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INTRODUCERE
Actualitatea problemei abordate:

Sarcina este o perioadă fiziologică în timpul vieții unei femei, indiferet de multiplele

modificări care au loc în organismul viitoarei mămici. Simultan, aceasta este și o perioadă

dificilă pentru fiecare femeie, pe fondul ajustării hormonale a organismului asupra organelor și

sistemelor interne, a stresului crescut, fiind deprimată și imunitatea. Suprimarea activității imune

este necesară pentru ca embrionul să se atașeze la endometru pentru a începe dezvoltarea activă.

În acest moment, riscul de a dezvolta, diferite procese infecțioase și inflamatorii crește

semnificativ atît la nivelul regiunii OMF, cit și la nivelul oricăror alte sisteme, deoarece microbi,

viruși, fungi, protozoare, paraziți încearcă să atace corpul slăbit al femeii însărcinate.

În ciuda modificărilor acestei perioade, care ar putea limita unele tratamente, mereu se va

face comparație între riscurile și benefiiciile tratamentului, existând variate opțiuni terapeutice

sau profilactice aplicabile în sarcină.

Unele studii demonstrază că multe femei neglijează igiena orală și întârzie vizitele dentare

din diferite motive, doar 12,4% din femeile însărcinate au efectuat o vizită stomatologică în

timpul sarcinii curente, iar 14,3% din femei nu au avut niciodată o vizită la stomatolog. Deși

obiceiurile igienice dentare trebuie menținute în timpul sarcinii, în ciuda provocărilor, studiile au

demonstrat că obiceiurile de igienă dentară zilnică și profesională au avut o frecvența joasă în

cohortele de studiu. Autorii Ayse F. G. Karasu, Nukhet Kutuk și colab., au ajuns la concluzia că

medicii obstetricieni ar trebui să informeze despre importanța îngrijirii dentare pacientelor, de

asemenea, există nevoia de a include în proiectele de educare asupra sănătății și îngrijirii dentare

a femeilor gravide, atât clinicile private și spitalele publice, cît și necesitatea extinderii și

dezvoltării aspectului medical stomatologic în compartimentul educației sanitare. [4]

Dezvoltarea serviciilor de sănătate orală pentru femeile însărcinate este imperativă pentru

îmbunătățirea sănătății bucale generale și, prin urmare, a generațiilor viitoare. Promovarea

sănătății dentare câștigă o altă perspectivă în timpul sarcinii. Există studii care reflectă faptul că

mamele care au atitudini pozitive față de sănătatea dentară (Grembowski și colab. 2007; Arora și

colab. 2011) în timpul și după sarcină au mai multe șanse să se ocupe de sănătatea orală a

copiilor lor.

Cu părere de rău, unele stiudii au evidențiat o lacună a medicilor stomatologici în

cunoștințele și experiența tratamentului dentar față de femeile gravide. Actualitatea temei este

confirmată de faptul că 14,7% dintre participantele unui studiu, au declarat că nu pot găsi un

medic stomatolog care să trateze femeile însărcinate. Acest rezultat nu numai că indică

necesitatea educației pacientului, ci și necesitatea unei îmbunătățiri a educației stomatologice în

ceea ce privește abordarea medicului față de femeile însărcinate. [4]
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Chirurgii stomatologi sunt reticenți să trateze pacientele însărcinate din 3 motive:

posibilitatea dezvoltării negative a copilului în primul trimestru, posibilitatea apariției unei

nașteri premature în al treilea trimestru și ce medicamente să utilizeze.

Necesitatea tratamentului dentar intervențional apare practic în toate etapele vieții, iar în

timpul sarcinii nu face excepție. Acest studiu analizează preocupările pentru sănătatea și

siguranța mamei, a fătului în curs de dezvoltare prin tactici de tratament chirurgical corecte și

adaptate modificărilor gravidei. Defectele congenitale apar în aproximativ 3% din nașterile vii în

fiecare an în Statele Unite și au fost principala cauză a mortalității infantile. [30]

Dificultățile tratamentelor stomatologice în această situație sunt asociate cu imposibilitatea

utilizării multor medicamente și prezintă o îngrijorare pentru medic deoarece fiecare medicament

absorbit sistemic, mai ales la gravidă, este potențial periculos. Se crede că expunerea la

medicamente și substanțe chimice este responsabilă pentru aproximativ 1% din defectele

congenitale. [30]

În timpul consultului stomatologic al femeilor însărcinate, autorii Лукиных Л.М.,

Толмачева С.М., identifică o prevalență înaltă de răspândire a cariei dentare - 91,4%, patologii

ale parodontului (gingivite și parodontite) au o prevalență de 90% din cazuri, pulpitele - 38%,

granulomul de sarcină se întilneste de la 0,2% până la 9,6% dintre pacientele însărcinate

(Torgerson, Marnach, Bruce și Rogers, 2006), urmate de pericoronarite și complicațiile acestora

atât în limitele OMF (abcese / flegmoane, periostite), cât și la nivelul altor sisteme. [11, 55]

Toate formelor nozologice mai sus enumerate necesită a fi tratate conservator în timpul

gravidității (trimestrul 2 fiind cel mai favorabil). Amânarea acestora nu vor avea nici un

beneficiu. În lupta dintre macroorganism și microorganisme, în timpul sarcinii, din cauza unor

pofte alimentare, modificărilor hormonale, deficitului imunitar al mamei, în special în trimestrul

3, microorganismele pot prelua contrulul, crescînd cantitativ și mărindu-și virulența. Astfel, pe

un teren deficitar de a se opune, afecțiuniunea va avea o evoluție accelerată, complicându-se și

necesitând deja și un tratament mai agresiv, de ordin chirurgical.

Pentru acesta este necesar de a cunoaște modificările generale produse în timpul gravidității

și cum se vor manifesta la nivelul cavității bucale, care sunt complicațiile afecțiunilor apărute și

deținerea cunoștințelor necesare pentru o tactică a tratamentului corect și eficient.
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Scоpul lucrării :

Evaluarea clinicо-stаtistică a afecțiunilor din regiunea oro-maxilo-facială întîlnite la femeile

însărcinate, pentru sporirea еficiеnțеi diаgnоsticului și trаtаmеntului chirurgical.

Оbiеctivеlе cеrcеtării :

 Analiza literaturii de specialitate privind modificările fiziologice generale de sitem din

timpul sarcinii ca factori favorizanți în inducerea afecțiunilor regiunii OMF, pe perioada

gravidității și influența acestora asupra planului de tratament stomatologic.

 Analiza și evaluarea stării de sănătate a pacientelor gravide cu afecțiuni în regiunea

OMF și complicațiile lor în baza fișelor medicale de ambulator și staționar.

 Determinarea indicațiilor și contraindicațiilor, a recomandărilor și a perioadelor de

acordare a asistenței medicale stomatologice pacientelor însărcinate cu afecțiuni ale regiunii

OMF.

Importanța practică a tezei de licență:

Afecțiunile cavității bucale la femeile însărcinate reprezintă o problemă socială, cu o

frecvență înaltă, din cauza faptului că aspectul medical stomatologic adeseori este ignorat și

foarte puțin abordat în compartimentul educației sanitare. Totodată afecțiunile întâlnite la

femeile gravide, mai cu seamă cele care pot fi soldate cu complicații uneori destul de grave, pot

avea consecințe pentru mamă și copil, inclusiv și asupra indicilor demografici. Îmbunătățirea

aspectelor medicale, este un prim pas important în sănătatea mamei și copilului, inclusiv și în

sporirea numărului populației.

Importanța tezei este accentuată prin faptul că informația despre afecțiunile și tratamentul

stomatologic la femeile însărcinate este insuficientă, mai ales ceea ce ține de acordarea asistenței

medicale chirurgicale. La realizarea unei analize ample s-a accentuat frecvența înaltă a

afecțiunilor CB la gravide, cunoștințe insuficiente din partea medicilor stomatologi despre

acordarea ajutorului medical la această grupă de paciente, complicațiile posibile la mamă și

pericolul fetal grav care poate surveni în lipsa unei tactici corecte de tratament.
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1. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI

1.1.Fiziologia și modificări sistemice produse în sarcină

Sarcina nu este considerată o stare compromisă din punct de vedere medical, mai degrabă o

extindere a stării sănătoase. Modificările funcționale ale femeii gravide sunt în limitele

fiziologice și atât timp cât sarcina evoluează normal, agresiunea unei îngrijiri stomatologice nu

aduce implicații speciale din partea organismului matern. Terenul femeii gravide ne interesează

nu numai ca specificitate biologică secundară unei activități hormonale deosebite, dar și ca

posibilitate de influențare asupra fătului. Terenul gravidic se găsește sub influențe hormonale,

metabolice și neuro-reflexe pornite de la uterul nidat, modificări ale diferitelor sisteme ce pot

provoca anumite simptome precum greață, vărsături, congestie nazală, pirozis, alterarea în gust și

poftă a alimentelor, hiperventilație și mărirea ritmului respirator, oboseală, somnolență

(predominarea parasimpaticului în primele luni) etc. (Anexa 1, pag. 54)

Sistemul cardiovascular, endocrin, hematopoietic, respirator, nervos, gastro-intestinal și

genito-urinar, sunt sisteme modificate, în general, datorită sarcinii.

1.1.1. Modificări a funcției cardiace si hematologice

Se știe că modificările cardiovasculare apar încă de la începutul sarcinii, cea mai mare

schimbare asociată cu sarcina este dilatarea vaselor periferice, ceea ce reduce rezistența

vasculară sistemică. Funcția circulatorie este cel mai intens solicitată, volumul plasmatic și cel

eritrocitar cresc începând cu săptămâna a 6-a, mai intens în trimestrul II pentru a rămâne

nemodificat după săptămâna 34-36. Creșterea volumetrică este între 30-45% (1100-1500 ml), în

timp ce elementele figurate cresc de 10-15%, ceea ce și explică aparența anemie de sarcină (în

realitate fiind vorba de o hemodiluție de adaptare). [42, 17] Formula sangvină în timpul sarcinii

este modificată, cresc aproape toate enzimele plasmatice și aproape toți factorii coagulării în

apropierea termenului, iar echilibrul fluido-coagulant este modificat nesemnificativ. Pentru

femeile cu preeclampsie sau eclampsie, simptomele lor se pot agrava drastic din cauza

modificărilor funcției cardiace în timpul sarcinii. [24]

1.1.2. Hipotensiunea arterială (“sindromul de venă cava”)

Sindromul hipotensiv de decubit este important a fi cunoscut nu doar de obstetricieni, dar și

de stomatologi, fiind o preocupare clinică importantă deoarece apare la 15-20% dintre femeile

însărcinate, atunci când acestea se află în decubit dorsal. Hipotensiune, bradicardie și sincopa

caracterizează sindromul hipotensiunii arteriale supine. [5]

Cu cât sarcina este mai aproape de termen, tratamentului stomatologic îndelungat în decubit

dorsal prelungit și chiar poziția semișezândă favorizează apariția sindromului hipotensiv. Astfel,

în timpul celui de-al doilea și al treilea trimestru scăderea tensiunii poate apărea în timp ce
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pacienta se află într-o poziție supină (culcată pe spate). Acest lucru este cauzat de scăderea

revenirii venoase la inimă din compresia aortei abdominale și vena cavă inferioară de uterul

gravid (principalele vase care duc și aduc sângele spre/de la inimă ), ceea ce duce la o reducere a

debutului cardiac cu 14% [1], uneori chiar cu pînă la 20-30% mai puțin [42] decît în mod

obișnuit. Scăzând întoarcerea sângelui spre cord, scade perfuzia placentară, pot apărea colapsul

mamei și suferința fătului.

Hipotensiunea supină poate fi ameliorată prin plasare pacientei într-o poziție înclinată de

5–15 grade pe partea stângă, sau se recomandă introducerea unei perne/ rulou sub coapsa dreaptă,

astfel încât uterul gravid să fie deplasat spre stânga. Dacă această manevră nu scutește

hipotensiunea, ar trebui să fie adoptată de pacientă o poziție laterală completă. [1]

1.1.3. Modificări a funcției endocrine și de metabolism

Diabetul gestațional, definit ca intoleranță la glucoză diagnosticată în timpul sarcinii, care în

prezent este estimat să apară până la 4% dintre gravide (Dabelea și colab.). Diabetul gestațional

se dezvoltă de obicei ca urmare a producției insuficiente de insulină, ceea ce perturbă echilibrul

antagonismului dintre insulină, estrogen și progesteron. Riscul de diabet gestațional este mai

mare dacă mama este obeză sau are antecedente familiale de diabet de tip II. [54]

Când producția de glucoză crește la mama, o cantitate prea mare de glucoză este transferată

la făt, ceea ce va induce creșterea fetală și menține echilibrul în starea nutrițională a mamei.

Primind o cantitate de energie mai mare decât este necesar pentru creștere, fătul va depune

surplusul sub forma de grăsime, ajungând să fie la naștere mai mare și mai greu decât este

normal (macrosomie). [8]

Deoarece diabetul gestațional determină deficiențe uteroplacentare, poate induce întârzierea

maturizării pulmonare a fătului, defecte congenitale (anomalii cardiace), naștere prematură,

pielonefrită, preeclampsie, anomalii ale ritmului cardiac fetal, nașteri prin cezariană și cel mai

grav, creșterea avorturilor spontane sau decesul fătului la naștere. Riscul de reapariție în sarcinile

viitoare este de aproximativ 60%. După sarcină, există o probabilitate de 40% până la 60% ca

mama să dezvolte diabet mai târziu în viață. [52]

Complicații presupuse a diabetului gestațional la nivelul cavității bucale, sunt cele legate de

afectarea sănătății parodontale a mamei. Până în prezent, puține studii au examinat relația dintre

diabetul gestațional și sănătatea dentară. Aceste investigații au constatat că femeile cu diabet

gestațional au un risc de 9 ori mai mare de a avea boală parodontală (Xiong, Buekens, Vastardis,

& Pridjian, 2006). [54]
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1.1.4. Modificări digestive

Modificarile digestive însoțite de greața și vărsături sunt foarte frecvente în sarcină și par să

afecteze între 50% și 85% din femeile însărcinate (Davis, 2004). Studiile indică precum că voma

apare la aproximativ două treimi din femeile însărcinate, începând aproximativ în săptămânile

4-6 de sarcina, având frecvența maxima între săptămânile 8-12 și ameliorându-se către

săptămânile 14-20 de sarcină, iar la aprox. 20% dintre gravide poate persista această stare pe

toată durata sarcinii. [1] Acesta sunt rezultatele acțiunii progesteronului și estrogenului, tonusului

redus al sfincterul esofagian și încetinirea golirii gastrice ce provoacă episoade crescute de reflux

gastric, pirozis și regurgitare.

Grețuri de sarcină la majoritatea gravidelor apar de obicei dimineața, de aceea este mai bine

să se evite programările de dimineață, sfătuind pacienta să evite băuturile citrice sau alimentele

grase ce pot provoca tulburări din cauza golirii gastrice întârziate și consumând deseori mici

volume de lichide pentru a preveni deshidratarea. Dacă voma apare în timpul tratamentului, toate

procedurile ar trebui să fie oprite imediat și pacienta ar trebui să fie repoziționată în poziție

verticală. Prevenirea aspirației conținutului gastric în timpul oricărei proceduri medicale este o

preocupare majoră în timpul tratamentului femeii însărcinate. Prin urmare, antiacidele și

antihistaminicele (Ranitidina, Metoclopramid), antagoniști de serotonină și medicație antireflux

(antiacide), sunt utilizate pentru a preveni astfel de incidente. Aspirarea conținutului gastric nu

are o frecvență foarte înaltă, însă în cazul aspirării acestuia a fost raportat decesul mamei în

10-25% din cazuri. [10]

La nivelul cavității bucale, vomitarea conținutului gastric poate produce modificări prin

scăderea pH-ului în cavitatea bucală, cu apariția perimilolizei (eroziunea acidă a smalțului

dinților), care s-a dovedit ca poate apărea în timpul sarcinii, dacă conținutul gastric sau frecvența

și durata vărsăturilor sunt excesive (Bartlett, 2006). [54]

1.1.5. Transferul mamă-făt

Mama și fătul „comunică” între ele prin intermediul placentei. Nutrienții sunt transferați la

făt prin intermediul acesteia, iar produsele reziduale produse din procesele metabolice ale fătului

sunt transferate mamei pentru excreție.

Medicamentele administrate femeilor însărcinate pot afecta fătul după ce sunt transferate

acestuia prin placentă. Înțelegerea structurii și funcției placentei este esențială pentru înțelegerea

modului în care medicamentele sunt transferate de la mamă la făt. Deși metoda de transfer

variază, majoritatea medicamentelor intră în circulația sistemică a fătului prin difuzie pasivă.

Unele medicamente sunt transferate la făt prin diferiți transportori activi pe placentă. Schimbul

de medicamente mai are loc și prin difuzie facilitată, prin fagocitoză și pinocitoză. [59]
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1.2. Fiziologia, modificările și efectele sarcinii asupra sănătății regiunii

oro-maxilo-faciale
Sarcina este o perioadă de bucurie și anxietate în viața unei femei și se caracterizează prin

diverse schimbări fiziologice din corpul ei provocate de hormonii sexuali feminini în circulație.

Cavitatea bucală este, de asemenea, sediul schimbărilor, iar aceste modificări fiziologice ale CB

trebuie să fie gestionate în timpul vizitelor gravidei în clinica stomatologică.

Unul dintre motivele pentru care se crede că sarcina aduce după ea și probleme dentare, este

acela că în respectiva perioadă, femeile tind să aibă pofte și să consume mult mai multe dulciuri

sau produse pe bază de zahăr. Consumul ridicat al acestora și nerespectarea regulilor de igienă

orală nu va face decât să ducă la apariția modificărilor bucale patologice.

