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Streszczenie
Większość problemów zdrowotnych dotyczy w podobnym stopniu obu płci. Są jednak problemy charakterystycz-
ne tylko dla kobiet. Zależą od regulacyjnego wpływu gospodarki hormonalnej na każdym etapie życia kobiety. 
Wszelkie zmiany w ilości hormonów płciowych nie pozostają bez wpływu na zdrowie i prawidłowe funkcjonowa-
nie organizmu. Są one odpowiedzialne za właściwe kształtowanie się kobiecych narządów płciowych, biorą udział 
w cyklu przemian podczas ciąży oraz wpływają na wiele procesów biochemicznych (gospodarka lipidowa, wapnio-
wa, synteza i przyswajanie białek, procesy krzepliwości). Szczególnie podatne na stężenia estrogenów i progestero-
nu są jajniki, macica, pochwa i gruczoły sutkowe ze względu na liczne swoiste receptory umiejscowione w błonie 
podstawnej ich komórek. Znaczna liczba tych receptorów znajduje się także w tkance dziąsła, u której zmiany 
stężenia hormonów mogą być czynnikiem prowadzącym do rozwoju zapalenia. W pracy przedstawiono obecny 
stan wiedzy na temat występujących u kobiet zapaleń dziąseł, spowodowanych zwiększeniem stężenia hormonów 
płciowych zarówno podczas fizjologicznych przemian organizmu (pokwitanie, menstruacja, ciąża), jak i w wyniku 
dostarczania preparatów hormonalnych „z zewnątrz” (antykoncepcja, leczenie niepłodności, terapia hormonalna 
podczas menopauzy) (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 1, 89–96).

Słowa kluczowe: żeńskie hormony płciowe, ciążowe zapalenie dziąseł, guz ciążowy, hormonalna terapia zastępcza, 
doustna antykoncepcja.

Abstract
Most health problems concern both sexes in equal range. However, some of them are specific for women only. They 
depend on hormonal balance on every stage of woman’s life. All changes in the level of sex hormones are by all 
means significant with regards to health and proper body functions. They are responsible for correct development 
of genitals; they take part in the whole cycle of changes during pregnancy, as well as they play vital role in a various 
metabolic processes (fat metabolism, calcium metabolism, synthesis and assimilation of proteins and blood coagu-
lability). The ovaries, uterus, vagina and mamillary glands are particularly sensitive to hormonal variations due to 
specific receptors based in their cells’ basilemma. Considerable number of those receptors is also based in gum tis-
sue, where hormone level may be the factor that leads to the development of gingivitis. This research discusses the 
current state of knowledge on the subject of gingivitis determined by the increase of sex hormones at women, both 
during physiological changes (puberty, menstruation, pregnancy) and as a result of external hormonal influence 
(contraception, infertility, menopause) (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 1, 89–96).

Key words: female sex hormones, gingivitis gravidarum, tumor gravidarum, hormonal replacement therapy, oral 
contraceptives.
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Zapalenia dziąseł (gingivitis) są u kobiet naj-
częstszymi chorobami przyzębia, które mogą 
pojawić się w każdym wieku. objawy kliniczne po 
wyeliminowaniu czynników sprawczych zwykle 
ustępują, ale nieleczone gingivitis może prowadzić 
do powikłań objawiających się nie tylko w jamie 
ustnej. Zapalenie dziąseł jest wynikiem zakażenia 
bakteryjnego, dlatego retencja płytki nazębnej, 
a następnie twardych złogów w okolicy przydzią-
słowej jest głównym czynnikiem wyzwalającym 
reakcję zapalną. Pomimo obecności drobnoustro-
jów, nie w każdym przypadku dochodzi do roz-
woju zapalenia dziąseł, co wiąże się z reakcjami 
obronnymi organizmu. Wiele dodatkowych czyn-
ników natomiast może sprawić, że rozwinie się 
zapalenie, nawet przy stosunkowo dobrej higie-
nie jamy ustnej i minimalnej ilości płytki. Do 
najważniejszych czynników ogólnoustrojowych 
mających wpływ na zdrowie kobiety, a przy tym 
także na właściwy stan tkanek przyzębia, należą 
hormony płciowe.

