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Notă: În rezumatul tezei de doctorat sunt prezentate
rezultatele  cercetărilor  experimentale  personale,  concluziile
generale și o bibliografie selectivă. În redactarea rezumatului s-a
păstrat  aceeași  numerotare  utilizată  în  textul  tezei  de doctorat
pentru capitole, tabele sau figuri.

Prezenta teză de doctorat cuprinde un număr de 60
figuri, 26 tabele și 483 referințe bibliografice. În rezumat este
inclus  un  număr  limitat  de  figuri  și  tabele,  menținând
numerotarea din teza de doctorat.

CUVINTE CHEIE

 Traumă ocluzală
 Parodontită cronică
 Parametri parodontali
 Pierderi tisulare
 Terapie parodontală
 Terapie ocluzală
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CONTRIBUȚII PERSONALE

CAPITOLUL IV. MOTIVAȚIA ȘI OBIECTIVELE
CERCETĂRII

Începând  încă  din  primele  decenii  ale  secolului  trecut
cercetătorii  și-au  concentrat  activitatea  pe  aspectele
etiopatogenice ale bolii parodontale care includ forțele ocluzale
traumatice ca factor de risc local pentru apariția și dezvoltarea
îmbolnăvirilor parodontale. Prin urmare, la o primă vedere, tema
de cercetare nu este una inedită. Totuși, în multitudinea de studii
de  nișă  realizate,  există  numeroase  lacune  și  deficite  de
înțelegere  a  mecanismelor  care  stau  în  spatele  unei  relații
aparent  simple.  Deși  s-au  realizat  clasificări  repetate  ale
traumatismelor  ocluzale,  în  terapia  parodontală  complexă  este
nevoie de o înțelegere completă și complexă a fiziopatologiei,
cu individualizare pe cazul pacientului. Obiectivul principal al
cercetării  de  față  a  constat  în   clarificarea  relațiilor
etiopatogenice  dintre  forțele  ocluzale  traumatice  și  boala
parodontală,  prin  mijloace  de  cercetare  in  vitro,  clinice  și
paraclinice.

Studiile  in  vitro  s-au  concentrat  mai  mult  pe  analiza
deplasărilor  în  cazul  exercitării  de  forțe  ortodontice;  studiile
FEM în aria traumatismelor ocluzale sunt aproape absente și cu
factori de bias. Astfel,  pare necesitatea unui studiu, realizat în
cercetarea de față, care a propus o elucidare a efectelor pe care
forțe  ocluzale  de  diferite  intensități  și  distribuire  le  exercită
asupra  molarilor  și  țesuturilor  parodontale  în  termeni  de
deplasare maximală și tensiune.

Obiectivul  studiului  de microscopie  optică  a  fost  de  a
cerceta influența forțelor ocluzale asupra resorbției radiculare la
dinții  cu  boală  parodontală,  prin  cuantificarea  acesteia  ca
suprafață și volum, pe dinți cu și fără contact ocluzal.
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Există foarte puține informații referitoare la încărcătura
inflamatorie în condițiile traumei ocluzale pe teren parodontopat
iar analiza posibilei influențe a acestei asocieri la nivel sistemic
este absentă în literatura de specialitate. Prin urmare, cercetările
paraclinice propun o analiză a încărcăturii inflamatorii locale la
pacienții  cu  traumă  ocluzală,  prin  evaluarea  diferențelor  în
nivelurile de RANKL, un cunoscut marker al resorbției osoase,
implicat  direct  în  diferențierea  și  activitatea  osteoclastelor,  în
fluid  crevicular  (GCF)  la  pacienți  cu  parodontită  cronică
superficială,  cu  sau  fără  traumă  ocluzală  cronică  asociată.  În
plus, se propune și o evaluare a gradului de inflamație sistemică
la pacienții cu traumă ocluzală, cuantificată prin nivelele serice
de proteină C reactivă și fibrinogen, în comparație cu pacienții
cu forțe masticatorii fiziologice.

Terapia  de  corectare  ocluzală  constituie  o  temă
controversată, cu rezultate discordante în studiile de specialitate
referitoare  la  beneficiile  concrete  pe  care  aceasta  le  aduce.
Cercetarea  propune  și  o  clarificare  a  efectelor  terapiei  de
corectare ocluzală,  în asociere cu terapia parodontală standard
non-chirurgicală (detartraj  și surfasaj radicular)  la pacienții  cu
boală parodontală și traumă ocluzală. În această componentă a
tezei  există  două  direcții  de  cercetare.  Prima  dintre  ele
investighează  posibilitatea  utilizării  profilului  bacterian  pentru
monitorizarea rezultatelor terapeutice complexe. Cea de-a doua
direcție  se  concentrează  pe  evaluarea  terapiei  asociate  asupra
statusului  parodontal  la  pacienții  cu  parodontită  și  traumă
ocluzală cronică generată de parafuncții (în acest caz particular,
bruxismul).

6



CAPITOLUL V. CERCETĂRI IN VITRO REFERITOARE
LA EFECTELE TRAUMEI OCLUZALE ASUPRA

ȚESUTURILOR DENTO-PARODONTALE

V.1 Studiu utilizând metoda elementelor finite cu privire la
comportamentul țesuturilor parodontale afectate, sub

acțiunea unor forțe ocluzale traumatice

V.1.1 Introducere și scopul studiului
Scopul  studiului  de  față  a  fost  să  investigheze  prin

intermediul  analizei  de  elemente  finite  tensiunile  axiale  pe
direcția forței, precum și deplasările în cadrul exercitării de forțe
de  diferite  intensități  asupra  unui  model  de  molar  secund
mandibular.

V.1.2 Material și metodă
Un model  de element  finit  tridimensional  al  molarului

secund  drept  mandibular  a  fost  construit,  cu  următoarele
dimensiuni: lungime coronară 7mm, lungime radiculară 13mm,
diametrul MD al coroanei 10,5mm, diametrul MD al coroanei la
nivelul  cervical  8mm,  diametrul  VO  al  coroanei  10mm,
diametrul  VO al coroanei la nivel  cervical  9mm. Proprietățile
biomecanice ale diferitelor țesuturi au fost măsurători derivate în
literatură. Fiecare țesut individual a fost modelat ca un material
elastic omogen, izotrop și linear. 

Structura  3D  a  fost  cuprinsă  în  Catia  V5  (Dassault
Systèmes,  Franța),  cu  20,875  noduri  și  16,616  elemente
prismatice, discretizare cu elemente finite prismatice parabolice.
Dimensiunea elementelor (laturile prismelor) au fost după cum
urmează:  mandibulă-7,935  mm  cu  o  precizie  1,27  mm;
ligament: 0,892 mm cu o precizie 0,143 mm; dinte: 1,27 mm cu
o precizie 0,203 mm.
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Constrângere  rigidă  a  fost  aplicată  cu  intensități  de
500N, 650N, 800N și, respectiv, 1000N forță. Interfețele dintre
dentină și membrana parodontală, membrana parodontală și osul
alveolar,  între  smalț  și  dentină  și  între  țesuturile  dentinei  și
pulpei au fost tratate ca legături perfect lipite. 

Sarcinile au fost proiectate și simulate pentru a identifica
influența  situsurilor,  modelul  și  direcția  încărcării  mecanice
asupra dinților  și  stresului  parodontal  von Mises.  Distribuțiile
stresului  von  Mises  (Zelic  et  al.,  2015)  au  fost  cartografiate
(Fig.V.1, V.2).

V.1.3 Rezultate
În  cazul  simulării  unei  situații  clinice  optime  (molar

neangulat în alveolă,  os alveolar neafectat  de distrucție),  forța
aplicată  simetric  și  uniform  la  nivelul  suprafeței  ocluzale  a
generat  următoarele  valori  ale  tensiunii  axiale  (Tabel  V.1,
Fig.V.3-12):
- Tensiunea axială pe direcția forței a variat de la 33,2 la
66,3 mPa, nivelul mediu fiind de 49,00±14,27 mPa.
- Tensiunea  axială  pe  direcția  forței  crește  semnificativ
odată cu creșterea forței ocluzale (r= +0,999; p=0,001). 
- Tensiunea  axială  pe  direcția  forței  crește  semnificativ
odată cu creșterea deplasării maxime (r= +0,999; p=0,001).

Fig V.5 Deplasare și tensiune os întreg, dinte neangulat, cu forțe simetrice de
500N

 
Fig V.11 Deplasare os întreg, dinte neangulat, cu forțe simetrice de 1000N
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Simularea traumei ocluzale în contextul unui os alveolar
neafectat  și  a  unui  molar  secund  mandibular  neînclinat  prin
aplicarea  unei  forțe  asimetrice  distal  (simulând  contact
prematur)  a  generat  următoarele  rezultate  (Tabel  IV.2,  Fig.
IV.13-22):
- Tensiunea axială pe direcția forței a variat de la 110 la
219 mPa, nivelul mediu fiind de 161,50±46,62 mPa.
- Tensiunea  axială  pe  direcția  forței  crește  semnificativ
odată cu creșterea forței ocluzale (r= +0,999; p=0,001). 
- Tensiunea  axială  pe  direcția  forței  crește  semnificativ
odată cu creșterea deplasării maxime (r= +0,999; p=0,001).

Aplicarea  unei  forțe  ocluzale  simetrice  și  uniforme  în
contextul unui parodonțiu afectat (simularea unei lize osoase de
5,5mm) și a unui molar secund mandibular neînclinat a generat
următoarele date (Tabel V.3; Fig. V.23, V.24):
- Tensiunea axială pe direcția forței a variat de la 139 la
276 mPa, nivelul mediu fiind de 204,0±58,52 mPa.
- Tensiunea  axială  pe  direcția  forței  crește  semnificativ
odată cu creșterea forței ocluzale (r= +0,999; p=0,001). 
- Tensiunea  axială  pe  direcția  forței  crește  semnificativ
odată cu creșterea deplasării maxime (r= +0,999; p=0,001).

Simularea  situației  clinice de mezio-înclinare  cu 20° a
molarului  secund mandibular  în  contextul  unui  parodonțiu  de
susținere  sănătos,  cu  aplicarea  unei  forțe  unilateral  distal,  a
decelat următoarele date (Tabel V.4, Fig. V.25-34):

- Tensiunea axială pe direcția forței a variat de la 36,1 la
72,1 mPa, nivelul mediu fiind de 50,70±17,42mPa.

- Tensiunea  axială  pe  direcția  forței  crește  semnificativ
odată cu creșterea forței ocluzale (r= +0,990; p=0,01).

