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ABSTRACT
Introduction. The oral hygiene of patients with orthodontic appliances is a process that is quite important 
for the success of the treatment and often difficult to perform. An important role here is that the dentist and 
the orthodontist work together and make a good team. 
Materials and method. There were investigated two groups of patients (a group of fixed and mobile 
orthodontic patients and a control group) aged between 10 and 27 years. As methods, the Silness & Löe 
Plaque Index and a questionnaire of 5 questions about oral hygiene were used. 
Results. Plaque index had higher mean values in patients with orthodontic appliances. It was also found 
from the questionnaire answers analysis a greater care for oral hygiene among patients in orthodontic 
treatment. 
Conclusion. Additional care for oral hygiene may be the solution for maintaining balance during orthodon-
tic treatment.
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REZUMAT
Introducere. Igiena orală a pacienţilor purtători de aparate ortodontice este un proces destul de important pen-
tru succesul tratamentului şi se realizează de multe ori cu dificultate. Un rol important îl constituie aici colabora-
rea dintre medicul dentist şi specialistul ortodont. 
Materiale și metodă. Au fost investigate două loturi de pacienţi (un lot cu pacienţi purtători de aparate ortodon-
tice şi un lot martor, cu pacienţi ce nu au beneficiat de acest tip de tratament) cu vârste cuprinse între 10 şi 27 
de ani. Ca instrumente de anchetă au fost folosite indicele de placă Silness & Löe şi un chestionar cu 5 între-
bări despre igiena orală. 
Rezultate. Indicele de placă a avut valori medii mai mari la pacienţii purtători de aparate ortodontice. De aseme-
nea, s-a constatat din analiza răspunsurilor chestionarelor o grijă mai mare pentru igiena orală a pacienţilor aflaţi 
în tratament ortodontic. 
Concluzie. O grijă suplimentară pentru igiena orală poate fi soluţia pentru menţinerea echilibrului pe parcursul 
tratamentului ortodontic.

Cuvinte cheie: placă bacteriană, aparate ortodontice, igienă orală

INTRODUCERE

Pacientul purtător de aparate ortodontice trebuie 
să aibă în mod deosebit grijă de igiena sa orală de-
oarece, faţă de individul normal, există o serie de 

elemente suplimentare ce fac această acţiune foarte 
importantă dar şi dificilă în acelaşi timp. Un prim 
element ar fi retenţiile suplimentare pe care le oferă 
arcadele dentare naturale din cauza incongruenţe-
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lor dento-alveolare, situaţie prezentă în special la 
începutul tratamentului ortodontic, precum şi cele 
ca urmare a retentivităţilor artificiale – componen-
tele aparatelor ortodontice. Aceste retentivităţi con-
stituie factori de retenţie pentru placa microbiană şi 
resturile alimentare, ducând astfel la instalarea unui 
mediu propice dezvoltării bacteriilor şi a instalării 
cariilor şi inflamaţiei gingivale (1). Unele cercetări 
efectuate în acest sens au demonstrat selecţia unor 
bacterii şi chiar a unor tulpini speciale ale acestora 
(Porphyromonas gingivalis cu fimbrii de tipurile II, 
IV şi V), implicate în patologia gingivitei la aceşti 
pacienţi (2). Pe parcursul tratamentului ortodontic 
s-au mai constatat atât acumulări de tartru, cât şi
creşterea numărului de pungi parodontale, semn că,
în absenţa unei igiene orale corecte, se poate instala
şi riscul de boală parodontală (3). Tot în acest sens,
un alt aspect care trebuie luat în seamă este faptul
că, de cele mai multe ori, vârsta pacienţilor cu un
astfel de tratament este cea a pubertăţii şi adoles-
cenţei, când incidenţa afecţiunilor gingivale/paro-
dontale şi vulnerabilitatea la carie dentară sunt mari.

