
ΔΘΝΗΚΟΝ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΝ ΑΘΖΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΖΓΜΔΝΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

 

 

 

 

 

Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΑΚΥΑΡΩΓΟΤ ΓΙΑΒΗΣΗ ΜΔ ΣΗ 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΣΔΟΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΩΝ 

ΟΓΟΝΣΙΚΩΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΩΝ 

 

 

 

ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΣΙΡΟΤΜΠΑ 

ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ ΠΔ 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, 2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΑΚΥΑΡΩΓΟΤ ΓΙΑΒΗΣΗ ΜΔ ΣΗ 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΣΔΟΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΩΝ 

ΟΓΟΝΣΙΚΩΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΩΝ



ΔΘΝΗΚΟΝ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΝ ΑΘΖΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΖΓΜΔΝΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

 

 

 

 

 

Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΑΚΥΑΡΩΓΟΤ ΓΙΑΒΗΣΗ ΜΔ ΣΗ 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΣΔΟΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΩΝ 

ΟΓΟΝΣΙΚΩΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΩΝ 

 

 

 

ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΣΗΡΟΤΜΠΑ 

ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ ΠΔ 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ, 2022



 

ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1. Δπάγγεινο Κσλζηαληίλνπ, Καζεγεηήο (Δπηβιέπσλ) 

2. Διέλε Θενδνζνπνχινπ, Καζεγήηξηα  

3. Θεφδσξνο Καηζνχιαο , Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 



ΔΘΝΗΚΟΝ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΝ ΑΘΖΝΩΝ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή απνηεινχλ ζπληδηνθηεζία ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ θνηηεηή. Οη 

πξναλαθεξφκελνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο 

(ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά) γηα δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. ε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο, ν ζπγγξαθέαο, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο  θαη 

ην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ ΔΚΠΑ. 

Ζ έγθξηζε ηεο παξνχζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο δελ 

ππνδειψλεη απαξαηηήησλ θαη απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

--------------------------------------------------------------- 

Ζ ππνθαηλφκελε δειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία είλαη εμ’ νινθιήξνπ δηθφ κνπ έξγν θαη ζπγγξάθεθε εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. Γειψλσ 

ππεχζπλα φηη θαηά ηε ζπγγξαθή αθνινχζεζα ηελ πξέπνπζα αθαδεκατθή δενληνινγία 

απνθπγήο ινγνθινπήο. Έρσ επίζεο απνθχγεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζπληζηά 

παξάπησκα ινγνθινπήο. Γλσξίδσ φηη ε ινγνθινπή κπνξεί λα επηζχξεη πνηλή 

αλάθιεζεο ηνπ πηπρίνπ κνπ.  
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Πξόινγνο  

 

Ζ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πξφνδνο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ  ζπληέιεζε 

δξαζηηθά ζηελ εχξεζε λέσλ κεζφδσλ ππνθαηάζηαζεο θαη απνθαηάζηαζεο νζηηθψλ 

ειιεηκκάησλ, πξφβιεκα πνπ ηαιάληδε γηα ρξφληα αζζελείο θαη ζεξάπνληεο θαη έρξεδε 

άκεζεο δηεπζέηεζεο. Ζ ιχζε δφζεθε κε ηε ρξήζε ηηηαλίνπ, ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη 

απφιπηα ζην νζηφ, πξνζθέξνληαο ηελ θαιχηεξε ζηαζεξνπνίεζε, ρσξίο ηελ πξφθιεζε 

θιεγκνλσδψλ αληηδξάζεσλ. ήκεξα, ρηιηάδεο πεξηζηαηηθά κπνξνχλ λα έρνπλ κφληκεο 

νζηηθέο απνθαηαζηάζεηο, ρσξίο επηπινθέο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη παγθνζκίσο, θάζε 

ρξφλν, πξαγκαηνπνηνχληαη 200.000 νξζνπεδηθέο απνθαηαζηάζεηο κε ηε ρξήζε 

ηηηαλίνπ. Απηή ε εθεχξεζε απνηέιεζε θαη ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ ηηηαλίνπ ζε αζζελείο κε απψιεηα νδφλησλ θαη 

νζηηθά ειιείκκαηα ησλ γλάζσλ. ήκεξα, κφλν ζηηο ΖΠΑ, 300.000 άλζξσπνη θέξνπλ 

νδνληηθά εκθπηεχκαηα.  

Παξάιιεια, ππάξρεη κηα πιεζψξα παξαγφλησλ πνπ επεξεάδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

επνχισζεο θαη επηηπρνχο εκθχηεπζεο ηηηαλίνπ. ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο 

θαηαηάζζεηαη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, θαζφηη απνηειεί κεηαβνιηθφ λφζεκα, ην 

νπνίν επηδξά ζε πνηθίια ζπζηήκαηα θαη φξγαλα πξνθαιψληαο, θπξίσο, 

κηθξναγγεηνπάζεηεο, θαη ελνρνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ αξγή ή θαη θαθή επνχισζε, 

απνηειψληαο θαθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα. 

Ζ ζρέζε ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε κε ηα νδνληηθά εκθπηεχκαηα θαη ηε ζηαζεξφηεηά 

ηνπο έρεη δηεξεπλεζεί αξθεηά, πξνζθέξνληαο έλα αθφκα ζθαινπάηη ζηνλ αέλαν δξφκν 

ηεο έξεπλαο θαη δηεπξχλνληαο ηα φξηα ηεο γλψζεο καο ζρεηηθά κε ηελ 

εκθπηεπκαηνινγία. Δληνχηνηο, ζηελ Διιάδα, δελ βξέζεθε θάπνηα κειέηε ζην 

ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν έπεηηα απφ ηε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ, θαηά ην βέιηηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ ζπλζεθψλ, λα ζπκβάιιεη ζηελ έξεπλα θαη ηελ πεξαηηέξσ 

κειέηε ηεο ζρέζεο ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε κε ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ 

νζηενελζσκάησζε ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ.  

Δίλαη ζαθέο, φηη ην ζέκα ηεο ζρέζεο ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε κε ηε ζηαζεξνπνίεζε 

θαη νζηενελζσκάησζε ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ, δελ θαιχπηεηαη νινθιεξσηηθά 
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κε ηελ παξνχζα κειέηε, σζηφζν, απνηειεί κία αξρηθή πξνζέγγηζε  ζηελ Διιάδα, κε 

ηελ ειπίδα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη ηε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ κε 

κηθξφηεξν ζθάικα. 

ην αξρηθφ ζθέινο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη 

αλαπηχζζνληαη έλλνηεο φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ηα νδνληηθά εκθπηεχκαηα, ε 

νζηενελζσκάησζε θαη ε ζηαζεξνπνίεζε εκθπηεπκάησλ, ε αλάιπζε ζπρλφηεηαο 

ζπληνληζκνχ εκθπηεπκάησλ θ.ά. Δπίζεο, ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, 

εκπεξηέρεηαη θαη ε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.  

ην δεχηεξν ζθέινο αλαιχεηαη ν κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπδεηνχληαη κε παξφκνηεο κειέηεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηεζλψο.  
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Δπραξηζηίεο 

  

Αλ θαη ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία είρε, ελ κέξεη, ζαλ αθεηεξία 

ηελ πξνζσπηθή αλάγθε γηα πεξαηηέξσ γλψζε θαη κάζεζε, ε πξαγκάησζή ηεο 

νθείιεηαη ζηε κέξηκλα θαη ηελ αξσγή πνπ δέρζεθα απφ πνιινχο αλζξψπνπο ζηε 

δηαδξνκή ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ζα ήηαλ κεγάιε αζηνρία εθ κέξνπο κνπ λα 

κελ γίλεη αλαθνξά ζηε βνήζεηά ηνπο θαη κέζα απφ απηέο ηηο ζειίδεο.  

Πξψηα θαη θχξηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Ννζειεπηηθήο, θχξην Κσλζηαληίλνπ Δπάγγειν, ηνπ νπνίνπ ε θαίξηα επίβιεςε θαη 

θαζνδήγεζε ζπληέιεζαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σνλ 

επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζηήξημή ηνπ θαη ηελ αςεγάδηαζηε ζπλεξγαζία καο. 

Δθθξάδσ ηηο ζεξκφηαηεο επραξηζηίεο κνπ ζηελ Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Ννζειεπηηθήο θ. Θενδνζνπνχινπ Διέλε πνπ δηεηέιεζε κέινο ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο. 

Θεξκά επραξηζηψ, επίζεο, ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο 

θ. Καηζνχια Θεφδσξν, πνπ δηεηέιεζε κέινο ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο, γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηνπο επηζηεκνληθνχο ππεπζχλνπο ηεο θιηληθήο 

DentalMedicine Athens , θπξία Γεσξγηθνπνχινπ νθία θαη θχξην Γηακάληε Ησάλλε  

θαη ηηο ζπλαδέιθνπο κνπ. Υσξίο ηε βνήζεηα θαη ηελ εηιηθξηλή ζηήξημή ηνπο, δε ζα 

ήηαλ εθηθηή ε πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ κνπ, νχηε ε πινπνίεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Ξερσξηζηά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ παηέξα κνπ πνπ ππήξμε ε θηλεηήξηνο 

δχλακε γηα ηελ απφθαζή κνπ λα ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο κνπ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

Δπραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, Γηψξγν, Βαζηιηθή, Ζιία, Εσή θαη Πέηξν, γηα ηε 

ζπλερή θαηαλφεζε, ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ψζηε λα θαηαθέξσ 

λα νινθιεξψζσ ηε ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο.  

Κιείλνληαο, έρσ ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ εηιηθξηλψο ηνλ ζαπκαζκφ κνπ θαη λα 

επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο γηα ηελ νπζηαζηηθή αξσγή θαη ην ακείσην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, θχξην Γαιάλε Πέηξν, γηα ηνλ 

νπνίν ηξέθσ βαζχηαην ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε, θαη ηνπ νπνίνπ ε ζπκβνιή ήηαλ 

θαζνξηζηηθή ζηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κνπ. Σνλ 

επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε δηάζεζή ηνπ λα κνπ κεηαιακπαδεχζεη γελλαηφδσξα θαη 

αληδηνηειψο ηελ πνιχηηκε θαη αηέξκνλε γλψζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ε 
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παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Δπίζεο, ηνλ επραξηζηψ θαη ηνπ νθείισ ακέξηζηε 

επγλσκνζχλε γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ, ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαη ηελ πίζηε ηνπ 

πξνο ην πξφζσπφ κνπ, θαζψο θαη γηα ηνπο επηζηεκνληθνχο νξίδνληεο ηνπο νπνίνπο 

ζπλάληεζα έρνληαο ηελ ηηκή λα δνπιέςσ θνληά ηνπ. Σέινο, ζα ήζεια λα ηνλ 

επραξηζηήζσ γηα ηελ αθέξαηε αγάπε θαη πίζηε πνπ επηδεηθλχεη ζηελ επηζηήκε ηνπ, 

απνηειψληαο ιακπξφ παξάδεηγκα γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ.  
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1. Δηζαγσγή 

 

Σα εκθπηεχκαηα ζηελ νδνληηαηξηθή απνηεινχλ κηα απφ ηηο κεζφδνπο απνθαηάζηαζεο 

ησλ ρακέλσλ δνληηψλ. Ζ πξφνδνο ζηελ νδνληηαηξηθή έξεπλα θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ 

εκθπηεπκάησλ έρεη θαηαζηήζεη ηα εκθπηεχκαηα σο κηα εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή 

κέζνδν, θαζψο ην κέζν πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ εκθπηεπκάησλ θζάλεη ζην 94,6% 

αθφκε θαη έπεηηα απφ 10 έηε απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο (Moraschini et al. , 2015). Ζ 

επηβίσζε ελφο εκθπηεχκαηνο εμαξηάηαη αξρηθά απφ ηελ επηηπρή νζηενελζσκάησζή 

ηνπ έπεηηα απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. Γηάθνξνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ επηβίσζε 

ησλ εκθπηεπκάησλ κε ηνλ ζαθραξψδε δηαβήηε λα απνηειεί έλαλ πηζαλφ παξάγνληα 

πξνο δηεξεχλεζε.  

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο είλαη κηα ρξφληα κεηαβνιηθή δηαηαξαρή πνπ νδεγεί ζε 

ππεξγιπθαηκία, ε νπνία πξνθαιεί δηάθνξεο επηπινθέο εμαηηίαο ηεο αγγεηνπάζεηαο. Οη 

δηαβεηηθνί αζζελείο έρνπλ απμεκέλε ζπρλφηεηα πεξηνδνληίηηδαο θαη απψιεηαο 

δνληηψλ, θαζπζηεξεκέλε επνχισζε ησλ πιεγψλ θαη ρεηξφηεξεο εθβάζεηο ζηηο 

ινηκψμεηο (Abiko & Selimovic, 2010; Khader et al., 2006). Ο επηπνιαζκφο ηνπ 

δηαβήηε ζπλερψο απμάλεηαη. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 1980, παγθνζκίσο, 

πεξηζζφηεξα απφ 150 εθαηνκκχξηα άηνκα έπαζραλ απφ δηαβήηε, ελψ ην 2008, ν 

αξηζκφο απηφο μεπέξαζε ηα 350 εθαηνκκχξηα άηνκα (Danaei, Finucane, Lu, Singh, 

Cowan, Paciorek, Lin, Farzadfar, Khang, Stevens, Rao, Ali, Riley, Robinson, Ezzati, 

et al., 2011). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, είλαη απαξαίηεηε ε θαιχηεξε δπλαηή θαηαλφεζε 

ηνπ δηαβήηε θαη ηεο ζεξαπείαο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ ζηελ έθβαζε 

ησλ νδνληηαηξηθψλ εκθπηεπκάησλ.  

