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THE HISTORICAL RETROSPECTIVE AND CURRENT CONCEPS IN THE 

ETHIOPATHOGENESIS AND CLASIFICATION OF PERIODONTAL DISEASES. A 

SYSTEMIC REVIEW (Abstract): 
Periodontal diseases are arguably among the most ancient and common infectious diseases affecting 

humans, leading to permanent destruction of the supporting structures of the dentition and ultimately 

tooth loss. It has been established that dental biofilm, consisting of many microbial species and their 

products, is an etiological agent of periodontal disease. It is widely accepted that immunological and 

inflammatory responses to dental plaque via hostparasite interaction are manifested by clinical signs 

and symptoms of periodontal diseases. The outcome of this interaction can be modulated by other 

components known as risk factors (modifiers), either inherent (genetic) or acquired (environmental) in 

nature, significantly affecting the initiation and progression of periodontal diseases of different types. 

While definitive genetic factors responsible for either susceptibility or resistance to periodontal 

diseases await definitive identification and verification. Currently, periodontal diseases are classified 

based upon clinically observed disease traits using radiographs and clinical examination: gingivitis; 

chronic periodontitis; aggressive periodontitis; periodontitis as manifestation of systemic diseases; 

necrotizing ulcerative periodontitis; abscesses of the periodontium; periodontitis associated with 

endodontic lesions; and developmental or acquired deformities and conditions. Advances in 

genomics, molecular science, and personalized medicine may result in guidelines for unambiguous 

disease definition and diagnosis in the future. 
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INTRODUCERE 

Intr-un studiu amplu realizat de Andrew 

Dentino, in 2013, si publicat in 

Periodontology 2000, dupa o bibliografie care 

cuprinde peste 400 titluri, face o trecere in 

revista a principiilor in parodontologie, 

incepand cu istoricului parodontologiei si 

continuind cu prezentarea conceptiilor actuale 

in etiopatogenia, epidemiologia, clasificarea 

si principiile de tratament conventional si 

neconventional al bolilor parodontale.[1] 

Parodontologia a fost definită drept 

“studiul științific al parodonțiului în stare de 

sănătate și boală”. Persoanele care prezintă 

anomalii parodontale, de exemplu, tulburări 

de integritate sau funcționalitate, sunt acele 

persoane cu boală parodontală, care au o 

varietate de fenotipuri, definite de semne și 

simptome si care constituie sindromul 

parodontal. 

Cel mai frecvent observat fenotip este dat 

de inflamația gingivală (gingivita) indusă de 

placa bacteriană (biofilm) și include 

modificări de culoare, volum, temperatură, 

exudat crevicular și sângerare la o ușoară 

provocare cu sonda.[2] Semnele clinice ale 

gingivitei asociate cu biofilmul sunt 

reversibile atunci când se implementează și se 

menține igiena orală. Cu o prevalență mai 

redusă decât gingivita dar totuși frecvente la 
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nivel populațional sunt semnele clinice ale 

parodontitei asociate cu biofilmul. Acestea 

includ pungi parodontale, pierderi de 

atașament, sângerare la sondare și pierderi 

osoase decelabile radiologic.[3] Eforturile 

terapeutice sunt direcționate înspre eliminarea 

infecției suspectate, conducând câtre rezoluția 

semnelor inflamatorii, reparație tisulară și 

restaurarea funcționalității și esteticii.  

Multe alte fenotipuri, forme de maladie 

frecvente cu semne și simptome severe, au 

fost descrise și clasificate.[4,5] Sunt mai puțin 

prevalente decât gingivita sau parodontita 

asociate cu placa bacteriană. Unele din 

formele rare sunt relaționate cu afecțiuni 

sistemice; altele sunt componente ale 

sindroamelor genetice.  

Un diagnostic poate fi stabilit atunci când 

unul sau mai multe semne de diagnostic sunt 

prezente. Diagnosticul inițial este caracterizat 

ulterior utilizând unul sau doi factori de risc. 

 

ISTORICUL PARODONTOLOGIEI SI 

DESCRIEREA BOLILOR PARO-

DONTALE  

Bolile parodontale, contrar leziunilor 

carioase, nu sunt rezultatul civilizației 

moderne. Manifestându-se ca semne ante 

mortem de pierderi osoase alveolare, semnele 

patologiei parodontale au fost descoperite la 

indivizi umani din pleisocenul mijlociu. De 

exemplu, semne ale resobției osului alveolar 

au fost descoperite pe o mandibulă Mauer, cu 

o vechime de 640-735000 ani (Homo 

heidelbergensis) în Germania și pe o 

mandibulă descoperită la Bau de l’Aubésier, 

Vancluse, Franța veche de 169-191000 

ani.[6] Astfel de descoperiri susțin teoria 

conform căreia boala parodontală a afectat 

omenirea și strămoșii filogenetici ai acesteia 

un timp foarte îndelungat. 

Medicii chinezi au fost probabil primii 

care au descris semnele bolii parodontale. 