Podstawową grupą żeńskich hormonów 
płciowych są estrogeny i gestageny. Wśród wielu 
poznanych estrogenów w organizmie kobiety 
wyróżnia się 3 najważniejsze: estron, estradiol 
i estriol. Estrogeny są niezbędne do prawidłowe-
go dojrzewania kobiety, pobudzają rozwój i doj-
rzewanie narządów płciowych, rozwój gruczołów 
sutkowych, endometrium oraz powstawanie dru-
gorzędowych cech płciowych. oprócz tego wpły-
wają także na wiele innych procesów, jak udział 
w metabolizmie lipidów, pobudzanie syntezy 
prostaglandyn, modulowanie czynności układu 
współczulnego i mięśni gładkich, hamowanie 
motoryki przewodu pokarmowego i mają pośred-
ni wpływ na wchłanianie jelitowe. Estrogeny 
wpływają też na procesy krzepnięcia, hamują 
osteolityczny wpływ parathormonu, pobudzają 
działanie osteoblastyczne, zwiększają przepusz-
czalność błon komórkowych i rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, zwiększając nawodnienie tkanek, 
poprawiając ich ukrwienie i odżywienie [1, 2]. 
Działanie estrogenów na tkanki podlega pośred-
nictwu swoistych receptorów, które po związaniu 
hormonu wywołują reakcję komórek prowadzącą 
do odpowiedzi biologicznej. Szczególnie podatne 
na zmiany stężenia estrogenów i progesteronu są 
jajniki, macica, pochwa i gruczoły sutkowe, ale 
swoiste receptory dla estrogenów wykryto rów-
nież w innych tkankach. Między innymi swo-
iste receptory mają dziąsła, gdzie hormony mogą 
wpływać na proliferację komórek, ich różnicowa-
nie i keratynizację, mogą także oddziaływać na 
macierz tkanki, powodując depolaryzację sub-
stancji podstawowej. Zmniejszone rogowacenie 
dziąsła w połączeniu ze wzrostem ilości glikoge-
nu w nabłonku powodują obniżenie skuteczności 

działania bariery nabłonkowej. Estrogeny wpły-
wają także na budowę i metabolizm kolagenu  
[3, 4]. Stymulacja krążenia, rozszerzenie drobnych 
naczyń krwionośnych i zwiększenie przepusz-
czalności błony komórkowej w przypadku dzią-
seł objawia się ich obrzękiem, zaczerwienieniem, 
zwiększeniem wypływu płynu dziąsłowego oraz 
wzmożoną skłonnością do krwawień [5].

Najważniejszym naturalnym gestagenem jest 
progesteron. Progesteron wpływa na cykliczny 
rozwój endometrium w czasie cyklu miesiączko-
wego, na rozwój tkanki gruczołowej piersi i odgry-
wa zasadniczą rolę dla przebiegu ciąży. Wywiera 
także silne działanie metaboliczne. Jego działa-
nie biologiczne jest wielokierunkowe i wykazuje 
synergizm lub antagonizm z działaniem estroge-
nów. Duże stężenie progesteronu pobudza syntezę 
prostaglandyn, zmniejsza proliferację fibroblastów 
i zmienia homeostazę tkankową, powodując zmia-
ny prozapalne. Sprzyja także uszkodzeniu mikro-
krążenia w tkankach. Dochodzi wówczas do zmian 
zastoinowych i rozszerzenia naczyń włosowatych, 
zwiększenia przepuszczalności ścian naczyń oraz 
nacieczenia okołonaczyniowego. Wszystkie te 
działania powodują większe narażenie i nasilenie 
odpowiedzi zapalnej dziąseł na czynniki bakteryj-
ne zawarte w płytce nazębnej [2, 4–6].

Celem pracy jest przedstawienie obecne-
go stanu wiedzy na temat zmian w przyzębiu 
u kobiet pojawiających się pod wpływem zwięk-
szenia stężenia hormonów płciowych w surowicy 
krwi. Wzrost ten może być uwarunkowany sta-
nem fizjologicznym organizmu kobiety (pokwita-
nie, cykl menstruacyjny, ciąża) lub być wynikiem 
zewnątrzpochodnej suplementacji podczas lecze-
nia (antykoncepcja hormonalna, leczenie niepłod-
ności, hormonalna terapia zastępcza w okresie 
menopauzy).

Fizjologiczne  
zmiany hormonalne  
na poszczególnych  
etapach życia kobiety
Pokwitanie
Pokwitanie, czyli proces dojrzewania, u dziew-

cząt zachodzi przeciętnie między 10. a 12. r.ż. 
(ok. 2 lat wcześniej niż u chłopców) [1, 7]. Proces 
dojrzewania jest zindywidualizowany. Niektóre 
cechy i oznaki dojrzałości mogą się pojawiać 
w innym okresie niż u rówieśników, a sam proces 
może rozpocząć się w diametralnie różnym cza-
sie. W okresie pokwitania następuje zwiększenie 
pulsacyjnej sekrecji gonadoliberyny podwzgórzo-
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wej (GnrH) prowadzące do stymulacji wydziela-
nia lutropiny (LH) i hormonu folikulotropowego 
(FSH), a w następstwie do zwiększenia stężenia 
estrogenów w surowicy krwi. Pierwszym hormo-
nem jest estriol pojawiający się już u 10-letnich 
dziewczynek.

