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THE EFFECTS OF THE HORMONAL SUBSTITUTION THERAPY ON THE 

PERIODONTAL STATUS IN THE CONTEXT OF THE PRESENCE OF MENOPAUSE 

(Abstract):  

The purpose of the study We proposed an assessment of the loss of dental-periodontal integrity in menopausal 

and post-menopausal women, and the effect on periodontal level of the hormonal substitution therapy. Methods 

Patients were assessed at the onset menopause and post menopause, with and without hormone replacement 

therapy (upon presentation). We assessed the number of present teeth, the periodontal clinical indices (probing 

depth, bleeding index, presence of plaque, the clinical attachment loss) and radiological (loss of alveolar bone), 

following the evolution of periodontal status of the presentation over 3 years. Results It will be structured as 

shown here We demonstrated that patients with periodontitis, menopause and estrogen deficiency had a higher 

frequency of gingival bleeding and clinical attachment loss than patients who received hormonal substitution 

therapy. Discussion: The estrogen seems to have a protective effect on periodontal and periodontal disease 

severity. In addition, the alveolar bone also contributes to the beneficial actions of the hormonal substitution 

therapy. Conclusions This study demonstrated an increased presence of periodontal disease, of the rate of 

occurrence of edentulous patients and the absence of menopausal hormone replacement therapy appears to be 

associated with the severity of periodontal disease. 
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INTRODUCERE 

Menopauza reprezintă momentul în care 

are loc întreruperea permanentă a 

menstruației datorată pierderii activității 

foliculare ovariene [1]. Diagnosticul de 

menopauză naturală se stabilește atunci când 

există 12 luni de amenoree, în lipsa unei 

asocieri patologice. Totuși, menopauza poate 

fi indusă și artificial (prin iradiere, intervenții 

chirugicale sau chemoterapie) [2,3]. 

Manifestările orale care pot fi legate de 

prezenţa menopauzei cuprind xerostomia, 

glosodinia, stomatodinia, stomatopirozis, 

glosopirozis, glosoalgia, precum și modificări 

ale volumului osului alveolar, ale densităţii 

minerale osoase alveolare, ale epiteliului 

gingival şi ale corionului [4]. Pacienţii cu 

deficit de estrogeni prezintă un indice de 

sângerare la sondare (BOP) crescut şi o 

incidenţǎ ridicatǎ a retracţiei gingivale peste 2 

mm faţǎ de pacienţii fǎrǎ deficit estrogenic 

[5]. Terapia hormonală de substituție (THS) - 

estrogen singular sau estrogen cu progestin - 

este adesea prescrisă pe termen scurt, 

atenuând simptomele de disconfort asociate 

cu pierderea de estrogen la menopauză [6, 

7,8]. Studiile clinice au confirmat efectele de 

protecție ale terapiei hormonale în ceea ce 
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priveşte prevenirea fracturilor osteoporotice 

[9,10,11]. Scopul studiului nostru a constat în 

evaluarea pierderii de masă osoasă la femeile 

aflate la menopauză și post-menopauză 

(perioadă asociată cu un deficit de estrogen) 

şi efectul utilizării terapiei hormonale de 

substituție ca metodă de încetinire a pierderii 

de masă osoasă, oprind osteoporoza și 

prevenind fracturile.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Lotul de studiu a cuprins un număr 46 de 

subiecți de sex feminin ce s-au prezentat în 

ambulatorul clinic de Parodontologie al Bazei 

Clinice de Învățământ Stomatologic. 

Criteriile de includere în studiu au constat 

în următoarele : 

• Subiecți de sex feminin  

• Subiecți fără afecțiuni sistemice 

decompensate  

• Subiecți la debutul menopauzei sau în 

perioada postmenopauză 

• Absența fracturilor în os patologic  

• Să nu se afle într-un stadiu acut de 

inflamație parodontală,  

• Subiecți fără istoric recent de 

tratament specific parodontal sau terapie 

antiinflamatorie/antibiotică (în ultimele 6 

luni).  

