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Rezumat: În urma publicării în reviste de specialitate a unor studii referitoare la incidenţa bolilor 
parodontale la pacienţii cu respiraţie orală (aceasta fiind şi stipulată ca şi factor favorizant local al 
afecţiunilor parodontale) şi deviaţia de sept, ne-am propus să studiem şi noi acest lucru. Pentru aceasta 
am examinat un lot de 15 pacienţi, toţi fiind diagnosticaţi cu deviaţie de sept, la care s-a insistat asupra 
parodonţiului marginal şi comparării a doi indici (indicele de igienă orală şi cel de sângerare papilară). 
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Abstract: As a result of the publication, in specialty magazines, of some studies referring to the 
incidence of the periodontal diseases in the patients with septum deviation and oral breathing (being 
also stipulated as a local favouring factor of periodontal afflictions) we also intended to study this. So, 
we examined a batch of 15 patients all diagnosed with septum deviation, insisting on the marginal 
periodontitis and the comparison of two factors (the index of oral hygiene and the one of papillary 
bleeding). 
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INTRODUCERE 
Pe tema deviaţiei de sept ca şi factor funcţional (fiind 

subansamblu al factorilor locali ai afecţiunilor parodontale) s-au 
realizat foarte multe studii (care, fie susţin, fie dezaprobă această 
legătură), multe prezentând informaţii neconcludente sau uneori 
contradictorii, astfel arătând acest topic ca fiind de interes, 
pentru a fi explorat. Deviaţia de sept este o afecţiune destul de 
frecventă (80%), reprezentând un posibil factor al apariţiei 
afecţiunilor parodontale la aceşti pacienţi. S-a demonstrat 
strânsa legătură dintre deviaţia de sept şi impunerea ca şi 
consecinţă a respiraţiei orale (prezentă la 52% dintre pacienţii cu 
deviaţie de sept) şi apariţia unor anomalii dento-maxilare ca şi 
consecinţă.  

 
SCOP 

Am insistat asupra gingivitelor cronice simple 
necomplicate de cauză bacteriană şi hiperplazică şi a 
parodontitelor cronice, toate prezente la pacienţii cu deviaţie de 
sept şi în absenţa altor factori locali favorizanţi. Am încercat să 
realizăm corelaţii între deviaţia de sept şi afectarea parodonţiului 
marginal, inclusiv a simptomelor luate în studiu. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
S-au examinat 15 pacienţi, toţi prezentând deviaţie de 

sept, cu vârste cuprinse între 19-64 de ani. Observaţiile culese 
le-am consemnat într-o fişă de studiu care cuprinde, pe lângă 
elementele de identitate, forma de afectare parodontală, starea 
generală, vechimea afecţiunii, indicele de sângerare papilară, 
indicele de igienă orală. 

Indicele OHI (Indice de igienă orală – Oral Hygiene 
Index, Greene, Vermillone, 1964). Scopul este aprecierea igienei 
orale prin evaluarea suprafeţelor dentare acoperite cu placă 
şi/sau tartru. Are două componente DIS şi CIS calculate separat 
şi sumate. Se determină la nivelul următorilor dinţi selectaţi: 16, 
11, 26, 31 (vestibular) şi 36, 46 (lingual). 

Se calculează depozitele moi de placă (DI) şi 
depozitele mineralizate (CI). Suprafaţa dentară se împarte în 3 şi 
se acordă un scor în funcţie de gradul de acoperire a dintelui cu 
placa bacteriană. Calcularea plăcii (DIS) se face după 
următoarea formulă: O.H.I. = O.H.I.(depozit) + O.H.I.(tartru), 

O.H.I.(d) , 
O.H.I.(t) = 

dentarersegmentelonumarul
tartrudegradelorsuma  . 

DIS şi CIS 
Scor:  0  – igienă excelentă 
 0,1 – 0,6  – igienă bună 
 0,7 – 1,8  – igienă deficitară 
 1,9 – 3,0 – igienă precară 
OHI-S 
Scor:  0  – igienă excelentă 
 0,1 –1,2 – igienă bună 
 1,3 – 3,0 – igienă deficitară 
 3,1 – 6,0 – igienă precară 

Indicele de sângerare papilară – PBI (Papillen 
Blutunge Index, Muhlemann, 1978) 

 

Tabelul nr. 1. Evaluare OHI 
Aprecierea Plăcii – DI (Debris Index) Aprecierea Tartrului dentar – CI (Calculus Index) 

Grad 0 fără depozite Grad 0 lipsa de tartru 
Grad 1 până în 1/3 cervicală coronară Grad 1 în 1/3 cervicală coronară 
Grad 2 depozite până la nivelul 1/3 mijlocii coronare Grad 2 până la 1/3 mijlocii coronare, respectiv insule de tartru subgingival 
Grad 3 depozite peste 2/3 din suprafaţa coronară Grad 3 peste 2/3 din suprafaţa coronară, tartru subgingival (bandă) 
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Indicele înregistrează numai sângerarea sau absenţa ei, 
după sondarea sulcusului distal şi mezial, de la baza papilei până 
la vârful acesteia. Se disting următoarele intensităţi de sângerare 
provocată, după 20-30 secunde de la sondaj: 
- 0 = absenţa sângerării; 
- 1 = sângerare punctiformă, izolată, unică; 
- 2 = sângerări punctiforme, multiple sau pe o arie redusă 

(linie); 
- 3 = sângerare care umple întreg spaţiul interdentar 

(triunghi); 
- 4 = sângerare care depăşeşte marginea gingivală liberă, 

imediat după palpare. 
Sistemul de înregistrare e analog cu API: în primul 

cadran palatinal, în al doilea cadran vestibular, în al treilea 
cadran lingual şi în al patrulea cadran vestibular. 

