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Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ 

 
  Σο θέμα της εργασίας αυτής είναι η επίδραση της εγκυμοσύνης 

στην κατάσταση των περιοδοντικών ιστών. τη ζωή μιας γυναίκας 

οι κυριότερες φυσιολογικές και ορμονικές αλλαγές συμβαίνουν 

κατά την διάρκεια της κυήσεως . Όλες οι λειτουργίες του 

οργανισμού της μητέρας θα πρέπει να προσαρμοστούν στην 

καινούρια κατάσταση.  

  Οι ορμονικές αλλάγες που συμβαίνουν κατά την εγκυμοσύνη 

περιλαμβάνουν ραγδαία αύξηση των επιπέδων της προγεστερόνης 

και των οιστρογόνων. Σα επίπεδα της οιστραδιόλης και της 

προγεστερόνης στο σάλιο φτάνουν το μέγιστο κατά τον 9ο μήνα της 

κυήσεως. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε πως έχουν ανιχνευθεί 

υποδοχείς της προγεστερόνης και των οιστρογόνων στα κύτταρα 

του ουλικού ιστού και πως ο φλεγμαίνων ουλικός ιστός μεταβολίζει 

τις ουσίες αυτές σε μεγαλύτερο βαθμό από τον υγιή. 

  Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενδέχεται να παρατηρηθούν 

κάποιες μεταβολές στους περιοδοντικούς ιστούς οι οποίες είναι 

 

1.ουλίτιδα της εγκυμοσύνης   2.επουλίδα της κυήσεως  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3 

Πρώτα θα αναφερθούμε στην ουλίτιδα. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως  

Η ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΟΤΛΙΣΙΔΑ. 

Η ουλίτιδα της εγκυμοσύνης είναι φλεγμονή των ούλων και 

οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην οδοντική μικροβιακή 

πλάκα. 

 Καμμία αξειοσημείωτη αλλαγή δεν θα συνέβαινε στα ούλα κατά 

την διάρκεια της κυήσεως απουσία του τοπικού αιτιολογικού 

παράγοντα. Οι ορμονικές μεταβολές απλώς επιβαρύνουν και 

επιτείνουν την προυπάρχουσα φλεγμονή. 

 

Η συχνότητα της ουλίτιδας της εγκυμοσύνης κυμαίνεται  

απο 30–75 %. 

Κατά την κλινική εξέταση θα παρατηρήσουμε: 

•ερυθρή, οιδηματώδης στιλπνή επιφάνεια 

•διογκωμένες, μαλακές μεσοδόντιες θηλές, ευαίσθητες στην πίεση 

•αιμορραγία  (αυτόματη ή κατά το βούρτσισμα ή κατά την       

ανίχνευση με την περιοδοντική μύλη ) 

•κακή στοματική υγιεινή 

•θύλακοι (ψευδοθύλακοι λόγω της διόγκωσης των ούλων) 
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Ιστολογικά παρατηρούμε :  

••ΥΥππεερρππλλαασσίίαα  ττοουυ  εεππιιθθηηλλίίοουυ  μμεε  εεππιιμμηηκκυυσσμμέέννεεςς  εεππιιθθηηλλιιαακκέέςς  

κκααττααδδύύσσεειιςς  

••ΦΦλλεεγγμμοοννώώδδηηςς  κκυυττττααρριικκήή  δδιιήήθθηησσηη  ττοουυ  σσυυννδδεεττιικκοούύ  ιισσττοούύ  

••ΔΔιιεεύύρρυυννσσηη  ττωωνν  ααγγγγεείίωωνν  

••ΤΤοο  φφααττννιιαακκόό  οοσσττοούύνν  δδεε  φφααίίννεεττααιι  νναα  

  εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  γγεεννννηηττιικκέέςς  οορρμμόόννεεςς  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

χετικά με την αιτιοπαθογένεια της ουλίτιδας της εγκυμοσύνης 

οι ορμονικές μεταβολές μπορουν να επηρεάσουν τόσο την 

οδοντική μικροβιακή πλάκα αλλά κυρίως την άμυνα του ξενιστη , 

της εγκύου. 