Ο ξφινο ησλ εκθπηεπκάησλ ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο, θαζψο νη αζζελείο απηνί έπεηηα απφ ηελ απψιεηα δνληηψλ 

απνθεχγνπλ ηηο ηξνθέο πνπ ηνπο πξνθαινχλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε, κε απνηέιεζκα ε 

δηαηξνθή ηνπο λα κελ είλαη ε ελδεδεηγκέλε. Ζ επαξθήο νδνληηαηξηθή απνθαηάζηαζε 

κε ηε ρξήζε θαη εκθπηεπκάησλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξναγσγή ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ θαη ζηνλ θαιχηεξν κεηαβνιηθφ 

έιεγρν. Ζ αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

επηπινθψλ ζηνπο νδνληηαηξηθνχο αζζελείο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρεηξνπξγνχο λα 

ιάβνπλ νξζνινγηθέο απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην 
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θαιχηεξν δπλαηφ ζρέδην θξνληίδαο, επηηπγράλνληαο ηηο θαιχηεξεο θιηληθέο εθβάζεηο 

(Chrcanovic et al. , 2014). 
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2. Θεσξεηηθό πιαίζην 

 

2.1. αθραξώδεο δηαβήηεο 

 

Δίδε δηαβήηε 

 

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ρξφληα κεηαβνιηθά λνζήκαηα  κε 

εμαηξεηηθά πςειφ επηπνιαζκφ παγθνζκίσο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζχκθσλα κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ν αξηζκφο ησλ δηαβεηηθψλ ηεηξαπιαζηάζηεθε απφ ην 

1980 κέρξη ην 2014 (Alam et al., 2021). Ζ εκθάληζε ηνπ δηαβήηε είλαη απφξξνηα  

γελεηηθψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ αιιά θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο απηψλ. Απνηειεί 

εμαηξεηηθά ζνβαξή δηαηαξαρή θαη γη απηφ ε ξχζκηζε ηνπ είλαη επηβεβιεκέλε, θαζφηη 

ε πιήξεο ίαζή ηνπ δελ είλαη εθηθηή αθφκα. Ο αξξχζκηζηνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο γηα 

παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνηθίιεο επηπινθέο ζε 

δηάθνξα φξγαλα θαη ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ,  ιφγσ ησλ κηθξναγγεηνπαζεηψλ πνπ 

πξνθαιεί, θαη ηειηθά λα νδεγήζεη ζηνλ ζάλαην.  

Κχξηεο εθδειψζεηο ηνπ δηαβήηε είλαη ε πνιπδηςία, ε ππεξγιπθαηκία θαη ε πνιπνπξία. 

χκθσλα κε κειέηεο, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ζρεηίδεηαη κε κηθξφηεξν πξνζδφθηκν 

δσήο, ζεκαληηθά πςειή ζλεηφηεηα ιφγσ ησλ επηπινθψλ ζην αγγεηαθφ ζχζηεκα 

(κηθξναγγεηπάζεηεο) πνπ νδεγνχλ ζε ινηκψμεηο, ηζραηκηθά θαξδηαθά θαη εγθεθαιηθά 

επεηζφδηα (Alam et al., 2021; WHO, 2006).  

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ππνδηαηξείηαη είλαη ηέζζεξηο: (α) Ο ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο ηχπνπ I ή ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο (Martin et al. , 1992), κε επηπνιαζκφ 5-

10% κεηαμχ ησλ δηαβεηηθψλ (WHO, 2006; P. Zimmet et al. , 2001), ν νπνίνο 

πξνθαιείηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ β-παγθξεαηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηελ πιήξε 

αδπλακία ηνπ παγθξέαηνο γηα παξαγσγή ηλζνπιίλεο θαη εκθαλίδεηαη θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία (Tisch & McDevitt, 1996). (β) Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ II ν 

νπνίνο έρεη ηνλ κεγαιχηεξν επηπνιαζκφ κεηαμχ ησλ δηαβεηηθψλ (90-95%) θαη 

ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε παξαγσγή ή αληίζηαζε ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ νξγαληζκφ. (γ) Ο 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο θχεζεο κε επηπνιαζκφ 5-15% αλαιφγσο ηελ γεσγξαθηθή 

πεξηνρή θαη ηελ εζληθφηεηα. ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζή ηνπ 

ζπγθαηαιέγνληαη ε γελεηηθή πξνδηάζεζε, νη πξνεγνχκελεο εγρεηξήζεηο, ε απφθξαμε 

ηνπ παγθξεαηηθνχ πφξνπ θαη ε κεηακφζρεπζε νξγάλνπ, ελψ ην 40-60% ησλ εγθχσλ 
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κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ II πέληε κε δέθα έηε κεηά ηνλ 

ηνθεηφ (P. Z. Zimmet, 1999). (δ) Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο νθεηιφκελνο ζε γελεηηθή 

κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ παξαγσγή ηεο ηλζνπιίλεο θαη 

δηαθξίλεηαη ζηνλ λενγληθφ θαη ηνλ νηθνγελή (Mokdad et al. , 2003). 

 

Δπηδεκηνινγία 

 

Ζ επηβάξπλζε πνπ πξνθαιεί ν δηαβήηεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα παξνπζηάδεη αχμεζε, 

νθεηιφκελε θπξίσο ζηε ζχγρξνλε, θαθή πνηφηεηα δσήο, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηελ παρπζαξθία. ηηο ρψξεο κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ δηαβεηηθψλ αηφκσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ε Κίλα (116 εθαηνκκχξηα δηαβεηηθνί) θαη ε Ηλδία (77 εθαηνκκχξηα 

δηαβεηηθνί) θαη αθνινπζνχλ νη ΖΠΑ (31 εθαηνκκχξηα) (Saeedi et al. , 2019). Ο 

επηπνιαζκφο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: ΖΠΑ (9,42%), Κίλα (8,27%), Ηλδία (5,58%) 

θαη Διιάδα (10%) (Saeedi et al., 2019) , (γξάθεκα 2.1). Τπνινγίδεηαη φηη ν 

επηπνιαζκφο ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή ζα 

αλέιζεη ζην 13% έσο ην 2045 απφ ην 11,1% πνπ ήηαλ ην 2019 (Saeedi et al. , 2019). Ο 

κέγηζηνο επηπνιαζκφο αλακέλεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βνξείνπ 

Αθξηθήο (13,9%) έσο ην 2045, ελψ ν ρακειφηεξνο επηπνιαζκφο αλακέλεηαη ζηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο κε εθηηκψκελν επηπνιαζκφ 5,2% απφ 4,7% κέρξη ην 

έηνο 2045. ε παγθφζκηα θιίκαθα , ην πνζνζηφ ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ ζαθραξψδνπο 

δηαβήηε αλέξρεηαη ζην 9,3% ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 463 εθαηνκκχξηα δηαβεηηθνχο 

θαη αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 10,9% έσο ην 2045 (Saeedi et al., 2019; P. Zimmet et al., 

2001). 
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Γξάθεκα 2.1. Δπηπνιαζκφο ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε ζηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα, ηελ  

Ηλδία, ηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο.  

 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

 

ε παγθφζκηα θιίκαθα παξαηεξείηαη αχμεζε ζηνλ επηπνιαζκφ ηνπ ζαθραξψδνπο 

δηαβήηε, θαζηζηψληαο ηνλ κείδνλ πξφβιεκα γηα ηε δεκφζηα πγεία. Αξθεηνί είλαη νη 

παξάγνληεο  θηλδχλνπ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ 

ζαθραξψδνπο δηαβήηε θαη ζπληεινχλ είηε ζηελ αληίζηαζε ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ 

νξγαληζκφ, είηε ζηελ πιήξε απψιεηα ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο. ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο θαηαηάζζνληαη γελεηηθνί παξάγνληεο, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ε 

απψιεηα ηεο πξψηεο θάζεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηνλ νξγαληζκφ, ν 

θαζηζηηθφο ηξφπνο δσήο, ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο, ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε 

αιθνφι θαη αλαςπθηηθψλ, ε δπζιηπηδαηκία, ε κεησκέλε επαηζζεζία ησλ β-θπηηάξσλ, 

ε ππεξζνπιηλαηκία θαη ε απμεκέλε δξάζε ηεο γιπθφδεο (Akter et al. , 2017; Cornier et 

al., 2005; Danaei, Finucane, Lu, Singh, Cowan, Paciorek, Lin, Farzadfar, Khang, 

Stevens, Rao, Ali, Riley, Robinson, & Ezzati, 2011; Knott et al., 2015; Lee et al., 

2012). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ην 90% ησλ  

δηαβεηηθψλ ηχπνπ II είλαη ππέξβαξνη, ελψ ε απνθξαθηηθή ππληθή άπλνηα, νη 

δηαηαξαρέο χπλνπ, ε δίαηηα πησρή ζε θπηηθέο ίλεο θαη πινχζηα ζε γιπθφδε  

ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ζαθραξψδνπο δηαβήηε (Li, 2015; Sears & Perry, 2015). 

χκθσλα κε κειέηεο , ε αχμεζε ηνπ νπξηθνχ νμένο ζρεηίδεηαη κε ηε κε νξζή 

ιεηηνπξγία ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 
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παξαγσγή ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ νξγαληζκφ, νδεγψληαο ζηελ εκθάληζε ζαθραξψδνπο 

δηαβήηε (Lytvyn et al., 2015). 

Σέινο, ζχκθσλα κε αλαζθνπήζεηο, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ζρεηίδεηαη κε ηε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ θαξκάθσλ, φπσο αληηςπρσζηθά, δηνπξεηηθά, 

αλνζνθαηαζηαιηηθά θαη β-απνθιεηζηέο (Fathallah et al. , 2015; Penfornis & Kury-

Paulin, 2006), ελψ θαίλεηαη φηη νη παζήζεηο ηνπ παγθξέαηνο θαη ηα απηνάλνζα 

λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηαζηξνθή ησλ β-θπηηάξσλ νδεγνχλ ζπρλφηεξα 

ζηελ εκθάληζε ζαθραξψδνπο δηαβήηε, κε ζπρλφηεξν ηνλ δηαβήηε ηχπνπ I (Atkinson, 

2012).  

 

Γηάγλσζε 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε χπαξμε αξξχζκηζηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε 

νδεγεί ζε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Σα αξρηθά ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία πνπ ππνδειψλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπ, φπσο πςειά 

επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα γηα παξαηεηακέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνιπνπξία, 

πνιπδηςία θαη πνιπθαγία νθείινπλ λα καο παξαθηλήζνπλ ζε πεξαηηέξσ ειέγρνπο γηα 

ηε δηάγλσζε ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηε ξχζκηζή ηνπ κηαο θαη ε πιήξεο ίαζε δελ είλαη 

εθηθηή αθφκα.  

ηηο βαζηθέο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο ζπγθαηαιέγνληαη νη βηνρεκηθνί έιεγρνη, νη 

νπνίνη απνηεινχλ θαη εμέηαζε ξνπηίλαο, ελψ ε κέηξεζε ηεο γιπθνδειησκέλεο 

αηκνζθαηξίλεο θαη ηεο αληίζηαζεο ηεο γιπθφδεο ζηε ζίειν ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

γηα άκεζν έιεγρν θαη θαηαγξαθή ηεο γιπθφδεο πνπ κπνξεί λα θαηαβνιίζεη ν 

νξγαληζκφο.  

χκθσλα κε ηα θξηηήξηα δηάγλσζεο, γηα κία πνζφηεηα γιπθφδεο 75 gr per os, ηα 

επηηξεπφκελα επίπεδα γιπθφδεο ζην πιάζκα ζε κέηξεζε κεηά απφ δχν ψξεο πξέπεη 

λα είλαη κηθξφηεξα ησλ 11,1 mmol/L. Σηκέο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 11,1 mmol/L 

δειψλνπλ χπαξμε ζαθραξψδνπο δηαβήηε. 

Μηα εμαηξεηηθά αμηφπηζηε δηαγλσζηηθή  κέζνδνο θαη παξάιιεια αλψδπλε γηα ηνλ 

αζζελή είλαη ε θακπχιε ζαθράξνπ ζην αίκα ζε λεζηεία. Σα άηνκα κε ζαθραξψδε 

δηαβήηε εκθαλίδνπλ ζε λεζηεία γιπθφδε πιάζκαηνο κεγαιχηεξε  ησλ 7,0 mmol/L θαη 

ζηελ επαλαιεπηηθή κέηξεζε κεηά απφ δχν ψξεο ηηκή κεγαιχηεξε ησλ 11,1 mmol/L 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πςειή αληίζηαζε ηλζνπιίλεο ζην αίκα θαη ζπλεπψο χπαξμε 

ζαθραξψδνπο δηαβήηε (Siu, 2015). 
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Σέινο, κηα επίζεο δηαδεδνκέλε θαη πνιχ βνεζεηηθή δηαγλσζηηθή κέζνδνο είλαη ε 

κέηξεζε ησλ ηηκψλ ηεο γιπθνδειησκέλεο αηκνζθαηξίλεο ζην αίκα (HbA1c) θαηά ηελ 

νπνία νη κεηξήζεηο μεπεξλνχλ ηα 48 mmol/mol γηα λα ραξαθηεξηζηεί ην άηνκν σο 

δηαβεηηθφ, ελψ θαη νη ηπραίεο κεηξήζεηο εληάζζνληαη ζηνλ πξνγλσζηηθφ έιεγρν γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ χπαξμεο ζαθραξψδνπο δηαβήηε, κε κηθξφηεξε φκσο επαηζζεζία  θαη 

εηδηθφηεηα (American Diabetes Association, 2010). 

