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ABSTRACT
Objectives. The study aimed to assess the periodontal status of a group of patients and to highlight the correlations 
with factors favoring the occurrence and worsening of periodontal disease.
Material and method. The study was carried out within the „Dr. Vodiță“ Dental Clinic for a period of 2 years. The 
study group initially consisted of 266 patients who approached the Clinic for various dental reasons. We applied 
inclusion and exclusion criteria from the study to the initial group of patients. After applying the inclusion and exclu-
sion criteria from the study, the final group of patients consisted of 205 patients of both sexes, aged between 18 and 
76 years. The data were analyzed and statistically processed with the Microsoft Excel 2016 program.
Results. The study group consisted of 138 male patients and 67 female patients, including 5 bruxomaniacs, 12 oral 
respirators, 36 patients with malocclusions and 54 patients with reduced or extended edentulous partially prosthet-
ic. The Loe and Silness gingival index and the papillary bleeding index had the majority value 1.
Discussions. In the present study, young patients were best represented. Cardiovascular diseases have an in-
creased incidence among the group analyzed, 17.07% of patients said they live in stressful conditions and 47.32% 
of patients said they smoke.
Conclusions. Most patients in the present study were young adults with generalized forms of periodontal disease. 
The main reasons for presenting to the doctor were gingival bleeding and halitosis, which are signs of periodontal 
disease. Smoking, daily stress and cardiovascular diseases are factors involved in the appearance and evolution 
of periodontal disease.
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REZUMAT
Obiective. Studiul a avut drept scop evaluarea statusului parodontal a unui lot de pacienți și evidenţierea unor 
corelații cu factorii favorizanți ai apariției și agravării bolii parodontale.
Material şi metodă. Studiul s-a desfăşurat în cadrul Clinicii stomatologice „Dr. Vodiță“ pe o perioadă de 2 ani. Lotul 
de studiu a fost alcătuit inițial din 266 pacienți care s-au adresat clinicii din diferite motive stomatologice. La lotul 
inițial de pacienți, am aplicat criterii de includere şi de excludere din studiu. După aplicarea criteriilor de includere şi 
excludere din studiu, lotul final de pacienți a fost alcătuit din 205 pacienți de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 
18 şi 76 ani. Datele au fost analizate şi prelucrate statistic cu programul Microsoft Excel 2016.
Rezultate. Lotul de studiu a fost compus din 138 pacienți de sex masculin şi 67 pacienți de sex feminin, dintre care 
5 bruxomani, 12 respiratori orali, 36 pacienți cu malocluzii şi 54 pacienți care prezentau edentații reduse sau întin-
se parțial protezate. Indexul gingival Loe şi Silness și indexul de sângerare papilară au avut majoritar valoarea 1.
Discuții. În prezentul studiu, cel mai bine au fost reprezentați pacienții tineri. Afecțiunile cardiovasculare au o 
incidență crescută în rândul lotului analizat, 17,07% dintre pacienți au declarat că trăiesc în condiții stresante și 
47,32% dintre pacienți au declarat că fumează.
Concluzii. Majoritatea pacienților din prezentul studiu au fost adulți tineri, cu forme generalizate ale parodontopati-
ilor. Principalele motive ale prezentării la medic au fost sângerarea gingivală şi halitoza, care constituie semne ale 
îmbolnăvirii parodontale. Fumatul, stresul cotidian ți bolile cardiovasculare reprezintă factori implicați în apariția și 
evoluția bolii parodontale.
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INTRODUCERE

După Brown şi colab. [1], boala parodontală şi 
caria dentară sunt cele mai frecvente afecțiuni în-
tâlnite la nivelul dentiției umane. Boala parodonta-
lă este o infecție bacteriană cronică ce este caracte-
rizată de inflamație persistentă, afectarea țesuturilor 
de suport şi resorbția osului alveolar [2].

Termenii de boală parodontală se referă atât la 
gingivită, cât şi la parodontită [3]. În timp ce gin-
givita reprezintă o afecțiune reversibilă indusă de 
prezența plăcii bacteriene, parodontita poate fi de-
finită ca o boală inflamatorie cronică, inițiată de 
biofilmul dentar şi perpetuată de un răspuns imun 
dereglat [4].

