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REZUMAT
Scop. Obţinerea rezultatelor de etapă, în faza de pretestare a chestionarului de evaluare a stării de sănătate 
orală la pacienţii cu boli renale cronice – insufi cienţă renală cronică (IRC), cu sau fără sindrom nefrotic, cu 
sau fără iniţierea tratamentului prin dializă.
Material şi metodă. Aplicarea chestionarului (de pretestare) pe un lot de 30 de pacienţi – 15 pacienţi din lotul 
ţintă şi 15 pacienţi din lotul martor. S-au înregistrat datele şi s-a realizat interpretarea statistică. Distribuţia 
loturilor – genul (sexul): uniform, în procente de 50%, şi vârstă: medie (ani) – 60,6 ani la lotul ţintă şi 62,6 ani 
la lotul martor. Durata medie a insufi cienţei renale cronice, la lotul ţintă: 8,55 ani – respectiv 8,12 ani la femei 
şi 9,04 ani la bărbaţi. La ambele loturi numărul de pacienţi nefumători este mai mare decât cel al fumătorilor. 
În cadrul lotului ţintă 9 pacienţi (5 femei şi 4 bărbaţi) au prezentat sindrom nefrotic, având o durată medie de 
16,5 ani. Pacienţi dializaţi: 7 (4 femei şi 3 bărbaţi), cu o durată medie de 3 ani vechime. 67% din pacienţi (lot 
ţintă) s-au încadrat în intervalul de 15-60 ml/min rată de fi ltrare glomerulară, iar la lotul martor 30% din 
pacienţi s-au încadrat la valorile de 90-120 ml/min (sau mai mult) şi 50% în intervalul de 60-90 ml/min.
Rezultate şi concluzii. Din perspectiva sănătăţii orale a pacienţilor cu IRC, s-a constatat că 50% din aceştia 
sunt edentaţi parţial pe mai mult de o hemiarcadă dentară, iar 60% sunt neprotezaţi.

Cuvinte cheie: sănătate orală, insufi cienţă renală cronică, edentaţie, protetică dentară

ABSTRACT
Aim. Obtaining stage results, pre-test questionnaire oral health’s assessment in patients with chronic kidney dis-
ease (CKD) – chronic renal failure (CRF), with or without nephritic syndrome, with or without initiated dialysis 
treatment.
Material and method: the study was conducted by applying the questionnaire (pre-test) on a group of 30 patients 
– 15 patients in the target and 15 patients in the control group. Recorded data have been used for statistical analysis. 
Group distribution – gender: equal, 50% each group; age: average (years): 60.6 years old on target group and 62.6 
years old on control group. IRC average time period (years) has been: 8.55 years on target group (women – 8.12 
years and man – 9.04 years). On both groups the number of non-smoking patient has been higher then smoking 
patients. 9 patients on target group (5 women and 4 men) were framed on nephritic syndrome (average period of 
16.5 years). Dialysis patients: 7 (4 women and 3 men), with an average period of 3 years. 67% of patients (target 
group) were in the range of 15-60 ml/min glomerular fi ltration rate. On the control group 30% of patients were be-
tween the values of 90-120 ml/min (or higher) and 50% in the range of 60-90 ml/min.
Results and conclusions. In terms of oral health status of patients with CKD it was found that 50% of them are 
partially edentulous on more than a half-dental arcade, and 60% have no dentures.

