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Nėštumo metu moters organizme vyksta 

įvairūs fiziologiniai, kartu ir hormoniniai 

pokyčiai, kurių vienas iš taikinių yra burna. 

Net 36-100 proc. besilaukiančių moterų 

pasireiškia nėštuminis gingivitas, kuris yra 

apibūdinamas kaip  lytinių endogeninių 

hormonų paskatintas apnašų sukeltas 

dantenų uždegimas [1, 2]. Taigi, pats 

nėštumas dantenų uždegimo nesukelia, 

tačiau nepakankama asmeninė burnos 

higiena ir ją lydinčios periodonto ligos gali 

daryti poveikį ne tik nėščiųjų, bet ir vaisiaus 

sveikatai. Negydytos periodonto ligos gali 

lemti mažesnio svorio, neišnešiotų 

naujagimių gimimą. 

Dėl burnos terpėje atsirandančių pokyčių, 

nėštumo metu taip pat padidėja dantų 

ėduonies rizika. Tyrimuose aprašomas net 

du kartus didesnis ėduonies paplitimas 

nėščioms moterims lyginant su 

nesilaukiančiosiomis [3]. Manoma, jog 

poveikį tam turi dažnesnis angliavandenių 

suvartojimas, dėl pykinimo ir vėmimo 

burnoje esančios rūgštys, sumažėjusi seilių 

gamyba ar padidėjęs seilių rūgštingumas 

[4].  

Danties atraminius audinius (periodontą) 

sudaro dantenos, periodonto raištis, 

alveolinis kaulas ir šaknies cementas 

(Paveikslas 1). Pagrindinė periodonto ligų 

priežastis yra iki 20 mikroorganizmų, kurie 

aptinkami prie dantų esančiose apnašose 

[5]. Periopatogeniškiausi mikroorganzmai 

yra Porphyromonas gingivalis, 

Aggregatibacter actynomycetemcomitans 

ir Tannerella forsythia. [6] Iš viso burnoje 

vegetuoja apie 500 mikroorganizmų rūšių. 

Kai kurios sisteminės būklės, imuninė 

sistema, vartojami medikamentai taip pat 

daro poveikį periodonto ligų atsiradimui ir 

progresavimui. Išskiriamos dvi pagrindinės 

periodonto ligų stadijos: gingivitas ir 

periodontitas. 

 

Paveikslas 1. Sveikas ir pakitęs periodontas 
[7] 
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Kuo daugiau apnašų, tuo daugiau ir 

bakterijų, kurių išskiriami fermentai ir 

toksinai sukelia kraujagyslių pokyčius ir 

uždegiminiame procese dalyvaujančios 

ląstelės patenka į dantenų vagelę. Šio 

proceso pasekmė yra atsiradęs dantenų 

uždegimas – gingivitas. Pagrindiniai 

gingivito požymiai yra dantenų 

paraudimas, jų padidėjimas bei 

kraujavimas dantų valymo metu. Negydant 

gingivito vėliau yra aktyvuojami fibroblastai 

ir makrofagai, kurių fermentai bei 

uždegimo mediatoriai sukelia negrįžtamą 

danties atraminių audinių irimą: 

periodonto raiščio nykimą, alveolinio kaulo 

tirpimą. Ši būklė apibūdinama kaip 

periodontitas, kurio požymiai yra lėtinis 

dantenų uždegimas, dantenų kraujavimas, 

blogas burnos kvapas, minkštųjų ir kietųjų 

dantų apnašų buvimas, periodonto kišenių 

atsiradimas, dantų paslankumas, 

pūliavimas. Visa tai veda link dantų 

netekimo. 

Nėštumo metu gali pasireikšti nėštuminis 

gingivitas, periodontitas, dažniau atsiranda 

dantenų išvešėjimas (Paveikslas 2), 

dantenų dariniai. Įrodyta, jog sergant 

periodontitu naujagimiai gali gimti 

neišnešioti ar mažesnio svorio, dažniau 

pasireiškia preeklampsija. Visa tai siejama 

su lytinių hormonų pokyčiais 

besilaukiančios moters organizme bei 

dantų apnašose vegetuojančiomis 

periopatogeninėmis bakterijomis. 

 

Paveikslas 2. Nėštumo metu atsiradęs 
dantenų išvešėjimas ir uždegimas 

Skirtingi tyrimai nurodo skirtingus nėštumo 

etapus, kuomet pasireiškia dantenų 

uždegimas, tačiau dauguma aprašo 

dažnesnį pasireiškimą pirmajame arba 

trečiajame nėštumo trečdalyje [8]. 

