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Περίληψη
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας ενός οδοντικού εμφυτεύματος
είναι η οστεοενσωμάτωσή του. Ποικίλοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών
τεχνικών, της ποιότητας και επάρκειας του οστού, παραγόντων που σχετίζονται με τον
ξενιστή, αλλά και διατροφικών παραμέτρων. Η βιταμίνη D είναι ένας από τούς σημαντικoύς διατροφικούς παράγοντες. Η συγκεκριμένη βιταμίνη ρυθμίζει το μεταβολισμό του
ασβεστίου και του φωσφόρου, προάγει την ανάπτυξη και συμμετέχει στην εναλάτωση
των οστών, ώστε να διατηρείται η ομοιοστασία τους. Έχει δειχθεί ότι υψηλά επίπεδα
βιταμίνης D στον ορό του αίματος μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης περιοδοντικής νόσου
και επηρεάζουν την επιτυχία των εμφυτευμάτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
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βιταμίνη D oστεοενσωμάτωση επιτυχία εμφυτευμάτων

Summary
Τhe process of osteointegration constitutes one of the most important factors responsible
for the success of implant treatment. A great number of factors that affect the osteointegration of dental implants has been reported, including surgical techniques, bone quality
and quantity, host-related factors and nutritional parameters. Vitamin D seems to be one of
them. Vitamin D regulates the metabolism of calcium and phosphorus, promotes growth
and bone mineralization of oral cavity and rest of the body, in order to maintain their homeostasis. High serum vitamin D levels, according to studies, reduce the risk of developing
periodontal disease and thus, affect implant success. The present review aims to review
the literature thoroughly in order to examine their possible interaction.
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Επίδραση της βιταμίνης D στην οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων

Εισαγωγή
H διαδικασία σχηματισμού ενός ισχυρού, λειτουργικού
και σταθερού δεσμού μεταξύ της οστικής επιφάνειας
και της επιφάνειας του εμφυτεύματος, ονομάζεται οστεοενσωμάτωση1. Κατά τη διαδικασία αυτή, σκοπός είναι
το εμφύτευμα να γίνει αποδεκτό από τον ξενιστή και να
ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί δημιουργίας νέου οστού
γύρω από την επιφάνειά του, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό 2. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται από τρία ξεχωριστά στάδια κατά την επούλωση: την οστεοδιέγερση,
τον εκ νέου σχηματισμό οστού και την αναδιαμόρφωση
του οστού 3. Η επαρκής αναδιαμόρφωση του οστού αποτελεί κύρια παράμετρο για μακροχρόνια διατήρηση του
θεραπευτικού αποτελέσματος, χωρίς επιπλοκές4. Κατά
τη συνεχή αναδιαμόρφωση, σχηματίζεται νέο οστό μεταξύ του ιστού δέκτη και του εμφυτεύματος, αντικαθιστώντας το παλιό οστό, το οποίο απορροφάται από τους
οστεοκλάστες5.
Βιταμίνη D
Η βιταμίνη D είναι μια οργανική ουσία που ανήκει στην κατηγορία τόσο των ορμονών6 όσο και των υδατοδιαλυτών
βιταμινών7. Οι δύο κύριες μορφές της είναι η εργοκαλσιφερόλη (βιταμίνη D2) και η χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D3), που σχηματίζονται από τις αντίστοιχες προ-βιταμίνες τους, εργοστερόλη και 7-δεϋδροχοληστερόλη
(7-dehydrocholesterol, 7-DHC)8. Η βιταμίνη D2 μπορεί να
ληφθεί σε μικρότερο βαθμό με τη διατροφή και σε μεγαλύτερες ποσότητες από εμπλουτισμένα τρόφιμα και
συμπληρώματα8. Η βιταμίνη D3 προέρχεται από τη χοληστερόλη και στον άνθρωπο παράγεται με την έκθεση σε
υπεριώδη-Β ακτινοβολία (Ultraviolet Radiation –B,UV-B)9.
Μετά την παραγωγή της βιταμίνης D στο δέρμα ή την
πρόσληψή της από την τροφή, μετατρέπεται στο ήπαρ
σε 25-υδροξυβιταμίνη D[25-hydroxyvitamin D,25(OH)D]
και στους νεφρούς σε 1,25-διυδροξυ-βιταμίνη D ή καλσιτριόλη [1,25-dihydroxyvitamin D, 1,25 [OH]2 D], τη δραστική μορφή της βιταμίνης D10. Ύστερα από τη μετατροπή
της βιταμίνης D στη δραστική μορφή της, η τελευταία
απελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος10. Όσον
αφορά τη 25-υδροξυβιταμίνη D, επίπεδα στον ορό του
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αίματος μικρότερα των 10 ng /ml υποδηλώνουν σοβαρή ανεπάρκεια, ενώ επίπεδα 10-24 ng /ml αντιπροσωπεύουν ανεπάρκεια, και τέλος τιμές 25-80 ng /ml θεωρούνται φυσιολογικές10 (Πίνακας I). Σε περιπτώσεις
χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D στον ορό του αίματος,
το λεπτό έντερο απορροφά περίπου το 10% -15% του
ασβεστίου11,12. Ωστόσο, όταν αποκαθίσταται η επάρκειά
της, η απορρόφηση του ασβεστίου, από το έντερο, αυξάνεται περίπου στο 30% –40%12. Ως εκ τούτου, τα χαμηλά
επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπαρκή
απορρόφηση ασβεστίου και αυτό έχει κλινικές επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία των οστών αλλά και στις περισσότερες μεταβολικές λειτουργίες12. Στον αντίποδα, η
υπερβολική χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D δύναται να προκαλέσει τοξικότητα13. Η υπερασβεστιαιμία
είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των περισσοτέρων από
τα συμπτώματα της τοξικότητας της βιταμίνης D13. Στα
συνηθέστερα συμπτώματα συγκαταλέγονται οι γαστρεντερικές διαταραχές, οι συνεχείς πονοκέφαλοι, ο ακανόνιστος καρδιακός παλμός, η απώλεια όρεξης, ο πόνος
και στους μύες και στις αρθρώσεις, γεγονός που καθιστά
αδήριτη ανάγκη την αποφυγή της υπερδοσολογίας13.
Βιταμίνη D και οστεοενσωμάτωση
Η βιταμίνη D συμμετέχει στην εναλάτωση του οστού,
ελέγχει το ανοσοποιητικό σύστημα14, ρυθμίζει τη δραστηριότητα των οστεοβλαστών και διευκολύνει την
απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου από τον οργανισμό15. Τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης έχουν συσχετιστεί με αύξηση της επίπτωσης και της θνησιμότητας
που οφείλεται σε χρόνιες παθήσεις όπως καρδιαγγειακές παθήσεις (Cardiovascular Diseases, CVD), διαβήτη,
παχυσαρκία και δυσλιπιδαιμία16,17. Κατά την περίοδο της
οστεοενσωμάτωσης, η βιταμίνη D δύναται να επηρεάσει
την επιτυχία της διαδικασίας μέσω της επίδρασής της
στο ανοσοποιητικό σύστημα18. Σύμφωνα με ορισμένες
επιδημιολογικές μελέτες, η καλσιτριόλη είναι ικανή να
επηρεάσει τόσο την εγγενή όσο και την επίκτητη ανοσία18. Επιπλέον, επάγει την λειτουργία των μακροφάγων,
ενισχύει τη χημειοταξία και τη φαγοκυττάρωση, οδηγώντας στην παραγωγή κυτοκινών και άλλων ανοσορρυθμι-

Πίνακας I. Η βιταμίνη D βάσει των επιπέδων 25(OH)D στο αίμα
Κατάσταση Βιταμίνης D

Επίπεδα 25(ΟΗ)D σε νανογραμμάρια ανά χιλιόλιτρο (ng/ml)

