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ORIENTATION ARTICLES

Rezumat
Scopul acest studiu a fost de a revizui literatura de specialitate vizavi de leziunile cervicale noncarioase (LCNC). 
Material şi metodă. Articole relevante au fost căutate elctronic în bazele de date Pubmed şi Embase, după urmă-
toarele asocieri de cuvinte cheie: „leziuni cervicale noncarioase“, „uzură dentară“, „abfracţie“, „stres ocluzal“, „ocluzie 
dentară“. Studiul a inclus articole scrise în limba engleză publicate între anii 1991 şi 2020. 
Rezultate. Căutarea iniţială a generat 186 de articole, dintre care doar 69 au fost incluse în studiu, ele îndeplinind 
criteriile de includere. Leziunile cervicale noncarioase au o etiologie multifactorială, ceea ce implică un examen clinic 
oral minuţios realizat şi un plan de tratament corect. 
Concluzii. Nu există o confirmare specifică a strategiilor de tratament autentice şi de succes pentru aceste leziuni 
de abfracţie. Cu toate acestea, literatura de specialitate pune un accent deosebit pe examinarea clinică complexă 
(cu scopul de a identifica factorii etiologici ai LCNC), asociată cu elaborarea unui plan de tratament adaptat diagnos-
ticului complet al pacientului.

 Cuvinte cheie: leziuni cervicale noncarioase, uzură dentară, abfracţie, stres ocluzal, ocluzie

abStRaCt
The aim of this study was to assess the literature in the field regarding the non-carious cervical lesions (NCCL). 
Material and method. Relevant articles were electronically search in Pubmed and Embase data base using the 
following key words: "non-carious cervical lesions”, “dental wear”, “abfractions”, “occlusal stress”, “dental occlusion”. 
Articles published in english between 1990 and 2018 were included. 
Results. The initial search generated 86 articles but only 69 were included in the study due to the inclusion criteria. 
NCCL have a multi-factor aetiology which implies a very thorough clinical examination and subsequently a correct 
treatment plan. 
Conclusions. There is not a confirmation for a specific treatment strategy for abfractions. Nevertheless, the literature 
in the field emphasise the need for a complex clinical examination (in order to identify the etiological factors) and a 
treatment plan should be modulated after the complete diagnosis of the patient.

Keywords: non-carious cervical lesions, dental wear, abfractions, 
occlusal stress, dental occlusion

INtRODuCeRe

Uzura dinţilor sau pierderea de substanţă dură 
dentară în absenţa cariei dentare este considerată a 
fi rezultatul a două mecanisme importante – meca-
nic şi chimic (1,2). În etiologia acestor leziuni, o 
multitudine de factori mecanici extrinseci sunt luaţi 
în considerare, precum masticaţia alimentelor dure, 

periajul dentar intempestiv, interpunerea diferitelor 
obiecte între arcadele dentare; cu toate acestea, 
anumite leziuni pot apărea ca rezultat al acţiunii chi-
mice a unor compuşi asupra smalţului dentar sau chiar 
ca urmare a unei ocluzii dentare defectuoase (2).

În literatura de specialitate, leziunile de uzură au 
fost clasificate în patru categorii: abrazia dentară, 
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atriţia, abfraţia şi eroziunea dentară. Atriţia este 
considerată a fi uzura fiziologică a suprafeţelor 
ocluzale şi a marginilor incizale ca urmare a acţiu-
nii antagoniste a dinţilor prezenţi pe cele două arca-
de dentare, fiind un proces lent, dar constant şi pro-
porţional cu vârsta pacientului. Atunci când 
leziunile de uzură dentară sunt cauzate ca urmare a 
interpunerii anumitor obiecte între arcadele dentare 
sau ca urmare a unui periaj intempestiv, a unei mas-
ticaţii unilaterale sau doar pe un număr limitat de 
dinţi, acestea sunt considerate abrazie dentară. 
Eroziunea este considerată a fi uzură dentară de na-
tură chimică, iar compuşii chimici cauzatori sunt 
fie extrinseci (consumul de substanţe acide: sucuri 
de citrice, sucuri carbogazoase etc.), fie intrinseci 
(compuşii chimici provin de regulă din sucurile 
gastrice, ca urmare a unui reflux gastroesofagian 
sau a altor patologii care implică vărsături frecven-
te) (2).