- Tensiunea  axială  pe  direcția  forței  crește  semnificativ
odată cu creșterea deplasării maxime (r= +0,961; p=0,039).
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Fig V.27 Deplasare și tensiune os întreg, dinte angulat 200, cu forțe asimetrice

de 500N

            
Fig V.33 Deplasare și tensiune os întreg, dinte angulat 200, cu forțe asimetrice

de 1000N

Simularea  situației  clinice de mezio-înclinare  cu 20° a
molarului  secund mandibular  în  contextul  unui  parodonțiu  de
susținere afectat prin liză de 5.5mm și cu aplicarea unor forțe
unilaterale,  asimetrice,  distale,  a  condus  la  următoarele  date
(Tabel V.5, Fig. V.35, V.36):

- Tensiunea axială pe direcția forței a variat de la 311 la
622 mPa, nivelul mediu fiind de 458,75±132,94 mPa.

- Tensiunea  axială  pe  direcția  forței  crește  semnificativ
odată cu creșterea forței ocluzale (r= +0,995; p=0,006).

- Tensiunea  axială  pe  direcția  forței  crește  semnificativ
odată cu creșterea deplasării maxime (r= +0,996; p=0,006).

Nivelul mediu al deplasării maxime a înregistrat diferențe
statistice semnificative din punct de vedere statistic comparativ
pe tip de os (p=0,001) (Tabel V.6; Fig. V.137): 

- cel mai mic nivel mediu s-a înregistrat la  osul neafectat
de  boala  parodontală,  mezio-înclinat  20°  (0,027±0,008  mm),
înregistrând variații în intervalul 0,019 - 0,037 mm;

- cel mai mare nivel mediu s-a înregistrat la osul neafectat
de boala parodontală, molar neangulat, forța aplicată simetric și
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uniform  la  nivelul  suprafeței  distale  (9,885±2,854  mm),
înregistrând variații în intervalul 6,71 - 13,40 mm.

Nivelul  mediu  al  tensiunii  axiale  pe  direcția  forței  a
înregistrat diferențe statistice semnificative din punct de vedere
statistic  comparativ  pe  tip  de  os  (p=0,001)  (Tabel  V.7,  Fig.
V.38): 

- cel mai mic nivel mediu s-a înregistrat la  osul neafectat
de boala parodontală, molar neangulat, forța aplicată simetric și
uniform  la  nivelul  suprafeței  ocluzale  (49±14,27  mPa),
înregistrând variații în intervalul 33,2 – 66,6 mPa;

- cel mai mare nivel mediu s-a înregistrat la osul afectat de
boala  parodontală  prin  liză  osoasă  de  5,5  mm;  forța  aplicată
asimetric  la  nivelul  suprafeței  ocluzale  (distal),  mezioangulat
20° (458,75±132,94 mPa), înregistrând variații în intervalul 311
– 622 mPa.

V.1.4 Discuții
Rolul  ocluziei  asupra  sănătății  parodontale  este  o

provocare,  iar  rezultatele  studiilor  de  cercetare  sunt
contradictorii și neconcludente. Mai multe studii au încercat să
evalueze stresul produs de forțele ocluzale din interiorul dintelui
și  structurile  de  susținere.  Analiza  elementelor  finite  este  o
formă  numerică  de  analiză  computerizată  care  utilizează
ingineria  mecanică  care  permite  identificarea  și  cuantificarea
stresului  în  cadrul  structurilor  construite  folosind  elemente  și
noduri.

Modelarea bidimensională este relativ simplă și permite
o analiză  pe un calculator  relativ  normal,  dar uneori  tinde  să
producă  rezultate  mai  puțin  precise.  Modelarea  în  formă
tridimensională  produce  rezultate  mai  precise,  dar  poate
funcționa eficient numai pe cele mai rapide computere (Desai
Shrikar  & Shinde Harshada,  2012).  Studiul  realizat  în  cadrul
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cercetării  de  față  a  presupus  realizarea  unui  model
tridimensional, cu avantajele sus-menționate.

Câteva studii privind analiza FEM a stresului s-au axat
pe  traumatismele  primare  și  secundare  de  la  ocluzie  (TFO)
includ: Un model bidimensional al incisivului central maxilar a
evaluat principalele tensiuni în ligamentul parodontal la diferite
niveluri  de  bază  (Reinhardt  et  al.,  1984). Geramy  și  Faghini
(Geramy,  2000) au  folosit  un  model  FEM  tridimensional  al
incisivului central natural pentru a calcula tensiunile maxime și
minime  principale  în  PDL ale  incisivului  central  maxilar  cu
înălțimi  diferite  ale  oaselor.  Un  studiu  realizat  de  Reddy  și
Vandana (2005) a fost primul raport de distribuție a stresului în
țesuturile  PDL (PDL,  rădăcina  și  osul  alveolar)  folosind  un
model  3D al  elementelor  finite  (FEM).  Un studiu  realizat  de
Vandana  et  al.  a  studiat  rolul  stresului  asupra  dinților  și
abfracțiilor (Vandana et al., 2016). În studiul de față, după cum era
de așteptat, tensiunea axială a prezentat valorile cele mai reduse
în situația ideală clinic, al unui molar corect implantat, într-un
suport osos fără distrucție și cu forțe distribuite uniform. În mod
contrar,  valorile cele mai ridicate  pentru tensiunea axială s-au
remarcat  în cazurile  de os alveolar afectat,  în special  în urma
exercitării  unei  forțe  nefiziologice,  asimetrice  și  a  unei
implantări deficitare a dintelui – angulație mezială de 20°. Din
cunoștințele  noastre,  acesta  este  primul studiu care analizează
distribuția  tensiunilor  în  cazuri  de  implantare  deficitară  a
dintelui analizat. 

În  conformitate  cu  legile  fizicii,  deplasările  maximale
realizate  la  diferite  intensități  ale  forței  de  încărcare  și  la
angulații diferite ale dintelui au înregistrat cele mai mici valori
pentru un molar angulat, cu aplicare excentrică a forței, precum
și cele mai mari valori  pentru un dinte corect implantat,  cu o
distribuție a forțelor pe întreaga suprafață ocluzală.
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Zhao și colab. (2016) au construit un model FE de prim
molar inferior,  incluzând dinte,  membrana parodontală,  parțial
corticala și osul trabecular și a aplicat o forță verticală de 420 N
pe suprafața ocluzală a modelului dintelui. Rezultatele au arătat
că zonele alveolare pe crestele vestibulare și orale și regiunile
apexului  radicular  au prezentat  tensiuni  mai  mari  atunci  când
dintele a fost încărcat. În literatură, eforturile principale au fost
direcționate pentru a reprezenta stresul osului alveolar (Anssari
Moin et al., 2016). 

Mai mult, datele din modelul FEM dezvoltat de Zhang și
colab. (2015) au condus la concluzia că dimensiunea zonei de
încărcare,  precum și locul  și direcția  încărcării  au avut efecte
asupra  distribuției  stresului  stomatologic.  Acest  lucru  este
important având în vedere că, atunci când un dinte își expune
locurile  diferite  pentru  a  avea  contactul  cu  dintele  opus,  s-ar
obține diferite tensiuni dentare și parodontale. Apoi, contactul de
ocluzie ar trebui să acorde o mare atenție unui scop biomecanic
dentar sănătos. De aici derivă și utilitatea modificării înclinației
molare, adoptată în studiul de față. 

V.4.5 Concluzii
În studiul de față am demonstrat exercitarea unei tensiuni

maximale  în  cazul  acțiunii  unei  forței  ocluzale  în  punct
prematur,  asimetrice,  cu  atât  mai  mult  cu  cât  există  și  o
malpoziție dentară, pe un dinte care este deja afectat de boală
parodontală.  Forțele   fiziologice,  aplicate  uniform,  simetric  la
nivelul suprafeței ocluzale, pe un dinte normal implantat într-un
os alveolar de dimensiuni normale, au generat tensiuni de valori
minime. 

Astfel, se demonstrează rolul pe care distribuția forțelor
masticatorii  îl  au în diferite  condiții  simulate,  forțele  ocluzale
traumatice, cu o acțiune asimetrică, putând genera leziuni severe
asupra țesuturilor de susținere dentară.
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V.2 Studiu privind relația dintre resorbția radiculară
la dinții pluriradiculari  cu boală parodontală și contactele
ocluzale

V.2.1 Introducere și scopul studiului
Scopul studiului a fost de a investiga influența forțelor

ocluzale  asupra  resorbției  radiculare  dinților  cu  boală
parodontală.  Prin  urmare,  studiul  a  urmărit  cuantificarea
resorbției radiculare pe dinți cu și fără contact ocluzal.

V.2.2 Material si metode
Pentru  acest  studiu,  s-au  utilizat  66  de  dinți  (22  de

premolari  și  44  de  molari)  cu  boală  parodontală.  Istoricul
medical  a  fost  obținut  înainte  de  extracție,  iar  pacienții  cu
afecțiuni sistemice au fost excluși din studiu. Pacienții care au
urmat tratament parodontal în ultimele 12 luni și dinții cu semne
de  afecțiuni  endodontice  au  fost,  de  asemenea,  excluși  din
studiu.  Pacienții  au  primit  informații  scrise  și  orale  despre
studiu.

Dinții au fost împărțiți în următoarele două grupe: grupa
1, dinți cu pierdere osoasă între una și două treimi din înălțimea
alveolară normală; și grupa 2, dinți cu pierderea osoasă mai mari
de două treimi din înălțimea alveolară normală. În grupul 1 (n =
20), 9 dinți prezentau contact antagonist, în timp ce în grupul 2
(n = 46), 25 dinți prezentau contact ocluzal.

După ce dinții au fost extrași, aceștia au fost spălați în
soluție  salină  tamponată  cu  fosfat  și  fixați  în  formaldehidă
tamponată 4% timp de 48 de ore, după care au fost decalcificați
timp de 20 zile. Fiecare dinte a fost apoi tăiat în două jumătăți în
sens mezio-distal, deshidratat în alcool și apoi curățat în toluen
și înglobat în parafină. Au fost obținute și colectate secțiuni de
grosime de 6 lm pe diapozitive; cinci secțiuni pe diapozitiv și 20
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de  diapozitive  pentru  jumătate  din  dinți  (40  diapozitive  pe
dinte). Secțiunile au fost colorate cu hematoxilină și eozină și
trichromul  Mason.  O  medie  de  200 de  secțiuni  (1200 lm pe
dinte) au fost analizate cu un microscop Olympus Bx40. Unul
din trei secțiuni a fost fotografiat (400 lm pe dinte) cu o cameră
Olympus DP 10 conectată la microscop.  Imaginea a fost apoi
analizată  cu  un  program  software  (MICROIMAGE  3.0.,
Hamburg, Germania). 

