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ABSTRACT
Periodontitis is a complex, multi-factorial infectious disease, which affects a high proportion of the global 
population. Recent studies show that periodontal disease has strong negative impact on the homeostasis 
of the oral cavity but has also been associated with several systemic diseases. Although some correlation 
mechanisms between periodontitis and certain systemic disease have been described further extensive 
investigations are needed to establish causality. Periodontitis could be involved in the onset and 
progression of some types of cancers, especially oral cancer due to chronic inflammation. The release of 
citokines and inflammatory markers at a local level and in the blood stream can disregulate the variables of 
the body and can be directly involved in the mechanism of tumorigenesis. Another hypothesis relies on the 
role of disbiosis of the oral microbiome and the structural and functional alterations of the subgingival flora 
which define periodontitis in the oral cancer development. The prevalence of oral cancer is very high and 
continuous increase at an alarming rate globally. The rapid progression and aggressive behavior of oral 
cancer, the high mortality rate, the comorbidities and negative effect on the quality of life after cancer 
treatment but most importantly the low survival rate on the long-term highlight the need to suppress all the 
potential risk factors in order to prevent this disease. Periodontal status evaluation and periodontal therapy 
should be initiated in patients undergoing cancer therapy in order to lower the risk of complications 
associated with radiation- and chemotherapy. Also on the long run treatment of periodontal disease could 
prevent the development of a new oropharyngeal carcinoma. 
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REZUMAT
Boala parodontală repezintă o afecţiune complexă, multifactorială, de etiologie infecţioasă, care afectează o 
proporţie extinsă a populaţiei la nivel mondial. Studii recente indică nu doar impactul negativ puternic pe care 
această afecţiune îl are asupra homeostaziei cavităţii orale, ci şi potenţialele efecte negative al parodontitei în 
cadrul anumitor afecţiuni sistemice. Deşi unele mecansime de corelaţie dintre parodontită şi patologiile 
sistemice au fost demonstrate, determinarea exactă a relaţiilor de cauzalitate necesită cercetări suplimentare 
amănunţite. Parodontita poate fi implicată în instalarea, dar şi progresia anumitor forme de cancer, mai ales 
cancerul cavităţii orale, din cauza inflamaţiei cronice declanşate. Atât eliberarea locală de citokine şi mediatori 
inflamatori, cât şi deversarea acestora în circuitul sanguin modifică diferitele constante ale mediului intern şi pot 
contribui în mod direct în mecanismele de tumorigeneză. O altă ipoteză subliniază rolul disbiozei microbiomului 
oral cu alterările structurale şi funcţionale ale florei subgingivale caracteristice parodontitei în procesul de 
dezvoltare al cancerului cavităţii orale. Prevalenţa cancerului cavităţii orale este alarmantă şi în continuă 
creştere la nivel global. Evoluţia accelerată şi agresivă a cancerului cavităţii orale, rata de mortalitate crescută 
din cauza acestei patologii, comorbidităţile şi efectele nefaste asupra calităţii vieţii postterapie oncologică, dar 
mai ales prognosticul rezervat pe termen lung scot în evidenţă necesitatea de a suprima toţi potenţialii săi factori 
de risc. Din acest motiv, implementarea protocoalelor de profilaxie primară şi a tratamentului specific al 
parodontitei sunt necesare pentru menţinerea sănătăţii orale şi sistemice. De asemenea, evaluarea parodontală 
şi intervenţiile terapeutice la pacienţii care urmează terapie oncologică scad riscul de instalare a complicaţiilor 
asociate tratamentului, iar pe termen lung ar putea scădea susceptibilitatea dezvoltării unei noi tumori maligne la 
nivelul regiunii orofaringiene.
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INTRODUCERE