Keywords: oral health, chronic renal failure, edentulous, prosthetic dentistry
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INTRODUCERE

Starea de sănătate orală poate fi  infl uenţată de 
di feriţi factori generali. Statusul dentar local sau 
ge neral suferă modifi cări, cele mai zgomotoase 
ma  nifestări fi ind semnalate la nivel parodontal, ex-
primate prin infl amaţii gingivale, retracţii gingivale, 
fi ind cunoscut faptul că acestea sunt secundare re-
sorbţiei osoase, mobilitate dentară de diferite grade 
– toate acestea înscriindu-se la diagnosticul generic 
de parodontopatii. (1) Evoluţia acestora este rapidă 
sau lentă, iar factorii declanşatori sau agravanţi nu 
sunt reprezentaţi întotdeauna numai de igiena lo-
cală defi citară, ci şi de afecţiuni generale sau de 
medicaţia aferentă acestora: insufi cienţa renală cro-
nică (IRC), insufi cienţa cardiacă, insufi cienţa hepa-
tică, hepatita cronică sau diabetul. Frecvent, pa-
cienţii nu asociază manifestările orale cu bolile 
cro nice de care suferă, iar în cazul IRC această aso-
ciere este şi mai rar realizată.

Spre exemplu, conform Fundaţiei Naţionale Re-
nale (SUA), raportat la numărul total al populaţiei 
din Statele Unite, peste 2/3 din cazurile de boli 
renale cronice se datorează diabetului şi hipe ten-
siunii (2), cifrele fi ind în creştere. Consecinţe agra-
vante ale statusului oral prezintă şi pacienţii afl aţi 
sub dializă, tratamentele dentare realizându-se cu 
di fi cultate (3), atât datorită timpilor de sângerare 
modifi caţi, cât şi datorită infl amaţiei cronice a su-
por tului parodontal, retenţiei alimentare consecutive 
igienizării defectuoase – creând astfel, în cerc vi-
cios, afectare la nivel oral. Din aceeaşi perspectivă, 
pacienţii realizează asocieri ale interacţiunilor me-
dicamentoase la nivelul cavităţii orale, mai frecvent 
decât în cazul bolilor cronice. În mod constant, 
datorită lipsei de informaţii, pacienţii ignoră regi-
mul alimentar normal pe parcursul vieţii, într-un 
procent foarte mare nefi ind informaţi despre infl u-
enţa alimentaţiei asupra bunei funcţionări renale. 
(4-6)

MATERIAL ŞI METODĂ

Pe parcursul procesului de documentare au fost 
consultate bazele de date indexate internaţional, 
fi ind descoperite un număr de peste 1.000 de arti-
cole relevante legate de insufi cienţa renală cronică 
şi terminologia generică de „pierdere a dinţilor“. 
Din documentaţia existentă au fost selectate con-
cepte şi modele ale unor chestionare existente, apli-
cate, care au putut fi  adaptate temei de studiu alese. 
(7-10) Totodată, au fost concepute şi seturile de 
întrebări aferente domeniului stomatologic, acestea 
din urmă fi ind în concordanţă cu afecţiunile ge-

nerale amintite anterior şi cu valorile biochimice 
cu prinse în studiu. (11) Astfel, a fost conceput un 
chestionar conţinând un număr de 63 de întrebări, 
grupate în 8 secţiuni, astfel:

1. Informaţii personale
2. Informaţii legate de statusul bolii cronice 

renale
3. Constante bio-chimice
4. Statusul bolilor generale cu relevanţă
5. Medicaţia aferentă bolilor generale cu re-

levanţă
6. Manifestări orale existente la pacienţii din 

gru purile de studiu
7. Prezenţa lucrărilor protetice şi statusul aces-

tora
8. Calitatea vieţii – prin prisma statusului oral
În prima fază, pe baza criteriilor de includere în 