okres okołopokwitaniowy zbiega się z końco-
wą fazą wymiany uzębienia mlecznego na stałe. 
Zęby przedtrzonowe i drugie trzonowe są na róż-
nych etapach wyrzynania, często otoczone jeszcze 
zaczerwienionym, tkliwym, obrzękniętym dzią-
słem. Zwiększenie retencji płytki bakteryjnej i czę-
sto mało skuteczne zabiegi higieniczne w jamie 
ustnej prowadzą do rozwinięcia procesu zapal-
nego dziąseł. Zwiększenie stężenia hormonów 
płciowych podtrzymuje gingivitis, które stwier-
dza się nadal, pomimo redukcji płytki nazębnej. 
Klinicznie obraz zapalenia dziąseł przypomina 
objawy zapalenia wywołanego obecnością płytki 
nazębnej i przyjmuje formę nieżytowego zapalenia 
dziąseł. Proces chorobowy obejmuje początkowo 
dziąsło brzeżne i brodawki miedzyzębowe i jest 
najbardziej widoczny w przestrzeniach międzyzę-
bowych. Dodatkowymi czynnikami predysponu-
jącymi do rozwoju zapalenia są nieprawidłowości 
w ustawieniu zębów lub ustny tor oddychania  
[7, 8]. Cechą odróżniającą oba typy zapaleń jest to, 
że objawy kliniczne stwierdza się przy relatywnie 
niskich wskaźnikach płytki bakteryjnej.

Badania różnych autorów przeprowadzane 
w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat wskazują, że 
choroby dziąseł i przyzębia u młodzieży są nie 
mniejszym problemem niż u dorosłych [7, 8]. 
Występowanie kamienia nazębnego stwierdza 
się już u 7-letnich dzieci. Bardzo często zabiegi 
profilaktyczne u dorastającej młodzieży są nie-
wystarczające i jest konieczne wdrożenie leczenia 
periodontologicznego. W badanej w 1994 r. przez 
Pawlak et al. [8] populacji dzieci w wieku 10–14 lat 
tylko 20% z nich miało zdrowe przyzębie, ale 
nawet u dzieci z klinicznie zdrowym przyzębiem 
wskaźnik płytki był wyższy od zera (u dziewcząt 
PL.I = 0,32, u chłopców PL.I = 0,81). W grupie 
dziewcząt zaobserwowano gorszy stan tkanek 
przyzębia niż u chłopców, wyższe były wskaźni-
ki krwawienia z dziąseł oraz częściej stwierdza-
no u nich obecność kamienia nazębnego (CPI-II 
stwierdzono u 25,9% badanych dziewcząt i tylko 
u 3,1% chłopców) [8].

Cykl miesiączkowy
Średni czas trwania cyklu miesiączkowego 

wynosi 28 dni. Za prawidłowe cykle uważa się 
takie, których długość wynosi 24–32 dni. Podczas 
tego powtarzalnego okresu zmienia się rytm 
wydzielania steroidowych hormonów płciowych. 

W fazie krwawienia miesiączkowego (1.–.5 dzień 
cyklu) stężenie zarówno estrogenów, jak i pro-
gesteronu jest małe. W przypadku estrogenów 
wynosi ok. 11–82 µg/ml [1]. Niewielkie stężenia 
17β-estradiolu są syntetyzowane przez jajnik, 
a progesteron jest wytwarzany przez korę nadner-
czy i ciałko żółte z poprzedniego cyklu. W fazie 
folikularnej (6.–13. dzień cyklu) zwiększa się stop-
niowo wydzielanie estrogenów, lecz stężenie pro-
gesteronu w surowicy nadal pozostaje małe. W 14. 
dniu cyklu (faza owulacyjna) stężenie estrogenów 
osiąga maksimum (120–390 µg/ml), by zaraz 
potem gwałtownie opaść. od tej chwili następuje 
stały wzrost stężenia progesteronu [1, 2]. W fazie 
lutealnej (15–26 dzień) stopniowo zmniejsza się 
stężenie estradiolu i jako jedyny estrogen utrzy-
muje się estriol. W ostatniej fazie przedmiesiącz-
kowej (26.–28. dzień) występuje największe stęże-
nie progesteronu, następnie cykl się powtarza.

