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Santrauka
Ši literatūros apžvalga įvertina lėtinio periodontito 
galimybę sukelti vieną iš didžiausių nėštumo kom-
plikacijų – preeklampsiją bei apydančio būklės įta-
ką nėštumo eigai. Mokslinės literatūros apžvalgai 
atrinkti straipsniai, publikuoti 2002-2014 metais.  
Paieškai naudotos duomenų bazės  PubMed (www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed),  „Journal of Periodon-
tology“ (www.joponline.org). Apžvelgta 19 studijų, 
tyrusių lėtinio periodontito ir preeklampsijos ryšį ir 
3 literatūros apžvalgos. Įtrauktos 5 studijos, analiza-
vusios uždegimo įtaką preeklampsija sergančioms 
nėščiosioms, bei 10 tyrimų apie lėtinio periodonti-
to ir nėštumo komplikacijų ryšį. Analizuotuose li-
teratūros šaltiniuose ryšys tarp lėtinio periodontito 
ir preeklampsija sergančių nėščiųjų patvirtinimas 
17 studijų. 5 studijos ryšį paneigia. Tyrimų rezul-
tatai patvirtina lėtinio periodontito įtaką besilau-
kiančioms moterims, sergančioms preeklampsija. 6 
studijos įrodo lėtinio periodontito galimybę sukel-
ti nėštumo komplikacijas, 4 paneigia. Dėl skirtingų 
studijų metodologijų, nehomogeniškų imčių, lėtinio 
periodontito ir preeklampsijos vertinimo kriterijų 
neatitikimo, reikia atlikti išsamesnes studijas, galė-
siančias pateikti tikslesnius rezultatus.

Įvadas
Išsivysčiusiose šalyse preeklampsijos paplitimas 2-7 

proc., neišsivysčiusiose – daugiau nei 10 proc. Pastarosio-
se tai dažniausia nėščiųjų mirties priežastis. Nėščiųjų hi-
pertenzijos dažnumas Lietuvoje – 7 proc., preeklampsijos 
– 2 proc. 75 proc. sergančiųjų preeklampsija – pirmą kartą 
gimdančios [51]. Šis susirgimas laikomas viena sunkiausių 
komplikacijų akušerijoje dėl spartaus vystymosi ir baigčių 
mirtimi. Daugelio studijų autoriai kelia hipotezę, kad  pa-
grindinį vaidmenį preeklampsijos etiologijoje atlieka in-
fekcija, sukeldama sisteminę uždegiminę reakciją ar pablo-

gindama esamą būklę [3,7,10,12]. Apydančio ligos įvardi-
jamos  kaip galimai reikšmingas etiologinis preeklampsijos 
išsivystymo veiksnys.

Jau 1994 m.  įrodyta, kad periopatogenai veikia nėštu-
mo eigą ir vaisiaus būklę [9]. Studiją su žmonėmis 1996 m. 
pirmą kartą atliko Offenbacher S. ir kt [32]. Nuo tada pe-
riodonto ir nėštumo patologijos ryšys plačiai tyrinėjamas. 

Straipsnio tikslas: apžvelgti 2002-2014 metų moksli-
nę literatūrą, analizuojančią preeklampsijos ir periodontito 
ryšį.

Tyrimo objektas ir metodai 
Tyrimo objektas: preeklampsija ir periodontitas. Tyri-

mo metodai: mokslinės literatūros analizė.
Preeklampsija – specifinis su nėštumu susijęs sindro-

mas. Tai grėsminga motinos ir vaisiaus būklė, pasireiškian-
ti hipertenzija, proteinurija, edemomis. Ši daugiasisteminė 
patologija būdinga po 20 savaičių nėštumo. Preeklampsi-
ja vis dar plačiai tiriama, kadangi jos etiologija ir patofi-
ziologija iki galo neaiški. Rizikos veiksniai, nulemiantys 
preeklamsijos išsivystymą – nėščiųjų amžius (15-20; 40-45 
metų), pirmasis nėštumas, daugiavaisis nėštumas, paveldi-
mumas, inkstų ligos, cukrinis diabetas, lėtinė hipertenzija, 
socialinė padėtis, rasė [39]. Daugelio studijų autoriai teigia, 
jog infekcija atlieka svarbų vaidmenį preeklampsijos etio-
logijoje ir kelia klausimą, ar lėtinis periodontitas yra reikš-
mingas šios patologijos išsivystymo veiksnys. 