Resorbția a fost măsurată în secțiuni în care rădăcina este
observată în toată lungimea sa. În premolarii biradiculari, au fost
măsurate  rădăcinile  vestibulară  și  orală;  la  molarii  superiori  -
rădăcinile mezio-vestibulară, disto-vestibulară și palatinală iar la
molarii inferiori au fost măsurate rădăcinile meziale și distale. În
secțiunile  observate  cu  microscopul  Olympus  Bx40,  limita
superioară  a  cementului  a  fost  marcată  pentru  a  măsura
lungimea totală a rădăcinii fiecărui dinte și a suprafeței totale a
rădăcinii.  Ulterior, s-au efectuat patru măsurători independente
utilizând  programul  software;  lungimea  și  suprafața  în
micrometri  a  cementului  radicular  total  și  a  resorbției
cementului. Datele au fost grupate și apoi introduse într-un tabel
Microsoft Excel. 

Măsurătorile  suprafeței  și  volumului  resorbit  sunt
prezentate cu valorile medii și abaterile standard respective. T-
Student a fost folosit pentru a compara măsurătorile dintre cele
două  grupuri  diferite,  iar  ANOVA  a  fost  utilizat  pentru
compararea  a  mai  mult  de  două  grupuri.  Metodologia
Bonferroni  a  fost,  de  asemenea,  utilizată  pentru  comparații
ulterioare.  În  toate  cazurile,  un  rezultat  a  fost  considerat
semnificativ când p <0,05.

V.2.3 Rezultate
Resorbția  radiculară a fost  găsită  la  toți  dinții  studiați.

Dinții  cu  boală  parodontală  în  grupa  2  au  prezentat  valori
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semnificativ mai mari atât pentru suprafața (p = 0,024), cât și
pentru  volumul  resorbției  (p  = 0,003)  față  de  dinții  cu boală
parodontală în grupa 1 (tabelul V.8). Procentul de suprafață și
volum resorbit  a  fost  semnificativ  mai  mare  la  dinții  care au
prezentat  un  antagonist  comparativ  cu  dinții  fără  niciun
antagonist (p = 0,005 și respectiv p = 0,002; tabelul V.9).

Am descoperit  cel  mai  mare  procentaj  de  suprafață  și
volum resorbit la dinți cu o boală parodontală, cu antagonist și
din grupul 2. La dinții care prezintau un antagonist, cei cu boală
parodontală din grupa 2 au prezentat o valoare mai mare decât
cea din grupa 1; această diferență a fost semnificativă numai în
procentele volumului resorbit (p = 0,021). În cazul dinților fără
antagonist,  cei  care  prezintă  boala  parodontală  din  grupul  2
prezintă,  de  asemenea,  procente  mai  mari  de  suprafață  și  de
volum resorbite comparativ cu grupul 1, dar aceste diferențe nu
au fost semnificative.

Tabel V.8 Procentul volumului și suprafeței resorbite în funcție de 
severitatea bolii parodontale

n Medie DS Valoare p
Procentaj resorbție în 
suprafață
Grup 1 20 0.623 0.211 p=0.024
Grup 2 46 1,215 0.945
Procentaj resorbție în volum
Grup 1 20 0.054 0.073 p=0.003
Grup 2 46 0.478 0.314

Atunci  când  cele  patru  grupuri  au  fost  comparate
împreună,  a  existat  o  diferență  semnificativă  în  procentele
suprafeței  resorbite  la  dinți  cu  un  antagonist  și  care  prezintă
boala parodontală din grupul 2, spre deosebire de acei dinți fără
antagonist atât în grupul 2 (p = 0,022), cât și din grupul 1 (p =
0,023). 
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Tabel V.9 Procentul volumului și suprafeței resorbite în funcție de 
prezența/absența antagonistului

n Medie DS Valoare p
Procentaj resorbție în 
suprafață
Dinte cu antagonist 34 1.261 0.943 p=0.005
Dinte fără antagonist 32 0.534 0.521
Procentaj resorbție în volum
Dinte cu antagonist 34 0.196 0.411 p=0.002
Dinte fără antagonist 32 0.044 0.031

Procentele  volumului  resorbit  au  arătat  o  diferență
semnificativă între dinții cu un antagonist și boala parodontală
din grupul 2 comparativ cu ceilalți dinți; adică comparativ cu cei
care prezintă un antagonist și boală parodontală din grupul 1 (p
= 0,021), comparativ cu dinții fără antagonist din grupul 1 de
boală parodontală (p = 0,007) și în final în comparație cu dinții
fără antagonist și cu grupul 2 de boala parodontală (p = 0,001;
tabelele V.10 și V.11).

V.2.4 Discuții
Identificarea  resorbției  rădăcinilor  în  practica  clinică

necesită  informații  despre  antecedente  medicale  anterioare,
despre dintele implicat, tratamentul endodontic anterior și bolile
asociate.  Leziunile  care  sunt  perforante  sunt  mai  greu  de
gestionat  decât  leziunile  neperforante  și  pot  necesita  chiar
extracție  datorită  prognosticului  nefavorabil.  Diagnosticul
precoce este cheia unui prognostic mai bun. 

În studiul nostru, am observat că resorbția radiculară a
fost  mai  mare  atât  în  extensie  (suprafață)  cât  și  în  adâncime
(volum)  atunci  când  a  existat  un  dinte  antagonist,  în  ambele
grupuri de boală parodontală. Mai mult, adâncimea mai mare a
resorbției  a  fost  semnificativă  atunci  când  ambii  factori
(severitatea bolii  și prezența antagoniștilor)  au fost  combinați.
Deși  nu  există  studii  care  să  analizeze  influența  contactului
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ocluzal asupra resorbției cementului radicular la dinți cu boală
parodontală,  există  numeroase  studii  privind  efectele  forțelor
masticatorii asupra dinților.

În studiul nostru, am constatat că toți dinții, în special cei
aflați  în  contact  cu  un  antagonist,  au  fost  supuși  mișcărilor
excesive din cauza pierderii inserției. Acest lucru înseamnă că,
chiar și cu un model normal de masticație,  există o deplasare
mai mare a dintelui în alveolă, cu un impact mai mare asupra
ligamentului parodontal. Rezultatele noastre, în acord cu studiile
anterioare  (Rodriguez  Pato,  2004),  au arătat  că,  fără  a  lua în
considerare  prezența  antagoniștilor,  a  existat  o  resorbție
radiculară mai mare la dinți cu boala parodontală a grupului 2
față de grupul 1. 

Când am comparat dinții fără antagoniști, am descoperit
că resorbția a crescut atunci când a existat un contact ocluzal. La
dinții fără antagonist nu a existat o diferență semnificativă între
cele două grupuri de boală parodontală, în timp ce în dinții cu un
antagonist  volumul  cementului  resorbit  a  fost  mai  mare,  în
special la dinții aparținând grupului 2. Cea mai mare resorbție,
cu o valoare semnificativ diferită, a fost la dinții din grupul 2 cu
antagonist.  Rezultatele  noastre  arată  că  în  dinții  cu  boală
parodontală,  contactul  ocluzal  este  un  factor  agravant  în
resorbția radiculară.

Această constatare este în concordanță cu alte studii care
arată  că  forțele  ocluzale  excesive  pot  fi  un  factor  de  risc  al
distrugerii parodontale, distrugerea parodontală fiind asociată cu
creșterea presiunii de masticație (Takeuchi & Yamamoto, 2008).
Forțele antagoniste care nu ar fi excesive pentru un parodonțiu
sănătos sunt dăunătoare într-un parodonțiu afectat de boală.

Dinții cu și fără antagoniști au fost extrași de la pacienții
cu  boală  parodontală  și  analizați  pentru  a  evalua  influența
contactului  ocluzal  asupra  prezenței  și  severității  resorbției
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radiculare.  Contactul  cu  un  antagonist  sporește  resorbția
rădăcinii dinților cu boală parodontală. 

V.2.5 Concluzii
Rezultatele  studiului  de  față  sugerează  că  forțele

exercitate asupra dinților cu pierderi de atașament generează o
agravare a bolii parodontale. Acest studiu contribuie prin datele
sale  la  confirmarea  faptului  că  în  timpul  tratamentului  bolii
parodontale este necesar să se evite sau să se reducă la minimum
forțele ocluzale ale antagoniștilor.
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CAPITOLUL VI. DETERMINAREA STATUSULUI
INFLAMATOR LOCAL ȘI SISTEMIC PRIN

CUANTIFICAREA FIBRINOGENULUI, CRP ȘI RANKL
LA PACIENȚII CU PARODONTITĂ ȘI TRAUMĂ

OCLUZALĂ

VI.1 Introducere și scopul studiului

Scopul  studiului  de  față  a  fost  să  evalueze  diferențelor  în
nivelurile de RANKL în fluid crevicular (GCF), precum și de proteină
C reactivă și fibrinogen plasmatice la pacienți cu parodontită cronică
superficială, cu sau fără traumă ocluzală cronică asociată.

VI.2 Material și metodă

Studiul  s-a  realizat  pe  un  lot  constituit  din  40  de  pacienți,
investigați  în  Clinica  de  Parodontologie  a  Facultății  de  Medicină
Dentară a UMF ”Grigore T. Popa”, Iași. Pacienții au urmat un examen
clinic riguros, cu determinarea parametrilor parodontali.

Pentru  analiza  paraclinică,  în  total,  72  de  probe  de  fluid
crevicular (GCF) au fost colectate din situsuri de boală. Subiecții au
primit instrucțiuni să nu mănânce, să bea sau perie dinții timp de 1 oră
înainte de prelevarea probelor de GCF. 

Înainte de recoltarea probelor de fluid crevicular, dinții au fost
izolați  cu rulouri  de  bumbac.  De asemenea,  s-a  îndepărtat  cu grijă
placa bacteriană supragingivală iar  situsurile au fost  uscate ușor cu
sprayul de aer. Un con de hârtie steril a fost introdus în fiecare situs
parodontal selectat, lăsat timp de 30 secunde și apoi introdus imediat
în tuburi Eppendorf sterile, care au fost depozitate la -20°C. În caz de
contaminare vizibilă cu sânge, conul de hârtie a fost îndepărtat și un
nou situs  a  fost  selectat.  Pentru determinarea  RANKL,  conurile  de
hârtie s-au dezghețat, tăiat la 1 cm lungime și decongelate cu soluție
salină fosfat tamponată 50 pl 1X [13 mM Na2HPO4, 7 mM NaHPO4,
100 mM NaCl (pH 7.0)] la 4°C. Mai departe, conurile de hârtie s-au
centrifugat la 13000 xg timp de 10 min la 4°C (Sufaru et al., 2016). 
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Concentrațiile de RANKL au fost determinate utilizând testul
ELISA (MyBioSource,  San  Diego,  CA,  SUA).  Măsurătorile  s-au
efectuat în conformitate cu instrucțiunile și standardele producătorului
și  probele  au  fost  măsurate  în  duplicat.  Concentrațiile  minime
detectabile au fost 0.4 pg/ml pentru RANKL. Probele cu concentrații
sub limita de detecție au fost marcate cu 0. 