Ελλιπής

< 10 ng/ml

Ανεπαρκής

10-29 ng/ml

Επαρκής

>30 ng/ml

Δυνητικά επιβλαβής

>150 ng/ml
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στικών πεπτιδίων18. Η συσχέτιση της ανεπάρκειας της
βιταμίνης D με μειωμένη αντιμικροβιακή δράση των κυττάρων και αυξημένο κίνδυνο βακτηριακών λοιμώξεων
αναφέρεται από σημαντικό αριθμό μελετών και υποδεικνύει την αξία της επάρκειάς σε κλινικό επίπεδο τόσο
κατά την επούλωση όσο και κατά την οστεοενσωμάτωση
των εμφυτευμάτων19.
Η συμμετοχή της βιταμίνης D στο μεταβολισμό του οστού
επηρεάζει άμεσα την οστεοενσωμάτωση, η οποία εξαρτάται από τον σωστό μεταβολισμό του ασβεστίου και
του φωσφόρου20. H βιταμίνη D ρυθμίζει επίσης την γονιδιακή έκφραση της οστεοκαλσίνης, της οστεοποντίνης,
της καλβινδίνης και της 24-υδροξυλάσης, αυξάνοντας
τον σχηματισμό εξωκυττάριου πρωτεϊνικού υποστρώματος από οστεοβλάστες και διεγείρει τη δραστηριότητα
των οστεοκλαστών21,22.
Οι διαδικασίες αναδιαμόρφωσης του οστού κρίνονται ιδιαίτερα δυναμικές κατά την περίοδο της οστεοενσωμάτωσης, προβάλλοντας μεγαλύτερη την ανάγκη επίτευξης
ορθής συγκέντρωσης των μεταβολιτών της βιταμίνης D3
στον ορό του αίματος23. Η προστατευτική επίδραση της
βιταμίνης D στην πυκνότητα και τη μικρο-αρχιτεκτονική
του οστού γύρω από το εμφύτευμα επισημαίνεται, χωρίς
ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί αν αυτή οφείλεται
στην αναστολή της οστικής απορρόφησης ή στην ενεργοποίηση των οστεοβλαστών προς τον σχηματισμό επι-
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πλέον οστίτη ιστού24. Μετά τη χειρουργική τοποθέτηση,
επιτυγχάνεται η αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος,
ενώ η αναδιαμόρφωση του οστίτη ιστού, η οποία λαμβάνει χώρα τους επόμενους μήνες, οδηγεί στην ενσωμάτωση του εμφυτεύματος με το οστό23. Κατά τη διάρκεια της
οστεοενσωμάτωσης, η επίδραση της καλσιτριόλης στον
μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου, καθώς
και στη διαδικασία ενεργοποίησης και διαφοροποίησης
των οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών, θεωρείται
σημαντική23. Έχει δειχθεί ότι οι οστεοκλάστες δεν διαθέτουν υποδοχείς για τη βιταμίνη D και σχηματίζονται
ως αποτέλεσμα της σύντηξης περίπου 5 έως 10 προδρόμων κυττάρων που επηρεάζονται από τη βιταμίνη
D23. Οι οστεοβλάστες διαθέτουν τον ανάλογο υποδοχέα
και η διαδικασία διαμόρφωσης του οστού επιτυγχάνεται
μέσω οστεοκλαστών που έρχονται σε επαφή με οστεοβλάστες μέσω υποδοχέων23.
Υλικά και Μέθοδοι
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετήθηκε ενδελεχώς η διεθνής
βιβλιογραφία στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
Pub Med, Skopus, Copernicus, Google Scholar με τους
ακόλουθους όρους: vitamin D, osteointegration, implant
success. Στα πλαίσια της παραπάνω αναζήτησης συγκαταλέχθηκαν άρθρα δημοσιευμένα στην αγγλική και
ελληνική γλώσσα και όλα αφορούσαν κλινικές μελέτες.
Τέλος, δεν υπήρξε κάποιος περιορισμός όσον αφορά το
έτος δημοσίευσης των άρθρων.
Αποτελέσματα
Μετά την εκτενή ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας προέκυψαν 6 κλινικές μελέτες σε ανθρώπους που
σχετίζονται με το αντικείμενο της ανασκόπησης. Πέντε
εξ αυτών των μελετών αποτελούν τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες RCT και 1 κλινικό περιστατικό. Στην
πλειοψηφία των μελετών το εύρος του δείγματος είναι
μικρό, ενώ σε 2 μόνο μελέτες το δείγμα ξεπερνά τους
800 ασθενείς. Δύο μελέτες εξέταζαν την πρώιμη απώλεια εμφυτεύματος, 1 μελέτη εστίασε στην εξέταση του
λόγου OPG/RANKL, 1 μελέτη μέτρησε τις κλασικές περιοδοντικές παραμέτρους, 1 το ύψος του φατνιακού οστού
ακτινογραφικά και 1 την ποσότητα της βιταμίνης D, με
κοινό παρονομαστή όλων την χορήγηση βιταμίνης D. Από
το σύνολο των 6 εργασιών, 2 είναι οι εργασίες που πρόσκεινται θετικά για την επίδραση της βιταμίνης D στην
οστεοενσωμάτωση. Τα στοιχεία των παραπάνω μελετών παρουσιάζονται στον Πίνακα II.
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Πίνακας ΙI. Χαρακτηριστικά συγκριτικών μελετών για την επίδραση της Βιταμίνης D
στην οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων
Συγγραφέας