În general, parodontita este recunoscută drept o 
afecțiune în care țesuturile de susținere ale dintelui 
sunt distruse progresiv [5], cu apariția recesiunii 
gingivale [6], pierderea colagenului gingival [7], 
degradarea ligamentelor periodontale [8], resorbția 
alveolelor dentare şi, în final, pierderea dinților [9].

Pentru o lungă perioadă de timp, s-a crezut că 
gingivita şi parodontita apar ca efecte ale îmbătrâ-
nirii ligamentelor periodontale, cu creşterea riscu-
lui de apariție a inflamației şi a pungilor paro-
dontale [3], dar există studii prin care s-a demonstrat 
că acest tip de afecțiune nu este doar apanajul 
adulților, apărând destul de frecvent şi la vârste ti-
nere [10].

SCOP

Scopul prezentului studiu a fost reprezentat de 
evaluarea statusului parodontal a unui lot de 
pacienți și de evidenţierea unor corelații cu factorii 
favorizanți ai apariției și agravării bolii parodontale.

MATERIALE ŞI METODE

Studiul s-a desfăşurat în cadrul Clinicii stoma-
tologice „Dr. Vodiță“ pe o perioadă de 2 ani. Lotul 
de studiu a fost alcătuit inițial din 266 pacienți care 
s-au adresat Clinicii din diferite motive stomatolo-
gice. La lotul inițial de pacienți am aplicat criterii 
de includere şi de excludere din studiu. Criteriile 
de includere în studiu au fost pacienți cooperanți, 
fără edentații sau cu un număr redus de unități den-
to-parodontale absente.

Criteriile de excludere din studiu au fost 
pacienții care au întrerupt tratamentul din diferite 

motive personale și pacienții cu edentație subtotală 
sau totală.

După aplicarea criteriilor de includere şi exclu-
dere din studiu, lotul final de pacienți a fost alcătu-
it din 205 pacienți de ambele sexe, cu vârste cu-
prinse între 18 şi 76 ani.

În vederea includerii în studiul privind evalua-
rea statusului parodontal, pacienții au semnat 
consimțământul privind posibilitatea utilizării 
informațiilor din fișa medicală în scopuri științifice, 
cu protecția datelor cu caracter personal, şi au 
efectuat la recomandare ortopantomografii în cen-
tre specializate de radiologie dentară în vederea 
stabilirii exacte a diagnosticului. De asemenea, 
pacienților li s-au efectuat fotografii încă de la pri-
ma prezentare în clinică. 

Fiecare pacient inclus în studiu a beneficiat de o 
anamneză riguroasă, din care s-au cules date pri-
vind vârsta pacientului, istoricul medical, istoricul 
dentar, condițiile de muncă şi viață, eventualele 
obiceiuri vicioase.

Datele au fost analizate şi prelucrate statistic cu 
programul Microsoft Excel 2016.

REZULTATE

Lotul de studiu a fost compus din 138 pacienți 
de sex masculin şi 67 pacienți de sex feminin. În 
ceea ce priveşte distribuția pe grupe de vârstă, ma-
joritatea pacienților din lotul analizat aparțineau 
grupei de vârstă 31-40 ani (56,09%).

În ceea ce priveşte motivele prezentării la medi-
cul stomatolog, pacienții din lotul studiat au 
enunțat motive precum: sângerare gingivală, lezi-
uni odontale simple şi complicate, tratate sau ne-
tratate, restaurări protetice (fractura placajului fizi-
onomic, modificarea de culoare a placajului 
fizionomic, aspect inestetic ca urmare a retracției 
gingivale, sensibilitate dureroasă la nivelul stâlpi-
lor de punte sau la nivelul dinților pe care se spriji-
nă elementele de agregare ale protezelor parțiale 
etc.), halitoză, tulburări funcționale ca urmare a 
mobilității dentare de diferite grade, depozite de 
tartru supra şi subgingival, hipersensibilitare den-
tară.

