάγκη μιας διεθνούς τυποποίησης της 
οδοντικής ταξινόμησης, με τρόπο που τα οδοντογράμματα να μπο-
ρούν να παρουσιάζονται και αξιολογούνται διεθνώς. 

Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι οδοντικοί τύποι ως ακολούθως: 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΤΥΠΟΣ 

Δείχνει διάφορα οδοντικά στοιχεία όπως ακολουθούν: 
Μόνιμοι οδόντες: 
- κεντρικός τομέας 
- πλάγιος τομέας 
- κυνόδοντας 
- πρώτος προγόμφιος 
- δεύτερος προγόμφιος 
- πρώτος γομφίος 
- δεύτερος γομφίος 
- τρίτος γομφίος 

11 
12 
C 
Ρ1 
Ρ2 
Μ1 
Μ2 
Μ3 
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Νεογιλοί οδόντες: 
- κεντρικός τομέας = ί1 
- πλάγιος τομέας = Ϊ2 
- κυνόδοντας = c 
- πρώτος γομφίος = ml 
- δεύτερος γομφίος = m2 

Αυτός ο τύπος συνήθως έτσι ανακεφαλαιώνεται: 

Μόνιμοι οδόντες = 
3Μ 2Ρ 1C 21 
3Μ 2Ρ 1C 21 

21 1C 2Ρ 3Μ 
21 1C 2Ρ 3Μ 

Νεογιλοί οδόντες = 
2m 1c 2i 
2m 1c 2i 

2i 1c 2m 
2i 1c 2m 

Τύπος του Zsgimond 

Ο τύπος κατά τον Zsgimond αναφέρει επίσης τα μόνιμα δόντια 
με αριθμούς αραβικούς, και τα νεογιλά δόντια με αριθμούς ρωμαϊ-
κούς. 

Μόνιμοι οδόντες: 
- κεντρικός τομέας = 1 
- πλάγιος τομέας = 2 
- κυνόδοντας = 3 
- πρώτος προγόμφιος = 4 
- δεύτερος προγόμφιος = 5 
- πρώτος γομφίος = 6 
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δεύτερος γομφίος 
τρίτος γομφίος 

7 
8 

Νεογιλοί οδόντες: 
- κεντρικός τομέας 
- πλάγιος τομέας 
- κυνόδοντας 
- πρώτος γομφίος 
- δεύτερος γομφίος 

= I 
- II 
= III 
= IV 
= ν 

Τα τέσσερα ημιμόρια αναφέρονται ως εκ τούτου με ένα σταυρό: 

Μόνιμοι οδόντες -

Νεογιλοί οδόντες 

8 7 6 5 4 3 21 
8 7 6 5 4 3 2 1 

V IV III II I 
V IV I 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 

}_ IMIMV V 
I II III IV ν 

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Ο στοματολογικός οδοντικός τύπος διαφέρει από τον προηγού-
μενο μόνο από την τοπογραφική ένδειξη ημιμορίου, που εκφράζε-
ται εναποθέτοντας τον ανταποκρινόμενο αριθμό του δοντιού με τ' 
ακόλουθα γράμματα: 

- άνω δεξιό ημιμόριο = D 
- άνω αριστερό ημιμόριο = S 
- κάτω δεξιό ημιμόριο = d 
- κάτω αριστερό ημιμόριο = s 
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Συνεπώς προκύπτει η ακόλουθη γραφική παράσταση: 

Μόνιμοι οδόντες = 

D8 Ρ 7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 
d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 

S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 
s8 s7 s6 s5 s4 s3 s2 s1 

Νεογιλοί οδόντες = 

DV DIV_DMI_DII Dl 
dV dIV dill dll dl 

SI Sll Sill SIV SV 
si sll sill sIV sV 

Τύπος του Haderup 

Ο τύπος κατά τον Haderup ενώ χρησιμοποιεί μια ταξινόμηση με 
αριθμούς αραβικούς η άνω κι η κάτω γνάθος φαίνονται με αριθμη-
τικό σημείο + ή - αντιστοίχως από δεξιά ή αριστερά στον ανταπο-
κρινόμενο αριθμό του δοντιού. 

Για τους μόνιμους οδόντες η παρουσίαση προσλαμβάνει την α-
κόλουθη κατάταξη: 

- άνω δεξιό ημιμόριο 
= 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 

- άνω αριστερό ημιμόριο 
= 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 

- κάτω δεξιό ημιμόριο 
= 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -
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- κάτω αριστερό ημιμόριο 
= - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 

Οι νεογιλοί οδόντες παρουσιάζονται επίσης με αραβικούς αριθ-
μούς (από 1 έως 5) και για να δείξουν το ημιμόριο δεξιά ή αριστε-
ρά με τοποθέτηση του μηδέν (0) στα δεξιά ή στα αριστερά του α-
ριθμού, όπως το ακόλουθο σχήμα: 

- άνω δεξιό ημιμόριο 
= 50 + 40 + 30 + 20 + 10 + 

- άνω αριστερό ημιμόριο 
= + 05 + 04 + 03 + 02 + 01 

- κάτω δεξιό ημιμόριο 
= 50 - 40 - 30 - 20 - 10 -

- κάτω αριστερό ημιμόριο 
= - 05 - 04 - 03 - 02 - 01 

Σκανδιναβικός τύπος 

Ο σκανδιναβικός τύπος διαφέρει από τον προηγούμενο μόνο 
για την ένδειξη των νεογιλών οδόντων, στους οποίους το μηδέν (0) 
είναι πάντα μπροστά στον αριθμό που ανταποκρίνεται στο δόντι: 

- άνω δεξιό ημιμόριο 
= 05 4- 04 + 03 + 02 + 01 + 

- άνω αριστερό ημιμόριο 
= + 05 + 04 + 03 + 02 + 01 
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- κάτω δεξιό ημιμόριο 
= 05- 04- 0 3 - 0 2 - 01 

- κατω αριστερό ημιμοριο 
0 5 - 0 4 - 03- 02 -01 

Διψήφιος τύπος 

Από την προηγούμενη ταξινόμηση διαφέρει ουσιαστικά ο διψή-
φιος τύπος δοντιών, στον οποίο ανήκουν τα τέσσερα ημιμόρια, 
που δείχνουν την εναπόθεση στον αντίστοιχο αριθμό του δοντιού, 
με μιά άλλη αραβική αρίθμηση που δείχνει το ημιμόριο και γι' αυτό 
το τελικό σχήμα φανερώνει τους μόνιμους οδόντες με την ακόλου-
θη κατάταξη: 

1 8 I 7 16 15 14 13 12 11 
48 47 46 45 44 43 42 41 

21 22 23 24 25 26 27 28 
31 32 33 34 35 36 37 38 

Για τους νεογιλούς οδόντες: 

55 54 53 52 51 j 61 62 63 64 65 
85 84 83 82 81 ί 71 72 73 74 75 
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ΔΕΞΙΑ 

Μ » 
amaa 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Εικ. 1. Η αρίθμησης μονίμων και νεογιλών οδόντων 
με διψήφιους αριθμούς. 

Διψήφιος τύπος FDI τροποποιούμενος 

0 διψήφιος τύπος δοντιών FDI τροποποιούμενος (Federation 
Dentaire Internationale) διαφέρει από τον προηγούμενο μόνο για 
την ένδειξη των οδόντων της κάτω γνάθου που είναι αντίστροφη 
σε σχέση με την προηγούμενη. 

Για τους μόνιμους οδόντες: 

18 17 16 15 14 13 12 11 
38 37 36 35 34 33 32 31 

21 22 23 24 25 26 27 28 
41 42 43 44 45 46 47 48 
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Για τους νεογιλούς οδόντες: 

55 54 53 52 51 
75 74 73 72 71 

61 62 63 64 65 
81 82 83 84 85 

Διψήφιος τύπος τροποποιούμενος από τον WHO 

Ο διψήφιος τύπος τροποποιούμενος από τον WHO (Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας) είναι η σύσταση εκείνη από τους διε-
θνείς υγειονομικούς οργανισμούς που διαφέρει από τον κλασικό 
τύπο FDI για την μόνη διαφορά ότι ο αριθμός που φαίνεται στο η-
μιμόριο και εκείνος που φαίνεται στο δόντι είναι χωρισμένοι από 
μια τελεία στιγμή. 

Για τους μόνιμους οδόντες έχουμε: 

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2 J 2.8 
4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

Για τους νεογιλούς οδόντες: 

5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 
8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 
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Ο τύπος που χρησιμοποιείται πολύ στις αγγλόφωνες χώρες (κυ-
ρίως στην Αμερική) είναι ο οδοντικός διεθνής τύπος, στον οποίο τα 
μόνιμα δόντια είναι αριθμημένα με σειρά ανάπτυξης, αρχίζοντας α-
πό τον τρίτο άνω γομφίο δεξιά, που σημειώνεται με τον αριθμό ένα 
(1) και εξής ακολουθώντας την ωρολογιακή φορά στον τρίτο κάτω 
γομφίο της ιδίας πλευράς. 

Εχουμε λοιπόν την ακόλουθη κατάταξη για τους μόνιμους οδό-
ντες: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
32 31 30 29 28 27 26 25 

9 10 11 12 13 14 15 16 
24 23 22 21 20 19 18 17 

Οι νεογιλοί οδόντες παρουσιάζονται με τα γράμματα της αλφα-
βήτου, αρχίζοντας από το Α, έως το Τ, πάντα με ωρολογιακή φορά 
ή από τον δεύτερο άνω δεξιά γομφίο στον δεύτερο κάτω γομφίο 
παραπλεύρως: 

Α Β C D Ε 
T S R Q P 

F Θ Η I J 
Ο Ν Μ L Κ 

Τα συστήματα συλλογής, διαφορετικά μεταξύ τους, συχνά εμ-
φανίζουν, στην πρακτική τους εφαρμογή, λάθη αντιγραφής ή με-
τάδοσης. Το πρόβλημα προβάλλεται τακτικά στον Παθολογο-Ια-
τροδικαστικό χώρο. Έτσι επί παραδείγματι στην συνάντηση της 
Διεθνούς Εταιρείας των Ιατρο-Οδοντοστοματολόγων (Bergen, Ιού-
νιος 1981) οι χώρες-μέλη προσκλήθηκαν να χρησιμοποιούν ενιαί-
ως τον διψήφιο οδοντικό τροποποιούμενο τύπο του Π.Ο.Υ. 
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Φυσικά η τυποποίηση χρησιμοποιείται όχι μόνο για τον οδοντικό 
τύπο, αλλά επίσης για την ταξινόμηση των οδοντιατρικών επεμβά-
σεων, των οδοντικών ανωμαλιών, και της οδοντικής πρόθεσης. 

Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν διάφορα παραδείγματα οδοντι-
κών περιπτώσεων με ταυτόχρονη προβολή τους, για χρήση στις 
μελέτες Ιταλών οδοντιάτρων ή στις προτάσεις από διαφόρους ορ-
γανισμούς, όπως η OIPC (Organisation Internationale de police 
criminelle) και τον NHS (National Health Service). 
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Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ΖΩΗ 

Μια ακριβής προσέγγιση στο πρόβλημα της εν ζωή ταυτοποίη-
σης δεν μπορεί να αποκλείσει την φυσική γενική εξέταση, κατά 
την οποία μπορούν να φανούν με συστηματικό τρόπο τα σωματι-
κά χαρακτηριστικά του ατόμου προς εξέταση. 

Τα σωματικά χαρακτηριστικά ενός αγνώστου ατόμου πρέπει να εί-
ναι με μεγάλη προσοχή συγκεντρωμένα και διατυπωμένα, έτσι ώστε 
να μη μεταβάλλονται λεπτομέρειες, που μπορούν να φανούν χρήσι-
μες για μια πιθανή σύγκριση, έχοντας υπ' όψη ότι αυτό ενδέχεται να 
πραγματοποιηθεί ακόμα και σε μεταγενέστερο χρόνο της συλλογής 
των στοιχείων. Η σύγκριση αυτή μπορεί να γίνει δια μέσου της χρή-
σης των φυσικών χαρακτηριστικών που δίδονται από διάφορες πη-
γές, (φωτογραφίες, στοιχεία και ενδείξεις). 

Γι 'αυτό τον λόγο η Επιστημονική Αστυνομία και τα Κέντρα 
Εγκληματολογίας της Αστυνομίας χρησιμοποιούν διάφορους τρό-
πους ανακάλυψης και ταξινόμησης των προσωπικών στοιχείων α-
ναγνώρισης, τα οποία αποτελούν μαζί με τις διάφορες ενδείξεις, 
που υπάρχουν στα αρχεία, ένα εύχρηστο σύνολο για ταχεία γνώση 
στην ενημέρωση και στην διερεύνηση. 

Μεταξύ των διαφόρων τύπων ενδεικτικώς αξιομνημόνευτες εί-
ναι αυτές της περιγραφικής και της δακτυλοσκοπικής μεθόδου. 
Σημαντικός είναι ο εν ζωή προσδιορισμός της ηλικίας, και μάλι-
στα αυτός που αναφέρεται σε παραπτωματικά άτομα, και ακόμη 
ειδικά σε νομάδες ή μετανάστες, στην απονομή της Δικαιοσύνης, 
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Οι μορφο-ανθρωπομετρικοί χαρακτήρες που αφορούν το ύψος 
(ή το μήκος στο βρέφος ή στο νήπιο), το βάρος και το σωματικό 
μέγεθος γενικά, με ιδιαίτερη προσοχή στη θωρακική και κοιλιακή 
περίμετρο, στο άνοιγμα των χεριών, στο βαθμό σεξουαλικής ωρί-
μανσης και σε άλλους χρήσιμους δείκτες, διαφοροποιούνται κατά 
την διάρκεια της ανάπτυξης και είναι επίσης χρήσιμοι κατά την 
διάρκεια ολόκληρης της ζωής. Αυτοί εν τούτοις οδηγούν μόνο σε 
κρίσεις κατά προσέγγιση, όπως σε αναφορές ύψους, που έχουν 
μελετηθεί. 

Η σεξουαλική ανάπτυξη του θήλεως σε ανεπτυγμένη ηλικία εκτι-
μάται από τα χαρακτηριστικά του στήθους, από τα εξωτερικά και 
εσωτερικά όργανα (ερευνόμενα διαμέσου της εξέτασης του ορ-
θού και της γραμμής του κολεού). Στους άρρενες έχουν σημασία 
τα χαρακτηριστικά των όρχεων, του οσχέου, του πέους, του προ-
στάτη, ο σχηματισμός υδροτοποιών αδένων της ήβης (που φαίνο-
νται στους άρρενες 11-13 ετών, στα κορίτσια γύρω στα 10 έτη) και 
στις μασχάλες (που καθυστερούν από 12-18 μήνες σε σχέση με ε-
κείνες της ήβης) και της φωνής. 

Η κατάσταση του δέρματος, που σχετίζεται με φυσιολογικές δια-
φορές στις διάφορες φάσεις της ζωής, μπορεί να βοηθήσει στην 
ταυτοποίηση ιδιαίτερα από το 30ό έτος. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να έχουν αξία, από μόνα 
τους αλλά κατά προσέγγιση προσανατολίζουν όσον αφορά την η-
λικία του ατόμου. 

Περισσότερη βαρύτητα και σπουδαιότητα προσλαμβάνουν τα 
προκύπτοντα από την ακτινολογική εξέταση του σκελετού στοι-
χεία που σε συνδυασμό με την οδοντοστοματολογική εξέταση, 
σχηματίζουν την βάση για την ένδειξη της ηλικίας γύρω στα πρώτα 
20-25 έτη. 
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Η εμφάνιση των κέντρων της οστεοποίησης στην πρώτη δεκαε-
τία, ο χρόνος της ανάπτυξης των ιδίων και της επίφυσης των μα-
κρών οστών στην δεύτερη δεκαετία, παρουσιάζουν έως τώρα πα-
ραμέτρους μεγαλύτερης αξιοπιστίας. 

Η εποχή της συγκόλλησης των κέντρων της οστεοποίησης, που 
ολοκληρώνεται σε ηλικία μεταξύ 13 και 25-28 χρόνων στα διάφορα 
τμήματα, προσλαμβάνει στον τομέα που αφορά την ηλικία, σημα-
ντικό ιατροδικαστικό ενδιαφέρον. Η συγκόλληση της επίφυσης 
στην διάφυση προσφέρει περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα στοι-
χεία. Εξ άλλου αυτή η περίοδος του προσδιορισμού της ηλικίας εν 
ζωή αναφέρεται στις τροποποιήσεις της ηβικής σύμφυσης. 

Η οδοντοστοματολογική εξέταση, είτε κλινική, είτε ακτινολογι-
κή, είναι αναμφίβολα χρήσιμη στον τομέα που αφορά τα του εν 
ζωή ατόμου ιατροδικαστικά προβλήματα και ειδικά τα έχοντα σχέ-
ση με τον προσδιορισμό της ηλικίας. 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ 

Η πιο συχνή εφαρμογή στην Ιατροδικαστική Οδοντοστοματολογία 
αφορά προβλήματα που αναφύονται κατά την εν ζωή ταυτοποίηση και 
του καθορισμού της ηλικίας. 