Χαρακτηριστικά δείγματος

Κλινικές και εργαστηριακές
παράμετροι

Αποτελέσματα

Garg και συν. 2020

32 ασθενείς, ομάδα I: λήψη
συμπληρωμάτων D3, ομάδα ΙΙ: μη
λήψη συμπληρωμάτων D3

Μελετήθηκε το ύψος του
φατνιακού οστού σε 1 εβδομάδα, 3 μήνες, 6 μήνες

Σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων
(Ρ <0,01, 0,05) στο διάστημα 3 μηνών με 
τιμές για την ομάδα Ι σε σύγκριση με την
ομάδα II

Boas και συν. 2019

10 ασθενείς μέτρηση 25(0Η)
D, ομάδα D ανεπαρκής με 21-29
ng/ml, ομάδα ελέγχου επαρκής
30-100 ng/ml

Μελέτη OPG/RANKL κατά
την τοποθέτηση εμφυτεύματος & αποκάλυψη

Επαρκής οστεοενσωμάτωση και στις δυο
ομάδες

Piccolotto και συν.
2019

33 ασθενείς, ομάδα ελέγχου
(n=19), ομάδα ΒD( n=14) όπου
χορηγήθηκε 50000 IU ΒD ανά
εβδομάδα για 8 εβδομάδες
μετά το 1 έτος τοποθέτησης

Μετρήθηκε το ΒΘ, το ΕΚΒ, ο
ΔΑ, ο ΔΠ, η ΑΦ, η ΒD

Διαφορές στο ΒΘ (p = 0,0247) και την ΑΦ
(p <0,0001), όχι στατιστικά σημαντικές
διαφορές μετά τη χορήγηση βιταμίνης D

Mangano και συν.
2018

Σε 855 ασθενείς τοποθετήθηκαν 1740 εμφυτεύματα

Η ΠΑΕ σχετίζεται με  επίπεδα ΒD

35 ΠΑΕ, 3 ΠΑΕ(11,1%) σε 27 ασθενείς
με επίπεδα ΒD στον ορό <10 ng / mL, 20
ΠΑΕ (4,4%) σε 448 ασθενείς με επίπεδα
10-30 ng / mL και 12 ΠΑΕ (2,9%) σε 410
ασθενείς με επίπεδα> 30 ng / mL, μη
στατιστικά σημαντική διαφορά στις 3
ομάδες (P = 0,105)

Mangano και συν.
2016

Σε 822 ασθενείς τοποθετήθηκαν
1625 εμφυτεύματα

Η ΠΑΕ σχετίζεται με  επίπεδα ΒD

27 ΠΑΕ, 9 ΠΑΕ (2,2%) σε ασθενείς με ΒD
στον ορό> 30 ng / mL, 16 ΠΑΕ (3,9%) σε
ασθενείς με 10-30 ng / mL και 2 πρώιμες
αποτυχίες (9,0%) σε ασθενείς με επίπεδα
<10 ng /ml, , μη στατιστικά σημαντική
διαφορά στις 3 ομάδες (P = 0,15)