Se consideră că modificările orale ce apar din cauza celor fiziologice complexe care însoțesc

sarcina sunt legate de fluctuațiile hormonilor sexuali (estrogen și progesteron), ceea ce poate

duce la o scădere a imuno-competenței gazdei. Pe lângă aceasta, în timpul sarcinii se notează o

îngroșare a corionului și a epiteliului, se intensifică vascularizarea însoțită de o descuamare

importantă, de asemeni un edem congestiv gingival, cât și creștere a permeabilității vasculare și

numărului de capilare în țesutul conjunctiv gingival crescând astfel susceptibilitatea la infecții

orale. Astfel mulți autori remarcă prevalența ridicată și creșterea activă a anomaliilor dentare la

femeile însărcinate, precum și exacerbarea infecțiilor cronice existente anterior, atât somatice

generale, cât și în cavitatea bucală (Е.Н. Анисимова). [63,12]

În timpul consultului stomatologic al femeilor însărcinate, o prevalență înaltă de răspândire o

au cariile dentare - 91,4%, patologii ale parodontului (gingivite si parodontite) au o prevalență de

90% din cazuri, pulpite - 38%, pericoronarite, cât și complicațiile acestora atât în limitele OMF

(abcese/flegmoane, periostite), cât și la nivelul altor sisteme. Managementul slab al sănătății

orale crește ratele de incidență ale preeclampsiei, nașterii premature și greutății scăzute la naștere.

De aceea este necesar ca sănătatea bucală să fie gestionată corespunzător în timpul sarcinii și

tratamentul să fie întreprins la necesitate. [11]

1.2.1. Modificări salivare

O alta modificare din timpul sarcinii este sialoreea, o hipersalivație moderată care poate fi o

condiție stânjenitoare și deranjantă. Aceasta este, de obicei, o problema temporară și nu

reprezintă un semnal de alarmă. Are debut în luna a 2-a și dispare în lunile 5-6, unele forme

persistă până la termen, încetinind brusc odtata cu nașterea. [42]

O forma mai grava este ptialismul, afecțiune caracteristică debutului sarcinii, relativ rară,

simptomul major fiind o excreție salivară exagerată, ce poate ajunge la cantități impresionante de

4-5 l/zi (norma: 1,5-2 l/zi) antrenând și tulburări hidroelectrolitice, de nutriții, adinamie, epuizare

fizică etc. Producția excesivă de salivă apare în timpul sarcinii timpurii la femeile care prezintă
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greață și pare să se reducă la aproximativ 12-14 săptămâni de gestație. [54] Gravida percepe o

cantitate abundentă de salivă intraorală. Saliva este înghițită în continuu (sialofagie) sau este

îndepărtată prin marginile comisurale. Sialofagia determină o oboseala a mușchilor

suprahioidieni și cervicali. Gravida prezintă tulburări de fonație, de aport lichidian și alimentar,

jena în timpul somnului (practic nu se poate odihni). Examenul local evidențiază umplerea

rapidă a spațiului sublingual cu salivă și o eliminare abundentă, spontană la nivelul ostiumului

glandelor salivare principale. În asemenea cazuri este necesară spitalizarea gravidei cu

reechilibrare hidroelectrolitică.

Pe lângă modificările cantitative se produc și modificări calitative ale secreției glandelor

salivare. Atât glandele salivare majore, cât și cele minore pot fi afectate, manifestând astfel

modificări ale pH-ului salivar și compoziției, determinându-se o scădere a nivelului de sodiu,

concentrație crescută de proteine și o creștere a nivelului de estrogen salivar, aceste modificări

combinate contribuie la o creștere în proliferarea și descuamarea mucoasei orale. [2] Totodată,

schimbările care țin de scăderea pH-ului salivar și a efectului de tampon, induc o creștere a

numărului microorganismelor cariogene din salivă, favorizând depunerea plăcii bacteriene pe

suprafețele dentare și un atac acid mai puternic decât în mod normal. De aceea, aceste modificări

ale compoziției salivei în sarcină pot temporar predispune la carii și eroziuni dentare. [58]

1.2.2. Caria dentară

Influența gravidității asupra organului dentar este privită diferit de specialiști în ceea ce ține

relația dintre caria dentară și graviditate. O relație directă între cele două nu există, însă în urma

modificărilor mediului în care se găsește organul dentar, (salivare, nutritive) este posibila o

predispunere temporară la eroziune, precum și la carii dentare. Cel din urma, de obicei, sunt carii

de mici dimensiuni existente, dar netratate, care au progresat, ceea ce și explică o prevalență

mare a cariei, în timp ce nu există date convingătoare care să demonstreze creșterea frecvenței

cariilor dentare în timpul sarcinii sau în perioada imediat postpartum decât în alte momente din

viața unei femei.

Ipoteza populară potrivit căreia sarcina slăbește dinții femeilor ca urmare a epuizării calciului

este una complet neacceptată deja de mult timp (Scheutz, Baelum, Matee și Mwangosi, 2002).

Calciul dinților este stabil și nu este disponibil circulației sistemice pentru a furniza o cerere de

calciu pentru făt. [54] Rabino și Musso susțin că nu se produce o decalcifiere a dintelui în timpul

evoluției sarcinii, iar alterările metabolismului calcic se pot recupera decât pe dinții în formare.

Aceștia demonstrează că în sarcină nu exista o decalcifiere a dintelui, sărurile minerale sunt

indispensabile formării structurii dentare, dar odată ce acesta este format, sărurile sunt fixate

puternic de matricea organică, nu sunt labile și nu pot fi eliminate în cadrul unui proces biologic.

[42] În ceea ce privește smalțul, acesta este biologic foarte stabil, posibilitatea decalcifierii sale
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în timpul sarcinii nu intră în discuție, dentina este însă susceptibilă de a suferi un proces de

decalcifiere, ceea ce explică evoluția mai rapidă a cariilor apărute înaintea sarcinii, dar nu și

apariția propriu-zisă a acestora pe perioada gravidității.

Cariile și eroziunile dentare apar mai des în sarcină datorită unor factori favorizanți din

această perioadă. Stările de greață asociate cu episoade de reflux gastric, favorizează vărsăturile

repetate care, cresc mult aciditatea din cavitatea bucală, având un efect negativ asupra smalțului

dentar, cauzând demineralizări care duc fie la eroziuni dentare, fie la apariția cariilor. În plus,

stările de vomă îngreunează menținerea unei igiene corecte. La asta adăugându-se și modificările

dietetice provocate de poftele alimentare, și dacă acestea sunt pentru alimente cariogene, cum ar

fi consumul crescut de carbohidrați și o dietă mai bogată în glucide, femeia însărcinată își poate

crește riscul de apariție a cariilor în acest moment. Modificările salivare descrise mai sus,

manifestându-se prin scăderea pH-ului salivar și a efectului de tampon, cu creșterea numărul

microorganismelor cariogene și depunerea plăcii bacteriene pe suprafețele dentare cu un atac

acid mai puternic, favorizează apariția cariilor și evoluția celor incipiente. [5]

Prin urmare, toate pacientele însărcinate trebuie sfătuite să își consolideze și îmbunătățească

rutina zilnică de igienă orală, pentru a preveni apariția și evoluția cariei.

1.2.3. Gingivită de sarcină
Gingivita este una din afecțiunile orale cele mai frecvente care survine în timpul sarcinii fiind

direct legată de modificările hormonale și circulatorii, afectând între 60-75% din toate femeile

gravide. [29] Aspectul tipic al gingivitei de sarcină se caracterizează prin eritem al gingiei, edem,

hiperplazie, culoare roș-întunecată, netedă și sângerează la minima iritație. Modificările

inflamatorii gingivale sunt observate în general în a doua sau a treia lună de sarcină, persistă sau

cresc în al doilea trimestru, apoi scad în ultima lună de sarcină, în cele din urmă regresând, de

obicei, în câteva luni după naștere, dar numai dacă sunt eliminați iritanții locali. [3]

Histologic nu există diferențe între gingivita de sarcină și alte forme, caracterizîndu-se

printr-un răspuns exagerat la iritanții locali, inclusiv placa bacteriană și tartru. (Anexa 2, pag. 54)

Mecanismul de bază pentru acest răspuns inflamator sporit în timpul sarcinii este un nivel

crescut de progesteron și estrogen. Severitatea răspunsului este direct atribuită nivelului acestor

hormoni, care au, de asemenea, și un efect asupra sistemului imunitar. Hormonii sexuali deprimă

chimiotaxia și fagocitoza neutrofilelor, precum și răspunsurile celulelor T și ale anticorpilor. [60]

Au fost identificați receptori specifici de estrogen în țesuturile gingivale, hormon ce poate crește

proliferarea celulară gingivală, scăderea cheratinizării gingivale și creșterea glicogenului epitelial.

Progesteronul va induce o creștere a permeabilității membranei vasculare, edemul țesuturilor

gingivale, sângerarea gingivală și creșterea fluxului de lichid cervicular gingival. Progesteronul
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reduce, de asemenea, rata de proliferare a fibroblastelor și modifică rata și modelul producției de

colagen, reducând capacitatea gingiei de reparare. [57]

Anabolismul acidului folic, o cerință pentru menținerea mucoasei bucale sănătoase, este

crescută în prezența unor niveluri mai ridicate de hormoni sexuali. Deficitul relativ ulterior de

folat crește distrugerea inflamatorie a țesutului oral prin inhibarea reparării acestuia. Hormonii

sexuali pot afecta, de asemenea, sănătatea gingivală în timpul sarcinii, permițând o creștere a

raportului de placă subgingivală aerobă-anaerobă, ducând la o concentrație mai mare de bacterii

parodontopatice. S-a demonstrat o creștere de 55 de ori a nivelului Prevotella intermedia la

femeile însărcinate în comparație cu femeile care nu sunt gravide. Prevotella intermedia este

capabilă să înlocuiască progesteronul și estrogenul cu vitamina K, un factor esențial de creștere.

Nivelurile crescute de hormoni sexuali găsite în timpul sarcinii conduc la deprimarea

răspunsului imun, compromit mecanismul local de apărare necesar pentru o bună sănătate orală

și reduc protecția naturală a gingiei prin diminuarea funcției de barieră deținută de epiteliul

gingiei. Aceste modificări, combinate cu o schimbare microbiană care favorizează o floră

anaerobă dominată de Prevotella intermedia, sunt preponderent responsabile pentru răspunsul

exagerat la placa bacteriană, în timpul sarcinii. [44]

Pe perioada sarcinii este importantă grija față de dinți și gingii. Pentru a omite acumularea de

placă, ar trebui o educație intensivă privind igiena orală. Mai mult, terapia parodontală

profilactică (detartraj și periaj profesional) poate fi eficientă în reducerea nivelului de agenți

patogeni parodontali și a riscului de apariție a semnelor bolii parodontale. Îngrijirea parodontală

necesară este importantă și ar trebui să fie întreprinsă, nu post-partum dar, în timpul sarcinii,

deoarece netratate la timp pot afecta fătul. Deși nu pare o afecțiune severă, sunt studii care

asociază gingivita de un curs nefavorabil al sarcinii cu posibilitatea nașterii înainte de termen sau

cu riscul ca fătul să aibă greutate scăzută la naștere. [5]

1.2.4. Parodontită
Parodontita reprezintă inflamația țesuturilor de susținere a dinților și este o leziune

ireversibilă, care în timp duce la pierderea dinților de pe arcadele dentare. Parodontita este faza

evolutivă și/sau complicația gingivitei netratate cauzată de bacterii gram-negative anaerobe ale

biofilmului, care clinic pe lângă modificările induse de inflamația gingivală, se va manifesta

printr-o pierdere a atașamentului clinic gingival și apariția pungilor paradontale la sondare în

urma resorbției osoase, evoluând până la mobilitate și chiar pierdere dentară.

În prezent este ferm demonstrată legătura dintre nivelurilor crescute de estrogen și prevalența

mai mare a gingivitei, însă asocierea dintre sarcină și afecțiuni bucale precum parodontita,

necesită cercetări ulterioare pentru a confirma legătura directă între acestea două. Cunoscând

faptul că hormonii sexuali au de asemenea un efect asupra sistemului imunitar, ducând la

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dinte
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Arcad%C4%83_dentar%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gingivit%C4%83&action=edit&redlink=1
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deprimarea acestuia și o hiperreactivitate a organismului gravidei la factorul microbian, va

favoriza evoluția gingivitei netratate în parodontită, în special în timpul trimestrului trei, atunci

când fătul cunoaște cea mai mare creștere în greutate, organismul mamei fiind mai vulnerabil.

Pe măsură ce biofilmul devine matur și mai patogen, boala parodontală evoluează, bacteriile

orale pot disemina sistemic și coloniza complexul materno-fetoplacentar, provocând răspunsuri

inflamatorii locale, sau alternativ, boala parodontală poate provoca modificări imunologice

anormale sistemice, care duc la complicații ale sarcinii. [66]

Dovezile științifice acumulate până în prezent cu privire la asocierea dintre boala parodontală

maternă și riscul nașterii premature și greutatea redusă la naștere sunt mixte, dar indică în

general o asociere posibilă între acestea. În general, studiile efectuate în populațiile dezavantajate

economic prezintă aceste asocieri pozitive. [18] Primul raport care sugerează că infecția

parodontală maternă poate fi un posibil factor de risc al nașterii premature a fost publicat în 1996

în SUA. Etiologia acestor rezultate adverse la naștere continuă să fie dezbătută, dar s-a sugerat că

infecția bacteriană și/sau inflamația ar putea fi factorii cauzali. [53]

În 2011, Han și colaboratorii au raportat primele dovezi umane despre prezența unui agent

patogen oral - Fusobacterium nucleatum, provenit din placa subgingivală a mamei, care ulterior

prin intermediul vaselor sangvine s-a translocat în placentă și făt, cauzând nașterea prematură.

Un alt studiu a demonstrat prezența unui nivel crescut de markeri inflamatori în lichidul amniotic

(ex: interleukina 6, 8 și PGE2), la femeile care sufereau de parodontită, fiind asociat cu travaliul

prematur și greutatea redusă la naștere. [22]

Aceste căi biologice explică modul în care boala parodontală poate induce răspuns matern

și/sau fetal, rezultând rezultate negative ale sarcinii. Părerea e susținută și de medici obstetricieni

într-un studiu efectuat pe un lot de 200 obstetricieni, unde majoritatea (87%) au recunoscut o

legătură între sănătatea orală și sarcină, iar 63% au considerat că într-adevăr, boala parodontală

poate afecta rezultatul sarcinii. [15]

Astfel, dovezile recente ce țin de managementul terapeutic, demonstrează în mod clar că

igiena profesională prin periaj, scalare și, debridarea gingivală, plus prescrierea clătiturilor

bucale cu Clorhexidină 0,12% (Clorhexidina este clasificată în clasa B după FDA) pentru a

regresa sau limita evoluția bolii, sunt considerate sigure în timpul sarcinii și îmbunătățesc atât

sănătatea maternă cât și cresc siguranța sănătății fetale.

1.2.5. Granulomul de sarcină sau tumora de sarcină

Pe lângă cele descrise mai sus, sarcina poate provoca o proliferare gingivală asemănătoare

unei tumori denumită epulis gravidarum, tumoră de sarcină sau granulom de sarcină.

Granulomul de sarcină este o leziune reactivă, ce apare cel mai frecvent sub influența

hormonală sau printr-o creștere selectivă a unor agenți patogeni și microbi agresivi parodontali,
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cum ar fi Prevotella intermedia, acționând printr-un răspuns inflamator intens, sau poate apărea

în diferite zone supuse unei traume sau iritații frecvente. Este o formațiune tumorală unică unde

gingia se mărește sub forma unei mase nodulare sesilă sau pedunculată care este de obicei

nedureroasă. Culoarea variază de la roșu purpuriu la albastru intens, în funcție de vascularizația

leziunii și de gradul de stază venoasă, crește adesea rapid, rareori devine mai mare de 2 cm în

diametru, localizată cel mai des în zona maxilară frontală, la nivelul papilelor interdentare.

Suprafața leziunii poate fi ulcerată și acoperită de exsudat gălbui, iar manipularea ușoară a masei

induce cu ușurință hemoragia. Distrugerea osoasa este rar observată în jurul granuloamelor de

sarcină. [62] ( Anexa 3, pag. 55 )

Microscopic, aceasta arată prezența unei componente inflamatorii, caracterizat prin limfocite,

celule plasmatice și neutrofile, cuplate cu o abundentă componentă vasculară din capilare și

fibroblaste de proliferare nou formate. Aspectul histologic de granulom piogen este întâlnit de la

0,2 % până la 9,6 % dintre pacientele însărcinate. (Torgerson, Marnach, Bruce și Rogers, 2006).

De obicei este observat în timpul celui de-al doilea sau al treilea trimestru, deși acesta se

dezvoltă încă din primul trimestru și crește în dimensiuni până la a șaptea lună de gestație, în

urma creșterii nivelului de estrogen și progesteron în sarcină. [25]

După naștere, când nivelurile hormonale se normalizează, astfel de granuloame piogene se

rezolvă în general fără tratament chirurgical. Unele din acestea, din cauza dimensiunilor mari,

după naștere vor regresa, dar nu în totalitate, masa restantă fiind necesară de a se îndepărta

chirurgical. În unele situații, leziunile pot fi excizate în timpul sarcinii, cum ar fi atunci când

provoacă disconfort pacientului, perturbă alinierea dinților sau sângerează ușor în timpul

masticației. Pacientul trebuie avertizat însă că un granulom de sarcină excizat înainte de termen

poate reapărea. [25]

Detartrajul și periajul zonei afectate și instrucțiunile intensive privind igiena orală zilnica pot

și trebuie să fie inițiate înainte de naștere pentru a reduce retenția plăcii, deoarece din cauza

impedimentelor produse de tumora, igiena orală în această zonă este compromisă, deseori sunt

depuneri de placă și tartru pe dinții adiacenți leziunii. [62] O profilaxie dentară minuțioasă și o

buna igienă orală, scad dimensiunea leziunii și probabilitatea ca aceasta să dispară în totalitate

după naștere.

1.2.6. Infecțiile regiunii OMF în sarcină

Orice infecție apărută în timpul sarcinii este o situație mai complicată din punct de vedere

medical, deoarece există efectiv doi pacienți cu risc de complicații grave. Prin urmare, toți

medicii stomatologi trebuie să fie conștienți de gravitatea infecțiilor din regiunea

oro-maxilo-facială a acestui grup de pacienți și luată în considerare trimiterea acestora la un

chirurg OMF care să colaboreze cu un specialist obstetrician.
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O pacientă gravidă necesită o atenție specială datorită modificărilor sistemice majore, a

modificărilor cavității bucale descrise mai sus, crescând susceptibilitatea la infecții. [41]

Infecțiile complexului OMF cauzate de patologia dento-parodontală sunt frecvente în practica

dentară. Molarul trei mandibular este una dintre cele mai frecvente surse de infecții odontogene.