Zmiany stężenia hormonów steroidowych 
w organizmie kobiety mają udokumentowany 
wpływ na rozwój i podtrzymywanie zapalenia 
dziąseł, u większości kobiet jednak objawy nie są 
zbyt mocno nasilone i występują dosyć rzadko [3]. 
Do objawów klinicznych gingivitis, związanego 
z cyklem menstruacyjnym, można zaliczyć obrzęk 
i zaczerwienienie dziąseł, ich tkliwość i skłonność 
do krwawień przy podrażnieniach mechanicznych 
(szczotkowanie) oraz zwiększony wysięk z kie-
szonek dziąsłowych (według niektórych autorów 
o około 20%) [7]. Zwykle dotyczy to pojedynczych 
brodawek międzyzębowych lub ograniczonej stre-
fy dziąsła brzeżnego i nie przyjmuje postaci roz-
lanego zapalenia. Im gorsza higiena jamy ustnej, 
tym stopień zapalenia poważniejszy. Charaktery-
styczną cechą jednak jest to, że objawy mogą być 
widoczne nawet przy niskich wskaźnikach płytki 
i dobrej higienie jamy ustnej [3]. Badania dowodzą, 
że uchwytne klinicznie zmiany dziąseł najczęściej 
można zaobserwować u kobiet podczas owulacyj-
nej i przedmiesiączkowej fazy cyklu [9, 10]. Warto-
ści wskaźnika GI u kobiet badanych przez Machtei 
et al. [9] były wysokie (faza owulacyjna GI = 0,54, 
faza przedmiesiączkowa GI = 0,50, dla porówna-
nia faza menstrua cyjna GI = 0,38) i nie korelowały 
ze wzrostem wartości wskaźnika płytki (średnio 
we wszystkich badanych fazach cyklu PL.I = 0,85) 
[9]. Koreeda et al. [10] opisali przypadek 35-letniej 
pacjentki z rozpoznanym nieżytowym zapale-
niem dziąseł. Pomimo zastosowania podstawowe-
go leczenia periodontologicznego (profesjonalne 
usunięcie złogów nazębnych, leczenie przeciwza-
palne) i dobrej higieny jamy ustnej podczas wizyt 
kontrolnych zaobserwowano okresowe pogar-
szanie stanu dziąseł (zaczerwienienie i obrzęk 
brodawek dziąsłowych, krwawienie). Najwyższe 
wskaźniki krwawienia z kieszonek dziąsłowych 
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u pacjentki stwierdzono podczas fazy owulacyj-
nej jej cyklu miesiączkowego [10]. Przedstawione 
wyniki można tłumaczyć osiągnięciem 2 maksy-
malnych stężeń hormonów, w owulacyjnej fazie  
– estrogenów, w przedmiesiączkowej – progeste-
ronu, co najprawdopodobniej stwarza dogodne 
warunki do wystąpienia gingivitis, którego nasilenie 
będzie zależne od miejscowych czynników modu-
lujących, takich jak: obecność płytki, kamienia 
nazębnego, nieprawidłowości ustawienia zębów, 
aparatów ortodontycznych, uzupełnień protetycz-
nych czy nieprawidłowych wypełnień [1, 7].

Ciąża
Ciąża jest dla każdej kobiety szczególnym 

okresem, w którym zachodzą liczne zmiany 
zarówno w jej stanie fizycznym, jak i psychicz-
nym. W ciągu 9 miesięcy u ciężarnych zwiększa 
się: aktywność hormonalna, objętość wyrzuto-
wa serca i objętość krwi krążącej, pojawiają się 
wahania ciśnienia krwi, zaburzenia żołądkowo- 
-jelitowe, zmiany oddechowe i wiele innych [11]. 
Zwiększenie stężenia hormonów płciowych sprzy-
ja zmianom zapalnym w jamie ustnej ze względu 
na silne powinowactwo estrogenów do recepto-
rów znajdujących się w tkance dziąsła. Dochodzi 
wówczas do zmian metabolizmu tych hormonów. 
Estrogen rozkłada się do bardzo aktywnej formy 
– estradiolu-17β (E2), który jest uważany za jedną 
z głównych przyczyn powstawania zmian zapal-
nych w tkankach przyzębia. U kobiet z ciężką 
postacią zapalenia dziąseł ciężarnych stwierdza 
się znacznie większe stężenie E2 w surowicy krwi 
w porównaniu z przypadkami mniej zaawanso-
wanymi [12]. W przypadku estrogenów ich stę-
żenie w surowicy krwi może osiągać 300 µg/ml  
(poza ciążą stężenie estrogenów zwiększa się 
z 40–60 µg/ml na początku cyklu miesiączkowego 
do 100–300 µg/ml w okresie przedowulacyjnym). 
Stężenie progesteronu zwiększa się 20-krotnie: 
z 10 do 250 µg/ml [12]. Częstość występowania 
zapalenia dziąseł u ciężarnych waha się od 35 do 
100% w zależności od zaawansowania ciąży. Naj-
większe nasilenie obserwuje się między 14. a 30. 
tygodniem ciąży [3]. Tuż przed porodem ze wzglę-
du na wyrównanie stężenia hormonów objawy 
kliniczne powoli zanikają, ustępując najczęściej 
w ciągu kilku tygodni po porodzie. Zmiany obser-
wowane w jamie ustnej wywołane przez zwiększe-
nie stężenia hormonów płciowych są modyfikowa-
ne przez inne czynniki: swoistą florę bakteryjną 
i zmienioną odpowiedź immunologiczną kobiety 
ciężarnej. Zwiększenie stężenia estrogenów i pro-
gesteronu może mieć wpływ na istotny wzrost 
liczby bakterii z rodzaju Prevotella intermedia 
w biofilmie poddziąsłowym. Badania sugerują, 

że hormony te mogą być wykorzystywane przez 
bakterie jako substytut witaminy K, będącej ich 
istotnym czynnikiem wzrostu. rozwój zapalenia 
dziąseł ciężarnych może być związany też z zabu-
rzeniami równowagi między płytką bakteryjną 
a odpowiedzią obronną organizmu [3]. Progeste-
ron upośledza wzrost fibroblastów w tkance dzią-
słowej, jego duże stężenie powoduje pojawienie się 
charakterystycznego dla okresu ciąży białka (gli-
koproteiny B-1), które obniża odpowiedź limfo-
cytarną układu immunologicznego, zmniejszając 
chemotaksję i fagocytozę, co w rezultacie zmniej-
sza reakcję organizmu na zakażenie [3, 4, 12].