Τα δόντια αποτελούν χωρίς αμφιβολία αντικείμενο πολυάριθμων 
μεταβολών κατά τη διάρκεια της ζωής και παρέχουν γι'αυτό το λό-
γο χρήσιμες πληροφορίες και ενδεικτικά στοιχεία για την ηλικία 
του ατόμου. 

Θα μπορούσαμε έτσι να χαρακτηρίσουμε τον άνθρωπο ως «δι-
πλοδόντη» διότι παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της ζωής του διπλή 
οδοντοφυΐα, την νεογιλή και την μόνιμη. 

Ο σχηματισμός των νεογιλών και μόνιμων οδόντων και η ακο-
λουθούμενη απόπτωση τους αποτελούν μια πρόσκαιρη διαδοχή α-
κριβείας χρήσιμη για την χρονολογική μελέτη αυτού του φαινομέ-
νου, που μπορεί να είναι σαφέστατα εφαρμόσιμο μόνο κατά την 
διάρκεια της φάσης ανάπτυξης και διαδραματίζει ένα κεντρικό ρό-
λο (ενωμένο μ' εκείνο της ωρίμανσης του σκελετού) και της διά-
γνωσης της ηλικίας. 

Συγκεκριμένα η χρονολογική μελέτη της οδοντικής ανάπτυξης 
είναι πρακτικά η αρχή της ενασβεστίωσης στο οδοντικό γίγνεσθαι 
έως το τέλος της απόπτωσης του τελευταίου μόνιμου δοντιού. 

Η ενασβεστίωση των νεογιλών οδόντων αρχίζει στο έμβρυο από 
την 20η και την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, του πρώτου μόνι-
μου της κάτω γνάθου 1-2 εβδομάδες πριν την γέννηση, και των άλ-
λων μόνιμων οδόντων, μεταξύ των 3-4 μηνών και των 10 ετών της 
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Σχημ. 1. Ανάπτυξη της ανθρώπινης οδοντοφυΐας από Schark και Massler τροποποιούμενη (1941). ω 
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ζωής. Η ενασβεστίωση αυτή συμπίπτει με τον σχηματισμό της α-
δαμαντίνης που οδηγεί στην εναπόθεση των μεταλλικών αλάτων 
παρατηρούμενη στην μικροσκοπική εξέταση των τομών του δοντι-
ού κάτω από την επιφάνεια των χαρακτηριστικών αυξανόμενων 
γραμμών, που παίρνουν το όνομα των γραμμών του Owen (εικ. 2) 
εάν εντοπιστούν στην οδοντίνη και των γραμμών του Retzius (εικ. 
3) στη θέση της αδαμαντίνης. Είναι και έτσι σαφές ότι αυτή η μέ-
θοδος αναφέρεται στην ανακατασκευή του δοντιού και δεν είναι ε-
φαρμόσιμη στην εν ζωή. 

Εικ. 2. Επιμηκής τομή Οδοντίνης όπου φαίνονται οι αυξητικές γραμ-
μές του Ebner (Ε) και οι γραμμές του Owen (Ο). 

(Kraus - Jordan - Abrams 1969). 
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Εικ. 3. Αυξητικές γραμμές του Retzius σε ανθρώπινο κυνόδοντα. 

Γι' αυτό το λόγο η ακτινογραφική μελέτη των σταδίων της ο-
δοντικής ανάπτυξης αποτελεί κατ' αυτό το διάστημα την ενδε-
δειγμένη μέθοδο επιλογής. 

Εχοντας υπ' όψη ότι η ανάπτυξη των οδόντων έρχεται με μία 
χρονολογική αλληλουχία μεγάλης ακριβείας και εμφανίζεται πε-
ριοδικά, ειδικοί ερευνητές σκέφτηκαν να δημιουργήσουν πίνακες 
standard, ένας από τους οποίους, αυτό του Schour και Massler(1941) 
βασισμένος από την πλευρά του στην εξέταση, της τομής της γνά-
θου σε τριάντα παιδιά Αμερικανικής καταγωγής ηλικίας 10 ετών 
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πρίν από τον Logan και Kronfeld, περιέχει μια σειρά σχημάτων που 
εικονογραφούν 21 χρονικά στάδια της οδοντικής ανάπτυξης από 4 
μηνών πριν την γέννηση έως 21 ετών ηλικίας. 

Στην πρακτική, οι ακτινογραφίες στα υπό εξέταση άτομα έρχο-
νται συγκρινόμενες με τα σχήματα που περιέχει ο πίνακας (σχημ. 
1): το σχήμα που περισσότερο πλησιάζει την ακτινογραφία δίνει 
την εκτίμηση της ηλικίας. 

Στην πραγματικότητα οι πίνακες που εικονογραφούν την ανά-
πτυξη της οδοντοφυΐας μας δίνουν ενδείξεις μάλλον κατά προσέγ-
γιση. 

Ήδη ο Hellman (1979) είχε πραγματοποιήσει μελέτες (πιν. 1) 
που παρίσταναν μια οδοντική απωλεία περισσότερο πρόωρη στα 
θήλεα απ' ότι στους άρρενες. Οι μελέτες του Hurme (1949) στοι-
χειοθετούσαν την παρατήρηση του Hellman, υιοθετώντας επίσης 
μια προλαμβανόμενη απόπτωση των κάτω δοντιών σε σχέση με 
τους ανταγωνιστές (σχημ. 2). 
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Στάδιο 1. Η περίοδος πριν την νηπιακή ηλικία και πριν ακόμη η νεογιλή οδοντοφυΐα 
συμπληρωθεί. 

Στάδιο 2. Η περίοδος της δεύτερης νηπιακής ηλικίας και η νεογιλή οδοντοφυΐα ολό-
κληρη (στάδιο 2Α: ολοκλήρωση της νεογιλής οδοντοφυΐας, στάδιο 2C: 
αρχή της πτώσης του πρώτου μόνιμου γομφίου). 

Στάδιο 3. Η περίοδος της δεύτερης νηπιακής ηλικίας ανταποκρίνεται σ' εκείνη την 
φάση ανάπτυξης στην οποία οι πρώτοι γομφίοι ανατέλλουν ή γίνονται εμ-
φανείς ή όλοι οι νεογιλοί τομείς είναι πεσμένοι και αντικαθίστανται από 
τους μόνιμους τομείς (στάδιο 3Α:συμπληρώνοντας την πτώση όλων των 
πρώτων μόνιμων γομφίων και μερικοί ή όλοι οι μόνιμοι τομείς, στάδιο 3Β: 
απώλεια των κυνοδόντων και των νεογιλών γομφίων και πτώση των διαδό-
χων μονίμων, στάδιο 3C: αρχή της απόπτωσης των δεύτερων μόνιμων 
γομφίων). 

Στάδιο 4. Η περίοδος της ήβης, ανταποκρίνεται σ' εκείνη τη φάση της ανάπτυξης 
στην οποία οι δεύτεροι μόνιμοι γομφίοι ανατέλλουν ή γίνονται εμφανείς 
και μερικοί ή όλοι οι κυνόδοντες και οι νεογιλοί γομφίοι έχουν πέσει και 
μπορούν να αντικατασταθούν από τους μόνιμους διαδόχους των (στάδιο 
4Α: συμπληρώνεται η πτώση των δεύτερων μόνιμων γομφίων, στάδιο 4C: 
αρχή της απόπτωσης των τρίτων γομφίων). 

Στάδιο 5. Η περίοδος της εφηβείας, ανταποκρίνεται σ' εκείνη την φάση της ανά-
πτυξης στην οποία οι τρίτοι γομφίοι ανατέλλουν ή γίνονται εμφανείς (στά-
διο 5Α: συμπλήρωση της απόπτωσης των τρίτων γομφίων). 

Στάδιο 6. Η περίοδος της ενηλικίωσης, ανταποκρίνεται σ' εκείνη την φάση της ανά-
πτυξης στην οποία οι μασητικές επιφάνειες των γομφίων έχουν αποτρι-
βεί. 

Στάδιο 7. Η περίοδος του γήρατος, ανταποκρίνεται σ' εκείνη την φάση της ανάπτυ-
ξης στην οποία τουλάχιστον οι μισές από τις μύλες των δοντιών έχουν 
φθαρεί και το μεγαλύτερο μέρος ή όλα τα δόντια έχουν πέσει. 

Πιν. 1. Στάδια ανάπτυξης των δοντιών κατά Hellman (1929). 
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ΘΗΛΥ ΑΡΡΕΝ 

ΑΡΡΕΝ 

ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ 

ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ 

δ -πρωϊμο 
ο - μεσαίο 
° - όψιμο 

ΘΗΛΥ 

Σχημ. 2. Χρονολογία της πτώσης των μόνιμων δοντιών, 
με τις μικρότερες τιμές, μεσαίες και μεγάλες κατά Hurme (1949). 

Οι Gleriser και Hunt (1955) συγκέντρωσαν την προσοχή τους 
στα στάδια ανάπτυξης του πρώτου κάτω μόνιμου γομφίου δια μέ-
σου πλάγιας λοξής ακτινογραφίας της άνω γνάθου, επιλέγοντας 
αυτό το δόντι διότι δεν έχει αντίστοιχο νεογιλό και γιατί συγκρίνο-
ντας την κεντρική θέση και παρακεντρικά στην λοξή ακτινογραφία 
της άνω γνάθου, δεν δείχνει τις παραμορφώσεις τις προερχόμενες 
από την γωνία της προβολής. Επίσης οι ίδιοι συγγραφείς παρατή-
ρησαν ότι η ανάπτυξη του πρώτου κάτω μόνιμου γομφίου επαλη-
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θεύεται στο θήλυ πρώτα και μετά στο άρρεν και έχουν προτείνει 
τον ακόλουθο τύπο διόρθωσης της ηλικίας: 

- Ηλικία του θήλεως ατόμου = 0,95 χ ηλικία του άρρενος ατό-
μου. 

Συγκρίνοντας την οδοντική ηλικία και την ηλικία των οστών (αυ-
τή η τελευταία ένδειξη συγκρινόμενη με ακτινογραφίες της χειρός, 
με τους πίνακες της ηλικίας των οστών του Grenlick και Pyle), οι ί-
διοι συγγραφείς έφτασαν στο συμπέρασμα ότι η ομοιότης μεταξύ 
ηλικίας οστών και οδοντικής ηλικίας δείχνει ότι το άτομο είναι πι-
θανώς άρρεν. Όμως όταν η διαφορά της οδοντικής ηλικίας είναι 
κατώτερη της ηλικίας των οστών δείχνει ότι το άτομο είναι πιθα-
νώς θήλυ. Αυτό το στοιχείο είναι μεγαλύτερης χρησιμότητας στην 
περίπτωση της ανεύρεσης των σκελετικών υπολειμμάτων στα ο-
ποία δεν είναι γνωστό το φύλο. 

Ενας δ ιαφορετ ικός πίνακας προτάθηκε το 1963 από τους 
Moores, Fanning και Hunt, που έλαβαν υπ' όψη τους τα ακόλουθα α-
κτινογραφικά στοιχεία: 

αρχική 

- Σχηματισμός των κυνοδόντων σύγκλειση 
συνένωση 
τελείωση 

- Ανάπτυξη της μύλης 
1/2 

3/4 
ολόκληρη 

- Αρχή σχηματισμού ρίζας 
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- Μήκος της ρίζας 

1 1/4 
1/2 

3/4 
ολόκληρη 

- Τελείωση ακρορριζικού τμήματος 1/2 
ολόκληρο 

Η σύγκριση μεταξύ του σταδίου ανάπτυξης του οδόντος, που γίνε-
ται εμφανής σε μια ακτινογραφία και του πίνακα, συμβάλλουν στο να 
αποκτηθεί το σημείο της αναφοράς των δύο standard αποκλίσεων. Η 
θέση μεταξύ ±2 standard αποκλίσεις ανταποκρίνεται στη θέση της η-
λικίας στην οποία θα περιμένουμε να βρεθεί, το 95% του πληθυσμού, 
ένα ενδεικτικό στοιχείο της αναφοράς της ανάπτυξης. 

Ενας ακόλουθος πίνακας, που καλύπτει μια ηλικία της ανάπτυ-
ξης που είναι από 8 μήνες πριν την γέννηση έως 16 έτη, είναι εκεί-
νη επί της οποίας εργάστηκε ο Gustafson και Koch το 1974 (σχημ. 

Αυτός ο πίνακας συγκρίνει τέσσερις παραμέτρους της αναφο-
ράς: 
1) αρχή της ενασβεστίωσης, 
2) συμπλήρωση του σχηματισμού μύλης, 
3) ολοκλήρωση της απόπτωσης των οδόντων, 
4) τελείωση του σχηματισμού της ρίζας. 

Κάθε σημείο της αναφοράς παρουσιάζεται σχηματικά με ένα μι-
κρό τρίγωνο όπου η κορυφή παρουσιάζει τη μέση ηλικία και οι γω-
νίες της βάσης τη μικρή και μεγάλη ηλικία. 

Εκτός των άλλων παρατηρήθηκε ότι αυτό το σύστημα δίνει μία 
θέση πολύ πλατιά, διότι εξετάζονται μόνο τέσσερα στάδια ανάπτυ-

3). 
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ξης για κάθε δόντι, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον προσδιορι-
σμό της ενδιάμεσης ηλικίας. 

Σχημ. 3. Διάγραμμα πού δείχνει την χρονολογία της πτώσης των απο-
βαλλόμενων και μονίμων οδόντων κατά την άποψη των τεσσάρων 

σταδίων που προτείνουν οι Gustafson και Koch (1974). 
Τα οδοντικά στοιχεία, τετμημένα, φαίνονται κατά τον οδοντικό 

Σκανδικαβικό τύπο. Οι εν σειρά αριθμοί ερμηνεύονται με 
τον ακόλουθο τρόπο: Α1-Β9 δείχνουν τους 9 μήνες ενδομητρικής 
ζωής, B9-C12 τους πρώτους 12 μήνες εκτός μήτρας ζωής, C12-D 

τα ακόλουθα χρόνια ζωής. 
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Πιο πρόσφατα ο Portigliatti Barbos και συν. (1982), βασιζόμενοι 
στην ακτινολογική εμφάνιση των δοντιών 4.8, 4.7 και 4.5 σε 257 ά-
τομα μεταξύ των 12 και 22 χρόνων (σχημ. 4), ταξινόμησαν δώδεκα 
στάδια της ενασβεστίωσης (πίν. 2). 

3 4 9 10 11 12 

Σχημ. 4. Ακτινολογικά στάδια της ανάπτυξης των οδόντων 4.8, 4.7 

και 4.5 κατά Portigliatti Barbos και συν. (1982). 

Οι συγγραφείς έφτασαν στο ακόλουθο συμπέρασμα: 
- η ηλικία είναι κατώτερη των 14 ετών εάν οι πρώτοι γομφίοι βρί-

σκονται σε οποιαδήποτε από τις πρώτες έντεκα φάσεις, 
- η ηλικία είναι ανώτερη από 18 ετών εάν οι τρίτοι γομφίοι βρί-

σκονται στη φάση 12. 
- στην περίπτωση κατά την οποία οι πρώτοι γομφίοι βρίσκονται 

στην φάση 12 και οι τρίτοι γομφίοι σε μια φάση προηγούμενη, το 
άθροισμα πρέπει να είναι πραγματικός χρησιμοποιώντας το στά-
διο της ενασβεστίωσης των οδόντων 5,7 και 8, κατά την ακόλουθη 
εξίσωση: 
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4826,28 - 84,27α - 372,8c + 16,2b2 + 39,43c2= ηλικία σε ημέρες 
± 332 (θήλυ φύλο). 
3122,91 + 3,42α2 + 5,56b2 + 19,43c2 = ηλικία σε ημέρες ± 312 
(άρρεν φύλο) 
4203,25 - 316,72c + 0,62a2 + 10,85b2 + 36,36c2= η ηλικία σε η-
μέρες ± 324 (στην περίπτωση την οποία δεν γνωρίζουμε το φύλο). 

Στάδιο 1 έλλειψη ακτινογραφικής εικόνας 

Στάδιο 2. απεικόνιση του οδοντικού σπέρματος 

Στάδιο 3 ενασβεστίωση των κυνοδόντων 

Στάδιο 4 ενασβεστίωση της μασητικής επιφάνειας. 

Στάδιο 5 ενασβεστίωση του ενός τρίτου της μύλης 

Στάδιο 6 ενασβεστίωση των δύο τρίτων της μύλης 

Στάδιο 7 πλήρης ενασβεστίωση της μύλης 

Στάδιο 8 ενασβεστίωση του ενός τετάρτου της ρίζας 

Στάδιο 9 ενασβεστίωση του ημίσεως της ρίζας 

Στάδιο 10 ενασβεστίωση των τριών τετάρτων της ρίζας 

Στάδιο 11 Ολοκλήρωση του ακρορριζίου 

Στάδιο 12 Ολική ενασβεστίωση 

Πίν. 2. Ακτινολογικά στάδια της ανάπτυξης των μόνιμων δοντιών 
κατά Portigliatti Barbos και συν. (1982). 

Για α φαίνεται ο υπολογισμός της φάσης του οδόντος 4.5, για Β 
η εκτίμηση της φάσης του οδόντος 4.7 και για C η εκτίμηση ης φά-
σης του οδόντος 4.8 
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Το παρατηρούμενο σταθερό σφάλμα είναι κατά προσέγγιση περί-
που 68% των πιθανοτήτων πραγματικής αξιολόγησης της ηλικίας. 
Μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς εκτίμησης, έως το 95,45 ή το 
99,73% φαίνεται να διπλασιάζεται η τριπλασιάζεται σε σύγκριση με 
το σταθερό σφάλμα. 