Parodontita este o boală infecţioasă de natură in-
flamatorie, care afectează peste 50% din populaţia 
adultă la nivel global, iar prevalenţa acesteia creşte 
odată cu vârsta (1). Această patologie dezechili-
brează homeostazia locală conducând la distrucţia 
structurilor parodontale profunde. Mai mult decât 
atât, în parodontită are loc eliberarea continuă de 
markeri bacterieni şi inflamatori în salivă şi într-o 
proporţie mai scăzută în fluxul sanguin, cu posibila 
afectare a stării generale de sănătate (2). În ultimii 
ani, cercetările s-au concentrat asupra stabilirii şi 
explicării raportului de asociere dintre parodontită 
şi diferite boli şi condiţii sistemice. Boala cardio-
vasculară, diabetul zaharat, efectele adverse în sar-
cină, boala pulmonară obstructivă cronică, pneu-
monia, artrita reumatoidă, insuficienţa renală 
cronică, obezitatea, sindromul metabolic, unele de-
ficienţe cognitive, cancerul, inflamaţia şi abcesele 
altor organe se numără printre potenţialele patolo-
gii asupra cărora boala parodontală ar putea avea 
un impact direct (3-5). Veriga patogenică dintre pa-
rodontită şi bolile sistemice menţionate este infla-
maţia cronică. Pe când relaţia bidirecţională dintre 
parodontită şi diabet este susţinută de dovezi puter-
nice, interacţiunile dintre parodontită şi celelalte 
patologii necesită cercetări suplimentare pentru a 
stabili raportul de cauzalitate (3,4,6). 

În sfera oncologică se depun eforturi susţinute 
în vederea explicării potenţialei relaţii de cauzalita-
te dintre instabilităţile din structura şi funcţionalita-
tea microbiomului, inflamaţia cronică şi cancer (7). 
Luând în considerare că rata fumătorilor a scăzut în 
ultimii 40 de ani, dar că în numeroase părţi ale lu-
mii incidenţa cancerului cavităţii orale este în creş-
tere în rândul tinerilor, iar incidenţa anuală la nivel 
global pentru acest tip de cancer a fost raportată la 
aproximativ 500.000 de cazuri, se impune intensifi-
carea eforturilor pentru identificarea celorlalţi fac-
tori de risc asociaţi (2,8). Infecţia cronică este tot 
mai frecvent recunoscută ca un important determi-
nant în dezvoltarea cancerului. Aproximativ 20% 
dintre tumorile maligne pot fi asociate cu agenţi 
infecţioşi (9). Date din literatura recentă indică o 
potenţială asociere între parodontită şi diferite ti-
puri de cancer (cancerul pancreatic, cancerul esofa-
gian, cancerul gastric, cancerul pulmonar, cancerul 
de prostată, leucemie, limfom, mielom, cancerul de 
sân). O corelaţie a fost semnalată între parodontită 
şi cancerul cavităţii orale (10).

Scopul acestui articol este de a realiza o trecere 
în revistă a datelor actuale din literatura de specia-
litate referitoare la legătura dintre parodontită şi 
cancerul cavităţii orale. Identificarea unor noi fac-
tori etiologici sau de risc în dezvoltarea cancerului 
cavităţii orale ar avea un impact semnificativ asu-
pra dezvoltării de noi strategii preventive şi terape-
utice. Lucrarea de faţă subliniază şi necesitatea im-
plementării ghidurilor de profilaxie parodontală în 
scopul reducerii potenţialului risc pe care boala 
parodontală îl poate reprezenta în dezvoltarea can-
cerului cavităţii orale. Nu în ultimul rând, controlul 
afecţiunilor parodontale este esenţial în minimiza-
rea apariţiei complicaţiilor orale la pacienţii dina-
gnosticaţi cu cancer orofaringian în timpul şi după 
tratamentul oncologic.