Diagnosticul și modalități de tratament au fost 

descrise în cea mai timpurie carte de 

medicină chineză cunoscută, cea  a lui Huang 

Di (aproximativ 2700-2600 î.e.n).[7] 

Papirusul antic egiptean Ebers a fost scris 

aproximativ 1000 de ani mai târziu 

(aproximativ 1550 î.e.n); reprezintă unul 

dintre cele mai vechi documente medicale 

conservate integral, conținând o serie de 

paragrafe referitoare la anumite leacuri care 

să vindece dinții slăbiți și gingiile umflate 

(Guerin V. in 1929). In India antică Sushruta 

(aproximativ secolul 6 î.e.n) a prezentat o 

serie de intrumente chirurgicale și a explicat 

300 de proceduri chirurgicale în tratatul 

Samhita. Sushruta a susținut o abordare 

holistică a terapiei medicale. În contextul 

acestei filozofii, a descris 4 afecțiuni 

parodontale, oferind, probabil, prima 

clasificare a bolilor parodontale .[7] 

În  1563 anatomistul și medicul italian, 

Bartolomeo Eustachio (1514-1574) a realizat 

”Libellus de Dentibus”, prima carte dedicată 

exclusiv descrierii dinților. A fost primul care 

a descris ligamentul parodontal, precum și 

dentițiile temporare și permanente. El a 

propus îndepărtarea tartrului și țesutului de 

granulație utilizînd scaler-e și chiurete, pentru 

a favoriza re-atașamentul țesutului parodontal 

pe dinții slăbiți. 

La aproape două secole după Eustachio, 

dentistul-chirurg Pierre Fauchard (1678-

1761) a publicat ”Chirurgul Dentist”, o carte 

dedicată practicii stomatologice, care a a 

influențat profund practica stomatologică. 

Fauchard a emis o teorie a etiologiei umorale 

a bolii parodontale modulată de factori locali, 

de exemplu, tartrul. Pentru a preveni ”boala 

gingiei”, el recomandă curățarea dinților, 

masajul gingiilor cu un lichid astringent și 

clătirea gurii cu vin și apă. Datorită aspectului 

spongios al gingiei ce prezenta similitudini cu 

gingia pe care a observat-o la pacienți cu 

scorbut, Fauchard a numit acest fenotip 

”scorbutul gingiilor”. 

Cincizeci de ani mai târziu, chirurgul și 

omul de știință John Hunter (1728-1793) a 
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publicat ”Tratat practic de boli ale dintilor”. 

Hunter a afirmat că pierderea gradată a osului 

alveolar, formarea de pungi parodontale și 

recesiunile gingivale vor conduce inevitabil la 

pierderi dentare.  

Dezvoltarea microbiologiei, o nouă ramură 

științifică în secolul 19, a modificat viziunea 

asupra bolilor parodontale. Doi medici 

germani, Robert Ficinus (1809-1852) și 

Adolph Witzel (1847-1906) dețin meritul 

asocierii bacteriilor cu pierderi dentare 

parodontale.[8] In Europa, termenul ”pioree 

alveolară” descria orice formă de boală 

parodontală ce nu era relaționată cu procesul 

de  îmbătrânire. Conform lui Witzel, la 

pacienții cu pioree alveolară, gingiile 

formează pungi care permit bacteriilor să 

infecteze și să distrugă periostul subadiacent 

și, într-un final, și osul alveolar. In SUA John 

M. Riggs (1810-1885), cunoscut ca și tatăl 

parodontologiei, a tratat pungi parodontale 

prin îndepărtare riguroasă a tartrului, chiuretaj 

al țesuturilor moi și implementarea unei 

igiene orale riguroase. Era convins că toate 

etapele bolii parodontale, de la semnele cele 

mai timpurii ale inflamației până la pierderea 

dentară, se atribuie aceleiași etiologii locale – 

tartrul. Succesul lui Riggs a avut și un efect 

îndelungat asupra terminologiei dentare; în 

SUA termenul de ”scorbut al gingiilor” a fost 

înlocuit cu ”maladia lui Riggs”. Nu pentru 

mult timp, totuși. La întâlnirea din 1877 a 

Asociației Dentare Americane medicul de 

origine germană Frederick H. Rehwinkel 

(1825-1889) a prezentat o lucrare despre 

”pyorrhea alveolaris” și de atunci a fost 

creditat ca introducând acest termen european 

în literatura dentară americană. Acest termen 

a fost adoptat rapid de comunitatea dentară si 

a persistat până târziu în secolul 20, contrar 

alegerii deficitare ca termen pentru boala pe 

care se presupune că o descrie. 

 

TEORIA INFECȚIEI DE FOCAR 

Willoughby D. Miller (1853-1907) a cărui 

muncă a fost mult influențată de Robert 

Koch, este cunoscut, în special, pentru ideile 

sale referitoare la etiologia bolii carioase. A 

emis o teorie ce susține rolul bacteriilor în 

etiologia pioreei alveolare, concluzionând că, 

în prezența factorilor predispozanți, 

numeroase bacterii ce se găsesc în mod 

normal în cavitatea orală pot determina boală 

parodontală (ipoteza plăcii bacteriene 

nespecifice). Miller a susținut că astfel de 

bacterii pot juca un rol important și în alte 

boli umane. A introdus termenul de 

”focalizare a infecției” [9] dar s-a oprit la 

eradicarea dinților infectați în prevenirea sau 

tratamentul bolilor sistemice. Acest pas a fost 

realizat de Frank Billings (1854-1932),  care 

împreună cu studentul și colegul său, Edward 

C. Rosenow (1875-1966) au promovat teoria 

infecției de focar în.[10]  

Ca și Miller, Billings a petrecut un timp în 

Europa, unde teoria etiologiei bacteriene, 

inițiată de descopririle lui Koch, Lister, 

Pasteur și alți inițiatori, era intens dezbătută. 

Diseminarea unor astfel de germeni dintr-o 

infecție localizată latentă către un organ aflat 

la distanță va avea loc prin intermediul 

sângelui și sistemelor limfatice. 