Ας δούμε ακριβέστερα πως η εκτίμηση της ηλικίας διαμέσου 
της εξέτασης του οδοντικού συστήματος οδηγεί σε καλλίτερα α-
ποτελέσματα σε σχέση με την ακρίβεια έως την ηλικία των 12-13 ε-
τών. 

Εκτός της ηλικίας όταν η εκτίμηση είναι επιβεβαιωμένη σχεδόν 
μοναδικά κατά την παρατήρηση του σταδίου ανάπτυξης του τρί-
του γομφίου, η μεθοδολογία περικλείει μικρότερη ακρίβεια και εί-
ναι προτιμότερο να επανεκτιμήσουμε με επιβεβαίωση περισσότε-
ρο για την ακτινολογική εξέταση του σκελετού. 

Επίσης, στο τέλος της περιόδου του σχηματισμού του οδόντος, ή 
στους οδόντες ηλικιωμένων, οι τεχνικές για να εκτιμήσουμε την ηλι-
κία τους είναι αρκετά περιορισμένης αξίας, και βασίζονται στην α-
ξιολόγηση των προοδευτικών αλλαγών που οφείλονται στην φθορά. 

Η παρατηρούμενη μέθοδος των Gustafson παρουσιάζει τις ακό-
λουθες παράμετρους: 
1) αποτριβή στις μασητικές επιφάνειες, 
2) εναπόθεση δευτερογενούς οδοντίνης στην πολφική κοιλότητα, 
3) νεοσχηματισμός της οστεΐνης ουσίας, 
4) ακρορριζική μετατόπιση του προσπεφυκότος επιθηλίου, 
5) απορρόφηση της ρίζας, 
6) εσωτερική απορρόφηση της ρίζας. 

Σε κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους σημειώνεται ένα σύνολο 
(από 0 έως 3), το πλήρες αποτέλεσμα μεταφέρεται σε ένα σύστημα 
καρτεσιανού συντονισμού (της κατάταξης της ηλικίας, της τετμημέ-
νης του συνόλου), και προκύπτει άλλο σύνολο ανάλογο με την ηλικία. 
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Αυτή η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή σε μεγαλύτερη συχνότητα 
κατά την εξατομίκευση της αξιολόγησης των παραμέτρων της α-
ποτριβής. 

Κατά τον Gustafson αυτή η μέθοδος επιτρέπει την εκτίμηση,της 
ηλικίας με ένα λάθος του ± 3,6 χρόνων, αλλά άλλοι συγγραφείς 
(Johanson, 1971) έχουν ανακαλύψει πολλά λάθη, με το αναφερό-
μενο σύστημα, με μεγαλύτερη διαφορά ( ± 1 4 έτη). 

Για τον Miles (1963) η αξιολόγηση της διαφάνειας της ρίζας α-
ποτελεί την πιο αξιόλογη παράμετρο, έχοντας επίσης το πλεονέ-
κτημα να μπορεί κατ' ευθείαν να αξιολογηθεί με μικροσκοπική μέ-
θοδο, πράγμα το οποίο απαγορεύει τη χρήση εν ζωή, αφού απαι-
τήται η καταστροφή του οδόντος. Οπως επίσης δεν είναι χρήσιμη 
η μέθοδος που προτείνεται από τον Ιΐο(1972), που χρησιμοποιεί 
την αξιολόγηση του πάχους της αδαμαντίνης και της οδοντίνης και 
το εύρος της πολφικής κοιλότητας στο επίπεδο του οδοντικού αυ-
χένος σε μία λεπτή επιφάνεια (ενός χιλιοστού) του δοντιού, φωτο-
γραφισμένη και μεγενθυσμένη. 

Για το προσανατολισμό, μπορεί να προμηθεύσει κάποια χρήσι-
μη ένδειξη της μεθόδου που έρχεται από τον Metzeger, Buchner 
και Gorsky (1980), οι οποίοι προτείνουν προκαταρκτικά τη βάθυν-
ση των τομών, προκειμένου να εξετάσουμε τις ακόλουθες παραμέ-
τρους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μπορούν να παρατηρη-
θούν εύκολα επίσης και εν ζωή. 
α) σχέσεις μύλης, 
β) τερηδόνα, διατηρούμενες τροφές, 
γ) μασητικές επιφάνειες, 
δ) κατάσταση περιοδοντίου, 
ε) απορρόφηση ακρορριζίου. 

Είναι σαφές ότι αναφέρεται σε μια αξιολόγηση που δεν μπορεί 
να φέρει σε συμπεράσματα σχεδόν κατά προσέγγιση. 
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Για να συνοψίσουμε σ' ένα πλήρες πλαίσιο την μεθοδολογία 
για τον εν ζωή καθορισμό της ηλικίας είναι χρήσιμο να σχηματί-
σουμε με τον ακόλουθο τρόπο τα κριτήρια της αξιολόγησης που 
θα παρατηρήσουμε (πίν.3). 

ΗΛΙΚΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Εμβρυϊκή Εκταση και ωρίμανση των οδόντων 
και κέντρων της οστεοποίησης (ακτινολογικά) 

Γέννησης - 12 χρόνων απόπτωση οδόντων 
κέντρα οστεοποίησης 

(ακτινολογικά) 
(ακτινολογικά) 

12-25 χρόνων κέντρα οστεοποίησης 
συγχώνευση της επίφυση 
απόπτωση οδόντων (λιγότερο 

αναμενόμενη) 

(ακτινολογικά) 
(ακτινολογικά) 

(ακτινολογικά) 

Πάνω από 25 χρόνων ηβική σύμφυση 
σκελετική εξέταση 
φυσική εξέταση 

(ακτινολογικά) 
(ακτινολογικά) 
(κλινική) 

Πίν.3 Μέθοδοι του εν ζωή καθορισμού της ηλικίας (1980). 
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Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ 

Η μελέτη των μή αναγνωρίσιμων πτωμάτων (από φαινόμενα 
προχωρημένης αποσύνθεσης, απανθρακωμένα, αποσκελετωμένα, 
βιβλικών καταστροφών), τείνει να αποτρέψει σφάλματα, όπου είναι 
εφικτό, κατά την προσωπική ταυτοποίηση, κατά τρόπο ατομικό και 
σίγουρο. Φυσικά αυτό δεν είναι πάντα προσιτό και θα είναι ανα-
γκαίο να ακολουθείται μια διαδικασία λογική που μπορεί να οδηγή-
ση στην εξακρίβωση της έρευνας όσο πιο μακριά μπορεί, μέχρι να 
φτάσει στην βεβαιότητα της προσωπικής ταυτότητας. 

Χρειάζεται συνεπώς να καθοριστεί προκαταρκτικά σε κάθε περί-
πτωση: 
1) το είδος της προέλευσης 
2) ο αριθμός των ατόμων σε περίπτωση ανάμιξης των ανθρωπίνων 

υπολειμμάτων. 
3) ο χρόνος του θανάτου 
4) η φυλή 
5) το φύλο 
6) η ηλικία 
7) η ύπαρξη ενδεικτικών στοιχείων ιδιαιτέρων συνηθειών εν ζωή. 



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

Το πρόβλημα αναφύεται σχεδόν αποκλειστικά στην περίπτωση 
που ανακαλυφθούν τμήματα οστών, ή δοντιών, απομονωμένα και 
ειδικά αν είναι θραυσμένα. 

Σε κάθε περίπτωση μία ακριβής μορφολογική εξέταση θα μπο-
ρούσε να ξεχωρίσει την προέλευση λιγότερο όμως από τα δόντια. 

Σημειώνεται μια ομοιότητα μεταξύ των άνω τομέων του ανθρώ-
που και εκείνων του βοδιού (ειδικά στους κεντρικούς). Αλλωστε οι 
ανθρώπινοι οδόντες παρουσιάζουν μύλη και ρίζα στην ίδια ευθεία, 
ενώ των άλλων ειδών ζώων παρουσιάζουν όλα μια γωνία, περισσό-
τερο ή λιγότερο οξεία. Ακόμα οι τομείς έχουν ρίζα πιο ευρεία και με 
καμπυλότητες. Κάποια αμφιβολία μπορεί να παρουσιαστεί στην πε-
ρίπτωση που το εύρημα της απομονωμένης ρίζας του ανθρώπι-
νου κυνόδοντα, έχει μια ομοιότητα με την ρίζα του τρίτου κάτω το-
μέα του χοίρου, που παρουσιάζεται συχνά κωνική και με κάμψη στο 
ακρορρίζιο. 

Οι γομφίοι μπορεί να δώσουν αφορμή σε περισσότερο σοβαρά 
προβλήματα εξακρίβωσης σε σχέση με το είδος που ανήκουν. Επί-
σης εδώ σε σύγκριση με τους χοίρους, των οποίων ο τέταρτος άνω 
προγόμφιος, έχει διαστάσεις, σχήμα και μέγεθος μύλης εξ ίσου ομοί-
ας. Λιγότερο συχνά υπάρχει η πιθανότητα λάθους σε σύγκριση με 
τον πρώτο κάτω γομφίο του χοίρου, που παρουσιάζει εγγύς - άπω 
διάσταση πιο μεγάλη εκτός των περιπτώσεων θραύσματος, όταν ο 
διαφορετικός χαρακτήρας της είναι μεγαλύτερης σημασίας ώστε να 
αναζητηθεί στον αριθμό των ριζών (4 στον χοίρο). 

Το είδος είναι επίσης προσδιορίσιμο διαμέσου Ανοσολογικών 
μεθόδων (στα θραύσματα) αρκεί να μην έχουν τελείως κατεστρα-
φεί τα οργανικά στοιχεία. 



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

Ο προσδιορισμός εκείνου στον οποίο ανήκουν τα οστικά υπολ-
λείμματα, οδόντες ή θραύσματα αυτών, μεταξύ περισσοτέρων ατό-
μων, πρέπει να αποκαλυφθεί (απόπειρες για καταστροφή ή απόκρυ-
ψη περισσοτέρων πτωμάτων, συλλογικές καταστροφές, ταφές σε 
κοινούς τάφους). 

Το πρόβλημα είναι συχνά σύνθετο και δημιουργείται από την 
θραύση των οδοντικών στοιχείων ή από τη έλλειψή τους σε μια τέ-
τοια καταστροφή. 

Εάν, συνεπώς, ξεκινήσουμε από την σκέψη ότι κάθε άτομο κατέ-
χει έναν καθορισμένο αριθμό οδοντικών στοιχείων (που όμως μπο-
ρούν να ποικίλουν από την νηπιακή ηλικία με την παρουσία των νε-
ογιλών στοιχείων), θα είναι δυνατόν να καθορίσουμε τον ακριβή α-
ριθμό των ατόμων. Στην παρουσία θραυσμάτων ελλειπώς ανα-
γνωρίσιμων μπορεί να καθοριστεί συνολικά ο ελάχιστος αριθμός 
των ατόμων. 

Τα στοιχεία της μεγαλύτερης αξίας στη μελέτη του συνόλου 
των οδόντων είναι δύο: 
1) η αριθμητική υπέρβαση των μοναχικών στοιχείων, 
2) το ασυμβίβαστον των μορφολογικο-διαστάσεων. 

Συμφέρει να συνεχίσουμε μ' ένα λογικό κριτήριο υποδιαιρώντας 
από την αρχή τα ανευρισκόμενα στοιχεία (συχνά περισσότερα ή λι-
γότερα θραύσματα ή κατεστραμμένα στο επίπεδο της κορώνας) σε 
μονόρριζα και πολύρριζα, προσέχοντας να μην συγχέουμε την α-
πομονωμένη ρίζα ενός οδόντος πολύρριζου με ένα οδόντα μονόρ-
ριζο. 
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Στην περίπτωση της υπέρβασης ή σύμμιξης θα είναι περισσότερο 
πιθανή και θα επαληθευτεί στο φως των μορφολογικά εξεταζόμενων 
χαρακτήρων και διαστάσεων. 

0 Brusati και Masotti(1971) αναφέρουν εξάλλου την πιθανότητα 
να επιτύχουμε περαιτέρω αξιόπιστα στοιχεία της μικροσκοπικής ε-
ξέτασης με φθοριομετρία, που συνίσταται με σαφήνεια στην πα-
ρουσία στους οδόντες αντιβιοτικών της οικογένειας των τετρακυ-
κλινών. 

Αφού αυτά τα αντιοβιοτικά κατέχουν υψηλή συνεκτική ικανότη-
τα σε σύγκριση με τα ιόντα του ασβεστίου και του μαγνησίου, στε-
ρεοποιούνται μόνιμα στους ασβεστοποιημένους ιστούς στους ο-
ποίους εξελίσσεται με ενασβεστίωση. 

Συνεπώς η χορήγηση των τετρακυκλινών στην νηπιακή ηλικία 
καθορίζει στους οδόντες (είτε νεογιλοί είτε μόνιμοι) την παρουσία 
μιας γραμμής "μαρτυρίας" που παίρνει χρώμα κίτρινο-καστανό σε 
φυσικό φως και κιτρινόξανθο σε υπεριώδες φως. Επόμενες χορη-
γήσεις εμφανίζονται σε νέες γραμμές μαρτυρίας καθ' όλα ευκρι-
νείς. 

Εξετάζοντας λοιπόν συγκριτικά στο μικροσκόπιο την θέση των 
δύο συμμετρικών οδόντων, μπορεί να καθοριστεί εάν αυτά ανή-
κουν στο ίδιο άτομο, οπότε οι γραμμές της εναπόθεσης ανευρί-
σκονται στην ίδια θέση υπό τον όρο όμως ότι έχουμε στην διάθεσή 
μας διαφορετικά δόντια, σε θέση ενδεχομένως διαφορετική, αλλά 
σύμφωνα με την ηλικία ανάπτυξης καθ' ενός δοντιού. 



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 

Το θέμα αυτό πραγματεύονται ειδικοί ερευνητές σε έρευνες αρ-
κετά πολύπλοκες καί δύσκολες, αφού η αποσύνθεση του πτώμα-
τος σχετίζεται κατά τρόπο καθοριστικό από τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες. 

Για τα δόντια μπορούν να εφαρμοστούν χημικές μέθοδοι και Ιο-
λογικές, όπως της οροκατακρήμνισης, που κατά Knight (1969) 
φαίνονται θετικές ανά έτος εντός δέκα ετών από το θάνατο. 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ 

Στην εξέταση των υπολειμμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη μία 
προκαταρκτική βεβαίωση γύρω από την ταυτότητα της φυλής, ει-
δικά στην περίπτωση των μαζικών καταστροφών που αφορούν ά-
τομα διαφορετικής εθνικότητας, και επίσης δίνοντας ιδιαίτερη έμ-
φαση στην έξοδο και τη μετανάστευση στην Ευρώπη. 

Η κλασική τριχοτόμηση του Linneo (σε λευκή φυλή, κίτρινη και 
μαύρη), τροποποιούμενη από τον Fischer (1936) στην οποία είχε 
περιλάβει τέσσερις ομάδες φυλών (Ευρωπαίων, μογγόλων, νέ-
γρων, Αυστραλών), δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις σημερινές 
απαιτήσεις, γι' αυτό θα ήταν πιο χρήσιμη και σύγχρονη μια διαφο-
ρετική διαίρεση (Boyde, 1964' Strickberger 1974), που θεωρεί φυ-
λετικές ομάδες πιο ομοιογενείς, από πλευράς διαίρεσης σε πληθυ-
σμούς πιο μικρούς. 
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α) Ομάδα Ευρωπαίων περιλαμβάνει πληθυσμούς που αρχίζουν 
από τους σκανδιαναβούς σ' εκείνους των Νότιων Ευρωπαίων και 
των Βόρειων Αφρικανών (λευκοί καυκάσιοι), 

β) Ομάδα Αφρικανών* περιλαμβάνει τους νέγρους της Αφρι-
κής, 

γ) Ομάδα Ασιατών περιλαμβάνει πληθυσμούς με προέλευση 
μογγολική και πληθυσμούς από Ινδία και το Πακιστάν, 

δ) Ομάδα Αμερικανών περιλαμβάνει πληθυσμούς που κύρια 
διαμένουν στην Αμερικανική επικράτεια. 

ε) Ομάδα του Ειρηνικού· περιλαμβάνει πληθυσμούς από την 
Μαλαισία και την Πολυνησία και τους αυτόχθονες Αυστραλούς. 

Κάτω από αυστηρά οδοντολογική άποψη, είναι πιθανό να ανα-
καλύψουμε χαρακτηριστικά ανθρωπολογικά στοιχεία από μοναχι-
κούς πληθυσμούς, είτε σε σχέση με την οδοντική μορφολογία, είτε 
μ' εκείνη της οστικής κατασκευής στο οδοντοστοματολογικό σύ-
στημα, είτε στην αξία των ανθρωπομετρικών δεικτών. 