Fretwurst και συν.
2016

Σε 2 ασθενείς τοποθετήθηκαν
εμφυτεύματα που αφαιρέθηκαν
15 ημέρες αργότερα

Μελετήθηκαν τα επίπεδα ΒD

 επίπεδα BD <20 ng/ml και στους 2
ασθενείς

*ΒΘ: βάθος θυλάκου, ΕΚΒ: εύρος κερατινοποιημένου βλεννογόνου, ΔΑ: δείκτης αιμορραγίας, ΔΠ: δείκτης πλάκας, ΑΦ: απόσταση
εμφυτεύματος από φατνιακή ακρολοφία, BD: βιταμίνη D, ΠΑΕ: πρώιμη απώλεια εμφυτεύματος
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τα ευρήματα των κλινικών μελετών υπάρχει
συσχέτιση της οστεοενσωμάτωσης και της βιταμίνης D.
Οι Garg και συν. πραγματοποίησαν μια μελέτη με 32
ασθενείς25. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με
βάση το επίπεδο βιταμίνης D <30 ng / ml (Ομάδα Ι: ασθενείς που έλαβαν συμπληρώματα βιταμίνης D3, συγκεκριμένα χοληκαλσιφερόλη 1g 60.000 IU / μήνα) ή<30 ng /
ml (Ομάδα II: όχι λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D3)25.
Όλα τα εμφυτεύματα εμφάνισαν κλινικά αποδεκτό ύψος
φατνιακού οστού σε διάστημα 1 εβδομάδας, 3 μηνών και
6 μηνών25. Υπήρχε μια στατιστικά μη σημαντική διαφορά
για τις τιμές μεταξύ των ομάδων (P> 0,05) για όλες τις
άλλες τιμές σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα25. Ωστόσο, παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική έως ιδιαίτερα σημαντική διαφορά για τις τιμές μεταξύ των ομάδων (Ρ <0,01, 0,05) στο διάστημα 3 μηνών με υψηλότερες
τιμές για την Ομάδα Ι σε σύγκριση με την Ομάδα II25. Από
τη μελέτη συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 25-υδροξυχοληκαλσιφερόλη επάγει τον σχηματισμού οστού γύρω
από το εμφύτευμα25.
Οι Boas και συν. επέλεξαν στη μελέτη τους 10 συμμετέχοντες που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για τη μέτρηση
των επιπέδων ορού της 25-υδροξυβιταμίνης D και ταξινομήθηκαν ως εξής : 5 συμμετέχοντες με ανεπάρκεια
βιταμίνης D 25-(OH) 21 -29 ng/ml (Ομάδα D - ανεπαρκής)
και 5 συμμετέχοντες με επάρκεια βιταμίνης D 25- (OH)
30-100 ng/ml (Ομάδα ελέγχου)26. Η οστεοενσωμάτωση
αξιολογήθηκε μέσω κλινικής εξέτασης, ψηφιακής ακτινογραφίας και απεικόνισης τον 3ο μήνα μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος26. Οι εργαστηριακές αναλύσεις
περιελάμβαναν την αξιολόγηση της γονιδιακής έκφρασης του λόγου της οστεοπροτεγερίνης προς τον μεσολαβητή ενεργοποίησης υποδοχέα του νουκλεοτιδικού
παράγοντα κΒ, ενός συστήματος που ελέγχει τη διαφοροποίηση, τη σύντηξη, την ενεργοποίηση και την απόπτωση
οστεοκλαστών, (Osteoprotegerin, Receptor Activator of
Nuclear Factor-κB Ligand, OPG/RANKL)26. Στις δύο ομάδες, ο λόγος OPG/RANKL μελετήθηκε τη στιγμή της τοποθέτησης του εμφυτεύματος (χρόνος 1) και κατά την
αποκάλυψη του εμφυτεύματος (χρόνος 2)26. Τα κλινικά
και ακτινογραφικά αποτελέσματα απέδειξαν επαρκή κλινική οστεοενσωμάτωση σε όλους τους συμμετέχοντες
στην έρευνα26. Τα επίπεδα OPG/RANKL δεν παρουσίασαν
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων και
μεταξύ των διαστημάτων ανάλυσης26. Αυτή η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρά τις διαφοροποιήσεις
στα επίπεδα βιταμίνης D στον ορό, δεν υπάρχει κλινική
συσχέτιση με αποτυχία στην οστεοενσωμάτωση και την
αναδιαμόρφωση του οστού26. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D