Implementarea clinică a acestei teorii, 

susținută și de îmbunătățirile din asepsie, a 

condus la numeroase extracții dentare fără 

nicio garanție, amigdalectomii și alte 

proceduri chirurgicale. În 1928, Holman a pus 

public sub semnul întrebării validitatea 

acestei teorii. Importanța acesteia a scăzut în 

anii 1930, când s-a demonstrat că 

îndepărtarea chirurgicală a focarelor nu oferă 

un beneficiu asupra statusului medical al 

pacienților afectați. Există similitudini 

aparente între teoria infecției de focar și 

”legătura sistemică”. Totuși, o evaluare a 

atentă a celor două paradigme pun în evidență 

discrepanțe fundamentale, în special legate de 

pleiomorfismul bacterian și de latența leziunii 

tisulare.[1] 
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CLASIFICĂRILE ÎMBOLNĂVIRI-LOR 

PARODONTALE.  

La sfârșitul secolului 20 descoperirea că 

pioreea alveolară poate fi tratată a dus la 

recunoașterea ”parodontologiei” ca 

specialitate dentară. Organizația profesională 

de parodontologi, cunoscută acum ca și 

Academia Americană de Parodontologie, a 

fost înființată în 1914 cu numele de 

Academia Americană de Profilaxie Orală și 

Parodontologie. În Germania Comitetul 

pentru Cercetare Parodontologică a fost 

format în 1924 cu scopul de a constitui o 

platformă deschisă de comunicare pentru 

academicieni și practicieni. După  decenii, 

parodontologii de pe ambele părți ale 

Atlanticului s-au întâlnit în repetate rânduri 

pentru a realiza numeroase sisteme de 

clasificare care să reflecte atât progresul 

științific cât și utilitatea clinică. Ca rezultat al 

acestor eforturi, s-au publicat noi 

nomenclatoare de către consiliile profesionale 

cum ar fi AAP, ADA, Comitetul pentru 

Cercetare Parodontologică și World Dental 

Federation, printre altele. Mai mult, autori 

individuali au contribuit la realizarea 

clasificărilor. 

Una din realizările biomedicale importante 

ale secolului 20 a constat în recunoașterea că 

ipotezele formale pot fi testate clinic. Lipsa 

de dovezi științifice care să susțină 

parodontoza și trauma ocluzală ca și unele 

clase de boală parodontală a fost recunoscută 

initial în 1966 la Workshop-ul Mondial de 

Parodontologie și finalizata după 11 ani la 

Conferința Internațională de Biologie a Bolii 

Parodontale. Au rămas doar două clase de 

boală parodontală – parodontita juvenilă și 

parodontita marginală cronică – constituind 

sistemul de clasificare din 1977 al AAP. 

În același timp, studiile pe gingivită 

experimentală ale lui Harald Löe și 

colaboratorii la Colegiul Regal Dentar din 

Aarhus, Danemarca au deschis ”era plăcii 

bacteriene” a parodontologiei. Utilizând 

sisteme noi de indexare pentru a evalua placa 

bacteriană și gingivita, au oferit dovezi 

experimentale univoce referitoare la relația 

directă dintre prezența plăcii bacteriene și 

gingivită. Mai mult, au demonstrat 

reversibilitatea completă a tuturor semnelor 

clinice din patologia gingivală odată cu 

restabilirea igienei orale. Mai mult, o formă 

distructivă de boală parodontală, observată 

frecvent la nivelul incisivilor centrali și 

molarilor primi la persoane tinere a 

determinat un nou interes pentru clasa 

anterior cunoscută ca și parodontoză.  

Deoarece era frecvent întâlnită la pacienți 

adolescenți, această formă a fost re-numită 

parodontită juvenilă.În momentul Conferinței 

Internaționale de Biologie a Bolii Parodontale 

din 1977, opinia majoritară printre medicii 

dentiști era că, fără tratatament, gingivita 

evoluează către parodontită  cu o rată 

constantă, determinând, în final, pierderea 

dinților. Această opinie a fost contestată 

atunci când Löe et al. [11] și-au prezentat 

rezultatele asupra istoricului natural al bolii 

parodontale. La majoritatea subiecților 

prezența plăcii bacteriene și a gingivitei nu a 

condus la parodontită severă sau pierderi 

dentare. Opinia veche de secole care a 

relaționat osul alvelar și pierderile dentare cu 

înaintarea în vârstă a fost în final combătută. 

Aceste rezultate, precum și altele, s-au 

reflectat într-o nouă clasificare sugerată 

pentru prima dată la Workshop-ul Mondial de 

Parodontologie Clinică din 1986, modificată 

la Workshop-ul Mondial de Parodontologie 

Clinică din 1989.[12] Sistemul revizuit a 

diferențiat 5 clase de boală parodontală. În 

comparație cu taxonomia din 1986, s-a 

introdus o nouă clasă de boală parodontală, 

relaționată cu afecțiunile sistemice. Mai mult, 

au fost avute în vedere și criteriile de debut al 

bolii și rata de progresie. Una dintre 

deficiențele cele mai evidente ale clasificării 
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din 1989 a constat în absența categoriei de 

îmbolnăviri gingivale. În final, în 1993 

Academia Europeană de Parodontologie 

(cunoscută acum ca și Federația Europeană de 

Parodontologie) a fost înființată la primul 

Workshop European de Parodontologie. 