 

Δπηπινθέο 

 

Οη παξαηεηακέλεο πεξίνδνη πςειψλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα θαη ε αδπλακία 

ξχζκηζεο ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε νδεγνχλ ζε κηα ζεηξά επηπινθψλ , φπσο 

πξναλαθέξζεθε. Μηα αθφκα αξλεηηθή έθθαλζε ηνπ αξξχζκηζηνπ δηαβήηε είλαη ε 

εκθάληζε λεθξνπάζεηαο, λεπξνπαζεηψλ θαη δηαβεηηθνχ θαηαξξάθηε. ε αδξέο 

γξακκέο, ην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζε απηέο ηηο παζήζεηο είλαη ε απμεκέλε θαηαβνιηθή 

θάζε ηεο κπντλνζηηφιεο πνπ νδεγεί ζε απνζπληνληζκφ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ 

λαηξίνπ θαη ηνπ θαιίνπ θαζψο θαη ηνπ «ελεξγεηαθνχ λνκίζκαηνο». Ωο εθ ηνχηνπ, ηα 

ηνηρψκαηα ησλ αγγείσλ πνπ είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα, εηδηθά ζε ζπγθεθξηκέλα 

κέξε ηνπ ζψκαηνο φπσο ζηνπο νθζαικνχο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, 

δέρνληαη κεγάιεο δπλάκεηο ιφγσ ηεο αιιαγήο ηεο σζκσηηθφηεηαο ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δηαξξνέο απφ ηνλ ελδαγγεηαθφ ρψξν ή 

αθφκα θαη ξήμε ηνπ αγγείνπ νδεγψληαο ζε αλεπαξθή αηκάησζε ησλ νξγάλσλ. Ωο 

αληηξξνπηζηηθή παξέκβαζε, ν νξγαληζκφο δεκηνπξγεί δίθηπν κηθξφηεξσλ αγγείσλ 

ζηνλ γεηηληάδνληα ηζηφ. Απηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηαζηξέθεη ηνλ ηζηφ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, φπνπ ην δίθηπν ησλ αγγείσλ 

δεκηνπξγείηαη έμσ απφ ηνλ πκέλα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο δεκηνπξγψληαο «νπιέο» 

επεξεάδνληαο ηελ φξαζε θαη πξαθηηθά, νδεγψληαο ζηελ εκθάληζε θαηαξξάθηε 

(Antonetti et al., 2012; Tarr et al. , 2013). ηελ πεξίπησζε ησλ λεθξψλ, 

θαηαζηξέθνληαη ηα ηξηρνεηδή ζηνλ ηζηφ πνπ δηελεξγείηαη ε ζπεηξακαηηθή δηήζεζε κε 

απνηέιεζκα ηε δηαθπγή πξσηετλψλ ζηα νχξα (Lim, 2014), ελψ είλαη ζπρλή ζηνπο 

δηαβεηηθνχο κε αξξχζκηζην δηαβήηε, ε δηαβεηηθή θεηννμέσζε σο απφξξνηα ηεο 

ζπλερνχο παξαγσγήο θεηνλψλ, ζρεηηδφκελε κε ηελ πιήξε έιιεηςε ηλζνπιίλεο θαη φρη 

κε ηελ αληίζηαζή ηεο ζηνλ νξγαληζκφ φπσο ζηνλ δηαβήηε ηχπνπ II (Onyiriuka & 

Ifebi, 2013). ηηο ζνβαξέο επηπινθέο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε παγθξεαηίηηδα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ππεξπιαζία ηνπ παγθξεαηηθνχ πφξνπ νδεγψληαο ζε θιεγκνλή 



 20 

(Md Moin et al., 2016). Δπηπξφζζεηα, ν επηπνιαζκφο ηεο αζεξνζθιήξπλζεο 

(αζεξνζθιήξσζεο), ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ θαη ηεο ππέξηαζεο είλαη 

πςειφηεξνο ζηνπο δηαβεηηθνχο, ιφγσ ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ (Aronson & Edelman, 

2014).  

  

Γηαρείξηζε ηνπ ζαθραξώδνπο δηαβήηε 

 

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο δελ είλαη ηάζηκνο. Ωζηφζν, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη χθεζε ή λα πεξλά δηαδνρηθά απφ ην ζηάδην ηεο εκθάληζεο ζην ζηάδην 

ηεο χθεζεο αλά δηαζηήκαηα. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο, είλαη φηη ν δηαβήηεο απνηειεί 

έλα λφζεκα ην νπνίν ξπζκίδεηαη θαη ειέγρεηαη ζε κεγάιν βαζκφ (Panunzi et al., 

2016).  

Μηα αξρηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ είλαη ε αιιαγή ζπλεζεηψλ ζε 

θαζεκεξηλφ επίπεδν θαη ε πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ θαζεκεξηλή ζσκαηηθή 

άζθεζε, ε ζσζηή δηαηξνθή, ε απψιεηα πεξηηηψλ θηιψλ θαη ε δηαηήξεζε ηεο κάδαο 

ζψκαηνο θαη ηνπ ιηπηδηαθνχ πξνθίι ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, θαζψο θαη ε ιήςε 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

ζεκαληηθή χθεζε ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε. Ζ ηήξεζε ελφο δηαηηνινγίνπ ρακεινχ 

ζε ιηπαξά, πινχζηνπ ζε πξσηεΐλεο θαη θπηηθέο ίλεο κπνξεί λα δηαηεξήζεη 

θπζηνινγηθά επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα. Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ 

είλαη ε παρπζαξθία, ε εμάιεηςε ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ κείσζε ηνπ 

ζαθράξνπ ζην αίκα ιφγσ ηεο πςειήο κεηαθνξάο ηεο ζηνπο κχεο θαη ηελ θαχζε ηεο 

εθεί γηα παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ παρπζαξθία έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ εκθάληζε 

ζαθραξψδνπο δηαβήηε θαηά ηελ θχεζε θαη απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα 

εκθάληζε δηαβήηε ηχπνπ II θαηά ηελ επηιφρεην θάζε.  Ο θίλδπλνο απηφο κεηψλεηαη 

θαηά 40% ζηηο γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ  

(Ziegler et al. , 2012).  

Ζ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ξχζκηζε ησλ επηπέδσλ ζαθράξνπ 

ζηα δηαβεηηθά άηνκα είλαη ε ιήςε ηλζνπιίλεο. Σελ αγσγή απηή αθνινπζνχλ φζνη 

δηαβεηηθνί αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ I θαη ην 25-30% 

ησλ δηαβεηηθψλ ηχπνπ II (Martin et al., 1992; Tisch & McDevitt, 1996). Δίλαη 

ζχλεζεο, θαηφπηλ θάπνησλ δφζεσλ ηλζνπιίλεο , ην άηνκν λα εκθαλίζεη ππνγιπθαηκία. 

Απηφ ζπκβαίλεη είηε γηαηί ε πξνηεηλφκελε δφζε είλαη εμ νξηζκνχ κεγαιχηεξε απφ ηελ 

αλαγθαία, είηε γηαηί ηε δεδνκέλε ζηηγκή, θαη’ εμαίξεζε, ν νξγαληζκφο είρε αλάγθε 



 21 

γηα κηθξφηεξε δφζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπζηήλεηαη ζηα δηαβεηηθά άηνκα λα θέξνπλ 

πάληα καδί ηνπο ιίγε ζνθνιάηα σο αληηξξνπηζηηθφ παξάγνληα ζε πεξίπησζε 

ππνγιπθαηκηθνχ επεηζνδίνπ.  

ηηο κεζφδνπο ζεξαπείαο ζπγθαηαιέγνληαη θαη θάπνηα είδε θαξκάθσλ, φπσο νη 

αλαζηνιείο α-γιπθνζηδάζεο, νη αγσληζηέο γιπθαγνλφκνξθνπ πεπηηδίνπ 1 θαη νη 

ζεηαδνιηδηλνδηφλεο. Κάζε θαηεγνξία θαξκάθνπ αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ κνλνπάηη 

θαξκαθνθηλεηηθήο, σζηφζν ν ζηφρνο είλαη θνηλφο, δειαδή, ε κείσζε ησλ επηπέδσλ 

ζαθράξνπ ζην αίκα (Takebayashi, 2015). 
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2.2. Οδνληηθά εκθπηεύκαηα 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ επηζηεκνληθή βάζε γηα ηα νδνληηθά εκθπηεχκαηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

εκθπηεπκαηνινγίαο ηέζεθε ην 1950 απφ ηνλ Per-Ingvar Brånemark, ν νπνίνο 

θάλνληαο πεηξάκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ κηθξνθπθινθνξία  ζηα νζηά, 

δηαπίζησζε φηη ην κέηαιιν ηηηάλην ελζσκαηψλεηαη απφιπηα ζην νζηφ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηε ζπεηξνεηδή επηθάλεηα ησλ εκθπηεπκάησλ ζρεκαηίδεηαη 

άκεζα θινηψδεο νζηφ, ρσξίο ηελ παξεκβνιή καιαθνχ ηζηνχ κεηαμχ ηνπ 

εκθπηεχκαηνο θαη ηνπ θπζηθνχ νζηνχ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη ην ηηηάλην δελ 

πξνθαιεί θάπνηα θιεγκνλψδε αληίδξαζε. Σν νζηφ πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην 

εκθχηεπκα ηηηαλίνπ, θαηφπηλ επνχισζεο ηνπ ηξαχκαηνο , είλαη ηφζν ζπκπαγέο, πνπ ζα 

ήηαλ αδχλαην λα απνκαθξπλζεί ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί θάηαγκα ζην νζηφ 

(Branemark, 1983). Απηφ ην εχξεκα νδήγεζε ζηελ απνθαηάζηαζε νζηηθψλ 

ειιεηκκάησλ ησλ γλάζσλ ζε πεξίπησζε απψιεηαο θάπνηνπ νδφληνο. Σν κήθνο θαη ε 

δηάκεηξνο ηνπ εθάζηνηε εκθπηεχκαηνο ππαγνξεχνληαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο 

απνθαηάζηαζεο, ελψ απφ ηηο πξψηεο θηφιαο δνθηκέο, ν ρξφλνο δσήο ησλ 

εκθπηεπκάησλ έθηαλε ηα δέθα ρξφληα θαη ε ηζρχο ηνπ θάζε εκθπηεχκαηνο αλήξρεην 

ζηα 100 θηιά γηα ηελ θάησ γλάζν θαη 50 θηιά γηα ηελ άλσ.  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε πξφνδνο ζηελ εκθπηεπκαηνινγία πνπ πξνέθπςε απφ 

ηελ αιιαγή ηερληθψλ θαη πξσηνθφιισλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο εκθχηεπζεο θαη 

ρξήζεο βηνυιηθψλ, εμππεξέηεζε ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ζε πξνζζεηηθφ επίπεδν, 

δειαδή, ηε θφξηηζε ηνπ εκθπηεχκαηνο άκεζα κε πξνζσξηλή πξνζζεηηθή εξγαζία, 

παξαθάκπηνληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα επνχισζεο. Ζ ρξήζε ησλ εκθπηεπκάησλ 

ηηηαλίνπ έρεη επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ρψξν ηεο νδνληηθήο εκθπηεπκαηνινγίαο. 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ 300.000 αζζελείο κε 

νδνληηθά εκθπηεχκαηα ζηηο ΖΠΑ, ελψ παγθνζκίσο θάζε ρξφλν ζε 200.000 αζζελείο 

ηνπνζεηνχληαη εκθπηεχκαηα ηηηαλίνπ γηα απνθαηαζηάζεηο νξζνπεδηθψλ θαηαγκάησλ 

ζηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ηζρίσλ, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ππνθαηαζηάζεηο κε εκθπηεχκαηα (Ratner et al., 2004). 
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Οζηενελζσκάησζε 

 

Βαζηθφο δείθηεο γηα ηελ επηηπρεκέλε εκθχηεπζε είλαη ε νζηενελζσκάησζε, φξνο πνπ 

επίζεο εηζήρζε απφ ηνλ Brånemark γηα λα πεξηγξάςεη ην επίπεδν ζηαζεξφηεηαο  

κεηαμχ ηηηαλίνπ θαη νζηνχ, φρη κφλν ζηα νδνληηθά εκθπηεχκαηα, αιιά θαη ζηελ 

νξζνπεδηθή (Brånemark et al. , 2001). Παξφηη ν φξνο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα 

εκθπηεχκαηα ηηηαλίνπ, ζήκεξα γίλεηαη ρξήζε ηνπ γηα φια ηα βηνυιηθά πνπ έρνπλ ηε 

ηδηφηεηα λα ελζσκαηψλνληαη ζην νζηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα θεξακηθά βηνυιηθά  

(Guglielmotti et al., 2019). O κεραληζκφο ηεο νζηενελζσκάησζεο ζπλδέεηαη κε φια 

ηα εκθπηεχζηκα βηνυιηθά ηα νπνία εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο ππνθαηάζηαζεο, 

απνθαηάζηαζεο θαη αλαγέλλεζεο ησλ ηζηψλ ζε δψληεο νξγαληζκνχο. Τπάξρνπλ 

ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο βηνυιηθψλ: (α) ηα πνιπκεξή, (β) ηα κεηαιιηθά, (γ) ηα 

θεξακηθά θαη (δ) ηα θπζηθά βηνυιηθά. Ωζηφζν, κηα πέκπηε θαηεγνξία κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ηελ έλσζε νπνηνλδήπνηε δχν βηνυιηθψλ απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο , 

γλσζηή σο ζχλζεηα βηνυιηθά (Ratner et al. , 2004). 