Pentru determinarea fibrinogenului și a proteinei C reactive, 5
mililitri de sânge au fost colectați din fosa antecubitală prin puncție
venoasă, utilizând ace de calibru 20 cu o seringă de 5 ml. Sângele a
fost transferat în tuburi de testare conținând acizi non-etilen diamino
tetraacetic și  a  fost  lăsat  să se coaguleze la temperatura camerei  și
după o oră, serul și plasmă au fost extrase din sânge prin centrifugare
la 3000 rpm timp de cinci minute. S-au extras serul și plasma care au
fost imediat transferate în flacoane Eppendorf și depozitate la -20 ° C
până la momentul testului.

Nivelurile  serice  de  CRP  de  sensibilitate  ridicată  au  fost
măsurate folosind tehnica ELISA. 

Pentru  analiza  statistică  s-a  utilizat  programul  SPSS  20.0
(IBM) și p<0,05 a fost considerată a indica o diferență semnificativă
statistic. Variabilele continue cu o distribuție normală sunt exprimate
ca medie  ± deviația standard a mediei  și  au fost  analizate folosind
teste  parametrice  (testul  T  pentru  eșantioane  perechi  sau
independente).  Deoarece  nivelurile  de  RANKL nu  au  fost  normal
distribuite, datele sunt exprimate ca mediane (minim și maxim) și au
fost analizate folosind teste non-parametrice (testul Mann Whitney U
pentru  probele  nerelaționate  sau  testul  Wilcoxon  pentru  eșantioane
conexe). Testele Fisher și McNemar au fost folosite pentru a compara
frecvențele între eșantioane afiliate sau independente.

VI.3 Rezultate 
Am  examinat  un  număr  de  40  de  pacienți  cu  parodontită

cronică, divizați în două grupuri: grupul de studiu - pacienți cu traumă
ocluzală (n = 20) și grupul de control - pacienți fără traumă ocluzală
(n = 20). 

În  ceea  ce  privesc  datele  demografice  (Tabel  VI.1),  nu  au
existat diferențe semnificative între grupurile de studiu ale valorilor
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vârstei (grup cu traumă ocluzală: 47,20 ± 1,50 ani, grup control: 45,75
±  1,25  ani,  p=0,124).   Am  remarcat  un  procent  semnificativ  mai
crescut pentru sexul masculin în grupul de studiu (70%) față de sexul
feminin,  în raport  cu grupul  de control  în care participanții  de  sex
masculin  au  constituit  40%  dintre  subiecți  (Fig.  VI.3).   Nu  am
observat  diferențe  importante  în  ceea  ce  privește  mediul  de
proveniență a participanților (urban vs. rural) (Fig. VI.4).

Datele  au  relevat  valori  mai  severe  privind profunzimea  la
sondaj  (p=0,006),  pierderea  de  atașament  parodontal  (p=0,004)  și
indicele de sângerare (p=0,003) pentru grupul cu traumă ocluzală față
de grupul de control (Tabel VI.1).

Am remarcat diferențe semnificativ mai ridicate în nivelurile
RANKL în fluidul crevicular și proteina C reactivă și fibrinogen în ser
pentru grupul de studiu (pacienți cu traumă ocluzală), față de pacienții
sistemic sănătoși (p<0,05) (Tabel VI.2).

Tabel VI.1 Parametrii parodontali pe grupuri de studiu*
Parametru Grup de studiu 

(traumă
ocluzală)

Grup
control

Valoarea
p

Profunzimea la sondare 5,97 ± 0,26 4,87 ± 0,34 0,006
Pierderea de atașament 3,21 ± 0,12 2,19 ± 0,26 0,004
Indicele  de  placă
bacteriană

32,24 ± 2,67 34,26 ± 2,14 0,169

Indicele de sângerare 3,21 ± 1,14 1,79 ± 0,23 0,003
*Datele sunt prezentate ca valoare medie ± deviația standard

Tabel VI.2 Valorile markerilor inflamatori pe grupuri de studiu
Grup de studiu 
(traumă ocluzală)

Grup control Valoarea 
p

RANKL 
(pg/situs)

0,79 (0,00-146,75) 0,15 (0,00-75,20) 0,008

CRP (ng/ml) 3125,32 (107,24-
3789,96)

1463,26 (68,53-
1862,37)

0,004

Fibrinogen 
(μg/ml)

803,75 (101,30-
897,88)

512,24 (145,02-
603,95)

0,006

p<0.05 = semnificație statistică. 
Rezultatele sunt exprimate ca mediană (interval minim-maxim).
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VI.4 Discuții
Apariția  și  evoluția  parodontitei  se  relaționează  cu  factori

multipli.  Boala  este  de  etiologie  polimicrobiană,  deoarece  diferite
tipuri  de  bacterii  sunt  inițiatorii  procesului  inflamator.  Imunitatea
nespecifică este prima linie de apărare a gazdei. Aceasta operează prin
TLRs,  care  recunosc  modelele  moleculare  conservate  asupra
bacteriilor  patogene. O rețea de citokine secretate duce la activarea
limfocitelor,  dar  progresia  leziunilor  parodontale  este  cauzată  de
dereglarea  moleculelor  eliberate  (Martu  et  al.,  2017b).  Activitatea
celulară specifică a acestor factori secretați este implicată în reglarea
osoasă,  iar  dezechilibrul  lor  duce  la  remodelări  osoase  parodontale
modificate.  Activitatea  osteoclastică   este  intensificată,  cu  o
neoformare osoasă deficitară, ceea ce duce la scăderea nivelului de os
alveolar. 

În  studiul  nostru,  am  demonstrat  că  trauma  ocluzală
secundară,  pe  un  teren  parodontopat,  se  caracterizează  prin  nivele
RANKL  semnificativ  mai  mari  la  pacienții  cu  traumă  ocluzală
cronică. Acest fapt vine să clarifice parțial mecanismele moleculare
care stau la baza distrucției tisulare mai severe la pacienții cu traumă
ocluzală.

Expresia  RANKL în  țesuturile  parodontale  este  un  proces
foarte complicat care implică mulți factori. RANKL este identificat în
limfocite, celule stromale și multe alte tipuri de celule din țesuturile
parodontale, care joacă un rol important în rolurile de reglare directe
sau indirecte. Citokinele, cum ar fi IL-1beta și TNF-α, pot să regleze
expresia  RANKL în  celulele  parodontale  și  să  stimuleze  formarea
osteoclastelor.  De  aceea,  descoperirea  pasului  pivot  în  expresia
RANKL  poate  duce  la  o  nouă  perspectivă  asupra  patogenezei
parodontale și la dezvoltarea unei noi ținte pentru terapia parodontală;
de exemplu, putem preveni resorbția osului parodontal prin inhibarea
expresiei  RANKL  prin  moderarea  funcției  limfocitelor  sau  prin
modificarea nivelului unor citokine.

Acest studiu a fost efectuat pentru a evalua nivelurile de CRP
seric,  fibrinogenul  plasmatic  la  indivizi  sănătoși  sistemic,  pentru  a
determina  dacă  nivelele  crescute  ale  parametrilor  parodontali  pot
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predispune la niveluri crescute de inflamatorii sistemice markeri cum
ar fi CRP serică și fibrinogenul plasmatic.

În studiul prezent, s-a constatat că nivelurile medii ale CRP
sunt mai mari la pacienții cu traumă ocluzală comparativ cu pacienții
fără forțe traumatice. Rai și colab. (2010) și Gani și colab. (2009), au
constatat  niveluri  crescute  ale  CRP la  pacienții  cu  parodontită.  Un
posibil  motiv  pentru  creșterea  CRP  serică  poate  fi  rolul  său  în
răspunsul  gazdei  inițiale  la  leziuni,  infecții,  necroză  ischemică  sau
malignitate  în  cazul  în  care  ajută  la  distrugerea  infecțiilor  sau  a
agenților nocivi, pentru a elimina țesutul deteriorat și pentru a repara
țesutul sau organele afectate. 

În  studiul  prezent,  s-a  constatat  că  nivelul  mediu  al
fibrinogenului este mai mare la pacienții cu traumă ocluzală față de
subiecții fără traumă ocluzală. Sahingur și colab. (2003) au constatat
niveluri  ridicate  ale  fibrinogenului  la  pacienții  cu  parodontită
comparativ  cu  grupul  de  control.  Există  o  asociere  puternică  de
fibrinogen  cu  vâscozitatea  sângelui  și  formarea  de  trombi,  iar
nivelurile circulante ale fibrinogenului au fost cunoscute ca având o
relație puternică cu boala coronariană (Iyer & Desai, 2010). 

Constatările  studiului  prezent  susțin  faptul  că  nivelurile  de
CRP seric și fibrinogenul plasmatic au fost crescute la persoanele cu
traumă ocluzală în comparație cu indivizii cu forțe ocluzale normale și
nivelele ridicate ale acestor markeri inflamatorii pot crește severitatea
distrugerii parodontale dar pot predispune și la complicații sistemice.