 

                                                ΕΕππίίδδρραασσηη  οορρμμοοννιικκώώνν  μμεεττααββοολλώώνν 

 

 

 
ΟΟδδοοννττιικκήή  μμιικκρροοββιιαακκήή  ππλλάάκκαα                                        ΆΆμμυυνναα  ττοουυ  ξξεεννιισσττήή  
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ΟΟδδοοννττιικκήή  ΜΜιικκρροοββιιαακκήή  ΠΠλλάάκκαα 

  Ειδικότερα έχει παρατηρηθεί αύξηση του λόγου των 

αναερόβιων/αερόβια και αύξηση του πληθυσμού των  Prevotella 

intermedia.Πιστεύεται πως αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η 

προγεστερόνη και τα οιστρογόνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

θρεπτικό συστατικό των μικροβίων αυτών υποκαθιστώντας την 

βιταμίνη Κ3. 

Σο αποτέλεσμα της επίδρασης αυτής είναι είναι η μεταβολή στη 

σύνθεση της οδοντικής μικροβιακής πλακας.  

ΕΕππίίδδρραασσηη  σσττηηνν  άάμμυυνναα  ττοουυ  ξξεεννιισσττήή  

ΜΜηη  εειιδδιικκήή 

Όσον αφορά την άμυνα της εγκύου έχει παρατηρηθεί πως οι 

ορμονικές μεταβολές μπορούν να επιδράσουν τόσο στην μη ειδική 

όσο και στην ειδική άμυνα . 

Αναλυτικότερα έχει βρεθεί πως τα αυξημένα επίπεδα 

προγεστερόνης και οιστρογονων επιδρώντας στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα αυξάνουν της έκκριση της προσταγλανδίνης Ε2, ενός 

σημαντικού μεσολαβητή της φλεγμονής.Αποτέλεσμα της 

αυξημένης παρουσίας της προσταγλανδίνης Ε2 είναι η περαιτέρω 

αγγειοδιαστολη με συνέπεια την εντονή υπεραιμία και ερυθρότητα. 

Παράλληλα αυξάνεται και η αγγειοδιαβατότητα που κλινικα 

γίνεται αντιληπτη  με εξίδρωμα και οίδημα. 

 

••ΟΟιισσττρροογγόόνναα  ++  ππρροογγεεσσττεερρόόννηη                  PPGGEE22  

11..    ΑΑγγγγεειιοοδδιιαασσττοολλήή                                  υυππεερρααιιμμίίαα,,  εερρυυθθρρόόττηητταα  

  

22..    ΑΑγγγγεειιοοδδιιααββααττόόττηηττααςς                                  εεξξίίδδρρωωμμαα,,  οοίίδδηημμαα 
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Σα αυξημένα επίπεδα της προγεστερόνης ελλατώνουν την έκκριση 

της IL – 6  απ΄πο τις ινοβλάστες με αποτέλεσμα την αύξηση του 

σχηματισμού των μεταλλοπρωτεινασών που οδηγούν σε 

μεγαλύτερη πρωτεολυτική δράση, εφόσον ο ρόλος τους είναι η 

αποδόμηση του κολλαγόνου του συνδετικού ιστού. 

••ΠΠρροογγεεσσττεερρόόννηη                                IILL--66                        ΤΤΙΙΜΜΡΡ                            MMMMPPss    

  

                                                                                                                                                                         
                                                        ππρρωωττεεοολλυυττιικκήή  δδρράάσσηη  
  

 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζεται είναι η πλασμίνη . Πιο 

συγκεκριμένα η προγεστερόνη αυξάνει το σχηματισμό της 

πλασμίνης  με επακόλουθο να επιταχύνεται η λύση του δικτύου 

της ινικής. 

Ποιος είναι όμως ο ρόλος του δικτύου της ινικής στη φλεγμονή? 