Ζ έλλνηα ηεο νζηενζχλζεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νζηψλ γηα νζηενγέλεζε 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε νζηενζχλζεζε κπνξεί λα 

απνδνζεί σο ην ηειεπηαίν ζθαινπάηη ζηνλ θαηαξξάθηε ηεο επνχισζεο ηνπ νζηνχ 

γχξσ απφ ην εκθχηεπκα. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νζηενελζσκάησζε θαη 

ζπλεπψο ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ηνπ εκθπηεχκαηνο κεηεγρεηξεηηθά πνηθίινπλ θαη 

δηαθξίλνληαη ζε ηνπηθνχο θαη ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο. ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εκθπηεχκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα ν ηχπνο 

εκθπηεχκαηνο, ην πάρνο ησλ ζηξψζεσλ ηνπ εκθπηεχκαηνο, ε αθηηλνβνιία, ν βαζκφο 

νμείδσζεο ηνπ κεηάιινπ, νη πεξηνδνληηθνί λφζνη, ελψ ζηνπο ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο  

πεξηιακβάλνληαη λνζήκαηα (φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε 

αλαηκία, ε λεθξηθή αλεπάξθεηα) θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ε ειηθία θαη 

ε ιήςε θαξκάθσλ.  

 

Αλάιπζε ηεο ζπρλόηεηαο ζπληνληζκνύ ηνπ εκθπηεύκαηνο θαη πειίθν 

ζηαζεξόηεηαο ηνπ εκθπηεύκαηνο  

 

Γηα λα γίλεη αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή ηεο νζηενζχλζεζεο ηνπ εκθπηεχκαηνο, γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο (implant stability quotient, ISQ). 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε κε 
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εμεηδηθεπκέλε ζπζθεπή πνπ κεηξά ηε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ηνπ εκθπηεχκαηνο  

(resonance frequency analysis, RFA) , δειαδή ηελ ηαιάλησζε ηνπ εκθπηεχκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα ε ζπζθεπή αλαιχεη θαη ηέινο παξακεηξνπνηεί ηα δεδνκέλα, νχησο ψζηε λα 

πξνθχςεη έλα ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ αληαλαθιά ηνλ βαζκφ νζηενελζσκάησζεο, θαη 

θαη’ επέθηαζε ηνλ βαζκφ ζηαζεξφηεηαο, ηνπ εκθπηεχκαηνο.  

Ζ δηαδηθαζία απηή αλαπηχρζεθε βάζεη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζπληνληζκνχ. Μέρξη 

πξφζθαηα, νη κφλεο κέζνδνη πνπ ππήξραλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηηπρίαο ησλ 

εκθπηεπκάησλ, θαη ζπλεπψο ηεο επηηπρίαο ηεο νζηενελζσκάησζεο , ήηαλ ε θιηληθή 

θαη ε αθηηλνγξαθηθή εμέηαζε (Balleri et al., 2002). Ωζηφζν, ρξεηαδφηαλ έλα πην 

ζηηβαξφ κέζν γηα λα εμαζθαιηζηεί ην απνηέιεζκα, ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη κφλν κε 

αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο. Έηζη, ην επηζηεκνληθφ «θελφ» θαιχθζεθε απφ ηελ 

επηζηήκε ηεο θπζηθήο θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζπληνληζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία, αληηθαζηζηψληαο ηελ αθξφαζε θαηά ηελ επίθξνπζε ηνπ 

εκθπηεχκαηνο (θαηά ηελ νπνία παξάγεηαη ν ραξαθηεξηζηηθφο «μεξφο» ήρνο ζε 

επηηπρεκέλν εκθχηεπκα) θαη εγθαζηζηψληαο ηελ αληηθεηκεληθή, κεηξήζηκε θαη 

ηππνπνηεκέλε κέζνδν αλάιπζεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ, ηεο νπνίαο ν ηχπνο 

ζπλδέεη κάδα, κήθνο ηαιάλησζεο, δείθηε ειαζηηθφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθά  

ηαιάλησζεο. Ζ καζεκαηηθή ηζφηεηα απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε αλάιπζε ζπρλφηεηαο 

ζπληνληζκνχ ηνπ εκθπηεχκαηνο είλαη ε εμήο: 

𝑅𝑓 =
1

2𝜋
 
3𝐸𝐼

𝑙3𝑚
 

 

ηελ παξαπάλσ ηζφηεηα Rf είλαη ε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ, I είλαη ην 

ελεξγφ/πξαγκαηηθφ κήθνο ηεο δνθνχ, m είλαη ε κάδα ηεο δνθνχ, Δ είλαη ν 

ζπληειεζηήο ειαζηηθφηεηαο θαη  l είλαη ε ξνπή αδξάλεηαο. 

ήκεξα, ε πην ζπλεζηζκέλε ζπζθεπή είλαη απηή ηνπ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ε νπνία 

πξνθαιεί ηαιάλησζε ηνπ εκθπηεχκαηνο κέζσ ελφο ζηηιίζθνπ αινπκηλίνπ κε 

καγλεηηθή θεθαιή, θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθεη, ηππνπνηεί θαη αιγνξηζκεί ηελ 

θπκαηνκνξθή, πξνθχπηνληαο έηζη ην πειίθν ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο 

(Andrés-García et al., 2009; Valderrama et al., 2007).  

Παξφηη ηα επηηξεπηά φξηα ησλ ηηκψλ ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο  

ζρεηίδνληαη κε πνηθίιεο παξακέηξνπο, ε πηψζε ησλ ηηκψλ θάησ απφ 60 ISQ 

ζεσξείηαη αλεζπρεηηθή. Γεληθά , ηζρχεη φηη ε αξρηθή κεραληθή ζηαζεξνπνίεζε 
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ζπκπιεξψλεηαη ή/θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηε βηνινγηθή ζηαζεξφηεηα (επνχισζε ηνπ 

ηξαχκαηνο) θαη γηα απηφ παξαηεξνχληαη θαη δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ αξρηθψλ 

κεηξήζεσλ θαηά ηελ εκθχηεπζε θαη ησλ επφκελσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

επνχισζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη θαη ζηα επηηπρεκέλα εκθπηεχκαηα, 

ιίγν κεηά ηελ εκθχηεπζε, θαη θαζψο ε κεραληθή ζηαζεξνπνίεζε αληηθαζίζηαηαη 

ζηαδηαθά απφ ηε βηνινγηθή, παξαηεξείηαη παξνδηθή κείσζε ησλ ηηκψλ (Herrero-

Climent et al. , 2013; Ostman et al. , 2006). 

 

Απνηπρία εκθπηεύκαηνο 

 

Οη κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηε πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ιφγνη 

απνηπρίαο ελφο εκθπηεχκαηνο (Balleri et al., 2002; Nedir et al. , 2004), βαζίδνληαη ζηε 

βηνςία ηνπ ηζηνχ πνπ δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ ην εκθχηεπκα. Ζ βηβιηνγξαθία 

(Al‐Shibani et al., 2019a; Andrés-García et al., 2009; Brånemark et al., 2001; Le et 

al., 2013a) επηθεληξψλεηαη ζε βηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ απφδνζε ησλ αηηηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ κε επαξθή νζηενελζσκάησζε ηνπ εκθπηεχκαηνο. Αληηζέησο, ηα 

θιηληθά δεδνκέλα (Brånemark et al., 2001; Busenlechner et al. , 2014a; van 

Steenberghe et al., 2002a; Zupnik et al. , 2011a) θαηαδεηθλχνπλ ηα εμήο: (α) ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηπρίαο (84%) παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ 

πξψησλ εηψλ κεηά ηελ εκθχηεπζε εθ ησλ νπνίσλ ην 90% ησλ απσιεηψλ ζπλέβε ην 

πξψην έηνο, (β) ε άλσ γλάζνο έρεη κεγαιχηεξν θίλδπλν απψιεηαο εκθπηεχκαηνο  

(88%) ζε ζρέζε κε ηελ θάησ (80%) ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ, (γ) ν θίλδπλνο απψιεηαο  

εκθπηεχκαηνο γηα ηνπο άλδξεο είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

(Guglielmotti et al. , 2019), (δ) κεγάιν πνζνζηφ απνηπρηψλ (75%) δελ εκθαλίδνπλ 

θάπνην απηφ θιηληθφ αίηην (ε) ηαηξνγελείο ιφγνη , γηα παξάδεηγκα: θαθέο ηερληθέο θαη 

ρεηξηζκνί θαηά ηελ εκθχηεπζε, επηκφιπλζε ηνπ πεδίνπ, ζπγθιεηζηαθφ ηξαχκα 

(17,5%), θαθή πνηφηεηα θαη πάρνο νζηνχ (3%) θαη πεξη-εκθπηεπκαηίηηδα (1%) 

(Montes et al., 2007).  
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3. πζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

 

3.1. Μεζνδνινγία 

 

Ζ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed 

θαη Scopus θαη πεξηιάκβαλε άξζξα δεκνζηεπκέλα ζηελ αγγιηθή γιψζζα κέρξη θαη 

ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2021.  

Σα θξηηήξηα έληαμεο ζηελ αλαζθφπεζε ήηαλ ηα εμήο: (α) ν κειεηψκελνο πιεζπζκφο 

λα πεξηιακβάλεη δηαβεηηθνχο ηχπνπ Η ή/θαη ΗΗ , (β) ε έθβαζε λα είλαη ε απψιεηα 

νδνληηθνχ εκθπηεχκαηνο ή ε αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ ηνπ 

εκθπηεχκαηνο, (γ) νη κειέηεο λα δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ νζηενελζσκάησζε ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ  , (δ) νη 

κειέηεο λα είλαη δεκνζηεπκέλεο ζηα αγγιηθά, (ε) νη κειέηεο λα είλαη δεκνζηεπκέλεο 

ζε πεξηνδηθά κε ζχζηεκα θξηηψλ, (ζη) νη κειέηεο λα πεξηιακβάλνπλ αλζξψπνπο θαη 

φρη πεηξακαηφδσα θαη (ζη) νη κειέηεο λα αθνξνχλ ζηελ πνζνηηθή έξεπλα θαη φρη ζηελ 

πνηνηηθή.  

Ζ κεζνδνινγία PICO ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνθχςεη ν αιγφξηζκνο ηεο 

αλαδήηεζεο θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 3.1. Ο αιγφξηζκνο ηεο 

αλαδήηεζεο ήηαλ ν εμήο: (("dental implant" OR "dental implant surgery") AND 

(diabetic* OR "diabetes mellitus" OR "type 1 diabetes mellitus" OR "type 2 diabetes 

mellitus" OR "diabetic type 1" OR "diabetic type 2")) AND ("resonance frequency 

analysis" OR RFA OR survival OR "dental implant survival" OR failure OR "dental 

implant failure").  

Σν δηάγξακκα ξνήο ηεο ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο παξνπζηάδεηαη 

ζην γξάθεκα 3.1. Αξρηθά αλεπξέζεθαλ 68 εγγξαθέο ζην Pubmed θαη 2080 εγγξαθέο 

ζην Scopus, ελψ έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο ζηελ αλαζθφπεζε 

πξνέθπςαλ 29 κειέηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε. 
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Πίλαθαο 3.1. Αιγφξηζκνο ηεο αλαδήηεζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed θαη 

Scopus ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία PICO. 

PICO Λέμεηο-θιεηδηά 

P dental implant OR dental implant surgery 

I diabetic* OR diabetes mellitus OR type 1 diabetes mellitus OR type 2 

diabetes mellitus OR diabetic type 1 OR diabetic type 2 

C non-diabetic* 

O resonance frequency analysis OR RFA OR survival OR dental implant 

survival OR failure OR dental implant failure 

 

 

Γξάθεκα 3.1. Γηάγξακκα ξνήο ηεο ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. 
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3.2. Απνηειέζκαηα 

 

Σειηθά, 29 κειέηεο πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο αλαζθφπεζεο θαη παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 3.2. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζία 

(λ=12) θαη ηηο ΖΠΑ (λ=11), ελψ πέληε κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπξψπε θαη 

κηα κειέηε ζηε Βξαδηιία. ηε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, δελ βξέζεθαλ κειέηεο ζηελ Διιάδα νη νπνίεο λα έρνπλ 

δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ δηαβήηε ζηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ 

νζηενελζσκάησζε ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ.  

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ήηαλ παξαθνινχζεζεο (λ=16) θαη αλαδξνκηθέο (λ=10), ελψ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δπν κειέηεο αζζελψλ-καξηχξσλ θαη κηα ζπγρξνληθή κειέηε.  

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ, ν κειεηψκελνο πιεζπζκφο πεξηιάκβαλε δηαβεηηθνχο 

αζζελείο ηχπνπ ΗΗ (λ=24), ελψ ζε κηα κειέηε ππήξραλ δηαβεηηθνί αζζελείο ηχπνπ Η θαη 

ΗΗ θαη ζε ηέζζεξηο κειέηεο δελ αλαθέξνληαλ ν ηχπνο ηνπ δηαβήηε. ηηο 20 κειέηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν γιπθαηκηθφο έιεγρνο γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ νη ζπκκεηέρνληεο 

πάζρνπλ ή φρη απφ δηαβήηε, ελψ ζε ελλέα κειέηεο νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ εάλ 

πάζρνπλ ή φρη απφ δηαβήηε.  

ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο, ε κειεηψκελε έθβαζε ήηαλ ε απψιεηα εκθπηεχκαηνο  

(λ=23), ελψ ζε ηξείο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ζπληνληζκνχ ηνπ εκθπηεχκαηνο θαη ζε ηξείο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ ηνπ εκθπηεχκαηνο θαη κεηξήζεθε ε απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο.  