Din rezultatele studiului  de mai  sus,  se poate presupune că
nivelurile  de  CRP  seric  și  de  fibrinogen  din  plasmă  pot  furniza
informații despre prezența și intensitatea procesului inflamator și pot
fi utile în prezicerea mecanismului biologic care stă la baza asocierii
dintre parodontită și bolile cardiovasculare. Valorile crescute ale CRP
și ale fibrinogenului pot fi utilizate ca factor de risc predictiv pentru
evenimente  viitoare  cardiovasculare  și  coronariene.  Sunt  necesare
studii suplimentare cu o mărime mai mare a lotului de studiu, care să
permită  încorporarea  fazei  de  tratament  parodontal  și  corelarea
microbiotei parodontale cu nivelurile de exprimare a CRP seric și a
fibrinogenului plasmatic pentru a valida rezultatele studiului prezent.
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VI.5 Concluzii
În  contextul  prezenței  parodontitei  cronice,  chiar  și  într-o

formă superficială, trauma ocluzală este însoțită de niveluri mult mai
crescute de RANKL în fluid crevicular, cu distrucții tisulare mult mai
severe și mai rapide. În plus, încărcătura inflamatorie sistemică este
semnificativ mai ridicată la subiecții cu traumă ocluzală, fapt reflectat
prin nivele mult mai crescute de proteină C reactivă și fibrinogen în
serul pacienților cu forțe ocluzale nefiziologice.
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CAPITOLUL VII. DETERMINAREA EFECTELOR
TERAPIEI PARODONTALE NON-CHIRURGICALE ÎN

ASOCIERE CU TERAPIA OCLUZALĂ ASUPRA
STATUSULUI PARODONTAL

VII.1  Studiu  efectelor  terapiei  ocluzale  prin  șlefuire
selectivă  asupra  profilului  bacteriologic  în  contextul  traumei
ocluzale 

VII.1.1 Introducere și scopul studiului
Pentru a investiga posibilitatea utilizării  profilului  bacterian

pentru monitorizarea rezultatelor tratamentului, scopul acestui studiu a
fost  de a utiliza această tehnică pentru a stabili  orice beneficiu din
tratarea  pacienților  cu  parodontită  prin  proceduri  combinate  de
ajustare  ocluzală  și  igienă  orală  în  comparație  cu  procedurile  de
igienizare orală folosite singular.

S-a considerat un raport de bacterii sferice de 70% (cocci) la
30% alte forme de bacterii (în formă de tije, fuziforme, filamentoase și
spiralate) pentru a indica sănătatea parodontală, în timp ce prevalența
ultimelor  tipuri  a  fost  considerată  o  indicație  a  bolii  parodontale
(Meynardi et al., 2016).

VII.1.2 Material și metode
Șaizeci  și  opt  de  cazuri  de  parodontită,  confirmate  prin

examen clinic (roșeață, edem, adâncime sondă, sângerare pe sondaj)
au fost alocate uneia din cele două grupuri pe baza tratamentului care
trebuie efectuat: grupa 1, cuprinzând 32 de subiecți , care urmează să
fie tratați doar prin proceduri de igienizare orală (detartraj și surfasaj)
și Grupul 2, care cuprinde 36 de subiecți, programat pentru tratament
prin ajustarea ocluzală (șlefuire selectivă), precum și procedurile de
igienizare  orală.  Consimțământul  informat  a  fost  obținut  de  la  toți
pacienții.

Probele de placă bacteriană au fost recoltate cu ajutorul unei
chiurete  sterile  din  pungile  parodontale  care  prezentau  inflamație
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acută,  cu  grijă  pentru  obținerea  un  anumit  grad  de  omogenitate  în
numărul de probe (3 pe pacient), locul de prelevare (incisiv, premolar
și  molar)  și  gradul  de prezență a inflamației  (adâncimea  la sondaj,
sângerarea la sondaj, mobilitatea).

Probele de placă subgingivală au fost suspendate în 2 ml de
soluție  apoasă  sterilă  conținând  0,9%  NaCI  (greutate  /  volum)  și
examinate  în  stare  proaspătă  prin  microscopie  cu  contrast  de  fază
(microscop Leica DMR, Leica GmbH, Wetzlar, Germania) la mărire
400x pentru a analiza morfologia  bacteriană și  a calcula conținutul
procentual de cocci în primele 200 de bacterii numărate.

Pacienții  din  ambele  grupuri  au  fost  apoi  supuși  unor
proceduri standard de igienizare orală (detartraj manual și ultrasonic,
surfasaj radicular).

Examenul ocluziei a fost efectuat apoi numai la pacienții din
grupul 2, pacienții aflați într-o poziție standard. Punctele de contact și
interferențele au fost dezvăluite pe hârtie de articulație cu grosime de
40  mm  (Bausch-Articulating  Paper,  Inc,  Nashua,  SUA),  albastru
pentru statică și roșu pentru ocluzie dinamică.

Ocluzia statică a fost evaluată cu pacientul în poziția obișnuită
de intercuspidare maximă. În acest moment, ocluzia dinamică a fost
măsurată ca o excursie maximă în toate direcțiile (înainte, înapoi și
lateral).

Punctele de contact  premature  au fost  apoi  îndepărtate prin
șlefuire selectivă.

Protocolul de monitorizare bacteriană descris mai sus a fost
repetat  în  ambele  grupuri  de  pacienți  la  intervale  de  o  lună,  pe  o
perioadă  de  șase  luni  pentru  a  evidenția  orice  variație  a  profilului
bacterian în termeni de tendință procentuală în populația de cocci în
raport  cu  celelalte  tipuri  de  bacterii  (spiralate,  fuziforme,
filamentoase).

Analiza statistică a rezultatelor rezultate a fost efectuată prin
intermediul Testului t Student.

VII.1.3 Rezultate
Rezultatele sunt prezentate în tabelul I, care arată că la prima

evaluare, la o lună după tratament, flora bacteriană a pacienților din
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grupul  2,  tratați  prin ajustarea  ocluzală și  procedurile de igienizare
dentară, a prezentat un conținut de cocci semnificativ mai mare decât
Grupul 1, tratate doar prin igienizare orală. Această diferență a atins
un nivel extrem de ridicat de semnificație (p <0,001) la trei luni după
tratament  și  a  rămas  la  acest  nivel  până  la  sfârșitul  perioadei  de
monitorizare (Tabel VII.1, VII.2).

Modificarea conținutului de cocci în timp în cele două grupuri
se  concretizează  printr-o  tendință  spre  valorile  de  pre-tratament  pe
parcursul perioadei de monitorizare ale pacienților  din Grupul 1 de
tratament (Fig. VII.1).

Fig. VII.1 Evoluția procentuală a concentrației de cocci post-terapeutic în
cele două grupuri de studiu

VII.1.4 Discuții
Asocierea dintre placa bacteriană și trauma ocluzală induce o

boală parodontală localizată și dezvoltarea pungilor parodontale, care
sunt  un  mediu  favorabil  pentru  bacterii  anaerobe  și  facultative.  În
consecință,  principala  prevenire  a  parodontitei  ar  putea  fi  controlul
factorilor  predispozanți  etiologici,  deoarece  bacteriile,  considerate
factori  etiologici  primari  esențiali  ai  bolii  parodontale,  vor  fi
întotdeauna prezente în orice individ pentru a promova inflamația.

Studiile pe animale și la oameni au sugerat o anumită asociere
între  discrepanțele  ocluzale  /  trauma  ocluzală  și  modificările  în
structurile suportului parodontal (Reinhardt et al., 2015; Vandana et
al., 2015).
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Prognosticul incert din unele situații  clinice este în principal
consecința faptului că se bazează prea mult pe o abordare limitată doar
la tratarea răspunsului plăcii  bacteriene, prin perioade de menținere
interminabile,  surfasaj  radicular  și  tratamentele  farmacologice
frecvente, care, pe lângă faptul că sunt solicitante pentru pacient, în
general, nu reușesc să ducă la o stabilizare definitivă.

De extremă importanță este faptul că semnele clinice clasice și
dinamica  bacteriană  a  bolii,  reprezentate  de  restabilirea  unui  profil
bogat în forme patogene, cum ar fi bacteriile filamentoase, în formă de
tijă, în formă de spirală și fuziforme, au avut tendința de a se restabili
în  cazuri  de  parodontită  tratate  numai  prin  proceduri  de  igienizare
dentară, indicând astfel că îndepărtarea plăcii  bacteriene singure nu
este suficientă pentru a elimina cauza reală a inflamației gingivale și
parodontale.

În contrast, starea de sănătate a situsurilor parodontale tratate
prin normalizarea funcției biomecanice s-a dovedit a fi stabilă în ceea
ce  privește  profilul  bacterian,  care  a  rămas  saprofit,  cu  specii
bacteriene cu o prevalență clară a formelor sferice.

Stabilizarea  unui  profil  bacterian  predominant  saprofit  în
situsurile de parodontită tratate prin ajustare ocluzală indică faptul că
această  abordare  conduce  la  stabilirea  unui  ecosistem  caracterizat
printr-o stare trofică. Într-adevăr, dovezile clinice sugerează revenirea
microcirculației  normale,  cu  o  reducere  stabilă  a  edemelor,  lipsa
sângerării și poate chiar reducerea mobilității dentare. Aceste rezultate
sunt în concordanță cu datele care susțin că un situs trofic, în echilibru
ocluzal, nu dezvoltă un profil bacterian agresiv, în timp ce un situs cu
traumă ocluzală tinde să restabilească un profil tipic unui pacient cu
parodontită,  în  ciuda  monitorizării  stricte  a  igienei  (Meynardi  &
Biancotti,  2009) și  confirmă faptul  că boala parodontală nu trebuie
interpretată ca o boală strict infecțioasă, ci ca o condiție sindromică de
origine multifactorială, fără să se omită aspectul său psihogenic.

Într-adevăr, ignorarea componentei disfuncției biomecanice în
etiopatogenia leziunilor parodontale, o patologie care este, în esență,
distrofică / atrofică și un abord terapeutic care se concentrează doar pe
infecția care rezultă, ar fi incomplete, înșelătoare și neproductive, o
greșeală gravă de management.
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În schimb, este esențial să se distingă profilul de diagnostic al
maladiei parodontale cronice distrofice / atrofice, afectarea țesutului
rezultat din disfuncția biomecanică, din cea a parodontitei, consecința
infecției  bacteriene.  Această  schimbare  în  gândire  implică,  de
asemenea,  o  schimbare  a  abordării  diagnostice  și  terapeutice,  care
trebuie să fie în primul rând funcțională în natură, aceasta din urmă
urmărind restabilirea echilibrului ocluzal și, prin urmare, biomecanic.

De  asemenea,  strategiile  de  prevenire  trebuie  reevaluate,
deoarece  concentrarea  doar  asupra  igienei  nu  elimină  cauza  bolii
parodontale, oferind doar o soluție temporară "rapidă".

În acest context, totuși, conținutul bacterian al plăcii bacteriene
are un rol fundamental. Într-adevăr, calitatea morfologică (și intrinsec
metabolică)  a  profilului  bacterian  indică  condițiile  trofice  sau
distrofice ale nișelor parodontale, precum și starea microbiologică a
ecosistemului oral în ansamblu, dar și anumite tipuri morfologice de
bacterii  anaerobe  (fuziforme,  filamentoase  și  spiralate)  care  se
dezvoltă în condiții  distrofice,  în  detrimentul  coccilor predominanți
aerobi.  Astfel,  profilul  bacterian,  în  ceea  ce  privește  procentele  de
forme bacteriene prezente, este un indicator al sănătății  parodontale
(Meynardi et al., 2013).