loturile de studiu, a fost aplicat chestionarul, denu-
mit în continuare „chestionar de pre-testare“. Au 
fost incluşi 15 pacienţi în cadrul lotului ţintă şi 15 
pa cienţi în cadrul lotului martor, respectând cri-
teriile de includere/excludere în studiu. A fost ob-
ţinut consimţământul informat al fi ecărui pacient. 
Ponderea pacienţilor de sex masculin şi de sex fe-
minin a fost egală în ambele loturi, considerându-se 
ca fi ind relevantă pentru obţinerea unor date sta tis-
tice obiective, în această fază de evaluare. S-a 
pornit de la premisa că o aplicare corectă a chestio-
narului, o culegere obiectivă a datelor, împreună cu 
introducerea fără erori în baza de date a informaţiilor 
obţinute şi o prelucrare corectă statistic vor conduce 
atât la îndeplinirea obiectivului de validare a ches-
tio narului, cât şi la folosirea datelor deja obţinute în 
această fază şi la prelucrarea statistică fi nală din 
cadrul studiului. Loturile de studiu în această etapă 
fi ind de mici dimensiuni, a fost realizată o analiză 
statistică descriptivă, fi ind aplicat un număr limitat 
de corelaţii.

Durata de aplicare a chestionarului, pentru fi e-
care pacient din cele două loturi nu a depăşit 10 
mi nute, în medie. A fost necesar, la un număr va-
riabil de pacienţi din ambele loturi, de timp supli-
mentar pentru obţinerea unor informaţii care să fi e 
refl ectate obiectiv în studiu. Totodată, trebuie men-
ţionat că aplicarea chestionarului a fost asistată de 
către medic, datorită formulării întrebărilor. Un pa-
cient a fost exclus din cadrul lotului ţintă, deşi da-
tele au fost înregistrate iniţial, datorită prezenţei 
unei tumori maligne operate – în sfera renală – şi a 
suspiciunii unei alte tumori maligne plasată într-o 
altă zonă. Pacientul nu a furnizat date foarte exacte 
la aplicarea chestionarului, însă coroborarea infor-
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maţiilor obţinute cu valorile analizelor şi diagnos-
ticele din fi şa de consultaţie au condus la excluderea 
acestuia. Pentru atingerea numărului necesar pentru 
faza de pretestare a fost introdus un nou pacient în 
lotul ţintă de analiză.

Fiecare chestionar a fost verifi cat pentru a se 
asi gura date complete pentru toate întrebările (câm-
purile) existente. S-a creat o bază de date în format 
Excel, în care s-a introdus iniţial fi ecare câmp al 
chestionarului. A fost creat, în paralel, un dicţionar 
de corespondenţă a semnifi caţiilor valorilor, pentru 
a putea fi  transformate şi interpretate statistic datele 
obţinute. Au fost introduse datele din fi ecare ches-
tionar, obţinându-se baza de date fi nală.

Datorită lipsei informaţiilor legate de anumite 
va lori ale analizelor pacienţilor, atât la lotul ţintă, 
cât şi la lotul martor, s-a decis renunţarea la o parte 
dintre acestea şi anume: triiodtiroxină (FT3), te-
traio dtiroxină (FT4), TSH, VSH – VSH la 1 oră şi, 
atât PTH – sistem ADVIA CENTAUR XP, cât şi 
PTH – sistem AIA TOSOH 1800. Pentru toate 
acestea există un număr mare de situaţii în care a 
trebuit să fi e completată în chestionar opţiunea de 
„necunoscut“, ceea ce conduce la imposibilitatea 
analizei statistice.

La nivelul interpretării statistice nu a fost luată 
în considerare variabila „greutate“, aceasta fi ind 
necesară calculului ratei de fi ltrare glomerulară 
(RFG). Formula de calcul a RFG a fost următoarea: 
pentru pacienţii de sex masculin: RFG (B) = [(140 
– Vârsta (ani) x Greutatea (kg)] / [(72 x valoarea 
crea tininei (mg/dl)]; pentru pacienţii de sex fe-
minin: RFG (F) = RFG (B) x 0,85.