Prevalenţa parodontitei

Cu toate eforturile depuse pentru scădere a ca-
zurilor de parodontită, nu a fost semnalată vreo mo-
dificare notabilă a prevalenţei sau a incidenţei aces-
teia, în nici o ţară, în ultimele decade (11). Studiul 
Global Burden of Disease, 2010 (12), care a anali-
zat un număr total de 291.170 de indivizi între 15 şi 
99 de ani, din 37 de ţări, a estimat că parodontita 
severă a afectat 10,8% din subiecţi, echivalentul a 
743 de milioane de persoane la nivel mondial. O 
prevalenţă crescută a acesteia s-a observat odată cu 
înaintarea în vârstă şi la bărbaţi comparativ cu fe-
meile. Totodată, parodontita severă s-a considerat 
cea de-a şasea cea mai prevalentă afecţiune cronică 
umană (12). 

Parodontita afectează disproporţional anumite 
pături sociale, fiind mai frecventă şi severă în rân-
dul grupurilor sociale dezavantajate, anumitor gru-
puri etnice, fumătorilor, pacienţilor diabetici şi cu 
obezitate (13). Parodontita reprezintă o problemă 
de sănătate publică majoră, fiind o patologie cu o 
frecvenţă crescută şi o cauză de inegalitate socială 
marcată, este o cauză majoră pentru proporţia mare 
de edentaţii care afectează toate funcţiile cavităţii 
orale, ceea ce are un impact negativ asupra calităţii 
vieţii. Nu în ultimul rând, această patologie cronică 
prezintă potenţialul impact negativ asupra stării de 
sănătate sistemică (13-15).

Prevalenţa cancerului cavităţii orale

Cancerul reprezintă una dintre cele mai mari di-
ficultăţi cu care se confruntă sistemele de sănătate 
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publică din ţările dezvoltate, fiind a doua cea mai 
frecventă cauză de deces şi este în creştere în ţările 
în curs de dezvoltare. S-a estimat că 43% dintre de-
cesele cauzate de cancer la nivel global au drept 
cauză consumul de tutun, dieta dezechilibrată, se-
dentarismul şi infecţiile. Potrivit raportului din anul 
2004 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cancerul 
a fost responsabil de 7,1 milioane de decese în 2003 
şi s-a aproximat o creştere cu 50% a numărului de 
noi cazuri în următorii 20 de ani (16).

Cancerul cavităţii orale se află pe cea de-a opta 
poziţie în ceea ce priveşte frecvenţa la nivel mondi-
al, prevalenţa acestuia fiind mai crescută la bărbaţi. 
Rata incidenţei pentru cancerul cavităţii orale în di-
verse ţări variază la persoanele de gen masculin de 
la 1 la 10 cazuri la 100.000 de persoane (16).

Carcinomul cu celule scuamoase este cel mai 
frecvent întâlnită formă tumorală malignă de la ni-
velul cavităţii orale şi a zonelor adiacente, repre-
zentând peste 90% din totalul cancerelor. La nivel 
mondial, 200.000 de noi cazuri de cancer al cavită-
ţii orale şi de buză sunt diagnosticate anual, cau-
zând în jur de 98.000 de decese (17).

Deşi detecţia precoce permite o rată de ”însănă-
toşire” de până la 50%, majoritatea leziunilor sunt 
diagnosticate în faze tardive, având un prognostic 
rezervat din cauza metastazării locoregionale sau la 
distanţă, cu şanse de supravieţuire la 5 ani de apro-
ximativ 16% (17). Mai mult decât atât, incidenţa 
cancerului cavităţii orale la adulţii tineri sub 40 de 
ani a înregistrat o creştere la nivel mondial. Pacien-
ţii care au supravieţuit în urma primului cancer al 
cavităţii orale prezintă un risc de până la 20 de ori 
mai mare de a dezvolta o a doua tumoră primară la 
nivelul cavităţii orale, iar acest risc se întinde pe 
durata a 5 până la 10 ani (18). 