Indicele parodontal propus aici, adică compoziția procentuală a
bacteriilor  sferice  din  flora  parodontală,  contorizată  in  situ  sub
microscopie  cu  contrast  de  fază,  și-a  dovedit  valabilitatea  ca
diagnostic  și,  în  mod  special,  prognostic,  care  permite  evaluarea
timpurie  a  oricărei  tendințe  către  parodontită  sau  peri-implantită,
înainte  de  apariția  semnelor  mai  târzii  (inflamație,  sângerare,
mobilitate). Acest test este extrem de sensibil și de o importanță mai
mare decât indicatorii  obișnuiți  (adâncimea la sondaj,  sângerarea la
sondaj,  mobilitatea și indicele de placă bacteriană), dar și simplu și
rapid de realizat.  Mai mult  decât  atât,  echipamentul  necesar pentru
evaluarea  sa,  adică  un  microscop  cu  contrast  de  fază,  este  ușor
disponibil și ușor de utilizat, fără a fi necesară o pregătire specială sau
materiale speciale, doar ser fiziologic.

Astfel,  monitorizarea  parametrilor  parodontali  convenționali
trebuie suplimentată cu realizarea profilului bacterian, combinată și cu
evaluarea biomecanicii aparatului stomatognat și, în special, a relației
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ocluzale.  Această abordare poate să permită  o mai  bună planificare
terapeutică  și  un  mai  bun  management  al  pacienților  cu  afectare
parodontală.

VII.1.5 Concluzii
Boala parodontală este mai mult decât o maladie infecțioasă,

factorii  biomecanici  demonstrând un rol  important  în etiopatogenie.
Ajustarea  ocluzală  prin  șlefuire  selectivă  pentru  a  normaliza
distribuția  sarcinii,  care  conduce  la  restabilirea  microcirculației  în
țesuturile  parodontale  și  la  asigurarea  unui  mediu  ostil  bacteriilor
oportuniste  care  cauzează  simptomele  clasice  ale  bolii,  poate
reprezenta un mijloc terapeutic adjunct util în terapia îmbolnăvirilor
parodontale.

În  plus,  datorită  capacității  sale  de  a  detecta  prezența  unor
populații de microorganisme nesănătoase, care ar putea conduce la o
boală parodontală, realizarea profilului bacterian ar trebui considerată
ca  un  indicator  al  sănătății  parodontale,  nu  numai  în  scopuri  de
diagnostic, ci și în monitorizarea succesului strategiilor de tratament și
în sprijinirea dezvăluirii  mecanismelor  complexe din spatele acestei
boli.

VII.2  Studiu privind efectele terapiei parodontale și ocluzale în
contextul traumei ocluzale generate prin bruxism asupra

statusului parodontal

VII.2.1 Introducere și scopul studiului
Studiul a propus o evaluare a gradului de distrucție parodontală

la pacienți  cu parodontită cronică, cu și  fără bruxism,  precum și să
evalueze efectele terapiei de corectare a ocluziei în asociere cu terapia
parodontală non-chirurgicală. 

VII.2.2 Materiale și metodă
Lotul de studiu a inclus un număr de 40 de pacienți cu diferite

forme de parodontită cronică, în cadrul Clinicii de Parodontologie a
Facultății de Medicină Dentară a UMF ”Grigore T. Popa”, Iași.
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În vederea evaluării  stării  clinice a pacienţilor participanţi la
studiu,  care  au  fost  trataţi  prin  terapii  protetice,  s-au  efectuat:  o
anamneză  minuţioasă,  combinată  cu  un  examen  clinic  specific,
precum  și  examene  complementare  generale  si  specifice.  Toate
rezultatele au fost consemnate în foaia de observaţie proprie.

Am  luat  în  considerare  toţi  factorii  care  pot  interveni  în
funcționalitatea fiziologică a sistemului dento-maxilar. 

Lotul de studiu a cuprins un număr de 40 de pacienți, divizați
în  două  grupuri:  grup  de  studiu,  cu  boală  parodontală  și  bruxism
(n=30),  precum  și  grupul-martor,  constituit  din  pacienți  cu  boală
parodontală dar fără bruxism (n=10). 

Detartrajul s-a realizat manual și ultrasonic; pentru surfasajul
radicular  s-au  utilizat  chiuretele  Gracey  (Hu-Friedy).  Terapia  de
corectare a traumei ocluzale a inclus determinarea cauzei locale pentru
bruxism,  cu  ajustarea  factorilor  (șlefuiri  selective,  eliminarea
interferențelor ocluzale și  realizarea de gutiere pentru bruxism) (Fig.
VII.2, VII.3).

Fiecare pacient a fost instruit referitor la mijloacele de igienă
orală adecvate.

Am analizat  următorii  parametri  parodontali:  profunzimea la
sondare, nivelul de atașament clinic, indicele PBI și PI în momentul
inițial (pre-terapeutic) și la 3 luni după finalizarea terapiei.

Situsurile au fost grupate în funcție de profunzimea la sondare
în grupul  1 – superficial  (0-3mm),  grupul  2 – moderat  (4-6mm)  și
grupul 3 – profund (≥7mm). 

Datele obținute au fost înregistrate și analizate statistic. Pentru
analiza statistică a datelor am utilizat testul Mann-Whitney (cu nivel
de semnificație  p<.05).  Asocierea gradului  de boală  parodontală  cu
trauma  ocluzală  (situsuri  cu  traumă  ocluzală)  s-a  determinat  cu
ajutorul testului Spearman (cu nivel de semnificație p<.05).

VII.2.3 Rezultate
Lotul de studiu a cuprins un număr de 40 de pacienți, divizați

în  două  grupuri:  grup  de  studiu,  cu  boală  parodontală  și  bruxism
(n=30),  precum  și  grupul-martor,  constituit  din  pacienți  cu  boală
parodontală  dar  fără  bruxism (n=10).   Vârsta  medie  la  grupul  de
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control a fost de 48,1±9,5 ani iar la grupul de studiu: 58,8±10,4 ani.
Am remarcat o pondere mai ridicată pentru pacienții din mediul urban,
față  de  cel  rural  pentru  ambele  grupuri.  Datele  demografice  sunt
prezentate în Tabelul VII.3. Nu s-au observat diferențe semnificative
între  cele  două  grupuri  privind  valorile  indicelui  de  placă  și  ale
tartrului subgingival (Fig. VII.4, VII.5).

Tabel VII.4 Parametrii clinici inițiali și la 3 luni post-terapeutic pentru cele
două grupuri de studiu

Inițial La 3 luni post-terapeutic
Grupul
de
studiu

Grupul
control

Valoare
a P

Grupul
de studiu

Grupul
control

Valoare
a P

Dinți
absenți
(per
pacient)

5,2±1,9 3,1±2,0 .004* 5,6±0,2 3,5±1,2 .005*

Număr  de
dinți
mobili  (per
subiect)

5,8±3,4 2,6±2,2 .001* 3,4±1,3* 2,4±1,3 .009*

Număr  de
dinți  cu
afectare  a
furcației
(per
subiect)

3,6±1,5 2,0±1,2 .012* 3,6±1,3 2,0±1,1 .012*

Indice  de
sângerare
la sondaj

3,23±0,3
2

3,12±0,4
5

.546 1,43±0,44
*

1,62±0,34
*

.154

Profunzim
ea  la
sondare

6,7±1,1 4,0±0,7 .003* 4,3±1,3* 3,2±1,2* .007*

Pierderea
de
atașament
(mm)

5,67±2,4 3,02±0,4 .002* 4,12±1,1* 2,76±0,5* .002*

Recesiuni
gingivale
(mm)

3,3±1,7 1,5±0,7 .001* 3,3±1,4 1,5±0,8 .001*

Valorile sunt exprimate ca Valoare medie±SD 
SD: Standard Deviation; *Semnficativ statistic, P<.05
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Am observat diferențe semnificative statistic între grupul de
studiu (cu bruxism) și grupul martor (fără bruxism) în ceea ce privește
numărul de dinți absenți, numărul de dinți cu mobilitate și numărul de
dinți  cu afectare a furcației (P<.05), cu valori semnificativ crescute
pentru grupul cu traumă ocluzală (Tabel VII.4). 

Aceleași  diferențe  de  severitate  s-au  observat  și  pentru
parametrii parodontali – profunzime la sondare, pierdere de atașament
parodontal  și  dimensiunile recesiunilor gingivale.   Nu am remarcat
diferențe  în  ceea  ce  privește  inflamația  activă,  cuantificată  prin
indicele de sângerare la sondaj. Majoritatea pacienților cu bruxism și
parodontită ușoară nu au prezentat situsuri cu traumă ocluzală, în timp
ce majoritatea pacienților cu bruxism și parodontită cronică severă au
prezentat  mai  mult  de  3  situsuri  de  traumă  ocluzală  per  pacient.
Valoarea  diferențelor  între  grupuri  a  fost  semnificativă  statistic
(P<.05).   Am  remarcat  și  o  diferență  semnificativă  statistic  între
grupul  de control  și  subgrupul  cu parodontită ușoară din grupul  cu
bruxism (P=.013) (Tabel VII.5).

În  urma  instituirii  terapiei  am  remarcat  îmbunătățiri
semnificative  pentru  ambele  grupuri  în  ceea  ce  privesc  indicii  de
distrucție parodontală – pierdere de atașament, profunzime la sondaj și
indice de săngerare. Indicii  de placă au prezentat diminuări  față de
nivelul inițial, fără diferențe între grupuri. În mod notabil, am observat
o ameliorare a indicelui de mobilitate dentară mai mare pentru grupul
de studiu față de grupul de control.

Tabel VII.5 Evaluarea cantitativă a traumei ocluzale la pacienții cu bruxism,
pe grupe de severitate a afectării parodontale
Severitatea parodontitei Numărul  de  situsuri  cu

traumă ocluzală per pacient
Total 

0 ≤3 ≥3

Ușoară 5 2 0  7
Moderată 2 4 2 8
Severă 1 3 11 15
Total 8 9 13
Valori statistice: chi-pătrat 91,43, P<.001
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VII.2.4 Discuții
Cercetarea de față și-a propus evaluarea gradului de afectare

parodontală  la  subiecți  cu  și  fără  bruxism,  cu  parodontită  cronică
generalizată,  de  diferite  grade  de  severitate.  De  asemenea,  ne-am
propus și  evaluarea corelației  dintre  numărul  de situsuri  cu traumă
ocluzală și gradul de severitate a parodontitei la pacienții cu bruxism.

Rezultatele studiului nostru sunt în concordanță cu datele din
literatură, observând că în grupul cu parodontitiă cronică și bruxism
pierderea  de  atașament  a  fost  mai  semnificativă,  iar  prezența
recesiunilor,  a  dinților  cu  mobilitate  și  a  edentațiilor  au  fost  mai
ridicate față de grupul fără bruxism.