La cuantifi carea datelor despre pacienţii fumă-
tori, cantitatea medie de ţigări fumate a fost calcu-
lată în pachete/an, această formulă fi ind exprimată, 
în fi nal, în numărul de pachete de ţigări (sau fracţie 
de pachet) fumate pe zi, timp de 1 an. În situaţia în 
care pacientul a renunţat la fumat se va face media 
dintre anii în care a fumat cu anii în care nu a fumat 
(situaţia fi ind aplicată şi la perioadele în care pa-
cientul a fumat intermitent); în situaţia în care 
pacientul nu a fumat un număr constant de pachete 
(sau fracţie de pachet) pe zi, se va face media în-
tregii perioade în care a fumat. Astfel, se poate 
exemplifi ca: un pacient a fumat 2 pachete pe zi, 
timp de 20 de ani şi a renunţat la fumat de 6 ani; 
conform formulei de calcul pacientul a fumat timp 
de 13 ani (media anilor) câte 2 pachete pe zi, re-
zultând aşadar 26 de pachete/an (2x13), ceea ce 
înseamnă că a fumat echivalentul a 26 de pachete 
pe zi, timp de 1 an de zile.

REZULTATE

Conform datelor obţinute, se poate constata, ca 
pondere, că vârsta medie a pacienţilor care prezintă 
IRC este uşor mai mică decât a pacienţilor fără 
IRC, dar care prezintă alte boli cronice. Totodată, 
trebuie menţionat că există o diferenţă mai mare 
între limitele vârstelor femeilor/bărbaţilor la ni ve-
lul celor două loturi (Tabelele 1 şi 2).

TABELUL 1. Distribuţia pacienţilor din lotul ţintă – gen 
(sex), domiciliu, vârstă

Lot 1 – IRC (15)

Gen
F B
8 7
Domiciliul
U R
11 4
Vârsta
Media – ani
60,6
F B
54,25 68,28

TABELUL 2. Distribuţia pacienţilor din lotul martor – gen 
(sex), domiciliu, vârstă

Lot 2 – martor (15)

Gen (LM)
F B
7 8
Domiciliul (LM)
U R
6 9
Vârsta (LM)
Media – ani
62,6
F B
60,75 64,71

Din punct de vedere al ponderii pe criteriile „ni-
vel educaţional“ şi „venit lunar“ nu generează în 
acest moment sufi ciente informaţii pentru a putea fi  
stabilite corelaţii sau concluzii.

Din punct de vedere al categoriilor de fumători 
şi nefumători, se poate observa că în ambele loturi 
predomină pacienţii nefumători, cu valori mai mari 
de nefumători la lotul ţintă decât în lotul martor 
(Tabelele 3 şi 4). Anterior a fost expusă modalitatea 
de calcul a cantităţii de ţigări fumate de fi ecare 
pacient. Interesant, din acest punct de vedere, este 
faptul că cei 2 pacienţi fumători din lotul ţintă au 
avut o medie de 113 pachete-an, faţă de pacienţii 
fumători din lotul martor – în număr de 6 – care au 
avut o medie de aproape 4 ori mai mică, respectiv 
de 28,79 pachete-an.
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TABELUL 3. Distribuţia pacienţilor din lotul ţintă – fumători/
nefumători şi cantitatea medie

Lot 1 – IRC (15)

Fumător
Nu Da
13 2

Canti tate (medie)
113 pachete/an

TABELUL 4. Distribuţia pacienţilor din lotul martor – 
fumători/nefumători şi cantitatea medie

Lot 2 – martor (15)

Fumător (LM)
Nu Da
9 6

Canti tate (medie) – LM
28,79 pachete/an

Din punctul de vedere al duratei în ani în care 
pacienţii din lotul ţintă prezintă insufi cienţă renală 
cronică, constatăm că aceasta este de 8,5 ani, cu o 
vechime uşor mai mare la bărbaţi şi uşor mai mică 
în cazul femeilor (Tabelul 5).

