
Περίληψη

Η οστεοπόρωση αποτελεί ένα ευρύτατο ιατρικό, κοινωνικό και 
οικονομικό πρόβλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες, κυρίως εξαιτί-
ας του ότι είναι στη βάση της ασυμπτωματική, οπότε, στην πλει-
οψηφία των περιπτώσεων, διαγιγνώσκεται αφού έχει ήδη εγκα-
τασταθεί και προκαλέσει πρόβλημα - κάταγμα στον πάσχοντα. 
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από διαγνωστικές μεθόδους σχετι-
κά με την οστεοπόρωση οι οποίες είναι συνήθως πολύπλοκες, κο-
στοβόρες και επιβαρυντικές για τον οργανισμό του ασθενή. Επι-
πλέον, δεν θα ήταν δυνατό να εξετάζονται εξονυχιστικά όλοι οι πι-
θανοί ασθενείς για οστεοπόρωση, προκειμένου να εντοπισθούν οι 
πάσχοντες, καθώς το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος θα ήταν 
μεγάλο.

Η πανοραμική ακτινογραφία φαίνεται πως έρχεται να βοηθήσει 
σημαντικά στο πρόβλημα αυτό, καθώς παρουσιάζεται ως μια αξι-
όπιστη μέθοδος αναγνώρισης των ατόμων που είναι ύποπτοι για 
οστεοπενία ή οστεοπόρωση και ακολούθως παραπομπής τους για 
πιό εξειδικευμένες εξετάσεις. Μεταξύ των πολλών τρόπων ανάγνω-
σης μιας πανοραμικής ακτινογραφίας δύο φαίνεται να προβάλλουν 
ως πιο αποτελεσματικοί, η μέτρηση του πάχους του φατνιακού πε-
τάλου στην περιοχή των γενειακών τρημάτων και το σχήμα του 
φατνιακού οστικού πετάλου στο χείλος της κάτω γνάθου.

 Τα δείγματα από την αξιοποίηση Οδοντιάτρων ως πρώτη βαθ-
μίδα ελέγχου του γενικού πληθυσμού φαίνονται πολύ ενθαρρυ-
ντικά, γεγονός που δημιουργεί πολλές προσδοκίες για το μέλλον.
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Η  οστεοπόρωση είναι ένα μεταβολικό νόση-
μα που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα 
και δομική υποβάθμιση του οστίτη ιστού, οδηγώ-
ντας σε ευθραυστότητα των οστών και αυξημέ-
νη ευαισθησία σε κατάγματα, κυρίως του ισχίου, 
της σπονδυλικής στήλης και του καρπού (Καλ-
δρυμίδης και συν, 2004). Δυστυχώς, επειδή επη-
ρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, τόσο τις γυναίκες όσο 
και τους άνδρες, έχει φτάσει να αποτελεί σήμε-
ρα ένα ευρύτατο ιατρικό, κοινωνικό και οικονομι-
κό πρόβλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Εξ άλ-
λου, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί στην επο-
χή μας, γεγονός που αυξάνει και τη συχνότητα 
εμφάνισης μεταβολικών - εκφυλιστικών μεταβο-
λών, με προεξάρχουσα την οστεοπόρωση. Ενδει-
κτικά, μόνο στις Η.Π.Α. το 2004 περίπου 44 εκα-
τομμύρια άνθρωποι έπασχαν από οστεοπόρωση ή 
είχαν χαμηλή οστική μάζα, γεγονός που τους το-
ποθετούσε σε υψηλό κίνδυνο για κατάγματα, ενώ 
μια στις δύο γυναίκες και ένας στους τέσσερις άν-
δρες θα έχουν στη διάρκεια της ζωής τους τουλά-
χιστον ένα κάταγμα που θα έχει σχέση με πτώση 
και οστεοπόρωση (Καλδρυμίδης και συν  2004, 
NIH Osteoporosis and Related Bone Diseases, 
2004). Παράλληλα, εξαιτίας του ότι η οστεοπό-
ρωση είναι κατά βάση ασυμπτωματική και εντο-
πίζεται είτε ως τυχαίο εύρημα είτε κατόπιν κατάγ-
ματος που η ίδια προκάλεσε, γίνεται ακόμη πιο 
επιτακτική η ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και ευ-
αισθητοποίησης ιατρών όλων των ειδικοτήτων 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτούς θα πρέ-
πει να συμπεριλάβουμε φυσικά και τους Οδοντι-
άτρους, καθώς η μεγάλη καθημερινή ενασχόλη-
σή τους με άτομα όλων των ηλικιών τους καθιστά 
ιδανικούς παρόχους πρωτοβάθμιας ιατρικής συμ-
βουλής και διάγνωσης.

   Υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διάγνωση της 
οστεοπόρωσης  η εκτενής αναφορά των οποί-
ων ξεφεύγει από το σκοπό του παρόντος κειμέ-
νου. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφέρει κα-
νείς τη διπλή απορροφησιομετρία με ακτίνες Χ 
(DXA), την απλή απορροφησιομετρία με ακτί-
νες Χ (SXA), το μαγνητικό συντονισμό (MRI), το 
σπινθηρογράφημα οστών, τους διάφορους οστι-
κούς δείκτες κ.λ.π. Όλες αυτές και άλλες πολλές 

που δεν αναφέρθηκαν είναι, στην πλειονότητά 
τους, εξειδικευμένες εξετάσεις ανίχνευσης ή επι-
βεβαίωσης της οστεοπόρωσης και γίνονται κατό-
πιν υπόδειξης του θεράποντος ιατρού. Οι μέθο-
δοι, ωστόσο, αυτές χαρακτηρίζονται τις περισσό-
τερες φορές από σημαντικό κόστος και ακτινολο-
γική επιβάρυνση του ασθενή, όπου αυτή υπεισέρ-
χεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η αναι-
τιολόγητη εξέταση του γενικού πληθυσμού για 
διάγνωση και θεραπεία της οστεοπόρωσης. Άρα, 
θα πρέπει ο Ιατρός να εντοπίσει και να ξεχωρίσει 
μέσα απο τον πληθυσμό αυτόν τον in risk ασθενή 
προκειμένου να προχωρήσει σε ειδική εργαστηρι-
ακή έρευνα. Υπάρχει, στο πλαίσιο αυτό, μια απλή 
σχετικά διαγνωστική μέθοδος που μπορεί , από 
ότι φαίνεται, με ποσοστό επιτυχίας  να θέσει σε 
σωστή βάση την υποψία για οστεοπόρωση, ώστε 
να κατευθύνονται ασφαλέστερα οι ασθενείς σε 
πιο συγκεκριμένες εξετάσεις. Αυτή είναι η απλή 
πανοραμική ακτινογραφία στην οποία θα υπο-
βληθούν όλοι οι ασθενείς, ούτως ή άλλως, για τον 
οδοντίατρό τους.

Υπάρχουν διάφοροι απλοί τρόποι για να ανα-
γνωσθεί μια πανοραμική ακτινογραφία σε σχέση 
με την πιθανότητα διάγνωσης οστεοπόρωσης: 

- Mandibular Cortical Width (MCW). 
Μέτρηση του πάχους του φλοιώδους οστού στο 
χείλος της κάτω γνάθου στην περιοχή του γενει-
ακού τρήματος (Taguchi et al, Dec 2004, Vlasiadis 
et al, 2007)

- Μandibular Cortical Index (MCI ή MI). 
Αναφέρεται στην εμφάνιση του φλοιώδους πετά-
λου του οστού στο χείλος της κάτω γνάθου.

- Μέτρηση του πάχους  του φλοιώδους 
οστού στην περιοχή της γωνίας της κάτω γνάθου. 
( Law et al Dec 1996,  Vlasiadis et al, 2007) 

- Ο αριθμός των ελλειπόντων δοντιών 
(Vlasiadis et al, 2007, Nicopoulou-Karagianni et 
al, 2009). 