Σο δίκτυο της ινικής παίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της 

φλεγμονής διότι :  

1.Παρεμποδίζει τη μετανάστευση των μικροοργανισμών 

2. Διευκολύνει την μετανάστευση των ΡΜΝς και των μακροφάγων. 

Κατά συνέπεια η επιτάχυνση της λύσης του από την πλασμίνη 

συμβάλλει στην επέκταση της φλεγμονής.Σα αυξημένα επίπεδα 

της πλασμίνης αυξάνουν παράλληλα την προδιάθεση για 

αιμορραγία. 

 
••ΠΠρροογγεεσσττεερρόόννηη                                              ππλλαασσμμίίννηη  

 

                                     1.  Επιταχύνεται η λύση 

                                          του δικτύου ινικής 

 

 2.  Προδιάθεση για αιμορραγία 
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Εκτός από την μη ειδική άμυνα οι ορμονικές μεταβολές που 

συμβαίνουν κατά την κύηση επιδρούν στην ειδική άμυνα της 

εγκύου. Έρευνες αναφέρουν πως κατα την διάρκεια της 

εγκυμοσύνης μειώνεται ο αριθμός των Σ3, Σ4, Σ8 λεμφοκυττάρων 

με συνέπεια να ελλατώνεται η αποτελεσματικότητα της μη ειδικής 

ανοσιακής απάντησης.  

ΕΕππίίδδρραασσηη  σσττηηνν  άάμμυυνναα  ττοουυ  ξξεεννιισσττήή  

ΕΕιιδδιικκήή  

  ΑΑρριιθθμμόόςς  ΤΤ33,,  ΤΤ44  κκααιι  ΤΤ88                                                                                              

                                                                                                                                                            

  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα    

    ττηηςς  εειιδδιικκήήςς  άάμμυυννααςς 

 

Ένα άλλο στοιχείο που οι ερευνητές αναφέρουν πως επηρεάζεται 

από τις γεννητικές ορμόνες είναι ο συνδετικός ιστός των ούλων. Η 

θεμέλια ουσία του συνδετικού ιστού αποτελείται από κολλαγόνο 

και γλυκοζαμινογλυκάνες . Η προγεστερόνη και τα οιστρογόνα 

μειώνουν την παραγωγή τους από τις ινοβλάστες με επακόλουθο 

να ελλατώνεται η ικανότητα ανάπλασης του συνδετικού ιστού των 

ούλων .  

 

 
ΠΠρροογγεεσσττεερρόόννηη      ++    ΟΟιισσττρροογγόόνναα  

  

  

                  ππααρρααγγωωγγήή  γγλλυυκκοοζζααμμιιννοογγλλυυκκααννώώνν  

                        κκααιι  κκοολλλλααγγόόννοουυ  

  

  

  

                ιικκααννόόττηητταα  ααννάάππλλαασσηηςς  οουυλλιικκώώνν  ιισσττώώνν 

 



8 

 Εκτός από την ουλίτιδα μια άλλη μεταβολή στους περιοδοντικούς 

ιστούς , που μπορεί να συναντήσουμε σε μια έγκυο , είναι η 

επουλίδα της κυήσεως.  Η επουλίδα της κυήσεως είναι μία 

παραλλαγή του αιμαγγειωματώδους κοκκιώματος που εμφανίζεται 

κατά τον 2ο – 3ο μήνα της εγκυμοσύνης. Σο ποσοστό εμφάνιστης 

κυμαίνεται απο 0,2-9,6%. Εντοπίζεται συχνοτερα στα ούλα μεταξύ 

κυνοδόντων και προγομφίων. Η βλάβη  αναπτύσσεται απότομα και 

γρήγορα μέχρις ενός σημείου , ενώ οι αυξητικές τάσεις από κει και 

πέρα αναστέλλονται και οι διαστάσεις παραμένουν σταθερές. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κλινικά παρατηρούμε:  