În condiții de igienă orală slabă, extracția unui dinte infectat poate acționa ca un portal de intrare

atât pentru agenții bacterieni, cât și pentru citokine. Aceste infecții se pot răspândi în spații

perimandibulare și masticatoare [11] și poate stabili stadiul pentru răspunsul inflamator sistemic,

culminând cu suferință fetală, ceea ce implică viabilitatea fătului. [41]

O alta cauză ce ține de neatenția pacienților, este aceea că aceștia nu considerau că au

simptome pentru care merită să meargă la dentist. Acest lucru poate fi de înțeles, deoarece

majoritatea bolilor orale au o natură insidioasă, astfel încât tratamentul este întârziat. Schimbări

ale compoziției microbiene orale pot apărea în timpul sarcinii, ducând la o colonizare microbiană

potențial periculoasă. Anaerobii gram-negativi, care joacă un rol important în infecțiile

maxilo-faciale, pot servi drept sursă pentru endotoxine și lipopolizaharide, care cresc apoi

mediatori inflamatorii locali, ducând astfel la complicații (Offenbacher și colab., 1998). [37]

Din cauza modificărilor mediului bucal, cât și din cauza micșorării rezistenței terenului

gravidic față de agenții nocivi, infecțiile au o evoluție mai accelerată și mai gravă decât în mod

normal, fiind mai frecvent însoțite de complicații. Infecțiile cronice au tendința spre acutizare,

cele localizate au tendința la generalizare, îmbrăcând forme clinice grave până la

toxico-septicemii. Infecția se poate disemina prin fluxul sanguin către zonele îndepărtate ale

corpului, provocând abces cerebral, tromboza sinusului cavernos și în circuitul sistemic cauzând

endocardită bacteriană. Se știe că infecțiile orale sunt implicate și în complicații ale sarcinii.

( Celebi și colab. 2013 ). [41] Sistemul imunitar matern devine suprimat, prin urmare, agenții

bacterieni pot pătrunde cu ușurință în fluxul sanguin și, în consecință, se pot dezvolta infecții

intrauterine. Prognosticul fătului este rezervat, bacteriile sau produsele secundare a acestora, cât

și virușii ce difuzează din cavitatea bucală în sânge și trecând bariera placentară determină

infectarea fătului fiind corelată direct sau indirect cu rezultatele adverse ale sarcinii, cum ar fi:

nașterea prematură, nașterea fătului cu întârziere de creștere intrauterină, cu malformații, sau

întreruperea spontană a nașterii (avort sau naștere prematură), preeclampsie și chiar mortalitatea

perinatală. [38]

De asemenea, apariția suferinței fetale acute într-o sarcină, după tratamentul unei infecții

maxilo-faciale, poate indica o implicație diferită a interacțiunii dintre răspunsul inflamator

sistemic, citokinele orale și sarcina. Creșterea citokinelor pro-inflamatorii a fost considerată a fi

responsabilă pentru modificările placentare care duc la complicații fetale. Deși numeroase studii

au arătat că infecțiile sistemice materne pot proveni din flora orală nefavorabilă (Kothiwale și
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colab. 2014), sunt necesare cercetări suplimentare pentru a evalua relația dintre infecțiile

maxilo-faciale și rezultatele negative asupra sarcinii, fiind puține rapoarte referitoare la relația

directă între cele două. [41]

Prognosticul matern este și el rezervat deoarece sarcina agravează evoluția bolii infecțioase,

perioada critică o constituie trimestrul III de evoluție a sarcinii, iar dacă sarcina se întrerupe în

faza acută a evoluție bolii, boala se va agrava.

Profesioniștii trebuie să cunoască necesitatea tratamentului la debutul afecțiunii și a evita

răspândirea în spații anatomice profunde ale feței și gâtului, care poate implica un risc pentru

viața pacientelor. [28] Pacientei ce suferă de orice tip de dureri dentare, trebuie oferit în mod

similar tratamentul necesar. Utilizarea pe termen lung a analgezicelor în locul tratamentului

definitiv este inadecvată. Gravida nu trebuie să aștepte până după naștere pentru a se asigura

tratament.

Sarcina este o contraindicație relativă pentru chirurgia dentară, mai ales în unele perioade ale

sarcinii, totuși, în cazuri de urgență și cu cunoștințele necesare, procedura poate fi efectuată în

condiții de siguranță. Când infecțiile maxilo-faciale merg pe calea spațiilor anatomice profunde,

echipa chirurgicală trebuie să trateze agresiv cu incizii și drenaj chirurgical și să corecteze terapia

cu antibiotice, ceea ce ne accentuiază importanța asanării cavității bucale și a unui tratament

profilactic.

1.2.7. Perimiloliza
Perimiloliza este o pierdere a smalțului de pe suprafața dentară, în special distrucția

suprafețelor linguale la pacienții cu parafuncții ale limbii, sau cu reflux gastro-esofagian însoțit

de eroziuni induse de modifucarea pH-ului CB.

Deși greața și vărsăturile sunt predominant asociate cu sarcina timpurie, la unele femei

aceasta continuă până și în ultimul trimestru. Hiperemeza gravidică, o formă severă de greață și

vărsături care apare la 0,3% până la 2% dintre femeile însărcinate, este tulburarea cel mai frecvet

asociată cu eroziunile dentare de cauză acidă. [48]

În scop profilactic, pacientele însărcinate ar trebui să fie întrebate despre frecvența

vărsăturilor în timpul vizitelor. Cele care suferă de vărsături trebuie instruite să evite spălarea

dinților imediat după vărsături, ci să clătească gura cu o linguriță de bicarbonat de sodiu

dizolvată într-o ceașcă de apă, care poate împiedica acidul să atace dinții prin neutralizarea

acestuia cu o soluție alcalină. Expunerea mai frecventă la fluor (sub forma de pastă sau apă de

gură cu fluor) pentru remineralizarea dinților la fel este recomandată gravidelor cu hiperemeza.

[23]
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1.3.Tratamentul stomatologic în timpul gravidității

Femeile însărcinate reprezintă o categorie aparte de pacienții cărora medicul dentist trebuie

să le acorde o atenție deosebită. Este obligatoriu ca acestea să informeze medicului dacă sunt

însărcinate, deoarece există unele particularități în tratamentul acestora. În mod ideal, ar fi ca

înainte de conceperea unui copil să se trateze toate afecțiunile stomatologice pentru a se evita

anumite neplăceri sau dureri pe parcursul sarcinii, iar ulterior pe perioada sarcinii să nu fie

neglijate vizitele la medicul dentist și procedurile de igienizare (periaj profesional, detartraj

dentar), ce nu sunt de regulă dureroase și nu necesită anestezie.

Îngrijirea orală este deosebit de importantă pentru femeile însărcinate care vor fi în curând

mame atât pentru propria sănătate, cât și pentru făt. Cu toate acestea, mulți stomatologi și femei

însărcinate tind să treacă cu vederea importanța asistenței medicale orale. Mulți stomatologi se

simt reticenți să efectueze tratament stomatologic unei femei însărcinate din cauza incertitudinii

cu privire la efectele tratamentului asupra mamei și a fătului. [55] Totuși, studiile actuale au

demonstrat deja siguranța tratamentului dentar a femeilor însărcinate și că acestea merită același

nivel de îngrijire dentară ca orice alt pacient, iar clinicienii au acum o bază de dovezi care arată

că îngrijirea dentară adecvată este necesară și sigură în perioada perinatală (Evidence-based

guidelines for health professionals, 2010). [56]

Pentru a beneficia de un tratament sigur, modelele de tratament stomatologic sunt adesea

modificate pentru femeile care sunt gravide. American Dental Association (ADA) (2006) a

sugerat o îngrijirea dentară „electivă” - fiind evitat tratamentul în primul trimestru și în ultima

jumătate a celui de-al treilea trimestru. În această perioadă medicii stomatologi pot amîna

îngrijirile sau pot oferi planuri alternative de tratament femeilor însărcinate. Deși s-a constatat că

îngrijirea stomatologică este sigură și eficientă în timpul sarcinii, Institutul Național American de

Cercetări Dentare și Craniofaciale a declarat că îngrijirea stomatologică în timpul sarcinii este un

subiect analizat de mult timp, fiind o problemă dominată mai mult de prudență față de făt decât

de date sigure care ar contraindica tratamentul dentar în aceasta perioada. (National Institutes of

Health, 2006). Pe lângă aceasta, din cauza lipse de informații publice cu privire la ceea ca este

adecvat pentru îngrijirea în timpul sarcinii, Departamentul de Sănătate al Statului New York

(2006) a lansat și ghiduri de practică pentru sănătatea orală în timpul sarcinii. In acest document,

cel mai important mesaj pentru femeile însărcinate și profesioniștii din domeniul sănătății este că

„îngrijirea dentară este sigură și eficientă în timpul sarcinii”, fiind ulterior în 2012 aprobată ca

declarație de consens național în SUA, [25] și că îngrijirea necesară poate fi oferită pe toată

durata sarcinii unei femei (restaurări - inclusiv cu amalgam, tratamentul durerii, tratamentul

infecțiilor + radiografii , AL, sedare cu protoxid de azot - la necesitate conform recomandărilor)

[25, 35], fapt susținut și de circa 60% dintre obstetricienii americani care nu consideră a fi
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periculoasă efectuarea unei intervenții chirurgicale minoră (sau majore la necesitate) în timpul

sarcinii. [15]

Deși tratamentul dentar este sigur pe parcursul sarcinii, profesioniștii implicați în îngrijirea ei

ar trebui să ia în considerare factori precum vârsta gestațională, comportamentele care afectează

sănătatea maternă și prezența altor afecțiuni medicale (de exemplu, diabetul gestațional,

preeclampsie) la elaborarea unui plan de tratament. Profesioniștii din domeniul sănătății orale pot

juca un rol esențial în îngrijirea femeilor însărcinate, nu numai prin asistența medicală orală, cum

ar fi ameliorarea durerii și infecției, ci și prin consilierea pacientelor cu privire la efectele nocive

ale fumatului, consumului de alcool și consumului ilicit de droguri în timpul sarcinii. [55]

ADA (2006) recomandă ca orice femeie însărcinată să vadă un dentist pentru un examen oral

complet la un moment dat în timpul sarcinii. De aceea, recomandăm tuturor pacientelor care

urmează să fie mămici să nu amâne vizitele la medicul dentist, să țină cont de regulile de igienă

orală și să aibă o dietă cât mai echilibrată și sănătoasă. Ele pot merge în cadrul oricărei clinici

stomatologice începând chiar cu primul trimestru pentru un consult stomatologic și ideal pentru

tratament în cel de-al doilea trimestru (perioadă în care grețurile matinale dispar).

Opinia specialiștilor este de a se practica o supraveghere stomatologică riguroasă în sarcină,

cu efectuarea tratamentului de specialitate. În favoarea acestui concept pledează:

 un dinte infectat constituie un focar infecțios local, ce se poate acutiza în timpul evoluției

sarcinii.

 un focar infecțios cronic cu sau fără atingere osoasă, poate induce afecțiuni la distanță de

tipul: endocardite(25-50% din această patologie are origine dentară); reumatism infecțios

(30-90% din cazuri au ca origine un focar infecțios local); maladii renale(glomerulonefrite);

manifestări digestive etc.

 abținerea timp de 9 luni de la tratament stomatologic conduce la agravarea afecțiunilor

preexintente sarcinii, sau a celor apărute ulterior.

 traumatismul “psihic” determinat de un consult și/sau un tratament stomatologic nu prezintă

un motiv, tehnicile actuale permit efectuarea acestora în condiții de confort total.

 posibilitatea apariției carențelor nutriționale prin dificultăți de masticație și aport alimentar.

 riscul declanșării unui avort spontan sau a nașterii premature este nesemnificativ. [42]
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1.3.1. Condiții pentru confortul pacientei gravide în timpul tratamentului

stomatologic
Cu modificări foarte simple, tratamentul dentar poate fi confortabil pentru pacient pe tot

parcursul sarcinii. Următorii pași descriși ne vor putea ajuta în aceast scop.

Tratamentul în orice moment al sarcinii, inclusiv primul trimestru, poate fi sigur și eficient.

Cu toate acestea, începutul celui de-al doilea trimestru (la 14-20 săptămâni) este considerat în

mod tradițional mai confortabil, deoarece greața și problemele posturale sunt adesea mai puțin

problematice.

Înainte de a programa pacienta, o vom întreba „La ce oră din zi se simte cel mai bine pentru

întâlnire?”. Incidența schimbărilor de dispoziție și iritabilitatea sunt frecvente în sarcină și

acestea trebuie luate în considerare la stabilirea programărilor.

Tratamentul femeii însărcinate se va efectua cu o mare precauție în detalii, chiar de la prima

vizită a însărcinatei la stomatolog vom fi atenți la fiecare detaliu al comportamentului acesteia.

Vom adopta o atmosferă calmă de comunicare și comportament.

Pentru a avea unele date informative despre aceasta pină la vizita în clinică pot fi trimise prin

poșta electronică pacientei formulare pe care să le completeze acasă. (Anexa 5, pag. 56) Astfel

medicul are posibilitatea de a se asigura preventiv că deține cunostințe, informații și materiale

sau instrumente necesare tratamentului. Pacienta va micșora timpul de așteptare, va fi mai calmă,

va crește încrederea pacinentei observînd atenția, grija și dorința medicului de a o ajuta asigurînd

liniște și condiții mai bune în timpul tratamentului.

Vom explica în detalii în ce constă tratamentul, o vom convinge asupra necesității efectuării

acestuia, despre riscurile și beneficiile acestuia, despre consecințele mai grave asupra fătului în

cazul refuzului efectuării tratamentului necesar, și vom da detalii despre îngrijirea dentară la

domiciliu în perioada sarcinii.

Vom face ședințe de tratament tratând cele mai acute probleme și vom amâna unele

proceduri pentru săptămânile cele mai favorabile pentru tratament sau post-partum.

Toate programările stomatologice pentru femeia însărcinată trebuie să fie scurte pentru a

evita apariția oboselii, cât și pentru a evita apariția sindromului hipotensiv prin poziționarea

îndelungată a gravidei în decubit dorsal.

Vom adopta o poziție a pacientei în fotoliu stomatologic în dependență de trimestrul și

confortul acesteia. Pentru a reduce riscul de hipotensiune, modificăm poziția gravidei în fotoliu

stomatologic în trimestrul III, prin introducerea unei perne/ rulou fie sub șoldul drept, fie în cazul

senzației de lipotimie, întoarcerea cu totul a pacientei pe partea stângă. Uterul gravid va fi

deplasat spre stânga și nu va mai compresa vena cavă inferioară, afectând revenirea circulației

venoasă. [37,6] ( Anexa 4, pag. 55 )
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Pentru femeile aflate în stadiile târzii ale sarcinii și care necesită a fi supuse unor proceduri

mai lungi de tratament, menționăm despre necesitatea unor schimbări posturale frecvente sau a

unei pauze la baie în timpul tratamentului.

1.3.2. Indicații de tratament în funcție de trimestru

După cum cunoaștem, sarcina este împărțită în 3 trimestre fiecare deținând modificări și

evoluții specifice trimestrului pentru făt și mamă. Mama și fătul suferă modificări diferite pe

măsură ce sarcina progresează. După implantarea unui ovul fertilizat pe peretele uterin, fătul

suferă diferite stadii de dezvoltare pe măsură ce vârsta gestațională crește. Organele se dezvoltă

la începutul perioadei de sarcină, suferind o creștere volumetrică în etapele mijlocii și târzii ale

sarcinii. [51] Prin urmare, un medicament identic poate avea efecte diferite asupra fătului și

asupra mamei în funcție de vârsta gestațională. Înțelegerea diferenței în efectele potențiale ale

unui medicament administrat maternal în funcție de vârsta gestațională va permite

medicamentelor să fie utilizate în siguranță în tratamentele dentare asociate cu sarcina.

Primul trimestru (de la concepție până la a 14-a săptămână) este cel mai activ trimestru, fiind

perioada cea mai afectată de efectele adverse ale factorilor teratogeni. Începând de la o lună după

fertilizare, se formează un tub neural închis, o inimă care bate și celule sanguine. În această

perioadă, dezvoltarea celor mai importante structuri este completă, se formează membrele, iar

fătul începe să se miște. Organogeneza este activă în cursul săptămânilor 4-10, astfel încât pot

apărea efecte teratogene la expunerea fetală la medicamente, factorilor de mediu nefavorabili sau

acțiunii razelor ionizante în această perioadă. Structurile importante formate în această perioadă

urmează o creștere suplimentară pe parcursul perioadei de sarcină, iar probabilitatea apariției

unei deformări a organelor după această perioadă este relativ scăzută. Prin urmare, se recomandă

în general amânarea tratamentului dentar electiv până la sfârșitul primului trimestru. [45]

În timpul primului trimestru este indicată educarea și informarea pacientei despre schimbările

de la nivelul cavității bucale care urmează să apară, să ajutam să prevenim apariția oricărei

infecții orofaciale care ar putea pune în pericol sănătatea mamei și a fătului și pentru a evita

utilizarea inutilă de medicamente și radiografii.

Procedurile de igienă dentară profesională pentru profilaxia orală sunt permise, deoarece

reduc la minimum încărcarea bacteriană a agenților patogeni, reducând astfel apariția unor

probleme parodontale legate de sarcină. Tratamentul cariilor și restaurările pot fi efectuate cu

precauție, cu toate acestea, lucrările de restaurare extinse nu trebuie întreprinse în acest trimestru.

Radiografia, în primul trimestru, ar trebui să fie în general evitată, dar dacă se consideră esențial,

pacienta trebuie să poarte obligatoriu un șorț de plumb și expunerea la radiații ar trebui să fie

minimă, efectuând o radiografie retroalveolară și de evitat a se efectua OPG.
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Problemele de urgență care apar nu trebuie amânate pentru a fi gestionate în cel de-al doilea

trimestru, dar ar trebui atenuate imediat. [26]

În al doilea trimestru (săptămânile 14-28 de gestație) riscul efectelor teratogene ale

medicamentelor este mai mic decât în primul trimestru. Majoritatea medicilor stomatologi tind să

fie extrem de atenți la efectuarea tratamentelor dentare chiar și în această perioadă. Cu toate

acestea, tratamentul dentar electiv a fost raportat a fi relativ sigur în această perioadă. Mai mult,

întrucât amploarea modificărilor fiziologice care apar în timpul celui de-al doilea trimestru nu

este prea considerabilă, anestezia este mai sigură de efectuat la femeile însărcinate pentru

intervenții chirurgicale non-obstetricale în al doilea trimestru decât în primul sau al treilea

trimestru. [26] Cu toate acestea, începând cu săptămâna 20 (vârsta gestațională), riscul de

hipotensiune în poziția culcat crește, aceste riscuri trebuie luate în considerare la efectuarea

tratamentelor dentare la femeile gravide în această perioadă de sarcină.

