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Rezumat
Introducere. Infertilitatea este o patologie cu frecvenţă în creştere, cu un impact semnificativ asupra calităţii vieţii in-
dividului, al cărei tratament continuă să aibă o eficienţă modestă. În consecinţă, abordarea globală a tuturor factorilor 
implicaţi în patogenia infertilităţii este importantă pentru posibila îmbunătăţire a prognosticului infertilităţii. Sindromul 
ovarelor polichistice (SOPC) şi endometrioza sunt afecţiuni frecvent întâlnite la pacientele infertile. În ultimii ani, se 
acumulează date care sugerează că patologia parodontală poate fi asociată cu SOPC şi endometrioza, fiind un po-
sibil contributor în patogenia acestor afecţiuni. De aceea, ne-am propus să efectuăm un studiu care să revizuiască 
literatura existentă referitor la relaţia dintre afecţiunile parodontale şi SOPC/endometrioză. 
Material şi metodă. Articolele publicate în bazele de date Pubmed, Google Scholar şi Web of Science Core Collec-
tion au fost revizuite. Au fost incluse doar articolele publicate în limba engleză până în iulie 2019. Am utilizat pentru 
căutare următoarele cuvinte cheie: afecţiuni parodontale, endometrioză, sindromul ovarelor polichistice. 
Rezultate. Asocierea dintre endometrioză şi afectarea parodontală a fost analizată în două studii care au arătat o 
asociere semnificativă statistic a celor două afecţiuni. Pacientele autodeclarate cu endometrioză în baza de date 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) au avut un risc cu 57% mai mare de gingivită şi paro-
dontită comparativ cu pacientele nedeclarate cu endometrioză.
Şapte studii caz-control au raportat o asociere între boala parodontală şi SOPC. Pacientele cu SOPC şi afecţiuni 
parodontale au avut un nivel crescut al interleukinelor proinflamatorii, al hsCRP (high sensitivity C-reactive protein) şi 
al matrixmetaloproteinazelor. Intervenţia terapeutică pentru SOPC sau pentru parodontite a fost asociată cu un nivel 
scăzut al markerilor de inflamaţie sistemică. 
Concluzii. Deşi studiile existente sunt puţine, datele actuale sugerează o asociere între afecţiuni parodontale şi 
endometrioză/SOPC. Studii ulterioare sunt necesare pentru clarificarea mecanismelor responsabile pentru această 
asociere, cu posibile implicaţii terapeutice pozitive asupra tratamentului infertilităţii asociate acestor afecţiuni.

 Cuvinte cheie: parodontite, sindromul ovarelor polichistice, endometrioză

abstRaCt
Introduction. Infertility is a condition with increasing frequency and a significant impact on the quality of life, whose 
treatment continues to have a modest efficiency. As a consequence, the global approach of all possible factors involved 
in the pathogenesis of infertility is important for the possible improvement of the prognosis of infertility treatment. 
Polycystic ovary syndrome (PCOS) and endometriosis are common disorders in infertile patients. In recent years, 
increasing evidence suggest that periodontal disease may be associated with PCOS and endometriosis, being a 
possible contributor to the pathogenesis of these disorders. That is why we aimed to perform a review of the existing 
literature regarding the relationship between periodontal disease and PCOS / endometriosis.
Material and method. Articles published in Pubmed, Google Scholar and Web of Science Core Collection databases 
were reviewed. Only articles published in English until July 2019 were included. The search was performed using the 
following keywords: periodontal disease, endometriosis, polycystic ovary syndrome.
Results. The association between endometriosis and periodontal disease was analyzed in two studies that showed a 
statistically significant association between the two conditions. Patients self-reported with endometriosis in the National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) database had a 57% higher risk of gingivitis and periodontitis 
compared to patients not reported with endometriosis.
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Seven case-control studies reported an association between periodontitis and PCOS. Patients with PCOS and peri-
odontitis had an increased level of pro-inflammatory cytokines, hsCRP (high sensitivity C-reactive protein) and matrix 
metalloproteinases. The therapeutic intervention for PCOS or for periodontitis were associated with a lower level of 
markers of systemic inflammation.
Conclusions. Although there are few existing studies, current data suggest an association between periodontitis and 
endometriosis / PCOS. Further studies are needed to clarify the mechanisms responsible for this association, with pos-
sible positive therapeutic implications on the treatment of infertility associated with these conditions.