Zmiany dziąsłowe podczas ciąży są połącze-
niem zmian fizjologicznych i zwiększonej reak-
cji dziąseł na gromadzenie się płytki nazębnej. 
obserwacje badań klinicznych potwierdzają, że 
gingivitis w ciąży może mieć gorszy przebieg przy 
braku postępowania ukierunkowanego na zmniej-
szenie retencji płytki [6]. U ciężarnych wskaźni-
ki retencji płytki nazębnej mogą być wyższe niż 
u innych kobiet ze względu na zmianę nawyków 
żywieniowych i braku dostosowania do nich nawy-
ków higienicznych. W badaniach Gończowskiego 
et al. [4] stwierdzono występowanie istotnych sta-
tystycznie różnic między grupą kobiet ciężarnych 
oraz grupą kontrolną w częstości szczotkowa-
nia zębów w zależności od częstości spożywania 
posiłków oraz jakości opieki stomatologicznej. 
Kobiety ciężarne czyściły zęby rzadziej, spoży-
wając jednocześnie częściej posiłki wysokowęglo-
wodanowe oraz deklarowały rzadszą, niesystema-
tyczną opiekę stomatologiczną [4]. Potwierdzają to 
również wyniki badań Borakowskiej-Siennickiej 
[3], która stwierdziła u większości badanych cię-
żarnych (97%) zły stan higieny jamy ustnej wyra-
żony wskaźnikiem płytki > 70%. Zaobserwowała 
także występowanie u tych kobiet zapalenia dzią-
seł o różnym stopniu zaawansowania. 

Najczęstszą postacią zapalenia dziąseł ciężar-
nych jest stan zapalny dziąsła brzeżnego lub bro-
dawek międzyzębowych w obrębie zębów siecz-
nych i kłów w szczęce lub żuchwie. Miejsca te są 
zaczerwienione, tkliwe, rozpulchnione i podatne 
na krwawienie przy niewielkich podrażnieniach. 
Według piśmiennictwa [12], zmiany, z jakimi 
lekarz stomatolog może spotkać się podczas bada-
nia jamy ustnej kobiet ciężarnych są klasyfikowa-
ne jako:

1. Gingivitis gravidarum simplex – miejscowy 
stan zapalny wokół pojedynczych zębów i niewiel-
kie sprowokowane krwawienia z tych okolic;

2. Gingivitis gravidarum diffusa haemorrha-
gica – rumieniowe zapalenie dziąseł z cienkim 
czerwonym rąbkiem na wolnym brzegu dziąsła, 
brzeg dziąsła lekko obrzmiały przybiera barwę 
malinową;
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3. Gingivitis hypertrophica localisata – ogra-
niczony przerost jednej lub kilku brodawek dzią-
słowych, zwykle w obrębie zębów przednich, bro-
dawka jest obrzmiała, przekrwiona, krwawiąca 
przy podrażnieniu;

4. Gingivitis hypertrophica generalisata – 
uogólniony przerost brodawek i dziąsła brzeżne-
go prowadzący do częściowego pokrycia koron 
zębów i powstania kieszonek rzekomych;

5. Epulis gravidarum – guz ciążowy, zwany 
także nadziąślakiem ciężarnych, miejscowy roz-
rost będący nadmierną odpowiedzią zapalną na 
czynniki drażniące.

Guz ciążowy (tumor gravidarum)
Szczególną odmianą stanu zapalnego dzią-

seł podczas ciąży jest guz ciążowy (tumor gra-
vidarum). W piśmiennictwie często określany 
zamiennie jako: nadziąślak z naczyń włosowatych, 
nadziąślak naczyniakowaty, ziarniniak ropotwór-
czy, ziarniniak ciężarnych lub nieco rzadziej jako 
choroba Crocker-Hartzella. Występuje stosun-
kowo rzadko, wg różnych autorów od 0,5 do 5% 
ciężarnych [13, 14]. Jego powstawaniu sprzyjają 
czynniki ogólnoustrojowe (podwyższone stęże-
nie hormonów płciowych), miejscowe drażnienie 
mechaniczne (urazy, gromadzenie płytki bakte-
ryjnej i kamienia nazębnego) oraz wcześniejsze 
stany zapalne dziąseł lub przyzębia. Dyskusyjny 
jest okres ciąży predysponujący do pojawienia się 
tej zmiany. Silverstein et al. [15] podają, że zmia-
ny zapalne są obserwowane najczęściej pod koniec 
pierwszego trymestru, ale mogą również niespo-
dziewanie i gwałtownie rozwinąć się w trzecim try-
mestrze ciąży. Inni autorzy podkreślają, że pojawić 
się może w każdym okresie ciąży, istotnie częściej 
jednak w drugim i trzecim trymestrze [13, 14].