Sarcina în sine poate afecta și funcția neurologică, astfel blocarea conducerii are loc într-un

ritm semnificativ mai rapid în timpul sarcinii decât atunci când femeia nu este însărcinată, iar

efectele anestezicelor locale se pot prezenta mai proeminent pe măsură ce vârsta gestațională

crește. Utilizarea anestezicelor locale la doze mici poate fi posibilă pentru femeile însărcinate din

al treilea trimestru și poate reduce expresia efectelor toxice ale anestezicelor locale. [61]

Al doilea trimestru este perioada cea mai indicată pentru efectuarea tratamentului

stomatologic, confirmat și de 74% dintre obstetricienii americani. [35] Orice tratament care a

fost amânat în primul trimestru trebuie efectuat acum. Consolidarea măsurilor de igienă orală

trebuie făcută în acest trimestru. Dacă inflamația gingivală persistă, profilaxia orală poate fi

repetată. Radiografiile pot fi obținute cu precauțiile necesare.

Al treilea trimestru (din săptămâna a 29-a de gestație până la naștere) este momentul în care

pacienta are cel mai mult disconfort, în special spre sfârșitul sarcinii. Greutatea corporală

crescută a pacientei poate provoca dificultăți în acomodarea în fotoliul stomatologic. Prin urmare,

tratamentul dentar electiv trebuie evitat în ultima lună și poate fi amânat până la câteva

săptămâni după naștere.

O altă particularitate a celui de-al treilea trimestru este apariția frecventă a contracțiilor false

care des pot fi confundate cu începutul de travaliu. Contracțiile Braxton Hicks, cunoscute și sub

denumirea de contracții false de muncă sau practici, pot începe încă din al doilea trimestru, totuși

acestea sunt cele mai frecvente în al treilea trimestru. Mușchii uterului se strâng aproximativ 30

până la 60 de secunde, dar se pot contracta până la 2 minute. Contracțiile Braxton Hicks sunt

descrise ca fiind neregulate ca intensitate, rare, imprevizibile, neritmice și mai incomode decât

dureroase. Acestea nu cresc în intensitate sau frecvență, se reduc și dispar cu totul. Posibilele

declanșatoare ale contracțiilor sunt activitatea crescută a mamei sau a fătului, la atingerea
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abdomenului, vezica plină sau deshidratarea. Aceste contracții pot fi ameliorate prin schimbarea

poziției, respirație ritmică, hidratare sau urinare. Dacă după acestea nu se ameliorează

contracțiile, medicul obstetrician al pacientului trebuie contactat, deoarece s-ar putea să fi

început travaliul. [30]

În final, o mulțime de studii au confirmat că cea mai favorabilă perioadă pentru tratamentul

dentar programat este perioada celui de-al doilea și începutul celui de-al treilea trimestru de

sarcină, adică de la 13 la 30 de săptămâni de gestație, când organogeneza fătului a fost deja

finalizată, se formează placenta, circulația feto-placentală funcționează, se îmbunătățesc

indicatorii stării imunologice a mamei și când riscul nașterii premature cauzate de stres este mult

mai mic comparativ cu trimestrul al III-lea. [13, 31]

1.3.3. Modificări în managementul chirurgical oro-maxilo-facial al pacientei

gravide
Pe baza revizuirilor anterioare despre fiziologia gravidei și fătului, ajustările documentate în

acest subcapitol despre tratamentul pacientei gravide ar trebui să fie puse în aplicare de către

chirurgul oro-maxilo-facial. Evaluarea inițială include o analiză ce cuprinde istoricului medical

și chirurgical al pacientei. Dacă există o problemă de sarcină, tratamentul trebuie amânat până

când se obține o documentare definitivă a stării gravide, de obicei de la medicul de familie al

pacientei.

Toate procedurile elective, cum ar fi ortognatice și cosmetice, ar trebui amânate postpartum.

Procedurile chirurgicale orale și maxilo-faciale ambulatorii ar trebui să respecte câteva orientări

de bază. Motivele pentru care și când trebuie evitată poziția îndelungată în decubit dorsal, cât și

care este poziția corectă în fotoliu a gravidei, au fost enumerate mai sus.

Radiografiile dentare trebuie, de asemenea, menținute la un nivel minim de radiație, cu

protecția corespunzătoare a pacientei și într-un număr minim posibil. Mai multe despre acestea

vom accentua în capitolul 1.3.6.

Utilizarea anestezicelor locale la gravidă este acceptabilă, cu toate acestea, controverse apar

la utilizarea vasoconstrictorilor. Unii medici evită utilizarea acestuia, deoarece vasoconstrictorul

(de obicei epinefrina) dacă este injectat intravascular, poate duce la vasoconstricție

utero-placentară cu hipoxie fetală ulterioară. În cele din urmă, utilizarea sa este acceptabilă atâta

timp cât se are grijă să nu se producă injecție intravasculară.

Utilizarea protoxidului de azot este, de asemenea, controversată. Prin urmare, se crede că

utilizarea oxidului de azot la pacienta gravidă este acceptabilă atâta timp cât este mai puțin de

50% din inhalant, cealaltă parte fiind oxigen. [36]

În cazul unei paciente gravide cu traumă, vom ține cont de câteva considerații unice în

tratamentul acesteia: Asigurarea suportului vital bazal, șocul matern apărut în urma
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traumatismului scade fluxul sanguin uteroplacentar, provocând hipoxie fetală - principala cauză

a decesului fetal; După un traumatism matern, în cazul necesitării corecției hipovolemice, ținând

cont de faptul că pacienta gravidă are un volum plasmatic crescut, va fi necesară o cantitate

crescută de fluide; Cu excepția cazului în care se suspectează o leziune a măduvei spinării,

însărcinata cu traumatism trebuie ținută în poziția decubit lateral stâng; Consultarea obstetrică

este primordială și efectuarea unei USG, fiind necesară evaluarea rupturii uterine, prezența

bătăilor inimii fătului, abrupția placentară; Organele genito-urinare materne (uter, vezică și

rinichi) prezintă un risc crescut de leziune contondentă și de aceea ar trebui să fie evaluate rapid;

Dacă apare un traumatism maxilo-facial, se va efectua OPG sau la necesitate chiar un CBCT,

având în vedere expunerea minimă la radiații utilizînd un scut de plumb; Dacă este posibil,

trebuie evitată fixarea maxilo-mandibulară, iar fracturile maxilo-faciale tratate cu fixare rigidă,

acest lucru permite refacerea rapidă a unei nutriții adecvate; Dacă este necesară fixarea

maxilo-mandibulară, se recomandă suplimentarea nutrițională parenterală; Mucoasa

orofaringelui este, de asemenea, friabilă și ușor susceptibilă la edem, prin urmare, căile

respiratorii trebuie monitorizate îndeaproape pentru prevenirea obstrucției sau intubație

ulterioară la necesitate. [61]

Infecțiile maxilo-faciale la pacienta gravida trebuie abordate imediat. Pacienta este mai

susceptibilă la infecție din mai multe motive. Modificările hormonale fac mucoasa mai friabilă,

plus o imunosupresie ușoară cauzată de starea gravidă. Managementul infecțiilor ar trebui

gestionate în sala de operație sub anestezie LR completată cu anestezie generală, prin incizie și

drenaj, cu acoperire ulterioară cu antibiotice, pentru a minimiza riscul răspândirii infecției în

spațiile profunde. Postoperator, dacă pacienta nu poate menține aportul alimentar oral, trebuie

instituit sprijin nutrițional parenteral. Până când obținem rezultatele antibioticogramei, terapia

empirică cu penicilină este adecvată.

Alt moment care ține de internarea gravidei pentru o perioadă lungă de timp includ: evitarea

cateterizării vezicii urinare pentru a minimiza riscul infecțiilor tractului urinar și utilizarea

heparinei subcutanate. [61, 31]

1.3.4. Alegerea medicamentelor indicate gravidelor necesare tratamentului

stomatologic
Înțelegerea efectelor medicamentelor asupra fătului este importantă pentru efectuarea

tratamentelor dentare sigure și eficiente la femeile gravide, mai ales că printre primele întrebări

pe care și le pune viitoarea mamă când are nevoie de tratament, este despre nocivitatea

medicamentelor utilizate asupra fătului. În primul trimestru al sarcinii se încearcă a se evita pe

cât posibil utilizarea medicamentelor, dacă aceasta este impetuos necesară, vom analiza raportul

risc/ beneficiu si vom prescrie medicamentele cu cel mai mic potențial al reacțiilor adverse, iar
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dacă avem dubii, nu trebuie să evităm să consultăm un medic obstetrician în scopul îmbunătățirii

calității tratamentului efectuat.

Din cauza confuziilor în rândul stomatologilor cu privire la siguranța medicamentelor în

timpul sarcinii, Food and Drug Administration (FDA) a propus un sistem care clasifică

medicamentele în funcție de riscul lor asupra mamei și/sau fătului. (Anexa 6, pag. 57)

Medicamentele din categoriile A și B sunt considerate a nu prezenta nici un pericol, iar cele din

categoria X nu sunt recomandate pentru utilizare femeilor însărcinate. [34] Pe lângă această,

Grupul Național de Consens American a publicat ghiduri bazate pe dovezi despre „medicamente

considerate sigure în timpul sarcinii”. ( Anexa 7, pag 58)

Puține studii clinice cu medicamente au inclus femei însărcinate, prin urmare, utilizarea

clinică cu succes pe termen lung, fără efecte adverse cunoscute, este cea mai bună dovadă

disponibilă care susține siguranța unui anumit medicament, astfel medicamentele mai vechi, de

încredere și care au o experiență solidă a efectelor adverse cu incidență scăzută ar trebui să fie

întotdeauna prima alegere. [5]

Dintre medicamentele utilizate în tratamentul stomatologic, anestezicele locale sunt cele mai

frecvente, iar în tratamentul stomatologic chirurgical anestezia este o prioritate și o etapă ce nu

poate fi omisă. Substanțele anestezice locale utilizate pe scara largă în tratamentul stomatologic

sunt cele de tip amidă, având durata de acțiune mai mare și probabilitatea mai mică de a induce

reacții alergice comparativ cu esterii.

Anestezicele mai vechi și de încredere, care au o experiență clinică cu succes pe termen lung,

cu incidență scăzută a efectelor adverse, este cea mai bună dovadă disponibilă care susține

siguranța unui anumit medicament. [5] Drept exemplu de anestezice locale, cu utilizare clinică

de succes pe un terme lung sunt: Lidocaina 2% cu/fără Adrenalina, Articaina 4%, cu Adrenalina

( forma ,,simple’’ sau ,,forte’’), și Mepivacaină 3%.

După FDA, Lidocaina alături de Prilocaina fac parte din grupa B de medicamnte, în timp ce

Mepivacaina cu Articaina fac parte din grupa C. Primele sunt mai des indicate datorită lipsei

efectelor nocive în studiile efectuate, în timp ce avantajul suplimentar al Mepivacainei este

efectul de vasoconstricție moderată, fără a fi necesară combinarea cu Adrenalină.

Vasocontructorii au o importanță deosebită, aceștia determină o resorbție a anesteticului mai

lentă, mărește potența și durata de acțiune, micșorează riscul toxicitații și al hemoragiei. Deși

sunt utilizați în cantități nesemnificative în anestezia LR, unii autori indică evitarea acesteia

deoarece ar putea afecta fluxul sangvin uterin provocând vătamari fetale. [1] ( Mai multe detalii

sunt redate în Anexa 8, pag. 59 )

Antibioticele sunt administrate în tratamentul infecțiilor odontogene acute și cronice (în

acutizare) din regiunea maxilo-facială, pregătirea pacienților din grupurile de risc către
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intervențiile stomatologice traumatice, sau profilaxia după intervenție. Infecțiile care apar în

timpul sarcinii trebuie întotdeauna combătute cât mai curând posibil și acest lucru se realizează

cel mai bine prin utilizarea judicioasă a antibioticelor, deoarece infecțiile neglijate se pot

răspândi în țesuturile adiacente și reprezintă o amenințare atât pentru mamă, cât și pentru copilul

nenăscut. [1]

Cele mai frecvente antibiotice prescrise în uz general astăzi sunt Cefalosporinele, toate

aparțînînd clasei B. Deși Penicilinele comparativ cu Cefalosporinele au studii ce confirmă

siguranță acestora chiar și la utilizarea acestora în primul trimestru, prin faptul că acestea sunt

prescrise frecvent, și reacțiile adverse în urmă administrării acesteia sunt mult mai frecvente.

[31] Macrolidele sunt medicamente ce comparativ cu celelalte, acestea traversează minim bariera

feto-placentară, fiind indicate ca prima elecție în tratamentul femeilor însărcinate. [64]

Antibioticele precum Aminoglicozidele, Florochinolonele, Vancomicina, Sulfonamidele,

Tetraciclinele, sunt susceptibile în a provoca ototoxicitate, nefrotoxicitate, hiperbilirubinemie sau

alte anomalii congenitale, de aceea se va evita administrarea în timpul gravidității. [31, 20] ( Mai

multe detalii sunt redate în Anexa 9, pag. 62 )

Pentru ameliorarea durerilor și reducerea inflamațiilor, se vor indica medicamentele din

grupa AINS, majoritatea deținînd acțiune triplă (analgetică, antiinflamatoare și antipiretică).

Aceasta reprezintă un avantaj, deoarece prezența inflamației este însoțită de durere și febră, iar la

apariția acestor simptome nu va fi necesară administrarea și combinarea a 3 preparate

medicamentoase diferite.

AINS care pot fi administrate pentru ameliorarea durerii sunt cele din clasa B -

Acetaminofen care rămîne a fi de elcție în uzul gravidelor și Ibuprofen - indicat de a se evita în

trimestrele I și III. Acidul Acetilsalicilic - din clasa D, se va indica doar în trimestru II , din

cauza tendinței de închiderea prematură a canalului arterios. [30]

Opioidele, Codeina, Propoxifenul, Morfina din clasa B/C (contraindicat în trimestru III), se

vor administra cu precauție la necesitatea, acestea fiind asociate cu întirzierea creșterii fetale,

defecte cardiace, despicături labio-maxilo-palatine și depresie respiratorie (Heinonen OP, Slone

D.). [41] ( Mai multe detalii sunt redate în Anexa 10, pag. 64)

În scop sedativ, benzodiazepinele au indicații superioare coparativ cu barbituricele, totuși,

toate se vor administra în priză unică sau pentru perioade scurte de timp la doza acceptabilă

clinic, pentru a nu deregla reorientarea rafturilor palatine. [43] ( Mai multe detalii sunt redate în

Anexa 11, pag. 66 )
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1.3.5. Riscurile induse de medicamente la gravide

Deși medicamentele sunt utilizate în mod obișnuit în practica chirurgiei oro-maxilo-faciale,

în timpul sarcinii trebuie acordată o atenție deosebită efectelor acestora asupra sănătății materne

și fetale. Un scop al oricărei terapii medicamentoase prescrise în timpul sarcinii este de a evita

reacțiile adverse la medicamente fie la mamă, fie la făt.

Medicamentele administrate mamei sunt transferate la făt prin placentă, iar efectele acestora

asupra fătului pot varia în funcție de tipul de medicament cît și de stare generală. Utilizarea de

medicamente cu perioada de înjumătățire metabolică scurta, administrate pentru perioade

limitate, sunt, prin urmare, mai puțin susceptibile de a provoca complicații în timpul sarcinii. În

această perioadă medicamentele sunt absorbite cu ușurință, deoarece concentrația serică pentru

legarea medicamentului este mai mică decât cea din starea non-gravidă, este prezent un volum

mai mare de distribuție a medicamentelor, un timp de înjumătățire plasmatică mai scăzut, o

solubilitate mai mare a lipidelor și un clearance mai mare al medicamentelor. Toți acești factori

permit un transfer transplacentar ușor al medicamentelor nelegate, expunând astfel și fătul la

medicamente. [34]

Prescrierea de medicamente unei femei însărcinate necesită prudență, iar clinicianul trebuie

să țină cont de mai mulți factori pentru a evita efectele nedorite ale acestora: hipersensibilitate,

alergii sau reacții toxice care pot compromite sănătatea mamei și îi pot limita capacitatea de a

susține o sarcină, cauzînd avort, teratogenitate, sau greutate scăzută la naștere a nou-născutului.

Se consideră că expunerea la medicamente și substanțe chimice în timpul sarcinii reprezintă

cauza a aproximativ 1% din malformațiile congenitale, însă determinarea exactă a riscurilor

medicamentelor este foarte greu de hotărât din mai multe cauze, existând mulți factori ce pot

contribui la incertitudine. Chiar și datele obținute în baza experimentelor pe animale, care sunt

colectate de obicei din studii care utilizează expuneri mari și prelungite la medicamente, variază

semnificativ în funcție de specie. Potențialul teratogen pentru unele medicamente poate depinde

și de o predispoziție genetică implicată în dezvoltarea fetală. [31] Un concept important al

teratogeniei este ideea că sunt expuse riscului de deteriorare, organul sau structurile care se

formează în timpul când se administrează medicamentul, perioada embrionară (săptămânile 2-8)

fiind cea mai susceptibilă. O expunere la un teratogen după dezvoltarea organelor, de obicei nu

are ca rezultat modificări, existând câteva excepții, care includ tetraciclina, care, dacă este

administrată în a doua jumătate a sarcinii, provoacă o decolorare galben-maro a dinților deciduali

ai fatului.