Screening-ul general al populaţiei nu a determi-
nat o reducere efectivă a incidenţei cancerului cavi-
tăţii orale şi a mortalităţii asociate, iar rezultatele 
clinice nu s-au îmbunătăţi semnificativ în ultimele 
decade, cu toate progresele în terapia chirurgicală, 
a chimioterapiei şi a radioterapiei sau chiar a imple-
mentării terapiei ţintite; rata de supravieţuire după 
cancerul cavităţii orale rămânând una dintre cele 
mai scăzute dintre cele ale afecţiunilor maligne ma-
jore (17,19).

Microbiota asociată bolii parodontale

Cavitatea orală găzduieşte una dintre cele mai 
diversificate microbiote din organism, cu cel puţin 

687 de specii şi filotipuri bacteriene identificate 
(19). Bacteriile organizate în biofilme se regăsesc 
pe toate suprafeţele intraorale: palatul dur, palatul 
moale, faţa dorsală şi feţele laterale ale limbii, mu-
coasa jugală, amigdalele, suprafeţele dentare su-
pra- şi subgingivale (19,20). Fiecare nişă oferă con-
diţii de mediu particulare şi prezintă un profil 
bacterian distinct şi specific (19). Compoziţia bio-
filmelor nu variază doar de la o zonă la alta, ci şi 
între zonele sănătoase şi cele bolnave (20). În con-
diţii fiziologice, compoziţia comunităţilor bacterie-
ne orale este stabilă, această ”homeostazie microbi-
ană” find caracterizată de relaţii de mutualism şi 
comensalism stabilite cu organismul gazdei (19). 
Deci mediul oral influenţează compoziţia microbi-
omului, iar modificarea condiţiilor locale afectează 
interacţiunile bacteriene putând induce relaţii de 
simbioză sau disbioză la nivelul microbiomului 
oral (21). Factorul determinant de asociere al unui 
microorganism cu statusul de sănătate sau de boală 
este impus de activităţile funcţionale exercitate de 
acesta la un moment dat şi care se pot modifica, 
după cum a fost menţionat, în funcţie de contextul 
ambiant dar şi de prezenţa altor bacterii care au ca-
pacitatea de a modula profilul transcripţional al co-
munităţii din proximitate. Una dintre bacteriile care 
au potenţialul de a induce modificări ale expresiei 
genice a microorganismelor din proximitate este 
Porphyromonas gingivalis (22). 

Se consideră că Porphyromonas gingivalis a 
evoluat în paralel cu sistemele de apărare ale orga-
nismului dezvoltând strategii proprii pentru a depă-
şi barierele protectoare şi a modula în favoarea sa 
sistemul de apărare al gazdei. Bacteria poate rezista 
în condiţii de inflamaţie, poate evita sau chiar inhi-
ba reacţiile imune şi are capacitatea de a exploata 
condiţia de inflamaţie în favoarea propriei supra-
vieţuiri şi dezvoltări (23,24)

Corelaţii patogenetice dintre parodontită şi 
cancerul cavităţii orale

Etiologia cancerului cavităţii orale este multi-
factorială, o serie de factori de risc acţionând indi-
vidual sau combinat în mecanismul patogenetic 
complex al acestei patologii (22). Deşi tutunul şi 
alcoolul sunt recunoscuţi ca fiind factori etiologici 
principali în carcinogeneză, s-au emis îngrijorări 
legate de incidenţa ascendentă a cancerului cavită-
ţii orale la pacienţi care nu au consumat niciodată 



REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXIII, NR. 2, AN 201776

aceste substanţe, astfel că în jur de 15% dintre ca-
zurile de cancer de la nivel oral nu sunt explicabile. 
Acestă constatare scoate în evidenţă nevoia de a 
investiga alţi potenţiali factori de risc (17,19). 

