
HIGIENE DENTAL A L'ANTIGA ROMA

Es diu que els romans van ser el 
primer poble europeu que va valorar 
adequadament la cura bucal. 
El metge romà Escribonius Largus 
va fer grans aportacions a la higiene 
dental al Segle I de la nostra era, 
sent considerat el creador de la 
primera pasta dental composta per 
una barreja de vinagre, mel, sal i 
vidre molt esmicolat.
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CONCEPTES PREVIS

Malaltia Periodontal: 
Malaltia inflamatòria del periodonci, teixit que es 
troba al voltant de la dent, os alveolar i lligament 
periodontal, i que són la inserció de la dent, caracteritzat 
per la presència d'infecció bacteriana, irritació de les 
genives per les toxines bacterianes, pèrdua d'inserció (les 
genives es desprenen de les dents) i la formació de 
bosses periodontals. 

Les conseqüències de la mateixa són:

Destrucció de l'os que sosté la dent per la penetra-
ció de bacteris i toxines a més profunditat. 

Bacterièmia (pas de bacteris a la sang).

Generació d'una resposta immune per part del 
pacient.

Hi ha dues etapes de la malaltia periodontal: 

1.- La gingivitis, forma incipient de malaltia perio-
dontal.

2.-  La periodontitis, forma més crònica i greu de la 
malaltia periodontal.

MPOC: 
Malaltia pulmonar obstructiva crònica en la qual hi ha 
limitació irreversible del flux aeri, acompanyat d'excés 
de mucositat i que passa a conseqüència d'una bron-
quitis crònica o enfisematosa. Hi ha una anormal respos-
ta inflamatòria bronquial davant dels al·lèrgens.

Pneumònia:
Inflamació infecciosa del parènquima pulmonar 
causada per bacteris, fongs, virus o paràsits.
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CÀNON ESTÈTIC JAPONÈS 

Sempre pensem que tenir una denta-
dura ideal és sinònim de blancor i 
perfecta alineació, però no en tots els 
països i cultures és així. 
Al Japó, les dents tortes anomenades 
yaeba són tan cobejats que algunes 
dones amb les dents en perfecte estat, 
decideixen tòrcer-se’ls ja que creuen 
que amb això milloren el seu somriure, 
semblant més joves i belles.

Smile :) www.clinicalopezgimenez.com     93 487 77 04| 

:)

:)

:)

NÚM.15      SETEMBRE 2014| 



Experts en Somriures

ASSOCIACIÓ ENTRE PERIODONTITIS I INFECCIONS 
RESPIRATÒRIES

Hi ha estudis que demostren que la cavitat oral és 
un reservori per bacteris patògens pulmonars, 
bacteris que es veuen implicats en la producció de 
MPOC i Pneumònies i que també són presents a la 
cavitat oral.

Altres estudis parlen de l'associació entre manca 
d'higiene oral i hàbit tabàquic amb la malaltia periodon-
tal, així com la relació que hi ha entre l'augment de 
pèrdua òssia alveolar per malaltia periodontal i 
l'augment de patir MPOC.

Hi ha relació directa entre pneumònia i salut oral; 
com més patògens cariogènics i periodontogènics 
presents a la saliva i placa bacteriana, tindrem més 
risc de patir pneumònia.

Vies possibles: Pot haver pas de bacteris de la 
cavitat oral a les vies respiratòries per aspiració 
de continguts orofaringis o per aspiració de 
saliva, tenint en compte que els bacteris són un 
component important en la gènesi de les malalties 
pulmonars però que les aspiracions per si soles són 
insuficients.

En arribar a les vies respiratòries, els bacteris orals 
contaminants passen als pulmons, faciliten la colo-
nització per patògens respiratoris (ja que modifiquen 
la mucosa respiratòria pels seus enzims salivals), 
activen la producció i secreció de mediadors infla-
matoris (es produeix inflamació de l’epiteli pulmonar) i 
estimulen la producció d'enzims destructius del 
teixit connectiu pulmonar.

Prevenció: Hem de reduir el nombre de bacteris 
patògens, cariogènics i periodontogènics presents 
a la placa i la saliva de la cavitat oral, dents i 
llengua, millorant la higiene oral i/o associant 
col·lutoris de clorhexidina.

Amb això es redueix el risc de provocar malaltia 
respiratòria i/o es redueix el risc d'exacerbar una 
malaltia respiratòria prèvia del pacient.

RELACIÓ ENTRE MALALTIA PERIODONTAL I RISC DE MPOC I PNEUMÒNIES (continuació)
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SETEMBRE: MES DE LA PREVENCIÓ INFANTIL

Ensenyament gratuït d'higiene oral 
en nens menors de 14 anys *

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

Ensenyament gratuït d'higiene oral 
en nens menors de 14 anys *

* Servei gratuït aplicable només fins el 30 de setembre de 2014
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