Termenul de abfracţie dentară a fost menţionat 
pentru prima dată de către Grippo în anul 1991 (3) 
şi este definit ca o leziune de uzură dentară, care 
apare de regulă la nivel cervical, pe suprafeţele ves-
tibulare ale dinţilor (atât anteriori, cât şi posteriori). 
Teoria abfracţiei dentare susţine faptul că aceste le-
ziuni sunt determinate de stresul fizic cauzat de ac-
ţiunea unor forţe paraxiale (relaţii ocluzale defectu-
oase) asupra zonei cervicale a dintelui, forţe care, 
în timp, reuşesc să rupă legăturile dintre cristalele 
de hidroxiapatită, rezultând microfracturi în smaţul 
dentar. Aceste micro-fracturi vor favoriza pierderea 
de substanţă dentară în regiunea cervicală. Această 
teorie legată de abfracţie este susţinută de nume-
roase studii publicate în literatura de specialitate, 
mai ales de anumite cercetări făcute pe pacienţi cu 
bruxism, care au prezentat astfel de leziuni cu o 
frecvenţă mai crescută faţă de pacienţii fără bru-
xism (4).

Cu toate acestea, anumite studii sugerează fap-
tul că etiologia abfracţiei dentare este încă neeluci-
dată, în condiţiile în care leziunile apar cu prepon-
derenţă pe feţele vestibulare ale dinţilor şi foarte rar 
pe feţele linguale. De asemenea, un studiu clinic 
prospectiv a relevat faptul că, în urma reechilibrării 
ocluzale, aceste leziuni cervicale au progresat (5).

Scopul acestui studiu este acela de a revizui lite-
ratura de specialitate pentru a putea distinge cauze-
le leziunilor cervicale noncarioase (LCNC), impli-
cit ale abfracţiei dentare, dar şi de a evidenţia 

metodele de tratament actuale în cazul acestei pato-
logii. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Pentru realizarea acestui studiu tip review de li-
teratură, doi cercetători au efectuat o căutare a arti-
colelor relevante pentru tema aleasă. Au fost căuta-
te articole relevante utilizând bazele de date 
Pubmed şi Embase. Strategia de căutarea s-a făcut 
utilizând următoarele combinaţii de cuvinte cheie: 
„leziuni cervicale noncarioase“, „uzură dentară“, 
„abfracţie“, „stres ocluzal“, „ocluzie dentară“. Mo-
torul de căutare s-a limitat la articole scrise în limba 
engleză publicate între anii 1991 şi 2020.

Articolele au fost selectate pe baza următoarelor 
criterii de includere: studii clinice sau de laborator, 
care s-au concentrat pe felul în care stresul a fost 
incriminat ca factor cauzator pentru leziunile cervi-
cale noncarioase, precum şi diferitele perspective 
vizavi de tratamentul adjuvant al acestor leziuni.

Au fost excluse următoarele tipuri de articole: 
articole sub formă de rezumat, fără a se găsi conţi-
nutul întreg al acestora, articole irelevante pentru 
tema de studiu aleasă.

RezuLtate

S-a efectuat o primă căutare a articolelor pe baza
cuvintelor cheie, ceea ce a generat un număr de 186 
de articole cu potenţial eligibil, dintre care 97 în 
PubMed şi 89 în baza de date Embase. Dintre arti-
colele găsite, 83 de articole au fost identificate ca 
duplicate şi, ulterior, au fost şterse, apoi cele 103 
articole rămase au fost verificate pe baza titlului, a 
cuvintelor cheie şi a rezumatelor. În urma unei noi 
analize a titlurilor şi a rezumatelor, au fost excluse 
34 de articole deoarece concluziile lor nu erau rele-
vante pentru cercetarea noastră.  

Dintre cele 69 de articole incluse, 31 au fost stu-
dii clinice şi 38 studii de laborator. Dintre aceste 
studii, 56 (81%) au raportat o asociere între stresul 
ocluzal şi LCNC, în timp ce în rest, în celelalte 13 
studii (19%), s-au obţinut rezultate neconcludente 
sau contradictorii.

DISCUŢII

În total, 56 de studii susţin teoria abfracţiei den-
tare, faptul că aceste leziuni sunt cauzate de stresul 
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fizic generat de relaţii ocluzale defectuoase (obice-
iuri parafuncţionale, ghidaje sau relaţii ocluzale de-
fectuoase) (fig. 1). Numărul total de subiecţi pre-
zenţi în studiile care confirmă teoria abfracţiei a 
fost de 3.908, cu vârste între 15 şi 80 de ani. Legat 
de numărul pacienţilor din eşantioanele luate în 
considerare în studii, s-a observat faptul că acesta 
variază între 6 şi 2.386, eşantioanele mici (mai puţin 
de 100 de subiecţi) fiind cel mai frecvent întâlnite.