TABELUL 5. Perioada de afectare – stadiul de IRC – la 
pacienţii din lotul ţintă

Lot 1 – IRC (15)

Durata IRC
Media – ani

8,55
F B

8,12 9,04

Manifestarea sindromului nefrotic (Tabelul 6) la 
pacienţii cu IRC este de egală pentru bărbaţi şi 
pentru femei, la pacienţii cu sindrom nefrotic pre-
zent, iar cei care nu prezintă sindrom nefrotic sunt 
în număr de 9 din 15 pacienţi. Media anilor în care 
toţi pacienţii din lotul ţintă prezintă sindrom ne-
frotic este de 16,5 ani.

TABELUL 6. Prezenţa sindromului nefrotic la pacienţii din 
lotul ţintă

Lot 1 - IRC (15)

Sindrom nefroti c
Nu Da

F B F B
5 4 3 3

Se poate observa că există un număr egal de 
pacienţi de gen masculin care sunt supuşi dializei 
cu cei care nu sunt supuşi dializei şi un număr mai 
mic de femei care fac dializă faţă de cel al femeilor 
care nu fac dializă.

Un aspect important este acela că valorile ratei 
de fi ltrare glomerulară (RFG) calculate atât pentru 

pacienţii cu IRC, cât şi pentru cei din lotul martor, 
ne indică faptul că 10 pacienţi (mai mult de 50%) 
dintre cei cu IRC prezintă o rată de 15-60 ml/min, 
iar 5 dintre ei prezintă o valoare mai mică de 15 ml/
min, ceea ce îi încadrează la IRC severă, cu indicaţie 
de dializă (Tabelul 8). Comparativ, se poate observa 
că 7 pacienţi sunt supuşi dializei, deşi 2 dintre 
aceştia nu prezintă în mod absolut o valoare mai 
mică de 15 ml/min (Tabelele 7 şi 8). Totodată, tot 
comparativ, constatăm că valorile RFG la pacienţii 
din lotul martor se înscriu la intervalele 60-90 ml/
min şi 90-120 ml/min (sau mai mult), cu excepţia a 
2 pacienţi care se înscriu la 15-60 ml/min (ultimii 
doi pacienţi fi ind internaţi pentru alte boli cronice, 
fără o prezentare specifi că legată de boli renale 
cronice) – Tabelul 9.

TABELUL 7. Distribuţia pacienţilor cu IRC care sunt supuşi 
dializei

Lot 1 – IRC (15)

Dializă
Nu Da

F B F B
4 5 4 3

TABELUL 8. Valorile ratei de fi ltrare glomerulară (RFG) la 
pacienţii cu IRC

Lot 1 – IRC (15)

Rata de fi ltrare glomerulară (RFG)
> 90-120 

ml/min (normal)
60-90 

ml/min
15-60 

ml/min
< 15 

ml/min
F B F B F B F B
0 0 0 0 6 4 2 3

TABELUL 9. Valorile ratei de fi ltrare glomerulară (RFG) la 
pacienţii din lotul martor

Lot 2 – martor (15)

Rata de fi ltrare glomerulară (RFG) – LM
> 90-120 

ml/min (normal)
60-90 

ml/min
15-60 

ml/min
< 15 

ml/min
F B F B F B F B
1 4 6 2 1 1 0 0

Descrierea statistică pentru următoarele cons-
tante biochimice a fost considerată mai puţin rele-
vantă în această fază a studiului, datorită corelaţiilor 
limitate care se puteau realiza: albuminemie, calciu, 
glicemie, proteină totală, fi brinogen, leucocite, he-
moglobină şi fosfatemie.

Din punct de vedere al afecţiunilor generale, 
s-au putut constata următoarele diferenţe:

1. În cazul accidentului ischemic – accident vas-
cular cerebral/infarct miocardic (AVC/IMA) – se 
constată că, în cadrul lotului ţintă, ponderea pa-
cienţilor cu şi fără accident ischemic sunt în pro-
cente aproximativ egale, iar în cadrul celor care au 
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avut în antecedente un accident ischemic, pre-
domină pacienţii cu o vechime mai mare de 1 an de 
zile de la producerea accidentului (indicator mai 
bun de pronostic faţă de cei cu accidente intervenite 
în mai puţin de 1 an de zile). De asemenea, com-
parativ, se poate observa că în cazul lotului martor 
predomină pacienţii care nu au avut un accident 
ischemic în antecedente.