δεν αποτελεί επομένως, πραγματική αντένδειξη για την
τοποθέτηση εμφυτευμάτων26.
Οι Piccolotto και συν., στην μελέτη τους χρησιμοποίησαν κλινικές και ακτινογραφικές αξιολογήσεις εάν και
κατά πόσο τα ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D επηρεάζουν
την υγεία των ασθενών με επί εμφυτευμάτων αποκαταστάσεις27. Συλλέχθηκαν δεδομένα από 33 ασθενείς και
μετρήθηκαν το βάθος θυλάκου, το εύρος κερατινοποιημένου βλεννογόνου, ο δείκτης αιμορραγίας, ο δείκτης
πλάκας, η απόσταση από το εμφύτευμα έως τη φατνιακή
ακρολοφία και το επίπεδο βιταμίνης D (Vitamin D,VD)27.
Μετά από 1 έτος τοποθέτησης οι ασθενείς με επίπεδα
κάτω των 30 ng / ml έλαβαν 50000 IU VD ανά εβδομάδα
για 8 εβδομάδες, ενώ οι ακτινογραφικοί έλεγχοι επαναλήφθηκαν τόσο για την ομάδα ελέγχου (n = 19) όσο και
την ομάδα VD (n = 14)27. Συγκρίθηκαν τα κλινικά και ακτινογραφικά αποτελέσματα κατά την έναρξη και μετά τη
θεραπεία27. Εντοπίστηκαν διαφορές στο βάθος θυλάκου
(p = 0,0247) και την απόσταση από το εμφύτευμα έως το
οστό (p <0,0001), αλλά δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μετά τη χορήγηση βιταμίνης D27. Το εύρος
κερατινοποιημένου βλεννογόνου, ο δείκτης αιμορραγίας
και ο δείκτης πλάκας δεν παρουσίασαν στατιστικά διαφορές μεταξύ των ομάδων27. Τα επίπεδα βιταμίνης D
ήταν 24,95 ± 0,96 ng / mL στην ομάδα VD (42,42% των
ασθενών), ενώ το 57,57% όλων των συμμετεχόντων είχαν μέση τιμή VD 40,99 ± 1,23 ng / mL, στατιστικά σημαντική διαφορά (p = 0,0034)27. Σύμφωνα με κλινικά και
ακτινογραφικά ευρήματα, τα επίπεδα ορού VD δεν φαίνεται να επηρεάζουν την υγεία του εμφυτεύματος27.
Οι Mangano και συν. πραγματοποίησαν έρευνα με 855
ασθενείς στους οποίους είχαν τοποθετηθεί εμφυτεύματα από το 2003 έως το 201728. Σκοπός ήταν να μελετηθεί κατά πόσο η πρώιμη απώλεια του εμφυτεύματος
(Early Dental Implant Failure, ΕDIF), σε διάστημα 4 μηνών
μετά την τοποθέτηση, σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στον ορό του αίματος28.Στους 885 ασθενείς
τοποθετήθηκαν 1.740 εμφυτεύματα28. Συνολικά, αναφέρθηκαν 35 EDIF (3,9%)28. Δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του EDIF και του φύλου των ασθενών (P = 0,998), της
ηλικίας (P = 0,832), του καπνίσματος (P = 0,473) ή του
ιστορικού περιοδοντικής νόσου (P = 0,386)28. Τρία EDIF
(11,1%) αναφέρθηκαν σε 27 ασθενείς με επίπεδα βιταμίνης D στον ορό <10 ng / mL, 20 EDIF (4,4%) σε 448 ασθενείς με επίπεδα μεταξύ 10 και 30 ng / mL και 12 EDIF
(2,9%) 410 ασθενείς με επίπεδα> 30 ng / mL28. Παρόλο
που υπήρχε σαφής τάση για αυξημένη συχνότητα εμφάνισης EDIF σε μειωμένα επίπεδα βιταμίνης D στον ορό,
δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (P = 0,105)
μεταξύ αυτών των τριών ομάδων και η μελέτη απέτυχε
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να καταδείξει μια σημαντική σχέση μεταξύ των χαμηλών