ε 15 κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

εμνπδεηεξψλνληαο έηζη θαη ηνπο ζπγρπηέο, ελψ ζε 14 κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

δηκεηαβιεηή αλάιπζε ρσξίο ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ ζπγρπηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 3.3. Αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα  

εκθπηεχκαηνο, ηέζζεξηο κειέηεο  βξήθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπρλφηεξε απψιεηα  

εκθπηεχκαηνο ζηνπο δηαβεηηθνχο (Daubert et al. , 2015; Loo et al. , 2009; Moy et al., 

2005; Zupnik et al., 2011b) , ελψ πέληε κειέηεο  βξήθαλ φηη ε απψιεηα εκθπηεχκαηνο 

ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο δηαβεηηθνχο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Aguilar-

Salvatierra et al., 2016; Morris et al., 2000; Ormianer et al., 2018; Sghaireen et al., 

2020; Tawil et al. , 2008). Αληηζέησο, δέθα κειέηεο βξήθαλ φηη ε απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο πγηείο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 



 29 

(Alsaadi et al., 2008; Anner et al., 2010; Bell et al., 2011; Busenlechner et al., 2014b; 

Doyle et al. , 2007; Keller et al. , 1999; Le et al. , 2013b; Levin et al., 2011; Oates et al., 

2014; van Steenberghe et al., 2002b). Δπηπιένλ, ζε επηά κειέηεο βξέζεθε φηη φινη νη 

δηαβεηηθνί θαη νη πγηείο δηαηήξεζαλ ην εκθχηεπκά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο 

(Al Amri et al., 2016; Alsahhaf et al., 2019; Al‐Shibani et al. , 2019b; Dowell et al., 

2007; Erdogan et al., 2015; Gómez-Moreno et al. , 2015; Sundar et al., 2019). 

ηηο έμη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ ηνπ 

εκθπηεχκαηνο, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη 

δηαβεηηθψλ (Al Zahrani & Al Mutairi, 2018; Erdogan et al., 2015; Ghiraldini et al., 

2016; Oates et al., 2009, 2014; Sundar et al. , 2019). ε ηξείο κειέηεο, ε κέζε ηηκή ηνπ 

πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνπο 

πγηείο (Ghiraldini et al., 2016; Oates et al., 2014; Sundar et al., 2019) , ελψ ζε ηξείο 

κειέηεο ε κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο απμήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνπο δηαβεηηθνχο (Al Zahrani & Al Mutairi, 2018; Oates et 

al., 2014; Sundar et al., 2019). Ζ πςειφηεξε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

εκθπηεχκαηνο γηα ηνπο πγηείο ήηαλ 84,6 θαη γηα ηνπο δηαβεηηθνχο ήηαλ 82,2 

(Ghiraldini et al., 2016). 
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Πίλαθαο 3.2. πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ κειεηψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Παξαπνκπή Υώξα 

δηεμαγσγήο 

Έηνο  

δηεμαγσγήο 

Δίδνο  

κειέηεο 

Γηαβεηηθνί 

ηύπνπ 

Πξνζδηνξηζηήο Έθβαζε Δίδνο Αλάιπζεο 

(Ghiraldini et al., 2016) Βξαδηιία  2012-2013 Αζζελψλ-

καξηχξσλ  

II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Α, απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 

(Sundar et al., 2019) Ηλδία  2015-2017 Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Α Γηκεηαβιεηή 

(Oates et al., 2009) ΖΠΑ Γελ 

αλαθέξεηαη 

Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Α Πνιπκεηαβιεηή  

(Morris et al., 2000) ΖΠΑ 1991-1997 Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Alsaadi et al., 2008) Βέιγην 2003-2006 Παξαθνινχζεζεο  Η θαη II Απηφ-αλαθνξά  Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Tawil et al. , 2008) Λίβαλνο  Γελ 

αλαθέξεηαη 

Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Al Zahrani & Al Mutairi, 2018) ανπδηθή 

Αξαβία 

Γελ 

αλαθέξεηαη 

Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Α Γηκεηαβιεηή 

(Ormianer et al., 2018) Ηζξαήι  1995-2015 Αλαδξνκηθή  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 
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(Anner et al., 2010) Ηζξαήι 1995-2006 Παξαθνινχζεζεο II Απηφ-αλαθνξά  Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Aguilar-Salvatierra et al., 2016) Ηζπαλία 2015 Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 

(Busenlechner et al., 2014b) Απζηξία 2004-2012 Αλαδξνκηθή  Γελ αλαθέξεηαη Απηφ-αλαθνξά  Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Daubert et al., 2015)  ΖΠΑ 1998-2003 πγρξνληθή  Γελ αλαθέξεηαη Απηφ-αλαθνξά  Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Dowell et al. , 2007) ΖΠΑ Γελ 

αλαθέξεηαη 

Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 

(Erdogan et al., 2015) Σνπξθία Γελ 

αλαθέξεηαη 

Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Α, απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 

(Moy et al. , 2005) ΖΠΑ Γελ 

αλαθέξεηαη 

Αλαδξνκηθή  Γελ αλαθέξεηαη Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Oates et al., 2014) ΖΠΑ 2007-2012 Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Α, απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 

(Zupnik et al. , 2011b) ΖΠΑ 2003-2006 Αλαδξνκηθή  Γελ αλαθέξεηαη Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Loo et al. , 2009) Κίλα 2005-2007 Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο Απψιεηα Γηκεηαβιεηή 
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έιεγρνο εκθπηεχκαηνο  

(Keller et al., 1999) ΖΠΑ 1987-1999 Αλαδξνκηθή  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(van Steenberghe et al., 2002b) Βέιγην 1995-1997 Αλαδξνκηθή  II Απηφ-αλαθνξά  Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Doyle et al., 2007) ΖΠΑ 1993-2002 Αλαδξνκηθή  II Απηφ-αλαθνξά  Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Levin et al. , 2011) Ηζξαήι 1996-2006 Αλαδξνκηθή  II Απηφ-αλαθνξά  Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Bell et al. , 2011) ΖΠΑ 2001-2009 Αλαδξνκηθή  II Απηφ-αλαθνξά  Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Le et al., 2013b) ΖΠΑ 2004-2010 Αλαδξνκηθή  II Απηφ-αλαθνξά  Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Πνιπκεηαβιεηή  

(Sghaireen et al. , 2020) ανπδηθή 

Αξαβία 

2013-2016 Αζζελψλ-

καξηχξσλ  

II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 

(Al Amri et al., 2016) ανπδηθή 

Αξαβία 

2013-2015 Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 

(Gómez-Moreno et al., 2015) Ηζπαλία  2012-2014 Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 
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(Alsahhaf et al. , 2019) ανπδηθή 

Αξαβία 

2015-2018 Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 

(Al‐Shibani et al., 2019b)  ανπδηθή 

Αξαβία 

2015-2018 Παξαθνινχζεζεο  II Γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο 

Απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο  

Γηκεηαβιεηή 

Α: αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ 
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Πίλαθαο 3.3. Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Παξαπνκπή Απνηειέζκαηα 

(Ghiraldini et al., 2016) Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ , δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 12 κελψλ (p>0,05). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο απμήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p<0,05) ζηνπο πγηείο, αιιά φρη θαη ζηνπο δηαβεηηθνχο (p>0,05). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

εκθπηεχκαηνο ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο θαη έπεηηα απφ 12 κήλεο ήηαλ 79,4 θαη 84,6 αληηζηνίρσο ζηνπο πγηείο, ελψ ζηνπο 

δηαβεηηθνχο ήηαλ 80,2 θαη 82,2.  

(Sundar et al., 2019) Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ , δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 3 κελψλ (p>0,05). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο απμήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0,001) ζηνπο πγηείο θαη ζηνπο δηαβεηηθνχο (p=0,005). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

εκθπηεχκαηνο ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο θαη έπεηηα απφ 3 κήλεο ήηαλ 56,7 θαη 75,6 αληηζηνίρσο ζηνπο πγηείο, ελψ ζηνπο δηαβεηηθνχο 

ήηαλ 62,5 θαη 71,3. Ζ αχμεζε ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ κνζρεχκαηνο ήηαλ κεγαιχηεξε ζηνπο πγηείο (14,2%) ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηαβεηηθνχο (6%) ζηνπο πξψηνπο ηξείο κήλεο. Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο (p>0,05). Όινη νη ζπκκεηέρνληεο δηαηήξεζαλ ην εκθχηεπκα.  

(Oates et al., 2009) Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ, δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 16 κελψλ (p>0,05). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο απμήζεθε ζηνπο 

πγηείο θαη ζηνπο δηαβεηηθνχο αιιά φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p>0,05). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο 

ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο θαη έπεηηα απφ 16 κήλεο ήηαλ 58 θαη 62,2 αληηζηνίρσο ζηνπο πγηείο, ελψ ζηνπο δηαβεηηθνχο ήηαλ 63,8 θαη 

65,6. 
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(Morris et al., 2000) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο δηαβεηηθνχο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=1,15, 95% ΓΔ=0,74 – 1,79, 

p>0,05).  

(Alsaadi et al., 2008) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο πγηείο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=0,21, 95% ΓΔ=0,01 – 3,38, 

p>0,05).  

(Tawil et al. , 2008) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο δηαβεηηθνχο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=5,74, 95% ΓΔ=0,7 – 47,34, 

p>0,05).  

(Al Zahrani & Al 

Mutairi, 2018) 

Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 3 κελψλ (p>0,05). Ζ 

κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο δελ απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνπο πγηείο (p=0,11), αιιά απμήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνπο δηαβεηηθνχο (p=0,008). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο ζηελ έλαξμε ηεο 

κειέηεο θαη έπεηηα απφ 3 κήλεο ήηαλ 77,5 θαη 79,8 αληηζηνίρσο ζηνπο πγηείο, ελψ ζηνπο δηαβεηηθνχο ήηαλ 75,8 θαη 79,1. 

(Ormianer et al., 2018) Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο (p>0,05). Σν 

4,4% ησλ πγηψλ είραλ απνιέζεη ην εκθχηεπκα , ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο δηαβεηηθνχο ήηαλ 6%. 

(Anner et al., 2010) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο πγηείο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=1,75, 95% ΓΔ=0,72 – 4,31, 

p>0,05).  

(Aguilar-Salvatierra et 

al., 2016) 

Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ  αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο (p>0,05). Σν 

0% ησλ πγηψλ είραλ απνιέζεη ην εκθχηεπκα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο δηαβεηηθνχο ήηαλ 3,4%.  

(Busenlechner et al., 

2014b) 

Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο (p=0,9). Σν 

4,9% ησλ πγηψλ είραλ απνιέζεη ην εκθχηεπκα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο δηαβεηηθνχο ήηαλ  3%. 

(Daubert et al., 2015) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπρλφηεξε ζηνπο δηαβεηηθνχο (OR=4,1, 95% ΓΔ=2,3 – 7,1, p<0,01). 
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(Dowell et al. , 2007) Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ  αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο (p>0,05). Όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο δηαηήξεζαλ ην εκθχηεπκα. 

(Erdogan et al., 2015) Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ  αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο (p>0,05). Όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο δηαηήξεζαλ ην εκθχηεπκα. Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ, δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ έπεηηα απφ ηελ εκθχηεπζε (p=0,09). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

εκθπηεχκαηνο έπεηηα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο ήηαλ 55,4 ζηνπο πγηείο, ελψ ζηνπο δηαβεηηθνχο ήηαλ 59,6. 

(Moy et al. , 2005) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπρλφηεξε ζηνπο δηαβεηηθνχο (OR=2,75, p<0,05). 

(Oates et al., 2014) Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ , δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 16 κελψλ (p>0,05). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο απμήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0,03) ζηνπο πγηείο θαη ζηνπο δηαβεηηθνχο (p=0,04). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

εκθπηεχκαηνο ζηελ έλαξμε ηεο κειέηεο θαη έπεηηα απφ 16 κήλεο ήηαλ 74 θαη 79 αληηζηνίρσο ζηνπο πγηείο, ελψ ζηνπο δηαβεηηθνχο 

ήηαλ 76 θαη 80. Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο 

(p>0,05). Σν 1% ησλ πγηψλ είραλ απνιέζεη ην εκθχηεπκα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο δηαβεηηθνχο ήηαλ 0%. 

(Zupnik et al. , 2011b) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπρλφηεξε ζηνπο δηαβεηηθνχο (OR=2,51, 95% ΓΔ=1,17 – 5,36, p=0,018). 

(Loo et al. , 2009) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπρλφηεξε ζηνπο δηαβεηηθνχο (OR=4,92, 95% ΓΔ=3,73 – 6,48, p<0,05). 

(Keller et al., 1999) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο πγηείο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=3,33, 95% ΓΔ=0,22 – 50, 

p>0,05).  

(van Steenberghe et al., 

2002b) 

Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο πγηείο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=1,43, 95% ΓΔ=0,09 – 25, 

p>0,05).  
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(Doyle et al., 2007) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο πγηείο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=1,94, 95% ΓΔ=0,14 – 27,39, 

p>0,05).  

(Levin et al. , 2011) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο πγηείο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=1,09, 95% ΓΔ=0,57 – 2,08, 

p>0,05).  

(Bell et al. , 2011) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο πγηείο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=3,13, 95% ΓΔ=0,19 – 50, 

p>0,05).  

(Le et al., 2013b) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο πγηείο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=2,05, 95% ΓΔ=0,49 – 8,55, 

p>0,05).  

(Sghaireen et al. , 2020) Ζ απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο δηαβεηηθνχο αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (OR=1,09, p=0,42). 

(Al Amri et al., 2016) Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο (p>0,05). Όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο δηαηήξεζαλ ην εκθχηεπκα. 

(Gómez-Moreno et al., 

2015) 

Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο (p>0,05). Όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο δηαηήξεζαλ ην εκθχηεπκα. 

(Alsahhaf et al. , 2019) Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο (p>0,05). Όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο δηαηήξεζαλ ην εκθχηεπκα. 

(Al‐Shibani et al., 

2019b) 

Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο (p>0,05). Όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο δηαηήξεζαλ ην εκθχηεπκα. 