Guz ciążowy występuje najczęściej w postaci 
bezbolesnej zmiany egzolitycznej, uszypułowanej 
lub nie, która powiększając się, może osiągnąć 
znaczne rozmiary. Ze względu na swoje utkanie 
(dominują naczynia krwionośne z erytrocytami 
i angioblastami w tkance łącznej) przyjmuje barwę 
żywoczerwoną, jest różnej spoistości, a pokrywa-
jący go cienki nabłonek wielowarstwowy płaski 
łatwo ulega uszkodzeniom i guz obficie krwawi 
[13, 15]. Punktem wyjścia rozrastającej się tkanki 
jest przeważnie brodawka dziąsłowa lub dziąsło 
brzeżne w przednim odcinku szczęki. Do mniej 
typowego umiejscowienia należą boczne odcinki 
żuchwy, bezzębny wyrostek zębodołowy, błona 
śluzowa warg, języka i policzków [13–15].

Pojawienie się guza skłania pacjentki do kon-
sultacji z lekarzem dentystą w obawie przed nowo-
tworowym tłem zmiany. Histologicznie guz cią-
żowy to łagodny rozrost włóknisto-naczyniowy, 
będący wzmożoną odpowiedzią zapalną na draż-

nienie. W diagnostyce różnicowej należy brać pod 
uwagę szczególnie nadziąślaki: zapalne (podobnie 
bogato unaczynione, miękkie, łatwo krwawiące), 
włókniste (bogate we włókna kolagenowe, ela-
styczne, mało krwawiące), olbrzymiokomórkowe 
(powoduje zmiany w podłożu kostnym), a także 
włókniaki, brodawczaki, raki oraz przerzuty 
nowotworowe [13, 14].

Na postępowanie lecznicze mają wpływ czyn-
niki miejscowe (umiejscowienie i rozmiary guza 
utrudniające jedzenie, mówienie, skłonność do 
urazów i krwawień) i ogólne (stan pacjentki, okres 
ciąży i jej przebieg). Leczenie zachowawcze może 
być skuteczne przy zmianach o niewielkim zasię-
gu, niekrwawiących samoistnie. Polega na usunię-
ciu czynników drażniących, okresowej kontroli 
płytki nazębnej i postępowaniu przeciwzapalnym. 
Czynności te mogą być również etapem wstępnym 
przed zabiegiem chirurgicznym [13]. Część auto-
rów jest zdania, że zabieg ten powinien odbyć się 
po porodzie, aby zmniejszyć ryzyko porodu przed-
wczesnego [15]. Wracające do normy sprzed ciąży 
stężenie hormonów płciowych może wpływać na 
ograniczenie zasięgu zmiany lub nawet jej ustą-
pienie. Jest to możliwe przy niewielkich guzach, 
które pojawiły się pod koniec ciąży. W przypad-
ku dużych zmian zapalnych, niosących ryzyko 
uogólnionych zakażeń, jest wskazane (po kon-
sultacji i akceptacji lekarza prowadzącego ciążę) 
usunięcie guza w całości z marginesem klinicznie 
zdrowej tkanki. Szczególnie polecane, ze wzglę-
du na ograniczenie krwawienia śródzabiegowego 
i dobrą widoczność pola, są elektrokautery oraz 
lasero- i krioterapia [13–15].

Zewnątrzpochodna  
stymulacja hormonalna
Antykoncepcja hormonalna
Spośród dostępnych na rynku światowym 

hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych ze 
względu na skład można wyróżnić tabletki jedno- 
i dwuskładnikowe oraz preparaty gestagenne 
w iniekcjach lub implantach. oba typy doustnych 
środków zawierają progestageny. Dwuskładnikowe 
preparaty wzbogacono dodatkowo o estrogeny 
(jako etinyloestradiol i mestranol), w których 
ze względu na zmieniające się proporcje między 
grupami hormonów wyróżnia się tabletki jedno-, 
dwu- lub trójfazowe. Za ewentualne objawy zapa-
lenia w jamie ustnej jest odpowiedzialna głównie 
komponenta estrogenowa. Najbardziej korzyst-
ne jest przyjmowanie preparatów trójfazowych, 
których działanie naśladuje do pewnego stop-
nia prawidłowy cykl miesiączkowy, szczególnie 
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w drugim okresie przyjmowania tabletek, kiedy 
proporcja między hormonami jest przesunięta na 
korzyść progestagenu [1].