Keywords: periodontitis, PCOS, endometriosis

INtRODuCeRe

Sănătatea orală este importantă pentru starea de 
bine a individului, însă, dincolo de acest aspect, 
afecţiunile precum boala parodontală par a fi asoci-
ate cu afecţiuni sistemice precum diabetul zaharat 
de tip 2, bolile cardiovasculare, boli autoimune, 
naşterea prematură şi întârzierea de creştere intrau-
terină. Boala parodontală este o boală inflamatorie 
cronică cauzată de microorganismele de la nivelul 
plăcii dentare, aproximativ 50% dintre adulţi având 
gingivită, 30% având un grad de parodontită şi 
aproximativ 5-15% având parodontită severă (1).

Endometrioza este o inflamaţie mediată hormo-
nal ce afectează 5-10% dintre femeile de vârstă re-
productivă şi 25-30% dintre pacientele infertile. 
Sindromul ovarelor polichistice (SOPC) reprezintă 
cea mai frecventă cauză de infertilitate de cauză en-
docrină la femei şi prezintă legături reciproce cu 
sănătatea orală. Astfel, ambele afecţiuni sunt pre-
zente într-o proporţie semnificativă la pacientele 
care se adresează pentru tratamentul infertilităţii. 
Cu toate progresele terapeutice din ultimele decenii 
înregistrate în medicina reproductivă, eficienţa tra-
tamentului infertilităţii rămâne modestă, în special 
dacă sunt luate în considerare încărcătura psiholo-
gică şi aşteptările acestor paciente. Spre exemplu, 
cu toate îmbunătăţirile tehnologice din ultimul de-
ceniu, inclusiv cu aplicaţia tehnologiei digitale în 
evaluarea embrionilor (time-lapse), există circa 
30% embrioni euploizi care nu se implantează. 
Aceste aspecte îi determină pe specialiştii din do-
meniul medicinei reproductive să încerce identifi-
carea cât mai detaliată a posibililor contributori la 
succesul tratamentului infertilităţii. Posibila legătu-
ră dintre afecţiunile parodontale şi afecţiunile re-
productive precum endometrioza şi SOPC este un 
aspect care a început să capete recunoaştere, dar 
care ar putea să ofere perspective încurajatoare în 
îmbunătăţirea tratamentului infertilităţii la aceste 
paciente.  

ObIeCtIVe

Să evaluăm dacă există o asociere între afecţiu-
nile parodontale şi endometrioză/SOPC prin anali-
zarea datelor existente în literatură.

MATERIAL ŞI METODĂ 

Am efectuat un review al literaturii în 2019, uti-
lizând bazele de date Pubmed, Google Scholar şi 
Web of Science Core Collection. Cuvintele cheie 
folosite au fost parodontite, afecţiuni dentare, en-
dometrioză, sindromul ovarelor polichistice. Scri-
sorile către editor, comentariile, review-urile istori-
ce, raportările de cazuri, articolele nepublicate au 
fost excluse. 