Pacientele au vârste cuprinse între 33 și 68 

ani, la menopauză la debut și post 

menopauză, cu și fără terapie hormonală de 

substituție (la momentul prezentării) (35 fără 

tratament cu THS, 11 cu tratament).  Ulterior 

au urmat tratament de substituție încă 19 

paciente din cele 35. Evoluția a fost urmărită 

de la prezentare pe parcursul a 3 ani. 

Pacientele puteau să urmeze sau nu terapie 

hormonală de subtituție dar fără să utilizeze 

vreun alt tip de medicație care influența 

metabolismul osos.   

S-a înregistrat consimțământul în scris al 

subiecților examinați pentru: examinarea 

orală, completarea fișelor de observație 

clinică, efectuarea de investigații paraclinice 

precum radiografiile dentare, OPG, măsurarea 

densității minerale osoase prin mijloace 

ultrasonografice sau DEXA [12]. 

Pacientele au fost selecționate și 

departajate pe baza indicelui CPITN, 

urmărind la nivelul cavității bucale semne 

distrofice, degenerative iar la nivel general 

date legate de prezența menopauzei, a 

osteoporozei, a tratamentului hormonal de 

substituție și a factorilor de risc pentru 

osteoporoză.  

În prima sedință am realizat anamneza, 

examenul clinic local și loco-regional, indicii 

de sănătate parodontală (IP, IT, IS). 

Pacientele au primit indicații pentru realizarea 

investigațiior paraclinice necesare. A doua 

sedință a constat din analiza datelor 

paraclinice obținute și elaborarea indicelui 

CPITN. Am întocmit trimiteri catre serviciul 

de osteodenistometrie și căre medicul 

specialist pentru recomandări privind 

instituirea terapiei hormonale de substituție, 

după caz. Următoarea ședință s-a axat pe 

tratamentul local cu depistarea factorilor 

naturali cu încărcare microbiană, asanarea 

cavității bucale, detartraj supragingival, periaj 

profesional. A fost completată 

parodontograma prin măsurarea adâncimii 

pungilor parodontale, măsurarea pierderii de 

atașament, precum și determinarea sângerării 

la sondaj parodontal. Am realizat, în funcție 

de necesitățile individuale de tratament, 

tratament mecanic parodontal (detartraj și 

surfasaj radicular). Pacientele au fost 

reevaluate dupa câteva săptămâni, 

înregistrând noile valori ale indicilor 

parodontali. Dispensarizarea a fost realizată 

pe parcursul a 3 ani, în această perioadă 

pacientele fiind rechemate la control o dată la 

6 luni. Pe parcurs au fost refăcute 

determinările de densitate minerală osoasă și 

examenul clinic local. Rezultatele au fost 

înregistrate și vor fi expuse în continuare.
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REZULTATE 

Durata tratamentului cu estrogeni 

influențează  riscul de apariție a edentațiilor, 

constatându-se faptul că riscul de pierdere a 

dinților a scăzut odată cu creşterea duratei de 

utilizare a estrogenului (Fig.1). 

Am constatat că riscul de pierdere a 

dinților a fost similar la toate pacientele 

utilizatoare de dozaje conjugate de estrogen 

precum și de toate tipurile de hormoni 

(estrogen oral conjugat cu şi fără progestin, 

patch – petic, puțin estrogen cu sau fără 

progestin, estrogen vaginal şi progestin) 

(Fig.2). 

Diagnosticul de boală parodontală a 

prezentat o incidenţă mai crescută la 

pacientele aflate la menopauză, fără terapie 

hormonală de substituţie. Am constatat că la 

pacientele cu parodontită și menopauză şi cu 

deficit de estrogen, indicele de sângerare a 

fost aproximativ de două ori mai mare faţă de 

pacientele care au urmat THS (Tabel 1). S-a 

remarcat atât o prezenţă crescută a plăcii 

bacteriene cât şi a tartrului subgingival la 

pacientele cu parodontită aflate la 

menopauză, mai crescută la cele care nu au 

urmat terapie hormonală de substituţie.