Academia Europeană de Parodontologie a 

adoptat clasificarea AAP din 1989 dar a 

sugerat că un sistem îmbunătățit ar trebui avut 

în vedere pe baza a trei clase majore: 

parodontita cu debut precoce, parodontita 

adultului și parodontita necrozantă. Fiecare 

dintre acestea a fost definită ulterior prin 

descrieri secundare (distribuția în dentiție, 

rata de progresie, răspunsul la tratament, 

relația cu afecțiunile sistemice, caracteristici 

microbiologice etc.).[13] 

Clasificarea curent utilizată (2010) a fost 

implementată pe baza recomandărilor de la 

Workshop-ul Internațional pentru Clasificarea 

Bolilor și Afecțiunilor Parodontale din 1999 

(Armitage) (Tabel 1).[14] Pe lângă sporirea 

numărului de clase de boală de la 5 la 8, 

revizuirea a inclus câteva devieri substanțiale 

de la clasificările precedente. Pe scurt, bolile 

gingivale au fost incluse ca entitate 

independentă (Clasa I). Parodontita cronică 

(Clasa II) și parodontita agresivă (Clasa III) 

au înlocuit parodontita adultului și, respectiv,  

parodontita cu debut precoce, eliminând, 

astfel, factorul de clasificare al vârstei. S-a 

renunțat la clasa de ”refractară”, parodontita 

ca manifestare a bolilor sistemice (Clasa IV) 

a fost modificată și restricționată pentru a 

include doar bolile genetice și hematologice 

iar bolile parodontale necrozante (Clasa V) au 

înlocuit parodontita ulcero-necrotică. 

Categoriile abcesului parodontal (Clasa VI), 

parodontita asociată cu leziunile endodontice 

(Clasa VII) și deformările și afecțiunile de 

dezvoltare sau dobândite (Clasa VIII) au 

completat noul sistem de clasificare. Deși 

imperfect, acesta reflectă înțelegerea 

științifică actuală a naturii bolii parodontale, 

precum și practica parodontologică.  

În secțiuni ulterioare terminologia 

clasificării din 1999 va fi utilizată ca 

adecvată. 

Tabel 1. Clasificarea bolilor și afecțiunilor 

parodontale din 1999 

I. Boli gingivale 

A. Boli gingivale induse de placa bacteriană 

B. Leziuni gingivale ne-induse de placa 

bacteriană 

II. Parodontita cronică 

A. Localizată 

B. Generalizată (>30% din situsuri sunt 

afectate) 

III. Parodontita agresivă 

A. Localizată 

B. Generalizată (>30% din situsuri sunt 

afectate) 

IV. Parodontita ca manifestare a 

bolilor sistemice 

A. Asociată cu maladii hematologice 

B. Asociată cu maladii genetice 

C. Ne-specificate 

V. Boli parodontale necrozante 

A. Gingivita ulcero-necrotică 

B. Parodontita ulcero-necrotică 

VI. Abcese ale parodonțiului 

A. Abces gingival 

B. Abces parodontal 

C. Abces pericoronar 

VII. Parodontite asociate cu leziuni 

endodontice 

A. Leziuni endo-parodontale combinate 

VIII. Deformări și afecțiuni de 

dezvoltare sau dobândite 

A. Factori dentari localizați ce modifică sau 

predispun la boli gngivale/parodontite 

induse de placa bacteriană 

B. Deformări și afecțiuni mucogingivale 

peri-dentare 

C.  Deformări și afecțiuni mucogingivale la 

nivel de creste edentate 

D. Trauma ocluzală 

 

LIMITĂRILE CLASIFICĂRII ȘI ETAPE 

ULTERIOARE 

Clasificarea bolii parodontale a evoluat 

într-o perioadă lungă de timp. Au existat 

modificări de paradigmă care au definit 

colectiv parodontologia modernă [14]. Toate 

clasificările au impedimentele lor, fapt care 

le-a expus la critici considerabile [15,16,17]. 
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Armitage [18] a afirmat ”O încercare de a 

grupa întreaga constelație de boli parodontale 

într-o clasificare pe deplin acceptată este 

dificilă și controversată.” 

Scopul clasificării bolilor este de a 

relaționa, fără ambiguități, diferite fenotipuri 

clinice, definite de observații clinice și 

investigări simple de  laborator, cu 

diagnostice și terapii specifice. Acest sistem 

actual utilizat este o combinație de elemente 

de clasificare larg definite cum ar fi 

localizarea, etiologia și patologia. Unele clase 

de boală (II și III) sunt ulterior clarificate 

utilizând criterii de includere pe bază de 

reguli, cum ar fi, de exemplu, parodontita 

clinică superficială este definită de criteriul de 

includere ”1-2mm de pierdere de atașament 

clinic”. Alte clase (I, IV, VII) utilizează mai 

degrabă definiri de realții decât definiții 

operaționale pentru alocarea cazurilor la sub-

clase, de exemplu parodontita ca ”manifestare 

a sindromului Down”. Tehnic, alocarea unui 

fenotip clinic la o clasă de boală se obține 

prin utilizarea informației obținute printr-o 

examinare parodontală standard. Datorită 

simplității inerente a procedurilor clinice 

cerute, clasificarea reprezintă o sarcină ușoară 

pentru specialiștii parodontologi. 

Totuși, după cum am menționat mai sus, 

clasificarea curentă a întâmpinat provocări. O 

preocupare generală este dată de faptul că 

anumite fenotipuri clinice nu întrunesc 

criteriile de clasificare pentru o anumită clasă. 

