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Tὸ χρόνιο στοματικὸ φλεγμονῶδες φορτίο
συσχετίζεται ἰσχυρὰ καὶ ἀνεξάρτητα μὲ χαμηλὴ
φυσικὴ κατάσταση στοὺς ἄνδρες.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν ἑκατὸν δώδεκα μὴ-καπνιστὲς ἄνδρες ἀστυνομικοί, οἱ ὁποῖοι ὁλοκλήρωσαν ἕνα πρότυπο τέστ φυσικῆς κατάστασης. Οἱ
συμμετέχοντες ὑποβλήθηκαν σὲ στοματικὲς κλινικὲς καὶ ἀκτινολογικὲς ἐξετάσεις. Ἡ περιοδοντικὴ
νόσος ἐκτιμήθηκε μὲ τὸ βάθος τοῦ περιοδοντικοῦ
θυλάκου (μὲ τὴν χρήση εἰδικῆς περιοδοντικῆς
μύλης) καὶ τὴν κλινικὴ ἀπώλεια πρόσφυσης. Στὸ
πλαίσιο τῆς ἁκτινολογικῆς ἀνάλυσης, ἐκτιμήθηκε
τόσο ἡ μεταβλητὴ τῆς ὕπαρξης περιοδοντίτιδας
ὅσο καὶ ἐνδοδοντίας (ἀπονεύρωση).
Tὸ ἐνδοδοντικὸ φορτίο ὑπολογίστηκε συν
δυάζοντας τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ δοντιῶν μὲ περιοδοντίτιδα καὶ/ἢ ἐνδοδοντία (ἀπονεύρωση) γιὰ
κάθε ἄτομο. Τὸ στοματικὸ φλεγμονῶδες φορτίο
ὑπολογίστηκε συνδυάζοντας τὸ ἐνδοδοντικὸ
φορτίο καὶ τὴν κλινικὴ ἀπώλεια πρόσφυσης. Τὸ

ἀποτέλεσμα τῆς φυσικῆς κατάστασης (ὅπως ἐξήχθη μὲ βάση 4 τέστ μυϊκῆς δύναμης καὶ ἀερόβιας
ἀντοχῆς) διχοτομήθηκε σὲ δύο ἐπίπεδα ὡς ὑψηλὸ
καὶ χαμηλό. Τὰ μοντέλα πολυμεταβλητῆς λογιστικῆς παλινδρόμησης σταθμίστηκαν ὡς πρὸς τὴν
ἡλικία, τὸν δείκτη μάζας σώματος καὶ τὴ συχνότητα ἡμερήσιας ἄσκησης.
Τὰ ὑπέρβαρα ἄτομα (OR=0.38, 95% CI=0.17–
0.83) καὶ τὰ ἄτομα μὲ ≥1 δόντι μὲ κλινικὴ ἀπώλεια
πρόσφυσης ≥4 mm (OR=0.42, 95% CI=0.19–0.92),
παρουσίασαν σημαντικὰ μικρότερη σχετικὴ πιθανότητα νὰ πετύχουν τὸ ὑψηλότερο σκὸρ στὸ τέστ
φυσικῆς κατάστασης. Βρέθηκε ἐπίσης σημαντικὴ
συσχέτιση μεταξὺ τοῦ βάθους τοῦ περιοδοντικοῦ
θυλάκου, τῆς κλινικῆς ἀπώλειας πρόσφυσης, τοῦ
στοματικοῦ φλεγμονώδους φορτίου καὶ τῆς φυσικῆς κατάστασης (p<0.05).
Ἡ ἀνάλυση πολυμεταβλητῆς παλινδρόμησης
ἀνέδειξε ὅτι ἄτομα μὲ στοματικὸ φλεγμονῶδες
φορτίο (ἐνδοδοντικὸ φορτίο >3 καὶ κλινικὴ ἀπώλεια πρόσφυσης ≥4 mm) εἶχαν 81% χαμηλότερη
σχετικὴ πιθανότητα νὰ ἐπιτύχουν τὸ ὑψηλότερο
σκὸρ στὸ τέστ φυσικῆς κατάστασης (OR=0.19,
95% CI =0.04–0.87, p=0.03), συγκριτικὰ μὲ ἄτομα
μὲ ἐνδοδοντικὸ φορτίο <3 καὶ χωρὶς κλινικὴ ἀπώλεια πρόσφυσης ≥4 mm (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1. Σχετικὴ πιθανότητα ἐκδήλωσης τοῦ ὑψηλότερου σκὸρ φυσικῆς κατάστασης μὲ βάση τὰ διάφορα
κλινικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν συμμετεχόντων.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἐκτεταμένη ἔρευνα βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη, σχετικὰ μὲ τὴ μελέτη τῆς συσχέτισης καὶ τῶν πιθανῶν ἐπιπτώσεων τοῦ στοματικοῦ φλεγμονώδους φορτίου καὶ συστηματικῶν
ἐκβάσεων ὑγείας ὅπως οἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις, ἡ παχυσαρκία καὶ ὁ σακχαρώδης διαβήτης.