Nėštumo metu organizme padidėjus 

progesterono ir estrogeno kiekiui ir esant 

nepakankamai burnos higienai, dantenų 

uždegimas gali pasireikšti ūmiau nei esant 

tam pačiam apnašų kiekiui nesilaukiančiai 

moteriai. Gali atsirasti nuo lengvų 

uždegimo požymių, dantenų paraudimo iki 

ryškaus kraujavimo ir dantenų 

hiperplazijos. 

Literatūroje aprašytuose tyrimuose rasta 

sąsaja tarp periodonto ligų ir 

nepagedaujamų reiškinių nėštumo metu. 

Tiesiogiai su tuo yra siejamas 

mikroorganizmų veiklos palaikomas 
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uždegimas [9]. Esant aktyviam 

uždegiminiam procesui, įprastinio dantų 

valymosi, odontologinių procedūrų ar net 

kramtymo metu yra sukeliama 

bakteriemija [10]. Įvardijami du 

mechanizmai, kurie sieja periodonto ligas ir 

vaisiaus sveikatą. Tiesioginis kelias, kai 

burnoje vegetuojantys mikroorganizmai 

patenka į kraujotaką ir pasiekia placentą 

[11]. Normaliomis sąlygomis placentoje 

periopatogeninių mikroorganizmų nėra, 

tačiau įrodyta, jog sergant periodontitu 

placentoje aptinkamos periopatogeninės 

Bergeylla, Eikenella, Fusobacterium 

nucleatum, Porphyromonas gingivalis 

bakterijos [12, 13]. Netiesioginis kelias, 

kuomet infekcija periodonto audiniuose 

sukelia vietinį ir sisteminį uždegiminį 

atsaką, ko pasekoje išskiriami 

lipopolisacharidai, endotoksinai bei kiti 

bakterijų veiklos produktai skatina citokinų 

gamybą. Susidarę uždegimo mediatoriai 

patenka į kraujotaką, vėliau į placentą, 

tuomet skatinamas arba kaip tik 

susilpninamas uždegiminis atsakas, kraujo 

plazmoje padidėja prostaglandinų ir 

citokinų (pvz., TNF-α). Tokiu būdu padidėja 

priešlaikinio gimdymo, preeklampsijos, 

mažesnio svorio naujagimio gimimo 

tikimybė (Paveikslas 3) [9, 14]. Sunkiu 

lėtiniu periodontitu sergančių moterų 

dantenų vagelės skystyje bei kraujyje yra 

prostaglandinų, kurie gali būti siejami su 

gimdos susitraukinėjimais, o šie su 

priešlaikiniu gimdymu [15].  

 

 

Paveikslas 3. Periodontito sąsaja su 
priešlaikinio gimdymo bei mažesnio svorio 

naujagimio gimimo rizika [16] 

Imuninės sistemos pokyčiai nėštumo metu 

taip pat neatmetami kaip vienas veiksnių, 

atsakingų už periodonto pokyčius nėštumo 

metu [17]. Pirmosios ląstelės, kurios atlieka 

svarbiausią vaidmenį imuninės sistemos 

atsake yra polimorfonukleariniai leukocitai 

(PMN). Bakterijų fermentai ir toksinai lemia 

biologiškai aktyvių produktų, pavyzdžiui, 

citokinų, kurie ir skatina PMN ląsteles 

migruoti į uždegimo vietą, išsiskyrimą. 

Būtent PMN ląstelės įvardijamos kaip 

periodonto apsaugininis veiksnys [18]. 

Tam, kad sumažėtų vaisiaus atmetimo 

rizika, moters organizme atsiranda 

imunosupresija, tačiau PMN sumažėjimas 

paskatina uždegiminio proceso 
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pasireiškimą periodonto audiniuose [19]. 

Kuomet stipriai padidėja progesterono 

kiekis kraujyje, sutrinka IL-6 gamyba ir 

dantenų atsparumas uždegimui sumažėja 

[20]. 

Besilaukiančiųjų burnoje randama 

pastebimai daugiau minkštųjų apnašų 

lyginant su nesilaukiančiomis moterimis, o 

tai rodo suprastėjusią asmeninę burnos 

higieną. Siejant, jog moteriškieji lytiniai 

hormonai paspartina uždegiminį atsaką, 

labai svarbu planuojat nėštumą ar jo 

pradžioje moteriai apsilankyti pas gydytoją 

odontologą ar burnos higienistą, kuris 

paskirtų tinkamas burnos higienos 

priemones, taip pat, atliktų būtiniausią 

dantų gydymą. Saugiausias laikas atlikti 

dantų gydymą yra antrasis nėštumo 

trečdalis (14-20 savaitės) [21]. Esant 

pastebimiems uždegimo požymiams, 

atliekama profesionali burnos higiena, 

skiriami uždegimą mažinantys skalavimo 

skysčiai, mokoma taisyklingos asmeninės 

burnos higienos pritaikant tinkamas 

higienos priemones, skiriami kontroliniai 

apsilankymai.  