W swych badaniach prowadzonych w latach 
70. i 80. wielu autorów [16–19] wskazywało na 
ścisły związek między stosowaniem hormonalnej 
antykoncepcji a zapaleniem dziąseł. W okresie 
przedstawianych badań dostępne na rynku prepa-
raty zawierały duże ilości hormonów: estrogenów 
> 50 µg i progestagenów > 1 mg. U kobiet przyj-
mujących środki antykoncepcyjne obserwowano 
nie tylko zmiany dotyczące wyglądu dziąseł czy 
zaburzenia ich funkcji, ale stwierdzano także 
utratę przyczepu łącznotkankowego [20]. Anty-
koncepcja hormonalna była czynnikiem ryzyka 
pojawienia się gingivitis i jego przejścia w perio-
dontitis. Nasilenie objawów klinicznych zapale-
nia pozostawało w ścisłej zależności od długości 
trwania terapii, im dłużej stosowano tabletki, tym 
przebieg zapalenia był cięższy. od tego czasu for-
muła środków antykoncepcyjnych znacząco się 
zmieniła, obniżono stężenia przyjmowanych hor-
monów nawet 20-krotnie. obecnie preparaty hor-
monalne zawierają minimalne ilości estrogenów 
(ok. 30–35 µg etinyloestradiolu) i mniej progeste-
ronu < 1 mg [21, 22]. Z przeprowadzonych przez 
Preshawa et al. [23] i Taichmana et al. [21] badań 
nad dużą populacją kobiet stosujących doustną 
antykoncepcję wynika, że obecne preparaty nie 
są czynnikiem ryzyka rozwoju zapalenia dziąseł. 
Wskaźniki krwawienia, wypływ płynu dziąsłowe-
go oraz głębokość kieszonek dziąsłowych u bada-
nych kobiet nie różniły się statystycznie od wyni-
ków z grupy kontrolnej, niestosujących tabletek 
[21, 23]. Pomimo jednak braku bezpośredniego 
wpływu na stan jamy ustnej, stosowanie współ-
czesnych preparatów nadal może być związane 
z ryzykiem zapalenia dziąseł w przypadku współ-
działania czynników dodatkowych. Mullaly et al. 
[22] wykazali w badaniach wyższe wskaźniki 
krwawienia z dziąseł (53,5% badanych) i stwierdzi-
li zwiększoną głębokość kieszonek w grupie kobiet 
stosujących doustną antykoncepcję w porównaniu 
z grupą kontrolną (40,7% badanych), z jednocze-
sną gorszą higiena jamy ustnej wyrażonej wskaź-
nikiem płytki (odpowiednio PL.I 63,2% i 50,1%).

Leczenie niepłodności
około 40% wszystkich powodów kobiecych 

niepłodności ma podłoże hormonalne. Jedną 
z form leczenia jest metoda indukcji jajeczkowa-
nia za pomocą leków i preparatów hormonalnych. 
Wywołanie owulacji polega na przywróceniu 
prawidłowych stosunków w układzie podwzgó-
rze–przysadka–jajnik. Zasadą jest rozpoczynanie 
terapii od leków najprostszych i w razie potrze-

by wprowadzanie silniejszych lub ich kojarze-
nie. Leczenie jest zwykle prowadzone w cyklach 
3-miesięcznych, rozdzielone 3-miesięczną prze-
rwą [1]. Do najczęściej stosowanych terapii należą: 
monoterapia cytrynianem clomifenu (preparat 
Clomid) i skojarzone leczenie Clomidem z gona-
doliberyną (GnrH) lub z gonadotropiną meno-
pauzalną (HMG). Działanie cytrynianu clomife-
nu (CC) polega na konkurencyjnym blokowaniu 
receptorów estrogenowych w podwzgórzu i przez 
zniesienie ujemnego sprzężenia zwrotnego zwięk-
szeniu wydzielania gonadotropiny i gonadolibe-
ryny [1]. W rezultacie kobiety przyjmujące prepa-
raty CC wydzielają podwojone, a nawet potrojone 
stężenia progesteronu i estrogenów w porównaniu 
z cyklami przed leczeniem [24].

Podwyższone stężenie hormonów płciowych 
nie pozostaje bez wpływu na stan dziąseł ze wzglę-
du na wspominane wcześniej duże powinowactwo 
estrogenów do receptorów w tkance dziąsła. Wpływ 
preparatów stymulujących jajeczkowanie na dzią-
sła zaznacza się już w pierwszych dniach kuracji, 
wywołując gingivitis. W badaniach Haytaca et al. 
[24], pomimo porównywalnych wartości wskaź-
nika Pl.I (średnio 0,85), kobiety, które stosowały 
terapię indukcyjną przez ok. 3 miesiące i dłużej 
wykazywały bardziej nasilone objawy zapalenia 
dziąseł, wyższe wartości wskaźnika krwawienia 
(SBI) i zwiększony wypływ płynu dziąsłowego 
niż kobiety z grupy kontrolnej. Wartości wskaź-
nika GI = 1,63 były najwyższe u kobiet stosują-
cych kurację skojarzoną CC + HMG przez dłuż-
szy czas, w porównaniu z kobietami leczonymi 
mniej niż 3 miesiące GI = 1,26 w grupie kontrolnej  
GI = 1,16. równolegle do czasu trwania lecze-
nia nasilały się objawy kliniczne (obrzęk dziąsła, 
krwawienia) i były ściśle zależne od wzrostu stę-
żenia estrogenów w surowicy krwi.