Μεταξύ αυτών των τελευταίων οι πιο σημαντικοί είναι: 
1) Ο μασητικός δείκτης (σχέση μεταξύ συνολικού μήκους από 

την άνω γνάθο μέχρι του δικονδυλοϊδούς πλάτους), 
2) Ο γωνιοκονδυλοειδής δείκτης (σχέση μεταξύ πλάτους αμ-

φωγωνιακή και μήκους αμφικονδυλική), 
3) Ο δείκτης του κορυφαίου (σχέση μεταξύ πλάτους του κορυ-

φαίου κλάδου και ύψους του ίδιου). 
4) Ο γναθικός δείκτης του Flower (σχέση μεταξύ της διαμέ-

τρου ρινός-βάσης, μάλλον απόσταση μεταξύ nasion και basion, 
και η διάμετρος κυψελο-βασικής, ή απόστασης από το ανώτερο 
κυψελιδικό σημείο και βάσης). 

Σε σχέση με αυτούς τους δείκτες είναι δυνατόν να εργαστούμε 
στον πίν. 4, που περιλαμβάνει τις μέσες αξίες για κάθε μια φυλετι-
κή ομάδα. 
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Για κάθε μία φυλετική ομάδα μπορούν εξάλλου να έρθουν στην 
επιφάνεια ανατομικές λεπτομέρειες παρατηρώντας το στοματικό 
σύστημα. 

Ομάδα Ομάδα Ομάδα Ομάδα 
Δείκτες Ευρωπαίων Ασιατών Αφρικανών Ειρηνικού 

Μασητικός 90 85 90 _ 
Γωνιοκονδυλοειδής 84 81 81 84 
Κορυφαίας διακλάδωσης 48-52 50-60 56-58 63 
Γναθικός 103 98-103 <98 <98 
Γωνία κάτω γνάθου 125° 120° - 115° 
Γωνία άνω γνάθου 65°-71 ° 75° 80°-85° -

Πίν. 4. Μέσες αξίες των ανθρωπομετρικών δεικτών 
για κάθε μία φυλετική ομάδα. 

ΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

Το κρανίο είναι διάφορης μορφής με πρόσωπο ορθογώνιο και 
κάτω γνάθο προεξέχουσα, με υπερώα χαμηλή και ευρεία και άνω 
γνάθο σε σχήμα V. 

Η γωνία της γνάθου είναι περισσότερο οξεία σε σχέση με τους 
Αφρικανούς και τους Ασιάτες (βλέπε πιν. 4), ενώ η γωνία της γνά-
θου πιο αμβλεία. 

Οι άνω τομείς των λαών της Κεντρικής Ευρώπης, παρουσιάζουν 
αυχενικό τμήμα που προέχει (ανυψωμένο το τρίτο αυχενικό της 
γλωσσικής πλευράς της μύλης). Αυτοί έχουν το σχήμα φτυαριού 
στο 90% των Λαπώνων, στο 50% περίπου των λαών της Ινδίας και 
του Πακιστάν, στο 45% των λαών της Κεντρικής Ευρώπης και των 
Αράβων. 
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Στη γλωσσική επιφάνεια του πρώτου άνω γομφίου είναι κοινή η 
παρουσία του φύματοςτου Carabelli. Ο πρώτος κάτω γομφίος έχει 
κωνικό σχήμα. 

Μόνο οι Λάπωνες, μαζί με τους πληθυσμούς της Ευρωπαϊκής 
Ομάδας, παρουσιάζουν ομοιότητα (στο 60% των περιπτώσεων) 
στη σκληρή υπερώα και εξόστωση στην μέση της υπερώας και 
στην εσωτερική πλευρά του σώματος της κάτω γνάθου στο ύψος 
της ρίζας των γομφίων. 

ΟΜΑΔΑ ΑΣΙΑΤΩΝ 

Παρουσιάζουν πλατύ κρανίο, πρόσωπο μεγάλο και επίπεδο, με 
ζυγωματικά προεξέχοντα και παχέα χείλη, όψη υπερώας χαμηλή 
και ευρεία με γωνία γενείου περισσότερο ασαφή σε σχέση με εκεί-
νη των Ευρωπαίων, αλλά πιο οξύ από τους Αφρικανούς. Εξάλου το 
90% των περιπτώσεων εμφανίζονται σαν φτυάρι με μορφή γλωσσι-
κή και σκαφοειδή. 

Το σχήμα του πρώτου κάτω γομφίου είναι πιο στρογγυλό. Ο τρί-
τος γομφίος είναι συχνά απών ή έγκλειστος. Το φύματου Carabelli 
είναι σπάνιο. 

Από την πλευρά της διάστασης τα δόντια είναι γενικά πιο μεγά-
λα και παρουσιάζουν πολφικές κοιλότητες πιο ευρείες σε σχέση 
με τους Ευρωπαίους. 



ΟΜΑΔΑ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ 
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Παρουσιάζουν όψη υπερώας υψηλή και στενή. Η κάτω γνάθος 
είναι σε σχήμα U με γωνία αμβλεία σε σχέση με τους Ευρωπαίους 
και τους Ασιάτες, κάτω γνάθο ευρεία, μύες των χειλέων ανεπτυγ-
μένοι καθώς και πρόταξη των τομέων. Είναι συχνός ο προγναθι-
σμός. 

Τα δόντια είναι μικρά, καλά τοποθετημένα με κανονικά διαστή-
ματα. Στους Bantu, ειδικά οι κάτω γομφίοι παρουσιάζουν μια αύξη-
ση έκτασης εγγύς - άπω, γι' αυτό οι τρίτοι γομφίοι είναι πιο ογκώ-
δεις από τους πρώτους και δεύτερους. Οι πρώτοι κάτω προγόμφι-
οι εμφανίζουν δύο ή τρία φύματα. Ο πρώτος κάτω γομφίος έχει 
ορθογώνιο σχήμα και σπάνια εμφανίζεται το φύμα του Carabelli. 

Σε μελέτες που έγιναν στους πληθυσμούς της Σομαλίας σε πα-
ραβολή με εκείνες των Ιταλών, φαίνονται προφανώς οι διαστάσεις 
εγγύς - άπω πιο μεγάλες στην Αφρικανική ομάδα σε σχέση με εκεί-
νες των Ευρωπαίων (Goracci και συν. 1982). 

ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 

Εγκαταλείπουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και παρακο-
λουθούν τους λαούς που γνήσια εδρεύουν στην Αμερικανική Ήπει-
ρο, για το ελλειπές πρακτικό ενδιαφέρον και διαπραγματεύονται 
για πληθυσμούς αριθμητικά μικρούς και αρκετά απομονωμένους. 
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Χαρακτήρες Βάρος υπερθήλυ 
(-2) 

θήλυ 
(-1) 

ουδέτερο 
(0) 

άρρεν 
(1) 

υπεράρρεν 
(2) 

Γένειο 3 ισοπεδωμένη ελαφρώς 
οροθετημένη 

οροθετημένη σημαδεμένο σκληρή, 
προεξέχουσα 

Μαστοειδής 
απόφυση 

3 πολύ μικρή μικρή μεσαία μεγάλη πολύ μεγάλη 

Μορφολογία 
της επιφάνει-
ας αυχένος 

3 ισοπεδωμένη ελαφρώς -
τοξοειδής, 

ίχνη των 
αυχενικών 
γραμμών 

αυχενικές -
γραμμμές-

και προφανή 
ινιακή 

έκφυση 

αυχενικές 
γραμμές και 

ινιακή έκφυση 
εξεσημασμένη 

αυχενικές 
γραμμές και 

ινιακή έκφυση 
με ανώμαλες 
επιφάνειες 

Ζυγωματική 
απόφυση 

3 πολύ λεπτή 
και χαμηλή 

λεπτή και 
χαμηλή 

μεσαία συχνή και 
ψηλή 

πολύ συχνή 
και ψηλή 

Υπερόφρυο 
τόξο 

3 ιδοπεδωμένο ελαφρώς 
οροθετημένο 

οροθετημένο 
σημαδεύοντας 

σημαδεμένο πολύ σημαδένο 
τοξοειδής 

Εξοστώσεις 
κροταφικές και 
μετωπιαίες 

2 σημαδεμένο μεσαίο μέτρια λιγότερο 
προφανή 

απών 

Εξωτερική ινια-
κή προεξοχή 

2 ισοπεδωμένη λιγότερο 
προφανής 

μεσαία σημαδεμένη πολύ 
σημαδεμένη 

Ζυγωματικό 
οστούν 

2 πολύ χαμηλό 
με επιφάνεια 
ισοπεδωμένη 

χαμηλά 
ισοπεδωμένη 

μεσαία, 
επιφάνεια 
ανώμαλη 

ψηλό, 
επιφάνεια 
ανώμαλη 

πολύ υψηλή, 
επιφάνεια 
ανώμαλη 

Μετωπιαίο 
προφίλ 

1 κάθετο σχεδόν 
κάθετο 

λίγο λοξό μετρίως λοξό ισχυρά λοξό 

Σχήμα 
προσώπου 

1 στρογγυλά 
με άκρες 

πολύ καθαρές 

στρογγυλά 
με άκρες 
καθαρές 

σχήμα 
μεταβατικό, 

μεσαίο 

τετράγωνο, 
στρογγυλό 

τετράγωνο, 
πολύ 

στρογγυλό 

Γνάθος: 
όψη γενική 

3 πολύ λεπτή λεπτή μεσαία εξεσημασμένη πολύ 
εξεσημασμένη 

Γνάθος 2 μικρό, 
στρογγυλό 

μικρό μεσαίο προεξέχων πολύ 
προεξέχων 

Γωνία 
γνάθου 

1 ισοπεδωμένη ελαφρώς 
προεξέχων 

μετρίως 
προεξέχουσα 

προεξέχουσα 
σημαδεμένη 

προεξέχουσα 
πολύ 

σημαδεμένη 

Κάτω 
χείλος 

1 ψηλό ψηλό μεσαίο κανονικό κανονικό 

Πίν. 5. Μορφολογικοί χαρακτήρες κρανίου για τον καθορισμό 
του φύλου κατά Acsady και Nemeskeri (1978), και Martini P., 

Medicina Legale in odontoiatria, USES (1988). 
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άρρεν, υπεράρρεν) που φαίνονται με ένα αριθμητικό συντελεστή 
που διαφέρει από -2 σε +2. Κάθε χαρακτήρας έχει δική του αξιο-
λόγηση στον καθορισμό του φύλου, κατά την κλίμακα από 1 έως 3 
(πίν. 5). Στο βαθμό της φυλετικότητας μπορούμε να εφαρμόσουμε 
τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

. . σ WX 
Μ = σ W 

όπου Μ δείχνει τον βαθμό της φυλετικότητας, W το βάρος κάθε 
χαρακτήρα, X ο συντελεστής του φύλου. 

Εάν το αποτέλεσμα είναι 0 ή πλησίον του μηδέν (± 0,4) το φύλο 
είναι απροσδιόριστο και ΟΧΙ ορισμένο . Εκτός αυτών των χαρακτή-
ρων υπάρχει ο μορφολογικός τύπος, που είναι χρήσιμος στο τέλος 
μιας προσανατολιστικής διάγνωσης του φύλου (πίν. 6). 

Στοιχεία ανθρωπομετρικά άρρενες θήλεις 

βάρος κρανίου 
κρανιοεγκεφαλικοί δείκτες 
βάρος γνάθου 
δείκτης κρανιογναθικός 
συνολικό μήκος γνάθου 
δικονδυλοειδής απόσταση 
διάμετρος γωνιακή 

>800 g (κατά Μ.0 660 g) 
41 

>80 g 
14.4 

>112 mm 
>125 mm 
>103 mm 

<430 g (κατά Μ.Ο 560 g) 
40 

<38 g 
13.3 

<95 mm 
<105 mm 

<87 mm 

Πίν. 6. Στοιχεία ανθρωπομετρικά και διάγνωση του φύλου. 

Ο κρανιοεγκεφαλικός δείκτης είναι η σχέση μεταξύ της κρα-
νιακής περιεκτικότητας (που αξιολογείται διά μέσου του καθορι-
σμού της ποσότητας του μολύβδου - κυνηγετικοί χόνδροι φυσιγγί-
ου διαμέτρου 8 - αναγκαία για να γεμίσει το κρανίο, κατά τη κλασι-
κή μέθοδο του Broca) και του βάρους του κρανίου. 

Ο κρανιογναθικός δείκτης είναι η σχέση μεταξύ του βάρους 
της γνάθου (με τα δόντια) και το βάρος του κρανίου. 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Εκτός της ακτινολογικής μελέτης των σταδίων ανάπτυξης των 
οδόντων που χρησιμοποιούνται φυσικά μόνο στην ηλικία εξέλιξης, 
οι μέθοδοι για τον καθορισμό της ηλικίας του πτώματος προέρχο-
νται αρχικά από τις μελέτες του Gustafson. 

Οι αναφερόμενες μέθοδοι υπήρξαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
στους τομείς που αφορούν τον προσδιορισμό της ηλικίας εν ζωή. 
Υπενθυμίζονται μερικές τεχνικές που βασίζονται ειδικά στην μελέτη 
της τομής του οδόντος ή σε χημικές μεθόδους, και γι' αυτό είναι ε-
φαρμόσιμες πρακτικά μόνο στο πτώμα. 

Σημαντική είναι η μέθοδος που εφαρμόστηκε από τους Bang και 
Ramm (1970), που μελέτησαν την σχέση μεταξύ ηλικίας και ύψους 
στην διαφανή ζώνη είτε ολόκληρου οδόντος είτε σε τμήματα των 
400 μ. διαμέτρου. Η διαφάνεια προσδιορίζεται με το διαθλατοσκό-
πιο, αρχίζοντας από την κορυφή της ρίζας ακολουθώντας την κα-
τεύθυνση της μύλης, σε σύγκριση με τα όρια μεταξύ της διαφα-
νούς αδαμαντίνης και αδιαφανούς οδοντίνης. Η έκταση της διαφα-
νούς ζώνης συγκρίνεται με standard δεδομένα από την εξέταση 
της ρίζας του οδόντος της γνωστής ηλικίας προς εξαγωγή ασφαλε-
στέρων συμπερασμάτων. 

Υπό αμφισβήτηση είναι η μέθοδος του Metzeger και συν. (1980), 
ήδη εν μέρει παρουσιασμένη σε τμήματα αφορώντα τον εν ζωή, 
προερχόμενη από το κλασσικό σύστημα του Gustafson, όπως και 
εκείνη του Daliz (1962) και του Ito (1972), και που ενδιαφέρει σ' αυ-
τή την φάση σε ότι αναφέρεται στην μικροσκοπική πλευρά. 
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Αφού εξετάσουμε στο σύνολο τους τούς οδόντες, προχωρούμε 
σε τομές κσι στο τρόχισμα του κάθε οδόντος. Εμφανίζεται μια εικό-
να των κυματισμών τροχισμένων τομών διατηρώντας το προφίλ του 
ολόκληρου οδόντος της οδοντικής πλάκας και της ρίζας η οποία α-
φήνει ίχνη στο επίπεδο συνάντησης μεταξύ αδαμαντίνης και οδοντί-
νης. Η ακτινογραφία μετά προβάλλεται με έναν προβολέα με διάμε-
τρο 12 χιλ. σε ένα φύλλο χάρτου στο οποίο σχεδιάζεται το προφίλ 
του δοντιού, της ρίζας, της οδοντικής πλάκας και της γραμμής συ-
νάντησης μεταξύ αδαμαντίνης και οδοντίνης. Η πλάκα λοιπόν υπο-
βάλλεται στο σχέδιο και σημειώνονται τα όρια του διαφανούς αδα-
μαντίνης. Το πάχος της οστεΐνης ουσίας και της δευτερογενούς ο-
δοντίνης παράγεται διαμέσου μιας διαφάνειας έγχρωμης με πολω-
μένο φως και αυτή επίσης προβαλλόμενη στο σχέδιο και είναι με αυ-
τόν τον τρόπο δυνατόν να σημειώσουμε σ' αυτό το σημείο την επι-
φάνεια της ένωσης μεταξύ αδαμαντίνης και οστεΐνης ουσίας. Αυτός 
ο προσδιορισμός παρατηρείται καλύτερα στο σύνολο των οδόντων. 

Η Χημική μέθοδος αναφέρεται στο περιεχόμενο αζώτου αδα-
μαντίνης (Bhussry και Emmel,1955), και των φθορίων της οστεΐνης 
ουσίας (Stepnick και συν. 1975), που μεγαλώνει με την ηλικία, και 
σ' εκείνο των ανθρακικών αλάτων της οστεΐνης ουσίας, που όμως, 
πάντα κατά τον Stepnick, ελαττώνεται. 

Επίσης ο βαθμός λήψης του ασπαρτικού οξέος, που υπάρχει 
στην οδοντίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κατά τους Ogino και συν. 
(1985), στο τέλος της διάγνωσης της ηλικίας, με βάση την αρχή 
κατά την οποία, όταν σταματά η πρωτεϊνική σειρά, τα αμινοξέα με-
τατρέπονται από το σχήμα L στο σχήμα D, γι' αυτό η μελέτη της 
σχέσης μεταξύ D- ασπαρτικού οξέως και L- ασπαρτικού οξέος 
φαίνεται να ανέρχεται, διαμέσου της χρήσης του ειδικού τύπου, 
της ηλικίας του ατόμου. 
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ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΕΝ ΖΩΗ 

Είναι στοιχεία που αξιολογούνται με πολύ φρόνηση και μπορούν 
να δώσουν κατευθύνσεις μόνο συνολικές, αλλά μπορούν να περι-
γράψουν τον χώρο της έρευνας και να ταυτίζουν πιο στενά τις ο-
μάδες των ατόμων. 