OR: odds ratio 

ΓΔ: Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο 
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4. Μεζνδνινγία ηεο κειέηεο 

 

4.1. ρεδηαζκόο 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλαδξνκηθή κειέηε (retrospective study) κε ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ απφ κηα ηδησηηθή νδνληηαηξηθή θιηληθή ζηελ Αζήλα. Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ αθνξνχζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2016 θαη 

Απγνχζηνπ ηνπ 2021. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα θαηαγξάθεθαλ φια ηα πεξηζηαηηθά 

πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο ζηελ 

θιηληθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθαλ 93 εκθπηεχκαηα ζε 36 δηαβεηηθνχο 

αζζελείο. ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ιήθζεθαλ ηπραία απφ ηα αξρεία ηεο θιηληθήο 93 

εκθπηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε κε δηαβεηηθνχο ζηελ θιηληθή, έηζη ψζηε λα 

απνηειέζνπλ ηε ζπγθξηηηθή νκάδα. Σα εκθπηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε κε 

δηαβεηηθνχο επηιέρζεθαλ ηπραία ζχκθσλα κε κηα κήηξα δεκηνπξγίαο ηπραίσλ 

αξηζκψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

https://www.calculatorsoup.com/calculators/statistics/random-number-generator.php. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπ ζαθραξψδνπο 

δηαβήηε κε ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ νζηενελζσκάησζε ησλ νδνληηθψλ 

εκθπηεπκάησλ. Δπνκέλσο, ν κειεηψκελνο πξνζδηνξηζηήο ήηαλ ν ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο ηχπνπ Η ή ΗΗ, ελψ νη κειεηψκελεο εθβάζεηο ήηαλ ε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ 

ηνπ εκθπηεχκαηνο θαη ε απψιεηα νδνληηθνχ εκθπηεχκαηνο. Ζ πιεξνθνξία γηα ηνλ 

ζαθραξψδε δηαβήηε πξνέθπςε απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ αζζελψλ πνπ 

πξνζήιζαλ ζηελ θιηληθή.  

Ζ ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ηνπ εκθπηεχκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ. Με ηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ 

ππνινγίδεηαη ην πειίθν ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο, ην νπνίν ιακβάλεη ηηκέο 

απφ 1 έσο 100. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο  

δειψλνπλ θαη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ηνπ εκθπηεχκαηνο. Ζ αλάιπζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

εκθπηεχκαηνο θαη έπεηηα απφ ηέζζεξηο κήλεο, έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ε νζηενελζσκάησζε ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ. Δπηιέρζεθε 

https://www.calculatorsoup.com/calculators/statistics/random-number-generator.php
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ην ρξνληθφ φξην ησλ ηεζζάξσλ κελψλ, θαζψο δπν κε ηέζζεξηο εβδνκάδεο έπεηηα απφ 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ θαηαγξάθεηαη ε ειάρηζηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

εκθπηεπκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο νζηενελζσκάησζεο πνπ 

ρξεηάδεηαη πεξίπνπ ηξείο κε ηέζζεξηο κήλεο (Ghiraldini et al. , 2016; Oates et al., 

2014). 

Ζ απψιεηα ηνπ νδνληηθνχ εκθπηεχκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο εμήο παξακέηξνπο: (α) 

ην πειίθν ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο , (β) ηελ αθηηλνγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ 

εκθπηεχκαηνο θαη (γ) ηελ θιηληθή εηθφλα.  

Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθαλ θαη νη πηζαλνί ζπγρπηέο, έηζη ψζηε λα εμνπδεηεξσζνχλ κε 

ηηο πνιπκεηαβιεηέο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Καηαγξάθεθαλ νη εμήο 

ζπγρπηέο: θχιν, ειηθία, θαπληζηηθή ζπλήζεηα, ιήςε θαξκάθσλ γηα ρξφλην λφζεκα, 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, θαξθίλνη, ππέξηαζε, απηνάλνζα 

λνζήκαηα, λνζήκαηα ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα, λνζήκαηα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ινηκψδε λνζήκαηα, πξνεγνχκελεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, αιιεξγίεο ζε θάξκαθα, 

ηνπνζέηεζε βην-πιηθψλ θαη άκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο. Σν επηδεκηνινγηθφ 

δειηίν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδεηαη ζην 

παξάξηεκα Η.  

 

4.2. Ηζηθά δεηήκαηα 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ 

θαηάιιεινπ επηδεκηνινγηθνχ δειηίνπ απφ ηα αξρεία ηεο ηδησηηθήο θιηληθήο . ην 

επηδεκηνινγηθφ δειηίν δελ θαηαγξάθεθαλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αζζελψλ ή 

νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

Έηζη, εμαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην απφξξεην ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο είρε πξφζβαζε κφλν ε εξεπλεηηθή νκάδα. Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε έπεηηα απφ ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ππεχζπλνπ θαη δηαρεηξηζηή ηεο ηδησηηθήο νδνληηαηξηθήο θιηληθήο, ε νπνία 

επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα IΗ. Δπηπιένλ, ην πξσηφθνιιν ηεο κειέηεο εγθξίζεθε 

απφ ηελ επηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (παξάξηεκα IΗΗ). 
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4.3. ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο απφιπηεο (n) θαη ζρεηηθέο (%) 

ζπρλφηεηεο, ελψ νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή, ηππηθή 

απφθιηζε, δηάκεζνο, ειάρηζηε ηηκή θαη κέγηζηε ηηκή. Ο έιεγρνο ησλ Kolmogorov-

Smirnov θαη ηα δηαγξάκκαηα θαλνληθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ.  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε o ν έιεγρνο t γηα δείγκαηα αλά δεχγε (paired 

samples t-test). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δπν θαηεγνξηθψλ 

κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο x
2 

(chi-square test). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο πνπ αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή θαη κηαο δηρνηφκνπ κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (independent samples t-test). Γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε 

κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο κε >2 

θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαζπνξάο (analysis of variance). Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δπν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνινπζνχλ 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

(Pearson's correlation coefficient). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ 

κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο πνπ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη κηαο 

πνζνηηθήο κεηαβιεηήο πνπ δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε 

ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman (Spearman’s correlation coefficient). Οη 

αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, νη θαξθίλνη, ηα απηνάλνζα λνζήκαηα, ηα λνζήκαηα ηνπ 

ζπξενεηδνχο αδέλα, ηα λνζήκαηα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα ινηκψδε λνζήκαηα 

θαη νη αιιεξγίεο ζε θάξκαθα δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο κεηαβιεηφηεηαο (n<10). 

ηελ πεξίπησζε πνπ >2 αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζην επίπεδν ηνπ 0,2 (p<0,2) ζηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε (multivariate linear regression) κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην 

πειίθν ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, εθαξκφζηεθε ε 

κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηελ πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή 

ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression). Αλαθνξηθά κε ηελ πνιιαπιή 
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γξακκηθή παιηλδξφκεζε, παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο b (coefficients’ beta), ηα 

αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη νη ηηκέο p.  

Σν ακθίπιεπξν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ίζν κε 0,05. Ζ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην IBM SPSS 21.0 (Statistical 

Package for Social Sciences). 

  



 42 

5. Απνηειέζκαηα 

 

5.1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

ηελ κειέηε ζπκπεξηιήθζεθαλ 93 εκθπηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε δηαβεηηθνχο 

αζζελείο θαη 93 εκθπηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε κε δηαβεηηθνχο, έηζη ψζηε λα 

απνηειέζνπλ ηε ζπγθξηηηθή νκάδα. Σα 93 εκθπηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε 

δηαβεηηθνχο αζζελείο πξνέθπςαλ απφ 36 αζζελείο, ελψ ηα 93 εκθπηεχκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζε κε δηαβεηηθνχο πξνέθπςαλ απφ 42 άηνκα.  

Σν 52,6% (n=41) ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 47,4% (n=37) ήηαλ 

άλδξεο. Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 57,6 έηε, ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 

11,7, ε δηάκεζνο ήηαλ 58, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 24 θαη ε κέγηζηε ηηκή ήηαλ 82. Σν 

23,1% (n=18) ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ θαπληζηέο, ελψ ην 76,9% (n=60) δελ ήηαλ 

θαπληζηέο. 

 

5.2. Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

Σα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.1 θαη 

ζην γξάθεκα 5.1. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (56,4%) ιάκβαλαλ 

θάξκαθα γηα ρξφλην λφζεκα, ελψ ην 21% είραλ πξαγκαηνπνηήζεη πξνεγνχκελεο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ην 2,2% είραλ αιιεξγίεο ζε θάξκαθα.  

Οη ζπρλφηεξεο παζήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο 

(43,6%), ε ππέξηαζε (37,2%), ηα λνζήκαηα ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα (7,7%) θαη ηα 

λνζήκαηα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (6,4%). 
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Πίλαθαο 5.1. Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά  N % 

Λήςε θαξκάθσλ γηα ρξφλην λφζεκα  44 56,4 

Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο 34 43,6 

Αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο 4 5,1 

Καξθίλνη 1 1,3 

Τπέξηαζε 29 37,2 

Απηνάλνζα λνζήκαηα  0 0 

Ννζήκαηα ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα 6 7,7 

Ννζήκαηα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  5 6,4 

Λνηκψδε λνζήκαηα  0 0 

Πξνεγνχκελεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 16 21 

Αιιεξγίεο ζε θάξκαθα  2 2,2 

 

 

Γξάθεκα 5.1. Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
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5.3. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εκθπηεπκάησλ 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκθπηεπκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2 θαη ζην 

γξάθεκα 5.2. Σν 50,5% ησλ εκθπηεπκάησλ είραλ ηνπνζεηεζεί ζηελ θάησ γλάζν θαη 

ην 49,5% ζηελ άλσ γλάζν. ην 16,1% ησλ πεξηπηψζεσλ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

εκθπηεχκαηνο έγηλε άκεζα, ελψ ζην 8,6% ησλ πεξηπηψζεσλ, ηνπνζεηήζεθαλ βην-

πιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκθχηεπζεο.  

 

Πίλαθαο 5.2. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εκθπηεπκάησλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά  N % 

Πεξηνρή ηνπ εκθπηεχκαηνο    

  Άλσ γλάζνο, πξφζζηα  31 16,7 

  Άλσ γλάζνο, νπίζζηα 61 32,8 

  Κάησ γλάζνο, πξφζζηα  15 8,1 

  Κάησ γλάζνο, νπίζζηα  79 42,5 

Σνπνζέηεζε βην-πιηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκθχηεπζεο  16 8,6 

Άκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο  30 16,1 

 

 

Γξάθεκα 5.2. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εκθπηεπκάησλ.  
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Ζ θαηαλνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εκθπηεπκάησλ αλαθνξηθά κε ηνλ δηαβήηε 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.3.  

Σν 50,5% ησλ εκθπηεπκάησλ είραλ ηνπνζεηεζεί ζηελ θάησ γλάζν ηφζν ζηνπο 

δηαβεηηθνχο φζν θαη ζηνπο κε δηαβεηηθνχο (p=0,99). Ζ ηνπνζέηεζε βην-πιηθψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εκθχηεπζεο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο κε δηαβεηηθνχο (17,2% έλαληη 

0%, p<0,001) 

ην 18,3% ησλ πεξηπηψζεσλ ζηνπο κε δηαβεηηθνχο, ε ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο  

έγηλε άκεζα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηνπο δηαβεηηθνχο ήηαλ 14% ρσξίο ε  

δηαθνξά απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,43). 

 

Πίλαθαο 5.3. Καηαλνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εκθπηεπκάησλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

δηαβήηε. 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Δκθπηεύκαηα ζε δηαβεηηθνύο Σηκή p
α 

Όρη Ναη  

Ν % Ν %  

Πεξηνρή ηνπ εκθπηεχκαηνο      0,99 

  Άλσ γλάζνο, πξφζζηα  16 17,2 15 16,1  

  Άλσ γλάζνο, νπίζζηα 30 32,3 31 33,3  

  Κάησ γλάζνο, πξφζζηα  7 7,5 8 8,6  

  Κάησ γλάζνο, νπίζζηα  40 43,0 39 41,9  

Σνπνζέηεζε βην-πιηθψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκθχηεπζεο  

    <0,001
 

  Όρη  77 82,8 93 100  

  Ναη  16 17,2 0 0  

Άκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο      0,43 

  Όρη  76 81,7 80 86  

  Ναη  17 18,3 13 14  

α
 έιεγρνο x

2 
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5.4. Πειίθν ζηαζεξόηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ 

 

Σν πειίθν ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ κεηξήζεθε ακέζσο κεηά απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ θαη έπεηηα απφ ηέζζεξηο κήλεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

δπν απηψλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.4 θαη ζην γξάθεκα 5.3.  

Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ ήηαλ 75,97 ζηνπο κε δηαβεηηθνχο θαη 76,85 ζηνπο 

δηαβεηηθνχο ρσξίο ε δηαθνξά απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ( p=0,42). Ζ κέζε 

ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ έπεηηα απφ ηέζζεξηο κήλεο ήηαλ 

78,92 ζηνπο κε δηαβεηηθνχο θαη 78,44 ζηνπο δηαβεηηθνχο ρσξίο ε δηαθνξά απηή λα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,58). 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ζηνπο κε δηαβεηηθνχο 

απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο απφ 75,97 ζε 78,92 

(p<0,001). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ζηνπο 

δηαβεηηθνχο απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο απφ 

76,85 ζε 78,44 (p=0,011).  

 

Πίλαθαο 5.4. Σν πειίθν ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ θαη έπεηηα απφ ηέζζεξηο κήλεο ζε δηαβεηηθνχο θαη κε.  

Πειίθν ζηαζεξόηεηαο ησλ 

εκθπηεπκάησλ 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Γηάκεζνο Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Σηκή p
α
 

Ακέζσο κεηά απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ  

     0,42 

  Με δηαβεηηθνχο 75,97 8,0 78 48 89  

  Γηαβεηηθνχο  76,85 6,9 79 47 89  

Έπεηηα απφ ηέζζεξηο κήλεο       0,58 

  Με δηαβεηηθνχο 78,92 6,5 80 61 91  

  Γηαβεηηθνχο  78,44 5,3 79 57 87  

α
 έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 
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Γξάθεκα 5.3. Σν πειίθν ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ θαη έπεηηα απφ ηέζζεξηο κήλεο ζε δηαβεηηθνχο θαη κε.  