Au fost descrise exemple în literatură [15] 

referitoare la boala parodontală distructivă 

non-inflamatorie sau atrofia. Un punct slab 

pentru numeroase clasificări constă în saltul 

substanțial dintre clase. Acest lucru se petrece 

atunci când proprietățile esențiale ale clasei 

sunt definite prea larg. În astfel de situații 

fenotipurile clinice nu pot fi alocate univoc, 

cu posibilitatea unei clasificări greșite. Un 

exemplu este dat de definirea parodontitei 

agresive (Clasa III) ca ”pierdere rapidă de 

atașament și distrucție osoasă rapidă”. În 

acest caz factorul de identificare critic se 

referă mai degrabă la o interpretare 

subiectivă, temporală a descoperirilor 

transversale decât la informații obiective ce 

pot fi obținute prin examinări și înregistrări 

ale pacientului. Totuși, nu există o înțelegere 

universală referitoare la ratele de pierdere 

rapidă de atașament și distrucție osoasă 

rapidă. Pentru a combate riscul de clasificare 

greșită, au fost propuși ca factori de 

identificare secundari cum ar fi factori 

biochimici (exemplu, IL-1β și PGE2) sau 

microbiologici (exemplu, P.gingivalis și A. 

Actinomycetemcomitans). O altă preocupare 

este dată de sensibilitatea și specificitatea 

metodelor utilizate pentru obținerea de 

informații de la pacient. Datele referitoare la 

modificarea profunzimii la sondare, 

atașamentul clinic și nivelul radiologic de os 

sunt obținute ca rezultat al istoricului bolii. 

Înțelegerea mecanismelor fundamentale 

implicate în debutul și progresia majorității 

bolilor, inclusiv ale celor care afectează 

parodonțiul, rămâne incompletă. Cantitatea 

substanțială de informații obținute din 

cercetări clinice și de laborator referitoare la 

etiologia și mecanismele patologice 

responsabile de îmbolnăvirea parodontală 

încă nu este reflectată în dezvoltarea de 

măsuri preventive și terapeutice eficiente 

pentru fiecare pacient în parte. Totuși, această 

situație se va schimba. Progresul din 

disciplinele post-genomice ale biologiei 

transcripției, proteomimeticii, metabolismului 

și sistemelor biologice va permite o 

caracterizare și definire mult mai exacte și 

precise ale bolii la nivel fenotipic.  

 

ASPECTE PRIVIND ETIOLOGIA BOLII 

PARODONTALE 

Este acceptat că microorganismele din 

placa bacteriană ce există sub formă de 

biofilme reprezintă agenții etiologici primari 

ai bolii parodontale. Biofilmele reprezintă 

comunități bacteriene incluse în matrice ce 
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aderă între ele, precum și la suprafețe sau 

interfețe. Progresele enorme din biologie și 

tehnologie au oferit mijloace și mai sofisticate 

de cercetare a biofilmelor dentare. 

Introducerea sistemului GasPak [19] și a 

cutiei anaerobe a permis descoperirea de 

numeroase specii anaerobe fastidioase 

planctonice din cavitatea orală [10,20]. 

Datorită acestui progres din anaerobioză, 

asociat cu datele epidemiologice, a fost 

posibilă asocierea modificărilor populaționale 

către anumite specii Gram negative din 

biofilmele plăcii bacteriene cu inițierea și 

evoluția bolii parodontale. Totuși, aplicarea 

testelor pe bază de ADN, PCR și microscopia 

confocală au aprofundat înțelegerea formării, 

maturării și ecologiei biofilmelor din placa 

bacteriană [21,22,23]. 

Biofilmele dentare mature pot include o 

varietate crescută de specii bacteriene. 

Detectarea moleculară a microflorei din 

cavitatea orală a dus la identificarea a 

aproximativ 700 de specii bacteriene sau 

filotipuri [22,23]. Într-o probă uzuală de placă 

bacteriană se pot identifica aproximativ 50-60 

de specii cu ajutorul 16S rRNA. 16S rRNA 

constituie o secvență genetică extrem de 

conservată ce permite estimarea distanței de 

evoluție și relevanța cu organismele [24]. 

Bolile parodontale sunt considerate a fi 

infecții polimicrobiene oportuniste. Patogenii 

bacterieni putativi asociați cu bolile 

parodontale au fost identificați în biofilmele 

subgingivale. Aceștia includ A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis, 

Tannerella forsythia, Treponema denticola, 

Prevotella intermedia, Fusobacterium 

nucleatum, Eikenella corrodens, 

Campylobacter rectus, Parvimonas micra 

(cunoscut înainte ca Peptostreptococcus 

micros) și Streptococcus intermedius. Trei 

specii- P. gingivalis, T. forsythia și T. 

denticola, au fost desemnate ca făcând parte 

din ”complexul roșu” [15], fiind implicate în 

progresia parodontitei cronice. 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

(cunoscut înainte ca și Actinobacillus 

actinomycetemcomitans) este un patogen 

putativ asociat cu forme agresive de 

parodontite  

 

ASPECTE PRIVIND PATOGENIA 

BOLII PARODONTALE 

Leziunile gingivale și parodontale 

caracteristice sunt rezultatul răspunsurilor 

inflamatorii orchestrate, induse de biofilm 

care implică aspecte de apărare specifică și 

nespecifică. Inflamația care rămâne limitată la 

nivel gingival este rezultatul unei simbioze 

bine echilibrate dintre biofilm și țesuturile 

gazdei, în timp ce parodontita este rezultatul 

dezechilibrării simbiozei. Mai mult, se poate 

specula că și cele mai comune forme de boală 

parodontală sunt fenotipuri analoge ale 

diferitelor căi patogenice, inițiate de către 

produșii biofilmului, dintre care doar o serie 

conduc la distrucție tisulară la gazdele 

susceptibile. S-a realizat un real progres la 

toate nivelele înspre înțelegerea acestor căi 

[26,27].  

