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Stadiul actual al cunoașterii 

 

Asociaţia Internaţională pentru studiul Durerii (IASP) defineşte algia bucală nespecifică 

(ABN) ca „entitate nosologică distinctă”, caracterizată printr-o „senzaţie orală de arsură sau 

durere, persistentă şi neremitentă în timp, în absenţa unor modificări clinice obiective ale 

mucoasei bucale” (Komiyama şi colab., 2013). 

Etiologic, ABN poate fi clasificată în două forme (după Scala şi colab., 2003): 

 Forma primară (esenţială/idiopatică), în care cauzele organice locale/sistemice nu pot fi 

identificate, dar care implică patogenic căile neurologice aferente, în oricare regiune de la nivel 

periferic la cel central. 

Caracteristicele acestei forme primare pot fi rezumate în următoarea definiţie: „stare 

patologică de natură idiopatică, ce se caracterizează prin senzaţie de arsură la nivelul mucoasei 

bucale, care apare clinic sănătoasă” (Demarosi, 2013). 

 Forma secundară, determinată de factori locali, sistemici sau psihologici. 

Teoria este susţinută şi de Fussnegger (2013), care afirmă că există: 

1. ABN primar, urmare a unui proces degenerativ a fibrelor nervoase epiteliale sau a 

neuropatiei periferice şi / sau centrale    şi 

2. ABN secundară unor afecţiuni: 

a) sistemice asociate (de exemplu, diabet zaharat, deficienţe nutriţionale, alergii);  

b) locale (e.g., candidoza orală, lichen plan) sau unor modificări funcţionale (activităţi 

parafuncţionale ale limbii, respiraţie orală). 

Stabilirea epidemiologiei ABN este dificilă şi imprecisă deoarece neexistând o definiţie 

universal acceptată diferitele studii epidemiologice se referă deseori la entităţi clinice diferite în 

care leziunile de mucoasă orală lipsesc. 

Această afecţiune are o incidenţă ridicată, care variază în funcţie de studiile efectuate de 

la 0,7% până la 14,8 - 15% (Mendak-Ziółko şi colab., 2012; Rodriguez-de Rivera-Campillo şi 

López-López, 2013). Sardella şi colab. (2013) găseşte o incidenţă a ABN în populaţia generală 

cuprinsă între 0,5 - 5%. Astfel, prevalenţa glosodiniei în populaţia generală este estimată la 2,5 - 

5,1%. 



 

5 

Potrivit studiului realizat de Ţovaru şi colab. (2012), prevalenţa sindromului algic în 

Serviciul Clinic de Patologie Orală a Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti a fost estimată a fi de 16,23%. 

Etiologia şi patogenia sindromului ABN sunt şi în prezent insuficient cunoscute 

(Demarosi, 2013). Plecând de la definiţia oferită de Societatea Internaţională pentru studiul 

Cefaleei ce prezumă faptul că ABN este de natură idiopatică, se fac încercări de a se identifica 

factorii cu posibil rol etiopatogic asociaţi sindromului. Acceptarea unor astfel de ipoteze privind 

etiopatogenia sindromului au permis clasificarea ABN în forma primară, idiopatică şi respectiv, 

secundară, în care factorii de risc au fost identificaţi drept locali, sistemici sau psihici (Mendak-

Ziółko şi colab., 2012). 

 

Tabelul 1. Criteriile elaborate de Scala şi colab. (2003) pentru diagnosticul pozitiv al ABN.  

 

 

Criterii 

fundamentale 

1. Senzaţie de arsură zilnică şi profundă a mucoasei orale (bilaterală)  

2. Durere de cel puţin 4-6 luni 

3. Intensitate constantă sau creşterea intensităţii pe parcursul zilei 

4. Simptomatologia caracteristică nu se agravează/ uneori poate exista 

o ameliorare pe parcursul ingestiei de alimente şi lichide 

5. Nu interferă cu somnul 

 

Criterii 

suplimentare 

6. Apariţia altor simptome orale (disgeuzie +/-xerostomie) 

7. Modificări senzoriale/chemosenzoriale 

8. Alterări psihopatologice/schimbări de dispoziţie ce traduc tulburări 

de personalitate ale pacientului 

 

Pe baza bilanţului complet a stării de boală a pacientului care integrează rezultatele 

examenului clinic general, bilanţului psihiatric/psihologic şi celui local stomatologic se instituie 

tratamentul în ABN. Caracteristica tratamentului glosodiniilor este individualizarea şi adaptarea 

acestuia la fiecare caz în parte (Ţovaru, 2014). 

Etapa primară în stabilirea terapiei ABN impune diferenţierea formei primare de cea 

secundară. Aceasta deoarece dacă bilanţul a permis identificarea factorilor favorizanţi şi 

etiologici, terapia se va adresa combaterii acţiunii nocive a acestora prin modalităţi specifice 

adecvate. 
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CONTRIBUȚII PERSONALE 

 

Studiul 1. 