2. În cazul insufi cienţei cardiace, se constată că 
pro centul pacienţilor care nu suferă de această afec-
ţiune este mai mare decât cel al pacienţilor care 
prezintă afecţiunea – un raport de 65%/35% – fi ind 
sensibil egale valorile pentru ambele loturi de stu-
diu.

3. Insufi cienţa hepatică: în cazul lotului ţintă 
doar un singur pacient din 15 a prezentat insufi cienţă 
hepatică, faţă de lotul martor în care raportul a fost 
aproape egal.

4. În cazul hepatitei cronice – se remarcă aceleaşi 
caracteristici ca şi în cazul insufi cienţei hepatice.

5. În cazul diabetului insulino-dependent şi al 
ce lui zaharat se remarcă o distribuţie egală al pa-
cien ţilor la nivelul lotului martor pentru cei care 
prezintă diabet zaharat/fără diabet zaharat; în cazul 
diabe tului insulino-dependent se constată că pre-
domină pacienţii fără diabet insulino-dependent, la 
nivelul ambelor loturi.

6. Pentru afecţiunile: osteoporoză/osteopenie/
os teo   distrofi e: se constată că 66% dintre pacienţi 
nu prezintă afecţiunea, iar 33% o prezintă – distri-
buţie uniformă la nivelul ambelor loturi, cu men-
ţiunea că în cadrul grupului de pacienţi care prezintă 
afec ţiunea – 100% sunt femei.

În cazul grupului de medicamente analizat, sin-
tetizând, se remarcă un procent care trebuie sem-
nalat în cazul medicaţiei cortizonice – respectiv 
prednison – care a fost administrat (sau folosit) de 
33% dintre pacienţii lotului ţintă – 100% dintre 
aceştia fi ind femei.

În privinţa xerostomiei (hiposalivaţiei) remar-
căm un procent mai mare de pacienţi din lotul ţintă 
care semnalează hiposalivaţia (peste 60% dintre 
pacienţi); raportul este de 50%-50% în cazul lotului 
martor; în cazul senzaţiei de limbă încărcată se 
constată că sunt procente mai mari (66%) în cazul 
pacienţilor care nu semnalează această manifestare 
– la nivelul ambelor loturi de studiu.

Pentru categoriile următoare se observă că ra-
portul de 50%-50% (cu mici variaţii) se respectă 
atât pentru lotul ţintă de pacienţi, cât şi pentru lotul 
martor, astfel: prezenţa a cel puţin 3 resturi radi-
culare, prezenţa infl amaţiei gingivale şi lipsa a cel 
puţin jumătate din numărul dinţilor de pe o arcadă. 
Pentru categoriile: prezenţa a cel puţin 5 dinţi cu 

mobilitate, prezenţa retracţiilor gingivale, prezenţa 
lucrărilor protetice neadaptate/mobilitate, se cons-
tată procente mai mari ale pacienţilor care nu pre-
zintă aceste manifestări (la nivelul ambelor loturi) 
decât cei la care sunt prezente. La întrebarea „Aţi 
consultat medicul stomatolog pentru rezolvarea 
problemelor dentare semnalate?“ se remarcă că 
sunt mai mulţi pacienţi din lotul martor care au răs-
puns afi rmativ.

La analiza comparativă a rezultatelor obţinute la 
întrebările „Prezenţa xersotomiei“ şi „Probleme de 
vorbire provocate de xerosotomie“ se poate observa 
că doar 30% dintre pacienţii care au răspuns afi r-
mativ, atât în cadrul lotului ţintă, cât şi în cadrul 
lo tului martor, semnalează problemele provocate 
de xerostomie.