RezuLtate

Relaţia dintre endometrioză şi boala parodonta-
lă a fost analizată în două studii publicate în 2009 
(2) şi 2018 (3). Studiul lui Kavoussi şi colab. a ana-
lizat transversal 4.136 de femei cu vârste între 18 şi
50 ani şi a arătat că pacientele autodeclarate cu en-
dometrioză au un risc de gingivită şi parodontită cu
57% mai mare comparativ cu pacientele nedeclara-
te cu endometrioză (2). În acest studiu, analizând
asocierea dintre endometrioză şi cele patru subgru-
pe de paciente obţinute în funcţie de statusul para-
dontal, s-a constatat o asociere pozitivă între endo-
metrioză şi afecţiunile orale la pacientele cu
gingivită şi la pacientele cu gingivită şi parodontită,
comparativ cu grupul sănătos paradontal şi grupul
pacientelor cu parodontită fără gingivită (2). În
plus, femeile cu afectare parodontală au avut nevo-
ie de un timp cu două luni mai lung pentru a obţine
sarcina, comparativ cu pacientele fără afecţiuni pa-
rodontale (2).

Studiul lui Thomas şi colab. a analizat 25 de fe-
mei cu endometrioză şi 25 fără endometrioză (3) şi 
a constatat că indicele gingival a fost semnificativ 
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mai mare la femeile cu endometrioză, iar proporţia 
femeilor cu parodontită moderată-severă a fost mai 
mare (70%) la femeile cu endometrioză (3). 

Relaţia dintre SOPC şi boala parodontală a fost 
evaluată în şapte studii caz-control. Studiul lui Dur-
sun şi colab. (4) a fost primul studiu care a raportat 
o prevalenţă mai mare a indicelui plăcii dentare şi a
sângerării gingivale la sondare la pacientele cu
SOPC comparativ cu grupul control, aspect confir-
mat şi în studiul lui Rahiminejad şi colab. (5).

Özçaka şi colab. (2012) au evaluat prezenţa 
TNF-α, a receptorilor acestuia şi a IL-6 în lichidul 
crevicular gingival, în salivă şi în ser la pacientele 
cu SOPC şi gingivită (30 paciente) şi fără (31 paci-
ente) şi un grup de control (12 paciente) (6). Pre-
zenţa gingivitei a fost asociată cu valori crescute 
ale IL-6 în ser, saliva şi lichidul crevicular. În 
schimb, pacientele cu SOPC au avut valori crescute 
ale TNF alfa în salivă comparativ cu grupul de con-
trol. Similar, nivelul IL-17E a fost scăzut la pacien-
tele cu SOPC şi gingivită într-un studiu care a in-
clus 31 de femei cu SOPC şi gingivită, 30 femei cu 
SOPC fără gingivită şi 12 femei sănătoase (7). În 
aceste studii a fost observată o corelaţie între para-
metrii parodontali (adâncimea şanţului gingival la 
sondare) şi nivelul seric al interleukinelor IL-17A 
şi IL-17F (6), TNF-α, receptorii de TNF-α şi nive-
lul salivar de IL6 la pacientele cu SOPC şi gingivi-
tă (7).

Alkali şi colab. (2015) au studiat nivelul matrix 
metaloproteinazei (MMP) 8 şi al inhibitorului tisu-
lar al MMP-1 (TIMP-1) în ser şi salivă la 80 de fe-
mei cu SOPC şi 45 femei sănătoase (8). În acest 
studiu, gingivita a fost semnificativ mai frecventă 
la femeile cu SOPC comparativ cu grupul de con-
trol. Autorii au arătat că nivelul salivar şi seric al 
MMP-8 şi raportul MMP-8/TIMP-1 a fost semnifi-
cativ mai mare la femeile cu SOPC independent de 
prezenţa gingivitei. Nivelul seric şi salivar al MMP-
8 şi raportul MMP-8/TIMP-1 au fost pozitiv core-
late cu adâncimea şanţului gingival la sondare, sân-
gerare gingivală la sondare, indicele plăcii dentare 
la pacientele cu SOPC, dar nu la cele sănătoase. 
Nivelul MMP-8 a fost crescut în ser şi salivă la fe-
meile cu SOPC şi la cele cu gingivită (8). 