Practic, biofilmele din placa bacteriană 

sunt într-o interacțiune constantă cu 

substratul, cum ar fi suprafața dentară, 

epiteliul de joncțiune, epiteliul gingival și 

epiteliul pungii parodontale. Primesc nutrienți 

din salivă, fluidul crevicular, debriurile 

celulare și alimente. Este o greșeală să se 

considere biofilmul drept un inconvenient, 

fără niciun beneficiu pentru gazdă. Biofilmele 

nu doar afectează gazda, există dovezi 

conform cărora răspunsul gazdei influențează 

similar metabolismul și compoziția 

biofilmelor. La o persoană sănătoasă apărarea 

gazdei și biofilmele co-există într-o stare 

simbiotică cu beneficii mutuale [28]. 

Bacteriile sunt eliberate continuu din 

biofilmele dentare și, în marea lor majoritate, 

sunt eliminate înainte de a determina un 

răspuns din partea gazdei. Invazia bacteriană 

semnificativă nu este observată la subiecți cu 



Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 4, Issue 2, July - December 2015 

 

34 

țesut parodontal sănătos. Există diferite 

mecanisme fiziologice care mențin 

integritatea tisulară; produșii bacterieni sunt 

spălați continuu de către fluxul salivar, fluidul 

crevicular din sulcusul gingival iar turnover-

ul crescut al epiteliului gingival elimină 

celulele superficiale încărcate de bacterii.[29] 

În plus față de acțiunea de curățare 

mecanică, sistemele de apărare anti-

microbiene de primă linie, cu potențial 

crescut, pot detecta și distruge intrușii. Astfel 

de sisteme includ peptidele salivare (histatine, 

catelicidine și altele), epiteliul, neutrofilele 

[30] și molecule descrise ca receptori de 

recunoaștere a tiparului (PRR) [31]. α-

defensinele sunt observate la nivelul 

epiteliului de joncțiune, unde sunt asociate cu 

leucocite polimorfonucleare. Aceste celule 

migrează constant către sulcusul gingival, 

răspunzând la gradientul de IL-8 exprimată în 

epiteliul de joncțiune și sulcular [32]. β-

defensinele se găsesc la nivelul epiteliului 

gingival și al pungii parodontale, unde sunt 

exprimate constituțional. Pe lângă faptul că 

exercită proprietăți antibacteriene excelente, 

defensinele pot activa cascada 

complementului, stimulează producerea de 

chemochină IL-8 în celulele epiteliale și atrag 

celule imunitare [33]. 

 Recent, receptorii Toll-like, un subgrup 

din familia de semnalizare a PRR, au fost 

identificați în țesuturile parodontale [34]. 

Interacțiunea dintre PRR și PAMP conduce la 

o cascadă rapidă de procese, incluzând 

formarea complexului PRR-ligand ce poate fi 

internalizat, activarea receptorilor Toll-like și 

NFkB și activarea transcripțională, 

determinând sinteza de specii reactive de 

oxigen, specii reactive de azot, citokine (IL-1, 

IL-2 și TNFα) și chemokine (IL-8, proteina 

monocitică chemoatractantă-1, reglată la 

activare, celule T normale exprimate și 

secretate – RANTES).  

Acești compuși declanșează un răspuns 

inflamator imediat și facilitează migrarea 

leucocitelor suplimentare din sânge la situsul 

inflamator. Complexul format din CD14, 

lipopolizaharide și receptorul 4 Toll-like 

crește producția de citokine și chemokine, 

conducând la inflamație și activarea cascadei 

complement și calea de coagulare. Astfel, 

defensinele și PRR nu doar neutralizează 

componentele microbiene dar și constituie o 

conexiune importantă între apărarea specifică 

și nespecifică. 

Migrarea vasculară crescută și activarea 

sistemelor de proteine serice favorizează 

răspunsul inflamator acut. Fluxul de lichid 

crevicular este crescut .[35] În primele etape 

de dezvoltare a leziunii în compartimentul 

gingival adiacent biofilmului se găsește un 

infiltrat în care predomină PMN. Un răspuns 

inflamator de succes elimină agentul infecțios 

și inițiază repararea tisulară. Totuși, dacă 

infecția persistă, ca rezultat al inflamației 

persistente și semnalate de celule macrofage 

și dendritice, celulele sistemului specific apar 

iar leziunea dobândește caracteristici cronice. 

Celulele T și B încep să se acumuleze și să 

domine, într-un final, leziunea. Echilibrul 

dintre subtipurile de celule Th este esențial 

pentru imunoreglarea bolii parodontale [36] 

Celulele Th1 predomină în leziuni 

parodontale stabile iar o prezență 

semnificativă de celule Th2 indică o 

modificare a progresiei leziunii, cu 

predominarea celulelor plasmatice [37].  

Sistemele de apărare fiziologice locale 

sunt foarte solide și redundante. De fapt, 

distrucțiile parodontale la numeroase 

persoane sunt minime sau absente în cadrul 

gingivitei și unei igiene orale precare.[11] 

Totuși, sistemele de apărare devin slăbite 

atunci când componentele lor redundante sunt 

atacate, determinând deficiențe ale sistemului 

imun. Astfel de atacuri pot avea consecințe 

critice pentru integritatea țesutului 

parodontal, după cum este cazul pacienților 

cu deficiențe imunologice (genetice sau 

dobândite). În particular, cazurile de boală 
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parodontală din categoria IV.B au fost 

asociate cu mutații ale genelor care codifică 

elastaza PMN (neutropenia congenitală 

severă), proteina sindromului Chediak-

Higashi, integrina β2 (deficiența de adeziune 

leucocitară), catepsina C (sindromul Papillon-

Lefevre) și altele [4]. 