Din punctul de vedere al calităţii vieţii, exprimat 
prin prisma asigurării sănătăţii orale şi a func ţio-
nalităţii structurilor din această zonă la pacienţii cu 
IRC, s-au putut constata următoarele rezultate sta-
tistice:

1. La disconfortul apărut la consumul alimentelor 
moi, 2 pacienţi din 15 – lotul ţintă – au răspuns afi r-
mativ (existenţa problemelor), comparativ cu lotul 
martor, unde toţi cei 15 pacienţi au răspuns negativ 
(nici un pacient nu a răspuns afi rmativ);

2. La disconfortul apărut la consumul alimentelor 
dure, 5 pacienţi din lotul ţintă şi 6 pacienţi din lotul 
martor au răspuns afi rmativ;

3. La întrebarea „Vă feriţi să consumaţi alimente 
în prezenţa altor persoane“, 3 pacienţi din lotul 
ţintă şi 4 pacienţi din lotul martor au răspuns afi r-
mativ;

4. În cazul evitării periajului dentar din cauza 
di feritelor probleme dentare existente, 4 pacienţi 
din lotul ţintă şi 2 pacienţi din lotul martor au răs-
puns afi rmativ;

5. La întrebările „Consideraţi că problemele de 
la nivelul cavităţii orale vă afectează viaţa per-
sonală“ şi „Consideraţi că problemele de la nivelul 
cavităţii orale vă afectează fi zionomia“, mai mult 
de jumătate dintre pacienţii ambelor loturi au răs-
puns afi rmativ, procentele fi ind sensibil egale – 60-
65%. Cu toate acestea, mai puţin de 50% dintre 
pacienţii ambelor loturi consideră că ar avea nevoie 
de tratament stomatologic de urgenţă;

6. Între 65-70% dintre pacienţi afi rmă că vor 
consulta medicul stomatolog în perioada următoare 
pentru rezolvarea problemelor dentare şi doar câte 
6 pacienţi din fi ecare lot afi rmă că un tratament 
stomatologic efectuat în perioada următoare le va 
îmbunătăţi viaţa personală.



REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXI, NR. 2, AN 2015 193

CONCLUZII

În lumina datelor expuse anterior şi urmărind 
obiectivele propuse atât pentru această etapă a stu-
diului, cât şi pentru întregul studiu, ţinând cont de 
limitările inerente ale studiului şi, mai ales, ale pre-
zentei etape, pot fi  prezentate următoarele concluzii:

1. Designul studiului a fost optim conceput.
2. Metodologia de lucru a studiului este corect 

realizată.
3. Datele culese prin intermediul chestionarului 

sunt obiective şi valide;
4. Consimţământul pacientului conceput nu a 

ridicat nici un fel de problemă etică pacienţilor. 
Tim pul de aplicare a chestionarului este respectat, 
cu excepţia unor cazuri în care au fost necesare dis-
cuţii suplimentare cu pacienţii pentru obiectivarea 
informaţiilor obţinute.

5. Un pacient din lotul ţintă a fost exclus înainte 
de prelucrarea statistică a datelor, constatându-se 
inadvertenţe în informaţiile prezentate de acesta, 
pa cientul prezentând diagnosticul de tumoră ma-
lignă operată în sfera renală în antecedente şi sus-
piciune de neo-tumoră malignă în prezent.

6. Sensul întrebărilor a fost înţeles de către pa-
cienţi.

7. Datele au putut fi  transferate în baza de date 
realizată în format electronic.

8. Chestionarul de pretestare a putut fi  validat, 
da tele obţinute putând fi  folosite şi în etapa statistică 
fi nală.