- Η μελέτη OSTEODENT. Βασίζεται στα 
δεδομένα διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας, 
που εξερευνά, σε σχέση με την οστεοπόρωση, 
πολλές διαφορετικές παραμέτρους, που σχετίζο-
νται με την πανοραμική ή ενδοστοματικές ακτι-
νογραφίες. Είναι μια προβλεπτική πιθανότητα για 
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οστεοπόρωση βασισμένη σε μια αυτοματοποιη-
μένη ανάλυση της πανοραμικής ακτινογραφίας 
και κλινικών πληροφοριών.                                                     

Εκτίμηση των παραπάνω μεθόδων 

- Mandibular Cortical Width ή MCW: Είναι η 
μέτρηση του πάχους του φλοιώδους οστού στην 
περιοχή του γενειακού τρήματος και προκύπτει 
ως εξής : Φέρεται μια γραμμή παράλληλη και εφα-
πτόμενη στο χείλος της κάτω γνάθου στην περιο-
χή του γενειακού τρήματος της κάτω γνάθου. Κα-
τόπιν φέρεται μια δεύτερη γραμμή, κάθετη στην 
πρώτη, που να διέρχεται από το κατώτερο σημείο 
του τρήματος. Έπειτα φέρνοντας, επί της γραμμής 
αυτής, μια τρίτη γραμμή, παράλληλη στην πρώ-
τη και στο πιο εν τω βάθει όριο του πετάλου, με-
τρούμε το μέσο εύρος του φλοιώδους πετάλου 
υπολογίζοντας την απόσταση μεταξύ τους. Επα-
ναλαμβάνουμε το ίδιο και για την αντίθετη πλευ-
ρά και ο μέσος όρος των δύο αποτελεσμάτων μας 
δίνει το δείκτη (εικ 1) (Taguchi et al, Dec 2004). 

Είναι μια εύκολη και σχετικά αξιόπιστη μέθο-
δος για τον εντοπισμό γυναικών με χαμηλή οστι-
κή πυκνότητα (Bone Mass Density, BMD) και την 
παραπομπή τους για περαιτέρω εξετάσεις επιβε-
βαίωσης (Taguchi et al, 2003, Taguchi et al, 2006, 
Vlasiadis et al, 2007, Vlasiadis et al, 2008). Οι 
Taguchi και συνεργάτες αναφέρουν ότι η πιθανό-
τητα να εντοπισθούν γυναίκες με χαμηλή BMD 
αυξάνει 13,9 φορές σε γυναίκες με μειωμένο πά-
χος φλοιώδους οστικού πετάλου (<3,0 χλστ), ενώ 

η ίδια πιθανότητα για διάγνωση οστεοπόρωσης 
αυξάνει 6,4 φορές (Taguchi et al, 2006). Σε άλλες 
έρευνες (Taguchi et al, 2003) αναφέρεται πως ο 
δείκτης MCW (Mandibular Cortical Width) συν-
δέεται ισχυρά με τη σπονδυλική BMD αλλά και 
ότι η μείωση του MCW κατά ένα χλστ αυξάνει 
την πιθανότητα ανεύρεσης οστεοπενίας ή οστεο-
πόρωσης κατά 47% (Vlasiadis et al, 2008) ή κατά 
43%, σύμφωνα με άλλη μελέτη (Vlasiadis et al, 
2007). Επιπρόσθετα, σε άλλη έρευνα, στην προ-
σπάθεια να συσχετίσουν το πάχος του φλοιώδους 
πετάλου με τη μέτρηση οστικής πυκνότητας με 
DXA (Διπλή απορροφησιομετρία με ακτίνες Χ) 
σε γυναίκες ηλικίας 50-84 οι Lee et al (2005) ανα-
φέρουν συνολική ευαισθησία, ειδικότητα και θε-
τική προγνωστική αξία αντίστοιχα  54,7%, 82% 
και 72,5% για την οσφυική μοίρα  και  51,8%, 
82,2% και 75,7% στον αυχένα του μηριαίου, μέσω 
της αξιοποίησης των μετρήσεων της πανοραμι-
κής ακτινογραφίας. Συμπερασματικά, τα άτομα 
με εύρος φατνιακού συμπαγούς πετάλου μικρό-
τερο από τρία χλστ θα πρέπει να παραπέμπονται 
για επιπρόσθετες εξετάσεις (Karayanni et al 2007, 
Devlin et al, 2007).   