Pentru prevenirea apariţiei bolii parodontale sau 
a cariilor dentare la pacienţii purtători de aparate 
ortodontice, aceştia trebuie mai întâi să se prezinte 
la medicul dentist înainte de începerea tratamentu-
lui ortodontic, pentru tratamentul cariilor sau al di-
feritelor forme de boală parodontală, dacă acestea 
există. Medicul dentist va recurge şi la sigilarea 
obligatorie a molarilor de 6 ani indemni şi cu relief 
ocluzal accidentat. După ce a început tratamentul 
ortodontic, pacientul trebuie instruit pentru o igienă 
orală riguroasă, care implică, pe lângă simplul peri-
aj personal, de preferabil electric, şi folosirea unor 
mijloace ajutătoare de curăţire (periuţe interdenta-
re, unitufă, superfloss, duş bucal etc.). Pacienţii 
purtători de aparate ortodontice mobile trebuie să 
cunoască suplimentar şi regulile de igienizare a 
acestora, care sunt în mare parte asemănătoare cu 
cele de igienizare a protezelor dentare mobile. 

Scopul acestui studiu este să determine acumu-
larea de placă bacteriană la pacienţii aflaţi în trata-
ment ortodontic (lotul de studiu), precum şi să sta-
bilească care este atitudinea prin care aceştia îşi 
realizează propria igienă orală.  

MATERIALE ŞI METODĂ

Pentru acest studiu au fost luate în calcul două 
loturi: unul de studiu de 30 de pacienţi, purtători de 

aparate ortodontice fixe şi mobile, şi un lot martor 
de 26 de pacienţi ce nu se aflau pe parcursul vreu-
nui tratament ortodontic şi nici nu au beneficiat ni-
ciodată de acesta. Pacienţii au avut vârste cuprinse 
între 10 şi 27 de ani.

Ca metodă obiectivă de investigare s-a folosit 
indicele Silness & Löe. După cum se ştie, protoco-
lul acestui indice nu implică colorarea plăcii denta-
re, ci doar inspecţia, examinarea atentă şi utilizarea 
sondei parodontale. Se examinează doar placa bac-
teriană din treimea cervicală şi se atribuie următoa-
rele valori: 0, când nu există placă; 1, când există 
placă microbiană sub forma unui film ce aderă de 
marginea gingivală liberă şi în regiunea învecinată 
dintelui (se determină prin palparea suprafeţei den-
tare cu sonda parodontală); 2, depozite moi în can-
titate moderată, ce pot fi observate cu ochiul liber 
la nivelul şanţului gingival, al marginii gingivale 
libere sau pe suprafaţa dentară; 3, depozite moi, 
abundente la nivelul şanţului gingival, al marginii 
gingivale libere sau pe suprafaţa dentară (1).

Un alt instrument de anchetă utilizat, de această 
dată subiectiv, a fost chestionarul. Acesta a cuprins 
5 întrebări cu răspunsuri închise despre realizarea 
igienei orale. Întrebările chestionarului au fost:

1. Ce periuţă dentară folosiţi?
○ manuală
○ electrică

2. Ce mijloace suplimentare de igienă orală
(pe lângă periajul dentar) utilizaţi?

○ aţa dentară
○ periuţa interdentară
○ apa de gură
○ duşul bucal
○ altceva..........................................................
○ NU folosesc nimic în plus

3. Vă igienizaţi cavitatea bucală după mesele
luate în timpul zilei? 

○ DA, mă spăl pe dinţi
○ DA, clătesc gura cu apă
○ NU

4. Realizaţi igienizarea aparatului dentar
mobil în fiecare seară? (Întrebare pentru purtătorii 
de aparate ortodontice mobile) 

○ DA
○ NU
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5. Utilizaţi tablete pentru curăţarea şi igieni-
zarea aparatelor ortodontice mobile? (Întrebare 
pentru purtătorii de aparate ortodontice mobile)

○ DA
○ NU

REZULTATE

În lotul de studiu au existat atât pacienţi cu apa-
rate ortodontice fixe (19) – Fig. 1, 2, cât şi cu apa-
rate mobile (11):

FIGURA 1 şi 2. Aparate ortodontice fixe la pacienţii din 
lotul de studiu. Se observă acumulări de placă şi leziuni 
gingivale (săgeţi) 

Acumularea de placă bacteriană pentru cele 
două loturi de pacienţi a fost determinată cu ajuto-
rul indicelui Silness & Löe. Valorile medii ale indi-
celui de placă sunt redate pe subloturi (sexe, tipuri 
de aparate) şi comparativ cu lotul martor (Fig. 3, 4).

Răspunsurile la întrebările din chestionar au fost 
sistematizate în Tabelul 1.