Στὴν παροῦσα μελέτη βρέθηκε ὅτι τὰ ἄτομα μὲ
αὐξημένο φορτίο ἐνδοδοντικῆς καὶ περιοδοντικῆς νόσου σχετίζονταν ἀνεξάρτητα μὲ φτωχὴ φυσικὴ κατάσταση. Συνεπῶς, τόσο οἱ περιοδοντικὲς
ὅσο καὶ οἱ ἐνδοδοντικὲς παράμετροι πρέπει νὰ
συμπεριληφθοῦν σὲ μελλοντικὲς μελέτες, οἱ ὁποῖες
θὰ ἐξετάσουν τὴ συσχέτιση τῶν στοματικῶν παθήσεων καὶ τῆς φυσικῆς κατάστασης ἢ ἄλλων συστηματικῶν ἐκβάσεων.
Δεδομένου τῆς στενῆς σχέσης μεταξὺ φυσικῆς
ἄσκησης καὶ φλεγμονῆς καὶ λαμβάνοντας ὑπόψη
τοὺς παρόμοιους προ-φλεγμονώδεις βιοδεῖκτες,
οἱ ὁποῖοι ἐμπλέκονται στὴν περιοδοντίτιδα καὶ
στὸν μυϊκὸ μεταβολισμό, εἶναι λογικὸ νὰ συμ
περάνουμε ὅτι ἡ χαμηλοῦ βαθμοῦ συστηματικὴ
φλεγμονή, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὶς στοματικὲς παθήσεις, θὰ μποροῦσε νὰ ἐπηρεάσει τὴ φυσικὴ κατάσταση. Ἡ εἴσοδος τῶν προφλεγμονωδῶν
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δεικτῶν στὴν κυκλοφορία ἔχει ἀρνητικὴ ἐπίδραση στὸ μυϊκὸ μεταβολισμὸ καὶ κατὰ συνέπεια στὴ
μυϊκὴ λειτουργία μακροπρόθεσμα. Ἐπιπρόσθετα,
κατὰ τὴν ἄσκηση ἡ οὐδὸς τοῦ πόνου μπορεῖ νὰ
μειωθεῖ, ὡς συνέπεια τῶν φλεγμονωδῶν διεργασιῶν ποὺ λαμβάνουν χώρα στὴ διάρκεια διαφόρων μικροτραυματισμῶν, γεγονὸς ποὺ ἐπιτείνεται
στὴν περίπτωση ποὺ κάποιος ὑποφέρει ἀπὸ περιοδοντίτιδα, ἔχοντας ἤδη αὐξημένο στοματικὸ
φλεγμονῶδες φορτίο.
Ἡ διατήρηση τῆς ἐνδοδοντικῆς καὶ περιοδοντικῆς ὑγείας εἶναι στοιχεῖο κλειδὶ τῆς στοματικῆς καὶ γενικῆς ὑγείας, στὸ ἐπίπεδο τοῦ πληθυσμοῦ καὶ στὸ ἀτομικὸ ἐπίπεδο. Ἐὰν μελλοντικὲς
προοπτικὲς μελέτες ἐπιβεβαιώσουν ὅτι ὑπάρχει
πραγματικὴ συσχέτιση μεταξὺ τῶν στοματικῶν
παθήσεων καὶ τῆς φυσικῆς κατάστασης, τότε ἡ
πρόληψη καὶ ἡ θεραπεία τῶν ἐνδοδοντικῶν καὶ
τῶν περιοδοντικῶν νόσων, μὲ σκοπὸ τὴ συμβολὴ
στὴ βελτίωση τῆς φυσικῆς κατάστασης (ἀλλὰ καὶ
τὸ ἀντίστροφο), πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὡς σημαντικὴ στρατηγικὴ τῆς δημόσιας ὑγείας.
Εremenko M, Pink C, Biffer R, Schmidt CO,
Ittermann T, Kocher T, Meisel P, et al. Crosssectional association between physical strength,
obesity, periodontitis and number of teeth in a
general population. JClinPeriodontol 2016; 43:
401-407.