Στον οδοντοστοματολογικό χώρο, τα ευρήματα μεγαλύτερης α-
ξίας αφορούν την δηλητηρίαση από χημικές ουσίες και τη χρήση 
μερικών φαρμάκων. 

Σημειώνεται η χαρακτηριστική γραμμή χρώματος υποκυάνου 
στην άκρη των ούλων, των τομέων και κυνοδόντων (χρυσίζοντα ού-
λα του Burton) της δηλητηρίασης από μόλυβδο. 

Σε δηλητηρίαση από κάδμιο μπορεί να καθορίσει την εμφάνιση ε-
νός δακτυλιδιού κιτρινωπού των οδόντων, πλησίον του αυχένος. 

Ο άργυρος όταν απορροφάται σε τοξικές δόσεις, είναι υπεύθυ-
νος για την παρουσία ενός χρυσίζοντος πρασινίζοντος - ιώδους 
στην παρυφή των ούλων. 

Σε δηλητηρίαση από υδράργυρο, ειδικά στις αρχικές φάσεις, εμ-
φανίζεται ένα χρυσίζων γκρί σκούρο - υποκυάνιο χρώμα στα χείλη. 
Στις περισσότερο προχωρημένες φάσεις μπορεί να παρατηρηθεί 
φατνιολυσία, υφίζηση των ούλων, «επιμήκυση» των δοντιών και α-
πώλεια των δοντιών. 

Το χρώμιο εκτός από το να προκαλέσει οίδημα στα ούλα, που 
παίρνουν ένα χρώμα κίτρινο - πρασινίζον, προκαλεί και τον σχημα-
τισμό ελκών στον βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας και ειδι-
κά στην γλωσσική επιφάνεια και στην υπερώια. 
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Το αρσενικό προκαλεί μια φλεγμονή των ούλων, και εμφανίζε-
ται μια μορφή διαβρωτικής ουλίτιδας. Γνωστή είναι εξάλλου η πι-
θανότητα που ο φωσφόρος προκαλεί την νέκρωση των μασητή-
ρων μυών. 

Τα φθοριούχα, επαγγελματικά και διατροφικά, προκαλούν σε 
μεγάλες δόσεις μια σκοτεινή χρώση στην αδαμαντίνη, ενώ στα πιο 
επικίνδυνα επίπεδα εμφανίζονται σαν κηλίδες υπόλευκες ή γραμ-
μωτές χρωστικές ποικίλου χρώματος (από το κόκκινο στο μαύρο), 
με φαινόμενα βαριάς αποτριβής στις μασητικές επιφάνειες. 

Η εμφάνιση λωρίδων φθοριζόντων στην εξέταση σε υπεριώδες 
φως, έχουν σχέση με τη χρήση με τετρακυκλινών κατά τη φάση 
της οδοντικής ενασβεστίωσης, όπως ανωτέρω περιγράφεται στη 
ταυτοποίηση της ηλικίας στο άτομο εν ζωή. 

Η παρατεινόμενη θεραπεία με διφενυλιδαντοΐνη προκαλεί μια υ-
περτροφική ουλίτιδα, ενίοτε σε σημαντικό βαθμό. Σε περίπτωση 
χρήσης ανθελονοσιακών φαρμάκων (χλωροκίνη)- μπορεί να παρα-
τηρηθεί ένας σχηματισμός χροιάς γκρίζου στην σκληρά υπερώα. 

Η χρήση ναρκωτικών ουσιών φανερώνει μια σταθερή φθορά 
της οδοντοφυΐας (τερηδόνα, περιοδοντοπάθεια, σημαντική εναπό-
θεση τρυγίας κ.λπ.). Επιφυλάξεις υπάρχουν σε σχέση με την συ-
χνότητα λήψης ζάχαρης για να αντιμετωπισθεί η υπογλυκαιμική 
κρίση, αλλά το εύρημα είναι πολύ γενικό για να μπορεί να είναι α-
ξιολογήσιμο με σκοπό ταύτισης. 
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ΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο τελικός σκοπός της ταυτοποίησης είναι εκείνος που φτάνει 
στον καθορισμό της προσωπικής ταυτότητας, με τη διαδικασία 
της σύγκρισης των οδοντικών χαρακτήρων και την εφαρμογή περι-
γραφικών, ακτινολογικών, φωτογραφικών και ορο-ιολογικών μεθό-
δων. 

Το οδοντικό σύστημα δεν τροποποιείται, επανεξετάζεται και δεν αλλοι-
ώνονται στοιχεία που απαραίτητα αναζητούνται στο τέλος της ταύτισης. 

Πολλές εμπειρίες παρουσίασαν αντοχή των οδοντικών ουσιών, 
των σφραγισμάτων και των προσθέσεων, ειδικά σε υψηλές θερμο-
κρασίες. Αυτό είναι αρκετό για να φανερώσει μια υψηλή αξία ε-
φαρμόσιμη στις οδοντολογικές μεθόδους. 

Τα φωτογραφικά δείγματα δίνουν μια ταχεία πρόοδο, ακριβή 
και εύκολης χρήσης. Είναι επίσης χρήσιμο στο τέλος να φανερώ-
σει το προφίλ και τον τύπο του σφραγίσματος, τα υλικά που χρησι-
μοποιήθηκαν, τον τύπο της προσθετικής εργασίας, τη μορφολογία 
των οδοντικών στοιχείων, τα είδη των εμφράξεων. 

Τα στοιχεία του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και πρακτικής 
χρησιμότητας παρουσιάζονται από: 

1) τους χαρακτήρες του δαγκώματος: η εναλλαγή μορφοδιαστά-
σεων των γνάθων (γοτθικού σχήματος), σε V λατινικό, σε Ωμέγα, 
διάστημα)· ανωμαλίες στις σχέσεις μεταξύ των δύο γνάθων (προ-
γναθισμού, οπισθογναθισμού, γενετικά, κληρονομικά, ανοικτού δα-
γκώματος. 

2) Η εναλλαγή του αριθμού των οδοντικών στοιχείων. Αυτά 
μπορούν να είναι ο κατώτερος αριθμός ή κληρονομικά ελλειπή ή έ-
γκλειστα ή βγαλμένα ή πεσμένα. 



70 

3) Η εναλλαγή της μορφής και του μεγέθους των οδόντων (μα-
κρο-και μικροδοντία, τομείς κανονικοί, υποπλασία της αδαμαντίνης 
και της οδοντίνης, δόντια του Hutchinson). 

4) Η εναλλαγή της θέσης των οδόντων (κατά θέση, συνοστι-
σμόςτων δοντιών, κλίση ανώμαλη). 

5) Η εναλλαγή παθολογική, αυτόματη και τραυματική των δο-
ντιών (τερηδόνα, παραοδοντοφυΐα, αποχρωματισμός της μύλης λό-
γω πολφικής νέκρωσης, θραύσματα μύλης και τραυματισμός των νε-
ογιλών δοντιών με πιθανές βλάβες στους διαδόχους μόνιμους). Σ' 
αυτή την θέση χρειάζεται να λάβουμε υπ' όψη τις εναλλαγές στα 
χρώματα των δοντιών ενδεχομένως καθοριστικά από την εμφάνιση 
των χρωμάτων: 
α) στους 100°: 

χρώματος ανοικτού κίτρινου, διατηρούμενης δομής, 
β) στους 200°: 

χρώματος πορτοκαλοκίτρινου, εναλλαγή στην κατασκευή του 
σμάλτου, αύξηση της διαφάνειας της ρίζας, 

γ) στους 300°: 
κορώνα κιτρινίζουσα, ρωγμές στην αδαμαντίνη, ρίζα χρώμα-
τος σκούρου μαύρου, 

δ) στους 400°: 
κορώνα μαυρίζουσα, με ακανόνιστες ρωγμές, 

ε) στους 500°: 
κορώνα ασπρίζουσα με εκτεταμένα ανοίγματα, αποφλοίωση 
της αδαμαντίνης· μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε το φαι-
νόμενο του ροδίζοντος οδόντος, σε σχέση με διαπίστωση των 
πολφικών αιμορραγιών. 
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X σημαδεμένος οδόντας στην περίπτωση τερηδόνας (βγαλμένος ή η μύλη τελεί-
ως κατεστραμμένη) 

0 βγαλμένος οδόντας για άλλους λόγους (ορθοδοντική θεραπεία, τροχαίο ατύ-
χημα, κ.λπ) 

? ελλείπων οδόντας για λόγους άγνωστους 
Y οδόντας από πέσιμο αποβαλλόμενος ή οδόντας μόνιμος όχι ακόμα ανατέλλων 
A ελλιπής οδόντας από αγενεσία 
R εγκλειστος οδόντας 

<) τερηδόνα με ακρίβεια μόνο με μια ακτινογραφία 
1 αρχόμενη τερηδόνα 

s δευτερογενής τερηδόνα 

• διαγνωσμένη νόσος περιοδοντίου 
w σφράγισμα ρίζας/ διαγνωσμένη/ και με ακτινογραφία 
κ απόξεση 

Η l-lll διάφοροι τύποι της υπενασβεστίωσης I έως III κατά την εξεταζόμενη επιφάνεια 

Σχημ. 5. Κλινική καρτέλλα προτεινόμενη από τον OIPC 
(Organization Internationale de police criminelle). 

6) Οι παρατηρήσεις των θεραπευτικών, χαρακτήρων και προθέ-
σεων (σφραγίσματος, ενδοδοντικές θεραπείες, ανασυστάσεις και 
προθέσεις). Πρέπει να αριθμήσουμε μεταξύ των πιο ενδιαφερόντων 
χαρακτήρων έως την ταύτιση. 
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οδόντας ευρισκόμενος και υγιής 
- ελλείπων οδόντας 
χ εξαχθείς οδόντας προσφάτως 
+ ρίζα έγκλειστη 
/ οδόντας για εξαγωγή 
© κοιλότης 
• παρουσία του σφραγίσματος 
Α ανασύσταση 
C στεφάνη 

δείκτης της κατεύθυνσης της οδοντικής ανατολής 

Σχημ. 6. Κλινική καρτέλλα προτεινόμενη από NHS 
(National Health Service). 

Ήδη ο τύπος του προθεσικού υλικού μπορεί να είναι ενδεικτικός 
στο γεωγραφικό χάρτη της προέλευσης του ατόμου (ειδικά χρήσι-
μος στις περιπτώσεις ομαδικών καταστροφών), έχοντας για χρήση 
μερικά περιγραφέντα υλικά σε καθορισμένες χώρες (π.χ. στεφά-
νες ασημένιες και αλλουμινίου χρησιμοποιούμενες στην Ευρώπη 
και άγνωστες στις Η.Π.Α.). Τα υλικά που περισσότερο συχνά χρη-
σιμοποιούνται είναι: 

α) ευγενή μέταλλα (δεν οξειδώνονται): λευκόχρυσος, χρυσός, ι-
ρίδιο, παλλάδιο, άργυρος. 

β) ημιευγενή μέταλλα (οξειδώνονται μόνο με τη θέρμανση): αρ-
γίλιο, κασσίτερος, νικέλιο, υδράργυρος. 

γ) ανθεκτικά μέταλλα (οξειδώνονται είτε με το κρύο, ή με τη ζέ-
στη): σίδηρος, μόλυβδος, ψευδάργυρος, χαλκός. 

Στην πρακτική αυτά τα μέταλλα, από μόνα τους, δεν είναι ιδανι-
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κά για χρήση, γι'αυτό έρχονται τετηγμένα σε ενώσεις, των οποίων 
είναι καλό να γνωρίζουμε το σημείο της τήξης, έχοντας υπόψη το 
γεγονός ότι συχνά τα εξεταζόμενα σώματα είναι επιρρεπή σε ση-
μαντική θερμική προσβολή. 

δ) Ενώσεις χρυσού και πλατίνας: πολύ χρησιμοποιούμενες για 
προθέσεις σταθερές και κινητές σε συνδυασμό με ρητίνη (σημείο τή-
ξης γύρω στους 1650°). 

ε) Ενώσεις πλατίνας-ιριδίου: χρησιμοποιούνται σαν υποστη-
ρήγματα της πορσελάνης (μεγάλης αντοχής, ψήνονται πάνω από 
1780°). 

ζ) ενώσεις ανοξείδωτου ατσαλιού: κατασκευάζονται από σίδη-
ρο με ένωση του άνθρακα, με συμπλήρωμα Νικελίου και Χρωμίου 
(ψήνονται στους 1400-1450°). 

η) Ενώσεις δορυφόρων: γενικώς χρησιμοποιούμενες για τις με-
τακινητές προθέσεις, κατασκευάζονται από μια βάση του Νικελίου 
- Χρωμίου στις οποίες συμπληρώνονται ποσότητες του μολυβδενί-
ου,και του μαγγανίου (ψήνονται στους 1300-1400°). 

Τα άλλα μεταχειριζόμενα υλικά (πορσελάνης, ρητίνης, τσιμέ-
ντου) χρησιμοποιούν σκελετούς σχηματισμένους από τα προηγου-
μένως περιγραφόμενα υλικά: 

θ) πορσελάνη: μπορεί να είναι σε υψηλό, μεσαίο και χαμηλό ση-
μείο της τήξης (γύρω στους 1300, 1000 και 900°). 

ι) ρητίνες: είναι μικρότερης αντοχής, ψήνονται στους 600°, δια-
μορφούμενες ήδη στους 300°. 

κ) κράματα του πυριτικού άλατος: αντέχουν θερμοκρασία έως 
τους 800-1000°. 

Έτσι ο σαφής και σωστός ορισμός των πιθανών ελεγχόμενων 
προθεσικών επεμβάσεων παίρνει μια σπουδαιότητα ακρίβειας 
στην εξέλιξη της ταυτοποίησης. 
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Γι' αυτό τον σκοπό οι De Leo και Tessadri (1989) συμβουλεύουν 
να αναφέρουμε την ακόλουθη ταξινόμηση των προθέσεων (πιν. 7). 

Δίπλα στις φωτογραφικές περιγραφόμενες μεθόδους, δεν μπορεί 
σε καμιά περίπτωση να παραληφθεί η εφαρμογή της μελέτης στο οδο-
ντικό σύστημα των κλασικών ακτινολογικών μεθόδων, που μπορούν σε 
ένα βαθμό να απεικονίσουν μια σειρά από λεπτομερείς πληροφορίες 
που αφορούν: 
1) το στάδιο ανάπτυξης της οδοντικής ρίζας, 
2) τη μορφή της πολφικής κοιλότητας και των ριζικών σωλήνων, 
3) τη μορφή των σφραγισμάτων, 
4) τις οδοντικές ανωμαλίες, 
5) την απορρόφηση των φατνιακών αποφύσεων, 
6) την εξέλιξη της τερηδόνας, 
7) τα υπολείμματα ριζών, 
8) τα στάδια ανάπτυξης των οδόντων. 

Εξάλλου η ακτινολογική μελέτη του κρανιοπροσωπικού σκελε-
τού δίδει σε μερικές περιπτώσεις χρήσιμα στοιχεία για την ατομική 
αναγνώριση, είτε του ανατομικού χαρακτήρα (αλλαγές από το σχή-
μα του τουρκικού εφιππίου, των ρινικών κοιλοτήτων, των ζυγωματι-
κών, της γνάθου- μορφολογικά της συνένωσης των μετωπιαίων ση-
μείων), είτε παθολογικού χαρακτήρα (κρανίου σαν βούρτσα στα ά-
τομα με νόσο του Cooley). 

Η πιό συχνά χρησιμοποιούμενη ακτινογραφική τεχνική είναι η 
ενδοστοματική ακτινογραφία γ ιάτην μελέτη ενός οδόντος ή μιας 
ομάδας οδόντων (όπως η οπισθοφατνιακή και η μυλική)· η εξω-
στοματική ακτινογραφία γιά την μελέτη των οδοντικών τόξων και 
των οστών του κρανίου. 

Από αυτές τις τελευταίες η πανοραμική ακτινογραφία (με ορ-
θοπαντομογράφο ή με σωλήνα ενδοστοματικό) είναι εκείνη που ε-
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Ολική κινητή πρόθεση οδοντοστοιχία 
προθεσική υπέρθεση 

Μερική κινητή πρόθεση ολική κινητή πρόθεση με άγκιστρο 
πρόθεση σκελετική 
πρόθεση αμετάθετα - μετακινητή 

Πρόθεση ακίνητη με 
ιδιαίτερα στοιχεία 

ολικές στεφάνες: 
- κλασική στεφάνη (3/4) 
- στεφάνη (7/8) 
-ημιοτεφάνη (στεφάνη 1/2) 

ολόκληρες στεφάνες: 
- στεφάνη ολική χυτή 
- Veneer από ρητίνη μετάλλου 

ή κεραμικό μέταλλο 
- στεφάνη μεταλλοκεραμική 
- στεφάνη από κάψα της κεραμικής 

ή της ρητίνης 
- στεφάνη με στήριγμα γέφυρας 
- στεφάνη με πρόβολο 
- υπόλειμμα στηρίγματος Εγκατάστασης 

Προθέσεις σταθερές με 
περισσότερα στοιχεία 

Κλασσική γέφυρα 
Γέφυρα του Maryland 

Πιν. 7. Ταξινόμηση των οδοντικών προθέσεων κατά De Leo 
και Tessadri (1989). 