Dintre mii de medicamente comercializate, doar câteva medicamente sunt cunoscute ca fiind

teratogene la om: Talidomida, este cel mai cunoscut și prototipic teratogen uman, Warfarina,

retinoizii, anticonvulsivantele și metalele grele sunt, de asemenea, cunoscute pentru a produce
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defecte congenitale fizice semnificative.[31] Alte medicamente teratogene dovedite la făt sunt

următoarele: alcool, aminopterină, androgeni, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei,

busulfan, carbamazepină, clorobifenili, cumarină, ciclofosfamidă, danazol, dietilstilbesterol,

fenitoină, trimetadionă, acid valproic etc. [19] ( Anexa 12, pag 67 )

Pentru multe medicamente care sunt noi sau rareori prescrise, cât și cele cu efecte adverse

subtile și întârziate, cum ar fi modificări minore în comportament și inteligență, este imposibilă

evaluarea corectă a riscului uman. Cunoștințele despre riscurile asociate terapiei medicamentoase

în timpul sarcinii sunt mai clare atunci când frecvența defectelor congenitale este mare și

rezultatul este ușor identificat. Însă, chiar și atunci când sunt raportate defecte congenitale

multiple, este adesea dificil să se determine dacă medicamentul este factorul etiologic, deoarece

există multe cauze posibile, ceea ce complică evaluarea riscului adăugat pentru orice

medicament specific. Complicațiile la naștere și defectele congenitale sunt mai frecvent cauzate

de alimentația deficitară a mamei, fumatul, consumul de alcool, diverse maladii, predispoziția

genetică și vârsta.

1.3.6. Radiografia dentară
Pentru a asigura o îngrijire dentara bună în timpul sarcinii, uneori putem avea nevoie să

obținem imagini radiografice ale structurilor oro-faciale utilizând radiații ionizante, pentru a

ajunge la un diagnostic corect și pentru a formula un management eficient al planului de

tratament. Însa de cele mai multe ori, femeile însărcinate preferă să evite cât se poate de mult

intervențiile medicale și implicit radiografiile dentare, după ce au citit informații nesigure cu

privire la procedurile care implică raze X pentru a proteja copilul de orice posibil risc. Este de

datoria medicului de a clarifica orice concepție greșita care apare în mintea pacientei, înainte ca

gravida să ia o decizie și de a-și induce ideea că radiografia dentară poate face mai mult rău

decât bine, trebuie să-i fie explicate detalii și să ne asigurăm că aceasta cunoaște toate

informațiile cu privire la radiațiile la care se expune atunci când face o radiografie.

Riscul la care este supusă o femeie însărcinată atunci când este expusă la radiații, depinde de

tipul de investigație, de doza absorbită și de stadiul sarcinii. La efectuarea examenului radiologic

dentar, zona de interes este cea a capului, astfel razele roentgen sunt îndreptate exclusiv asupra

zonei respective, fară a se produce expunerea directă a copilului. În cazul radiografiilor

stomatologice, doza de radiaţie este foarte mică (de 0,01 mrem pentru radiografie retroalveolară,

0.002 rem/0.02 mSv, pentru OPG ) și chiar nesemnificativă la utilizarea protecției abdominale,

fară a induce careva rezultate adverse ale sarcinii (apariția anomaliilor fetale, dimensiune redusă

a capului cu întîrziere mentală, inducerea malignităților la făt sau pierderea de sarcină). A doua

perioadă a sarcinii, rămîne a fi cea mai favorabilă, atît pentru că s-a finisat perioada



29

organogenezei, cît și datorită faptului că saptaminile 8-15 reprezintă perioada cea mai

vulnerabilă pentru deteriorarea SNC indus de radiații. [1, 47]

La efectuarea studiilor de imagistică dentară la femeile însărcinate se vor respectarea citeva

reguli: “cât mai rar și numai după ce au fost epuizate tipurile de investigații neiradiante”,

principiul ALARA - cel mai scăzut nivel cu putință, pacienta gravidă evitând cea mai mică doză

inutilă de radiații și respectarea tehnicii securităţii conform NCRP (National Council on

Radiation Protection and Measurements SUA) cu șorțuri și scuturi tiroidiene ce conțin plumb sau

alte echipamente de protecție care minimizează expunerea la radiații difuze.

Astfel, ACOG, (Colegiul American de Obstetrica și Ginecologie) recomanda gravidelor de a

efectua o evaluare a sănătății bucale în primul trimestru și recomandă în continuare, “prevenirea,

diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor orale, inclusiv radiografiile dentare cu protecție

abdominală” , în dependență de situația clinică și respectînd regulile sus numite. În cazul în care

nu este o urgență medicală, femeile gravide, copiii și tinerii sunt categorii care nu au voie să se

expună radiațiilor X. [1, 5] ( Mai multe detalii sunt redate în Anexa 13, pag. 68 )

Analizînd literatura de specialitatea am reușit să-mi suplinesc și îmbunătățesc cunoștințele

despre necesitățile tratamentului stomatologic la femeile însărcinate. Studile accentuiază despre

necesitățile tratamentului și chiar îndeamnă de a se efectua acesta în timpul gravidității dacă nu

s-a asanat CB înainte de a deveni mamă, argumentîndu-le prin conceptele descrise anterior. La

fel s-au descris timpii în care este cel mai favorabil de acționat cu tratament stomatologic în

special chirurgical, s-au descriis principii ale tratamentului electiv, am argumentat despre

necesitatea tratamentului și consecințele negative în lipsa efectuării acestuia.

Din cauza lipsei unor studii complexe desptre tratamenul stomatologic al pacientelor gravide,

review-ul literar va servi și drept sursă de informare și completare a cunoștințelor medicilor

stomatologi despre particularitățile de tratament la această grupă de paciente, să cunoască și să

aleagă tactica corectă și potrivită de tratament în funcție de situația clinică și să poată oferi

recomandări potrivite acestor paciente despre importanța sănătății orale și raportul acesteia cu

siguranța dezvoltării fătului.
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2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE

2.1. Date generale despre grupele de studiu

Cercetările clinice au la bază atât studiu de cohortă retrospectiv - utilizând arhivele clinice

din ultimii 6 ani, din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cât și studiu prospectiv -

efectuat timp de un an în cadrul clinici stomatologice “Omni Dent”.

2.2. Studiul retrospectiv

În cadrul IMSP IMU, metoda de studiu utilizata este dоcumеntаră – studiеrеа și аnаlizа

dоcumеntеlоr mеdicаlе аlе pacientelor gravide internate în secția de chirurgie OMF din cadrul

IMU. Caracteristica definitorie statistică a studiului care a stat la baza cercetării este un indicator

absolut - starea de graviditate a femilor, care au necesitat tratament de urgență în regiunea OMF.

S-аu indentificat și studiаt 59 de fișе mеdicаlе dе оbsеrvаțiе din stаțiоnаr а pаciеntelor

gravide, internate în secția de chirurgie OMF, în perioada 2015-2020 (6 ani), care au necesitat

internare și tratament chirurgical de urgență. Parametrii cаrе аu fоst cоmpаrаți lа аcеste pаciеnte

sunt: vârsta pacientei, vârsta gestațională/trimestrul, diagnosticul de bază și secundar, medicația

administrată (anestezie locala și generală, analgetice, antiinflamatoare, antibiotice etc.) perioada

de adresare, numarul zilelor de spitalizare, efectuarea radiografiei.

Pаrаmеtrii stаtistici au fost identificați, colectați și introduși în Microsoft Excel obținând o

bază de date. Parametrii i-am prelucrat pentru a obține date obiective necesare studiului, care

sunt expuse ulterior.

2.3. Studiul prospectiv

Studiul prospectiv de cohortă s-a efectuat în cadrul clinicii stomatologice “Omni Dent” în

perioada anului 2020-2021 (1 an ), în care s-au inclus 27 de paciente însărcinate, care au fost

examinate conform fișelor medicale. Pentru diagnosticarea și tratamentul formelor nozologice,

au fost utilizate date clinice (examenul subiectiv și obiectiv a pacientelor) și paraclinice

(examenul fotografic și utilizarea imaginilor radiografice efectuate anterior sarcinii și stocate în

baza de date a clinicii).

Paramentrii precum timpul de adresare, perioada de gestație, diagnosticul și tratamentul

efectuat au fost prelucrate în Microsoft Excel. În rezultatele studiului am obținut date obiective.

Astfel, din 27 de paciente însarcinate care s-au adresat în perioada unui anului februarie 2020-

2021, cel mai solicitat a fost tratamentul terapeutic - 37%, nevoie de tratament parodontal au

avut 33,4%, 11,11% dintre acestea au necesitat tratament de ordin chirurgical, 3,7%- tratament

protetic, iar 14,89% dintre paciente au efectuat consultații stomatologice în scop profilactic.
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2.3.1. Еxаmеnul clinic subiеctiv

Am efectuat anamneza pentru depistarea tuturor semnelor orale determinate de sarcina, a

recunoaşte pacientele pentru care o intervenţie chirurgicală poate reprezenta un risc și

identificarea metodelor optime de colaborare cu pacienta, permițând elaborarea unui plan

terapeutic adecvat.

S-au cules datele personale, s-a indentificat motivele prezentării, antecedente familiare,

antecedente personale generale (fiziologice - sarcina și medicale - stări generale de îmbolnăvire,

tratamente medicale în curs, reacții alergice, prezența precauțiilor / recomandațiilor indicate de

medicul obstetrician) și stomatologice (tratamente stomatologice efectuate anterior, obiceiuri

vicioase, modificări ale țesuturilor bucale în timpul sarcinii curente sau sarcinelor anterioare).

2.3.2. Еxаmеnul clinic оbiеctiv

În cаdrul еxаmеnului clinic оbiеctiv s-аu utilizаt mеtоdеlе :

Inspеcțiа– inspеcțiа stării tеgumеntеlоr pаciеntelоr, cоntinuității аcеstоrа, culоrii,

prоpоrțiоnаlitаtеа și simеtriа fеțеi. S-а аprеciаt grаdul și traiectul mișcărilor mandibulei la

dеschidеrеа gurii, s-а еfеctuаt inspеcțiа mucоаsеlоr cаvității bucаlе și țesuturilor parodontale,

cоntinuității аcеstоrа, culоrii, s-а dеtеrminаt grаdul dе еxprimаrе а sаcului vеstibulаr, s-а

аprеciаt insеrțiа frеnurilоr și grаdul dе еxprimаrеа а plicilоr ptеrigоmаndibulаrе. S-а аprеciаt

stаrеа și intergritatea arcadelor dentare, și a fiecarui dinte în parte cu descriea formei, culorii,

mărimii, poziţiei, structura (defecte ale smalţului, fisuri, fracturi, arii de abraziune, carii,

obturaţii).

Pаlpаrea– s-аu pаlpаt gаngliоnii limfаtici regiоnаli (submаndibulаri, prеаuriculаri,

rеtrоаuriculаri, gеniеni, submеntоniеri, cеrvicаli, suprаclаviculаri), s-а dеtеrminаt mоbilitаtеа și

suplеțеа аcеstоrа, prеzеnțа durеrilоr lа pаlpаțiе. S-аu pаlpаt punctеlе dе еmеrgеnță а rаmurilоr

nеrvului trigеmеn, tonusul muscular, continuitatea contururilor osoase, schеlеtului fаciаl,

mаrginеа bаzilаră а mаndibulеi, unghiurilе mаndibulаrе, glаndеlе sаlivаrе mаri, apreciind

suplеțеа, prеzеnțа sаu аbsеnțа durеrilоr lа pаlpаrе, s-а еxаminаt cоmpоnеnțа еliminărilоr din

ducturilе Wаrthоn și Stеnоn. S-а pаlpаt (și ascultat) ATM, s-а аpreciаt mișcаrеа cоndililоr

аrticulаri. Еndоbucаl s-а еfеctuаt pаlpаrеа mucоаsеlоr, plicii dе trаnzițiе, s-а еvaluаt consistența

țesutului parodontal superficial, prezența sau absența mobilității dentare.

Pеrcuțiа – s-а efectuаt еndоoral la dinți, în axul vеrticаl și оrizоntаl al acestora cu scоpul

idеntificării prezenței sau absenței afecțiunilor parodonțiului de susținere și localizarea acestora.

2.3.3. Еxаmеnul paraclinic

Examenul fotografic – S-au realizat fotografii endobucale în vedere directă și indirectă ( în

oglinda pentru arcada superioară ), atât pentru redarea aspectul clinic înainte şi după tratament,
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cât și pentru documentarea fotostatică a cazurilor clinice pe etape. A fost utilizată o cameră foto

cu obiectiv și bliț destinate fotografiilor macro de la distanță.

Examenul radiografic – Filmul radiografic este o indicație des utilizată în scopul de a aprecia

starea țesuturilor dure, arcadelor dentare, parodonțiului, posibile modificări ale osului alveolar și

a structurilor dure ale ATM. Deși examenul radiografic este o indicație majoră în diagnosticul

corect, în timpul sarcinii se recomandă evitarea expunerii pacientei la radiatiile X. Totuși, în

dependență de situația clinică, în cazul în care este indispensabil în stabilirea diagnosticului și a

unui plan de tratament corec, se va efectua utilizând protecție cu șorturi cu plumb. La pacientele

din grupul de studiu din cadrul clinicii stomatologice “Omni Dent”, care au necesitat tratament,

au fost analizate radiografii efectuate anterior și stocate în baza de date a clinicii, iar în cazul

pacientelor primare, s-au studiat pelicule radiografice pe care acestea le dețineau.

Utilizând materialele și metodele descrise mai sus, s-au obținut rezultate care au completat

cercetările literare descrise în primul capitol. Am urmarit două grupe de studiu, de ambulator și

de staționar care au necesitat tretament stomatologic diferit. Datele obținute au fost suficiente

pentru a obține rezultate obiective, descrise în capitolul III, despre frecvența formelor nozologice

ale sistemului stomatognat și necesitățile unui tratament precoce a acestora.
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3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII

3.1 Аnаlizа stаtistică:

În studiu s-au inclus 86 de paciente cu vârsta cuprinsă între 17-40 de ani. Primul grup

reprezentat de 27 de paciente din cadrul clinicii stomatologice “Omni Dent”, care au necesitat

tratament în condiții de ambulator, tratamentul de bază fiind preponderent de tip terapeutic.

Grupul 2, descrie rezultatele în urma analizei fișelor a 59 de paciente, care au necesitat tratament

chirurgical în stațional, în cadrul IMSP IMU.

Figurile 1 și 2 indică repartizarea conform grupelor de vârstă. Din pacientele din primul grup,

cele cuprinse în grupa de vârsta de 30-34 de ani (38,46%), au o frecvență mai mare de adresare

pentru consultații sau tratament stomatologic de ordin general. Cel mai des au avut nevoie de

intervenții de ordin chirurgical de urgență pecientele din grupul 2, cu vârsta cuprinsă iîntre 25-29

de ani (40,68%).

Figura 1: Repartizarea gravidelor pe grupe de vârstă care s-au adresat de urgență pentru
tratament chirurgical - internate în secție de chirurgie OMF din IMSP IMU

Figura 2: Repartizarea gravidelor pe grupe de vârsta carea s-au adresat în ambulator, clinica
stomatologică “Omni Dent”
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Figurile 3 si 4, rеflеctă divizаrеа bоlnаvilоr după еntitаtеа nozоlоgică. În primul grup,

afecțiunile cu care se adresează cel mai frecvent însarcinatele sunt gingivita de sarcină 29,63%

din totalul adresărilor, urmată cu o diferență mică de caria dentară - 25,93%, de pericoronarită -

14,81% și rest radicular 11,11%. În grupul 2, pe primul lоc după frеcvеnțа intеrnărilоr,

rеprеzintă diаgnоsticul dе abces odontogen de 37,29%, secundar se afla diagnosticul de

pericoronarită cu o frecvență de 28,81 % și pe locul al treilea poziționându-se limfadenita acută -

11,86%. Infеcțiilе оdоntоgеnе lа gravide reprezintă cauza principală și sunt un mоtiv frеcvеnt

pеntru căutаrеа unеi îngrijiri mеdicаlе într-un dеpаrtаmеnt dе urgеnță.

Figura 3: Frecvența diagnosticului de bază în ambulator

Figura 4: Frecvența diagnosticului de bază în staționar
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Analizând frecvența adresărilor pe perioada anilor 2015-2020, se observă cea mai mare rată

de adresare în perioada anului 2015 - 30,47% din totalul adresărilor, cu o descreștere continuă a

necetisăților tratamentului de urgență până în perioada anului 2020 - 6,79%, reprezentată în

Figura 5. Descreșterea adresărilor de urgență concluzionează o îmbunătățire a calității serviciului

stomatologic, o atenție mai sporită din partea populației față de sănătatea orală și o adresare mai

frecventă la medicul stomatolog în scop profilactic și terapeutic, indicate în Figura 6 pe perioada

anului 2020 - 2021.

Totuși, rezultatul datelor statistice din ambele grupuri au fost influențate de unii factori.

Frecvența adresărilor primului grup de pacienți din ambulator în perioada anului 2020-2021, au

fost influențate de situația pandemica a anului respectiv, atât prin necesitatea sistării activității

clinicii în anumite perioade a anului, cât și prin atitudinea rezervată a gravidelor față de

interacțiunea publică și mai ales față de personalul medical.

Frecvența mai joasă a necesităților tratamentului de urgență, a scăzut atât datorită

îmbunătățirii calității seviciului stomatologic, cât și din cauza factorului demografic, reprezentat

în Figura 7 pentru perioada anului 2015-2019, prin scăderea ratei natalității în Republica

Moldova.