Ἠ περιοδοντικὴ νόσος σχετίζεται μὲ τὸ ἐπίπεδο μυϊκῆς δύναμης σὲ διαφορετικὸ βαθμὸ μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 2.089 ἄτομα (Ηealth
Study of Pomerania), οἱ ὁποῖοι ὑποβλήθηκαν σὲ
ἀνθρωπομετρικές, κλινικὲς καθὼς καὶ σὲ ἐξετάσεις στοματικῆς ὑγιεινῆς (κλινικὴ ἀπώλεια πρόσφυσης, ἀριθμὸς δοντιῶν), ἐνῶ μετρήθηκαν καὶ
τὰ ἐπίπεδα μυϊκῆς δύναμης. Στὴν στατιστικὴ ἀνάλυση πολλαπλῆς παλινδρόμησης ἔγινε στάθμιση
ὡς πρὸς τὴν ἡλικία, τὸ ΒΜΙ, τὴν ἀναλογία μέσης/
ἰσχίου, τὴ CRP καὶ τὴν HbA1C.
Ἠ κλινικὴ ἀπώλεια πρόσφυσης σχετίστηκε
μὲ τὰ ἐπίπεδα μυϊκῆς δύναμης καὶ στὰ δύο φῦλα
(Σχῆμα 2). Βρέθηκε ὅτι κάθε 1 mm μείωσης τοῦ
περιοδοντικοῦ θυλάκου σχετιζόταν μὲ μείωση τῆς
μυϊκῆς δύναμης κατὰ 1.47 kg (95% CI: 2.29-0.65)
στοὺς ἄνδρες καὶ 0.38 kg στὶς γυναῖκες (95% CI:
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δειχτεῖ ἡ καταβολικὴ ἐπίδραση τῶν φλεγμονωδῶν
διεργασιῶν στὴ μυϊκὴ μᾶζα καὶ λειτουργία τῶν
ἡλικιωμένων.
Ἐπιπρόσθετα, ἡ παχυσαρκία ὡς παράγων
κινδύνου (τόσο γιὰ περιοδοντίτιδα ὅσο καὶ γιὰ
μείωση τῆς φυσικῆς ἀπόδοσης) ἴσως νὰ ἐξηγεῖ ἕνα
μέρος τῆς σχέσης μεταξὺ μυϊκῆς δύναμης καὶ περιοδοντίτιδας, δεδομένου ὅτι ὁ σχετικὸς κίνδυνος
μειώθηκε, ὅταν στὸ μοντέλο στατιστικῆς ἀνάλυσης συμπεριελήφθη ὁ BMI καὶ ἡ ἀναλογία μέσης/
ἰσχίων.
Τέλος, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀγνοεῖται ἡ σχέση
ποὺ πιθανότατα ὑπάρχει μεταξὺ τῆς δύναμης τῶν
μασητήρων μυῶν καὶ τῆς φυσικῆς κατάστασης σὲ
ἄτομα τρίτης ἡλικίας. Δεδομένου τῆς μικρότερης
δύναμης τῶν μυῶν αὐτῶν στοὺς ἡλικιωμένους
λόγῳ γήρανσης (ἀλλὰ καὶ περιοδοντίτιδας), τὰ
ἀποτελέσματα τῆς παρούσης ἐργασίας θεωροῦνται σημαντικὰ καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀξιολογοῦνται
ἐπαρκῶς ἀπὸ τοὺς θεράποντες ἰατρούς.

Σχῆμα 2. Σχέση μεταξὺ κλινικῆς ἀπώλειας πρόσφυσης
(σὲ mm) καὶ τῆς μυϊκῆς δύναμης σὲ ἄνδρες (πάνω) καὶ
γυναῖκες (κάτω).

0.89-0.14), ἀντίστοιχα. Ἐπιπρόσθετα, ὁ ἀριθμὸς
τῶν ἐναπομείναντων δοντιῶν σχετίστηκε θετικὰ
μὲ τὴ μυϊκὴ δύναμη περισσότερο στοὺς ἄνδρες [β
coefficient: 0.41 (95% CI: 0.17-0.66] ἀπὸ ὅτι στὶς
γυναῖκες [β coefficient: 0.10 (95% CI: 0.03-0.24].
Βάσει τῶν συγγραφέων, ἡ σχέση περιοδοντικῆς νόσου καὶ μυϊκῆς δύναμης μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ μέσῳ ὁρισμένων ὑποθέσεων. Λόγῳ γήρανσης
παρατηρεῖται συχνὰ ἐπιδείνωση τῆς στοματικῆς
ὑγείας (περιοδοντίτιδα, ἀπώλεια δοντιῶν, κ.ἄ.)
ὅσο καὶ ἔκπτωση πολλῶν φυσιολογικῶν λειτουργιῶν τοῦ ὀργανισμοῦ. Συνδετικὸ κρίκο μεταξύ
των ἴσως νὰ ἀποτελεῖ ἡ χρόνια, ἤπιας μορφῆς
συστηματικὴ φλεγμονή, δεδομένου ὅτι ἔχει ἀπο-