φαρμόζεται με περισσότερο ενδιαφέρον στον χώρο της ταυτοποί-
ησης, για την ικανότητα να δίνει ταχύτατες πληροφορίες σχετικές 
με τίς γνάθους και τα παρακείμενα οστά. 

Στον οδοντολογικό - Ιατροδικαστικό χώρο φαίνεται αρκετά ικα-
νοποιητική η τεχνική της ανάγνωσης των ορθοπαντομογραφημά-
των που έγινε από τους Pennaforte και Nossintchouck (1977), και 
που συνιστά τη χρήση των ειδικών στερεών αναλυτών σε «γρίλ-
λιες» τυπωμένες στις διαστάσεις του ορθοπαντομογραφήματος. 
Κάθε αναλυτής έχει ένα διαφανές υποστήριγμα που επιτρέπει την 
τοποθέτηση της ακτινογραφίας, κατά κύματα μεταβιβαζόμενα, δι-
ευκολύνοντας έτσι την μελέτη. 
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Πραγματοποιήθηκαν τρεις τύποι των αναλυτών: 
α) ο πρώτος (αναλυτής ζώνης του τύπου I) είναι ειδικά κατάλλη-

λος για να εκτιμήσει τον προσανατολισμό και το επίπεδο της πα-
ρεμβολής του άνω οδόντος και κάτω, και την ενδεχόμενη ανώμαλη 
θέση του οδόντος στα τόξα και τέλος χρησιμοποιούμενος για την 
γενική περιγραφή της οδοντοφυΐας. 

β) ο δεύτερος (αναλυτής των μεταθέσεων του τύπου II) είναι 
χρήσιμος κυρίως στην αξιολόγηση των θεμάτων της τραυματικής 
οδοντο-στοματολογικής παθολογίας. 

γ) ο τρίτος (αναλυτής μασητικός του τύπου III) επινοήθηκε για 
τον καθορισμό των τριών δεικτών: ύψος των μασητικών φυμάτων, 
το κατώτερο σημείο του ριζικού σωλήνα και τη γωνία της κάτω 
γνάθου. 

Φυσικά η ακτινολογική μελέτη του πτώματος χρησιμοποιώντας 
ορθοπαντομογράφημα παρουσιάζει μερικές τεχνικές δυσκολίες, 
που αφορούν τη διάταξη και τη θέση των ειδικών οργάνων για την 
εξέταση των περιοχών σε οριζόντια θέση. 



77 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιστημονική βάση της Ιατροδικαστικής του Στόματος στηρί-
ζεται στο γεγονός ότι οι 160 επιφάνειες των 32 οδόντων εμφανί-
ζουν ποικιλία ατομικών χαρακτηριστικών, ο συνδιασμός των οποί-
ων δίνει μία εξατομικευμένη και σταθερή εικόνα, ώστε να υποστη-
ρίζεται ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα δύο στόματα να είναι ακριβώς 
ίδια». 

Σκοπός λοιπόν αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η Ιστολο-
γική αξιολόγηση υγιών κυνοδόντων της άνω γνάθου από πτώματα 
διαφορετικών ηλικιών και των δύο φύλων προκειμένου να γίνει 
προσδιορισμός της ηλικίας. 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Μελετήθηκαν συνολικά 59 υγιείς κυνόδοντες άνω γνάθου από 
πτώματα στο Νεκροτομείο Αθηνών κατά την περίοδο 1993-1994 
διαφόρων ηλικιών, και συγκεκριμένα 6 κυνόδοντες από θανόντα ά-
τομα ηλικίας 17-19 ετών, 9 από 20-29 ετών, 9 από 30-39 ετών, 6 α-
πό 40-49 ετών, 8 από 50-59 ετών, 12 από 60-69 ετών, 7 από 70-79 
ετών και 2 από 80-90 ετών. 

34 ήταν άνδρες και 25 γυναίκες. Η επιλογή, για παθολογοανατο-
μική εξέταση των κυνοδόντων, έγινε για τους εξής λόγους: 
1) είναι από τα πλέον ευμεγέθη και ισχυρά δόντια. 
2) υφίστανται τις λιγότερες αλλοιώσεις σε σχέση με τα άλλα δό-
ντια. 
3) προσφέρονται για παθολογοανατομική εξέταση καθόσον τα ε-

πιμέρους στοιχεία αυτών είναι σαφή και ευκρινή και οι επερχό-
μενες λόγω ηλικίας αλλοιώσεις αυτών (ισχαιμία - εκφύλιση πολ-
φού κ.λπ.) αποτελούν βασική παράμετρο της τυποποίησής 
τους. 
Μετά από κατάλληλη προετοιμασία της στοματικής κοιλότητας 

εγένετο η τομή των ελευθέρων ούλων γύρω από τον οδόντα, η α-
πογύμνωση του αυχένος του οδόντος και η εξαγωγή του με οδο-
ντάγρα εκ της άνω γνάθου. 

Ακολούθως εγένετο μονιμοποίηση αυτών σε διάλυμα φορμόλης 
10% επί μια εβδομάδα. Ακολούθως ετίθεντο σε αφαλατωτικό διά-
λυμα νιτρικού οξέως ή RDO μέχρις ότου καταστούν μαλακοί (συ-
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νήθως 3 έως 4 μέρες). Η μακροσκοπική εξέταση αυτών αφορούσε 
τις διαστάσεις (μήκος, εγκαρσία διάμετρος κάθε κυνόδοντα), την 
έκταση του πολφού και το βαθμό αποτριβής. Εν συνεχεία εγκλείο-
νταν σε παραφίνη και λαμβάνονταν τομές σε μικροτόμο, πάχους 3 
μ. οι οποίες βάφονταν με τις χρώσεις Η.Ε (αιμοξυλίνη-ηοζίνη) και 
Masson. Η παρατήρηση των παρασκευασμάτων γινόταν σε φωτο-
νικό μικροσκόπιο. Η μικροσκοπική εξέταση εκτιμούσε την αδρή ι-
στολογική υφή του οργάνου και κυρίως του πολφού. 

Πιο συγκεκριμένα στον πολφό μελετήθηκε το ινώδες υπόστρω-
μα, η αγγειοβρίθεια, η κυτταροβρίθεια και ο βαθμός της δευτερο-
γενούς οδοντίνης και οστεΐνης ουσίας αυτού, ανά δεκαετία. Η ίνω-
ση μετρήθηκε με βαθμολογούμενη κλίμακα από 0-100. 

Τα ευρήματα καταγράφηκαν σε έντυπα, καταρτίστηκαν πίνακες 
και έγινε στατιστική ανάλυση των ευρημάτων με εφαρμογή της πα-
ραμετρικής μεθόδου διερεύνησης της ευθύγραμμης εξάρτησης 
δύο μεταβλητών και του προσδιορισμού του συντελεστού κλίσεως 
του οποίου η σημαντικότητα εκτιμήθηκε σε Ρ<0.001. 
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Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑ 
ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

ΗΛΙΚΙΑ 17-19: 
1. Αρ. 2-Α/17: μήκος 2,1 εκ., εγκάρσια διάμετρος 0,7 εκ., έ-

κταση πολφού 1,2 χ 0,3 εκ. 
αυξημένη αγγειοβρίθεια, αυξημένη κυτταρο-
βρίθεια, πιθανή φλεγμονή του πολφού. 

2. Αρ. 5-Α/18: μήκος 1,8 εκ., εγκ. διάμ. 0,6 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,15 εκ. 
λίγες αποτιτανομένες εστίες του φλοιού με 
αρχόμενη εντοπισμένη ίνωση του υποστρώ-
ματος. Μετρίου βαθμού δευτερογενής οδο-
ντίνη ουσία στη ρίζα του οδόντος και μικρού 
βαθμού δευτερογενής οδοντίνη ουσία στα 
πολφικά κέρατα. 

3. Αρ. 10-©/18: μήκος 1,6 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,9 χ 0,2 εκ. 
εικόνα φυσιολογικού πολφού. 

4. Αρ. 20-Θ/18: μήκος 2,4 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 1,5 χ 0,2 εκ. 
εικόνα φυσιολογικού πολφού 

5. Αρ. 57-Α/18: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ. 0,6 εκ., έκταση πολφού 
1,5 χ 0,2 εκ. 
υπεραιμία τριχοειδών αγγείων, μικρός αριθ-
μός μικρού μεγέθους ελεύθερων πολφολίθων. 
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6. Α. 58-Α/18: μήκος 1,5 εκ., εγκ. διάμ. 0,6 εκ., έκταση πολ-
φού 0,7 χ 0,3 εκ. 
εικόνα φυσιολογικού πολφού. 

ΗΛΙΚΙΑ 20-29: 
7. Αρ. 49-Α/23: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολφού 

1,3 χ 0,25 εκ. 
εικόνα φυσιολογικού πολφού 

8. Αρ. 48-Α/25: μήκος 2,7 εκ., εγκ. διάμ. 0,8 εκ., έκταση πολ-
φού 1,7 χ 0,4 εκ. 
υπεραιμία τριχοειδών αγγείων, ύπαρξη πολ-
φολίθων. 

9. Αρ. 54-Θ/25: μήκος 2 εκ. εγκ. διάμ. 0,6 εκ., έκταση πολφού 
1,5 χ 0,25 εκ. 
διεύρυνση τριχοειδών αγγείων, μεγάλος αριθ-
μός μικρού μεγέθους πολφολίθων. 

10. Αρ. 36-Α/26: μήκος 2,5 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,7 χ 0,1 εκ. 
εικόνα φυσιολογικού πολφού. 

11. Αρ. 41-Α/27: μήκος 1,5 εκ., εγκ. διάμ. 0,6 εκ., έκταση πολ-
φού 0,7 χ 0,1 εκ. 
μετρίως αυξημένη ίνωση του υποστρώματος, 
μικρού βαθμού οστεΐνη ουσία στη ρίζα του ο-
δόντος. 

12. Αρ. 21- Α/28: μήκος 1,7 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,25 εκ. 
εστιακή αρχομένη ίνωση του υποστρώματος, 
διάσπαρτες αποτιτανωμένες εστίες, διεύρυν-
ση αγγείων. 
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13. Αρ. 46-Α/28: μήκος 1,5 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,8 χ 0,2 εκ. 
αυξημένη ατροφία και αυξημένη ίνωση του 
πολφού με ευμεγέθε ις αποτιτανώσεις του 
πολφού. 

14. Αρ. 19-Α/29: μήκος 2,5 εκ., εγκ. διάμ. 0,9 εκ., έκταση πολ-
φού 1,2 χ 0,3 εκ. 
κανονική διαμόρφωση πολφού, αρκετές απο-
τιτανομένες εστίες και κατά τόπους αύξηση 
του υποστρώματος. Μικρού βαθμού δευτερο-
γενής οδοντίνη ουσία στο ριζικό άκρο της 
πολφικής κοιλότητας και μικρού βαθμού δευ-
τερογενής ανώμαλη οδοντίνη ουσία στη με-
σότητα της πολφικής κοιλότητας, διεύρυνση 
των τριχοειδών αγγείων, υπεραιμία. 

15. Αρ. 51-Α/29: μήκος 1,8 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,25 εκ. 
διεύρυνση των τριχοειδών αγγείων και αύξη-
ση των ινών. 

ΗΛΙΚΙΑ 30-39: 
16. Αρ. 40-Α/33: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ. 0,65 εκ., έκταση πολ-

φού 0,5 χ 0,05 εκ. 
εικόνα φυσιολογικού πολφού και διεύρυνση 
τριχοειδών. 

17. Αρ. 55-Α/33: μήκος 2,4 εκ., εγκ. διάμ. 0,8 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,2 εκ. 
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οίδημα του πολφού προ του ελεύθερου ά-
κρου (στην μασητική επιφάνεια), στα πολφικά 
κέρατα υπεραιμία πολφού και ύπαρξη πολφο-
λίθων. 

18. Αρ. 24-Θ/34: μήκος 1,8 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,7 χ 0,1 εκ. 
διεύρυνση αγγείων πολφού. 

19. Αρ. 22-Θ/35: μήκος 1,7 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,7 χ 0,2 εκ. 
εστιακή αυξημένη ίνωση 20% του υποστρώ-
ματος του πολφού, διεύρυνση των λεμφαγ-
γείων. 

20. Αρ. 33-Α/35: μήκος 2,2 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,2 εκ. 
αρχομένη ίνωση του υποστρώματος. 

21. Αρ. 32-Θ/37: μήκος 1,9 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,8 χ 0,1 εκ. 
εικόνα φυσιολογικού πολφού, υπεραιμία και 
διεύρυνση τριχοειδών αγγείων. 

22. Αρ. 38-Α/37: μήκος 2,2 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,15 εκ. 
διεύρυνση λεμφαγγείων, αρχομένη ίνωση 
πολφού. Εικ. 1. 

23. Αρ. 56-Α/37: μήκος 1,8 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,5 χ 0,15 εκ. 
εκφυλιστικές αλλοιώσεις πολφού, μικρή κυττα-
ροβρίθεια, ύπαρξη πολφολίθων. 

24. Αρ. 31-Θ/39: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολφού 
1,3 χ 0,3 εκ. 
μερικές διάσπαρτες αποτιτανωμένες εστίες, 
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καθώς και μικρού βαθμού ίνωση 30% του υ-
ποστρώματος και διεύρυνση των λεμφαγγεί-
ων του πολφού. Μικρού βαθμού δευτερογε-
νής οδοντίνη ουσία διάσπαρτη στην πολφική 
κοιλότητα. 

ΗΛΙΚΙΑ 40-49: 
25. Αρ. 25-Θ/44 μήκος 1,9 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-

φού 1,2 χ 0,05 εκ. 
διεύρυνση αγγείων πολφού. 

26. Αρ. 37-Θ/44: μήκος 1,8 εκ., εγκ. διάμ. 0,8 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,3 εκ. 
εστιακή αρχομένη ίνωση του υποστρώματος 
του πολφού. 

27. Αρ. 3-Α/45: μήκος 1,5 εκ., εγκ. διάμ. 0,6 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,2 εκ. 
πολλαπλές διάσπαρτες αποτιτανωμένες ε-
στίες στον πολφό. Μικρού βαθμού δευτερο-
γενής οδοντίνη ουσία διάσπαρτη στην πολφι-
κή κοιλότητα. 

28. Αρ. 8-Θ/47: μήκος 1,6 εκ., εγκ. διάμ. 0,5 εκ., έκταση πολ-
φού 0,2 χ 0,05 εκ. 
μικρή πολφική κοιλότητα. 

29. Αρ. 23-Α/49: μήκος 2,3 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 1,3 χ 0,2 εκ. 
μερικές αποτιτανωμένες εστίες και αυξημένη 
ίνωση πολφού. Μικρού βαθμού δευτερογενής 
οδοντίνη ουσία στη μεσότητα κυρίως της 
πολφικής κοιλότητας, ύπαρξη μεγάλου αριθ-
μού πολφολίθων. 
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30. Αρ. 26-Α/49: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολφού 
0,8 χ 0,3 εκ. 
σχετ ική κυτταροβρ ίθε ια πολφού, πιθανή 
φλεγμονή, υπεραιμία και διεύρυνση τριχοει-
δών αγγείων πολφού. 

ΗΛΙΚΙΑ 50-59: 
31. Αρ. 12-Θ/50: μήκος 1,8 εκ., εγκ. διάμ. 0,8 εκ. , έκταση πολ-

φού 0,8 χ 0,15 εκ. 
αρχομένη περιαγγειακή ίνωση πολφού, διεύ-
ρυνση λεμφαγγείων. 

32. Αρ. 52-Α/52: μήκος 1,8 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,2 εκ. 
υπεραιμία και διεύρυνση τριχοειδών αγγείων, 
μικρή αύξηση των ινών του διαμέσου υπο-
στρώματος του πολφού. 

33. Αρ. 27-Α/54: μήκος 1,7 εκ., εγκ. διάμ. 0,8 εκ., έκταση πολ-
φού 0,6 χ 0,2 εκ. 
εικόνα φυσιολογικού πολφού, ποσοστό ίνω-
σης 25%. 

34. Αρ. 17-Θ/56: μήκος 1,7 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,9 χ 0,2 εκ. 
αυξημένη ίνωση του υποστρώματος, ύπαρξη 
μεγάλου αριθμού πολφολίθων. Μετρίου βαθ-
μού δευτερογενής οδοντίνη ουσία διάσπαρτη 
στην πολφική κοιλότητα. Εικ. 2. 

35. Αρ. 43-Α/56: μήκος 1,5 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,6 χ 0,15 εκ. 
50-60% αυξημένη ίνωση πολφού, διάσπαρτοι 
πολφόλιθοι, υπεραιμία τριχοειδών αγγείων. 
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Μικρού βαθμού δευτερογενής οδοντίνη ου-
σία στην πολφική κοιλότητα, εναπόθεση ο-
στεΐνης στο ακρορριζικό τμήμα. 