Romeed sugerează în studiul de cohortă faptul 
că ar exista o posibilă relaţie de cauzalitate între 
prezenţa faţetelor de uzură ocluzale şi leziunile cer-
vicale noncarioase; în acest context, autorii suge-
rează că apariţia leziunilor cervicale ar fi la aproxi-
mativ trei ani de la decelarea suprafeţelor ocluzale 
de uzură (6).

Dintre cele 33 de studii in vitro, 24 au folosit 
diferite metode informatice, precum “occlusal fin-
gerprint analyser“ (OFA), pentru a anticipa răspun-
sul şi comportamentul structurilor dentare afectate 
de stres mecanic. Alte 9 studii au utilizat tomoden-
sitometrie şi tomografie prin coerenţa optică pentru 
a obţine imagini de microstructură ale LCNC (7). 
În urma analizei în laborator, pe modele, cele mai 
frecvente faţete de abrazie apar în cazul premolari-
lor. Toate studiile care au folosit metode informati-
ce de cuantificare a datelor au relevat faptul că pre-
siunea ocluzală dezvoltă un stres asupra regiunii 
cervicale indiferent de tipul şi direcţia forţei (8).

Un studiu in vitro, condus de Grippo, a evidenţi-
at efectele suplimentare ale eroziunii acide (produ-
sele utilizate au fost acid clorhidric pH = 0,1 şi suc 
de portocale pH = 4) pe dinţii supuşi unor cicluri de 
stres mecanic (72 cicluri/min, total 9.200 de cicluri) 

asupra profunzimii LCNC pe premolarii extraşi. 
Dinţii care au primit o şarjă de stres chimic au pre-
zentat leziuni semnificativ mai profunde decât din-
ţii din studiul de control (9).

Tot în acest context, alte două studii au analizat 
acţiunea combinată (mecanică şi chimică) asupra 
gravităţii leziunilor cervicale noncarioase. Stani-
nek a studiat efectele biocoroziunii (pH uşor acid = 
6 sau neutru = 7) şi ale stresului mecanic (5,5 până 
la 55 megapascali, 2 hertzi, 1 milion de cicluri) asu-
pra pierderii de dentină. Palamara a demonstrat că 
dizolvarea acidă (1% acid lactic, ph 4,5, timp 28 de 
ore) a LCNC a fost afectată de încărcările ocluzale 
ciclice (100 de N, 2 HtZ, 200.000 cicluri) (9,10,11).

Au fost identificate 13 articole care nu susţin te-
oria abfracţiei dentare (fig. 2). Numărul total de su-
biecţi prezenţi în studiile care infirmă teoria abfrac-
ţiei a fost 924, cu vârste între 14 şi 80 de ani. 
Numărul pacienţilor din eşantioane variază între 30 
şi 299, jumătate din studiile incluse având eşantioa-
nele de pacienţi cu mai puţin de 100 de pacienţi.

Doar în 5 studii clinice (din totalul de 8) s-au 
menţionat criteriile de includere şi excludere utili-
zate pentru recrutarea pacienţilor; 5 studii au recru-
tat subiecţii dintre pacienţii care s-au prezentat în 
serviciile de medicină dentară, iar 1 studiu dintr-un 
grup de studenţi la medicină dentară; 2 studii nu au 
specificat cum s-a făcut recrutarea subiecţilor. Re-
zultatele celor 5 studii in vitro asupra caracteristici-
lor morfologice ale leziunilor noncarioase pe dinţi 
umani extraşi nu au fost concludente pentru a susţi-
ne teoria abfracţiei.

Un alt studiu experimental a remarcat că aplica-
rea de forţe ocluzale nu a afectat dezvoltarea LCNC 

Figura 1. Numărul de studii care susţin teoria abfracţiei dentare

Figura 2. Articole care nu susţin teoria abfracţiei dentare
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pe dinţii cu abrazii cauzate de periuţa de dinţi (12).
Două studii prospective au fost analizate în rea-

lizarea acestui review de literatură. Unul dintre ele 
a avut o durată de 3 ani şi a observat LCNC la 40 de 
studenţi la medicină dentară. Ambele articole con-
cluzionează că există o asociere între faţetele de 
uzură şi dezvoltarea LCNC (13,14).