 

5.5. Απώιεηα ησλ εκθπηεπκάησλ 

 

Ζ απψιεηα ησλ εκθπηεπκάησλ θαζνξίζηεθε απφ ηηο εμήο παξακέηξνπο: (α) ην πειίθν 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο, (β) ηελ αθηηλνγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ 

εκθπηεχκαηνο θαη (γ) ηελ θιηληθή εηθφλα. ηελ παξνχζα κειέηε, δελ θαηαγξάθεθε 

θάπνηα απψιεηα εκθπηεχκαηνο ηφζν ζηνπο δηαβεηηθνχο φζν θαη ζηνπο κε 

δηαβεηηθνχο (p=1).  

 



 48 

5.6. πζρεηίζεηο 

 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: πειίθν ζηαζεξόηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ακέζσο κεηά 

από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ 

 

ηνλ πίλαθα 5.5 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζρέζεηο κεηαμχ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ θαη ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ.  

 

Πίλαθαο 5.5. Γηκεηαβιεηέο ζρέζεηο κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ 

πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

εκθπηεπκάησλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά  Μέζε ηηκή Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,7
α 

  Γπλαίθεο  76,2 7,9  

  Άλδξεο 76,7 6,9  

Ζιηθία   -0,1
β  

0,19
β  

Γηαβεηηθνί    0,4
α
 

  Όρη  76,0 8,0  

  Ναη  76,8 6,9  

Πεξηνρή ηνπ εκθπηεχκαηνο    <0,001
γ
 

  Άλσ γλάζνο, πξφζζηα  72,7 8,0  

  Άλσ γλάζνο, νπίζζηα 74,6 6,1  

  Κάησ γλάζνο, πξφζζηα  79,1 4,4  

  Κάησ γλάζνο, νπίζζηα  78,7 7,8  

Σνπνζέηεζε βην-πιηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκθχηεπζεο    0,02
α
 

  Όρη  76,9 7,4  

  Ναη  72,4 6,9  

Άκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο    0,4
α
 

  Όρη  76,6 7,6  

  Ναη  75,4 6,5  
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Λήςε θαξκάθσλ γηα ρξφλην λφζεκα    0,8
α
 

  Όρη 76,5 6,9  

  Ναη 76,3 7,9  

Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο   0,2
α 

  Όρη 75,7 8,1 
 

  Ναη 77,3 6,5 
 

Τπέξηαζε   0,3
β  

  Όρη  76,9 7,1 
 

  Ναη  76,7 8,1  

Πξνεγνχκελεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο   0,04
α  

  Όρη  77,0 7,0  

  Ναη  74,2 8,8  

πλνιηθφο αξηζκφο ζπλππάξρνπζσλ παζήζεσλ   -0,01
δ  

0,9
δ 

α 
έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

β
 ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson  

γ
 αλάιπζε δηαζπνξάο 

δ
 ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ 4 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ 

εκθπηεπκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ . Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.6. 

 

Πίλαθαο 5.6. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην 

πειίθν ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

εκθπηεπκάησλ.  

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα  

εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Σνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ ζηελ 

θάησ γλάζν ζε ζρέζε κε ηελ άλσ γλάζν 

4,25 2,24 έσο 6,25 <0,001 

Με ηνπνζέηεζε βην-πιηθψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκθχηεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

4,41 0,55 έσο 8,27 0,025 
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ηνπνζέηεζε βην-πιηθψλ  

Με πξνεγνχκελεο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο ζε ζρέζε κε επεκβάζεηο 

2,86 0,44 έσο 5,29 0,021 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ εκθπηεχκαηα ζηελ θάησ γλάζν 

είραλ θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ εκθπηεπκάησλ ζε ζρέζε κε απηνχο ζηνπο 

νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ εκθπηεχκαηα ζηελ άλσ γλάζν. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο νπνίνπο δελ ηνπνζεηήζεθαλ βην-πιηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκθχηεπζεο είραλ θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ εκθπηεπκάησλ ζε ζρέζε κε 

απηνχο ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ βην-πιηθά.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ ππνβιεζεί ζε πξνεγνχκελεο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο είραλ θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ εκθπηεπκάησλ ζε ζρέζε κε απηνχο 

πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε επεκβάζεηο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 18% ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

εκθπηεπκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ .  

 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: πειίθν ζηαζεξόηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ηέζζεξηο 

κήλεο κεηά από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ 

 

ηνλ πίλαθα 5.7 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζρέζεηο κεηαμχ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ θαη ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά 

απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ.  

 

Πίλαθαο 5.7. Γηκεηαβιεηέο ζρέζεηο κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ 

πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ εκθπηεπκάησλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά  Μέζε ηηκή Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,1
α 

  Γπλαίθεο  79,3 6,2  
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  Άλδξεο 78,0 5,6  

Ζιηθία   -0,1
β  

0,19
β  

Γηαβεηηθνί    0,6
α
 

  Όρη  78,9 6,5  

  Ναη  78,4 5,3  

Πεξηνρή ηνπ εκθπηεχκαηνο    <0,001
γ
 

  Άλσ γλάζνο, πξφζζηα  76,5 6,1  

  Άλσ γλάζνο, νπίζζηα 77,0 6,5  

  Κάησ γλάζνο, πξφζζηα  79,4 4,2  

  Κάησ γλάζνο, νπίζζηα  80,7 5,1  

Σνπνζέηεζε βην-πιηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκθχηεπζεο    0,01
α
 

  Όρη  79,0 5,7  

  Ναη  74,9 6,9  

Άκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο    0,03
α
 

  Όρη  79,1 5,6  

  Ναη  76,6 7,2  

Λήςε θαξκάθσλ γηα ρξφλην λφζεκα    0,6
α
 

  Όρη 78,4 6,5  

  Ναη 78,9 5,5  

Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο   0,6
α 

  Όρη 78,9 6,2 
 

  Ναη 78,5 5,6 
 

Τπέξηαζε   0,2
β  

  Όρη  79,1 6,0 
 

  Ναη  78,0 5,8  

Πξνεγνχκελεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο   0,9
α 

  Όρη  78,7 5,8  

  Ναη  78,8 6,6  

πλνιηθφο αξηζκφο ζπλππάξρνπζσλ παζήζεσλ   -0,01
δ  

0,5
δ 

α 
έιεγρνο t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

β
 ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson  

γ
 αλάιπζε δηαζπνξάο 

δ
 ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 
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Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ 5 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ  

εκθπηεπκάησλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.8. 

 

Πίλαθαο 5.8. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην 

πειίθν ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ εκθπηεπκάησλ.  

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα  

εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Σνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ ζηελ 

θάησ γλάζν ζε ζρέζε κε ηελ άλσ γλάζν 

2,79 1,17 έσο 4,42 0,001 

Με ηνπνζέηεζε βην-πιηθψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκθχηεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηνπνζέηεζε βην-πιηθψλ  

5,25 2,13 έσο 8,37 0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ εκθπηεχκαηα ζηελ θάησ γλάζν 

είραλ θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ εκθπηεπκάησλ ζε ζρέζε κε απηνχο ζηνπο 

νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ εκθπηεχκαηα ζηελ άλσ γλάζν. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο νπνίνπο δελ ηνπνζεηήζεθαλ βην-πιηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκθχηεπζεο είραλ θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ εκθπηεπκάησλ ζε ζρέζε κε 

απηνχο ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ βην-πιηθά.  

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 14% ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

εκθπηεπκάησλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ.  

  



 53 

6. πδήηεζε 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλαδξνκηθή κειέηε κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ κηα 

ηδησηηθή νδνληηαηξηθή θιηληθή ζηελ Αζήλα γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε 

ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε κε ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ νζηενελζσκάησζε ησλ 

νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ. ηελ κειέηε ζπκπεξηιήθζεθαλ 93 εκθπηεχκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο θαη 93 εκθπηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε κε 

δηαβεηηθνχο, έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ ηε ζπγθξηηηθή νκάδα.  

Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ζηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο 

κήλεο απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηφζν ζηνπο δηαβεηηθνχο φζν θαη ζηνπο κε 

δηαβεηηθνχο. Αλαιπηηθφηεξα, ε κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ 

εκθπηεπκάησλ ζηνπο δηαβεηηθνχο απμήζεθε απφ 76,85 ζε 78,44, ελψ ζηνπο κε 

δηαβεηηθνχο απμήζεθε απφ 75,97 ζε 78,92. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη θαη 

απφ ηε βηβιηνγξαθία, θαζψο ζε ηξείο κειέηεο, ε κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο 

ηνπ εκθπηεχκαηνο απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνπο πγηείο (Ghiraldini et al., 

2016; Oates et al., 2014; Sundar et al. , 2019), ελψ ζε ηξείο κειέηεο ε κέζε ηηκή ηνπ 

πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνπο 

δηαβεηηθνχο (Al Zahrani & Al Mutairi, 2018; Oates et al., 2014; Sundar et al., 2019). 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ εκθαλίδεη κεγάιε 

κεηαβιεηφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κειεηψλ γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο π.ρ. νη δηαθνξεηηθνί κειεηψκελνη πιεζπζκνί, νη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη δηαβήηε, ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν ξχζκηζεο ηνπ δηαβήηε θ.ά. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ κειέηε ησλ Ghiraldini et al. (2016), ε κέζε ηηκή ηνπ 

πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ακέζσο κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

εκθπηεπκάησλ ήηαλ 79,36 ζηνπο κε δηαβεηηθνχο, 79,77 ζηνπο δηαβεηηθνχο κε θαθή 

ξχζκηζε ηνπ δηαβήηε θαη 80,17 ζηνπο δηαβεηηθνχο κε θαιή ξχζκηζε ηνπ δηαβήηε, ελψ 

ηξείο κήλεο έπεηηα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ, νη αληίζηνηρεο ηηκέο ήηαλ 

80,11, 78,33 θαη 80,13. Δληνχηνηο, ζε αληίζηνηρε κειέηε ησλ Oates et al. (2014), νη 

ηηκέο ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ήηαλ αξθεηά κηθξφηεξεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ακέζσο 

κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ ήηαλ 58 ζηνπο κε δηαβεηηθνχο θαη 63,8 

ζηνπο δηαβεηηθνχο, ελψ ηέζζεξηο κήλεο έπεηηα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

εκθπηεπκάησλ, νη αληίζηνηρεο ηηκέο ήηαλ 62,2 θαη 65,6.  
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Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα κειέηε, φινη νη ζπκκεηέρνληεο δηαηήξεζαλ ην εκθχηεπκά 

ηνπο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ επηά κειέηεο ζηηο νπνίεο βξέζεθε φηη φινη νη 

δηαβεηηθνί θαη νη κε δηαβεηηθνί δηαηήξεζαλ ην εκθχηεπκά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο (Al Amri et al., 2016; Alsahhaf et al., 2019; Al‐Shibani et al. , 2019b; Dowell 

et al., 2007; Erdogan et al., 2015; Gómez-Moreno et al. , 2015; Sundar et al., 2019). 

Αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εκθπηεχκαηνο, ηέζζεξηο κειέηεο  βξήθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζπρλφηεξε απψιεηα εκθπηεχκαηνο ζηνπο δηαβεηηθνχο (Daubert et al., 

2015; Loo et al., 2009; Moy et al. , 2005; Zupnik et al., 2011b) , ελψ πέληε κειέηεο  

βξήθαλ φηη ε απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο δηαβεηηθνχο αιιά δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Aguilar-Salvatierra et al., 2016; Morris et al., 2000; 

Ormianer et al., 2018; Sghaireen et al., 2020; Tawil et al., 2008). Αληηζέησο, δέθα 

κειέηεο βξήθαλ φηη ε απψιεηα εκθπηεχκαηνο ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο πγηείο αιιά δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Alsaadi et al. , 2008; Anner et al., 2010; Bell et al. , 2011; 

Busenlechner et al., 2014b; Doyle et al., 2007; Keller et al., 1999; Le et al., 2013b; 

Levin et al. , 2011; Oates et al., 2014; van Steenberghe et al., 2002b). 

Έπεηηα απφ ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δελ δηαπηζηψζεθε 

ζρέζε ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε κε ην πειίθν ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ. Σν 

εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη ζε έμη κειέηεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπληνληζκνχ ηνπ εκθπηεχκαηνο θαη δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ πγηψλ θαη δηαβεηηθψλ (Al Zahrani & Al Mutairi, 2018; 

Erdogan et al., 2015; Ghiraldini et al. , 2016; Oates et al. , 2009, 2014; Sundar et al., 

2019). Ζ απνπζία δηαθνξάο κεηαμχ δηαβεηηθψλ θαη κε ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη δηαβεηηθνί αζζελείο ήηαλ θαιά ξπζκηζκέλνη, κε απνηέιεζκα νη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο λφζνπ ζηελ νζηενελζσκάησζε λα είλαη εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεηαη θαη απφ κειέηεο ζηηο νπνίεο βξέζεθε φηη ε 

θαιή ξχζκηζε ηνπ δηαβήηε θαη ε κείσζε ηεο ππεξγιπθαηκίαο νδεγνχζε ζε θαιχηεξε 

γξεγνξφηεξε απνθαηάζηαζε ησλ θαηαγκάησλ (Beam et al., 2002; Follak et al., 2004; 

Funk et al., 2000; Gebauer et al. , 2002). Σν αθξηβψο αληίζεην εμάιινπ ζπκβαίλεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο αζζελψλ ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη ξπζκηζηεί επαξθψο ν δηαβήηεο, κε 

απνηέιεζκα ε ππεξγιπθαηκία λα πξνθαιεί επηπινθέο ζε αγγεηαθφ επίπεδν θαη λα 

κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα επνχισζεο (Amir et al. , 2002; Cohen & Horton, 2007; Funk et 

al., 2000; Lu et al., 2003; Okazaki et al., 1999; Ribeiro et al., 2011). Δπηζεκαίλεηαη ην 

γεγνλφο ε απνπζία ζρέζεο ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε κε ην πειίθν ζηαζεξφηεηαο ησλ 
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εκθπηεπκάησλ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κειέηεο πνπ δηήξθεζαλ κέρξη θαη έλα έηνο 

έπεηηα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ. ηελ παξνχζα κειέηε, επηιέρζεθε ην 

ρξνληθφ φξην ησλ ηεζζάξσλ κελψλ, θαζψο δπν κε ηέζζεξηο εβδνκάδεο έπεηηα απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ θαηαγξάθεηαη ε ειάρηζηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

εκθπηεπκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο νζηενελζσκάησζεο πνπ 

ρξεηάδεηαη πεξίπνπ ηξείο κε ηέζζεξηο κήλεο (Ghiraldini et al. , 2016; Oates et al., 

2014). 