Raportat la lotul ţintă – pacienţi cu IRC – se pot 
afi rma următoarele concluzii:

1. Persoanele de sex feminin prezintă o valoare 
medie a vârstei mai mică decât valoarea celor din 
lotul martor.

2 Deşi sunt mai puţine persoane fumătoare în 
lo tul ţintă, cantitatea medie de ţigări fumate este de 
aproape 4 ori mai mare decât cantitatea medie 
fumată de persoanele din lotul martor.

3. Marea majoritate a subiecţilor din lotul ţintă 
se încadrează în gradul III sau IV de IRC.

4. Există mai mulţi pacienţi cu IRC care prezintă 
în antecedente un accident ischemic – AVC sau 
IMA.

5. Există un procent mai mic de pacienţi care 
suferă de insufi cienţă cardiacă, la nivelul lotului 
ţintă, acest fapt neputând fi  coroborat direct cu ac-
cidentele ischemice prezente la pacienţii aceluiaşi 
lot.

6. Aşa cum s-au regăsit datele în literatura de 
spe cialitate, există mai mulţi pacienţi având diag-

nosticul de diabet zaharat în lotul ţintă faţă de lotul 
martor, la nivelul lotului ţintă ponderea fi ind de 
aproximativ 50%.

7. În categoria medicamentelor administrate pa-
cienţilor cu IRC, medicamente care pot avea efecte 
asupra statusului dento-parodontal, se re marcă pre-
zenţa medicaţiei cortizonice – prednison – care a 
fost administrat la 33% din pacienţi.

8. În cadrul problemelor din sfera oro-dentară, 
se confi rmă datele din literatură, respectiv apariţia 
hiposalivaţiei – la peste 60% dintre pacienţii cu 
IRC, prezenţa în procent de 50% a infl amaţiilor 
gingivale, a existenţei a cel puţin 3 resturi radiculare 
în cavitatea bucală şi a lipsei a cel puţin jumătate 
din numărul dinţilor de pe o arcadă – ceea ce con-
fi rmă prezenţa afecţiunilor parodontale netratate, 
atât în fază incipientă, cât şi în fază avansată.

9. Un alt aspect important este faptul că 1/3 din 
pacienţii ambelor loturi au răspuns afi rmativ în 
privinţa difi cultăţii consumului de alimente dure, 
fapt care este în concordanţă cu prezenţa lucrărilor 
protetice la aceşti pacienţi; doar 50% din aceşti 
pacienţi menţionează probleme la nivelul lucrărilor 
protetice. Prin comparaţie, în cadrul lotului martor 
există mai mulţi pacienţi cu lucrări protetice, însă 
procentul celor care au probleme de masticaţie cu 
lucrările protetice este uşor mai mic decât în lotul 
ţintă. Acest lucru denotă existenţa problemelor la 
nivelul ţesuturilor de suport – respectiv dinţi stâlpi – 
ţesut parodontal – sau la nivelul suportului osos – 
acolo unde există edentaţii.

10. Din punctul de vedere al calităţii vieţii din 
perspectivă oro-dentară, rezultatele propriu-zise nu 
sunt elocvente, însă coroborarea acestora cu statusul 
educaţional şi cu nivelul de venit al pacienţilor ne 
determină să afi rmăm că atât igiena oro-dentară, cât 
şi preocuparea menţinerii unui sistem de sănătate 
orală personală nu intră în aria de interes a pa-
cienţilor cu IRC; această concluzie se găseşte totuşi 
în concordanţă cu numărul mare de pacienţi care nu 
au probleme la consumul alimentelor moi – fapt 
care favorizează prezenţa unei plăci bacte riene mo-
difi cate şi mai abundente – aşadar confi rmă exis-
tenţa problemelor la nivel parodontal.

11. Deşi 65-70% dintre pacienţi afi rmă că vor 
con sulta medicul stomatolog pentru rezolvarea 
pro blemelor dentare existente, doar 30% din nu mă-
rul total de pacienţi consideră că ar avea un benefi ciu 
în urma unui tratament stomatologic.
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