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COMPARATIVE STUDY ON BACTERIAL PLAQUE AND GINGIVITIS HEALTH STATUS 

INDICATORS (Abstract):  

Introduction: The population is becoming more aware of the importance of oral hygiene in maintaining the 

health of the entire body. It is well known that the plaque is the main etiological factor in producing caries 

disease and periodontal disease. The purpose of this study was to evaluate the comparative value of indices of 

plaque and gingival inflammation in a group of yougers. Materials and methods: The study was conducted on 

a sample of 122 subjects. The study was clinical type. Data were collected after completion of revelation and 

clinical examination plaque noting the index values calculated for each observation sheet. The clinical 

evaluation of oral hygiene status, we used the API index (Approximal Plaque Index) and BI (bleeding index) 

indices for assessing periodontal status. All subjects included in the study were informed verbally about the 

purpose of the study noting the consent form. Examination of patients was performed in the Office Polyclinic 

No. 1, Ambulatory of Dentistry. Patients were placed in the database according to certain codes. Statistical data 

processing was done with software for Windows SPSS 14.00 settling a threshold of statistical significance of p 

≤ 0.05. Results and Discussion: Comparative analysis of plaque presence and degree of gingival inflammation 

revealed that the differences statistically significant p ≤ 0.05 for having an API index value averaged 72.71 (± 

23.48) gingival index BI compared with a mean of 20.05 (± 18.32) and using dental wire influences the index of 

periodontal inflammation. Conclusions: Gingival inflammation is present in those with plaque and is subject to 

use wire but not the frequency of tooth brushing showing that adjuvant use of adjuvants to remove dental plaque 

but not entirely. 
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INTRODUCERE 

În prezent, populaţia este din ce în ce mai 

conștientă de importanţa igienei orale în 

menţinerea stării de sănătate a întregului 

organism. Este bine cunoscut, faptul că, 

placa bacteriană este factorul etiologic 

principal în producerea bolii carioase şi a 

afecţiunilor parodontale. Apariţia 

fenomenelor inflamatorii parodontale se 

observă cu predilecție la nivelul spaţiilor 

aproximale, acolo unde îndepărtarea plăcii 

bacteriene se realizează cu dificultate. Astfel 

s-a introdus în practică cuantificarea plăcii 

bacteriene prin indicele API (Aproximal 

Plaque Index - Lange, 1981). Indicele de 

sângerare gingivală (BI – bleeding index) 

este un indice corelat cu API, care apreciază 

sângerarea la nivelul spaţiilor aproximale. 

Astfel se poate realiza corelarea dintre 

maturarea plăcii bacteriene de la nivelul 

situsurilor proximale şi fenomenele 

inflamatorii de la acest nivel. 

Scopul acestui studiu a fost evaluarea 

comparativă a valorii indicilor de placă 

bacteriană și a celor de inflamație gingivală 

la un lot de tineri.  
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MATERIAL ŞI METODE 

În conceperea şi derularea studiului clinic 

s-a formulat ipoteza nulă că nu există 

diferențe semnificative din punct de vedere 

statistic între prezența cantitativă și 

calitativă a plăcii bacteriene pusă în evidență 

prin indicele API și  inflamația parodontală 

cuantificată cu ajutorul indicelui BI. Ipoteza 

testabilă constă în faptul că există diferențe 

din punct de vedere statistic între valorile 

indicilor care cuantifică placa bacteriană și 

valorile indicilor care cuantifică gradul de 

inflamație gingivală. 

Studiul a fost realizat pe un lot de 122 de 

subiecţi, studenţi ai anului III, Facultatea de 

Medicină Dentară, UMF Gr.T.Popa Iaşi. 

Lotul a fost format din 78 de subiecţi de sex 

feminin şi 45 subiecţi de sex masculin, cu o 

medie de vârstă de 23,53 ani ( vârste între 

21-29 ani). 

Criteriile de includere a subiecţilor  au 

fost: prezența plăcii bacteriene după 

revelare, consimțământul pacienților de a 

participa la studiu.  Criteriile de excludere 

au fost reprezentate de absența plăcii 

bacteriene, refuzul pacienților de a participa 

la studiu. Studiul a fost de tip clinic.  

