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REZUMAT
Obiective. Am efectuat un studiu analitic observaţional retrospectiv cu scopul de a stabili incidenţa complicaţiilor la nivelul cavităţii orale la un lot de pacienţi diagnosticaţi cu diabet zaharat.
Material şi metodă. Am luat în acest sens în studiu un lor de 68 de pacienţi cu diabet zaharat, care s-au
adresat unor cabinete de medicină dentară, solicitând tratament de specialitate. Datele extrase din foile de
observaţie ale pacienţilor au fost centralizate, clasificate şi prelucrate statistic cu IBM SPSS Statistics 22 şi
Microsoft Excel 2010 în funcţie de: sexul pacienţilor, vârsta acestora, tipul de diabet zaharat, perioada scursă
de la diagnosticarea diabetului, mediul de provenienţă al pacienţilor, nivelul de instruire al acestora, prezenţa
sau absenţa complicaţiilor orale, precum şi în funcţie de valoarea hemoglobinei glicozilate la prezentarea în
cabinetul de medicină dentară.
Rezultate. Lotul de pacienţi studiat a avut o medie de vârstă de 56,35 ani, grupa de vârstă 44-54 de ani fiind
cel mai bine reprezentată. Lotul studiat a fost compus preponderent din pacienţi de sex feminin, din mediul
urban şi cu studii superioare. Jumătate din pacienţii lotului studiat erau diagnosticaţi cu diabet mai recent de
7 ani, iar valoarea hemoglobinei glicozilate era în medie de 7,309. Incidenţa complicaţiilor diabetului zaharat
la nivelul cavităţii orale la lotul studiat a fost, în ordinea descrescătoare a frecvenţei: afecţiuni parodontale,
vindecarea întârziată a plăgilor orale, caria dentară, disfuncţiile glandelor salivare, alterarea senzaţiilor gustative, senzaţia de arsură în cavitatea orală, infecţii fungice şi ulceraţii traumatice.
Discuţii. Ambele tipuri de diabet zaharat prezintă complicaţii pe termen lung, direct proporţionale cu durata
şi valoarea hiperglicemiei. Cele mai frecvente complicaţii orale ale diabetului descrise în literatura de specialitate s-au regăsit în complicaţiile diagnosticate la pacienţii din lotul studiat.
Concluzii. La lotul studiat, numărul de complicaţii la nivelul cavităţii orale pe care îl prezintă un pacient a
fost corelat semnificativ statistic cu valoarea hemoglobinei glicozilate şi cu perioada de timp scursă de la
diagnosticarea diabetului zaharat. Nu a existat o corelaţie semnificativă din punct de vedere statistic, între
numărul de complicaţii depistate la nivelul cavităţii orale şi nivelul de instruire al pacienţilor.
Cuvinte cheie: diabet zaharat, complicaţii orale, studiu retrospectiv, hemoglobină glicozilată

ABSTRACT
Objectives. We performed a retrospective observational analytical study to determine the incidence of complications in the oral cavity in a group of patients diagnosed with diabetes mellitus.
Material and method. We have studied 68 diabetic patients, who have been referred to dental practices seeking
specialized treatment. Patient data sheets were centralized, categorized, and statistically processed with IBM
SPSS Statistics 22 and Microsoft Excel 2010 depending on: sex of patients, age, type of diabetes, time elapsed
from diagnosis of diabetes, the environment of origin of the patients, the level of their training, the presence or
absence of oral complications and the glycosylated hemoglobin value at presentation in the dental office.
Results. The study group had an average age of 56.35 years, with being the best represented in the age group
44-54. The study group was composed predominantly of female, urban patients and higher-education patients.
Half of the patients in the study group were diagnosed with diabetes more than 7 years ago, and the glycosylated
hemoglobin value averaged 7.309. The incidence of complications of diabetes in the oral cavity of the studied
group was, in decreasing order of frequency: periodontal disease, delayed healing of oral wounds, dental caries,
salivary gland dysfunctions, alteration of taste sensations, burning sensation in the oral cavity, fungal infections
and traumatic ulcers.
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Discussions. Both types of diabetes have long-term complications that are directly proportional to the duration
and value of hyperglycemia. The most common oral complications of diabetes described in the literature have
been found in the complications diagnosed n the study group patients.
Conclusions. In the studied group, the number of complications in the oral cavity of a patient was statistically correlated with the glycosylated hemoglobin value and with the time elapsed since the diagnosis of diabetes mellitus.
There was no statistically significant correlation between the number of complications found in the oral cavity and
the level of patient training.
Keywords: diabetes mellitus, oral complications, retrospective study, glycosylated hemoglobin