 

 

 

Figura 1. Evaluarea stării unităților odontale 

la femeile cu și fără terapie de substituție 

hormonală 

 Figura 2. Evaluarea stării unităților odontale 

funcție de durata terapiei cu estrogen 

Tabel 1. Evaluarea parodontală la pacientele aflate sau nu sub terapie de substituție hormonală 

Parametru Fără THS Cu THS 

Sângerare la sondaj (paciente cu menopauză 

precoce) 

44% 24% 

Placă bacteriană vizibilă 69% 60% 

Tartru subgingival 38% 29% 

Parodontită cronică 26% 21% 

THS: terapie de substituție hormonală 

 

Am observat pierderi de ataşament 

parodontal şi de os alveolar semnificativ 

crescute la acelaşi lot de pacienţi 

(menopauză, fără THS) (Fig.3,4). 
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Figura 3. Evaluarea nivelului de atașament 

în funcție de nivelul de estrogen  
Figura 4. Procentul pierderii osului alveolar în 

funcție de nivelul de estrogen 

 

DISCUȚII 

Pierderea dinților și boala parodontală 

diminuează calitatea vieţii prin afectarea 

funcționalității sistemului stomatognat. 

Pierderea progresivă de suport osos pentru 

dinți după menopauză poate determina 

efectuarea de tratamente costisitoare, 

incomode și de lungă durată, care pot avea 

drept consecințe eventuale edentații şi 

tratamente protetice ulterioare.  

În plus de a fi sensibil la osteoporoză, 

osul alveolar contribuie, de asemenea, la 

acţiunile benefice ale THS în ceea ce priveşte 

prevenirea osteoporozei; femeile aflate la 

postmenopauza este mai puţin probabil să 

sufere de efectele negative ale edentației sau 

vor primi în proporție considerabil mai mică 

terapie protetică în cazul în care primesc 

THS. 

Studiile au demonstrat de asemenea că 

THS reduce  pierderea de țesut osos alveolar 

mandibular din perioada menopauzei şi, în 

unele cazuri, promovează o creştere a 

densității minerale osoase. Alt studiu 

longitudinal realizat pe un lot de 41 de femei 

aflate la postmenopauză care au primit THS 

pentru o perioadă de 1-23 ani a constatat un 

efect pozitiv al THS în ceea ce privește 

pierderea de masă osoasă mandibulară [12]. 

Un studiu longitudinal de 1 an realizat pe 

un lot de 24 de femei aflate la post-

menopauză cu istoric de parodontită a 

constatat această deficiență de estrogen 

(măsurată prin nivelele de ser estradiol) la 

femeile care au afișat o pierdere medie netă a 

densității osului alveolar comparativ cu 

femeile cu estrogen suficient, care au avut o 

creștere medie netă acestuia. 

Aceste studii sugerează că estrogenul 

joacă un rol important în determinarea masei 

osului alveolar şi că THS afectează oasele 

maxilare într-un mod similar cu modul în care 

afectează alte situs-uri scheletice [13]. 

Rezultate pozitive obţinute ale terapiei 

hormonale asupra masei osului alveolar susţin 

concluziile altor studii observaţionale privind 

edentațiile şi boala parodontală, consolidând 

ideea că TH întărește atașamentul dintelui şi 

îmbunătăţeşte sănătatea dentară.  

Deşi nivelurile ridicate de hormoni 

ovarieni din timpul sarcinii şi utilizarea de 

contraceptive orale pot duce la o creştere a 

inflamației gingivale însoțită de o creştere a 

exudatului gingival, menopauza - lipsa de 

steroizi ovarieni - a fost legată de o afectare a 

stării de sănătate gingivală iar, în acest caz, 

terapia de substituție hormonală pare a 

ameliora această tendinţă. 

 

CONCLUZII 

Acest studiu a demonstrat faptul că în 
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timpul menopauzei deficitul de estrogeni este 

unul din cele mai frecvente cauze ale 

osteoporozei la femei şi o posibilă cauză a 

pierderii osoase. De asemenea subliniem o 

incidența crescută a gingivitei și a bolii 

parodontale, a ratei de apariție a edentației la 

pacientele aflate la menopauză; absenţa TSH 

pare să fie asociată cu severitatea bolii 

parodontale, terapia de substituție hormonală 

ameliorând această tendinţă.. 
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