Acest indice n-a fost conceput pentru studii 
epidemiologice. Este un martor sensibil al inflamaţiei gingivale 
în practica clinică. S-a dovedit a fi util în judecarea succesului 
sau eşecului tratamentului parodontal. În timp ce pacientul îşi 
priveşte într-o oglindă gingia, medicul evaluează inflamaţia 
papilei. Astfel, PBI constituie o metodă excelentă pentru pacient 
de motivare a igienei bucale. Pacientul poate constata sângerarea 
ţesuturilor gingivale, ceea ce îl ajută să localizeze focarele 
patologice. 

PBI=
evaluatepuncteloraltotalnumarul
proximalasangeraredepunctelorsuma  

Aceşti indici au fost folosiţi şi apoi comparaţi înainte 
şi după tratamentul antiinflamator şi antimicrobian local. 
 
Figura nr. 1. Gingivită cronică simplă de cauză microbiană 
la un pacient cu deviaţie de sept, respiraţie orală şi ocluzie 
deschisă 

 
 

Pacientul din figura nr. 1 prezintă semne de inflamaţie 
gingivală generalizate şi igienă bucală nesatisfăcătoare, IHO = 
3,17, PBI = 2,78. S-a efectuat detartajul cu ultrasunete şi 
manual, chiuretaj radicular şi debridare gingivală, aplicaţii 
locale a unui gel cu clorhexidină şi clătiri bucale cu apă de gură 
cu clorhexidină Corsodyl timp de 1 săptămână. După 30 zile de 
la prima prezentare a pacientului, s-a reevaluat statusul 
parodontal şi s-a observat o îmbunătăţire a acestuia şi reducerea 
indicilor. Toţi pacienţii au beneficiat de tratament parodontal 
individualizat şi dispensarizare şi s-a insistat asupra importanţei 
igienei orale. 
 

REZULTATE 
În tabelul nr. 2 sunt prezentate rezultatele obţinute în 

urma studiului nostru. Se observă o îmbunătăţire mai mare a 
statusului parodontal după tratament la pacienţii care nu prezintă 
respiraţie orală în comparaţie cu pacienţii respiratori orali. 
 

CONCLUZII 
Există corelaţii între respiraţia orală şi acumularea de 

placă bacteriană, în special la nivelul dinţilor frontali maxilari. 
În majoritatea cazurilor, respiraţia orală este datorată deviaţiei 
de sept. 

Igiena bucală necorespunzătoare şi placa bacteriană 
duc la apariţia gingivitelor care, netratate corespunzător, devin 
parodontite cronice. 

Semnele de inflamaţie gingivală sunt la început 
localizate la nivelul segmentului frontal al arcadelor şi apoi 
devin generalizate. 

În urma tratamentului se observă o ameliorare a 
simptomatologiei şi o îmbunătăţire a scorului dat de indicii IHO 
şi PBI. 
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Tabelul nr. 2. Rezultate obţinute în urma studiului 

Afecţiune parodontală înainte de tratament Afecţiune parodontală după tratament 
Pacient Sex Respiraţie 

orală Gingivita 
cronică 

Parodontită 
cronică IHO PBI Gingivita 

cronică 
Parodontită 

cronică IHO PBI 

1 M Da Da - 3,17 2,78 Da - 2 1 
2 M Nu Da - 1,15 1,08 Nu - 1 0,8 
3 M Nu Da - 1,33 1,28 Nu -  1,15 1,0 
4 M Nu Da - 0,83 1 Nu - 0,5 0,5 
5 M Da Da - 1,5 2,34 Da - 1 1,28 
6 M Nu - Da 2 2,64 - Da 1,08 2 
7 M Da - Da 1,66 2,46 - Da 1,33 2,18 
8 M Da - Da 2,4 3,24 - Da 1.84 2,16 
9 M Nu - Da 2,38 2,86 - Da 1,36 1,98 

10 F Nu Da - 1,66 2 Nu - 0,66 1 
11 F Nu Da - 1,5 2 Nu - 0,86 1,14 
12 F Da - Da 1,16 2,04 - Da 0.84 1,34 
13 F Da - Da 2,6 2,88 - Da 1,48 2 
14 F Da - Da 1,56 2,34 - Da 1 1.5 
15 F Nu - Da 1,33 1,84 - Da 0,66 1 

 