ηελ παξνχζα κειέηε βξέζεθε φηη νη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο δελ ηνπνζεηήζεθαλ βην-

πιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκθχηεπζεο, νη αζζελείο πνπ δελ είραλ  ππνβιεζεί ζε 

πξνεγνχκελεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη νη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο 

ηνπνζεηήζεθαλ εκθπηεχκαηα ζηελ θάησ γλάζν είραλ θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ 

εκθπηεπκάησλ. Σα επξήκαηα απηά είλαη ινγηθά, θαζψο ηα βην-πιηθά ηνπνζεηνχληαη 

ζηνπο αζζελείο κε κεγαιχηεξε απψιεηα νζηνχ ε νπνία ζρεηίδεηαη θαη κε ρεηξφηεξε 

θαηάζηαζε ηεο ζηνκαηηθήο ηνπο θνηιφηεηαο, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα 

νζηενελζσκάησζεο ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ θαη λα απμεζεί ε ζηαζεξφηεηά 

ηνπο. Δπηπιένλ, νη αζζελείο πνπ δελ είραλ ππνβιεζεί ζε πξνεγνχκελεο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο είλαη ζε θαιχηεξε ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη έρνπλ κηθξφηεξε λνζεξφηεηα 

γεγνλφο πνπ επλνεί ηνλ θαιχηεξν κεηαβνιηζκφ ησλ νζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηελ 

θαιχηεξε νζηενελζσκάησζε ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ. Ζ πην ππθλή ζχζηαζε 

ησλ νζηψλ ζηελ θάησ γλάζν ζε ζρέζε κε ηελ άλσ ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ην 

γεγνλφο φηη νη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ εκθπηεχκαηα ζηελ θάησ γλάζν 

είραλ θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ησλ εκθπηεπκάησλ.  

 

Πεξηνξηζκνί  

Ζ παξνχζα κειέηε είρε θαη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

ζπκκεηέρνληεο δηαρσξίζηεθαλ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο θαη κε δηαβεηηθνχο έπεηηα 

απφ ηε δηθή ηνπο δήισζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο ζηελ 

θιηληθή. Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε γιπθαηκηθφο έιεγρνο ησλ ζπκκεηερφλησλ γεγνλφο 

πνπ εηζάγεη ζπζηεκαηηθφ ζθάικα πιεξνθνξίαο ζηελ κειέηε, θαζψο ππάξρεη ην 

ελδερφκελν θάπνηνη κε δηαβεηηθνί λα είλαη αδηάγλσζηνη. Δπηπιένλ, ε αδπλακία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ δελ έδσζε ηε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ησλ 

δηαβεηηθψλ αζζελψλ ζε απηνχο θαιή ξχζκηζε ηνπ δηαβήηε θαη ζε απηνχο κε θαθή 

ξχζκηζε, έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο ζπζρεηίζεηο. Παξφκνην 
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ζπζηεκαηηθφ ζθάικα πιεξνθνξίαο κπνξεί λα εηζαρζεί ζηελ κειέηε θαη απφ ηηο 

ππφινηπεο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ην ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ πνπ 

πξνζήιζαλ ζηελ θιηληθή, φπσο π.ρ. ε θαπληζηηθή ζπλήζεηα, νη ζπλππάξρνπζεο 

παζήζεηο θ.ά. Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθαλ νη ζπγρπηέο πνπ ππήξραλ ζην ηζηνξηθφ ησλ 

αζζελψλ, θαζψο ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδξνκηθά κε βάζε 

ην αξρείν ησλ αζζελψλ πνπ ήηαλ θαηαρσξεκέλνη ζηελ θιηληθή. Δπνκέλσο, κπνξεί λα 

ππάξρνπλ θαη άιινη ζπγρπηέο πνπ δελ κεηξήζεθαλ ζηελ κειέηε, θαζψο δελ ππήξραλ 

ζην ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ. Δπηπιένλ, ζην ηζηνξηθφ ησλ αζζελψλ δελ ήηαλ 

θαηαγεγξακκέλνο ν ηχπνο ηνπ δηαβήηε, εάλ δειαδή έπαζραλ απφ δηαβήηε ηχπνπ Η ή 

ΗΗ. εκεηψλεηαη ην γεγνλφο φηη νη αζζελείο πξνέξρνληαλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

θιηληθή ηεο Αζήλαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζπζηεκαηηθφ ζθάικα επηινγήο θαη ηα 

επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο λα κελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. Δπηπξφζζεηα, νη 

κεηξήζεηο ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ θαη έπεηηα απφ ηέζζεξηο κήλεο. Ζ 

παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ 

νζηενελζσκάησζε ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ.  

 

πκπεξάζκαηα  

ηελ παξνχζα κειέηε, δελ βξέζεθε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε θαη ηνπ 

πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ. Ζ κειέηε απηή ζπλεηζέθεξε πιεξνθνξία 

ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν, αιιά ε επίδξαζε ηνπ δηαβήηε θαη ηνπ 

γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ ζηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ νζηενελζσκάησζε ησλ νδνληηθψλ 

εκθπηεπκάησλ απαηηεί πεξεηαίξσ κειέηεο κε θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη κηθξφηεξν 

ζθάικα, έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 

απαηηνχληαη κειέηεο κε κεγαιχηεξν δείγκα θαη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ, έηζη ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ θαιχηεξα νη θίλδπλνη 

θαη ηα νθέιε ηεο ηνπνζέηεζεο νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο.  
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ΔΘΝΗΚΟΝ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΝ ΑΘΖΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΖΓΜΔΝΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

 

Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΑΚΥΑΡΩΓΟΤ ΓΙΑΒΗΣΗ ΜΔ ΣΗ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΣΔΟΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΩΝ ΟΓΟΝΣΙΚΩΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΩΝ 

 

ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΣΙΡΟΤΜΠΑ 

ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ ΠΔ 

 

Πεξίιεςε 

 

Δηζαγσγή: Ζ επαξθήο νδνληηαηξηθή απνθαηάζηαζε κε ηε ρξήζε θαη εκθπηεπκάησλ 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξναγσγή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ 

δηαβεηηθψλ αζζελψλ θαη ζηνλ θαιχηεξν κεηαβνιηθφ έιεγρν. 

θνπόο: Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε κε ηε ζηαζεξνπνίεζε 

θαη ηελ νζηενελζσκάησζε ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ. 

Μεζνδνινγία: Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλαδξνκηθή κειέηε κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

απφ κηα ηδησηηθή νδνληηαηξηθή θιηληθή ζηελ Αζήλα. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

αθνξνχζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2016 θαη Απγνχζηνπ ηνπ 

2021. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα θαηαγξάθεθαλ φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο ζηελ θιηληθή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθαλ 93 εκθπηεχκαηα ζε 36 δηαβεηηθνχο αζζελείο. ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ιήθζεθαλ ηπραία απφ ηα αξρεία ηεο θιηληθήο 93 εκθπηεχκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζε κε δηαβεηηθνχο ζηελ θιηληθή, έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ ηε 

ζπγθξηηηθή νκάδα. Σν πειίθν ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ κεηξήζεθε ακέζσο 

κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ θαη έπεηηα απφ ηέζζεξηο κήλεο. 

Απνηειέζκαηα: Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ ακέζσο 

κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ήηαλ 75,97 ζηνπο κε δηαβεηηθνχο θαη 76,85 ζηνπο 
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δηαβεηηθνχο (p=0,42). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ  

έπεηηα απφ ηέζζεξηο κήλεο ήηαλ 78,92 ζηνπο κε δηαβεηηθνχο θαη 78,44 ζηνπο 

δηαβεηηθνχο (p=0,58). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ εκθπηεπκάησλ  

ζηνπο κε δηαβεηηθνχο απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο 

κήλεο απφ 75,97 ζε 78,92 (p<0,001). Ζ κέζε ηηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ησλ 

εκθπηεπκάησλ ζηνπο δηαβεηηθνχο απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνπο πξψηνπο 

ηέζζεξηο κήλεο απφ 76,85 ζε 78,44 (p=0,011). Γελ θαηαγξάθεθε θάπνηα απψιεηα 

εκθπηεχκαηνο ηφζν ζηνπο δηαβεηηθνχο φζν θαη ζηνπο κε δηαβεηηθνχο (p=1). 

χκθσλα κε ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε, νη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο δελ 

ηνπνζεηήζεθαλ βην-πιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκθχηεπζεο, νη αζζελείο πνπ δελ 

είραλ ππνβιεζεί ζε πξνεγνχκελεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη νη αζζελείο ζηνπο 

νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ εκθπηεχκαηα ζηελ θάησ γλάζν είραλ θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα 

ησλ εκθπηεπκάησλ.  

πκπεξάζκαηα: Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ εκθπηεπκάησλ απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο. Γελ βξέζεθε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

ζαθραξψδνπο δηαβήηε θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηεο νζηενελζσκάησζεο ησλ 

νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ. Δληνχηνηο, απαηηνχληαη κειέηεο κε κεγαιχηεξν δείγκα θαη 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ, έηζη ψζηε λα 

απνζαθεληζηνχλ θαιχηεξα νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηνπνζέηεζεο νδνληηθψλ 

εκθπηεπκάησλ ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο.  

Λέμεηο Κιεηδηά: ζαθραξψδεο δηαβήηεο, νδνληηθφ εκθχηεπκα, νζηενελζσκάησζε, 

ζηαζεξνπνίεζε 
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Abstract 

 

Introduction: Adequate dental restoration including the use of implants is critical in 

healthy eating habits of diabetic patients and appropriate metabolic control.  

Aim: To investigate the relationship between diabetes mellitus and dental implants 

stabilization and osseointegration.  

Methodology: A retrospective study was conducted in a private dental clinic in 

Athens. Data collection referred to the period between January 2016 and August 

2021. During this time period, all cases related to implant placement in diabetic 

patients at the clinic were recorded. In particular, 93 implants were recorded in 36 

diabetic patients. During the same time period, 93 impla nt cases involving non-

diabetics at the clinic were randomly taken from the clinic records to provide the 

comparison group. The implant stability quotient was measured immediately after 

implant placement and after four months. 

Results: The mean value of the implant stability quotient immediately after implant 

placement was 75.97 in non-diabetics and 76.85 in diabetics (p=0.42). The mean 

value of the implant stability quotient after four months was 78.92 in non-diabetics 

and 78.44 in diabetics (p=0.58). The mean value of the implant stability quotient in 
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non-diabetics increased statistically significantly in the first four months from 75.97 

to 78.92 (p<0.001). The mean value of the implant stability quotient in diabetics 

increased statistically significantly in the first four months from 76.85 to 78.44 

(p=0.011). No implant loss was recorded in both diabetics and non-diabetics (p=1). 

According to multivariate analysis, patients who did not have bio-materials placed 

during implantation, patients who had not undergone previous surgical procedures 

and patients who had implants placed in the mandible had better implant stability.  

Conclusions: The stability of the implants increased statistically significant in the 

first four months of implant placement. No relationship was found between diabetes 

mellitus and dental implants stabilization and osseointegration. However, studies with 

a larger sample size and longer follow-up of patients are needed to better clarify the 

risks and benefits of dental implants in diabetic patients.  

Keywords: diabetes mellitus, dental implant, osseointegration, stabilization 
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Παξάξηεκα Ι 

 

Σν επηδεκηνινγηθφ δειηίν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ.  

 

1. Κσδηθφο αζζελνχο: ………. 

2. Σηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ εκθπηεχκαηνο: ……….  

3. Σηκή ηνπ πειίθνπ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εκθπηεχκαηνο ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο : ……….  

4. Φχιν       γπλαίθα   άλδξαο 

5. Ζιηθία: ………. 

6. Γηαβεηηθφο αζζελήο     λαη   φρη  

7. Καπληζηηθή ζπλήζεηα                                 λαη   φρη 

8. Λήςε θαξκάθσλ γηα ρξφλην λφζεκα   λαη   φρη 

9. Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο    λαη   φρη 

10.  Αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο    λαη   φρη 

11.  Καξθίλνη       λαη   φρη 

12.  Τπέξηαζε      λαη   φρη 

13.  Απηνάλνζα λνζήκαηα     λαη   φρη 

14.  Ννζήκαηα ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα  λαη   φρη 

15.  Ννζήκαηα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο   λαη   φρη 

16.  Λνηκψδε λνζήκαηα     λαη   φρη 

17.  Πξνεγνχκελεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο  λαη   φρη 

18.  Αιιεξγίεο ζε θάξκαθα     λαη   φρη 

19.  Σνπνζέηεζε βην-πιηθψλ     λαη   φρη 

20.  Άκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο   λαη   φρη 
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Παξάξηεκα IΙ 

 

Ζ έγγξαθε άδεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ θαη δηαρεηξηζηή ηεο ηδησηηθήο 

νδνληηαηξηθήο θιηληθήο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ.  
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Παξάξηεκα IΙI 

 

Ζ έληππε έγθξηζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

 

 