Moksliniai tyrimai ir literatūros apžvalgos atrinkti iš 
MEDLINE PubMed, Journal of Periodontology duomenų 
bazių, pasirenkant 2002-2014 metus. Paieškos sistemoje 
naudoti raktiniai žodžiai „periodontitis“, „preeclampsia“, 
„preterm birth“, „low birth weight“. Atlikus paiešką, ras-
tas 431 šaltinis. Jie atitiko straipsnio temą savo pavadinimu 
ir anotacija. 400 šaltinių neturėjo pagrindinio raktažodžio 
„preeclampsia” ir buvo atmesti. Papildomai informacijai 
naudoti straipsniai iš PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pu-
bmed) , Science Direct, Web Of Science, Journal Of Perio-
dontology“ (www.joponline.org) duomenų bazių.

Lėtinis periodontitas – infekcinė apydančio audinių 
liga, sutrikdanti dantenų vagelės apsauginę funkciją ir su-
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kelianti organizmo ląstelių uždegiminį atsaką prieš bakte-
rijas. Uždegimo pažeistų dantenų spenelių ir išopėjusios 
vagelės  audinių plotas siekia 8-20 cm2. Čia vyksta bak-
terijų ir jų fragmentų – lipopolisacharidų (LPS) – skver-
bimasis į cirkuliacinę sistemą. Uždegiminiuose apydančio 
audiniuose išsiskiria didelis kiekis  citokinų: interleukinas 
– 1 β (IL-1 β), interleukinas – 6 (IL-6), prostaglandinas 
E2 (PG E2) ir naviko nekrozės faktorius α (TNF-α) [3, 
28,33,34,49]. Manoma, kad infekcija apydančio audiniuo-
se sukuria hematogeninius vartus bakterijoms, endotoksi-
nams ir uždegiminiams faktoriams išsisėti kraujotakos sis-
temoje, kraujo keliu pasiekti placentą ir inicijuoti sisteminį 
uždegiminį atsaką [26,42].  Per pažeistą dantenų vagelę 
patekę į kraujotaką, jie žaloja nėščiosios organizmą, didi-
na oksidacinį stresą, kuris citotoksiškai veikia kraujagyslių 
endotelį [3,40]. Šis reiškinys ypač dažnas nėštumo metu 
dėl hormonų pasikeitimo padidėjusio kraujagyslių pralai-
dumo. Vykstant imuniniam-uždegiminiam atsakui gali būti 
pažeidžiamas placentos kraujagyslių tinklas, sutrikdoma 
normali kraujo tėkmė, kyla kraujo spaudimas – inicijuoja-
ma preeklampsijos būsena [26]. 

Dažniausi periodontito sukėlėjai gramneigiami mikro-
organizmai: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. 
actinomycetemcomitans), Porphyromonas gingivalis (P. 
gingivalis), Prevotella intermedia (P. intermedia), Tanne-
rella forsythia (T. forsythia), Fusobacterium nucleatum 
(F. nucleatum), gramteigiami – Parvimonas micra (P. mi-
cra) [48].  Moterims, sergančioms preeklampsija, dantenų 
vagelėse dažniau aptinkamos P. gingivalis, T. forsythia, 
E.corrodens [10]. Eksperimentinės studijos rodo, kad  P. 
gingivalis  turi įtakos  nėštumo metu pasitaikančioms kom-
plikacijoms [22,23]. Ši gramneigiama bakterija aptinka-

ma kraujotakos sistemoje. Ji išskiria cisteino proteinazes, 
skatinančias krešėjimo faktorių aktyvinimą ir trombocitų 
agregaciją [25,36],  veikiančias virkštelės venų endotelio-
citų citokinų išsiskyrimą [7]. P.gingivalis aktyvuoja kepenų 
ląsteles ir periferinius kraujo monocitus, o tai  skatina užde-
giminių veiksnių (IL-1, IL-6, TNF-α) gamybą ir išskyrimą 
[14,21]. T.forsythia išskiria lipopolisacharidus ir į tripsiną 
panašią proteinazę,  prasiskverbiančią į ląsteles ir skatinan-
čią jų apoptozę [1,29].