Datele au fost colectate în urma realizării 

revelării plăcii bacteriene și a examenului 

clinic consemnând valorile calculate pentru 

fiecare indice în fişa de observaţie. Pentru 

evaluarea clinică a stării de igienă orală am 

utilizat  indicele API (Aproximal Plaque 

Index) iar pentru evaluarea statusului 

parodontal indicii BI (bleeding index). 

 Pentru determinarea prezenţei plăcii 

bacteriene în spaţiile aproximale prin 

indicele API s-a realizat revelarea plăcii 

bacteriene cu albastru de metil. API 

apreciază procentual acumularea plăcii 

bacteriene în spaţiile aproximale. Formula 

de calcul este: numărul de spații aproximale 

cu placă raportat la numărul de spații 

aproximale de înmulțit cu 100. Aprecierea 

stării de igienă orală în funcţie de valoarea 

API se face după următoarea scală de 

valori:API = 100-70% - igienă total 

nesatisfăcătoare; API = 70-35% - igienă 

orală medie; API = 35-25% - igienă orală 

relativ corectă; API < 25% = igienă orală 

optimă. 

Evaluarea statusului parodontal s-a 

realizat prin utilizarea indicelui gingival BI 

(Bleeding Index) care este definit astfel : 0- 

gingie fără sângerare la sondaj; 1- sângerare 

la sondaj. 

Indicele BI se determină cu ajutorul unei 

sonde parodontale, care se introduce la baza 

papilei, mezial şi distal, în unghi de 20-400 

faţă de axul dintelui până la baza şanţului 

gingival. Scorurile utilizate pentru 

determinare sunt: 0- gingie fără sângerare la 

sondaj; 1- sângerare la sondaj. BI se 

calculează împărţind suma valorilor 

înregistrate la numărul de papile interdentare 

examinate de înmulțit cu 100.  

Toţi subiecții incluşi în studiu au fost 

informaţi verbal cu privire la scopul 

studiului notându-se în fișă consimţământul 

acestora. Examinarea pacienţilor s-a realizat 

în cabinetul Policlinicii nr.1, Ambulatorul de 

Stomatologie. Pacienţii au fost introduşi în 

baza de date conform anumitor coduri.  

Prelucrarea datelor statistice s-a realizat 

cu programul SPSS14.00 pentru Windows 

stabilindu-se un prag de semnificaţie 

statistică de p≤0,05. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Rezultatele analizei comparative a 

prezenței plăcii bacteriene și a gradului de 

inflamație gingivală au pus în evidenţă 

faptul că  există diferenţe semnificative din 

punct de vedere statistic p≤0,05 în favoarea 

indicelui API care are o valoare medie de 

72,71(±23.48) în comparaţie cu indicele 

gingival BI care are o valoare medie de 

20,05(± 18.32) (tabelul 1). 
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Tabelul 1. Analiza descriptivă a indicilor API și BI  

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

API 122 ,46 100,00 72,7111 23,48040 

BI 122 ,00 88,00 20,0533 18,32100 

Valid N (listwise) 122         

 

Din punct de vedere al corelaţiilor între 

acești indici, analiza  Pearson a datelor 

evidenţiază corelații între indicii API și BI 

(p≤0.05) rezultate care susţin ipoteza 

acţiunii plăcii bacteriene  asupra ţesutului 

gingival din spațiile aproximale (tabelul 2) 

manifestată prin modificare de aspect și 

textură a gingiei dar și prin apariția 

sângerării la sondajul parodontal. 

Tabelul 2. Corelaţii între API și BI 

 API BI 

API Pearson Correlation 
1 

,245(**

) 

  Sig. (2-tailed)   ,007 

  N 122 122 

BI Pearson Correlation ,245(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,007   

  N 122 122 

Tabelul 3. Analiza statistică a mediilor indicelui 

API și BI. Paired Samples Statistics 

Pair 

1 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

API 72,7111 122 23,48040 2,12582 

BI 20,0533 122 18,32100 1,65871 

Tabelul 4. Analiza statistică a mediilor indicelui 

API și BI. Paired Samples Correlation 

Pair 1 N Correlation Sig. 

