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პირის ღრუ და ორსულობა

რატომაა მნიშვნელოვანი პირის ღრ
უს ჯანმრთელობა მნივნელოვანი 
ორსულობისას?

 ორსულობისას პირის ღრუშიც, ისევე როგორც ს
ხვა  ბევრ  ორგანოშიმნიშვნელოვანი  ჰორმონა- ლ
ური   ისე  ფიზიოლოგიური  ცვლილებები  ხდე- ბა

 
.

ღრძილები  განიცდის  ზრდას,  მნიშვნელოვანია
 

კა
რგი  ჰიგიენის  დაცვა  და  ქვების  მოცილება .
 

ორსუ
ლს  შეიძლება  განუვითარდეს  ორსულთა
 

გინგივ
იტი, Granuloma Gravidarium   (ორსუ ლთა

 
კეთილ

თვისებიანი  სიმსივნე)  და  პაროდონტიტი.

რამდენად შესაძლებელია, რომ პა
როდონტოლოგიური მკურნალობა 
გახდეს ორსულობის მიმდინარეობ
ის გართულების მიზეზი? 

 გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ არაქირურგიული 
, პაროდონტოლოგიური მკურნალობა ორსულო
ბისას, მითუმეტეს მეორე ტრიმესტრში არავით
არ უარყოფით გავლენას არ ახდენს ორსულობი
ს მიმდინარეობაზე. აღსანიშნავია, რომ აუმჯობ
ესებს კიდეც მაღალი რისკის ორსულებში პარო
დონტოლოგიურ სტატუსს, მაგრამ ანთების ბო
ლომდე აღმოფხვრა ხშირ შემთხვევაში ვერ მიი
ღწევა.

   

 ორსულთა გინგივიტი არ წარმოადგენს შეუქცევა
დ დაზიანებას პაროდონტის ქსოვილებისათვის. პ
ირიქით, ხშირად ის სრულიად უკვალოდ ქრება მშ
ობიარობის შემდეგ.. 

როგორ შეიძლება გართულდეს დაავადება?

 ორსულთა გრანულომა შეიძლება დარჩეს მთ
ელი ორსულობის განმავლობაში, მაგრამ ის   
არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფუნქციურ    
ან ესთეტიკურ პრობლემას და მალევე გაივლ
ის მშობიარობის შემდგომ.

  პოტენციური რისკი ორსულთა გინგივიტის გართ
ულების  არის პაროდონტიტი, რომელსაც ორსულ
ობაშიც და მშობიარობის  შემდგომ აუცილებლად 
სჭირდება საფუძვლიანი მკურნალობა.

როდისაა უკეთესი ორსულმა მიიღოს პა
როდონტოლოგიური მომსახურება?

 ორსულობაზე შესაძლო არახელსაყრელი შ
ედეგების თვალსაზრისით,შესაძლოა უფრ
ო ეფექტური იყოს პაროდონტოლოგიური 
ჩარევა ორსულობის დაგეგმვისას, ჩასახვამ
დე. 

  ორსულობისას სასურველია, რომ ორსუ
ლმა პერიოდულად მიიღოს პაროდონტო
ლოგის კონსულტაცია და საჭიროებისამე
ბრ მკურნალობა, ხაზგასმით: მეორე ტრი
მესტრში.
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ხშირად დასმული შეკითხვები

  კლინიკური კვლევების შედეგად დადგინდ
ა, რომ ორსულობისას ბაქტერიები პირის ღრ
უდან, სისხლის ნაკადით მიემართებიან ჭიპ
ლარში ნაყოფისკენ და იქ კოლონიზდებიან. 
პაროდონტიტის დროს პირის ღრუში არსებუ
ლისპეციფიკური  ბაქტერიები ასოცირებულნ
ი არიან ორსულობის არასასურველი მდგომა
რეობის შექმნაში, თუმცა მათი ზუსტი ეტიო
ლოგია არაა დადგენილი.

  

 

visit oralhealthandpregnancy.efp.org

რა სახის ორსულობის არახელსაყრელი 
შედეგები უკავშირება პაროდონტიტს?

  კვლევებმა გამოავლინა ორსულობის
 არახელსაყრელი შედეგებიდან სამი ყვე
ლაზე მნიშვნელოვანი გართულება, რაც 
ორულობისა და პაროდონტიტის ასოცირ
ებამ შეიძლება გამოიწვიოს, ესენია: ნაად
რევი მშობიარობა, ნაყოფის მცირე წონა 
და პრეეკლამფსია (დედის მაღალი არტე
რიული წნევა, მნიშნელოვანი პროტეინუ
რია ან შარდში ცილების ჭარბი რაოდენო
ბა) 

  რა არის მიზეზი, რის გამოც შეიძ
ლება პაროდონტიტი გახდეს ორუ
ლობის არახელსაყრელი შედეგების 
განვითარების მიზეზი?
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The European Federation of Periodontology (EFP, www.efp.org) is 
the leading global voice on gum health and gum disease and the 
driving force behind EuroPerio – the most important international 
periodontal congress – and Perio Workshop, a world-leading 
meeting on periodontal science. The EFP also edits the Journal of 
Clinical Periodontology, one of the most authoritative scientific 
publications in this field.

The EFP comprises 30 national societies of periodontology in 
Europe, northern Africa, Caucasia, and the Middle East, which 
together represent about 14,000 periodontists, dentists, 
researchers, and other members of the oral healthcare team 
focused on improving periodontal science and practice.
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