Analiza statistică descriptivă a simptomatologiei generale prezentate de 

pacienții din lotul de studiu (în baza clasificării Lamey şi Lamb) 

 

Obiectivele cercetării 

Obiectivele specifice urmărite în studiul prezent au fost următoarele: 

 Evaluarea și sistematizarea caracteristicilor specifice ale simptomatologiei ABN. 

 Stabilirea prevalenței tipurilor de ABN conform clasificării Lamey şi Lamb. 

 Evidențierea unei interrelații posibile între manifestările subiective și medicația curentă la 

pacienții cu ABN. 

 Studierea şi stabilirea profilului clinic al pacientului cu ABN care s-a adresat Serviciului 

Clinic al Departamentului de Patologie Orală. 

 

Material şi metode 

Pentru implementarea proiectului ştiinţific al tezei s-a efectuat un studiu de tip prospectiv 

pe un lot statistic de 263 pacienţi care s-au prezentat în perioada octombrie 2012 – octombrie 

2015 la Serviciul Clinic de Patologie Orală a UMF „Carol Davila” Bucureşti şi care au 

manifestat ABN ca unic simptom (izolat) sau în asociere cu alte afecţiuni ale cavităţii orale.  

Toţi cei 263 pacienţi din lotul prospectiv au fost supuşi unui protocol obligatoriu de 

investigare constând din: anamneză, examen general, examen clinic oral, investigaţii de laborator 

și teste paraclinice. 

În urma efectuării examenului local (oral), general, investigaţiilor de laborator şi 

paraclinice, datele obţinute au fost verificate dacă permit îndeplinirea criteriilor de includere şi 

excludere a bolnavilor în lotul de studiu: 

Criteriile de includere pentru pacienţii ABN au fost: 

1. Prezenţa unei acuze dureroase localizate la nivelul limbii sau a mucoasei orale. 

Această durere a fost prezentă pe tot parcursul zilei sau numai o parte a zilei (pentru algia de tip 

3), întotdeauna lipsită de paroxisme (evoluţie în platou) şi fără a urma traiectul vreunui nerv.  
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2. Durerea se manifestă de cel puţin 4-6 luni. 

3. Mucoasa orală – normală clinic / asociată cu alte leziuni sau modificări considerate 

variante anatomice normale / anormale (atrofii linguale, leziuni keratozice). 

4. Pacienţii au fost de acord să participe la acest studiu, au semnat consimțământul informat 

și s-au prezentat ulterior pentru continuarea investigațiilor. 

Criterii de excludere pentru ambele grupuri au fost: 

1. Durere la nivelul cavităţii orale cu durată < 4 luni 

2. Afecţiuni temporo-mandibulare (ATM) 

3. Nevralgia post-herpetică (zona zoster) 

4. Sinuzite maxilare 

5. Dureri hemicraniene paroxistice 

6. Alte tipuri de cefalee 

Pentru atingerea obiectivelor stabilite în cerectarea personală, Comisia de Etică a 

Cercetării Ştiinţifice a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti a aprobat 

Protocolul de studiu precum şi Fişa informativă asupra proiectului de cercetare din cadrul lucrării 

de doctorat prin avizul nr. 36 din 28.09.2014. 

Datele colectate au fost introduse într-un computer şi analizate folosind programul 

StataIC 14. Posibilele asocieri între variabilele categorice măsurate au fost testate folosind testul 

Pearson Chi-squared. Testul Fischer’s exact a fost folosit atunci când numărul de observaţii 

corespunzătoare unei celule din tabelul de contingenţă a fost mai mic decât 5. Analizele 

intergrup pentru variabilele continue s-au făcut folosind testul t-Student. Nivelul de semnificaţie 

statistică a fost stabilit la 0,05. 

 

Rezultate și discuții 

Lotul de studiu constituit dintr-un număr de 263 pacienți a cuprins 196 de sex feminin și 

67 bolnavi de sex masculin (figura 1). 
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Figura 1. Distribuția numerică și procentuală a lotului pe sexe. 

 

Analiza procentuală a lotului în funcție de apartenența la sex a evidențiat predominanța 

sexului feminin (74,52%). Raportul F/M (engl. sex ratio) în cazul lotului studiat a fost 74,52 / 

25,48= 2,92/1. 

Algiile bucale nespecifice au fost net mai frecvente la femei, numărul acestora fiind 

practic de aproape 3 ori mai mare decât cel al bărbaților. 