επιπέδων βιταμίνης D στον ορό και του αυξημένου κινδύνου EDIF28.
Οι Mangano και συν. μελέτησαν 822 ασθενείς στους
οποίους είχαν τοποθετηθεί 1625 εμφυτεύματα κατά την
περίοδο 2003-2015, ώστε να εξεταστεί η συσχέτιση της
πρώιμης αποτυχίας των εμφυτευμάτων με τα επίπεδα
της βιταμίνης D29. Καταγράφηκαν 27 πρώιμες αποτυχίες
(3,2%)29. Δεν εντοπίστηκε σχέση μεταξύ φύλου, ηλικίας,
καπνίσματος, ιστορικού περιοδοντίτιδας και αυξημένης
συχνότητας εμφάνισης πρώιμων αποτυχιών29. Η στατιστική ανάλυση ανέφερε 9 πρώιμες αποτυχίες (2,2%) σε
ασθενείς με επίπεδα βιταμίνης D στον ορό> 30 ng / mL,
16 πρώιμες αποτυχίες (3,9%) σε ασθενείς με επίπεδα μεταξύ 10 και 30 ng / mL και 2 πρώιμες αποτυχίες (9,0%)
σε ασθενείς με επίπεδα <10 ng / mL29. Αν και υπήρχε
μια αυξανόμενη τάση στις συχνότητες εμφάνισης πρώιμων αποτυχιών εμφυτεύματος με την επιδείνωση της
ανεπάρκειας βιταμίνης D, η διαφορά μεταξύ αυτών των
3 ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντική (Ρ= 0,15)29. Η
μελέτη λοιπόν, απέτυχε να αποδείξει μια ικανοποιητική
σχέση μεταξύ των χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D στον
ορό και ενός αυξημένου κινδύνου πρόωρης αποτυχίας
εμφυτεύματος29.
Οι Fretwurst και συν. σε δυο κλινικά περιστατικά εξέτασαν τη σχέση ανεπάρκειας της βιταμίνης D με την
αποτυχία του εμφυτεύματος30. Πριν από την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, στον πρώτο ασθενή τοποθετήθηκε αυτόλογο μόσχευμα30. Και τα δυο οι ασθενείς έλαβαν
οδοντικά εμφυτεύματα από διαφορετικούς κατασκευαστές30. Στην περίπτωση του πρώτου ασθενή η τοποθέτηση έγινε σε μεθύστερο χρόνο30. Όλα τα εμφυτεύματα
αφαιρέθηκαν εντός 15 ημερών μετά την τοποθέτησή
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τους30. Υπολογίστηκαν τα επίπεδα της βιταμίνης D στον
ορό, όπου και οι δύο ασθενείς παρουσίασαν ανεπάρκεια
βιταμίνης D (επίπεδο βιταμίνης D ορού <20 ng / ml)30.
Μετά τη χορήγηση της βιταμίνης D, η τοποθέτηση του
εμφυτεύματος ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στους δύο
ασθενείς30.
Συμπέρασμα
Ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί ως προς
την επίδραση της βιταμίνης D στην οστεοενσωμάτωση.
Η χορήγησή της κατά τη χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων διαφαίνεται να ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα, όπως επίσης να μειώνει τη φλεγμονή. Επιπρόσθετα, πιθανώς συμβάλλει στην καλύτερη επούλωση,
διατηρώντας το επίπεδο του οστού πέριξ του εμφυτεύματος σε σταθερό επίπεδο. Λόγω ύπαρξης ετερογένειας
των αποτελεσμάτων στις μελέτες, απαιτείται η εκπόνηση περισσότερων τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών
με κατάλληλο σχεδιασμό προκειμένου να ενισχυθεί η
σύνδεση αυτή.
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