Figura 5 : Repartizarea anuală a pacientelor gravide internate în secția de chirurgie OMF
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Figura 6 : Repartizarea pe luni a adresărilor în ambulator a pacientelor însărcinate

Figura 7: Rata natalității în Republica Moldova (Biroul național de statistică al RM)

Confom studiului, acordarea ajutorului medical stomatologic, s-a efectuat preponderent în

trimetrul 2 și prima jumătate a trimestrului 3, ceia ce coincide și cu recomandațiile literaturii de

specialitate. În ambulator, din Figura 8 se observă, că au dispus de asistență medicală

stomatologică în trimestrul 1 - 5 paciente (19,23%), trimestrul 2 - 11 paciente (42,31%) și în

trimestrul 3 - 10 paciente (38,46%) gravide. În staționar s-a odservat necesitatea ajutorului

medical stomatologic în trimestrul 1 la -17 paciente (28,81%), trimestrul 2 - 22 gravide (37,29%)

și la 20 paciente (33,9%) în al treilea trimestru. (Figura 9)
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Figura 8: Repartizarea pe trimestre a

tratamentului stomatologic în ambulator

Figura 9: Repartizarea pe trimestre a

tratamentului stomatologic în staționar

Аm cаlculаt incidеnțа dintеlui cаuză, аstfеl аprоаpе jumаtе din pacineți sufеră dе infecții

odontogene din cаuzа molarilor inferiori: molarilor 3 ( molarii de minte ) - 41,5% ( 4.8 - 26,83 %

și 3.8 -14,67% ). Mоlаrii dоi inferiori cаuzеаză pаtоlоgii în rаpоrt dе până la 22% , iar molarii

primi permanenți - 19,5 % , urmați de o frecvență mai joasă a molarilor superiori. Subliniind în

Figura 10 dinții cu cea mai mare frecvență în producerea infecțiilor de cauză odontogenă,

explică și cauza apariție abceselor cu o rată mai mare în spațiul retromolar - 29%, urmată de cel

subperiostal - 22% , șanțul mandibulo-lingual - 17%, submandibular - 12%, după care cel jugal,

laterofaringian, perimandibular, submaseterin, submento-submandibular. (Figura 11)

Figura 10 : Frecvența dinților ce au cauzat infecție odontogenă



38

Figura 11: Spațiul abcesului de cauză odontogenă

La efectuarea tratamentului, substanța anestezică cu cea mai mare rată de utilizare a fost

Lidocaina de 2% cu o frecvență de 85% , urmată de Articaina de 4% cu o frecvență de 10% și

Mepivacaina de 3%, utilizată în 5% din cazuri din totalul utilizărilor.

Figura 12 : Substanțele anestezice utilizate pentru anestezia LR
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Rata analgeticelor și antiinflamatoarelor administrate pre- și postchirurgical pentru

suprimarea durerii este redată în Figura 13, în aprope jumătate din cazuri s-a administrat doar

Ketoprofen/Dexketoprofen - 48,58%, în celelalte cazuri combinații a diferitor preparate din

grupul AINS sau derivați de pirazolonă.

Figura 13: Analgetice și antiinflamatoare administrate

Rаtа аntimicrоbiаnului аdministrаt о rеdă Figura 14, cu o predominare a cefalosporinelor de

generația 2 (51,06 %), urmate de cele din generația 1 - 16,54%, iar în 6,5% din cazuri au fost în

combinații cu Metronidazolul.

Figura 14: Rata antibioticului administrat

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pirazolon%C4%83
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În urma studiului au fost analizate și comparate date obiective a frecvenței diagnosticului și

tratamentului stomatologic al femeilor gravide. În primul grup statistic, în condiții de ambulator,

tratamentul de bază al afecțiunilor odontogene este terapeutic și de profilaxie, entitățile

nozologice nefiind complicate, cele care au necesitat tratament de ordin chirurgical ocupă poziții

mai inferioare.

În grupul al doilea, pacientele s-au adresat cu condiții grave sau complicații a afecțiunilor

odontogene, necesitînd internare cu tratament chirurgical de urgența și restabilirea stării generale

de sănătate a mamei si fătului.

Tendința de descreștere a datelor statistice au fost influențate de factori demografici, sociali

și medicali.

Pentru a argumenta rezultatele obținute mai sus și a sublinia necesitățile tratamentului

stomatologic, voi suplini review-ul cu două cazuri clinice despre tratamentul chirurgical în etapa

timpurie a formei nozologice și complicațiile ce pot urma în lipsa tratamentului în etapele inițiale

cu necesitatea unui tratament chirurgical agresiv ulterior.
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3.2 Suplinirea rezultatelor review-ului literar cu două cazuri clinice

CAZ CLINIC 1:

Date generale:

Nume/Prenume: R/E

Vîrsta: 34 ani

Săptămâna de gestație: 27

Examenul clinic subiectiv:

Acuzele pacientului: Senzație ușoară de durere și tensiune gingivală cu jenă la masticație,

prezența sângerărilor gingivale în timpul igienei, manifestându-se mai mult începând cu cel de-al

doilea trimestru. Halena, retenția alimentelor sub capușonul gingival format deasupra LOC a

dintelui 38.

Anamneza actualei maladii: Pacienta având sarcini consecutive la un interval mic de timp,

problemele odontogene nu au fost tratate dupa nașterea anterioară. Aceasta a acuzat că în

sâptâmâna 37 a primei sarcinii anterioare ( înainte cu un an ), în regiunea dintelui 38 prezenta

inflamație, însoțită de dureri și trismus. După diagnosticul de pericoronarită, inflamația a fost

remisă local cu antibiotice sub formă de unguent (Levomicoli) prescrise de medic, ulterior

indicând de a se efectua ulterior extracția dintelui 38. Din cauza distrugerii coronare a dintelui

respectiv, gingia acoperitoare este frecvent iritată de forma ascuțită a părții coroanare a rădăcinii

restante, cât și din vina unei igiene defectuase la acel nivel, au loc frecvente pusee de acutizare,

urmând apoi perioade de remisie.

Examenul clinic obiectiv:

Examenul exobucal: Nu se observă modificări patologice, simetria feței este păstrată atât în

plan sagital cât și frontal. La palpare țesuturile sunt de consistență obișnuită, fără semne de

inflamație acută.

Examenul endobucal: La inspecție, deschiderea maximă a cavității bucale este în limitele

normei (5-6 cm), linia roșie a buzelor este continuă, semne de cheilită lipsesc. Vestibulul și

fundul de sac alveolar este roz-pal fără leziuni și erupții patologice; frenurile labiale, bucale și

lingual sunt cu inserție normală. Limba este mobilă, fără depuneri. Spațiul laterofaringian și

uvula sunt fără modificări patologice. Maxila este de formă semieliptică; Mandibula este

hiperbolică; Ocluzia este ortognată. Se observă semne de abraziune patologică la incisivii

inferiori, forma ușoară. Sunt prezente depuneri dentare moi și dure pigmentate localizate supra-

și subgingival, mobilitatea dentară este absentă, adâncimea la sondarea pungilor parodontale are

valoarea de 2-4 mm, nivelul gingival este migrat ușor apical, atât la nivelul dinților incărcați

protetic, cât și la nivelul premolarilor si molarilor. Localizat, la nivelul frontalilor inferiori,

papilele gingivale sunt cu semne de inflamație – edemațiată, hiperemiată și tumefiată,



42

netedă-lucioasă, roșie, cu o consistență moale. La sondare pacienta nu acuză dureri. Sunt

observate punți dentare care restabilesc integritatea arcadelor cu edentații parțiale intercalate

bilateral. La nivelul dintelui 3.8, se observă rest radicular / LOC totală, acoperită de partea

linguala de un căpușon gingival inflamat. Decolarea gingiei și excavarea cavității a demonstrat

prezența unor puncte roz-brune (capătul coronar al conurilor de gutaperca), drept dovadă a

tratamentului endodontic și obturării canalelor radiculare, motiv pentru care dintele nu răspunde

la sondare și nu sângerează. La percuție dintele nu este simptomatic.

Formula dentară:

P m/c

Co L L Co Ob Co Co Co Ob L

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

C C Ob

C

L C �

L-lipsa dintelui, Co- coroana artificială, Cr- carie dentară, R- Rest radicular, P m/c- Punte

metalo-ceramică

Diagnostic: În baza anamnezei și examenului clinic exobucal și endobucal, s-a stabilit

diagnosticul de gingivită de sarcină (gingivită catarală cronica localizată) .

Leziune odontală coronara extinsa a dintelui 3.8, de origine plurifactoriala (carioasă și

traumatică), urmată de parodontită cronică fibroasă.

Examenul radiologic: Pacienta nu a fost supusă investigațiilor imagistice. A fost analizată o

radiografie dentară efectuată anterior (6 ani) pentru a examina axul dintelui 3.8 și raportul

acestuia cu canalul mandibular, cu scop de a evita complicațiile și de a lua o decizie corectă

asupra planului de tratament.

Etapele tratamentului:

1. Pregătire psihologică a pacientelor gravide, conştientizarea asupra afecţiunilor prezente şi

acceptul pentru un tratament complex.

2. Efectuarea igienei profesionale, cu scopul de a trata gingivita catarală și pentru a involua

inflamația de la nivelul 3.8. Astfel vom putea urmări evoluția parodontitei și vom reduce din

riscurile complicațiilor postextracționale ( din studiul efectuat la IMSP IMU - 22,7% din

abcesele odontogene ale gravidelor sunt stări postextracționale ).

După prelucrarea antiseptică a cavități bucale (furacilina 0,02%), am efectuat igiena

profesională prin metode fizice, utilizând aparataj ultrasonic precum și utilizarea sistemelor
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aer-abrazive “Air-Flow”. Lustruirea suprafeţei dentare cu ajutorul unor periuțe mecanice moi.

Întrucât pacienta nu prezintă hipersensibilitate, anestezie nu s-a efectuat. A urmat corecţia igienei

individuale a cavităţii bucale și recomandările de păstrare a unei bune ingrijiri la domiciliu.

3. În următoarea ședință s-a efectuat extracția dintelui 38, dinte ce prezintă distrucție coronară

întinsă care nu mai poate fi recuperat prin tratament conservator și care producea leziuni

traumatice a gingiei. S-a clatit cavitatea bucală cu soluțiie slab antiseptică, urmata de efectuarea

anesteziei loco-regionale ( anestezie la spina spix si infiltrație vestibulară a nervului bucal ) cu

substanța de Mepivacaină 3% - 1,7 ml.

După instalarea acțiunii substanței anestezice, se efectuiază sindesmotomia concomitent cu

dilatarea alveolara, progresiv, prin mișcări de presiune și de rotație ușoară, elevatorul se

aprofundează și se insera în spațiul alveolar prin dilatarea osului și luxarea dintelui, iar prin

mecanismul de pârghie, îndepartăm rădăcina din alveolă ( extractia propriu-zisa ). S-a efectuat

chiuretaju și hemostaza prin compresia alveolei, urmat de indicațiile postextracționale.

Figura 15: A. Examenul radiologic efectuată cu 6 ani înaintea tratamentului, raportul dintelui

3.8 cu canalul mandibular înainte de tratament; B. Gingivită catarală cronică localizată formă

ușoară (Hiperemia papilelor gingivale la nivelul dinților frontali inferiori); C-D. Parodontită

cronică hipertrofică la nivelul d.3.8 (hiperemia gingiei la nivelul d. 3.8, aspect înainte și după

igieiniă profesională; E. Anestezia la Spina Spix și a nervului bucal; F. Extracția restului

radicular a d. 3.8
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CAZ CLINIC 2:

Date generale:

Nume/Prenume: A/M

Vîrsta: 37 ani

Examenul clinic subiectiv:

Acuzele pacientei: dureri, edem facial pronunțat, dureri la deglutiție, limitarea deschiderii

cavității bucale, stare generală alterată.

Anamneza actualei maladii: Parodontită cronică în acutizare de la d. 2.7 cu supurație localizată,

urmata de difuzia rapidă de la nivelul spațiului bucal spre spațiile vecine.

Examenul clinic obiectiv:

Examenul exobucal: Asimetrie facială cauzată de edem al țesuturilor moi în regiunea

submandibulară, jugală, temporală și orbitală pe stînga. La inspecție pacienta are jumătate de față

(stîngă) edemațiată, congestionată, tegumentele în tensiune. Din cauza diferitor dereglări locale

de circulație, se observă pe toată fața hiperemie, pielea fiind roșie-cianotică. Globul ocular

complet acoperit, edemul pleoapei împiedică deschiderea ochiului. Edemul șterge relieful natural

al feței (șanțuri, plici, conturul osos). Palparea este doloră, fară a se distinge limita între zonele

normale și cele afectate. Buzele si nasul la fel sunt edemate pe jumatatea stîngă. Cavitatea bucală

se deschide aproximativ 2 cm. Palparea este dureroasă, nu se distinge limita dintre zonele

normale și cele afectate.

Examen endobucal: Trismus, mucoasă tumefiată cu amprente dentare pe ea, halenă fetidă.

Stare generală: Stare toxico-septică, disconcordanță puls-temperatură.

Diagnostic: Flegmon hemifacial

Tratamentul: Tratament chirurgical, sub anestezie generală, deschiderea tuturor spațiilor

infectate, fiind necesare atît incizii cutanate, cît și endobucale. Inciziile se plasează astfel încît să

permită un acces larg asupra lojelor și țesuturilor interesate și să asigure un drenaj eficient.

Medicamentos: reechilibrare hidro-electrolitică, antibioticoterapie (inițial cu spectru larg, apoi

conform antibioticogramei), desensibilizante, antimicotice.
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Imaginea 1: Aspectul frontal exooral al

pacientei gravide cu flegmon hemifacial.

Asimetrie și hiperemie facială, tumefacție și

edem pe stînga.

Imaginea 2: Aspect axial, accentuarea

asimetriei faciale, edemul spațiulu

submandibular, jugal, maseterin și al orbitei

cu hiperemie tegumentară.

Imaginea 3: Pregătirea pacientei către

intervenția chirurgicală în sala de operație;

Conlucrarea echipei de medici: Chirurg OMF,

medic anesteziolog, obstetrician.

Imaginea 4: Etapa de intubare a pacientei

Imaginea 5 si 6: Indicarea liniilor de incizie și

incizia propriu-zisă pentru drenarea conținutului

purulent, sub anestezie generală.

Imaginea 7: Verificarea comunicării

interspațiale pentru asigurarea unui drenaj

eficient.
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Sarcina este una din cele mai frumoase etape din viața unei femei însoțită de bucurii, dar tot

odată și de nenumărate modificări, atât sisitemice cât și la nivelul cavității bucale care pot altera

starea de sănătate a mamei și fătului. Analizând literatura de specialitate am învățat despre

modificările fiziologice generale și de la nivelul CB care apar în această periodă cu scopul de a

lua decizii corecte despre acordarea ajutorului medical stomatologic acestei grupe de paciente.

Tot odată studiul are drept scop informarea și suplinirea cunoștințelor personalea, cît și suport

informativ medicilor stomatologi despre necesitatea acordării ajutorului medical și

particularitățile tratamentului stomatologic al gravidelor. La fel, am determinat indicațiile și

contraindicațiile, recomandări și perioadele cele mai potrivite de acordare a aistenței medicale

stomatologice pacientelor însărcinate cu afecțiuni în regiunea OMF.

Afecțiunile cavității bucale la femeile însărcinate, reprezintă o problemă medicală și socială.

Deși au o frecvență înaltă, acestea sunt destul de frecvent ignorate de către viitoarele mame fară

a solicita ajutor stomatologic. Evoluția afecțiunilor poate avea complicații extrem de grave,

soldându-se chiar și cu letalitatea fătului sau/și a mamei, accentuându-se și aspectul demografic

al studiului.

Modificările sistemice care apar, de obicei cauzate de un dezechilibru hormonal, induc

diferite forme nozologice la nivelul cavității bucale, cele mai frecvente fiind cariile dentare-

91,4%, patologii parodontale- 90%, pulpite- 38% (după Anisimova). Acestea necesită tratament

parodontal sau terapeutic, iar în lipsa netratării acestora pot evolua în forme complicate și vor

necesita tratament chirurgical agresiv, punând viața în pericol a mamei și fătului în lipsa

acestuia.

Studiul a fost confirmat prin date obiective de tip prospectiv, pe care le-am urmarit în cadrul

clinicii stomatologice ,,Omni Dent’’, și informații retrospective ce le-am obținut din fișele

pacientelor internate în secția de chirurgie OMF din cadrul IMSP IMU. S-au inclus 86 paciente,

cuprinse cu vârsta între 17-40 ani.

În urma studiului am analizat și comparat date obiective a frecvenței diagnosticului si

tratamentului stomatologic al femeilor gravide. În primul grup statistic, în condiții de ambulator,

tratamentul de bază al afecțiunilor odontogene este terapeutic și de profilaxie, entitățile

nazologice nefiind complicate, cele care au necesitat tratament de ordin chirurgical ocupă poziții

mai inferioare. Conform calculelor pe care le-am obținut, afecțiunile cu cea mai mare frecvență

în ambulator sunt gingivita de sarcină- 29,63%, cariile- 25,93%, pericoronarita-14,81%, urmate

de resturi radiculare, parodontită, pulpită și LOC.

În grupul al doilea, pacientele s-au adresat cu condiții grave sau complicații a afecțiunilor

odontogene, necesitînd internare cu tratament chirurgical de urgența și restabilirea stării generale

de sanatate a mamei si fătului. În staționar cu cea mai mare frecvență sunt întâlnite abcese
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odontogene- 37,29%, pericoronarită- 28,8%, limfadenita acută- 11,8%, urmate de flegmon,

furuncul, chisturi etc.

Rezultatele obiective și cazurile clinice prezentate în teză confirmă frecvența înaltă a

afecțiunilor din regiunea OMF și importanța efectuării tratamentului stomatologic (profilactic,

terapeutic, chirurgical) pentru îmbunătățirea calității vieții mamei și a viitoare generații. Tendința

de descreștere a datelor statistice ce ține de frecvența adresarilor, a fost influențată de factori

demografici, sociali și medicali.
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CONCLUZII

1. Perioada de graviditate poate induce sau agrava afecțiuni stomatologice cu apariția

complicațiilor uneori extrem de grave. Aceste aspecte sunt mai puțin elucidate în

literatura de specialitate disponibilă, fapt care determină cunoștințe incomplete în rindul

medicilor stomatologi.

2. În ambulator adresabilitatea pacientelor însarcinate se bazează preponderent pe

tratamentul terapeutic - 69,45%, afecțiunile mai frecvente fiind gingivita de sarcină -

29,63%, caria - 25,93% și complicațiile ei.

3. În staționar sunt internate pacientele însărcinate care au evitat tratamentul de ambulator,

sau nu au asanat cavitatea bucală înaintea perioadei de sarcină, prezentînd agravarea

afecțiunilor cavității bucale sau diverse complicații grave (abcese odontogene - 37,29%,

pericoronarită - 28,81 % ).

4. Acest studiu suplinește datele despre importanța acordării la timp a asistenței medicale

stomatologice pacientelor însarcinate cu diverse afecțiuni în regiunea oro-maxilo-facială,

avînd în vedere particularitățile de evoluție a sarcinii (perioadele de sarcină),

particularitățile tratamentului și a investigațiilor admisibile.
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Anexe:

Anexa 1: Modificări fiziologice de sistem la pacienta gravidă [43]

Anexa 2: Gingivită la femeile însărcinate (Cazuistica “Omni Dent”)

Imagine 1:Gingivită catarală cronică

medie generalizată, hipertrofia gingiei

marginale libere (gingivita de sarcină).