Resorbția osului alveolar este o 

caracteristică pentru numeroase boli 

parodontale. O serie de căi inflamatorii pot 

determina distrucția oasoasă [38]. 

Macrofagele, pe lângă procesarea și 

prezentarea antigenilor pentru activarea 

răspunsului imun specific, produc și citokine 

și enzime care induc resorbția oasoasă. 

Recent, s-a descris un mecanism alternativ 

care implică trei membri ai familiei TNFα: 

RANK, RANKL și osteoprotegrinul. 

Interacțiunea RANK și RANKL inițiază 

diferențierea și activarea osteoclastelor, 

putând fi blocate de osteoprotegrin. RANK și 

osteoprotegrin se găsesc la nivelul fluidului 

crevicular iar nivelele lor relative pot să 

predicționeze îmbolnăvirea [39]. 

 

EPIDEMIOLOGIE. Tendințe generale 

Bolile gingivale și parodontale apar la 

nivel global, la toate populațiile studiate până 

în prezent 40. Semnele clinice ale distrucției 

parodontale pot fi absente la indivizi de orice 

vârstă iar datele care să susțină existența de 

populații rezistente la parodontite sunt foarte 

puține.  

OMS a realizat studii extensive ale 

statusului parodontal pe populații cu acces la 

tratament redus, la nivel global, în special în 

țările aflate în curs de dezvoltare [41]. 

Utilizând CPITN pentru a evalua prevalența, 

Majoritatea subiecților examinați au prezentat 

gingivită și 10-15% dintre adulți au prezentat 

pungi parodontale ≥6mm. Contrar părerii 

comune, bolile parodontale nu sunt factorul 

cel mai semnificativ pentru pierderile dentare 

în numeroase populații asiatice și africane. De 

fapt, studiile au indicat ca în Africa numeroși 

indivizi își păstrează majoritatea dinților pe 

parcursul vieții [42, 43)]. 

În SUA, pe baza estimărilor obținute din 

Studiile Naționale de Examinare a Sănătății și 

Nutriției realizate din 1988 până în 1994 

(NHANES III) [44], prevalența globală a 

semnelor moderate spre severe ale 

parodontitei la adulți a fost de 7,3%, 

corespunzând la o persoană bolnavă din 14 

[40,41]. Aproximativ unul din 5 adulți a 

prezentat parodontită ușoară, unul din 10 

parodontită moderată și unul din 30-

parodontită severă. Prevalența parodontitei 

crește odată cu înaintarea în vârstă dar 

prevalența formelor severe a atins un vârf în 

jurul vârstei de 70 de ani [40]. Parodontita a 

fost diagnosticată mai frecvent la bărbați 

decât la femei. S-au observat și diferențe 

rasiale și etnice. Adulții de rasă negroidă au 

fost de două ori mai susceptibili la 

parodontită decât cei de rasă caucaziană, 

sugerând o discrepanță între rase [41]. 

În analiza datelor mai recente NHANES 

1999-2000 [41] prevalența globală a 

parodontitei moderate spre severe a fost de 

doar 4,2% (în comparație cu 7,3%), sugerând 

o potențială reducere substanțială a 

încărcăturii patologice în ultimul deceniu. 

Studiile realizate în Europa au coroborat 

tendința seculară de reducere a prevalenței 

bolilor parodontale la adulți [11]. O 

comparație pe o perioadă de 30 de ani a 

prevalenței diferitelor semne clinice de boală 

parodontală la subiecți din Suedia  cu vârsta 

cuprinsă între 20 și 70 de ani a revelat 

modificări remarcabile [46]. Pe durata 

studiului proporția indivizilor sănătoși 

parodontal s-a îmbunătățit de la 8% la 44%. 

Creșterea a compensat pentru scăderea 

proporției indivizilor cu gingivită sau 

pierderea osoasă moderată. În contrast, 

proporția subiecților cu semne de boală 

parodontală severe a fost mică, 

neschimbându-se în timp. Îmbunătățirile 

igienei orale, schimbările stilului de viață și 
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adoptarea unui comportament cu factori de 

risc mai reduși, în special recunoașterea 

efectelor fumatului, sunt factorii care ar 

explica scăderea neașteptată. Totuși, este 

necesar un efort mult mai mare pentru a 

confirma și a înțelege acest trend dorit. 

 

FACTORI MODIFICATORI DE RISC 

Dezvoltarea și progresia bolii parodontale 

la un pacient sunt ”individualizate” de un 

număr de factori endogeni și exogeni. 

Evaluarea, înțelegerea și managementul 

adecvate ale acestor factori facilitează 

prevenția bolii sau controlul acesteia în cazul 

existenței unei afecțiuni parodontale. Un 

algoritm inteligent care estimează riscul 

pentru boală pardontală pe baza informațiilor 

clinice accesibile a fost dezvoltat, validat și 

implementat în practică [47] 

 

EFECTELE SISTEMICE ALE BOLII 

PARODONTALE 

După câteva decenii de absență relativă a 

datelor din literatura științifică, au apărut în 

anii 1980 și 1990 noi rapoarte ce leagă 

indicatorii de sănătate orală cu riscul crescut 

pentru o varietate crescută de boli sistemice. 