Similar, nivelul seric al MMP-9 şi mieloperoxi-
daza (MPO) au fost crescute la pacientele cu SOPC 
şi gingivită comparativ cu cele fără gingivită (9). 
La pacientele cu SOPC s-a observat o corelaţie po-

zitivă între parametrii parodontali clinici şi nivelul 
seric al MMP-9 şi nivelul salivar al MPO, elastaza 
neutrofilă (NE) şi MMP-9/TIMP-1 (9). 

În studiul lui Varadan şi colab. (10) au fost ana-
lizate 60 de femei împărţite în două grupuri egale, 
SOPC şi control, din punctul de vedere al parame-
trilor parodontali: adâncimea şanţului gingival la 
sondare, indicele plăcii, indicele gingival modificat 
şi sângerarea gingivală la sondare. S-a constatat că 
femeile cu SOPC au fost semnificativ diferite în 
ceea ce priveşte indicele gingival modificat şi indi-
cele plăcii comparativ cu grupul control (p  <  0,05). 
Nivelul malondialdehidei în ser şi în lichidul gingi-
val crevicular a fost semnificativ diferit în cele 
două grupuri. Sângerarea gingivală la sondare şi 
indicele gingival modificat au fost pozitiv corelate 
cu nivelul seric al malondialdehidei. S-a constatat 
că nivelul inflamaţiei gingivale a fost semnificativ 
mai mare la pacientele cu SOPC comparativ cu 
grupul control. 

Akcali şi colab. (11) au analizat dacă patogenii 
parodontali şi anticorpii serici îndreptaţi împotriva 
acestora sunt crescuţi la pacientele cu SOPC. Gru-
pul de studiu a inclus 45 de femei cu SOPC fără 
patologie parodontală, 35 de femei cu SOPC şi gin-
givită, 25 de femei fără patologie sistemică sau pa-
rodontală, 20 de femei fără SOPC, dar cu gingivită. 
Au constatat că nivelul salivar al Porphyromonas 
gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Strepto-
coccus oralis şi Tannerella forsythia a fost crescut 
la femeile cu SOPC faţă de cele fără SOPC, în spe-
cial în prezenţa gingivitei. Prezenţa SOPC a fost 
asociată cu un nivel crescut al anticorpilor anti-
Porphyromonas gingivalis, anti-Prevotella inter-
media şi anti-Streptococcus oralis la pacientele cu 
gingivită. Inflamaţia gingivală a fost pozitiv corela-
tă cu nivelul bacteriilor în salivă la pacientele cu 
SOPC. 

Un studiu care a cuprins 126 de participanţi a 
arătat că pacientele cu SOPC nou diagnosticate au 
avut mai frecvent sângerarea gingivală la sondare, 
un nivel crescut al adâncimii şanţului gingival la 
sondare şi al nivelului de ataşament, al high sensiti-
vity C-reactive protein (hsCRP) şi o prevalenţă 
crescută a parodontitei comparativ cu grupul de 
control şi pacientele tratate cu SOPC (Porwal 
2014). Pacientele nou diagnosticate cu SOPC au 
avut o probabilitate de 2,88 ori mai mare de a avea 
parodontită moderată. De asemenea, sângerarea 
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gingivală la sondare şi nivelul de ataşament au fost 
semnificativ asociate cu nivelul seric al hsCRP 
după ajustare pentru factorii de confuzie, cu ambele 
variabile atât ca predictori, cât şi ca variabile de-
pendente (12).

Deepti şi colab. (13) au evaluat efectul terapiei 
nonchirurgicale pentru parodontită şi al terapiei 
medicamentoase (mioinozitol) asupra nivelului se-
ric al hsCRP şi al rezistenţei la insulină la femeile 
cu SOPC şi parodontită cronică (13). Pacientele 
care au primit şi tratament parodontal nonchirurgi-
cal au avut parametrii parodontali semnificativ îm-
bunătăţiţi comparativ cu grupul care a primit doar 
tratament medicamentos. De asemenea, hsCRP şi 
indicele de insulinorezistenţă HOMA au fost redu-
se semnificativ în ambele grupuri la 3 şi 6 luni de 
urmărire, deşi reducerea hsCRP a fost mai mare în 
grupul tratat cu ambele terapii comparativ cu cel 
tratat doar cu mioinozitol.