O serie  de  studii  au demonstrat  că  dinții  supuși  unor  forțe
ocluzale excesive au prezentat profunzimi la sondare mai ridicate și
un prognostic mai  rezervat față de dinții  supuși unor forțe ocluzale
normale.  În  plus,  dinții  care  au  fost  tratați  din  punct  de  vedere  al
ocluziei au prezentat o incetinire a evoluției bolii parodontale (Liu et
al.,  2013).  S-a  concluzionat  că  încărcarea  ocluzală  exagerată
reprezintă un factor de risc ce contribuie la distrucții parodontale mai
rapide, tratamentul ocluzal încetinind distrucția parodontală. 

Nunn și Harrel (2001) și Harrel și Nunn (2001) au examinat
relația  dintre  discrepanțele  ocluzale  și  parodontită  în  două  studii.
Eșantionul lor  a inclus aproximativ 90 de subiecți  care au avut cel
puțin  două  examene  parodontale  complete  (≥1  an  între  acestea),
inclusiv  analiza  ocluzală.  S-a  înregistrat  profunzimea  la  sondare
(PPD),  mobilitatea  dinților,  și  afectarea  furcației  (la  dinți
pluriradiculari).  În  plus,  unele  relații  de  contact  ocluzal  au  fost
studiate, cum ar fi :

(1) discrepanțe în relație centrică și ocluzie centrică,
(2)  contacte  ocluzale  premature  în  mișcările  protruzive

(laterale și frontale) ale mandibulei în cadrane (ne)lucrătoare.
Un  plan  de  tratament,  inclusiv  măsuri  atât  parodontale  și

ocluzale, a fost ulterior proiectat pentru fiecare pacient. Aproximativ o
treime  dintre  subiecți  au  refuzat  tratamentul,  aproximativ  20  de
subiecți au acceptat numai o abordare non-chirurgicală de tratament
(SRP),  în  timp  ce  aproximativ  50%  dintre  pacienți  au  acceptat  și
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primit  tratament  cuprinzător,  care  a  inclus  eliminarea  pungilor
chirurgical,  precum și  ajustare  ocluzală  (dacă a  fost  necesar).  Unii
dinți din grupul SRP primit tratament ocluzal în timp ce alți dinți cu
discrepanțe ocluzale au fost lăsați netratați. S-a observat că dinții cu
discrepanțe ocluzale au avut valori semnificativ mai profunde ale PPD
și scoruri de mobilitate mai mari decât dinții fără ocluzie traumatică
și, de asemenea, că dinții supuși la ajustare ocluzală au răspuns mai
bine (reducerea PPD) la terapia parodontală nechirurgicală decât dinți
cu discrepanțe ocluzale netratate.

Nu există un consens în literatură despre etiologia, tratamentul
și consecințele bruxismului pe termen lung pentru pacienți. Cu toate
acestea, unele caracteristici ar putea fi evidențiate până acum, legate
de bruxism. Utilizarea dispozitivului oral (dispozitivul de tip gutieră)
pare a fi interesant pentru controlul bruxismului și a consecințelor sale
(Manfredini et al., 2015). 

VII.2.5 Concluzii
Studiul  de față a demonstrat  că bruxismul  generează pe un

teren parodontopat modificări semnificative clinice. Valorile mari  la
pacienții cu boală parodontală și bruxism ale pierderii de atașament
parodontal, recesiunilor, dinților absenți, mobilității dentare dar și ale
leziunilor  de  furcație  se  traduc  prin  pierderi  majore  de  țesut
parodontal. 

Terapia parodontală, însoțită de cea a corectării ocluziei și a
bruxismului,  a  generat  ameliorări  semnificative  statistic  asupra
parametrilor parodontali. Astfel, terapia traumei ocluzale la pacienții
cu bruxism devine o necesitate absolută în terapia parodontală.
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CAPITOLUL VIII. CONCLUZII GENERALE

În  urma  studiilor  realizate  în  cadrul  cercetării  privind
efectele  forțelor  ocluzale  traumatice  asupra structurilor  dento-
parodontale,  ca  factor  local  favorizant  pentru  îmbolnăvirile
parodontale, se pot concluziona următoarele aspecte:

1. Malpoziția dentară, în asociere cu forțe ocluzale
traumatice,  în special  în cazul  apariției  contactelor  premature,
poate conduce la leziuni severe asupra țesuturilor de susținere
dentară,  în  special  în  contextul  prezenței  unei  afectări
parodontale cu liză osoasă, fapt decelat prin valorile ridicate ale
tensiunilor  maximale  față  de  situațiile  clinice  ideale,  în  care
dintele  este  corect  implantat  în  osul  alveolar  iar  forțele  sunt
normal distribuite.

2. Forțele  exercitate  asupra  dinților  cu  pierderi  de
atașament generează o agravare a bolii parodontale, cu distrucții
inclusiv la nivel de țesut cementar în volum și suprafață. Astfel,
se confirmă faptul că în timpul tratamentului bolii parodontale
este  necesar  să  se evite  sau să se reducă la  minimum forțele
ocluzale ale antagoniștilor.

3. Trauma ocluzală generează un context inflamator
local  și  sistemic  exacerbat;  în  prezența  parodontitei  cronice,
chiar și într-o formă superficială, trauma ocluzală este însoțită
de niveluri mult mai crescute de RANKL în fluid crevicular, cu
posibilitatea generării unei distrucții osoase mult mai rapide și
severe.  Mai  mult,  aceasta  se  pare  că  este  asociată  și  cu  o
încărcătură  inflamatorie  sistemică  ridicată,  determinată  în
cercetarea de față prin nivelele serice de proteină C reactivă și
fibrinogen, în absența unor maladii sistemice diagnosticate, fapt
ce poate predispune la apariția de boli inflamatorii generale.

4. Terapia  de  echilibrare  ocluzală  prin  șlefuire
selectivă  poate  normaliza  distribuția  sarcinilor  ocluzale,  care
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conduce la restabilirea microcirculației în țesuturile parodontale
și  la  asigurarea  unui  mediu  ostil  bacteriilor  oportuniste  care
cauzează simptomele clasice ale bolii; astfel, acest tip de terapia
poate  reprezenta  un  mijloc  terapeutic  adjunct  util  în
managementul îmbolnăvirilor parodontale.

5. Realizarea  profilului  bacterian  ar  trebui
considerată ca un indicator al sănătății parodontale, nu numai în
scopuri  de  diagnostic,  ci  și  în  monitorizarea  succesului
terapeutic în cadrul terapiei de menținere parodontală.

6. Bruxismul  poate  genera  la  pacienții  cu  boală
parodontală  modificări  semnificative  clinice.  Valorile  mari  la
pacienții  cu  boală  parodontală  și  bruxism  ale  pierderii  de
atașament  parodontal,  recesiunilor,  dinților  absenți,  mobilității
dentare dar și ale leziunilor de furcație se traduc prin pierderi
majore de țesut parodontal. 

7. Terapia  parodontală,  însoțită  de cea a  corectării
ocluziei  și  a  bruxismului,  a  generat  ameliorări  semnificative
statistic asupra parametrilor parodontali. Astfel, am demonstrat
încă  o  dată  că  terapia  traumei  ocluzale  devine  o  necesitate
absolută în terapia parodontală.
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CAPITOLUL IX. ORIGINALITATEA STUDIULUI.
PERSPECTIVE PE CARE LE DESCHIDE TEZA

Am stabilit un model al molar mandibular secund pentru
a explora efectele forțelor de ocluzie excesive progresive asupra
stresului dentar.  Regiunile  și  valorile  de distribuție  a stresului
von  Mises  au  fost  folosite  pentru  a  descrie  mecanismul  de
transfer al sarcinii. Deși acest model a fost stabilit utilizând doar
datele unui molar care avea anumite particularități, regularitatea
derivată din analiza acestui model ar fi utilă pentru a înțelege
unele regularități stabile cu privire la biomecanica ocluziei.  În
studiul FEM am realizat  o cuantificare a deplasărilor  dar și  a
tensiunilor  generate  în  cadrul  aplicării  forțelor  ocluzale.
Determinarea valorilor de stres reprezintă o necesitate pentru a
descifra  rolul  ocluziei  asupra  țesuturilor  parodontale.  Direcția
viitoare privind acest subiect brut necesită înțelegerea adaptării
biologice pentru a proiecta o metodă de a evalua problema cea
mai complexă a interacțiunii structurale și funcționale.

Am observat că resorbția radiculară a fost mai mare atât
în extensie (suprafață) cât și în adâncime (volum) atunci când a
existat  un  dinte  antagonist,  în  ambele  grupuri  de  boală
parodontală. Mai mult, adâncimea mai mare a resorbției a fost
semnificativă  atunci  când  ambii  factori  (severitatea  bolii  și
prezența antagoniștilor) au fost combinați. Deși nu există studii
care să analizeze influența contactului ocluzal asupra resorbției
cementului  radicular  la  dinți  cu  boală  parodontală,  există
numeroase  studii  privind  efectele  forțelor  masticatorii  asupra
dinților. În studiul nostru, am constatat că toți dinții, în special
cei aflați în contact cu un antagonist, au fost supuși mișcărilor
excesive din cauza pierderii inserției. Acest lucru înseamnă că,
chiar și cu un model normal de masticație,  există o deplasare
mai mare a dintelui în alveolă, cu un impact mai mare asupra
ligamentului  parodontal.  Forțele  antagoniste  care  nu  ar  fi
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excesive pentru un parodonțiu sănătos sunt dăunătoare într-un
parodonțiu afectat de boală.

Încărcătura inflamatorie în cazul unui pacient cu afectare
parodontală  și  ocluzie  traumatică  este  de  importanță  crucială,
deoarece poate conduce la generarea de leziuni  severe într-un
timp mult mai scurt. Unul din markerii inflamatori, mai mult, ai
resorbției  osoase  este  reprezentat  de  ligandul  activatorului  de
receptor  nuclear  Nk  (RANKL).  Odată  cu  descoperirea  unor
activități complet noi ale semnalizării RANKL-RANK, este de
mare interes cum inhibarea terapeutică a semnalizării RANKL-
RANK ar  putea afecta  aceste  funcții  noi,  în  special  având în
vedere rolul neuroprotector pe care RANKL -RANK pare să îl
joace  in  SNC  în  condiții  ischemice.  Prin  urmare,  nu  este
nerezonabil să presupunem că studiile detaliate suplimentare ale
triade  multifuncționale  RANK-RANKL-OPG  vor  conduce  la
noi  funcții  încă  nedescoperite  și  la  posibile  noi  obiective
terapeutice  pentru  bolile  care  anterior  nu  au  fost  asociate  cu
semnalizarea RANKL-RANK.