În ultima perioadă cercetările s-au concentrat 
asupra explicării potenţialului rolul pe care îl joacă 
anumite bacterii şi produşii lor toxici în mecanis-
mul de dezvoltare a cancerului. Expunerea cronică 
la produşi microbieni şi endogeni – eliberaţi de or-
ganism – ar putea modifica micromediul oral, posi-
bil chiar şi ţesuturile la distanţă, promovând carci-
nogeneza sau cel puţin crescând susceptibilitatea. 
Bacteriile parodontopatogene pot penetra bariera 
epitelială promovând invazia celulară şi inducând 
modificări la nivel celular cum ar fi inhibarea apo-
ptozei celulare, activarea proliferării celulare şi 
chiar sinteza anumitor produşi metabolici şi mole-
cule nocive (lipidele, lipopolizaharidele, specii re-
active de oxigen, enzime secretate de bacterii, me-
diatori proinflamatori), unele dintre ele fiind 
carcinogene (5,19,24).

Bacteriile parodontopatogene pot de asemenea 
să regleze şi să activeze răspunsul imunoinflamator 
(5). Actualmente este general acceptată ideea că 
răspunsul imun mediat celular dereglat reprezintă 
promotorul principal al progresiei tumorale şi al 
metastazării prin potenţarea inflamaţiei cronice la 
nivelul zonelor tumorale. Abilitatea de a redirija ce-
lulele imunitare către zonele infectate de la nivelul 
corpului se bazează în mare parte pe acţiunea cito-
kinelor chemotactice sau a chemokinelor. În ciuda 
funcţionalităţii corespunzătoare, anumite chemoki-
ne şi receptorii acestora sunt implicate în dezvolta-
rea şi progresia cancerelor prin promovarea prolife-
rării celulare, a motilităţii, a angiogenezei şi a 
metastazării (24). Pe de altă parte, conceptul de 
microbiom oral mobil implică migrarea şi coloni-
zarea directă a organelor de către specii bacteriene 
rezidente ale cavităţii orale (25). 

Literatura sugerează o posibilă legătură între 
Porphyromonas gingivalis, patogen-cheie în paro-
dontită, şi diferite tipuri de cancere orodigestive 
(23,24). Cea mai puternică şi directă corelaţie s-a 
stabilit între Porphyromonas gingivalis şi carcino-
mul cu celule scuamoase de la nivelul cavităţii ora-
le (24). Deşi iniţial s-a considerat că bacteriile 
oportuniste pot să apară în zonele neoplazice abia 
după supresia imunitară indusă de afecţiunea de 
fond şi după compromiterea integrităţii mucoasei, 

date actuale susţin că Porphyromonas gingivalis nu 
adoptă doar un rol pasiv, ci este direct implicat în 
etiologia cancerului. Studii in vitro au demonstrat 
capacitatea lui Porphyromonas gingivalis de a pe-
netra şi invada celulele epiteliale dar şi cele neopla-
zice, afectarea ciclului celular prin inhibarea morţii 
celulare programate prin mecanisme sofisticate de 
acţiune ce prelungesc viaţa celulei şi sporirea proli-
ferării celulare. De asemenea, Porphyromonas gin-
givalis, sub acţiunea favorizantă a unor factori de 
mediu cum ar fi igiena orală precară şi gingivita, 
are capacitatea de a se ataşa de diferite linii celulare 
de carcinom gingival. Cu toate acestea, nu este 
foarte clar dacă invazia bacteriană a celulelor se 
produce înainte sau după transformarea malignă 
(26).

Aşadar, conform celor expuse anterior, există 
două modalităţi prin care parodontita poate fi im-
plicată în dezvoltarea diferitelor tipuri de cancer şi 
anume inflamaţia cronică persistentă şi impactul 
direct al bacteriilor parodontopatogene la nivel ce-
lular, local sau la distanţă (25).