Preeklampsijos ir lėtinio periodontito ryšys moks-
linėje literatūroje. Pastarųjų metų periodontito, pree-
klampsijos ir sisteminių uždegimo veiksnių studijos nu-
statė, kad periodontitas kliniškai susijęs su preeklampsija 
[7,24,37,46].

Uždegiminiai veiksniai ar mikroorganizmai  iš perio-
donto audinių į placentą patenka dviem keliais [42] (1 pav.). 

1. Tiesioginis kelias:
a) išsisėja kraujotakos sistemoje ir taip pasiekia pla-

centą;
b) gali pasiekti placentą kylančiu keliu per lytinę – ša-

linimo sistemą.  
2. Netiesioginis kelias:
a) iš apydančio audinių išsiskyrę uždegimo mediatoriai 

cirkuliuodami veikia placentą;
b) uždegimo mediatoriai ir/arba mikroorganizmų kom-

ponentai patenka į kepenis, ten didina uždegiminių veiks-
nių gamybą, ūmų baltyminį atsaką ( CRB), o pastarieji vei-
kia placentą.

Jau 1994 m. įrodyta, kad periopatogenai gali turėti 
įtakos gyvūnų nėštumo eigai ir vaisiaus būklei [9]. 1996 
m. S. Offenbacher su bendraautoriais pirmieji tyrė mote-
rų  apydančio uždegimo ir nėštumo patologijos ryšį [32].  

1 pav. Biologinis modelis

Pirma studija, aprašiusi periodontito 
galimybę sukelti preeklampsiją, pa-
skelbta 2003 m. [3]. Mokslinių tyrimų 
duomenys apie lėtinio periodontito ir 
preeklamsijos ryšį iki šiol yra prieš-
taringi. Skirtingoms tyrimų išvadoms 
priežasčių gali būti daug: nėra standar-
tinio periodontito apibrėžimo, metodi-
kos klaidos, skirtingų populiacijų stu-
dijos. Apžvelgus atliktus tyrimus, išsi-
skiria dvi grupės: tiriantys periodontito 
ir preeklampsijos ryšį, ir tiriantys, kaip 
periodontitas keičia sergančiųjų pree-
klampsija nėštumo eigą. 

2003 m. K. A. Boggess su ben-
draautoriais  nustatė, jog nėščiosioms 
buvo didesnė rizika susirgti pree-
klamsija, jei jos sirgo sunkiu lėtiniu 