Exemplele includ asocieri cu infarctul 

miocardic [48], atacul vascular cerebral [49], 

boli cardiovasculare [50], boli vasculare 

periferice (51), efecte adverse în sarcină [52] 

și pneumonie [53]. Posibilitatea ca boala 

parodontală și alte afecțiuni ale organismului 

să fie relaționate a determinat un entuziasm 

general în comunitatea medicilor stomatologi, 

creând ideea de medicină parodontală [54] Ca 

rezultat, s-au realizat sute de studii clinice și 

de laborator care au condus la o mai bună 

înțelegere a bolii parodontale în context 

sistemic. 

Fundamentul pentru boala parodontală ca 

factor etiologic în starea de sănătate generală 

se bazează pe două presupuneri. În primul 

rând, bacteriile eliberate din biofilmele 

localizate în pungile parodontale pot trece în 

torentul sangvin prin ulcerații ale epiteliului 

pungii parodontale, colonizând alte zone ale 

organismului, în special la pacienții 

imunocompromiși [55]. În al doilea rând, 

patogenii parodontali determină reacții 

inflamatorii în țesuturile afectate, stimulând 

eliberarea de citokine inflamatorii sau 

proteine de fază acută, contribuind la 

inflamația sistemică, posibil aterogeneză și 

alte patologii [56,57]  

Deși numeroase studii publicate (frecvent 

la scară redusă) au raportat asocieri statistice 

între parametrii sănătății orale și bolile 

sistemice, toate relațiile de tip cauză-efect 

așteaptă confirmări la scară largă în studii 

epidemiologice longitudinale și 

intervenționale. S-a realizat un studiu-pilot pe 

6 luni la Institutele Naționale pentru Sănătate 

asupra parodontitei și Afecțiunilor Vasculare 

(PAVE) [58]. Studiul a demonstrat că efectul 

benefic al tratamentului parodontal asupra 

marker-ului surogat al proteinei C reactive a 

fost obținut doar la pacienții fără obezitate cu 

boli cardiovasculare, acest rezultat fiind 

absent la pacienții obezi. Un alt studiu 

controlat randomizat, tot al Institutelor 

Naționale de Sănătate – Obstetrică și Terapie 

Parodontală (OPT), a cercetat efectul 

tratamentului parodontal non-chirurgical 

asupra ratelor de naștere prematură la mai 

mult de 800 de femei însărcinate cu semne 

clinice de parodontită cronică [59] Cercetarea 

a confirmat siguranța și eficiența 

tratamentului parodontal standard la 

pacientele gravide dar nu a detectat reduceri 

semnificative în urma tratamentului ale ratei 

de nașteri premature sau ale altor efecte 

secundare în sarcină. 

O concluzie finală este prematură 

referitoare la relevanța ”legăturii sistemice” 

în contextul sănătății publice. Sunt necesare 

precauții. Modelul de plauzibilitate biologică 

al legăturii sistemice presupune că, cu cât 

zona afectată este mai mare, cu atât riscul de 

bacteriemie este mai mare. Sunt unele din 
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presupunerile modelului prea optimiste? De 

exemplu, zona de contact combinată dintre 

biofilm și epiteliul sulcular la pacienții cu 

parodontită generalizată a fost estimată la 

aproximativ 70cm2 [60], rezultând o suprafață 

de leziune potențială impresionantă [61]. 

Totuși, majoritatea covărșitoare de pacienți cu 

parodontită cronică nu prezintă semne de 

activitae a bolii în toate pungile parodontale 

simultan iar fazele de activitate sunt destul de 

scurte. Într-adevăr, detectarea bolii 

parodontale active este o provocare în cazul 

majorității pacienților. Boala este frecvent 

prezentă doar în câteva situsuri, ceea ce 

înseamnă că dimensiunea leziunii este 

considerabil mai redusă decât s-a estimat 

inițial, probabil doar de câțiva cm2 [62]. Deși 

nu imposibilă, detectarea efectelor unei astfel 

de leziuni reprezintă o provocare. 

 

CONCLUZII 

Bolile parodontale sunt printre cele mai 

vechi și mai frecvente boli infecțioase care 

afectează specia umană, conducând la 

distrucția permanentă a structurilor de 

susținere a dentiției și, în cele din urmă, la 

pierderi dentare. Este acceptat faptul că 

răspunsul imun și inflamator la placa 

bacteriană prin interacțiune gazdă-parazit se 

manifestă prin semne și simptome ale bolii 

parodontale. Rezultatul acestei interacțiuni 

poate fi modulat prin alte componente 

cunoscute ca și factori de risc, ce afectează 

semnificativ inițierea și progresia bolii 

parodontale de diferite tipuri. 

 În timp ce factorii genetici responsabili 

pentru susceptibilitatea și rezistența la boala 

parodontală așteaptă o identificare și 

verificare definitivă, a fost descris un număr 

redus de factori de mediu ce afectează 

patogenia bolii parodontale. Aceștia includ, 

printre alții: fumatul, diabetul, medicația și 

nutriția. Studii recente au presupus că boala 

parodontală și o serie de afecțiuni sistemice, 

cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare și 

nașterea prematura sunt interrelaționate, deși 

o legătură clară, exactă încă trebuie 

demonstrată.  

În mod curent, bolile parodontale sunt 

clasificate după caracteristici observate clinic 

utilizând examinare radiologică și clinică: 

gingivită, parodontita cronică, parodontită 

agresivă, parodontită în cadrul manifestărilor 

unoer boli sistemice, parodontită ulcero-

necroticcă, abcese ale parodonțiului, 

parodontită asociată cu leziuni endodontice și 

deformări și afecțiuni de dezvoltare sau 

dobândite.
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