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Φροντίστε η νόσος των ούλων να µην γίνει πρόβληµα κατά την κύηση

Στοµατική υγεία
& ΕγκυµοσύνηΕλληνικής

Περιοδοντολικής
Εταιρείας 

Η EFP ευχαριστεί την Oral-B για την υποστήριξή της
και την απεριόριστη συνεισφορά της.

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα µας:

oralhealthandpregnancy.efp.org

Θεραπεία:
Αποτρύγωση/ριζική απόξεση και στοµατική υγιεινή 
και παρακολούθηση από τον 
περιοδοντολόγο/οδοντίατρο/υγιεινολόγο

Ο ουλικός θύλακος
βαθαίνει ,έτσι η
αποµάκρυνση 

της πλάκας 
καθίσταται πρακτικά 

αδύνατη από 
τον ασθενή

τα βακτήρια 
συσσωρεύονται 

και η εξέλιψη 
αυτή προχωράει

ο µαλακός ιστός
καταστρέφεται

τα ούλα υποχωρούν

οι εκτιθέµενες ρίζες
γίνονται εµφανείς

καταστροφή του
στηρικτικού οστού
γύρω από το δόντι

Θεραπεία:
Μηχανική αποµάκρυνση της µικροβιακής πλάκας από επαγγελµατίες και καλή στοµατική 
υγιεινή, βουρτσίζοντας δύο φορές τη µέρα και περιλαµβάνοντας ένα µεσοδόντιο µέσο 
καθαρισµού όταν  αυτό συστηθεί από τον περιοδοντολόγο/οδοντίατρο /υγιεινολόγο

Η νόσος των ούλων (περιοδοντική νόσος) ξεκινάει στην ουλοδοντική σχισµή,
το µαλακό ιστό που επικαλύπτει περιφερικά τον αυχένα του δοντιού και φαίνεται 
µέσα από την αιµορραγία των ούλων πχ µετά από ψύκτριση των δοντιών

Ορµόνες
εγκυµοσύνης

Πτωχή
στοµατική υγιεινή Κάπνισµα Άλλες νόσοι

κινητικότητα δοντιού
και καταληκτικά

απώλεια

5-7mm βάθος

5-7mm βάθος

0-2 mm βάθος

ΠΕΡΙΟ∆ΟΝΤΙΤΙ∆Α

ΟΥΛΙΤΙ∆Α

∆όντι
Περιοδόντιο

ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ:
τι είναι και πώς εξελίσσεται

διαιρείται σε 2 µέρη:

αποτελείται από 4 στοιχεία

Οι περισσότερες έγκυες γυναίκες ταλαιπωρούνται από τη 
νόσο των ούλων άλλες σε µεγαλύτερο άλλες σε λιγότερο βαθµό.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ:

Η ουλίτιδα αν παραµείνει αθεράπευτη χειροτερεύει και µεταπίπτει σε περιοδοντίτιδα.

ο θύλακος των ούλων βαθαίνει 

Ούλα

Ρίζα

ΥΓΕΙΕΣ

ΜύληΜύλη

Ρίζα

η µόλυνση επιδεινώνεταιτα βακτήρια πολλαπλασιάζονται

οι ίνες προσκόλλησης
καταστρέφοντα

µη αντιστρεπτή,
χρόνια κατάσταση 

µετάπτωση σε ανεπανόρθωτη βλάβη
απώλεια πρόσφυσης

Οι ορµόνες της
εγκυµοσύνης µπορεί 
να πυροδοτήσουν την

ουλίτιδα ως αποτέλεσµα
της έλλειψης αποτελεσµατικής

στοµατικής υγιεινής,
επιτρέποντας έτσι 
τη συσσώρευση 

βακτηρίων

υπολείµµατα φαγητών
συσσωρεύονται µεταξύ 
της γραµµής των ούλων 

και του δοντιού, µε
αποτέλεσµα της αύξησης

της οδοντικής πλάκας τα βακτήρια
πολλαπλασιάζονται 

περαιτέρω και 
η πλάκα 

µεταλλικοποιείται 
(τρυγία σχηµατίζεται

στα δόντια)

το σώµα αντιδρά
στέλνοντας επουλωτικά 
και αµυντικά κύτταρα 

στα ούλα
η αυξηµένη αιµατική 

ροή προκαλεί τα ερυθρά,
οιδηµατώδη ,

εύθρυπτα ούλα,
που είναι επιρρεπή 

στην αιµορραγία

η ουλοδοντική 
σχισµή βαθαίνει 
και µεταπίπτει 

σε έναν 
µη υγιή θύλακο

το ορατό τµήµα µε το 
οποίο δαγκώνουµε

το το µη ορατό µέρος, το οποίο
σταθεροποιεί το δόντι στο οστό 
και το οστό στα ούλα
µέσω του περιοδοντίου
(ιστός που περιβάλλει 
και υποστηρίζει το δόντι)

η ροζ ,ορατή επικάλυψη

Περιοδοντικός σύνδεσµος
 ίνες που προσκολλούν

το δόντι στο οστούν

Οστεϊνη
περιβάλλει και συγκρατεί το δόντι

Φατνιακό οστούν
το µέρος όπου η ρίζα

του δοντιού συγκρατείται

ωστόσο οι ίνες 
προσκόλλησης 

παραµένουν ανέπαφες 
ώστε να µην υπάρχει 
µία µη αντιστρεπτή 

µεταβολή