Periodonto gydymas neturi neigiamo 

poveikio moters ir vaisiaus būklei, o kaip tik 

teigiamai veikia nėščiosios burnos ir 

sisteminę sveikatą [22]. Jei nėštumas dar 

tik planuojamas, burnos sveikata reikėtų 

susirūpinti dar iki pastojimo. Niujorko 

sveikatos departamentas yra išleidęs 

rekomendacijas gydytojams dėl burnos 

sveikatos priežiūros (Paveikslas 4). Taip pat, 

Europos periodontologų draugija 2013 m. 

paruošė gaires, kuriose nurodoma, kokius 

klausimus apie burnos sveikatą reikėtų 

užduoti nėštumą prižiūrintiems gydytojams 

akušeriams-ginekologams, gydytojams 

odontologams bei įvardijami patarimai 

būsimoms motinoms. 

 

Paveikslas 4. Klausimai apie burnos 
sveikatą, kuriuos turėtų užduoti nėštumą 

prižiūrintis specialistas [21] 

Prižiūrintis gydytojas turėtų pacientės 

istorijoje įtraukti duomenis apie burnos 

sveikatą bei vizitų metu ją apžiūrėti. 

Naudojant šviesos šaltinį įvertinti dantenas, 

jų ribą. Pastebėjus uždegimo požymius, 

nukreipti pas gydytoją odontologą, 

periodontologą ar burnos higienistą. Įspėti, 

jog dantenų uždegimas susijęs su nėštumu, 

tačiau esant tinkamai priežiūrai yra 
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sėkmingai gydomas, o negydytas 

periodontitas gali paskatinti priešlaikinį 

gimdymą ar mažesnio svorio naujagimio 

gimimą [11]. 

Gydytojas moterims turėtų duoti šiuos 

patarimus dėl burnos sveikatos nėštumo 

metu [21]: 

1. Dantis reikalinga valyti du kartus 

per dieną fluoridų turinčia dantų 

pasta, prižiūrėti tarpdančius. 

2. Tinkamai maitintis: riboti 

užkandžiavimą cukraus turinčiais 

produktais, vengti gazuotų gėrimų, 

sultis pakeisti vaisiais. 

3. Atlikti būtiniausią dantų gydymą iki 

gimdymo. 

4. Jei moterį pykina, po vėmimo 

nepulti valyti dantų. Pirmiau reikia 

praskalauti burną vandeniu ar 

fluoridų turinčiu skalavimo skysčiu, 

o dantis valyti maždaug po valandos 

[23]. 

5. Profilaktiškai lankytis pas 

odontologą ir (ar) burnos higienistą. 

Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis 2016 m. Lietuvoje vidutinis 

gimdyvių amžius buvo 29,7 metų, o 

vidutinis pirmą kartą gimdančių moterų 

amžius buvo 27,3 metai [23]. Vyrauja 

tendencija šiems skaičiams augti viena 

dešimtąja kiekvienais metais. Periodonto 

ligos linkusios pasireikšti 35-38 metų 

amžiaus žmonėms, todėl didėjant 

gimdančių moterų amžiui vis dažniau gali 

pasitaikyti periodontitu sergančių nėščiųjų. 

Neretai moterys gimdo tokio amžiaus, kai 

yra padidėjusi ir dantenų uždegimo rizika, 

tad gydytojai turėtų įvertinti visas galimas 

to pasekmes. 

Galima daryti išvadas, jog nėštumo metu 

egzistuoja ryšys tarp kraujyje padidėjusio 

lytinių hormonų kiekio ir periodonto 

sveikatos, kuomet gali būti paskatintas 

priešlaikinis gimdymas, preeklampsija, 

gimti mažesnio svorio naujagimiai. Tik gera 

apnašų kontrolė užtikrina hormonų 

paskatintų uždegiminių procesų 

sumažėjimą. Norint tai pasiekti, būtinas 

bendradarbiavimas tarp nėštumą 

prižiūrinčio gydytojo akušerio-ginekologo ir 

gydytojo odontologo bei tinkamo nėščiųjų 

švietimo.  
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