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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(7ος Κύκλος, Ιανουάριος-Δεκέµβριος 2019) 

 

Χορήγηση 1 Μορίου Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης Οδοντιάτρων 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Glaxosmithkline 
(Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του 7ου κύκλου είναι η εκ των προτέρων απόκτηση ΝΕΩΝ  ΚΩΔΙΚΏΝ  καθώς οι 
κωδικοί των προηγούµενων ετών ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. Για νέο κωδικό συνδεθείτε στην  διευθυνση  http://services.korimvos.gr  κι 

ακολουθήστε οδηγίες ).  
     

Αγουρόπουλος Ανδρέας  
Επίκουρος Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ      
«Βιοενεργά  υλικά  στην  παιδοδοντιατρική: Έφτασε  η  ώρα  να  µ ιµηθούµε  
τη  φύση;» 

 

Ο κος Αγουρόπουλος Ανδρέας αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ το 1997. Το 
2002-2003 ήταν Clinical instructor στο Department of Pediatric Dentistry, Tufts University, School of  
Dental Medicine και το 2003 έγινε κάτοχος Certificate in Pediatric Dentistry. Από το 2003 έως το 2018 
ήταν Επιστηµονικός Συνεργάτης στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ενώ το 2012 έγινε Διδάκτωρ 
Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ και το 2018 Επίκουρος Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής στην Οδοντιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ. Η επιστηµονική του δραστηριότητα περιλαµβάνει θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική 
εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών και θεωρητική και κλινική εκπαίδευση µεταπτυχιακών φοιτητών 
Παιδοδοντιατρικής, ερευνητική  εµπειρία στους τοµείς επιδηµιολογία και βιολογία στόµατος,  κλινικές 
µελέτες σε υγιείς και ειδικούς ασθενείς,  µεθοδολογία τεκµηρίωσης κλινικών οδηγιών και συνεργασίες 
µε την A’ Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», ΕΚΠΑ, µε το 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,  µε την Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων 
Προσώπων-ΕΛΕΠΑΠ καθώς και µε τα Εργαστήρια Οδοντικής Χειρουργικής, Ορθοδοντικής και 
Κοινωνικής και Προληπτικής Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ, αλλά και παρουσίαση πολυάριθµων εργασιών 
(προφορικών  ανακοινώσεων & posters) σε διεθνή και ελληνικά  επιστηµονικά συνέδρια. Είναι επίσης 
Εκπαιδευτής στο πρόγραµµα e-Learning, ΕΚΠΑ «Βοηθός Οδοντιατρείου»,  προσκεκληµένος οµιλητής σε 

µεγάλο αριθµό διεθνών και ελληνικών επιστηµονικών συνεδρίων, virtual congresses και webinars, Συντονιστής 
µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και Κριτής Επιστηµονικών Εργασιών σε Ελληνικά και Διεθνή 
Επιστηµονικά Περιοδικά, ενώ έχει κάνει Παρουσίαση πολυάριθµων εργασιών (προφορικών  ανακοινώσεων & posters) σε διεθνή 
και ελληνικά  επιστηµονικά συνέδρια. Κάτοχος των τιµητικών διακρίσεων: «Scholarship  for Outstanding Academic 
Performance» New England Hellenic Medical  Dental Society Annual Meeting (2002), «Βραβείο Morita»  22nd Congress of the IAPD 
(2009),  Χορηγία Κουλουρίδη (2014). Έχει κάνει πολυάριθµες δηµοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά περιοδικά. 

 Η αποκαταστατική οδοντιατρική ήταν πάντοτε επικεντρωµένη στην αντικατάσταση  των οδοντικών ιστών  που 
λείπουν µε υλικά που έχουν ιδιότητες παρόµοιες µε αυτούς. Επιπλέον, στην παιδοδοντιατρική , αυτό πρέπει να 
γίνεται µε γρήγορο και εύκολο τρόπο. Τα βιοενεργά υλικά εµφανίστηκαν πρόσφατα ως µια νέα, πολλά υποσχόµενη  
οµάδα υλικών µε βελτιωµένες ιδιότητες και καλύτερη βιολογική συµπεριφορά  για τους περιβάλλοντες ιστούς.  
 Στόχος αυτής της οµιλίας  είναι η παρουσίαση: α) του επιστηµονικού υπόβαθρου β) της τεκµηρίωσης της κλινικής 
χρήσης των βιοενεργών υλικών στην παιδοδοντιατρική  και γ)  της πρακτικής εφαρµογή τους στην καθηµερινή 
κλινική πράξη.   
 Bιοενεργότητα  είναι η ιδιότητα ενός υλικού για να προάγει πάνω στην επιφάνειά του το σχηµατισµό  ένωσης που 
µοιάζει µε απατίτη,  όταν βυθίζεται σε προσοµοιωµένο σωµατικό υγρό, για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Παρά 
το γεγονός ότι η βιοενεργότητα αποτελεί σηµαντικό µέρος των ιδιοτήτων του υλικού, οι κλινικές του επιδόσεις 
παραµένουν πρωταρχικές για τη χρήση του στην οδοντιατρική πράξη. Μέχρι στιγµής υπάρχουν υποσχόµενα  κλινικά 
και ιστολογικά αποτελέσµατα για τις ιδιότητες κυρίως των βιοενεργών ουδέτερων στρωµάτων και λιγότερο για των  
υλικών  αποκατάστασης. Για τα τελευταία, δεν υπάρχουν σαφή µακροχρόνια στοιχεία  για την κλινική τους 
συµπεριφορά. Η έρευνα σήµερα στοχεύει στη βελτίωση της σύνθεσης βιοενεργών υλικών αποκατάστασης, ώστε 
να επιτυγχάνεται καλύτερη συνένωση µε τους οδοντικούς ιστούς  και αυξηµένη προστασία από τις όξινες 
προσβολές στο στόµα. Εάν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα βιοενεργά υλικά µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµη 
προσθήκη στην εργαλειοθήκη της παιδοδοδντιατρικής  αποκαταστατικής οδοντιατρικής. 
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