Descoperirea unei încărcături inflamatorii sistemice mai
ridicate la pacienții cu traumă ocluzală, cuantificată prin CRP și
fibrinogen,  ridică  noi  probleme  în  abordarea  completă  și
complexă  a  acestor  pacienți,  în  special  în  condițiile  absenței
unor boli sistemice. Astfel, se deschid noi direcții de cercetare,
cu investigări suplimentare a acestor pacienții pentru evaluarea
riscului de dezvoltare a maladiilor sistemice.

Prognosticul  incert  din  unele  situații  clinice  este  în
principal  consecința  faptului  că  se  bazează  prea  mult  pe  o
abordare limitată doar la tratarea răspunsului plăcii bacteriene,
prin perioade de menținere  interminabile,  surfasaj  radicular  și
tratamentele  farmacologice  frecvente,  care,  pe lângă faptul  că
sunt solicitante pentru pacient, în general, nu reușesc să ducă la
o stabilizare definitivă.
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De extremă  importanță  este  faptul  că  semnele  clinice
clasice și dinamica bacteriană a bolii, reprezentate de restabilirea
unui  profil  bogat  în  forme  patogene,  cum  ar  fi  bacteriile
filamentoase, în formă de tijă, în formă de spirală și fuziforme,
au avut tendința de a se restabili în cazuri de parodontită tratate
numai prin proceduri  de igienizare dentară,  indicând astfel  că
îndepărtarea plăcii bacteriene singure nu este suficientă pentru a
elimina cauza reală a inflamației gingivale și parodontale.

În contrast,  starea de sănătate  a situsurilor parodontale
tratate prin normalizarea funcției  biomecanice s-a dovedit  a fi
stabilă  în  ceea  ce  privește  profilul  bacterian,  care  a  rămas
saprofit,  cu specii  bacteriene cu o prevalență clară a formelor
sferice.

Într-adevăr,  ignorarea  componentei  disfuncției
biomecanice în etiopatogenia leziunilor parodontale, o patologie
care este, în esență, distrofică / atrofică și un abord terapeutic
care  se  concentrează  doar  pe  infecția  care  rezultă,  ar  fi
incomplete,  înșelătoare  și  neproductive,  o  greșeală  gravă  de
management.

În  schimb,  este  esențial  să  se  distingă  profilul  de
diagnostic al maladiei parodontale cronice distrofice / atrofice,
afectarea țesutului rezultat din disfuncția biomecanică, din cea a
parodontitei, consecința infecției bacteriene. Această schimbare
în  gândire  implică,  de  asemenea,  o  schimbare  a  abordării
diagnostice  și  terapeutice,  care  trebuie  să  fie  în  primul  rând
funcțională  în  natură,  aceasta  din  urmă  urmărind  restabilirea
echilibrului ocluzal și, prin urmare, biomecanic.

De asemenea, strategiile de prevenire trebuie reevaluate,
deoarece concentrarea doar asupra igienei nu elimină cauza bolii
parodontale, oferind doar o soluție temporară "rapidă".

Monitorizarea  parametrilor  parodontali  convenționali
trebuie  suplimentată  cu  realizarea  profilului  bacterian,
combinată și cu evaluarea biomecanicii aparatului stomatognat
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și,  în  special,  a  relației  ocluzale.  Această  abordare  poate  să
permită  o  mai  bună  planificare  terapeutică  și  un  mai  bun
management al pacienților cu afectare parodontală.

Tratamentul  bolii  parodontale,  îndepărtarea  plăcii  și
tartrului  și  eliminarea  pungilor  parodontale,  va  duce  la
restabilirea  unui  parodonțiu  sănătos,  dar  cu  înălțime  redusă.
Întrebarea este dacă un parodonțiu sănătos, cu înălțime redusă
are o capacitate  similară  cu cea a  parodonțiului  normal  să  se
adapteze la forțele ocluzale traumatizante (traumatisme ocluzale
secundare).  Încărcarea  cu  situsuri  cu  traumă  ocluzală  a  fost
semnificativ  mai  mare  la  pacienții  cu  bruxism și  parodontită
severă; astfel, am putut stabili o corelație directă între gradul de
severitate a parodontitei cronice și numărul de situsuri cu traumă
ocluzală. Lipsa unui tratament definitiv pentru bruxism a condus
la  abordări  paliative  de  management  al  bruxismului  și  al
consecințelor  sale  negative  asupra  dentiției.  Mai  mult,
complicațiile  dentare găsite la pacienții  cu bruxism prezintă  o
serie de provocări clinice pentru a restabili condițiile funcționale
și estetice orale ale acestor pacienți.

Într-adevăr,  unul  dintre  punctele  critice  legate  de
reabilitarea  orală  a  pacienților  aflați  în  legătură  cu  bruxismul
este succesul pe termen lung. Prin urmare, studiile longitudinale
de evaluare clinică sunt foarte importante în acest context.

42



REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Alwaeli  HA,  Al-Jundi  SH.  Periodontal  disease  awareness
among pregnant women and its relationship with socio-demographic
variables. Int J Dent Hyg 2005; 3: 74-82. 
2. Deas  DE,  Mealey  BL.  Is  there  an  association  between
occlusion  and  periodontal  disease  destruction?:  only  in  limited
circumstances  does  occlusal  force  contribute  to  periodontal  disease
progression. J Am Dent Assoc 2006;137:1381-1389.
3. Desai Shrikar R, Shinde Harshada H. Finite Element Analysis:
Basics And Its Applications In Dentistry.  Ind J Dent Sci 2012; 4: 60-
65.
4. Gani DK, Lakshmi D, Krishnan R, Emmadi P. Evaluation of
C-reactive protein and Interleukin-6 in  peripheral  blood of  patients
with chronic periodontitis.  J Indian Soc Periodontol 2009; 13(2):69-
74. 
5. Geramy  A.  Alveolar  bone  resorption  and  the  center  of
resistance modification 3-D analysis by means of the finite element
method. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 117:399405.  
6. Harrel SK, Nunn ME. The effect of occlusal discrepancies on
periodontitis. II. Relationship of occlusal treatment to the progression
of periodontal disease. J Periodontol 2001; 72:495–505.
7. Iyer  UM,  Desai  P.  Assessment  of  C-Reactive  Protein  and
fibrinogen  levels  in  type  2  diabetes  mellitus.  Biomed  Res 2010;
21(2):208-213. 
8. Kina  JR  et  al.  Non-Inflammatory  destructive  Periodontal
Disease. Open Dent J 2016; 10: 50-57.
9. Kina JR. Occlusion as Etiologic Predisposing Factor Leading
to  Alocalized  Periodontal  Disease.  J  Dent  Oral  Disord  2017;  3(4):
id1067.
10. Lindhe  J,  Lang  NP.  Clinical  periodontology  and  implant
dentistry. 6th Edition. Chichester, West Sussex, UK : Wiley Blackwell,
2015. 
11. Liu H, Jiang H, Wang H. The biological effects of occlusal
trauma on the stomatognathic system – a focus on animal studies.  J
Oral Rehab 2013, 40:130-138.

43



12. Manfredini  D  et  al.  Theories  on  possible  temporal
relationships  between  sleep  bruxism  and  obstructive  sleep  apnea
events. An expert opinion. Sleep Breath 2015; 19: 1459–1465.
13. Martu  MA  et  al.  Study  on  the  prevalence  of
periodontopathogenic  bacteria  in  serum  and  subgingival  bacterial
plaque in  patients  with rheumatoid  arthritis.  Rev  Chim (Bucharest)
2017b; 68(8):1946-1949 
14. Meynardi  F,  Biancotti  PP.  Etiopathogenetic  correlations
between periodontal disease and occlusal trauma. IAPNOR 2009; 13:3
15. Meynardi F, Rossi F, Grivet Brancot L, Pasqualini ME. Not
only bacteria but occlusal trauma to the origin of periodontal disease.
Dent Trib 2013; 9(1):19-20.
16. Nunn ME, Harrel SK. The effect of occlusal discrepancies on
periodontitis. I. Relationship of initial occlusal discrepancies to initial
clinical parameters. J Periodontol 2001; 72:485–494.
17. Rai B, Kharb S, Jain R, Anand SC. Periodontitis, C-Reactive
Protein and Peripheral Blood; Links with Cardiovascular Disease. Adv
Med Den Sci 2010; 3(3):76-79. 
18. Reddy MK,  Vandana  KL.  Three-dimensional  finite  element
analysis of stress in the periodontium. J Int Acad Periodontol  2005;
7:102–7.  
19. Reinhardt  R,  Killeen A.  Do Mobility and Occlusal  Trauma
Impact Periodontal Longevity?  Dent Clin North Am  2015; 59: 873-
883.
20. Reinhardt  RA,  Pao  YC,  Krejci  RF.  Periodontal  ligament
stresses  in  the  initiation of  occlusal  traumatism.  J Periodontal  Res
1984; 19:238–246.
21. Rodriguez-Pato RB. Root resorption in chronic periodontitis:
A morphometrical study. J Periodontol 2004; 75:1027-32.
22. Sahingur SE, Sharma A, Genco RJ, De Nardin E. Association
of  increased  levels  of  fibrinogen  and  -455G/A  fibrinogen  gene
polymorphism with chronic periodontitis. J Periodontol 2003; 74:329-
337. 
23. Takeuchi  N,  Yamamoto  T.  Correlation  between  periodontal
status and biting force in patients with chronic periodontitis during the
maintenance phase of therapy. J Clin Periodontol 2008; 35:215–220.

44



24. Vandana K, Nadkarni R, Guddada K. Comparison of various
risk  indicators  among  patients  with  chronic  and  aggresive
periodontitis in davangere population. J Ind Soc Periodontol 2015; 19:
429-434.
25. Vandana  KL et  al.  A finite  element  study to determine  the
occurrence  of  abfraction  and  displacement  due  to  various  occlusal
forces  and  with  different  alveolar  bone  height. J  Indian  Soc
Periodontol. 2016; 20:12–6. 
26. Zeng  M  et  al.  Orthodontic  force  induces  systemic
inflammatory  monocyte  responses.  J  Dent  Res 2015;  94(9):1295–
1302.
27. Zhao  N  et  al.  Isolation  and  functional  analysis  of  an
immortalized  murine  cementocyte  cell  line,  IDG-CM6.  J  Bone
Mineral Res 2016; 31(2):430–442.

45