DISCUŢII

Rezultatele studiului scot în evidenţă două as-
pecte: (1) acumulări de placă bacteriană mai mari 
la pacienţii aflaţi în tratament ortodontic, în speci-
al la cei care poartă aparate fixe şi (2) o grijă mai 
mare pentru igiena orală pentru această categorie 
de pacienţi. 

Durata şi complexitatea tratamentului orto-
dontic pot ridica probleme legate de exacerbarea 
patologiei parodontale şi carioase şi de aceea este 
foarte important ca medicul dentist curant să cola-
boreze pe parcursul tratamentului cu medicul orto-
dont pentru stricta monitorizare a calităţii igienei 
orale. 

Faptul că acumularea de placă bacteriană este 
mai mare în cazul pacienţilor din lotul de studiu nu 
este o surpriză deoarece se ştie că retentivitatea na-
turală sau artificială a arcadelor este crescută pe 
parcursul tratamentului ortodontic. Din prezentul 
studiu reiese şi că fetele (din lotul de studiu şi din 
lotul martor) au prezentă mai puţină placă microbi-
ană la nivelul dinţilor, probabil ca o consecinţă a 
unei mai mari rigurozităţi în efectuarea igienei ora-
le. Într-un alt studiu realizat în Bucureşti, a mai fost 
demonstrat faptul că placa bacteriană se găseşte în 
cantităţi mai scăzute la fete (4), iar alţi autori au ară-

FIGURA 3. Valorile medii ale indicelui de placă în funcţie de tipul de aparat
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tat faptul că fetele purtătoare de aparate ortodontice 
îşi efectuează periajul dentar mai regulat (5). 

Analiza chestionarului a arătat o grijă suplimen-
tară pentru igiena orală a purtătorilor de aparate or-
todontice, fiind probabil o consecinţă a educaţiei 
primite de pacienţi din partea medicilor curanţi. 
Procentele mai mari de utilizare a periuţei electrice, 
a duşului bucal sau a periuţei interdentare atestă 
acest lucru. 

Pacienţii aflaţi în tratament ortodontic trebuie 
educaţi suplimentar în ceea ce priveşte igiena orală. 
Studiile au demonstrat faptul că, dacă acestor paci-
enţi le este reamintit periodic cât de important este 
să-şi realizeze igena orală regulat sau dacă vin la 
controale periodice pentru supravegherea igienei 
orale, rezultatele sunt mult mai bune în acest sens 
(6). 

CONCLUZII 

Pacienţii aflaţi în tratament ortodontic au pre-
zentă o cantitate mai mare de placă bacteriană la 
nivelul dinţilor, fapt care măreşte riscul apariţiei 
cariilor şi bolii parodontale. Cu o grijă mai mare 
pentru igiena orală şi cu o educaţie suplimentară în 
acest sens din partea medicului dentist şi a medicu-
lui ortodont, echilibrul poate fi păstrat pe parcursul 
tratamentului. 

Mulţumiri
Mulţumim companiei Colgate-Palmolive Ro-

mânia pentru sprijinul acordat.

FIGURA 4. Valorile medii ale indicelui de placă în funcţie de sex

TABELUL 1. Răspunsurile pacienţior din cele două loturi la întrebările din chestionar

Întrebare Variante de răspuns Răspunsuri
Lot de studiu Lot martor

1. Ce periuţă dentară folosiţi? manuală 63% 73%

electrică 37% 27%
2. Ce mijloace suplimentare de igienă orală (pe lângă
periajul dentar) uti lizaţi?

aţă dentară (superfl oss) 20% 38%
periuţă interdentară 40% 8%

apă de gură 10% 31%

duș bucal 53% 0%

altceva 7% 8%
niciunul 27% 46%

3. Vă igienizaţi cavitatea bucală după mesele luate în
ti mpul zilei?

DA, mă spăl pe dinţi 66% 50%
DA, clătesc gura cu apă 17% 8%

NU 17% 42%
4. Realizaţi igienizarea aparatului dentar mobil în
fi ecare seară?*

DA 7 -

NU 4 -
5. Uti lizaţi tablete pentru curăţarea și igienizarea
aparatelor ortodonti ce mobile?*

DA 1 -
NU 10 -

*Întrebări doar pentru purtătorii de aparate ortodontice mobile (răspunsurile sunt reprezentate în număr de cazuri)
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