O prezentare de caz publicată în 2014 (14) a ară-
tat că o pacientă cu SOPC şi inflamaţie gingivală a 
prezentat receptori de estrogeni, dar nu de proges-
teron la nivelul ţesutului gingival, sugerând că pre-
zenţa acestor receptori ar putea media apariţia lezi-
unilor gingivale în SOPC.

În studiul lui Pavlatou, s-a remarcat o tendinţă 
de corelare a gingivitei inflamatorii (indicele gingi-
val) înainte de fertilizarea in vitro (FIV) cu numărul 
de ovocite obţinute după stimularea ovariană (r = 
-0,26; p = 0,04) şi cu numărul de embrioni de bună
calitate obţinuţi după FIV (15).

DISCUŢII

Endometrioza şi parodontita

Endometrioza este o afecţiune estrogen-mediată 
caracterizată prin prezenţa glandelor şi a stromei 
endometriale în afara cavităţii uterine. Din punct de 
vedere patogenic, endometrioza este caracterizată 
printr-o inflamaţie sistemică cronică. Se consideră 
că, printre multitudinea de factori implicaţi în per-
sistenţa ţesutului endometriotic ectopic, un factor 
care contribuie decisiv este defectul capacităţii sis-
temului imunitar de a inactiva fluxul menstrual re-
trograd.

Deşi doar două studii au analizat asocierea bolii 
parodontale cu endometrioza, unul dintre acestea a 
analizat 4.136 de femei cu vârste cuprinse între 18 
şi 50 ani incluse în cohorta National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) în peri-
oada 1999-2004. În acest studiu, s-a constatat că 
femeile cărora li s-a spus că au endometrioză pre-
zintă o probabilitate cu 57% mai mare de a avea 
parodontită comparativ cu pacientele fără endome-
trioză. În consecinţă, deşi numărul studiilor este 
redus, numărul de paciente analizate este suficient 
de mare pentru o analiză statistică corectă. 

Boala parodontală este o afecţiune care include 
gingivita drept variantă mai uşoară, o inflamaţie re-
versibilă a ţesuturilor moi adiacente dinţilor, dar şi 
parodontita, forma mai severă a bolii, care în esenţă 
este reprezentată de distrugerea ţesuturilor moi, a 
osului alveolar şi a celorlalte structuri de susţinere 
a dentiţiei. Se consideră că lipopolizaharidele şi 
ADN-ul conţinut de bacteriile din placa dentară 
prezentă la pacientele cu parodontită sunt responsa-
bile pentru producerea citokinelor proinflamatorii 
şi a inflamaţiei sistemice cronice. În plus, aceste 
citokine proinflamatorii pot determina recrutarea 
de neutrofile hiperresponsive, care cresc producţia 
de specii reactive de oxigen. Astfel, se poate specu-
la că unul dintre mecanismele care conectează cele 
două afecţiuni, endometrioza şi parodontita, este 
reprezentat de inflamaţia sistemică cronică întâlni-
tă în ambele boli, cu posibilitatea potenţării reci-
proce. În plus, ambele afecţiuni au fost asociate cu 
o dereglare a răspunsului imun. Astfel, în endome-
trioză a fost descrisă scăderea activităţii celulelor
natural killer şi a citotoxicităţii împotriva celulelor
endometriale, rezultând toleranţa răspunsului imun
faţă de implanturile endometriozice, dar, în acelaşi
timp, fiind asociată cu un risc crescut de afecţiuni
autoimune (16). Boala parodontală este, de aseme-
nea, considerată o afecţiune cu componentă autoi-
mună, aspect semnalat încă din 1965 de către Bran-
dtzaeg şi Kraus (17). În plus, este considerată un
posibil trigger pentru afecţiuni cu patogenie autoi-
mună precum poliartrita reumatoidă. O posibilă ex-
plicaţie este expunerea la bacteriile din placa denta-
ră, ca posibilă sursă de apariţie a autoanticorpilor.
În concluzie, în prezenţa unei dereglări a răspunsu-
lui imun, precum în endometrioză, expunerea la
patogenii parodontali poate conduce la apariţia
unui răspuns autoimun care să determine sau să
amplifice procesele inflamatorii parodontale. În
schimb, inflamaţia parodontală poate avea răsunet
sistemic, contribuind la inflamaţia sistemică croni-
că din endometrioză.
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Sindromul ovarului polichistic şi parodontita