Principalele motive ale prezentării la medicul 
dentist au fost reprezentate de sângerarea gingiva-
lă şi de halitoză. Astfel, dintre cei 205 pacienți 
chestionați, 123 au reclamat sângerarea gingivală 
spontană sau la periaj şi 106 au semnalat prezența 
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halitozei. 87 pacienți din total s-au plâns de ambe-
le fenomene.

În ceea ce priveşte condițiile de muncă şi viață, 
35 de pacienți au semnalat că lucrează şi/sau tră-
iesc în condiții stresante. Din totalul de 205 
pacienți, 97 sunt fumători (47,31%), dintre care 28 
sunt fumători cronici (reprezentând 28,86% din 
rândul fumătorilor şi 13,66% din lotul de pacienți).

Analizând starea de sănătate generală, 33 de 
pacienți au declarat că suferă de afecțiuni cardio-
vasculare, 9 de diabet zaharat (2 prezintă diabet 
zaharat tip 1 şi 7 diabet zaharat tip 2), 2 pacienți 
prezintă afecțiuni neurologice (epilepsie) şi 8 pre-
zintă afecțiuni gastro-intestinale (gastrită, ulcer 
gastro-duodenal, reflux gastro-duodenal). Restul 
pacienților s-au declarat clinic sănătoşi.

Investigând factorii favorizanți ai îmbolnăviri-
lor parodontale, la lotul analizat am depistat 5 bru-
xomani, 12 respiratori orali, 36 pacienți cu malo-
cluzii şi 54 pacienți care prezentau edentații reduse 
sau întinse parțial protezate.

Calculând indexul gingival Loe şi Silness, am 
constatat la lotul studiat o incidență mai crescută a 
valorilor 1 (102 cazuri) şi 2 (82 cazuri). Valoarea 3 
a indexului Loe şi Silness am întâlnit-o în 15 ca-
zuri, iar valoarea 0 în 6 cazuri.

În ceea ce priveşte indexul de sângerare papila-
ră Muhlemann, valoarea 0 am întâlnit-o în 11 ca-
zuri, valoarea 1 în 79 cazuri, valoarea 2 în 72 ca-
zuri, valoarea 3 în 29 cazuri şi valoarea 4 în 14 
cazuri.

Pe baza anamnezei, a examenului clinic şi exa-
menului paraclinic imagistic, am stabilit pentru lo-
tul studiat următoarele diagnostice:

 – 8 pacienți nu prezentau semne de îmbolnăvi-
re parodontală (notat cu 1 în figuri)

 – 18 pacienți prezentau gingivită cronică loca-
lizată (notată cu 2 în figuri)

 – 82 pacienți prezentau gingivită cronică gene-
ralizată (notată cu 3 în figuri)

 – 17 pacienți prezentau parodontită cronică lo-
calizată (notată cu 4 în figuri)

 – 80 pacienți prezentau parodontită cronică ge-
neralizată (notată cu 5 în figuri).

Corelând asocierea dintre sexul pacienților și 
tipul de boală parodontală diagnosticată, la pacien-
tele din lot am depistat mai frecvent gingivita cro-
nică generalizată (3), iar la bărbați parodontita cro-
nică generalizată (5) (figura 1).

Analizând corelația dintre nivelul declarat de 
stres, frecvența fumatului și prezența afecțiunilor 
parodontale în rândul pacienților din lot, am depis-
tat că nefumătorii cu boli parodontale erau majori-
tari atât în rândul pacienților care nu se considerau 
stresați, cât și în rândul pacienților care au declarat 
că trăiau și munceau în condiții stresante (figura 2).

Analizând corelația dintre starea de sănătate ge-
nerală și prezența bolilor parodontale la lotul studi-
at, deși lotul analizat conținea în general pacienți 
clinic sănătoși, pacienții cu parodontită cronică 
generalizată prezentau asociere cu bolile paro-
dontale și diabet zaharat, iar pacienții cu gingivită 
cronică localizată prezentau asociere cu diabetul 
zaharat (figura 3).