103

Autorius, 
metai Šalis Populiacija Amžius Preeklampsijos 

požymiai
Periodontito 

požymiai Išvados

Sayar F., 
2011 [41] Iranas

105 PE
105 

kontrolė -
AKS ≥140/90 mmHg ir 

PU 1+

Silpnas CAL ≤2 mm 
Vidutinis CAL 

≤3 mm 
Sunkus CAL≥3 mm

CAL sergančiųjų 
preeklampsija  
grupėje buvo 

ženkliai didesnis

Horton A. 
L., 2010 

[15]
USA

34 PE 
757 

kontrolė

PE 26,3 
±6,1 

kontrolė 
28,2± 6,5

AKS  >140/90 mmHg ir 
≥1+ PU surinkiklyje

Silpnas – <15 
paviršių su ≥1 PD 
≥4 mm arba ≥1 PP 

su BOP
Sunkus – ≥15 

paviršių PD≥4 mm

Periodontitas 
nedidina 

preeklampsijos 
rizikos

Ha J. E., 
2011 [13] Korėja 16 PE 

48 kontrolė

PE  
32,69±5,30 

kontrolė 
32,69±4,40

2 k AKS >140/90 mmHg 
ir ≥1+ PU

Lokalus PD – 2-3 
paviršiai CAL ≥3,5 

mm 
Generalizuotas PD 

– ≥4 skirtingų dantų 
paviršiai CAL ≥3,5 

mm

Periodontitas gali 
būti patikimai 

susietas su 
preeklampsija

Taghzouti 
N.,2012 

[46]
Kanada

92 PE 
245 

kontrolė -

SKS >140 mmHg arba 
DKS >90 mmHg ir ≥1+ 

PU

≥4 paviršiai su 
PPD≥5 mm ir 

CAL≥3 mm tuo 
pačiu metu

Nerasta patikimo 
ryšio tarp 

periodontito ir 
preeklampsijos

Politano 
G. T.,  

2011 [37]
Brazilija 58 PE 

58 kontrolė

PE 28, 62 ± 
6,93 

Kontrolė 
24,69± 5,37

SKS ≥140 mmHg arba 
DKS ≥90 mmHg po 20 
savaičių nėštumo ir PU 

≥300 mg

≥2 paviršiai PD≥ 4 
mm, CAL ≥4 mm ir 

BOP

Nustatytas 
patikimas ryšys 

tarp periodontito ir 
preeklampsijos

Yoseffin 
O., 2011 

[50]
Indonezija 26 PE 

26 kontrolė 20-39 SKS ≥140 mmHg arba 
DKS ≥90 mmHg, PU

Silpnas – CAL ≥3 
mm 3 paviršiuose ≥3 
skirtinguose dantyse 
Vidutinis – CAL ≥5 

mm, 3 paviršiuose ≥3 
skirtinguose dantyse 

Sunkus – CAL≥7 
mm, 3 paviršiuose ≥3 
skirtinguose dantyse 

PE grupėje 
periodontitas 

diagnozuotas 3,17 
karto dažniau 

nei kontrolinėje 
grupėje

Lafzi A., 
2011 [20] Iranas 30 PE 

30 kontrolė

PE 24,5± 
2,6 

Kontrolė 
21,5±2,1

SKS >140 mmHg arba 
DKS >90 mmHg, PU 
0,3 g/24 h, 2 k ≥4 h

PB≥3 mm, CAL ≥3 
mm

Nerasta patikimo 
periodontito ir 
preeklampsijos 

ryšio

1 lentelė. Periodontito ir preeklamsijos ryšys (naujausių studijų rezultatai) 

periodontitu (galimybių santykis (OR 2,4), arba nėštumo 
metu periodontitas progresavo (OR 2,1) [4].  Vėliau atlik-
ta eilė tyrimų, kurių metu apžiūrint burnos ertmę ir ver-
tinant periodontologinius duomenis – kišenės gylį (PD), 
kraujavimą zonduojant (BOP), klinikinės jungties aukštis 
(CAL), gauti rezultatai susieti su preeklampsijos etiologi-
ja [3,6,12,14,19,30,41,50].  A. Kunnen ir kt. (2010) atliko 
mokslinės literatūros apžvalgą, kurioje teigiama, kad aš-
tuonios tiriamosios studijos nustatė ryšį tarp periodontito 
ir preeklampsijos, tuo tarpu keturios nerado statistiškai pa-
tikimo ryšio [19]. 

Sergančiųjų lėtiniu periodontitu placentose dažniau 
aptinkami šios ligos sukėlėjai. Barak ir kt. (2007) ištyrė 
preeklampsija sergančių ir sveikų nėščiųjų placentos mė-
ginius, paimtus po cezario operacijos. 50% sergančiųjų 
preeklampsija ir tik 14%  sveikųjų  placentoje aptiktas bent 
vienas periopatogenas.  Tai rodo periodontito ir preeklamp-
sijos ryšį [4]. Pastaraisiais metais atlikti keli tyrimai, nusta-
tę sąsajas tarp placentose rastų A.actinomycetemcomitans, 
P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia, F. nucleatum, T. 
denticola ir hipertenzijos nėštumo metu [8,45]. 