Sindromul ovarelor polichistice (SOPC) este o 
afecţiune cu determinism genetic, al cărei tablou 
clinic include anovulaţie cronică, hiperandroge-
nism şi aspectul ecografic de ovar polichistic. Este 
cea mai frecventă tulburare endocrină la femeile de 
vârstă reproductivă, cu o prevalenţă variind de la 
6,5% la 8% (11). Asocierea între SOPC şi paro-
dontită a fost descrisă prima dată de Dursun în 2011 
(4). Ambele afecţiuni sunt caracterizate de o infla-
maţie sistemică cronică, fiind posibil ca aceasta să 
fie veriga patogenică comună responsabilă pentru 
asocierea celor două condiţii. Această ipoteză este 
susţinută de constatarea nivelului crescut al citoki-
nelor proinflamatorii, al proteinei C reactive şi a 
leucocitelor la ambele categorii de paciente. În 
plus, studiul lui Ozcaka şi colab. (6) a arătat că ni-
velul IL6 este crescut în serul, saliva şi lichidul cre-
vicular la pacientele cu SOPC şi gingivită, suge-
rând că asocierea celor două afecţiuni acţionează 
sinergic asupra inflamaţiei sistemice şi gingivale. 
În schimb, IL-17E a fost scăzută la pacientele cu 
SOPC şi gingivită (7). În aceste studii, a fost obser-
vată o corelaţie între parametrii parodontali şi nive-
lul seric al interleukinelor IL-17A şi IL-17F (7), 
TNF-α, receptori de TNF-α şi nivelul salivar de IL6 
la pacientele cu SOPC şi gingivită (6,7). Relaţia 
dintre SOPC şi patologia parodontală este probabil 
bidirecţională. Astfel, proliferarea bacteriană de la 
nivelul plăcii dentare la pacienţii cu afecţiuni paro-
dontale conduce la o inflamaţie locală, dar şi siste-
mică, agravând astfel inflamaţia sistemică din 
SOPC. Similar, inflamaţia sistemică din SOPC 
poate conduce la creşterea nivelului citokinelor 
proinflamatorii şi al altor mediatori ai inflamaţiei la 
nivelul structurilor parodontale.

MMPs sunt enzime proteolitice eliberate de că-
tre neutrofilele prezente la locul inflamaţiei care 
determină degradarea matricei extracelulare ca răs-
puns la infecţia bacteriană în parodontită. Nivelul 
crescut al MMP-8 în ser şi salivă la pacientele cu 
SOPC şi gingivită poate fi implicat atât în procese-
le distructive din gingivită/parodontită, cât şi în de-
reglarea funcţiei ovariene, întâlnită în SOPC, deoa-
rece atât steroidogeneza ovariană, cât şi ovulaţia 
implică o remodelare tisulară continuă în care 
MMPs sunt implicate. În plus raportul MMP/TIMP 
1 crescut la pacientele cu ambele afecţiuni sugerea-

ză o capacitate redusă de atenuare a acţiunii MMPs 
la aceste paciente. 