Studiile de laborator au sugerat că LCNC sunt 
rezultatul stresului şi mecanismul combinat de de-
gradare descris de Grippo provoacă iniţierea şi per-
petuarea altor mecanisme ale leziunilor respective. 
Rezultatele obţinute sugerează faptul că relaţia ca-
uză-efect este consecventă, în funcţie de situaţie, şi 
anume stresul fizic va determina abfracţie, frecarea 
va determina uzura dinţilor pe suprafeţele ocluzale 
şi biocoroziunea va determina leziuni de eroziune 
chimică, dar şi că toate acestea au capacitatea de 
iniţiere şi perpetuare a altor leziuni cervicale non-
carioase (15,16).

Bartlett şi Shah au sugerat că LCNC este de ori-
gine multifactorială, posibilitatea ca stresul ocluzal 
să determine leziuni cervicale nu poate fi eliminată, 
deoarece efectul său asupra formării leziunilor este 
dificil de evaluat prin studii clinice (10,11,17).

În studiile de laborator, “occlusal fingerprint 
analyser“ (OFA) s-a dovedit a fi metoda cel mai des 
utilizată pentru a studia efectul forţelor de încărcare 
ocluzală asupra dezvoltării LCNC. OFA este o me-
todă informatizată care permite anticiparea răspun-
sului sau comportamentul structurilor dentare afec-
tate de stresul mecanic. Ea poate rezolva, de 
asemenea, probleme mecanice complicate. Totuşi, 
ecuaţiile matematice corespunzătoare sunt necesa-
re pentru a prezice răspunsul real al structurilor 
dentare. A fost găsită o mare variaţie a valorilor 
modulului Young: valorile modulului Young al 
smalţului au variat între 87.500 şi 46.900 MPa, în 
timp ce valorile dentinei sunt cuprinse între 19.800 
şi 15.000 MPa (18).

Toate studiile incluse în această revizuire care 
au utilizat OFA au susţinut că abfracţia este un po-
sibil mecanism de a provoca LCNC, faţă de alte 
studii de laborator care au avut rezultate contradic-
torii. Dintre studiile de laborator, studiile observaţi-
onale au fost mai frecvente decât studiile experi-
mentale. Patru studii de laborator au raportat dovezi 
ale abfracţiei. Din cauza numărului mic de studii 
experimentale, este posibil ca regiunea cervicală a 
dinţilor să fie susceptibilă la leziuni de abraziune 

datorate oboselii, stresului şi expunerii la acizii din 
condiţiile de laborator (15,16,19).

Rezultatele multor cercetări acceptă ipoteza de 
la care am pornit în realizarea acestui review de li-
teratură – şi anume că factorii ocluzali au fost aso-
ciaţi cu prezenţa LCNC. Cu toate acestea, mulţi 
autori remarcă faptul că forţele de tensiune mai 
mici din mişcările laterale nu reduc/împiedică pro-
gresia leziunea. Acest rezultat confirmă faptul că, 
deşi tensiunile create în laborator sunt mai slabe 
dacă nu sunt axiale, interferenţa ocluzală continuă 
să acţioneze, promovând progresia leziunilor. In-
terferenţa ocluzală în intercuspidarea maximă şi în 
apropierea zonei nefuncţionale sunt, de asemenea, 
factori de risc pentru dezvoltarea LCNC. Trebuie 
menţionat faptul că mişcarea de propulsie adecvată 
este deseori corelată cu absenţa leziunilor, adică 
pacienţii fără leziuni au interferenţe mai puţine în 
ghidajul anterior (15).

Frecvenţa faţetei de uzură în grupurile incisive 
ar putea să fie legată de frecvenţa crescută a obice-
iurilor parfuncţionale. Obiceiurile parafuncţionale 
sunt mai frecvente la pacienţii cu LCNC; sarcina 
ocluzală generată de aceste obiceiuri este mai mare 
decât încărcăturile axiale, cauzând leziuni semnifi-
cative ale ţesuturilor dentare. Masticaţia unilaterală 
nu a fost asociată cu prezenţa leziunilor (20).

Potrivit studiilor incluse, majoritatea (56 de arti-
cole din 69, 81%) au adus dovezi care să sprijine 
asocierea dintre LCNC şi stres (16,21).

Legat de modalităţile de tratament pentru leziu-
nile cervicale noncarioase, studiile publicate până 
în acest moment recomandă prevenţia prin modifi-
carea dietei, a metodei de periaj, folosirea gutiere-
lor nocturne de bruxism, folosirea gumei de meste-
cat pentru creşterea debitului secreţiei salivare şi/
sau elaborarea unui potenţial tratament medical in-
trinsec sau psihoterapie (21).