- Mandibular Cortical Index ή MCI. Ο 
δείκτης αυτός δείχνει πολλά υποσχόμενος στον 
εντοπισμό ατόμων με οστεοπόρωση. Είναι, επί-
σης, ο πιό απλός στην ανάγνωση, καθώς στηρίζε-
ται στην απλή οπτική παρατήρηση. Τα ευρήματα 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες φατνιακού οστι-
κού πετάλου: 

19Ορθοπαιδική, 24, 1, 2011

 Εικ.1 : Αναπαράσταση του τρόπου μέτρησης του MCW σε μια πανοραμική ακτινογραφία.



- Normal - Φυσιολογικό (Εικ. 2), εξίσου ευθύ και σα-
φές και στις δύο πλευρές της γνάθου.          

-   Mildly to Moderately Eroded - ελαφρά προς μέτρια 
διαβρωμένο (Εικ.3),  με μηνοειδείς σχηματισμούς επιφανει-
ακά ή ενδοοστικά φλοιώδη υπολείμματα.

                

-  Severely eroded - Βαριά διαβρωμένο (Εικ.4). Σαφή 
ενδοοστικά φλοιώδη υπολείμματα και το οστό είναι εμφα-
νώς πορώδες (Taguchi et al, Dec 2004,  Vlasiadis et al, 2007).
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Εικ. 2:  Φυσιολογικό φλοιώδες πέταλο 

Εικ. 4 : Σαφή ενδοοστικά φλοιώδη υπολείμματα στο βαριά 
διαβρωμένο φατνιακό πέταλο.

Εικ. 3: Ελαφρά προς μέτρια διαβρωμένο πέταλο. Παρατηρούμε τις 
γραμμοειδείς διαβρώσεις του φατνιακού οστικού πετάλου. 

Mε βάση αυτές γίνεται και η ταξινό-
μηση των ασθενών σε υπόπτους και μη 
για οστεοπενία και οστεοπόρωση. Οι 
Vlasiadis et al αναφέρουν πως το MCI 
που ανήκει στη δεύτερη ή την τρίτη κα-
τηγορία  [ελαφρά προς μέτρια διαβρωμέ-
νο ή Βαριά διαβρωμένο φατνιακό πέτα-
λο του οστού της κάτω γνάθου]  απα-
ντάται σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς, που 
βρίσκονται ήδη κάποια  χρόνια μετά 
την εμμηνόπαυση ενώ ο δείκτης MCW 
αποκτά στατιστικά σημαντικές τιμές 
(Vlasiadis et al, 2007). Επιπλέον, σύμ-
φωνα  με τους Taguchi et al  το MCI εί-
ναι στατιστικά σημαντικώς συνδεδεμέ-
νο με αυξημένα επίπεδα αλκαλικής φω-
σφατάσης και NTx  (Ουρικές διασταυ-
ρώσεις Ν-τελεοπεπτίδιου του τύπου Ι 
Κολλαγόνου, διορθωμένες για Κρεατινί-
νη) (Taguchi et al, 2003). Παράλληλα, το 
MCI  σχετίζεται σημαντικά με τη σπον-
δυλική BMD (Bone Mineral Density), 
σύμφωνα με τους  Cackur et al  (2008) 
κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και με άλ-
λες μελέτες. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η 
πιθανότητα εντοπισμού γυναικών με χα-
μηλή BMD αυξάνεται κατά 10,84 φορές 
στην περίπτωση της τρίτης κατηγορίας, 
MCI (Βαριά διαβρωμένο πέταλο), ενώ 
για οστεοπόρωση η πιθανότητα αυτή εί-
ναι 7,11 φορές αυξημένη (Taguchi et al, 
2006). Ωστόσο, σε άλλη μελέτη (Horner 
et al 2007) αναφέρεται ότι ο δείκτης MCI 
έχει  περιορισμένη αξία στη διάγνωση 
της οστεοπόρωσης, καθώς τα ευρήματα 
απείχαν από τα αποτελέσματα DXA στην 
ίδια ομάδα ασθενών. Μένει, λοιπόν, ανοι-
χτό το ζήτημα για περαιτέρω διερεύνηση.

Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια να 
διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο οι γενι-
κοί Οδοντίατροι, ακόμη και οι Ακτινολό-
γοι που πρώτοι θα εξετάσουν την ακτι-
νογραφία, είναι σε θέση να μεταφρά-
σουν σωστά και με πιστότητα τα ευρήμα-
τα των πανοραμικών ακτινογραφιών σε 
σχέση με τους  δείκτες MCI και MCW. Τα 



μηνύματα είναι πολύ ελπιδοφόρα, καθώς παρατη-
ρήθηκε γενικευμένη συμφωνία των συμπερασμά-
των των Ιατρών σε πολύ μεγάλα ποσοστά, σε συν-
δυασμό και με σοβαρή επιτυχία στην ταυτοποίη-
ση γυναικών με χαμηλή BMD ή οστεοπόρωση με 
βάση κυρίως το δείκτη MCI και δευτερευόντως 
με το δείκτη MCW (Nakamoto et al 2003, Lee et 
al 2005, Sutthiprapaporn et al, 2006, Taguchi et al 
2007) , έστω και με μερικές εξαιρέσεις (Horner et 
al 2007). Σχεδόν πάντα η διάγνωση αφορούσε σε 
Οδοντιάτρους με καθόλου ή ελάχιστη εκπαίδευ-
ση στην ανάγνωση των συγκεκριμένων στοιχεί-
ων των πανοραμικών ακτινογραφιών (Nakamoto 
et al 2003, Lee et al 2005, Sutthiprapaporn et al 
2006, Taguchi et al 2007). Το γεγονός αυτό δείχνει 
ότι η μέθοδοι αυτές μπορούν να έχουν ευρεία και 
ασφαλή εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

- Η μέτρηση του πάχους του φλοιώδους 
πετάλου, στη γωνία της κάτω γνάθου δε φαίνε-
ται να είχε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα 
(Law et al 1996), παρά κάποια φαινομενικά στοι-
χεία διαφοροποίησης μεταξύ γυναικών προ και 
μετά την εμμηνόπαυση. Δεν φάνηκε δηλαδή με-
τρήσιμη και επαναλήψιμη διαφορά μεταξύ των 
δύο ομάδων. 

- Όσον αφορά στον αριθμό των δοντιών 
που έχουν χαθεί έχει καταδειχθεί πως απώλεια 
μιας οδοντικής μονάδας, ενός δοντιού, αντι-
στοιχεί σε περίπου 6% αύξηση στην πιθανότη-
τα να εντοπίσουμε, στον ασθενή, μέτρια ή βα-
ριά διάβρωση του φατνιακού οστικού πετάλου 
(Vlasiadis et al, 2007). Παράλληλα, οι Nικοπού-
λου-Καραγιάννη και συνεργάτες (2009) αναφέ-
ρουν σε μελέτη ότι ο μέσος αριθμός δοντιών σε 
οστεοπορωτικούς ασθενείς είναι μειωμένος κατα 
3,3 μονάδες σε σχέση με φυσιολογικά άτομα. Η 
σύνδεση αυτή γίνεται ακόμη ισχυρότερη αν συν-
δυασθεί το αποτέλεσμα με την ηλικία και το κά-
πνισμα (Nicopoulou-Karagianni et al, 2009). Πα-
ρόλα αυτά ο αριθμός των ελλειπόντων δοντιών 
είναι ένα στοιχείο με πολλές αναγνώσεις, που 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