36. Αρ. 39-Θ/57: μήκος 2,4 εκ., εκγ. διάμ. 0,6 εκ., έκταση πολ-
φού 0,8 χ 0,1 εκ. 
εικόνα φυσιολογικού πολφού 

37. Αρ. 45-Α/58: μήκος 2,4 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού —χ— εκ. 
ιστολογικώς παρατηρούμενα υπολείμματα 
πολφού, καθώς και αιμορραγική διήθηση αυ-
τού. 

38. Αρ. 4-Α/59: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ. 0,9 εκ., έκταση πολφού 
1,4 χ 0,3 εκ. 
μικρή ίνωση του υποστρώματος, μετρίου βαθ-
μού δευτερογενής οδοντίνη ουσία διάσπαρτη 
στην πολφική κοιλότητα, ύπαρξη πολφολί-
θων, εναπόθεση οστεΐνης στο ακρορρίζιο. 
Εικ. 3. 

ΗΛΙΚΙΑ 60-69: 
39. Αρ. 47-Θ/61: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ. 0,8 εκ., έκταση πολφού 

0,7 χ 0,2 εκ. 
διεύρυνση λεμφαγγείων πολφού, αυξημένη ί-
νωση αυτού, ύπαρξη αρκετών πολφολίθων. 

40. Αρ. 50-Α/62: μήκος 2,1 εκ., εγκ. διάμ. 0,8 εκ., έκταση πολ-
φού 0,3 χ 0,2 εκ. 
αυξημένη ίνωση του πολφού, υπεραιμία των 
τριχοειδών αγγείων. Εικ. 4. 

41. Αρ. 6-Θ/63: μήκος 1,5 εκ., εγκ. διάμ. 0,8 εκ., έκταση πολ-
φού 0,5 χ 0,15 εκ. 
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ενασβεστίωση του τοιχώματος αρκετών τρι-
χοειδών αγγείων του πολφού. 

42. Αρ. 15-Θ/63: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολφού 
0,6 χ 0,2 εκ. 
ατροφία του πολφού, αυξημένη ίνωση του υ-
ποστρώματος, διεύρυνση λεμφαγγείων. 

43. Αρ, 35-Θ/63: μήκος 1,6 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,25 εκ. 
ε ικόνα φυσιολογικού πολφού, πλην όμως 
στοιχεία αρχόμενης λιπώδους εκφύλισης, κα-
τά το ακρορριζικό τμήμα. Εικ. 5. 

44. Αρ. 9-Α/64: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ 0,8 εκ., έκταση πολφού 
0,8 χ 0,15 εκ. 
αυξημένη ίνωση πολφού με παρουσία μεγά-
λου αριθμού πολφολίθων. 

45. Αρ. 1-Α/65: μήκος 2,2 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,2 εκ. 
σχετική κυτταροβρίθεια πολφού, εστιακές 
τριχοειδικές αιμορραγίες πολφού, εναπόθεση 
οστεΐνης στο ακρορρίζιο. 

46. Αρ. 22-Α/65: μήκος 1,6 εκ., εκγ. διάμ. 0,8 εκ., έκταση πολ-
φού 0,2 χ 0,2 εκ. 
ατροφία πολφού, λίγα αγγεία. 

47. Αρ. 11-Θ/67: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολφού 
1,3 χ 0,1 εκ. 
μετρίως αυξημένη μείωση του υποστρώματος, 
αραιές εναποθέσεις αλάτων ασβεστίου, υπεραι-
μία τριχοειδών αγγείων. 

48. Αρ. 34-Θ/67: μήκος 2 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολφού 
1 χ 0,2 εκ. 
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αυξημένη περιαγγειακή ίνωση του πολφού. Μι-
κρού βαθμού δευτερογενής οδοντίνη ουσία διά-
σπαρτη στον πολφό, ύπαρξη πολφολιθών στην 
πολφική κοιλότητα. 

49. Αρ. 53-Θ/68: μήκος 2,4 εκ., εγκ. διάμ. 0,8 εκ., έκταση πολ-
φού 0,8 χ 0,15 εκ. 
αυξημένη ίνωση του υποστρώματος, υπεραι-
μία και διεύρυνση των τριχοειδών αγγείων. 
Μετρίου βαθμού δευτερογενής οδντίνη ουσία 
διάσπαρτη στον πολφό, ύπαρξη πολφολίθων 
και εναπόθεση οστεΐνης στο ακρορρίζιο. 

50. Αρ. 42-Α/69: μήκος 2,3 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,7 χ 0,15 εκ. 
μικρού βαθμού εντοπισμένη ίνωση. 

ΗΛΙΚΙΑ 70-79: 
51. Αρ. 13-Θ/71: μήκος 1,6 εκ., εγκ. διάμ. 0,6 εκ., έκταση πολ-

φού 1,3 χ 0,3 εκ. 
ατροφικός πολφός. 

52. Αρ. 7-Α/73: μήκος 1,8 εκ., εκγ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,4 χ 0,25 εκ. 
διεύρυνση λεμφαγγείων, εστιακές αιμορραγι-
κές διηθήσεις πολφού. 

53. Αρ. 30-Θ/73: μήκος 2,1 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,7 χ 0,1 εκ. 
αυξημένη ίνωση του υποστρώματος, υπεραιμία 
τριχοειδών αγγείων, μερική ατροφία. 

54. Αρ. 16-Α/74: μήκος 1,5 εκ., εκγ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,8 χ 0,25 εκ. 
αυξημένη ίνωση διαχύτως του υποστρώματος 
του πολφού, με αρκετές αποτιτανωμένες εστίες. 
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Μικρού βαθμού δευτερογενής οδοντίνη ου-
σία διάσπαρτη στην πολφική κοιλότητα. 

55. Αρ. 44-Θ/75: μήκος 1,7 εκ., εκγ. διάμ. 0,6 εκ., έκταση πολ-
φού 1 χ 0,2 εκ. 
λίγες αποτιτανωμένες εστίες, μικρού βαθμού 
αύξηση του διαμέσου υποστρώματος του 
πολφού. Μετρίου βαθμού δευτερογενής οδο-
ντίνη ουσία διάσπαρτη στον πολφό, εναπόθε-
ση οστεΐνης ουσίας στο ακρορρίζιο. 

56. Αρ. 18-Θ/76: μήκος 1,7 εκ., εγκ. διάμ. 0,6 εκ., έκταση πολ-
φού 0,3 χ 0,1 εκ. 
ατροφία πολφού. Ει κ. 6. 

57. Αρ. 29-Α/77: μήκος 1,5 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,4 χ 0,2 εκ. 
ίνωση του πολφού, διάσπαρτες αποτιτανωμέ-
νες εστίες πολφού (πολφόλιθοι). Μικρού βαθ-
μού δευτερογενής οδοντίνη ουσία διάσπαρτη 
στην πολφική κοιλότητα. 

ΗΛΙΚΙΑ 80-90: 
58. Αρ. 55-Α/89: μήκος 1,8 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ. , έκταση πολ-

φού 0,7 χ 0,2 εκ. 
πλήρης ατροφία, μεγάλη εναπόθεση οστεΐνης 
στο ακρορρίζιο, ύπαρξη αρκετών πολφολί-
θων. 

59. Αρ. 14-Θ/90: μήκος 1,8 εκ., εγκ. διάμ. 0,7 εκ., έκταση πολ-
φού 0,8 χ 0,1 εκ. 
πλήρης ατροφία, μεγάλη εναπόθεση οστεΐνης 
στο ακρορρίζιο, ύπαρξη αρκετών πολφολίθων. 



Στατιστική επεξεργασία 
α/α χ y (χ - ΧΜ) (y - yM) (χ - χΜ)2 (y - yM ) 2 (x -x iv i ) ' ( y 

1. 17 10 -31,5 -21 992,25 441 + 661,5 
2. 18 0 -30,5 -31 930,25 961 + 945,5 
3. 18 10 -30,5 -21 930,25 441 + 640,5 
4. 18 10 -30,5 -21 930,25 441 + 640,5 
5. 18 15 -30,5 -16 930,25 256 + 488 
6. 18 20 -30,5 -11 930,25 121 + 335,5 
7. 23 20 -25,5 -11 650,25 121 + 280,5 
8. 25 15 -23,5 -16 552,25 256 + 376 
9. 25 5 -23,5 -26 552,25 676 + 661 

10. 26 15 -22,5 -16 506,25 256 + 360 
11. 27 15 -21,5 -16 462,25 256 + 344 
12. 28 10 -20,5 -21 420,25 441 + 430,5 
13. 28 30 -20,5 -1 420,25 1 + 20,5 
14. 29 10 -19,5 -21 380,25 441 + 409,5 
15. 29 15 -19,5 -16 380,25 256 + 312 
16. 33 20 -15,5 -11 240,25 121 + 170,5 
17. 33 20 -15,5 -11 240,25 121 + 170,5 
18. 34 20 -14,5 -11 210,25 121 + 159,5 
19. 35 0 -13,5 -31 182,25 961 + 418,5 
20. 35 20 -13,5 -11 182,25 121 + 148,5 
21. 37 20 -11,5 -11 132,25 121 + 126,5 
22. 37 25 -11,5 -6 132,25 36 + 69 
23. 37 30 -11,5 -1 132,25 1 + 11,5 
24. 39 20 -9,5 -11 121 121 + 104,5 
25. 44 10 -4,5 -21 20,25 441 + 94,5 
26. 44 25 -4,5 -6 20,25 36 + 27 
27. 45 35 -3,5 + 4 12,25 16 -14 
28. 47 25 -1,5 -6 2,25 36 + 9 
29. 49 25 + 0,5 -6 0,25 36 -3 
30. 49 35 + 0,5 + 4 0,25 16 + 2 
31. 50 45 + 1,5 + 14 2,25 196 + 21 
32. 52 35 + 3,5 + 4 12,25 16 + 14 
33. 54 30 + 5,5 -1 30,25 1 -5,5 
34. 56 35 + 7,5 + 4 56,25 16 +30 
35. 56 40 + 7,5 + 9 56,25 81 + 67,5 
36. 57 40 + 8,5 + 9 72,25 81 +76,5 
37. 58 40 + 9,5 + 9 90,25 81 + 85,5 
38. 59 45 + 10,5 + 14 110,25 196 + 147 
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39. 61 25 + 12,5 -6 156,25 36 -75 
40. 62 50 + 13,5 + 19 182,25 361 + 256,5 
41. 63 25 + 14,5 -6 210,25 36 -87 
42. 63 40 + 14,5 + 9 210,25 81 + 130,5 
43. 63 40 + 14,5 + 9 210,25 81 + 130,5 
44. 64 35 + 15,5 + 4 240,25 16 + 62 
45. 65 40 + 16,5 + 9 272,25 81 + 148,5 
46. 65 45 + 16,5 + 14 272,25 196 + 231 
47. 67 55 + 18,5 + 24 342,25 576 + 444 
48. 67 40 + 18,5 + 9 342,25 81 + 166,5 
49. 68 55 + 19,5 + 24 380,25 576 + 468 
50. 69 50 + 20,5 + 19 420,25 361 + 389,5 
51. 71 40 + 22,5 + 9 506,25 81 + 202,5 
52. 73 55 + 24,5 +24 600,25 576 + 588 
53. 73 55 + 24,5 + 24 600,25 576 + 588 
54. 74 60 + 25,5 + 29 650,25 841 +739,5 
55. 75 50 + 26,5 + 19 702,25 361 + 503,5 
56. 76 65 + 27,5 + 34 756,25 1156 + 935 
57. 77 60 + 28,5 + 29 812,25 841 + 826,5 
58. 89 60 + 40,5 + 29 1640,25 841 + 117,5 
59. 90 45 + 41,5 + 14 1722,25 196 + 581 

Σύνολο 2 8 6 2 1830 ~ 0 ~ 0 2 3 2 2 4 , 7 5 16289 + 17189 ,5 

χ: ηλικία 
y: ίνωση 

• Αριθμός ατόμων: π = 59 

• Μέση τιμή ηλικίας: χ = 48,5 

• Μέση τιμή ίνωσης: y = 31 

• Ο συντελεστής κλίσεως (b) της ευθείας γραμμής εξαρτήσεως 
της ίνωσης εκ της ηλικίας που δίνεται από τον τύπο: 
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Σ(χ-χ) * (y-y) \ , 
b = ν ' y y/ I είναι b = + 0,74 

Σ(χ-χ) 

Η εξίσωση της ευθείας γραμμής εξαρτήσεως είναι: 

y' = 3 1 + 0,74* (χ-48,5) 

Η σταθερά απόκλισις (SXy) των τιμών της ίνωσης (y) εκατέρω-
θεν της ευθείας γραμμής συναρτήσεως είναι: 

Σ ^ - γ ) 2 - ό 2 * Σ ( χ - χ ) 2 

π - 2 
=> Sxy = 7,915 

Το πιθανό σφάλμα (SE^) του συντελεστή κλίσεως που δίδεται 
απο τον τύπο: 

S E ^ S , / 
Σ(χ-χ)2 

είναι SEb = 0,0519 

α/α χ y (Χ - ΧΜ) (y - yM) 

1. 17 2 -31,5 -2,5 
2. 18 0 -30,5 -4,5 
3. 18 0 -30,5 -4,5 
4. 18 1 -30,5 -3,5 
5. 18 1 -30,5 -3,5 

(χ - χΜ)2 (y - yM)2 (χ - χμ) · (y - ν μ) 

992,25 6,25 + 78,75 
930,25 20,25 + 137,25 
930,25 20,25 + 137,25 
930,25 12,25 + 106,75 
930,25 12,25 + 106,75 
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6. 18 5 -30,5 + 0,5 930,25 0,25 -15,25 
7. 23 1 -25,5 -3,5 650,25 12,25 + 89,25 
8. 25 0 -23,5 -4,5 552,25 20,25 + 105,75 
9. 25 3 -23,5 -1,5 552,25 2,25 +35,25 

10. 26 2 -22,5 -2,5 506,25 6,25 + 56,25 
11. 27 3 -21,5 -1,5 462,25 2,25 + 32,25 
12. 28 3 -20,5 -1,5 420,25 2,25 + 30,75 
13. 28 5 -20,5 + 0,5 420,25 0,25 -10,25 
14. 29 2 -19,5 -2,5 380,25 6,25 + 48,75 
15. 29 2 -19,5 -2,5 380,25 6,25 + 48,75 
16. 33 3 -15,5 -1,5 240,25 2,25 + 23,5 
17. 33 1 -15,5 -3,5 240,25 12,25 + 54,25 
18. 34 4 -14,5 -0,5 210,25 0,25 + 7,25 
19. 35 1 -13,5 -3,5 182,25 12,25 + 47,25 
20. 35 6 -13,5 + 1,5 182,25 2,25 -20,25 
21. 37 4 -11,5 -0,5 132,25 0,25 + 5,75 
22. 37 5 •11.5 + 0,5 132,25 0,25 -5,75 
23. 37 5 -11,5 + 0,5 132,25 0,25 -5,75 
24. 39 8 -9,5 + 3,5 90,25 12,25 -33,25 
25. 44 1 -4,5 -3,5 20,25 12,25 -15,75 
26. 44 5 -4,5 + 0,5 20,25 0,25 -2,25 
27. 45 7 -3,5 + 2,5 12,25 6,25 -8,75 
28. 47 4 -1,5 -0,5 2,25 0,25 + 0,75 
29. 49 4 + 0,5 -0,5 0,25 0,25 -0,25 
30. 49 3 + 0,5 -1,5 0,25 2,25 -0,75 
31. 50 5 + 1,5 + 0,5 2,25 0,25 + 0,75 
32. 52 3 + 3,5 -1,5 12,25 2,25 -5,25 
33. 54 5 + 5,5 + 0,5 30,25 0,25 + 2,75 
34. 56 8 + 7,5 + 3,5 56,25 12,25 + 26,25 
35. 56 5 + 7,5 + 0,5 56,25 0,25 + 3,75 
36. 57 7 + 8,5 + 2,5 72,25 6,25 + 21,25 
37. 58 6 + 9,5 + 1,5 90,25 2,25 + 14,25 
38. 59 3 + 10,5 -1,5 110,25 2,25 -15,75 
39. 61 6 + 12,5 + 1,5 156,25 2,25 + 18,75 
40. 62 2 + 13,5 -2,5 182,25 6,25 -33,75 
41. 63 6 + 14,5 + 1,5 210,25 2,25 + 21,75 
42. 63 7 + 14,5 + 2,5 210,25 6,25 + 36,25 
43. 63 8 + 14,5 + 3,5 210,25 12,25 + 50,75 
44. 64 3 + 15,5 -1,5 240,25 2,25 -23,25 
45. 65 9 + 16,5 + 4,5 272,25 20,25 +74,25 
46. 65 5 + 16,5 + 0,5 272,25 0,25 + 8,25 
47. 67 3 + 18,5 -1,5 342,25 2,25 -27,25 
48. 67 8 + 18,5 + 3,5 342,25 12,25 + 64,75 
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49. 68 5 + 19,5 + 0,5 380,25 0,25 + 9,75 
40. 69 6 + 20,25 + 1,5 420,25 2,25 +30,75 
51. 71 10 + 22,5 +5,5 506,25 30,25 + 123,75 
52. 73 8 -24,5 +3,5 600,25 12,25 + 85,75 
53. 73 6 + 24,5 + 1,5 600,25 2,25 +36,75 
54. 74 8 + 25,5 +3,5 650,25 12,25 + 89,25 
55. 75 4 + 26,5 -0,5 702,25 0,25 -13,25 
56. 76 9 + 27,5 + 4,5 756,25 20,25 + 123,75 
57. 77 5 + 28,5 + 0,5 812,25 0,25 + 14,25 
58. 89 10 + 40,5 + 5,5 1640,25 30,25 + 222,75 
59. 90 5 + 41,5 + 0,5 1722,25 0,25 + 20,75 

Σύνολο 2 8 6 2 2 6 6 ~ 0 ~ 0 2 3 2 2 4 , 7 5 3 9 6 , 7 5 2 0 4 7 , 7 5 

χ: ηλικία 
y: εστίες δευτερογενούς οδοντίνης ουσίας 

• Αριθμός ατόμων: π = 59 

• Μέση τιμή ηλικίας: χ = 48,5 

• Μέση τιμή εστιών δευτερογενούς οδοντίνης ουσίας ανά 10 
ΟΠΜΜ (οπτικά πεδία μεγάλης μεγένθυνσης): 

y =4,5 

• Ο συντελεστής κλίσεως (b) της ευθείας γραμμής εξαρτήσεως 
του αριθμού εστιών δευτερογενούς οδοντίνης ουσίας ανά 10 
ΟΠΜΜ εκ της ηλικίας που δίνεται απο τον τύπο: 

/ b = z ( x - ^ ( y - y ) \ e i v a l b = + 0 0 8 8 

\ Σ (χ.χ)2 I 
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• Η εξίσωση της ευθείας γραμμής εξαρτήσεως είναι: 

y ' = 4 , 5 + 0,088* (χ-48,5) 

• Η σταθερά απόκλισις ( SX y) τσυ αριθμού των εστιών δευτερο-
γενούς οδοντίνης ουσίας ανά 10 ΟΠΜΜ (y) εκατέρωθεν της ευ-
θείας γραμμής συναρτήσεως είναι: 

• Το πιθανό σφάλμα (SE^) του συντελεστή κλίσεως που δίδεται 
από τον τύπο: 

1) Η πολφική ίνωση εξαρτάται θετικά από την ηλικία και αυξάνεται 
κατά μέσο όρο 0.74 κατά έτος, στο φάσμα των ηλικιών που με-
λετήθηκε σε βαθμό στατιστικά λίαν σημαντικό (Ρ<0.001). 