INTRODUCERE
Diabetul zaharat este o boală neinfecţioasă produsă de deficitul absolut sau relativ de insulină (1),
care, deşi nu este tratată direct de medicul dentist,
trebuie să fie cunoscută în amănunt de acesta privind eventualele complicaţii, din cauza manifestărilor pe care le poate avea în cavitatea orală (2,3).
Deşi, de-a lungul timpului s-a sugerat că anumite manifestări clinice sunt mai frecvente la pacienţii
cu diabet, rezultatele obţinute în diferite studii sunt
contradictorii (4). Prezenţa acestor manifestări clinice orale poate împiedica creşterea calităţii vieţii,
care este un deziderat propus (5) şi în cazul pacienţilor cu diabet. Acest lucru se datorează faptului că
modificările produse la nivelul cavităţii orale pot
duce la durere şi disconfort în cursul masticaţiei şi
pot înrăutăţi afecţiunea de bază, deoarece frecvent
modifică, reverberează sau alterează unele procese
care afectează anumite organe (6). În schimb, cunoaşterea acestor manifestări poate avertiza medicul dentist cu privire la existenţa unui pacient diabetic încă neidentificat, ajutându-l astfel să pună un
diagnostic corect şi să stabilească un plan de tratament corect la nivelul cavităţii orale, fără teama că
s-ar putea confrunta cu complicaţii neaşteptate (7).
Medicul dentist joacă un rol important în identificarea timpurie a manifestărilor orale ale diabetului, mai ales că mulţi pacienţi nu cunosc posibilele
complicaţii orale ale diabetului zaharat (8).

nale, precum şi semne şi simptome ale complicaţiilor orale ale diabetului zaharat, protejând identitatea
pacienţilor, cu scopul de a stabili incidenţa tipurilor
de diabet, clasificarea pacienţilor în funcţie de vârsta lor, de nivel lor de instruire, în funcţie de mediul
de provenienţă, perioada de timp de la diagnosticarea diabetului, valoare hemoglobinei glicozilate la
prezentarea în cabinetul de medicină dentară şi incidenţa complicaţiilor la nivelul cavităţii orale.
Datele selectate din foile de observaţie au fost
prelucrate statistic cu softurile IBM SPSS Statistics
22 şi Microsoft Excel 2010.

REZULTATE OBŢINUTE
În cadrul studiului am clasificat iniţial pacienţii
în funcţie de vârsta lor şi de durata de timp de când
au fost diagnosticaţi cu diabet zaharat (Graficul 1 şi
2). Astfel, media de vârstă a pacienţilor din lotul
luat în studiu a fost de 56,35 ani, cu un minim de 33
de ani şi un maxim de 85 de ani. 25% dintre pacienţi aveau sub 47 de ani, 50% din pacienţii lotului
aveau sub 55 de ani, iar 75% din pacienţii lotului
aveau sub 66 de ani.