-  Πρόγραμμα OSTEODENT.  Στα πλαί-

σια αυτού του διεθνούς ερευνητικού προγράμμα-
τος εξετάζονται διάφορες παράμετροι και οι σχέ-
ση τους με την οστεοπόρωση. Στα πλαίσια αυτά, 
έχει καταδειχθεί η χρησιμότητά της πανοραμικής 
ακτινογραφίας στην πρόγνωση κατάγματος μη-
ριαίου (Horner et al, 2010), αλλά και η συσχέτι-
ση του αριθμού των δοντιών που λείπουν με την 
πιθανότητα οστεοπόρωσης που αναφέρθηκε πιο 
πάνω. Επιπλέον, καταδείχθηκε ότι πάχος φατνι-
ακού οστικού πετάλου μικρότερο από τρία χλστ 
θα πρέπει να οδηγεί στην παραπομπή του ασθενή 
για επιπλέον εξετάσεις (Devlin et al 2007). Ωστό-
σο, για τη μελέτη της πανοραμικής ακτινογραφί-
ας απαιτείται συχνά η χρήση ειδικού λογισμικού, 
καθιστώντας την μέθοδο αυτή ελαφρώς πιο σύν-
θετη (Geraets et al, 2007, Horner et al, 2010). 

Αν και οι περισσότεροι ιατροί και ασθενείς είναι 
ικανοποιητικά ενήμεροι σε ότι αφορά στην οστε-
οπόρωση, η διάγνωση και η αντιμετώπισή της γί-
νεται μόνο σε κλάσμα των ασθενών. Αυτό ισχύει 
ακόμη και για ασθενείς που είχαν ήδη κατάγματα 
(Pal, 1999, IOF 2000, Binstock, 2000, Freedman 
et al, 2000, Geusens et al, 2002). Το να βρεθούν 
δείκτες οι οποίοι θα αυξήσουν τον εντοπισμό των 
ασθενών που πρέπει να ελεγχθούν σχολαστικό-
τερα για οστεοπόρωση θα έχει προφανή θετικά 
αποτελέσματα. Συγκρινόμενοι με το κόστος της 
μαζικής μέτρησης της οστικής πυκνότητας για το 
γενικό πληθυσμό, οι πιο στοχοποιημένοι έλεγ-
χοι θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και θα 
μειώσουν το κόστος του ελέγχου των ασθενών ( 
Geusens et al, 2002). 

Η Πανοραμική ακτινογραφία αποτελεί ένα ερ-
γαλείο που αποδεικνύεται εύκολο στη χρήση, 
γρήγορο στην εφαρμογή, χαμηλού κόστους και 
χαμηλής αλλά και αναπόφευκτης ακτινολογικής 
επιβάρυνσης του ασθενή, σε σχέση με πολυπλο-
κότερες μεθόδους. Αποδεικνύεται για άλλη μια 
φορά ότι η συνεργασία των κλάδων για την αντι-
μετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος εί-
ναι εκ των ων ουκ άνευ, ενώ παράλληλα κρίνεται 
αναγκαία η ενημέρωση των Οδοντιάτρων, αλλά 
και των ειδικών Ακτινολόγων, προς αυτήν την κα-
τεύθυνση.
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Abstract

Osteoporosis and Panoramic Radiography

Intzes  D.  Lampros,  D.D.S,  PGCert, Dentist

Osteoporosis is today a wide medical, social and 
economic problem for modern societies, mainly be-
cause it is asymptomatic, and so, in the majority of 
cases, it is diagnosed only after it has already be-
come a reality, causing problems or fracture to the 
patient. There is a wide variety of diagnostic meth-
ods regarding osteoporosis, which in most instances 
are complicated, costly and with significant expo-
sure to radiation. Moreover, it would not be pos-
sible to thoroughly examine all possible candidates 
for osteoporosis, in order to locate those bearing 
the condition, as the cost of such an act would be 
significant. Panoramic Radiography seems rather 
promising, in these terms, as it proves to be a re-
liable method for identifying people suspected for 
osteopenia or osteoporosis and thereafter referring 
them for more specific diagnostic tests. Among the 
different ways of interpreting a panoramic radiog-
raphy, two specific indexes seem to be more useful, 
the measurement of the width of the inferior alveo-
lar cortex in the area of the mental foramen and the 
shape of the alveolar cortical bone at the inferior 
border of the mandible body. Samples of utilization 
of the dental professionals for a primary general 
health screening of the population appear encour-
aging, a fact very promising for the future.

Key words:  Osteoporosis, Panoramic Radiogra-
phy, General Dentist
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