API & BI 122 ,245 ,007 

Tabelul 5. Analiza statistică a mediilor indicelui API și BI. Paired Samples t-Test 

Pair 1  

Paired Differences 

t 

  

  

df 

  

  

Sig. (2-

tailed) 

  

  

Mean 

  

Std. 

Deviation 

  

Std. Error 

Mean 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

API - BI 
52,65787 26,00298 2,35420 47,99711 57,31863 

22,36

8 
121 ,000 

 

Analiza statistică realizată a permis 

identificarea unor diferențe semnificative 

între nivelul mediei indicelui de placă 

bacteriană API și indicele de inflamație 

parodontală BI; testul t t(121) = 22,36 

pentru p<0,001 argumentând acest lucru 

(tabel 3,4,5). Astfel placa bacteriană este 

prezentă în mai multe cazuri decât 

inflamația gingivală tradusă prin sângerare 

ceea ce indică că la unii pacienți  placa 

bacteriană este nepatogenă în sensul 

afectării parodontale și nevirulentă. 

Corelarea prezenței plăcii bacteriene în 

spațiul aproximal cu utilizarea firului dentar 

indică că nu există diferență semnificativă 

între valorile API la cei care utilizează fir 

interdentar și cei care nu utilizează.  

În schimb la pacienții care utilizează fir 

interdentar nu apare inflamație gingivală 

p≤0,001 (tabel 7). Acest lucru ne orientează 

asupra faptului că analiza printr-un indice 

calitativ de placă bacteriană care pune în 

evidență dacă este sau placă bacteriană nu 

ne dă întotdeauna rezultatele cele mai 

concludente. 
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Tabelul 6. Analiza statistică a mediilor indicelui API și BI în comparație cu utilizarea firului interdentar 

Mann-Whitney Test Ranks 

 utilizare fir dentar N Mean Rank Sum of Ranks Test Statistics(a) 

API da 64 61,78 3954,00 Mann-Whitney U 1838,000 

  nu 58 61,19 3549,00 Wilcoxon W 3549,000 

     Z -,092 

  Total 122     Asymp. Sig. (2-tailed) ,926 

a  Grouping Variable: utilizare fir dentar 

Tabelul 7. Analiza statistică a mediilor indicelui API și BI în comparație cu utilizarea firului interdentar . 

Statistica Chi-pătrat 

 utilizare fir dentar N Mean Rank  API BI 

API da 64 61,78 Chi-Square ,009 12,277 

nu 58 61,19 df 1 1 

Total 122  Asymp. Sig. ,926 ,000 

BI da 64 50,87  

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grouping Variable: utilizare fir dentar 
nu 58 73,23 

Total 122  

Tabelul 8. Analiza statistică a mediilor indicelui API și BI în comparație cu frecvența periajului dentar. 

Statistica Chi-pătrat 

 frecventa periaj N Mean Rank  API BI 

API o data/zi 83 64,83 Chi-Square 2,305 ,082 

de doua ori/zi 39 54,42 df 1 1 

Total 122   Asymp. Sig. ,129 ,774 

BI o data/zi 83 62,13  

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grouping Variable: utilizare fir dentar 
de doua ori/zi 39 60,17 

Total 122   

 

Nu există diferențe semnificative din 

punct de vedere statistic între frecvența 

periajului și valoarea indicilor API și SBI 

(tabelul 8) valorile fiind medii pentru cei 

care realizează periaj o dată pe zi și pentru 

cei care realizează periaj de două ori pe zi. 

 

CONCLUZII 

Inflamația gingivală este prezentă la cei 

care prezintă placă bacteriană și este 

condiționată de utilizarea firului dentar dar 

nu și de frecvența periajului ceea ce 

demonstrează că utilizarea mijloacelor 

adjuvante periajului dentar ajută la 

îndepărtarea plăcii bacteriene dar nu în 

totalitate. Deoarece nu toți pacienții care 

prezintă placă bacteriană în spațiul 

aproximal prezintă și inflamație gingivală se 

sugerează că  în etiologia afectării 

parodonțiului marginal este prezent și un 

factor general care influențează răspunsul 

imun local. 
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