Corelaţii epidemiologice între parodontită şi 
cancerul cavităţii orale

Este raportată o asociere pozitivă între paro-
dontită şi cancerul cavităţii orale. A fost calculat un 
risc de 2 până la 5 ori mai crescut de a dezvolta 
cancer la nivelul cavităţii orale la pacienţi cu boală 
parodontală comparativ cu cei fără parodontită. 
Asocierea dintre cancerul cavităţii orale şi paro-
dontită a fost diferit exprimată de literatură. Astfel, 
numărul de dinţi absenţi a fost utilizat ca şi indica-
tor pentru boala parodontală în numeroase studii. 
Unele rezultate arată că pacienţii cu boală paro-
dontală indiferent de numărul de dinţi absenţi erau 
susceptibili pentru cancer la nivelul cavităţii orale 
comparativ cu cei fără dinţi absenţi. Alte date au 
relevat un risc de 2,7 ori mai mare de cancer al ca-
vităţii orale la pacienţii care au pierdut cel puţin 11 
şi 16 unităţi dentare în comparaţie cu cei cu arcade 
integre. S-a înregistrat un risc de 5,23 de ori mai 
mare pentru cancerul de limbă cu fiecare milimetru 
de os alveolar pierdut. Pierderea de ataşament mai 
mare de 1,5 mm a fost asociată cu un risc crescut de 
leziuni precanceroase şi tumori la nivel oral. Datele 
referitoate la igiena orală precară ca factor predic-
tiv pentru cancerul cavităţii orale au fost totuşi ne-
uniforme (8). 
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Complicaţii parodontale după terapia oncologică 
a cancerului cavităţii orale 

Tratamentul cancerului prin terapie oncologică 
duce la modificarea incidenţei, naturii şi severităţii 
complicaţiilor orale acute sau cronice. Parodontita 
se numără printre multiplele complicaţii alături de 
mucozită, hiposalivaţie sau xerostomie, hipersecre-
ţie mucoasă, afecţiuni odontale, infecţii orale (can-
didoza orofaringiană, infecţia cu virusul herpetic, 
citomegalovirus, virusul Epstein Barr), osteoradio-
necroză, trismus, tulburări olfactive sau gustative. 
Consecutiv radioterapiei s-a observat progresia pa-
rodontitei cronice, cu modificări ale nivelului clinic 
de ataşament la 70% dintre pacienţi, mai pregnant 
la nivelul dinţilor direct asociaţi zonei iradiate. Din 
aceste motive, statusul parodontal trebuie evaluat 
înaintea începerii, dar şi după finalizarea radiotera-
piei, pentru a menţine sănătatea orală la pacienţi 
iradiaţi (27).

Protocol de examinare şi tratament al 
parodontitei

Datorită etiologiei multifactoriale şi a comorbi-
dităţilor asociate cancerului cavităţii orale, identifi-
carea şi evaluarea oricărui potenţial factor de risc 
este esenţială în prevenţia dezvoltării acestei pato-
logii cu risc vital. Astfel, este important ca medicul 
dentist să aibă în vedere potenţialul factor de risc pe 
care boala parodontală îl reprezintă pentru cancerul 
cavităţii orale şi să se implice activ în screeningul, 
prevenţia bolii parodontale şi în managementul fac-
torilor de risc comuni ai parodontitei şi a cancerului 
cavităţii orale (10). De asemenea, prevenirea şi tra-
tamentul parodontitei la pacienţi cu cancer al cavi-
tăţii orale deja instalat şi respectiv pacienţi postte-
rapie oncologică sunt indispensabile pentru mi-
nimizarea complicaţiile parodontale consecutive 
terapiei cancerului.

Screeningul bolii parodontale ca potenţial factor 
de risc al cancerului cavităţii orale are în vedere in-
terceptarea cazurilor de parodontită în vederea tra-
tamentului pentru prevenirea complicaţiilor locale 
şi generale. Protocolul de screening recomandă 
examinarea tuturor unităţilor dentare şi aprecierea 
în şase zone per dinte a adâncimii la sondare, rece-
siunii gingivale şi nivelului clinic de ataşament 
(28). Se pot surprinde câteva situaţii clinice.