Este, de asemenea, posibil ca pacientele cu 
SOPC să aibă o populaţie bacteriană particulară. 
Acest aspect este sugerat de creşterea proporţiei 
anumitor bacterii în flora orală a pacientelor cu 
SOPC şi gingivită, dar şi a nivelului seric al anti-
corpilor îndreptaţi împotriva anumitor bacterii. Se 
observă astfel o modificare cantitativă a florei mi-
crobiene orale şi o exacerbare a răspunsului siste-
mic la membrii selectivi ai acestei comunităţi mi-
crobiene induse de SOPC. Un factor favorizant 
pentru modificarea florei microbiene în SOPC ar 
putea fi anomaliile hormonale asociate cu această 
afecţiune. Astfel, acumularea estrogenilor în ţesu-
turile parodontale a fost demonstrată a furniza nu-
trienţii necesari creşterii bacteriene (18). Este de 
asemenea posibil ca o receptivitate crescută a ţesu-
turilor la estrogeni să predispună aceste paciente la 
apariţia complicaţiilor gingivale. Acest aspect este 
susţinut de o prezentare de caz care a raportat că 
prezenţa gingivitei a fost asociată cu prezenţa re-
ceptorilor pentru estrogeni, dar nu şi pentru proges-
teron la o pacientă cu SOPC şi gingivită compara-
tiv cu cele fără gingivită (14). În schimb, 
lipopolizaharidele produse de flora parodontală pot 
conduce la creşterea citokinelor proinflamatorii 
(19), contribuind astfel la agravarea inflamaţiei 
cronice din SOPC. 

Efectul intervenţiilor terapeutice pentru cele 
două afecţiuni sugerează o relaţie bidirecţională în-
tre SOPC şi parodontită, cu capacitatea de a se po-
tenţa reciproc. Astfel, s-a constatat că pacientele 
nou diagnosticate cu SOPC au avut afectare paro-
dontală mai frecventă şi mai severă comparativ cu 
pacientele tratate cu SOPC (12). De asemenea, ni-
velul inflamaţiei sistemice a fost mai mare la paci-
entele netratate, sugerând că modalitaţile terapeuti-
ce de influenţare a inflamaţiei sistemice în SOPC 
pot contribui la reducerea patologiei parodontale. 
În schimb, asocierea tratamentului nonchirurgical 
pentru parodontită la tratamentul medicamentos 
pentru SOPC a contribuit la reducerea inflamaţiei 
sistemice la pacientele cu SOPC. În consecinţă, 
ameliorarea oricăreia dintre cele două afecţiuni 
poate avea un impact pozitiv asupra celeilalte, cu 
implicaţii terapeutice şi patogenice (20). 

Date în susţinerea acestei ipoteze sunt oferite de 
studiile care au arătat că tratamentul laser al paro-
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dontopatiilor este asociat cu scăderea nivelului ci-
tokinelor proinflamatorii la pacienţii cu afecţiuni 
coronariene (21,22), iar tratamentul nonchirurgical 
al parodontitei îmbunătăţeşte valorile glicemiei la 
pacienţii cu diabet zaharat. 

CONCLuzII

Datele actuale sugerează existenţa unei asocieri 
între patologia parodontală şi afecţiuni precum en-
dometrioza sau SOPC. Mecanismele responsabile 
pentru această asociere sunt prea puţin cunoscute, 
necesitând aprofundare prin studii experimentale şi 
clinice. Pe baza informaţiilor actuale, am putea 
considera că aceste afecţiuni sunt conectate printr-o 
inflamaţie sistemică cronică şi se pot potenţa reci-

proc. Cu toate acestea, dacă parodontopatia este 
cauza sau efectul este greu de spus în acest mo-
ment. Aceste detalii patogenice sunt esenţiale din 
perspectiva terapeutică, permiţând clinicianului să 
poată interveni eficient asupra factorilor cauzali 
pentru ameliorarea consecinţelor. În absenţa aces-
tor informaţii, este prudent să se acorde importanţă 
identificării şi tratării patologiei parodontale la pa-
cientele cu endometrioză sau SOPC, în special dacă 
asociază şi infertilitate, pentru îmbunătăţirea rezul-
tatelor tratamentului.
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