Rūkymas turi įtakos tiek lėtinio periodontito, tiek pree-
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klampsijos išsivystymui. 2014 m. Jung-Eun H. su bendra-
autoriais tyrė niekada nerūkiusias nėščiąsias. Ištirtos 283 
moterys – 67 sergančios lėtiniu periodontitu ir 216 sveikų. 
Paaiškėjo, kad moterims, kurioms diagnozuotas lėtinis pe-
riodontitas, preeklampsija išsivystė 5 kartus dažniau, nei 
periodontologiškai sveikoms (OR 5,56) [17]. Šis tyrimas 
svarbus tuo, jog atmetus rūkymą, kaip rizikos veiksnį, vis 
vien išliko statistiškai reikšminga preeklampsijos išsivys-
tymo rizika nėščiosioms, sergančioms lėtiniu periodontitu. 
Kita vertus, pati tyrimo metodika gali būti kritikuojama, 
nes lėtinio periodontito požymiu įvertintas tik CAL ≥4 mm. 

Sergančiosioms lėtiniu periodontitu dažniausiai pasitai-
kančios nėštumo  komplikacijos – priešlaikinis gimdymas 
ir  mažo svorio naujagimiai. 

Pattanashetti J. I. ir kt (2013) tyrė 200 nėščiųjų,  kurių 
100 išsivystė preeklampsija. Sirgusioms sunkiu lėtiniu pe-
riodontitu ir preeklamsija 25 moterims iš 30 (83,3%) įvyko 
priešlaikinis gimdymas, kai tuo tarpu nesirgusiųjų pree-
klamsija grupėje su analogiška apydančio būkle tik 5 iš 20 
(25,0%) [35].  Tyrimai rodo, kad priešlaikinis gimdymas 
priklauso nuo periodontito sunkumo laipsnio:  sergančiųjų 
lengvo laipsnio periodontitu ir  preeklampsija 49,3% mo-
terų gimdė anksčiau, nei numatyta, o sunkiu periodontitu 
– 82,6% [40]. 2010 m. Nabet C. ir kt. pateikė panašias išva-
das: lėtinis periodontitas nėštumo metu susijęs su  priešlai-
kiniu gimdymu dėl preeklampsijos (OR 2,46) [31]. Prieš-
laikinio gimdymo tikimybė preeklampsija sergančioms 
nėščiosioms tiesiogiai priklauso nuo lėtinio periodontito 
aktyvumo laipsnio [35]. 

Jau 1996 m. Offenbacher S. pastebėjo lėtinio periodon-
tito įtaką  mažo svorio naujagimiams gimti [32].  

Toygar H. U. ir kt. (2007),  išsamiai ištyrę 3 576 Turki-
jos nėščiąsias, nustatė, kad kuo aukštesnis periodontologi-
nio gydymo reikalingumo indeksas (CPITN), tuo mažesnis 
naujagimio svoris bei didesnė gimdymo komplikacijų tiki-
mybė [47]. Contreras A. ir kt. tyrimo duomenimis,  pree-
klampsija sergančių nėščiųjų naujagimiai vidutiniškai svė-
rė 2.453 g, kai tuo tarpu sveikųjų – 2.981 g [11]. Panašūs 
rezultatai gauti nerūkančiųjų nėščiųjų grupėje [38].

Nors  ši sąsaja iki šiol  yra tiriama,  studijų, prijungian-
čių ir preeklampsiją, vis dar mažai. O.Yoseffin su bendra-
autoriais 2010-2011 m. tyrė preeklampsijos, periodontito 
ir mažo svorio naujagimių tarpusavio ryšį. Šio tyrimo duo-
menimis, rizika susirgti preeklampsija, sergant periodonti-
tu, yra statistiškai 3,17 kartus didesnė, nei esant sveikam 
apydančiui;  kuo sunkesnė periodonto būklė, tuo mažesnis 
naujagimio svoris. Esant sunkiai lėtinio periodontito for-
mai 59,09% naujagimių svėrė mažiau nei  2500 g [51].  