O altă abordare terapeutică ar fi monotorizarea 
leziunilor cervicale noncarioase. Uzura dinţilor 
este privită ca un proces fiziologic, de aceea se in-
dică monotorizarea acestor leziuni, iar tratamentul 
prin restaurare trebuie să ţină cont de vârsta pacien-
tului şi de vitalitatea dinţilor. În cazul leziunilor de 
abrazie accentuate, pentru dinţii afectaţi s-ar putea 
indica, de asemenea, alongări chirurgicale asociate 
ulterior cu reconstrucţii protetice de tipul coroane-
lor de acoperire sau proteze parţiale fixe.
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În majoritatea cazurilor, pacienţii nu acuză acu-
ze sensibilitate dentinară şi nici afectarea funcţiei 
esteticii, de aceea, în general, se urmăreşte monoto-
rizarea LCNC la intervale de timp de 6-12 luni, fără 
alte intervenţii, în situaţiile în care lipsa de substan-
ţă dură nu depăşeşte 1 mm (22).

Terapia ocluzală prin ajustare are ca scop şlefu-
iri selective cu scopul de a elimina contactele şi in-
terferenţele premature şi de a obţine relaţii ocluzale 
stabile şi funcţionale. Se examinează poziţia man-
dibulei, intercuspidarea maximă, relaţiile de oclu-
zie statică la nivelul incisivilor, caninilor şi primi-
lor molari, curbele ocluzale şi gradul de cuspidare 
al dinţilor. Examinarea completă trebuie să cuprin-
dă identificare interferenţelor ocluzale şi parafunc-
ţiile orofaciale (23-25). Ajustările ocluzale neco-
respunzătoare pot provoca iniţierea cariilor dentare, 
uzura dinţilor şi hipersensibilitate dentinară. Pentru 
a evita forţele ocluzale necorespunzătoare, literatu-
ra de specialitate recomandă purtarea unor dispozi-
tive de protecţie (gutiere) pentru a minimiza iniţie-
rea LCNC (26).

Hipersensibilitatea dentinară este primul simp-
tom al LCNC, dar acesta poate apărea mai târziu 
deoarecere procesul de abrazie este lent şi cronic 
asociat cu un proces de remineralizare dentinară. 
Tratamentele noninvazive presupun aplicarea de 
desensibilizanţi, de lacuri cu fluor sau utilizarea 
pastelor de dinţi desensibilizante (26).

Tratamentul restaurativ al leziunilor de uzură se 
face uneori cu dificultate din cauza contaminării prin 
umiditate, acces dificil la limitele subgingivale şi in-
capacitatea de a trata dentina sclerotică (26-28). 

Nu există dovezi legate de faptul că tratarea le-
ziunilor prin tehnici de restaurare opreşte evoluţia 

LCNC; de aceea, se recomandă să se respecte ur-
mătoarele condiţii pentru alegerea acestei metode 
de tratament: prezenţa cariilor active însoţite de le-
ziunile abrazive, leziunile localizate pe marginile 
cervicale şi/sau subgingival, care impiedică contro-
lul plăcii bacteriene cu risc crescut de apariţie de 
carii şi parodontită marginală, dinţi cu una sau două 
defecte în suprafaţă, pierderea integrităţii dinţilor 
şi/sau pulpei dentare la care tratamentele noninva-
zive au eşuat, atunci când sunt necesare reconstitu-
iri protetice ce implică dinţii afectaţi de LCNC sau 
la cererea pacientului (29).

CONCLuzII

Leziunile cervicale noncarioase (LCNC) au o 
etiologie multifactorială. Există o legătură între di-
feriţii factorii etiologici şi factorii favorizanţi ai pa-
cientului care ar putea duce la iniţierea şi progresia 
diferitelor leziuni de abrazie şi diferitelor aspecte 
clinice. Studiile publicate în acest sens pun in evi-
denţă faptul că există o asociere între stresul oclu-
zal şi leziunile cervicale noncarioase. Obiceiurile 
parafuncţionale, cum ar fi încleştarea dinţilor, dar şi 
relaţiile ocluzale defectuoase reprezintă factori de 
risc pentru apariţia şi dezvoltarea LCNC. Nu există 
o confirmare specifică a strategiilor de tratament
autentice şi de succes pentru aceste leziuni de ab-
fracţie. Cu toate acestea, literatura de specialitate
pune un accent deosebit pe examinarea clinică
complexă (cu scopul de a identifica factorii etiolo-
gici ai LCNC), asociată cu elaborarea unui plan de
tratament adaptat diagnosticului complet al pacien-
tului.
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