Imaginea 2: Ginivită cronică hipertrofică

localizată, proliferare gingivală gravă în

regiunea incisivilor inferior, prezența

depunerilor moi și dure dentare.



55

Anexa 3: Tumora de sarcina prezenta spre sfârșitul trimestrului doi. Creștere sesisă a

gingiei ce se extinde până în apropierea nivelului fetei ocluzale, acoperă aproape în

totalitate fețele vestibulare a dinților 24, 25 sarcină. [1]

Anexa 4: Prezentarea schematică a poziționării corecte a pacientei gravide în fotoliul

stomatologic pentru a reduce sindromul hipotensiv de decubit [37]
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Anexa 5: Formularul pacientei însărcinate
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Anexa 6: Clasificarea medicamentelor în funcție de riscul lor asupra sănătății gravidei

și/sau fătului după FDA

Categorie: Definiție după FDA:

A Studii adecvate și bine controlate efectuate pe femei gravide nu au

demonstrat nici un risc pentru făt în primul trimestru, fără dovezi ale riscului

în trimestrele ulterioare. Posibilitatea de vătămare a fătului este cel mai puțin

probabilă.

B Studiile pe animale nu au demonstrat efect nociv asupra fătului, dar nu există

studii adecvate sau bine controlate pe femei gravide . Sau studiile pe animale

au demonstrat prezența efectelor adverse, dar studiile adecvate și bine

controlate pe femei gravide nu au demonstrat nici un risc pentru făt.

C Studiile efectuate pe animale au demonstrat efect nociv pentru făt, dar nu

există studii efectuate pe femei gravide sau nu s-au efectuat studii pe animale

și nici studii adecvate și bine controlate pe femei gravide.

D Studii adecvate și bine controlate sau studii observaționale pe femei gravide

sau animale au demonstrat anomalii fetale, dar beneficiile tratamentului pot

depăși riscul potențial. (de exemplu, dacă medicamentul este necesar într-o

situație care pune viața în pericol sau pentru o boală gravă pentru care

medicamentele mai sigure nu pot fi utilizate sau sunt ineficiente)

X Studiile efectuate la animale sau la oameni au demonstrat anomalii fetale sau

există dovezi ale riscului fetal pe baza experienței umane sau a ambelor, iar

riscul utilizării medicamentului la femeile gravide depășește în mod clar

orice beneficiu posibil. Medicamentul este contraindicat femeilor care sunt

sau pot rămâne gravide.
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Anexa 7: Medicamente considerate sigure în timpul sarcinii [43]
Medicamente FDA: Utilizare în

sarcină:
Utilizare în
alăptare:

Posibile efecte secundare:

Analgezice:
Acetamitofen B Da Da Neraportat
Aspirină C În trimestrul 1/2 Nu Hemoragie postpartum
Ibuprofen B În trimestrul 1/2 Da Travaliu prelungit
Ketoprofen B Da Da Neraportat
Naproxen B/D Prima jumătate a

sarcinii
Da Travaliu prelungit

Codeine C Cu prudență -
perioadă scurtă și
cantitate mică

Da Multiple defecte congenitale

Oxicodonă B Cu prudență Cu prudență SDRDS
Hidrocodonă C/D* Cu prudență Cu prudență SDRDS
Petidina B În trimestrul 2 Da Efecte neonatale- nașterea are loc

după 1-2 ore de la administrare
Pentazocină C Cu prudență Cu prudență Neraportat
Propoxifen C Cu prudență Da Neraportat
Meperidină B Da Da Neraportat
Antibiotice:
Amoxicillin B Da Da Neraportat
Metronidazol B Da Da Neraportat
Erithromicină
(etilsuccinat)

B Da Da Neraportat

Penicilină V B Da Da Neraportat
Cefalosporine B Da Da Neraportat
Gentamicină C Da Da Ototoxicitate fetală
Clindamicină B Da Da Neraportat
Chlorhexidină B Fără date Fără date Neraportat
Antifungaice:
Nistatin B Da Da Neraportat
Clotrimazol B Da Da Neraportat
Fluconazol C Cu prudență Cu prudență Neraportat
Ketaconazol C Cu prudență Nu Bradicardie fetală
Anestezie locală:
Lidocaina B Da Da Neraportat
Articain C Cu prudență Cu prudență Neraportat
Mepivacaina C Cu prudență Da Bradicardie fetală
Prilocaina B Da Da Neraportat
Bupivacaina C Cu prudență da Bradicardie fetală
Etidocaina B Da Da Neraportat
Corticosteroizi:
Prednisolon B Da Da Neraportat
Sedative/hipnotice:
Oxid de azot - Nu-în trimestru 1 Da Avort spontan
Barbiturice D Se evită Nu SDRDS
Benzodiazepine D/X* Nu Nu Despicături labio/palatine
SDRDS-Sindromul de detresǎ respiratorie prin deficit de surfactant
D* - indicat cu precauție dacă este administrat pentru perioade lungi de timp, sau doze mari
X* - categoria X de benzodiazepineinclude: Flurazepam, Triazolam, Estazolam, Temaepam si Quazepam.
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Anexa 8: Anestezia în tratamentul stomatologic al gravidei
La fel precum toate procedurile stomatologice efectuate în timpul sarcinii și anestezia se va

efectua ținând cont de raportul risc-beneficiu al acesteia. Riscurile acțiunii substanței anestezice

asupra bebelușului sunt cu mult mai mici comparând cu stresul influențat de durerile dentare

înainte sau din timpul intervenției stomatologice.

Gravitatea efectelor unui anestezic local asupra fătului este determinată de cantitatea de

anestezic administrat în timpul anesteziei locale, aceasta din urmă, este determinată nu numai de

volumul acesteia, ci și de gradul de legare a proteinelor materne - compușii liberi care nu leagă

proteinele sunt transferați la făt prin placentă, modul de administrare, indiferent dacă s-au utilizat

vasoconstrictoare, rata metabolică și timpul de înjumătățire al anestezicului local la mamă și pKa

(constanta de disociere a acidului) a anestezicului local. [33]

Anestezicele locale pot fi clasificate în două tipuri: ester sau amidă. Anestezicele locale de

tip ester cu legătură esterică relativ instabilă, sunt soluții hidrolizate ușor, atât în soluție cât și

după injectare în plasmă și au o durată de acțiune mai scurtă decât tipurile de amide. [2] Tipurile

de esteri sunt hidrolizate rapid în plasma mamei și prin urmare, au puține efecte asupra fătului.

Anestezicele locale de tip amidă, cu legătură amidică mult mai stabilă decât cea esterică și cu

durata de acțiune mai mare, sunt utilizate pe scară largă clinic. Dintre tipurile de amide, se știe că

Bupivacaina are cel mai mic raport fetal-matern, dar care prezintă o cardiotoxicitate crescută sau

toxicitatea SNC în doze mari. [33]

Deoarece reacțiile alergice cauzate de anestezicele locale pot reprezenta un pericol atât

pentru mamă, cât și pentru făt, prin comparație între cele doua grupe, probabilitatea ca

anestezicele locale de tip amidă să inducă reacții alergice este mai mică, decât esterii care sunt

mai susceptibili în inducerea reacțiilor alergice.

Cea mai bună dovadă disponibilă care susține siguranța unui anumit medicament, sunt cele

care au o experiență clinică cu succes pe termen lung, cu incidență scăzută a efectelor adverse,

fiind mai vechi și de încredere. [5]

Lidocaina 2% este anestezicul local utilizat cel mai frecvent în stomatologie și cu cea mai

lungă înregistrare de utilizare inclusiv la femeile însărcinate.

Anestezicele locale, cum ar fi Lidocaina și Prilocaina, sunt sigure pentru utilizare la femeile

gravide care nu au contraindicații specifice cum ar fi alergia. [1] Chiar dacă Lidocaina clorhidrat

se încadrează în clasa de toxicitate B dupa FDA, cu risc teratogen scăzut, se va recomanda

temporizarea administrării la gravide în primul trimestru de sarcină, în care are loc

organogeneza.

Daca am merge pe principul “medicinei bazate pe dovezi”, precum că anestezicele care au o

utilizarea clinică cu succes pe termen lung, fără efecte adverse cunoscute, aici Lidocaina ar fi în
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topul clasamentului. Astfel, unii autori recomandă de a se efectua femeii însărcinate anestezie

LR cu Lidocaină diluată de 0.5%-1%, fiind preferabilă, deoarece are o formulă cu concentrație

scăzută, ceea ce face mai ușoară minimizarea dozei totale. Pentru preparatele topice, lidocaina

are, de asemenea, cea mai sigură evaluare pentru mamă și făt. [45] Pe de cealălaltă parte,

analizând faptul că gradul de legare la proteine al Lidocainei este mai mic decât cel al

Bupivacainei, și proporția de lidocaină liberă este relativ mai mare, având atât efect anestezic,

dar și toxic mai mare și cu o cantitate de lidocaină transferată de la mamă la făt de asemenea

relativ mare. Drept urmare, lidocaina are un raport fetal-matern relativ ridicat, traversând bariera

feto-placentara, adesea fiind recomandabilă și monitorizarea cardiacă fetală la utilizarea AL cu

Lidocaina. [26]

Vasoconstricția indusă de epinefrină întârzie absorbția anestezicelor locale de către mamă,

permițând absorbția lidocainei să se producă treptat în circulația sistemică maternă, permițând

totodată creșterea treptată de Lidocaină, la nivel sangvin, astfel anestezicul local este transferat la

făt mai încet, având grad de siguranță mai mare. Totuși, alți autori indică utilizarea soluției

anestezice fără ca aceasta să conțină substanțe vasocontrictoare, deoarece lor li se reproșează în

special apariția unor suferințe fetale. [32]

Având în vedere modul în care anestezicele locale au mici efecte directe asupra fătului chiar

și la doze submaximale, Lidocaina poate fi considerată relativ sigură pentru utilizare la femeile

gravide.

Mepivacaina 3% este un anestezic local din categoria amidelor cu un efect rapid și o durată

de acțiune medie fiind utilizată în anestezie LR în stomatologie. [64] Anume datorită faptului că

aceasta are și efect vasoconstrictor moderat nu este necesara combinarea acesteia cu epinefrină,

având o absorbție lentă, durata de acțiune suficientă tratamentului și toxicitate redusa, face ca

aceasta substanță să fie adesea una din substanțele anestezice de elecție în tratamentul

stomatologic la femeile însărcinate. Face partea din clasa de toxicitate C (FDA category), poate

fi utilizat și în primul trimestru al sarcinii, doar în situațiile când beneficiul este mai mare decât

riscul, deoarece 75% se leagă de proteinele plasmatice și 25% este mepivecaina liberă ce trece

bariera feto-placentara. [2]

Articaina 4% este un alt anestetic local amidic utilizat destul de des în practica

stomatologică în RM, în special datorită disponibilității mai mari al acestuia pe piața

farmaceutică din țară comparativ cu celelalte substanțe, cu excepția Lidocainei. Este o substanță

ce se utilizează împreună cu substanța vasoconstrictoare în raport de 1:100 000 sau 1:200 000.

Are durata de instalare a anesteziei scurtă și durata de acțiune aproximativ de 60-70 minute.

Timpul de înjumătățire plasmatic este puțin mai mic decât al Mepivacainei. Face parte din clasa

https://ro.wikipedia.org/wiki/Anestezic_local
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amid%C4%83
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de toxicitate C. Substanța traversează bariera feto-placentara, deși doar 10% poate trece în

circulația fetală, restul 90% se leagă de proteinele plasmatice.

Reacțiile adverse în toate din cazurile de medicamente descrise mai sus se datorează unor

niveluri crescute de substanță anestezică liberă plasmatică cauzate de supradozaj, absorbție

rapidă, injectare intravasculară, sau în caz de hipersensibilitate la anestezicele locale tip amidic

sau alte componente ale soluției (conservanți - ex: metilparaben, metabisulfit de sodiu).

Vasoconstrictorii, sunt substanțe adăugate anestezicelor locale ce produc vasoconstrictie,

determinând o resorbție mai lentă a anestezicului în circulație, micșorează riscul toxicității

sistemice, diminuează sângerarea locală și mărește potența și durata efectului anestezic local. [2]

Agenții vasoconstrictori din anestezicele locale sunt în marea majoritate a cazurilor

catecolamine - adrenalina și noradrenalina, mai rar felipresina. Dozele de epinefrină utilizate în

formulările anestezice locale pentru stomatologie sunt atât de mici încât este puțin probabil să

afecteze în mod semnificativ fluxul sanguin uterin și nu provoacă vătămări fetale. Deoarece se

știe că epinefrina stimulează funcția cardiovasculară [24], administrarea sa necesită măsuri de

precauție precum o tehnică atentă cu evitarea injectării în vasele de sânge, prin aspirarea în cel

puțin două direcții diferite și o dozare adecvată prin menținerea dozelor totale la sau sub

intervale terapeutice, [1] sau chiar limitarea dozei la minimul necesar pentru un control eficient

al durerii. Beneficiile epinefrinei sau levonordefrinului la concentrațiile găsite în cartușele

anestezice justifică utilizarea acestora. Cu toate acestea, epinefrina poate reduce fluxul de sânge

în interiorul uterului într-o măsură care este proporțională cu doza sa și poate reduce forța

contractilă uterină, [7] reacție care poate să apară mai des la injectarea intravasculară a

substanței.

Anestezicele locale și vasoconstrictorii utilizați în stomatologie pot fi administrați în condiții

de siguranță la pacienta gravidă sau care alăptează. Utilizarea acestor agenți permite un tratament

definitiv, care la rândul său poate permite evitarea utilizării prelungite a analgezicelor sistemice

și a antibioticelor. [45]

Tabel 1: Anestezice LR - Categoriile FDA si maximum dozei de anestetic local

Anestezicul Clasa Doza maximă (cu

vasocinstrictor) mm/kg

Doza totală maximă (cu

vasoconstrictor) mg

Categoria

FDA

Lidocaină Amida 7 500 B

Articaine Amide 7 - C

Mepivacaine Amide 7 550 C

Prilocaine Amide 6 400 B

Bupivacaina Amide - 90 C
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Anexa 9 : Administrarea antibioticelor

Antibioticele sunt medicamente care în situația apariției unor infecții microbiene, evitarea lor

nu este posibilă. Toate infecțiile trebuie tratate cît mai curînd, mai ales cele ce apar în timpul

gravidității din cauza macroorganismului mai putin capabil de a le limita, avînt tendință de

difuzie mai rapidă în țesuturile adiacente. În primul trimestru de sarcină se încearcă de a se evita,

pe cât posibil, administrarea de antibiotice, iar dacă aceasta este impetuos necesară se va cere

acordul medicului ginecolog. Majoritatea antibioticelor traversează placenta și au astfel

potențialul de a afecta fătul. [31] Datorită unor studiilor ce țin de utilizarea antibioticelor la

femeile insarcinate, putem analiza si face alegeri în indicarea unor medicamente cu potential de

risc mai mic pentru mamă și fat.

Penicilina a fost utilizată în practica clinică încă din anii 1940, acesta rămâne antibioticul de

elecție în tratarea gravidei cu infecție orală. Întrucât penicilina este unul dintre antibioticele

prescrise frecvent se consideră că și reacțiile adverse întâlnite în urma administrării sale sunt mai

frecvente. Totuși, din mai mult de 3.500 de feți incluși în Proiectul Perinantal Colaborativ, nu a

existat nicio creștere a anomaliilor congenitale sau a altor efecte adverse după expunerea la

Penicilină în primul trimestru. [21]

Cefalosporinele sunt cele mai frecvente antibiotice prescrise în uz general astăzi. Deși nu au

existat studii ample privind siguranța utilizării cefalosporinei în timpul sarcinii, nu au fost

raportate efecte teratogene. Toate cefalosporinele, indiferent de generația lor, aparțin categoriei B

după FDA, utilizarea cărora se presupune a fi sigură in timpul sarcinii. [31]

Familia macrolidelor este compusă din Eritromicină, Clindamicină, Azitromicină și

Claritromicină, care spre deosebire de majoritatea celorlalte antibiotice, acestea traversează

minim bariera feto-placentara. Clindamicina și Eritromicina sunt utilizate pe scară largă pentru

infecțiile orale la pacienții cu alergii la penicilină sau cu bacterii rezistente la acest medicament.

Eritromicina se va indica la gravide doar sub forma de stearat de Eritromicina (uz oral), iar

estolatul de Eritromicina va fi contraindicat în sarcină. [64] Toate macrolidele, aparțin clasei B

după FDA, cu excepția Claritromicinei - clasa C, ceea ce implică siguranță incertă la

administrare. [31]

Aminoglicozidele includ: Streptomicină, Gentamicină, Tobramicină, Kanamicină,

Amikacină și Netilmicină. Unii autori consideră Gentamicina (categoria C după FDA) cea mai

utilizată aminoglicozidă din timpul sarcinii. Deși Gentamicina traversează rapid bariera

placentară, pâna la 40% poate trece în circulația fetală, nu au fost raportate anomalii congenitale

care rezultă din utilizarea Gentamicinei și nu s-a raportat ototoxicitate sau nefrotoxicitate la făt.

[31] În timp ce alții savanti consideră că aceasta ar putea induce ototoxicitatea fătului atunci
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când este administrat în trimestrul al treilea, de aceea, pentru siguranță, se va încerca

temporizarea acesteia.

Vancomicina este un medicament ales pentru tratamentul Staphylococcus aureus rezistent la

Meticilină (MRSA). Au existat controverse cu privire la potențialul ototoxicității și

nefrotoxicității fetale, însă dozele standard de vancomicină nu reprezintă o amenințare pentru făt,

fiind listat în categoria C după FDA. [20]

Fluorochinolonele includ: Norfloxacina, Ciprofloxacina, Ofloxacina și Enoxacina. Nu există

studii epidemiologice de amploare privind utilizarea fluorochinolonelor în timpul sarcinii, dar

experimental s-a raportat că acești agenți cauzează artropatie ireversibilă la animale imature,

siguranța lor în timpul sarcinii nu este stabilită. [31]

Sulfonamidele sunt cea mai veche clasă de antibiotice, sunt bacteriostatice și interferează cu

sinteza bacteriană a folatului. Sulfonamidele traversează placenta și ajung la făt în câteva ore, în

jur de 75% - 90% din nivelul matern. Dacă se administrează înainte de naștere, poate provoca

hiperbilirubinemie cu icter nuclear. Cu toate acestea, într-un studiu în care 94 de sugari au fost

expuși la Sulfadiazină intrauterin, nu s-a găsit niciun risc crescut de hiperbilirubinemie sau

kernicterus. [31]

Tetraciclinele sunt bacteriostatice care leagă reversibil ribozomul 30S și inhibă sinteza

proteinelor bacteriene, aflându-se în clasa D, se va evitata utilizarea de către pacientele gravide.