  ••ΡΡόόδδιιννηη  ήή  εεξξέέρρυυθθρρηη  δδιιόόγγκκωωσσηη  

    ••ΕΕυυρρεείίαα  ββάάσσηη  ήή  μμιισσχχωωττήή  

    ••ΛΛεείίαα,,  κκοοκκκκώώδδηηςς  ήή  λλοοββωωττήή  εεππιιφφάάννεειιαα  

    ••ΕΕξξεελλκκωωμμέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα  πποουυ  κκααλλύύππττεεττααιι  ααππόό  ψψεευυδδοομμεεμμββρράάννηη    

    ••ΑΑννώώδδυυννοο  αανν  δδεενν  ττρρααυυμμααττίίζζεεττααιι  

    ••ΠΠιιθθααννήή  ααιιμμοορρρρααγγίίαα  
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Ιστολογικά: 

••ΈΈννττοοννοοςς  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμόόςς  ττωωνν  εεννδδοοθθηηλλιιαακκώώνν  κκυυττττάάρρωωνν  μμεε  

σσχχηημμααττιισσμμόό  ππλληηθθώώρρααςς  ννεεοοσσχχηημμααττιισσθθέέννττωωνν  ααγγγγεείίωωνν..  

••ΦΦλλεεγγμμοοννώώδδηη  δδιιήήθθηησσηη  ττοουυ  σσυυννδδεεττιικκοούύ    ιισσττοούύ..  

••ΜΜααζζιικκόό  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμόό  ιιννοοββλλαασσττώώνν..  

••ΛΛέέππττυυννσσηη  ττοουυ  εεππιιθθηηλλίίοουυ..  

••ΕΕννδδοοκκυυττττάάρριιοο  κκααιι  εεξξωωκκυυττττάάρριιοο  οοίίδδηημμαα  σσττηη    ββαασσιικκήή  σσττιιββάάδδαα..  

 

 

 

 

 

 
 

 

Η αιτιοπαθογένεια της επουλίδας της κυήσεως δεν έχει 

διευκρινοιστεί πλήρως. Πιστεύεται ότι για την ανάπτυξη του όγκου 

σπουδαίο ρόλο παίζουν: 

  ••ΧΧρρόόννιιαα  ,,  ααμμββλλυυχχρράά  εερρεεθθίίσσμμαατταα  σσττοο  σσυυννδδεεττιικκόό  ιισσττόό  

  ••ΠΠρρωωττοοππααθθήήςς  ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  

  ••ΟΟδδοοννττιικκήή  μμιικκρροοββιιαακκήή  ππλλάάκκαα  

  ••ΟΟρρμμοοννιικκέέςς  μμεεττααββοολλέέςς  

  
υνδυασμός των παραγόντων αυτών μπορεί να οδηγήσει στην 

εκδήλωση της βλάβης αυτής . 
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Πως θα αντιμετωπίσουμε όμως θεραπευτικά μια έγκυο γυναίκα η 

οποία προσέρχεται παραπονούμενη ότι αιμορραγούν τα ούλα 

της;;;;;;;;;; 

Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη γι αυτό το λόγο θα πρέπει 

να ενεργοποιούμε και να πληροφορούμε όλους τους ασθενείς μας 

για σωστή .Τ. Σώρα εάν εκδηλωθεί , αυτό που έχουμε να κάνουμε 

είναι αποτρύγωση και πληροφόρηση της ασθενούς. 

Όσον αφορά τη θεραπεία της επουλίδας , συστήνεται η 

χειρουργική αφαίρεση της βλάβης μετά τον τοκετό. Εάν προκαλεί 

όμως λειτουργικά προβλήματα ή επιβαρύνει το περιοδόντιο,μπορεί 

να αφαιρεθεί με τοπική αναισθησία κατά το 2ο τρίμηνο της 

κυήσεως,  με laser  και όχι με νυστέρι ώστε να μειώνεται η 

μετεγχειρητική αιμορραγία.    

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2004 