● Pacienţi cu diagnostic pozitiv de parodontită.
Obiectivul principal al terapiei parodontale este 

dezorganizarea şi suprimarea biofilmului bacterian, 
prin eliminare mecanică personală şi profesională, 
acesta fiind fundamentul managementului de suc-
ces al bolii parodontale (29-31). Îndepărtarea facto-
rului etiologic induce rezoluţia inflamaţiei şi redu-
cerea pungilor parodontale, stabilizând condiţiile 
parodontale şi suprimând rezervorul inflamator lo-
cal şi sistemic şi scăzând astfel riscul de dezvoltare 
al unor afecţiuni generale.

Controlul personal al plăcii dentare are în vede-
re informarea, instructajul de igienizare şi motiva-
rea pacientului, care se derulează pe parcursul mai 
multor vizite şi urmăreşte implementarea unui pro-
gram de igienizare dentară regulată, supervizată, 
prin tehnici şi cu mijloace personalizate pentru 
menţinerea unui indice de placă sub 10% (32).

Pacientul trebuie informat în legătură cu posibi-
la influenţă a bolii parodontale asupra sănătăţii sis-
temice şi despre importanţa igienei personale în 
redobândirea stării de sănătate parodontală şi men-
ţinerea acesteia pe termen lung. Instructajul de igi-
enă orală este esenţial pentru eficientizarea elimi-
nării plăcii bacteriene, cu atât mai mult în zonele 
omise de pacient, obţinându-se astfel o reducere 
suplimentară a plăcii cu aproximativ 30% (33). Pa-
cientul trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru 
propria sănătate şi să conştientizeze că va fi un par-
ticipant activ împreună cu personalul medical cali-
ficat în toatete etapele de tratament (34,35). 

Terapia mecanică nonchirurgicală urmăreşte eli-
minarea depozitelor dure şi moi, supra- şi subgingi-
vale, prin acţiuni terapeutice profesionale şi con-
form unor protocoale specifice (29-31,35).

Intervenţiile asupra comportamentelor se adre-
sează unor factori de risc generali şi propun adopta-
rea unui stil de viaţă echilibrat, care să includă o 
alimentaţie raţională, activitate fizică regulată, re-
ducerea nivelului de stres, renunţarea la fumat.

Pe lângă secvenţele terapeutice anterior menţio-
nate, în formele severe de boală se pot aplica şi alte 
terapii complexe, pluridisciplinare. După încheie-
rea fazei active de tratament, urmează etapa de 
menţinere, care se derulează pe toată perioada per-
sistenţei dinţilor pe arcade.

● Pacienţi cu gingivită indusă de placă. Se re-
comandă aceleaşi secvenţe terapeutice ca şi cele 
menţionate anterior, mai puţin intervenţiile com-
plexe, specifice. Controlul mecanic al plăcii bacte-
riene reprezintă baza profilxiei gingivitei, care la 
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rândul ei este strategia de prevenţie primară a paro-
dontitei. În cadrul prevenţiei primare a parodonti-
tei, utilizarea mijloacelor adjuvante, pe lângă con-
trolul mecanic al plăcii bacteriene, poate aduce 
beneficii suplimentare (1). Reevaluarea rezultate-
lor după igienizarea personală şi profesională se 
efectuează după 1 lună şi este urmată de etapa de 
menţinere care are în vedere controale şi asanarea 
periodică la intervale regulate de timp. Prin trata-
mentul gingivitei induse de placă, vindecarea tisu-
lară este completă. 