Au un spectru foarte larg de acoperire, însă traversează placenta și se depun în dinții deciduali

fetali, provocând decolorarea galben-maroniu dacă este administrată după 5 luni de gestație. În

ciuda rapoartelor anterioare, tratamentul mamei cu Tetraciclina nu provoacă hipoplazie a

smalțului și nu inhibă creșterea fibulei la copil, [46] decât în cazul tratamentului de lungă durată

sau tratamente repetate de scurtă durată cu acest preparat, în special la tratamentul

nou-născutului sau copilului până la vârsta de 12 ani (perioade mai mari de 6 zile).

Utilizarea metronidazolului (clasa B după FDA) în timpul sarcinii este controversată. Forma

redusă a medicamentului este teratogenă, dar oamenii nu sunt capabili să reducă metronidazolul

și, prin urmare, nu ar trebui să fie expuși riscului. Nu a fost raportat efect teratogen nici

experimental pe animale. Deși nu a fost asociat cu efecte adverse asupra fătului, în prezent este

recomandat pentru utilizare doar în al doilea și al treilea trimestru. [31]
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Anexa 10: Antiinflamatoare/Analgezice

Multe din medicamentele frecvent utilizate în tratament cu scop de temporizare a durerii

dentare au de fapt acțiune triplă: analgetică, antiinflamatoare și antipiretică. Aceasta reprezintă

un avantaj, deoarece prezența inflamației e însoțită de febră și dureri, iar la administrarea unui

singur preparat se va stopa evoluția inflamației, și vor diminua febra și durerile. [64]

Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) au câștigat popularitate la sfârșitul

anilor 1970, fiind grupul cel mai frecvent prescris de medicul stomatolog pentru afecțiunile

dureroase în cavitatea bucală. Cu toate acestea, nu toate medicamentele din acest grup sunt

sigure, unele trebuie evitate în toate trimestrele de sarcină, în timp ce unele sunt contraindicate în

trimestre specifice (preponderent in trimul sau ultimul trimestru). AINS poate induce complicații

gastro-intestinale la pacienta, aceasta trebuie să fie conștienta de complicațiile lor și să fie

avertizata să nu le folosească pentru perioade mai lungi și chiar și pe termen scurt se vor

administra sub supraveghere strictă. AINS au mecanismul comun de inhibare a sintezei

prostaglandinei, care este unul dintre hormonii implicați în inducerea travaliului, pot prelungi, de

asemenea, sarcina. În plus, inhibitorii prostaglandinelor ridică îngrijorări cu privire la constricția

prematură a canalului fetal arterial, rezultând hipertensiune pulmonară la făt. Aceste preocupări

au fost derivate din studii efectuate pe pacienți care au luat doze mari de aspirină și au fost

extrapolate pentru a fi aplicate și altor AINS. [30]

Acetaminofenul, în general, este considerat a fi cea mai bună alegere pentru gestionarea

durerilor în timpul sarcinii, atunci când se administrează în doze terapeutice (500-1000 mg

paracetamol la intervale de 4 ore, doxa maximă 4g/zi). Acesta este considerat sigur în toate cele

trei trimestre de sarcină, cu toate acestea, numai pentru utilizare pe termen scurt, iar doza de

acetaminofen trebuie monitorizată îndeaproape pentru a preveni efectele hepatice.

Ibuprofenul, un AINS frecvent utilizat în doza terapeutică: 200/400 mg la 6 ore, maxim 1,2g

zi, despre care nu s-au publicat rapoarte care să-i asocieze utilizarea cu defecte congenitale, [31]

totuși acesta este considerat cu un risc în primul trimestru și în mod cert, contraindicat în ultimul

trimestru din cauza riscurilor sale asociate, cum ar fi travaliul prelungit, hemoragia, închiderea

prematură a ductului arterial și hipertensiunea pulmonară a fătului. [30]

Acidul Acetilsaliciclic, este compatibil în doze mici, dar există un risc pentru utilizarea unor

doze mai mari în primul și al treilea trimestru, precum și în perioada de alăptare, deoarece se știe,

că poate provoca constricția “ductus arteriosus”, prelungirea perioadei de gestație și întârzie

travaliul datorită mecanismului comun AINS de inhibare a sintezei prostaglandinelor.

Administrarea a 5-10 g de aspirină cu 5 zile înainte de naștere a dus la tendințe de sângerare la

sugari, în special la hemoragii intracraniene. Nu s-au găsit tendințe de sângerare dacă aspirina a

fost luată cu cel puțin 6 zile înainte de naștere. [30] Obstetricienii au descurajat femeile
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însărcinate să ia ca analgezic aspirina, în principal datorita disponibilității pe scară largă a

acetaminofenului, care provoacă mai puțină iritație gastrică, dar și din cauza preocupărilor

enumerate anterior. Aceste temeri au fost în mare parte derivate din studii efectuate pe pacienți

care au luat doze mari de aspirină.

O nouă clasă de analgezice antiinflamatorii, cicloxigenaza (COX)-2 inhibitori, care pe baza

studiilor efectuate pe animale (Celecoxib/ Rofecoxib) sunt clasificate ca medicamente din clasa

C, FDA. La fel ca AINS, inhibitorii COX-2 trebuie evitați la sfârșitul sarcinii, deoarece pot

provoca închiderea prematură a canalului arterial fetal.

Din cauză că AINS au ca reacție adversă comună de a inhiba sinteza de prostaglandine, va

scădea nivelul prostaglandinelor din mucoasa gastrică necesare pentru menținerea stratului

mucos, care protejează stomacul de degradarea acidă. Astfel unii medici ar putea prescrie

Misoprostol, analogic de prostaglandină sintetică, care a fost comercializat pentru a preveni

ulcerele gastrice induse de terapia cronică cu AINS. Cu toate acestea, Misoprostolul induce

travaliului și are proprietăți semnificative de avort, motiv pentru care va fi contraindicat

administrarea acestuia gravidelor. [65]

Analgezicele opioide trebuie utilizate cu precauție și numai atunci când este strict necesară

utilizarea acestora. Unele exemple sunt Codeina și Propoxifenul, ele au fost evaluate ca parte a

proiectului colaborativ perinatal, rezultatele au sugerat că acestea au fost asociate experimental

pe șoareci cu otoxicitate fetală și scăderea greutății corpului fetal cu multiple defecte congenitale,

dar fără a induce o creștere a malformațiilor structurale la șoareci. Totuși un studiu prospectiv

(Heinonen OP, Slone D.) a monitorizat 41.337 sarcini pentru eventuale defecte congenitale și

otoxicități legate de medicamente, a sugerat că ambele medicamente sunt asociate cu multiple

defecte congenitale, inclusiv defecte cardiace și despicături labiale si/sau palatine. Deoarece alte

opioide, cum ar fi Oxicodonă și Hidrocodonă, sunt administrate rar în timpul sarcinii, se știe

puțin despre riscurile lor pentru făt, iar tulburările medicale care au necesitat utilizarea acestor

opioide s-ar putea să fi indus de asemenea defecte cardiace, despicături și depresie respiratorie.

[30] Meperidina și Morfina par a fi sigure atunci când sunt administrate pentru anestezie și

analgezie pentru perioade scurte de timp, deși utilizarea cronică s-a dovedit a provoca întârzierea

creșterii fetale și retragerea neonatală. [41]
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Anexa 11: Sedative/Anxiolitice

Administrarea oricăruia dintre sedativele sistemului nervos central este problematică.

Deoarece agenții sedativi inhibă funcția neuronală și traversează în general bariera placentară,

utilizarea lor în timpul sarcinii este, în general, privită cu teamă.

Dintre medicamentele anxiolitice care sunt prescrise în mod obișnuit, benzodiazepina

Diazepam a fost evaluată cel mai frecvent. Investigațiile efectuate atât la animale, cât și la

oameni au constatat o asociere între expunerea la Diazepam în timpul sarcinii și despicături

palatine, disfuncții ale SNC. Neurotransmițătorii reglează reorientarea raftului palatului, iar

acidul gamma-aminobutiric (GABA) inhibă reorientarea. Teoria este că benzodiazepinele, în

special Diazepamul, pot imita acțiunea GABA, provocând astfel închiderea palatină incompletă.

Cu toate acestea, confirmarea acestor rapoarte nu a fost întotdeauna posibilă. [9] O singură

expunere la o doză acceptabilă din punct de vedere clinic a oricărei benzodiazepine în

comparație cu terapia cronică pe parcursul unei sarcini ar avea un risc minim de teratogenitate.

În general, dovezile avertizează împotriva utilizării prelungite a tuturor benzodiazepinelor în

timpul sarcinii. [31, 43]

S-a constatat că barbituricele provoacă anomalii congenitale la animale, dar nu au fost

raportate efecte teratogene la om.

Expunerea prelungită cu doze mari la oxid de azot la șobolani a produs efecte teratogene

scheletice și comportamentale. În plus, în cazul expunerii profesionale la oxid de azot, s-au

observat avorturi spontane și fertilitate redusă. Expunerea scurtă în timpul anesteziei generale la

oxidul de azot, nu este considerată a fi teratogenă. Cu toate acestea, deoarece oxidul de azot

poate inhiba replicarea celulară, cu prudență, vom minimaliza atunci când este posibil utilizarea

prelungită a acestuia. [43]
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Anexa 12: Efectele teratogene a medicamentelor

Medicamente: Efecte teratogene:
Acetat de ciproteron Afectează diferențierea sexuală a fătului (ginecomastie)
Agenți antineoplastici (ex.
Metotrexatul)

Multiple defecte congenitale

Alcool Sindromul alcoolic fetal (diferite forme)
Androgene Virilizare, multiple defecte congenitale
Benzodiazepine Despicături labio/palatine
Carbimazolum Aplasia cutis
Cloramfenicol Sindromului „gri” neonatal, întârzierea creșterii fetale,

toxicitate maternă /moarte fetală
Codeina Multiple defecte congenitale
Corticosteroizi (dozaj mare) Despicături palatine
Dietilstilbestrol Adenoza vaginală și adenocarcinom al mamei sau fătului

expus
Distigmine Creșterea tonusului uterin
Iodometacin Închiderea canalului arterial și afectarea funcțiilor renale

a fătului, prelungirea travaliului, defecte congenitale,
risc hemoragic crescut.

Ergotamine Creșterea tonusului uterin
Etretinat (analog al Vit. A) Defecte congenitale
Streptokinaze Avort, hemoragii severe
Misoprostol Creșterea tonusului uterin
Morfina Depresie respiratorie (maimare decât petidina)
Talidomida Focomelie, multiple defecte congenitale (trimestrul 1)
Tetraciclina Decolorarea galbenă a dinților, ipoteza despre inhibarea

creșterii osoase
Valproate Defecte ale tubului neural
Warfarina Multiple defecte congenitale
Alte medicamente cu risc crescut de a provoca anomalii (teratogeni cunoscuți) sau de
inducere a avortului.
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Anexa 13: Radiografia dentară

Radiografia dentară în timpul sarcinii prezintă puține riscuri, cu toate acestea, este bine să

cunoaștem toate informațiile necesare pentru a lua o decizie cât mai corectă. ACOG recomandă

gravidei de a efectua „o evaluare a sănătății bucale” pentru „prevenirea, diagnosticarea și

tratamentul afecțiunilor orale, inclusiv radiografiile dentare (cu protecția abdomenului și a

tiroidei)”, considerîndu-le a fi sigure în timpul sarcinii (ACOG 2013). [1]

În timpul efectuării radiografiilor, riscul la care va fi supus fătul va depinde de tipul de

investigație, de doza absorbită și de stadiul sarcinii. Examenul radiologic are o procedură bine

stabilită: razele roentgen sunt îndreptate nu spre tot corpul, ci exclusiv asupra zonei de interes,

iar doza de radiații pe care o primește fătul se află în strânsă legătură cu regiunea examinată a

corpului mamei. Radiografiile dentare sunt efectuate în zona capului, astfel nu se produce

expunerea directă a copilului. La efectuarea studiilor de imagistică dentară cu respectarea

tehnicii securităţii conform NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements

SUA) cu șorțuri și scuturi tiroidiene care conțin plumb sau alte echipamente de protecție care

minimizează expunerea la radiații difuze, nu au fost asociate rezultate adverse ale sarcinii. [1, 5]

Pe lângă aceasta, vom evita expunerea inutilă a pacientei sau vom ține seama de intervalul de

timp trecut între diferite tipuri de investigații radiologice, evitând investigații radiologice la

intervale scurte de timp. Ca reguli generale, se aplica "cat mai rar și numai după ce au fost

epuizate tipurile de investigații neiradiante" (ecografia sau imagistica prin rezonanța magnetică)

cât și principiul ALARA, (As Low As Reasonably Achievable) “cel mai scăzut nivel cu putință”,

pacienta gravidă evitând cea mai mică doză inutilă de radiații. [1, 50]

Cea mai sensibilă perioadă pentru inducerea anomaliilor de dezvoltare este în timpul

perioadei de organogeneză din primul trimestru, între 18 și 45 de zile de gestație, iar perioada

cea mai vulnerabilă pentru deteriorarea SNC indus de radiații este de 8-15 săptămâni după

concepție. Efectele adverse asupra fătului asociate cu expunerea la radiații includ dimensiunea

redusă a capului, întârzierea mentală, deficiențe intelectuale sau inducerea malignităților, efecte

genetice tardive, aberații cromozomiale, sau mutații genetice. [49] Efectele asupra dezvoltării

creierului au fost observate la supravieţuitorii copiilor de la Hiroshima şi Nagasaki, astfel ei

prezentau retardare mentală, scor de inteligenţă redus şi dificultăţi de învăţare. Efectele

determiniate sunt mai severe la copii datorită sensibilităţii crescute a ţesuturilor la radiaţii

ionizante. Astfel creierul lor suferă o atrofie corticală la o singură doză de 10 Gy; la doza de

peste 1Gy apare retard mental sever de 75%. De asemenea iradierile uterului pot duce la o

frecvenţă crescută a leucemiilor infantile după vârsta de 7 ani şi a altor tumori solide. [27,47]

Doza de expunere pentru radiografiile dentare este neglijabilă pentru a provoca anomalii la

făt. Nu a fost raportată nici o creștere a anomaliilor congenitale sau a întârzierii creșterii

https://cliniciledrleahu.ro/radiologie-dentara-digitala/
https://www.cdt-babes.ro/articole/rezonanta-magnetica-nucleara-rmn.php
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intrauterine pentru expunerea la radiații cu raze X în timpul sarcinii, cu un total mai mic de 5-10

rem/cSv, [50] iar riscul apariției malformațiilor este semnificativ crescut peste nivelurile de

control numai la doze peste 15 rem. [31] Singurele radiografii care prezintă cu adevărat un risc

pentru făt sunt peliculele pelvine și abdominale. În schimb radiografiile dentare conțin cantități

minime de radiații: o radiografie dentară retroalveolară necesită 0,01 mrem, una panoramică

produce o iradiere de 0.002 rem / 0.02 mSv, un CBCT a capului și gâtului produce 0,01 rem

(Vezi Tabelul Nr. 6). Atunci cînd mama face o radiografie dentară în timp ce poartă un șorț de

protecție, fatul este expus la o cantitate de radiatii de pină la 0,0001 rem, pe când radiația la care

e expus fătul zilnic din cauza radațiilor cosmice este de 0,004 rem.

Pentru a explica viitoarelor mame despre minimul risc la care sunt supuse la efectuarea unei

radiografii dentare, putem egala prin exemple naturale de iradiere, mai ușor de perceput și înțeles.

Astfel fiecare persoană este supusă unei iradieri “naturale” zi de zi, din cauza prezenței de

materiale radioactive peste tot. Fondul natural de iradiere din toate sursele reprezinta 2,4 mSv/an,

gasindu-se în alimente, sol, apă și în spațiu, și a deplasării noastre în diferite câmpuri

electromagnetice generate de tot ceea ce ne înconjoară (aparatură, soare). Câteva surse de iradieri

din jurul nostru pe care cel mai probabil nici măcar nu le conștientizăm sunt: viețuirea într-o casă

din cărămidă sau beton = 0,01rem/an; gătitul cu gaz natural = 0,01 rem/an - din cauza radonului

conținut în gazul natural; zborul cu avionul = 0,005 rem/oră din cauza altitudinii mari; cît și

lumina soarelui, undele radio, cuptorul cu microunde, toate emit radiații ce nu sunt nocive

organismului nostru atunci când sunt prezente într-o cantitate mică. Tot din această categorie de

radiații se află și radiografiile dentare digitale, acestea iradiează corpul uman foarte puțin, având

în vedere faptul că este o procedură care scade nivelul de radiații cu 80% daca se respectă

normele de protecție. [39]

Tabelul 2: Cantitatea de radiație în diferite investigații imagistice
Osteodensitometria DXA (1 segment) 0,001 mSv
Radiografie dentară 0,005 mSv
Radiografie toracică 0,1 mSv
Mamografie 0,4 mSv
Totalul radiației naturale (aer + sol) 2,4 mSv/an
CT cranian 2 mSv
CT coloană 6 mSv
CT toracic sau pelvis 8 mSv
CT abdominal 10 mSv
PET-CT (FDG)
PET-CT = Tomografia computerizată cu emisie de pozitroni
FDG = injectare i/v de Fluorodeoxyglucoza marcată radioactiv .

14 mSv

Angio CT coronarian 16 mSv
Angiografie 4,4 – 11,5 mSv

https://cliniciledrleahu.ro/ce-doza-de-radiatie-primesti-la-o-radiografie-dentara-si-cat-de-daunatoare-este-ea/
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Anexa 14: Confirmarea acceptării publicației în Revista Stomatologică N1 din 2021
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