MATERIAL ŞI METODĂ
Am efectuat un studiu analitic observaţional retrospectiv pe un lot de 68 de pacienţi cu diabet zaharat, care s-au adresat pentru tratamente de specialitate unor cabinete de medicină dentară din
Bucureşti în perioada decembrie 2015 – noiembrie
2017.
Din fişele de observaţie ale pacienţilor respectivi am selectat o serie de date şi antecedente perso-

GRAFICUL 1. Clasificarea lotului de studiu pe vârstă
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GRAFICUL 2. Clasificarea lotului de studiu în funcţie de
perioada de timp scursă de la diagnosticarea diabetului
zaharat

În ceea ce priveşte durata de timp scursă de la
diagnosticarea diabetului până la completarea foilor de observaţie, aceasta era cuprinsă între 1 an şi
40 ani, cu o medie de 12,49 ani.
25% dintre pacienţi fuseseră diagnosticaţi cu diabet de maxim 3 ani, 50% dintre pacienţi erau diagnosticaţi de maxim 7,5 ani şi 75% dintre pacienţi
fuseseră diagnosticaţi cu diabet mai devreme de
17,75 ani.
Am mai analizat din punct de vedere statistic lotul în funcţie de criterii precum:
• sexul pacienţilor – pacienţii de sex masculin
au reprezentat 41,2% din total
• tipul de diabet zaharat – 73,5% dintre pacienţii lotului fuseseră diagnosticaţi cu diabet
zaharat tip II
• mediul de provenienţă – 60,3% dintre pacienţii lotului proveneau din mediul urban
• nivelul de instruire – 63,2% din pacienţi
aveau studii superioare.
Lotul a fost de asemenea clasificat în funcţie de
incidenţa complicaţiilor de tipul afecţiunilor parodontale (63,2%), disfuncţiilor glandelor salivare
(39,7%), cariei dentare (39,7%), infecţiilor fungice
(25%), ulceraţiilor traumatice (20,6%), senzaţiei de
arsură în cavitatea orală (25%), alterării senzaţiilor
gustative (36,8%), vindecării întârziate a plăgilor
orale (45,6%).
La lotul studiat, hemoglobina glicozilată a variat
între o valoare minimă de 6% şi un maxim de 11%.
Valoarea medie a hemoglobinei glicozilate a fost de
7,309% (Graficul 3).
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GRAFICUL 3. Clasificarea lotului în funcţie de valoarea
hemoglobinei glicozilate

25% dintre valorile înregistrate au fost sub
6,425, 50% dintre valorile înregistrate s-au situat
sub pragul de 7, iar 75% din valorile înregistrate au
fost sub pragul de 7,9.
17 pacienţi (25% din lotul studiat) prezentau o
valoare a hemoglobinei glicozilate mai mică sau
egală cu 6,4, ceea ce indică un foarte bun control
glicemic.
Lotul a fost clasificat şi din punct de vedere al
numărului de complicaţii depistate, pe sexe (Graficul 4).

GRAFICUL 4. Clasificarea lotului studiat în funcţie de
numărul de complicaţii, pe sexe

Pentru lotul studiat, 14 pacienţi de sex masculin
au avut câte 8 complicaţii la nivelul cavităţii orale,
faţă de 6 pacienţi pentru sexul feminin.
În schimb, 39 de paciente au avut în general
complicaţii orale (indiferent de numărul propriuzis de complicaţii pe care îl prezenta fiecare pacientă în parte), faţă de 28 de pacienţi de sex masculin.
La lotul studiat am constatat prezenţa unei corelaţii semnificative statistic între valoarea hemoglo-

8

REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXIV, NR. 1, AN 2018

binei glicozilate şi numărul de complicaţii la nivelul cavităţii orale pe care îl prezintă un pacient,
existând între acestea o dependenţă direct proporţională, cu un coeficient de corelaţie r = 0,7011.
De asemenea, la lotul studiat am observant o dependenţă direct proporţională, semnificativă statistic, cu un coeficient r = 0,7060, între numărul de
complicaţii depistat la nivelul cavităţii orale la un
pacient şi perioada de timp scursă de la diagnosticarea diabetului zaharat.
Pentru lotul studiat nu am depistat o corelaţie
semnificativă statistic între numărul de complicaţii
depistate la nivelul cavităţii orale şi nivelul de instruire al pacienţilor, coeficientul r fiind 0,0557.