Literatūroje yra ir prieštaringų duomenų (1 lent.) 
[20,15,46].  2012 m. H. A. Schenkein  studijoje ištyrus nėš-

čiąsias, sirgusias  lokalizuotu  ir generalizuotu agresyviu pe-
riodontitu bei sveikųjų grupę, atsižvelgiant į rūkymą,  rasę, 
amžių, nėštumo trukmę, nerasta statistiškai patikimo ryšio 
tarp agresyvaus periodontito ir naujagimio svorio [43].

Manoma, kad apydančio audinių uždegimas   turi  įta-
kos ne tik nėštumo metu, bet ir prieš jį [3]. K.A. Boggess 
su bendraautoriais  surinko 470 nėščiųjų anamnezę apie 
buvusius ar esamus pakitimus  burnoje, higienos įpročius, 
apsilankymus pas odontologą. Tyrimo rezultatai rodo, kad 
buvęs periodontito gydymas prieš nėštumą yra susijęs su 
preeklampsija (OR = 3.71; 95% patikimumo intervalas 
(CI) = 1.40 to 9.83)[3]. Šis tyrimas parodo tikslios burnos  
ligų  anamnezės surinkimo svarbą. 

Išvados
Remiantis literatūros duomenimis,  periodontitas gali 

būti viena iš nėščiųjų preeklampsijos priežasčių. Ryšį pa-
tvirtinančiose studijose tai grindžiama tipinių periodontito 
sukėlėjų aptikimu preeklampsija sergančių neščiųjų krau-
jotakos sistemoje, amniono skystyje ir placentoje.  Klini-
kinių studijų, tyrusių periodontito ir preeklampsijos ryšį, 
rezultatai prieštaringi. Literatūros autoriai pažymi, jog 
tikslesniems tyrimų rezultatams ir jų analizei reikalinga 
suvienodinti etikos normas, nustatyti aiškius periodontito 
ir preeklampsijos kriterijus, naudoti tą pačią metodologiją. 
Epidemiologiniai tyrimai, atlikti tiksliai ir išvengiant meto-
dikos trūkumų gali duoti vertingos informacijos apie minė-
tų ligų ryšį bei pasiūlyti prevencijos strategiją, kuri padėtų 
sumažinti preeklampsijos atvejų skaičių.

Gydytojai odontologai turėtų nepamiršti itin atidžiai at-
likti nėščiųjų dantų ir burnos ertmės apžiūrą,  jie pirmieji 
gali pastebėti ankstyvus apydančio uždegimo požymius. 
Gydytojo pareiga informuoti moteris apie galimą periodon-
tito žalą nėštumo eigai ir jai pačiai, būtina motyvuoti  paci-
entes periodiškai atlikti burnos apžiūrą ir  higieną. Svarbu 
atidžiai apžiūrėti dantenų konsistenciją, spalvą, įvertinti hi-
pertrofijos laipsnį, virš ir podanteninių konkrementų kiekį, 
kraujavimą zonduojant, kišenių gylį, o prireikus – nukreipti 
pas gydytoją periodontologą  tolimesniam gydymui ir prie-
žiūrai. 
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Summary 
This review evaluates the possible relationship between pe-

riodontal disease and adverse pregnancy outcomes, especially 
pre-eclampsia, a major pregnancy complication.A literature se-
arch of electronic databases PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed),  „Journal of Periodontology“ (www.joponline.org) was 
performed for articles published 2002 to 2014. 22 studies anali-
zing  relationship between periodontitis and pre – eclampsia were 
included, including 19 case – control studies and 3 systematic re-
views. 5 studies (case – controls) analizing relationship between 
periodontitis and pregnant women with pre-eclampsia included.  
10 studies (case – controls) analizing relationshiop between peri-
odontitis and adverse pregnancy outcomes included. 17 sudies re-
ported positive association between periodontitis and preeclamp-
sia, while 5 studies showed no significant association. 5 studies 
found positive association between periodontitis and pregnant 
women with pre – eclampsia. 6 studies reported possitive asso-
ciation between periodontitis and adverse pregnancy outcomes, 
4 studies showed no significant association. It appeared difficult 
to compare these studies, due to variations in definitions of peri-
odontal disease and pre-eclampsia, differences of methodology 
and different characteristics of studied groups. Further studies for 
stronger evidence are required. 
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