La lotul studiat, pacienții cu edentații neprote-
zate sau cei cu malocluzii erau mai frecvent 
asociați cu prezența gingivitei și parodontitei cro-
nice generalizate, iar pacienții cu bruxism sau res-
piratorii orali erau mai frecvenți în rândul cazurilor 
cu gingivită cronică generalizată (figura 4).

DISCUŢII

În prezentul studiu, cel mai bine au fost 
reprezentați pacienții tineri (164 pacienți sub 40 
ani), ceea ce denotă o preocupare a respectivelor 
grupe de vârstă pentru starea de sănătate dentară.

Din punctul de vedere al istoricului medical, 
putem afirma că afecțiunile cardiovasculare au o 
incidență crescută în rândul lotului analizat (33 

FIGURA 1. Distribuţia afecţiunilor parodontale pe sexe (cu portocaliu 
reprezentaţi bărbaţii, cu albastru reprezentate femeile)
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pacienți dintr-un total de 205, reprezentând aproxi-
mativ 16,1%), iar diabeticii au fost prezenți doar în 
proporție de 4,39%. Este bine cunoscut caracterul 
de interdependență dintre boala parodontală şi o 
serie de patologii sistemice (boli cardiovasculare, 
diabet zaharat etc.) [11], așa cum am depistat și în 
studiul nostru.

Evaluarea, întelegerea şi managementul adec-
vat al factorilor de risc locali şi generali pot facilita 
prevenirea şi controlul bolii parodontale [12]. Un 

bun control asupra afecțiunii generale cronice pre-
vine instalarea complicațiilor la nivel parodontal.

Asocierea între condițiile stresante de muncă şi 
viață şi alte afecțiuni generale scade capacitatea 
organismului de vindecare în caz de infecții sau 
inflamații [13], dar în studiul nostru stresul nu a 
reprezentat unul dintre factorii asociați în mod 
frecvent cu apariția și agravarea bolii parodontale, 
din rândul pacienților analizați doar 17,07% decla-
rând că trăiesc în condiții stresante.

FIGURA 2. Corelaţia dintre stres, fumat şi boala parodontală la lotul studiat  
(0 = albastru, nefumătorii; 1 = portocaliu, fumătorii moderaţi; 2 = gri, fumătorii cronici)

FIGURA 3. Corelaţia dintre starea de sănătate generală şi prezenţa bolilor parodontale

FIGURA 4. Corelaţia dintre factorii orali favorizanţi ai bolilor parodontale şi tipul de boală 
parodontală depistată
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47.32% dintre pacienții din prezentul studiu au 
declarat că fumează, iar riscul de leziuni paro-
dontale în cazul fumătorilor a fost confirmat de 
multiple studii [14-16]. Se estimează că mai mult 
de 40% dintre cazurile de parodontită la adulți se 
datorează fumatului zilnic [11]. Fumatul interferă 
cu capacitatea de vindecare parodontală [17,18] 
după igienizarea mecanică sau după intervenții 
chirurgicale parodontale sau GBR [19], prin 
vasoconstricția locală produsă de nicotină. De ase-
menea, fumatul inhibă funcția imunologică și afec-
tează negativ nivelul imunoglobulinelor, crescând 
susceptibilitatea la infecții bacteriene.

Este de remarcat prezența la lotul studiat a gin-
givitei cronice generalizate în 40% dintre cazuri şi 
a parodontitei cronice generalizate în 39% dintre 
cazurile investigate.

CONCLUZII

Majoritatea pacienților din prezentul studiu au 
fost adulți tineri, cu forme generalizate ale paro-
dontopatiilor. Principalele motive ale prezentării la 
medic au fost sângerarea gingivală şi halitoza, care 
constituie semne ale îmbolnăvirii parodontale. Fu-
matul, bolile cardiovasculare, edentațiile neprote-
zate și malocluziile au reprezentat la lotul analizat 
factori favorizanți pentru apariția și evoluția bolii 
parodontale.
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