GRAFICUL 5. Dependenţa numărului de complicaţii la
nivelul cavităţii orale de valoarea hemoglobinei glicozilate
a pacienţilor

GRAFICUL 6. Dependenţa numărului de complicaţii
depistate la nivelul cavităţii orale de momentul
diagnosticării diabetului zaharat

DISCUŢII
Atât diabetul zaharat de tip I, cât şi diabetul zaharat de tip II prezintă numeroase complicaţii pe
termen lung (9). Studiile epidemiologice arată faptul că gravitatea complicaţiilor diabetului este în
general proporţională cu gradul şi durata hiperglicemiei (10).
Manifestările orale ale diabetului zaharat cu prevalenţă crescută (11,12) descrise în literatura de specialitate sunt: gura uscată, cariile dentare, afecţiuni
parodontale, candidoză orală, sindromul de arsură
orală, afectarea gustului, lichen plan oral, limba geografică sau fisurată, vindecarea întârziată a plăgilor
orale, creşterea incidenţei infecţiilor, disfuncţii salivare, alterarea gustului şi alte manifestări neurosenzitive, hipertrofie parotidiană benignă (13).
Eficacitatea salivei în neutralizarea mediului
acid oral este foarte redusă la pacienţii cu diabet
(14), iar procesele de demineralizare/remineralizare din cavitatea orală sunt puternic influenţate de
factorul salivar (15).
Pacienţii diabetici sunt mai susceptibili la procesele infecţioase, mai ales când acestea sunt produse
de bacterii anaerobe ca urmare a reducerii difuziunii oxigenului prin pereţii capilarelor (16).
Diabetul zaharat creşte riscul incidenţei afecţiunilor parodontale, dar impactul afecţiunilor parodontale asupra controlului glicemiei şi mecanismul
prin care se produce nu este încă elucidat complet
(17). Hiperglicemia este un stimul al resorbţiei
osoase, ce inhibă diferenţierea osteoblaştilor şi reduce capacitatea refacerii osoase (18).
Alterarea senzaţiilor gustative urmează un tipar
ereditar, dar poate fi influenţată de apariţia neuropatiei (9). Alterarea senzaţiilor gustative a fost asociată cu prezenţa diabetului (19).
Sindromul de arsură la nivelul cavităţii orale
este caracterizat de senzaţia de arsură la nivelul
mucoasei orale în absenţa semnelor clinice (9). Sindromul este mai comun la femei cu vârsta cuprinsă
între 50 şi 60 de ani (20) conform literaturii. Sindromul de arsură la nivelul cavităţii orale este frecvent întâlnit la pacienţii cu diabet, dar nu a fost
identificată o relaţie clară între diabetul zaharat şi
acest sindrom (21).

CONCLUZII
GRAFICUL 7. Dependenţa numărului de complicaţii
depistate la nivelul cavităţii orale de nivelul de instruire al
pacienţilor

Lotul de pacienţi studiat a fost alcătuit preponderent din pacienţi de sex feminin, cu diabet zaha-
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rat de tip II, proveniţi din mediul urban şi cu studii
superioare.
50% dintre pacienţii lotului fuseseră diagnosticaţi cu diabet zaharat mai recent de 7 ani.
În ordinea descrescătoare a frecvenţei, am depistat la lotul studiat următoarele complicaţii: afecţiuni parodontale (63,2%), vindecarea întârziată a
plăgilor orale (45,6%), caria dentară (39,7%), disfuncţiile glandelor salivare (39,7%), alterarea senzaţiilor gustative (36,8%), senzaţia de arsură în cavitatea orală (25%), infecţii fungice (25%) şi ulceraţii traumatice (20,6%).
La lotul studiat, numărul de complicaţii la nivelul cavităţii orale pe care îl prezenta un pacient a
fost corelat semnificativ statistic cu valoarea hemo-
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globinei glicozilate şi cu perioada de timp scursă de
la diagnosticarea diabetului zaharat.
La lotul studiat nu a existat o corelaţie semnificativă din punct de vedere statistic, între numărul
de complicaţii depistate la nivelul cavităţii orale şi
nivelul de instruire al pacienţilor.
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