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ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ
Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ή ην θνηλώο ιεγόκελν «δάραξν», είλαη κηα αζζέλεηα κε πνιιέο εθδειώζεηο θαη
παζνινγηθέο ελδείμεηο πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνπλ ηνλ νδνληίαηξν, ζύκθσλα κε κηα επηζηεκνληθή έξεπλα
πνπ δεκνζηεύζεθε πξόζθαηα ζην έγθπξν νδνληηαηξηθό πεξηνδηθό "The journal of Prosthetic Dentistry".
ε απηέο ηηο παζνινγηθέο ελδείμεηο πεξηιακβάλνληαη θαη ε απμεκέλε επαηζζεζία ζηηο ινηκώμεηο από
δηάθνξα βαθηεξίδηα θαη κύθεηεο θαζώο θαη ν απμεκέλνο θίλδπλνο εκθάληζεο πεξηνδνληηθήο λόζνπ ζηνπο
δηαβεηηθνύο ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηνλ έιεγρν ησλ ηηκώλ ηνπ
ζαθράξνπ-γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο. Η κπθεηίαζε-θαληηηίαζε ηνπ ζηόκαηνο θαη άιιεο επθαηξηαθέο
ινηκώμεηο θαη θιεγκνλέο κπνξεί λα είλαη νη πξώηεο κε εμεηδηθεπκέλεο ελδείμεηο εκθάληζεο κε ειεγρόκελνπ δηαβήηε. Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο κπνξεί λα επηηαρύλεη ηελ απνξξόθεζε-θαηαζηξνθή ηνπ νζηνύ
ησλ γλάζσλ ζηα άηνκα κε πεξηνδνληίηηδα, ρξόληα νπιίηηδα, όκσο δελ έρεη απνδεηρζεί όηη ζπληειεί ζηελ
έλαξμε ηνπ ζρεκαηηζκνύ ζπιάθσλ (αιινηώζεηο ησλ νύισλ κε απνγύκλσζε ηεο ξίδαο ηνπ δνληηνύ). Η αλνζνινγηθή αληίδξαζε ηνπ αζζελή ζηηο νδνληηθέο πιάθεο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
παζνινγηθήο δηεξγαζίαο ηεο πεξηνδνληίηηδαο. ηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ από δηαβήηε ππάξρεη κηα
παζνινγηθή κηθξναγγεηνπάζεηα πνπ καθξνπξόζεζκα επεξεάδεη όινπο ηνπο ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο, κπνξεί λα
θηππήζεη ζαλ κηθξναγγεηνπάζεηα ζηα κάηηα, ζηνπο λεθξνύο ,ζηα λεύξα ή ζηα νύια !
ηελ εξγαζία πνπ δεκνζηεύεηαη ζην πεξηνδηθό πνπ πξναλαθέξακε, πεξηγξάθεηαη ε πεξίπησζε κηαο
λεαξήο γπλαίθαο κε δηαβήηε πνπ παξνπζίαζε κηα θαηαζηξεπηηθή αζζέλεηα γηα ηελ άλσ γλάζν ηεο.
Πξόθεηηαη γηα έλα είδνο κπθεηίαζεο πνπ είλαη κηα επθαηξηαθή ινίκσμε ζπρλά εκθαληδόκελε ζε αζζελείο
κε δηαβήηε θαη ηδίσο ζε απηνύο πνπ παξνπζηάδνπλ θεηνμείδσζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε
θαηαζηξνθή ησλ ηζηώλ πξνθάιεζε ηελ απώιεηα νιόθιεξνπ ηνπ πξόζζηνπ εκηκνξίνπ ηεο ζθιεξήο
ππεξώαο (νπξαλίζθνπ) ηεο άλσ γλάζνπ θαη ηελ απώιεηα όισλ ησλ επάλσ δνληηώλ εθηόο από δύν
γνκθίνπο-ηξαπεδίηεο. ηελ αζζελή ηνπνζεηήζεθε κηα κεξηθή νδνληνζηνηρία γηα λα απνθαηαζηαζεί ην
ζρήκα ηνπ πξνζώπνπ θαη ε νκηιία θαη γηα λα δηεπθνιπλζεί ε κάζεζε. Απηή ε πεξίπησζε απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηεο πηζαλήο ζνβαξόηεηαο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ θαη καο δείρλεη όηη επηβάιιεηαη ν έιεγρνο, ε
απνθπγή θαη ε πξόιεςε ησλ ινηκώμεσλ θαη ηδίσο ησλ κπθεηηάζεσλ ζηνπο δηαβεηηθνύο. Δπίζεο, πξέπεη
λα ηνληζζεί ε αμία ηεο ζσζηήο θαη έγθαηξεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζηνκαηηθήο πγηεηλήο (βνύξηζηζκα,
νδνληηθό λήκα) γηα λα απνθεπρζεί ε αλάπηπμε θιεγκνλώλ ηνπ πεξηνδνληίνπ από ηηο νπνίεο πξνζβάιινπλ
ηνλ νξγαληζκό ηα δηάθνξα κηθξόβηα θαη ηδίσο νη κύθεηεο..