● Pacienţi indemni parodontal. Pentru aceşti
pacienţi se recomandă activităţi de profilaxie (1). 
Igienizarea printr-o tehnică de periaj dentar corect 
însuşită, de două ori pe zi, timp de 2 minute, asoci-
ată cu utilizarea mijloacelor auxiliare de igienizare 
a zonelor interproximale, este suficientă pentru 
menţinerea unui status parodontal sănătos (1). De 
asemenea, pacientul trebuie să beneficieze de con-
trol regulat din partea medicului stomatolog pentru 
interceptarea oricăror modificări şi îndepărtarea tu-
turor factorilor de risc locali. Controul profesional 
al plăcii şi eliminarea factorilor locali de risc se re-
alizează atunci când este nevoie.

● Pacienţi în perioada de după tratamentul on-
cologic al cancerului cavităţii orale. Este deosebit 
de important ca pacienţii cu afecţiuni orale maligne 
să fie incluşi în etapele standard de evaluare, infor-
mare, instructaj şi motivare cu privire la controlul 
personal al plăcii bacteriene şi terapie parodontală 
complexă înaintea iniţierii radioterapiei şi chimio-
terapiei. Aceste măsuri au în vedere minimizarea 
complicaţiilor acute dentare şi parodontale, inclu-
siv a infecţiilor orale care sunt frecvente la persoa-
nele care beneficiază de radio- sau chimioterapie 
(27,36,37). 

Pentru acesţi pacienţi se recomandă urmărirea 
aceloraşi etape terapeutice din schemele profilacti-
ce parodontale primare şi secundare cu anumite 
particularităţi. Înaintea instituirii tratamentului este 
important ca medicul dentist să consulte raportul 
asupra stării de sănătate a pacientului emis de me-
dicul oncolog (36). Evaluarea parodontală are ca 
obiectiv determinarea statusului parodontal şi sta-
bilirea planului terapeutic parodontal care urmează 
să fie instituit cu suficient timp înaintea iniţierea 
tratamentului oncologic astfel încât să se obţină 
stabilizarea afecţiunii parodontale.

Identificarea şi îndepărtarea factorilor de risc lo-
cali asociaţi bolii parodontale trebuie instituită într-
o etapă anterioară radio- şi chimioterapiei. Statusul 
parodontal nu va fi evaluat doar înaintea iniţierii 
radioterapiei, ci şi după finalizarea acesteia, cu atât 
mai mult cu cât s-a observat că radioterapia deter-
mină progresia accelerată a parodontitei cronice cu 
pierderea consecutivă a dinţilor (27,37). Aşadar, 
tratamentul parodontitei instituit anterior iniţierii 
radio- şi chimioterapiei şi controlul bolii pe parcur-
sul şi postterapie oncologică sunt esenţiale pentru 
evitarea complicaţiilor severe al căror tratament 
este complex şi dificil. 

CONCLUZII

Legătura dintre parodontită şi bolile sistemice 
pare a fi inflamaţia cronică sistemică persistentă în-
treţinută de parodontită. 

Infecţia cronică este tot mai frecvent recunoscu-
tă ca un important determinant în dezvoltarea can-
cerului cavităţii orale, iar bacteriile parodontopato-
gene ar putea avea o implicare patogenică în 
dezvoltarea acestuia. Alterările majore ale structu-
rii comunităţii bacteriene din parodontită induc noi 
caracteristici funcţionale ale acesteia promovând 
carcinogeneza sau cel puţin crescând susceptibili-
tatea faţă de cancerul cavităţii orale.

Profilaxia primară şi secundară a parodontitei şi 
tratamentul acesteia ar putea scădea riscul de dez-
voltare a cancerului cavităţii orale. 

Controlul strict al tuturor factorilor de risc po-
tenţiali, inclusiv al parodontitei, la pacienţii trataţi 
pentru cancer al cavităţii orale ar putea reduce ris-
cul de dezvoltare a unei noi tumori primare orofa-
ringiane. Controlul parodontitei trebuie instituit 
înaintea începerii tratamentului patologiei tumora-
le, pentru a preveni dezvoltarea complicaţiilor, in-
clusiv progresia accelerată a parodontitei.
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