
EL RASPALLAT NO ELIMINA EL MAL ALÈ

O almenys, no del tot, ja que l'ús 
regular del raspall i el fil dental elimi-
na l'excés de bacteris a la zona 
bucal que produeixen el mal alè, 
però hi ha altres causes que poden 
produir també halitosi. 
Entre elles, es troben la ingestió d'ali- 
ments que produeixin sofre (p.ex., la 
ceba) o la sequedat bucal provocada 
per certs medicaments.

LES ASPIRINES I EL MAL DE QUEIXALS

Xuclar una aspirina no serveix per 
eliminar el mal de queixal. L'aspirina 
pot ajudar, però només si s'empassa. 
L'aplicació directa d'aquesta pastilla 
sobre la dent adolorida pot cremar els 
teixits tous i sensibles de la boca. 
De la mateixa manera, tampoc s'hau- 
rien d'aplicar compreses facials calen-
tes, ja que la calor podria agreujar la 
inflamació i augmentar el dolor a la zona.
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Es tracta de malalties infeccioses que produeixen 
inflamació dels teixits que protegeixen i suporten les 
dents. Depenent del teixit involucrat s'anomena gingivi-
tis quan només afecta la geniva, o periodontitis (el que 
s'anomenava abans piorrea) quan afecta  a més de la 
geniva, també l'os alveolar, el ciment i el lligament 
periodontal. Cal remarcar que només alguns casos de 
gingivitis evolucionaran a una periodontitis.

FACTORS A CONSIDERAR

Higiene oral: la manca d'higiene és el factor de risc 
més important per a l'aparició i l'evolució de la perio-
dontitis. La placa bacteriana pot acumular-se per sobre 
o per sota de les genives (sent aquesta última la més 
perjudicial). Quan la placa es mineralitza, s’anomena 
càlcul, tenint relació amb la secreció de les glàndules 
salivals. Per això, les zones on es forma més càlcul és 
justament a la sortida de les glàndules; zona externa dels 
primers molars superiors i zona interna dels incisius 
inferiors. El càlcul suposa un element retentiu de placa i 
un mitjà ideal per a l'adhesió microbiana.

Malalties sistèmiques: osteoporosi, malalties cardio-
vasculars, artritis, VIH, alteracions hormonals, diabetis 
mellitus (sembla provada aquesta associació; és més, la 
periodontitis és coneguda com la sisena complicació de 
la diabetis) i alguns medicaments.

Edat: és fals que tots els ancians tinguin periodontitis. Es 
tracta més d'un deteriorament periodontal acumulat amb 
els anys, que alguna cosa que aparegui amb l'edat.

Gènere: hi ha major prevalença de malaltia periodontal en 
homes que en dones, en edats comparables.

Factors genètics: hi ha una sèrie de síndromes asso-
ciats a la periodontitis, com el Ehlers Danlos, Papillón Le 
Fevre o Shediak Higashi. També sembla haver-hi una 
clara relació entre antecedents familiars de periodontitis 
i risc de presentar-la.

Estrès: s'ha suggerit que l'estrès pot estar associat amb 
formes agudes de malaltia periodontal com la gingivitis 
ulceronecrosant i, fins i tot, contribuir a una resposta 
menys favorable a la teràpia periodontal.

Tabaquisme: els fumadors tindrien major prevalença 
i severitat de les periodontitis, amb més pèrdua d'os 
marginal, bosses periodontals més profundes, 
pèrdua severa d'inserció i més dents amb compromís 
de furca.

Factors microbians: en algunes ocasions, és interes-
sant fer un cultiu per saber quin germen està causant 
el problema. Se sap que durant l'embaràs, els nivells 
de progesterona faciliten la proliferació del germen 
Actinobacillus actinomycetem comitans.
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Factors locals de la boca: són aquells factors que per 
se no són motiu de periodontitis, però faciliten 
l'acumulació de placa en certes zones produint inflama-
ció i pèrdua de suport en aquestes zones.

Separacions o petites bretxes entre les dents (on 
s'acumulen restes de menjar).

Apinyament de les dents (típicament, en els incisius 
inferiors).

Inclinació de les dents a mesial per la falta d'una peça 
adjacent creant un racó o pseudo-borsa.

Posicions de dents avançats.

Forces oclusals excessives.

Restauracions dentals, aparells ortodòntics i elements 
protèsics en general.

PRINCIPALS SIGNES DE LA PERIODONTITIS  

Com ja hem dit, un dels signes més importants és la 
pèrdua del suport ossi. Pot ser vertical, en què hi ha una 
pèrdua d'una o diverses parets de les quatre que aguan-
ten una dent, amb més o menys profunditat al sondatge i 
amb afectació o no del nervi, produint la mort del mateix. 
El tractament dependrà de la severitat i el nombre de parets, 
incloent o no l'endodòncia.

Pot ser també horitzontal, en què hi ha una pèrdua gene-
ralitzada en diverses peces. Les dents amb arrels més 
llargues s'afectaran menys a igual nivell de pèrdua. El 
normal és que la proporció entre corona externa i arrel 
intraòssia sigui 1 a 3. El nivell normal d'os estaria una 
mica més avall d'on acaba l'esmalt.

Estèticament tot això es tradueix en unes dents 
clarament més llargues del normal. Un altre signe 
important és la mobilitat dental fruit de la pèrdua 
de suport i s'estableixen tres graus sent el grau 3 
signe d'inviabil itat de la dent. El sondatge periodon-
tal també ens ajuda a establir el grau d'afectació, 
de manera que es creen bosses entre la geniva i  
la dent.

TRACTAMENT DE LA GINGIVITIS I LA PERIODONTITIS 

Sempre en ambdós casos, el tractament anirà encami-
nat al control de la placa bacteriana i dels factors 
afavoridors com el tabac, la higiene oral, etc.

En cas de gingivitis generalitzada, si es tracta d'una 
necrotitzant, cal tractar-la amb un antibiòtic i, posterior-
ment, amb un raspat.

Si la gingivitis és moderada, es pot donar uns dies 
abans un col·lutori antisèptic i després fer un raspat.

En el cas d'una periodontitis, sempre el tractament 
d'elecció inicial serà un raspat, amb o sense tractament 
antibiòtic previ, i posteriorment, es podran fer de forma 
periòdica, neteges de manteniment o repetir els raspats, 
si calgués.

La detenció del progrés de la malaltia després del 
tractament ha de ser l'objectiu de l'atenció odontològi-
ca: teixits gingivals d'aparença saludable, solcs 
que no sagnin al sondatge, comoditat funcional i 
estabilitat oclusal.
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NOVEMBRE: MES DE LES FACETES 
ESTÈTIQUES 

en facetes estètiques*
10% de descompte

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* 10% de descompte només aplicable fins al 30 de novembre de 2013.
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