Hormonalna terapia zastępcza 
u pacjentek z osteoporozą 
postmenopauzalną

osteoporoza jest uogólnioną chorobą ukła-
du kostnego, charakteryzującą się postępującym 
ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktu-
ry przestrzennej kości i zwiększoną podatnością 
na złamania. Choroba rozwija się bezobjawowo, 
zubożając szkielet z zasobów wapnia. rozpozna-
nie następuje zwykle w późnym stadium choroby, 
po wystąpieniu pierwszego złamania. Wyróżnia 
się 2 główne typy osteoporozy: postmenopau-
zalną i starczą. osteoporoza postmenopauzalna 
dotyczy ponad jednej trzeciej populacji kobiet po  
65. r.ż. [25]. Głównym czynnikiem sprawczym jest 
zmniejszenie stężenia estrogenów rozpoczynające 
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się podczas menopauzy, związane z wygaśnięciem 
czynności jajników. Badania wskazują, że w obrę-
bie jamy ustnej niedobór estrogenów wpływa nie 
tylko na zwiększenie resorpcji kości, ale również 
na utratę przyczepu łącznotkankowego i utratę 
zębów. W wyniku wahań hormonalnych zmienia 
się aktywność komórek zależna od stężenia estro-
genów w surowicy krwi. Aktywność kościotwórcza 
osteoblastów maleje, zwiększa się natomiast aktyw-
ność resorpcyjna osteoklastów i sekrecja cytokin 
prozapalnych, takich jak: IL-1, IL-6, TNF-α, które 
odgrywają znaczącą rolę w patomechanizmie 
zapaleń przyzębia [25, 26]. Uszkodzenie tkanki 
kostnej w przebiegu periodontopatii zależy rów-
nież od prostaglandyn (PGE2) mających bezpo-
średni wpływ na metabolizm kości. Niewłaści-
wa higiena jamy ustnej i zwiększona ilość płytki 
nazębnej, spowodowane zaburzeniami psychoso-
matycznymi towarzyszącymi menopauzie, inicju-
ją proces zapalny. Na pierwszym etapie zapalenia 
główną rolę odgrywają czynniki pochodzenia 
bakteryjnego, a za jego podtrzymanie i dalszy roz-
wój, aż do utraty tkanki kostnej, są odpowiedzial-
ne ww. mediatory zależne od stężenia estrogenów 
[26]. Zmiany te są szczególnie nasilone podczas 
pierwszej dekady po menopauzie, co wskazuje na 
konieczność szybkiego przeprowadzenia badań 
diagnostycznych i wdrożenia leczenia stomatolo-
gicznego u kobiet w wieku okołomenopauzalnym 
[25, 26]. Do czynników usposabiających lub zmie-
niających przebieg choroby należą również uwa-
runkowania genetyczne, dieta, masa ciała, aktyw-
ność fizyczna, nadużywanie alkoholu, palenie, ste-
roidoterapia i choroby ogólnoustrojowe (cukrzyca, 
reumatoidalne zapalenie stawów, kamica nerko-
wa). W leczeniu osteoporozy stosuje się związki 
mające na celu regulację czynności osteoblastów 
i osteoklastów na rzecz odbudowy i wzmocnienia 
tkanki kostnej. Są to bisfosfoniany, związki wap-
nia, preparaty witaminy D, kalcytonina lub estro-

geny (HTZ – Hormonalna Terapia Zastępcza), 
które są zwykle przyjmowane w postaci trans-
dermalnej i zapobiegają utracie beleczkowej masy 
kostnej. Nowoczesna terapia osteoporozy powin-
na składać się z leków hamujących resorpcję kości 
i leków stymulujących kościotworzenie, dlatego 
jest wskazane łączenie estrogenów z kalcytriolem, 
co zmniejsza ryzyko złamań [26].

ostatnie badania sugerują, że hormonalna 
terapia zastępcza u kobiet z osteoporozą zmniejsza 
stan zapalny dziąseł i częstość występowania utra-
ty przyczepu łącznotkankowego [25, 26]. W bada-
niach reinhardt et al. [27] w grupie pacjentek 
z osteoporozą niższe wskaźniki krwawienia z kie-
szonek dziąsłowych dotyczyły kobiet stosujących 
suplementację hormonalną (24,4% badanych) 
niż tych, które jej nie stosowały (43,8%). W dru-
giej grupie więcej kobiet miało także utratę przy-
czepu łącznotkankowego powyżej 2 mm (3,8%), 
w porównaniu z grupą kobiet leczonych hormo-
nalnie (1,2%) [27]. Hormonalna terapia zastęp-
cza nie tylko poprawia komfort życia kobiet, lecz 
także korzystnie wpływa na ograniczenie zagro-
żeń zdrowotnych związanych z wiekiem okołome-
nopauzalnym.

Podsumowanie
Na przebieg zapalenia dziąseł u kobiet w każ-

dym wieku duży wpływ może mieć ich status hor-
monalny. W rozpoznaniu chorób dziąseł badanie 
podmiotowe powinno być istotnym elementem 
postępowania lekarsko-dentystycznego u każdej 
pacjentki. Dane dotyczące ogólnego stanu zdro-
wia, menstruacji, menopauzy, zaburzeń hormo-
nalnych oraz stosowanego leczenia farmakologicz-
nego powinny mieć znaczący wpływ na planowa-
nie, przebieg i rokowanie procesu terapeutycznego 
dotyczącego chorób przyzębia.
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