2) Ο αριθμός των εστιών δευτερογενούς οδοντίνης εξαρτάται θε-
τικά από την ηλικία και αυξάνεται κατά μέσο όρο 0.088 κατά έ-
τος, στο φάσμα των ηλικιών που μελετήθηκε σε βαθμό στατιστι-
κά λίαν σημαντικό (Ρ<0.001). 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Όπως είναι γνωστό η Ιατροδικαστική Επιστήμη χρησιμοποιεί 
τρεις βασικές μεθόδους ταυτοποίησης, ζωντανών, νεκρών και 
πτωματικών υπολλειμάτων: 

α) τη μακροσκοπική, 
β) τα δακτυλικά αποτυπώματα και 
γ) τα δόντια (Salley και συν. 1963). 
Με αυτόματο υπολογιστή βρέθηκε ότι η πιθανότητα να έχουν 

δύο άτομα τον ίδιο φραγμό είναι 1 στα 2 δισεκατομμύρια (Furness 
1970). Η Ιατροδικαστική Επιστήμη σήμερα δεν περιορίζεται στην α-
ναγνώριση μόνο της ταυτότητας ενός προσώπου αλλά προσδιορί-
ζει με προηγμένες λεπτές τεχνικές και με συμμετοχή άλλων επιστη-
μών το φύλο, την φυλή, το ύψος, την ηλικία, τις συνήθειες και σε 
άλλα χαρακτηριστικά. Στον προσδιορισμό αυτό η συμμετοχή της 
Ιατροδικαστικής του Στόματος είναι σημαντική διότι πολλές οπτικές 
αναγνωρίσεις διαψεύστηκαν μετά από την αναγνώριση της Οδο-
ντοιατροδικαστικής (Knott 1967, Ashley 1970). Αναφέρεται ότι σε 
κάποιο αεροπορικό δυστήχημα που έγινε στα νησιά Samoa το 1974 
και απανθρακώθηκαν 90 άτομα, τα 51 αναγνωρίστηκαν με οδοντικά 
κριτήρια (Αγγελόπουλος και Σπυρόπουλος 1987). 

Τα δόντια, ως γνωστόν, λόγω της σύστασής τους δεν υπόκει-
νται σε αυτολυτικές και σηπτικές αλλοιώσεις μετά το θάνατο. Οι 
κυνόδοντες εν ζωή επηρεάζονται λιγότερο από περιοδοντική νόσο 
και θεωρούνται τα τελευταία δόντια που εξάγονται με την πάροδο 
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της ηλικίας. Επίσης οι κυνόδοντες επιζούν σε μεγαλύτερα ποσο-
στά μετά από κάποιο σοβαρό τραυματισμό, πυρκαγιά, ανεμοστρό-
βιλο κ.ά. (Rao και συν. 1988). Λόγω λοιπόν όλων αυτών των κριτη-
ρίων οι κυνόδοντες μπορούν να θεωρηθούν ως τα δόντια «κλειδιά» 
για την αναγνώριση πτώματος. 

Επίσης οι αυτολυτικές αλλοιώσεις του πολφού γίνονται με πολύ 
βραδύ ρυθμό σε σχέση με τα παρεγχυματώδη όργανα. Συγκεκρι-
μένα ο οδοντικός πολφός αποτελείται από κύτταρα διαφόρων τύ-
πων και μεσοκυττάριο ουσία. Η μορφολογία του δεν είναι στατική 
αλλά μεταβάλλεται περιοδικώς ή μονίμως με την ηλικία και τα διά-
φορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Επίσης με την πάροδο της 
ηλικίας ο πολφός ιστολογικά υφίσταται δυστροφικές μεταβολές 
(Μήτσης και Αγγελόπουλος 1979). 

Αναλυτικότερα με την πάροδο του χρόνου τα κυτταρικά στοι-
χεία του πολφού μειώνονται σε αριθμό, ενώ ο χαλαρός συνδετικός 
ιστός γίνεται ινώδης. Η αυξημένη ίνωση του πολφού εμφανίζεται 
αρχικά γύρω από τα αγγεία και προοδευτικά επεκτείνεται σ' όλη 
του την έκταση. Τα αγγεία του πολφού (τριχοειδή, αρτηρίδια και 
φλεβίδια) μειώνονται σε αριθμό με την πάροδο του χρόνου διότι 
λόγω της αυξημένης ίνωσης στραγγαλίζονται και εξαφανίζονται 
(Μήτσης και Αγγελόπουλος 1979). 

Η αδαμαντίνη είναι η σκληρότερη ουσία του ανθρωπίνου σώματος 
εμφανίζει αντοχή και παραμένει αναλοίωτη επί αιώνες όπως αποδει-
κνύεται από κρανία που βρέθηκαν (Μήτσης 1982). Όμως η ουσία αυτή 
με την πάροδο της ηλικίας υφίσταται φυσιολογική αποτριβή, προσλαμ-
βάνει ιόντα και μόρια από το περιβάλλον, και εμφανίζει μεταβολή στην 
πυκνότητα στοιχείων σε επιπολής στρώματα. Επίσης η δευτερογενής 
οδοντίνη σχηματίζεται εις βάρος του χώρου της πολφικής κοιλότητας 
που υφίσταται εκφυλιστικές αλλοιώσεις. 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν σημαντικά και χαρακτηριστικά ευ-
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ρήματα προκειμένου να μελετηθούν ιστολογικά οι οδοντικές ου-
σίες και ο πολφός και έτσι να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για 
την ηλικία, το φύλο και πιθανόν τα συστηματικά νοσήματα του θα-
νόντος εν ζωή (Rao και συν. 1988, Drusini και συν. 1990). 

Στην ερευνητική αυτή εργασία αξιολογήθηκαν μακροσκοπικά οι 
κοπτικές επιφάνειες των κυνοδόντων και παρατηρήθηκαν: α) έλ-
λειψη αποτριβής στις ομάδες ηλικιών από 17-39, β) μικρού βαθμού 
αποτριβή στις ομάδες ηλικιών από 40-69 και γ) μεγάλου βαθμού α-
ποτριβή στις ομάδες ηλικιών από 70-90. 

Επίσης βρέθηκε ότι η ίνωση του πολφού αυξάνεται κατά μέσο ό-
ρο 0.74 κατ' έτος ηλικίας. Συγκεκριμιένα το πηλίκο 

b _ 0.74 
ŜEb ~ ο 0519 ~ 5 υπερβαίνει την τιμή του κριτηρίου 

«t» σε n - 2 βαθμούς ελευθερίας (57) και δηλώνει την σημαντικότη-
τα του συντελεστή κλίσεως σε επίπεδο σημαντικότητας Ρ<0.001, 
δηλαδή η θετική εξάρτηση της ίνωσης από την ηλικία είναι στατι-
στικά λίαν σημαντική. 

Τέλος βρέθηκε ότι ο αριθμός των εστιών της δευτερογενούς ο-
δοντίνης αυξάνεται κατά μέσο όρο 0.088 κατ' έτος ηλικίας. Συγκε-

' b 0.088 q , = = 6 92 υπερβαίνει την τιμή του κριτηρίου 
SEb 0.0127 

«t» σε n - 2 βαθμούς ελευθερίας (57) και δηλώνει την σημαντικότη-
τα του συντελεστή κλίσεως σε επίπεδο σημαντικότητας Ρ<0.001, 
δηλαδή η θετική εξάρτηση του αριθμού των εστιών δευτερογε-
νούς οδοντίνης ουσίας από την ηλικία είναι στατιστικά λίαν σημα-
ντική. 

Παρόμοια ερευνητική μελέτη δεν έχει γίνει προκειμένου να συ-
γκριθούν τα ευρήματά μας, όμως ίσως αυτή η έρευνα αποτελέσει 
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κίνητρο γιο περαιτέρω διερεύνηση στο χώρο της Ιατροδικαστικής 
του Στόματος. Και αυτό διότι στο σύγχρονο κόσμο η συμμετοχή 
και η προσφορά αυτής της επιστήμης προσλαμβάνει όλο και μεγα-
λύτερες διαστάσεις με ουσιαστική και πολλές φορές μοναδική 
προσφορά, σε περιπτώσεις δικαστικές, εγκληματολογικές, αστυ-
νομικές και ασφαλιστικές (σύνδρομο κακοποιημένου παιδιού, με-
λέτη οδοντικών δήξεων, διάγνωση κακώσεων στόματος κ.ά.) (Πα-
τσάκας και συν. 1980). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μελετήθηκαν συνολικά 59 υγιείς κυνόδοντες άνω γνάθου από 
πτώματα στο Νεκροτομείο Αθηνών κατά την περίοδο 1993-94 δια-
φόρων ηλικιών, και συγκεκριμένα 6 κυνόδοντες από θανόντα άτο-
μα ηλικίας 17-19 ετών, 9 από 20-29 ετών, 9 από 30-39 ετών, 6 από 
40-49 ετών, 8 από 50-59 ετών, 12 από 60-69 ετών, 7 από 70-79 ε-
τών και 2 από 80-90 ετών. 

34 ήταν άνδρες και 25 γυναίκες. Η επιλογή, για παθολογοανατο-
μική εξέταση των κυνοδόντων, έγινε για τους εξής λόγους: 

1) είναι τα πλέον ευμεγέθη και ισχυρά δόντια. 
2) υφίστανται τις λιγότερες αλλοιώσεις σε σχέση με τα άλλα δό-

ντια. 
3) προσφαίρονται για παθολογοανατομική εξέταση καθόσον τα 

επιμέρους στοιχεία αυτών είναι σαφή και ευκρινή και οι επερχόμε-
νες λόγω ηλικίας αλλοιώσεις αυτών, (ισχαιμία, εκφύλιση πολφών 
κ.λπ.) αποτελούν βασική παράμετρο της τυποποίησής τους. 

Οι κυνόδοντες όπως όλοι οι οδόντες και ο οστίτης ιστός γενικό-
τερα λόγω της σύστασής του δεν υπόκειται σε αυτολυτικές και συ-
πτικές αλλοιώσεις μετά θάνατο. 

Επιπλέον η διατήρησή τους εν ζωή κρίνεται επιβεβλημένη γιατί 
λόγω της θέσης τους και της ανθεκτικότητάς τους πιθανόν να απο-
τελέσουν στηρίγματα για προσθετικές οδοντικές εργασίες. 

Αλλά και οι επερχόμενες αυτολυτικές αλλοιώσεις των μαλακών 
μορίων του πολφού γίνονται με πολύ βραδύ ρυθμό σε σχέση με τα 
παρεγχυματώδη όργανα. 
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Παρατηρήσεις ιστολογικής εξέτασης ιστοτεμαχίων οστών σκε-
λετών που βρέθηκαν μέχρι και 9 μήνες μετά το θάνατο έδειξαν α-
ναγνωρίσημα στοιχεία του μυελού των οστών καθώς και ερυθρά 
αιμοσφαίρια. 

Σκοπός λοιπόν αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η Ιστολο-
γική αξιολόγηση υγιών κυνοδόντων της άνω γνάθου από πτώματα 
διαφορετικών ηλικιών και των δύο φύλων προκειμένου να γίνει 
ταυτοποίηση. 

1. Το ποσοστό πολφικής ινώσεως εξαρτάται θετικά από την ηλι-
κία και αυξάνεται κατά μέσο όρο 0.74% κατά έτος, στο φάσμα των 
ηλικιών που μελετήθηκε (Ρ<0.001). 

2. Ο αριθμός των εστιών δευτερογενούς οδοντίνης εξαρτάται 
θετικά από την ηλικία και αυξάνεται κατά μέσο όρο 0.088% κατά έ-
τος, στο φάσμα των ηλικιών που μελετήθηκε (Ρ<0.001). 

α) Τα κυτταρικά στοιχεία και τα τριχοειδή αγγεία του πολφού 
μειώνονται, ενώ το ινώδες υπόστρωμα αυξάνεται με την πάροδο 
της ηλικίας (πολφική ίνωση). 

β) Η δευτερογενής οδοντίνη ουσία αυξάνεται και εναποτίθεται 
στον πολφό με την πάροδο της ηλικίας. 
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SUMMARY 

IDENTIFICATION IN FORENSIC DENTISTRY 
HISTOLOGICAL STUDY 

O. PERIDIS, D.M.S. - M.P.H. 

A total of 59 healthy canines of the maxilla were examined from 
corpses of the Athens Necrotomy of various age groups during the 
years 1993-1994 and more specifically: 6 carines from cadavers 
17-19 years of age, 9 from 20-29 year olds, 9 from 30-39 year olds, 
6 from 40-49 year olds, 8 from 50-59 year olds, 12 from 60-69 year 
olds, 7 from 70-79 year olds and 2 from 80-89 year olds. 

34 of these cadaver were men and 25 were women. The canines 
were chosen for pathologo - anatomic examinations due to the 
following reasons: 

1) They are the biggest and strougest of all the teeth. 
2) They are subjected to the least amount of lesions compared to 

all the other teeth. 
3) They are suitable for pathologo - anatomic examination, be-

cause their sub - featmes are clear and precise and their oncoming 
besious which are due to age (ischaemia, pulp dejeneration) are 
very important factors for their classification. 

The canines, like all teeth and bone tissue, do not undergo 
deteriorating or reptic precedures after death due to their compo-
nents. 
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In addition, it is necessary to maintain these teeth because due 
to their position and their resistance they may possibly serve as 
anchorage teeth in prosthet ics. More over, the oncoming 
degenerating lesions of the soft tissues of the pulp take place more 
gradually compared to parenchymative organs. 

Observations of the histological examination of various histologic 
regments of the bones from skeletons which were found 9 months 
after death revealed detectable features in the bone marrow as well 
as red blood cells. 

Hence, the purpose of this study is to histologically evaluate 
healthy canines of the maxilla which were extracted from cadavers 
of various age groups and of both sexes in order to them. 

1. The percentage of pulp fibrosis is positively affected by age 
and increases at an average 0.74 each year in the age groups that 
were examined (P<0.001). 

2. The amount of secondary dentine regious are also positively 
affected by age and inerease ata an average of 0.088 each year in 
the age groups that were examined (P<0.001). 

a) The cell features and the capillaries of the pulp decrease where 
as the fibrous stroma increases over the years (pulp fibrosis). 

b) Secondary dentive is increased and deposited on the pulp 
during the years. 
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πολφός 

όρ ιον κ λ ι ν ι κ έ ς 
μύλης 

ύ ρ ι ο ν άνατομ ι -
κί ΐς μύλης 
(άνατομ ικός 

α ύ χ ή ν ) 

άδαμαντ ίνη 

όδοντ ί νη 

ούλοδοντ ική σ χ ι ο μ ή 
έλεύθερα ούλα 

«ροσπεφυκός έ π ι θ ή λ ι ο ν 

π ε ρ ι ρ ρ ί ζ ι ο ν 

όστοϋν φατν ίου 

όστβ ίνη 

Ρ ιζ ικόν τρήμα 

Χειλεογλωσσική τομή κυνόδοντα που φαίνονται οι οδοντικές ουσίες 
και οι γύρω ιστοί. (Μήτσης και Αγγελόπουλος 1975). 