În ceea ce privește distribuția cazurilor ABN investigate în raport cu vârsta, pacienții au 

fost împărțiți astfel: 

 < 40 ani: 23 pacienți (8,75%) 

Pacienții cu vârsta cuprinsă între 40 și 70 ani au fost distribuiți în decade:  

 grupa 1 (40-49 ani): 29 pacienți (11,03%) 

 grupa 2 (50-59 ani): 53 pacienți (20,15%) 

 grupa 3 (60-69 ani): 72 pacienți (27,38%) 

 grupa 4 (70-79 ani): 65 pacienți (24,71%), iar  

 ≥ cu 80 ani: 21 pacienți (7,98%). 

În raport cu grupa de vârstă, am observat ca cele mai multe cazuri (n=72/ 27,38%) s-au 

încadrat în intervalul de vârstă cuprins între 60-69 ani, urmat de intervalul 70-79 ani cu 24,71% 

pacienți cu ABN. Astfel, cele mai multe dintre cazurile studiate (n=125) sunt concentrate în 

aceste 2 grupuri .Grupul de vârstă 50-59 ani a fost reprezentat 20,15% dintre cazurile analizate 

(n=53). Grupele de vârstă sub 40 ani (8,75%) și peste 80 de ani (7,98%) au fost mai puțin 

reprezentate, ambele însumând 16,73%. 

Analiza lotului pe sexe și grupe de vârstă este redată în figura 2. 
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Figura 2. Repartiția pacienților pe grupe de vârstă și sex. 

 

Din analiza și interpretarea datelor în funcție de vârsta medie, se pare că bărbații dezvoltă 

ABN la o vârstă mai tânără: F/B = 62,02 / 59,16. 

Corelația statistică a numărului de pacienți din lotul de studiu în funcție de vârstă este 

reprezentată sub formă de histogramă (figura 3). 

 

 
Figura 3. Histograma pacienților din grupul de studiu în funcție de vârstă. 

 

Datele obținute prin prelucrarea statistică a celor 2 parametri analizați (vârstă și sex) au 

fost reprezentate grafic sub forma unor histograme distincte (figura 4). 
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Figura 4. Histograma vârstei la pacienții (femei/bărbați) din lotul studiat. 

 

În urma analizării caracteristicilor socio-demografice ale pacienților, rezultatele studiului 

personal indică faptul că profilul pacientului cu sindrom algic nespecific este acela al pacientului 

căsătorit (65,8%), sex feminin (74,52%), pensionar (57,41%), având un standard de viață mediu 

(80,9%) și care locuiește în mediul urban (85,17%). 

Clasificarea Lamey şi Lewis identifică 3 tipuri de sindrom ABN, funcție de evoluția 

simptomatologiei algice pe parcursul a 24 ore. Componența lotului de studiu, în raport de acest 

criteriu, a fost „divizată” în 3 grupe, și anume: 

 tipul 1 (simptomatologie accentuată spre seară) = 165 pacienți (62,74,5%);  

 tipul 2 (algie constantă pe parcursul zilei) = 79 pacienți (30,04%), și 

 tipul 3 (prezentă uneori pe parcursul zilei) = 19 pacienți (7,22%). 

Am constat că: - tipul prevalent în acest studiu a fost tipul 1 ABN, în timp ce tipul 3 ABN 

a ocupat ultima poziție;- în raport cu evoluția diurnă (de peste zi), este de aproape 9 ori mai 

redusă apariția intermitentă a simptomatologiei peste zi; - forma în care algia survine vesperal (în 

a doua parte a zilei) poate fi considerată patognomonică. 
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Figura 5. Clasificarea lotului de studiu conform tipului ABN (clasificarea Lamey şi Lewis).  

 

Analizând rezultatele obținute după evoluția diurnă a simptomatologiei clinice și sex, se 

evidențiază existența unei predominanțe ABN tip 1 la bărbați (76,91%), în timp ce ABN tip 2 

(34,18%) este semnificativ asociat cu sexul feminin. În lotul de studiu investigat, tipul 3 nu a fost 

asociat semnificativ statistic cu nici unul dintre sexe. 
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Figura 6. Repartiţia pacienţilor în funcţie de distribuţia de sex și tipul ABN, evaluat după 

criteriul evoluției diurne. 

 

În studiul de față, pacienții cel mai frecvent au asociat debutul cu diferite tratamente 

stomatologice (14,45% din totalul bolnavilor din lotul studiat), iar cei mai mulți pacienți 

(56,27%) nu au asociat debutul cu niciun eveniment. 

În cadrul cercetării noastre, solicitându-le pacienților să se autoaprecieze din punct de 

vedere temperamental, psihologic, cei mai mulți au declarat că sunt persoane stresate care își fac 
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griji foarte ușor devenind facil anxioase (191 pacienți/72,62%). Tot în cadrul studiului 8,75% 

(n=23) bolnavi au declarat existenţa unui eveniment negativ (decesul unui apropiat, divorţ, 

intervenție chirurgicală, pierderea locului de muncă) care le-a afectat viaţa personală înainte de 

apariția sindromului algic nespecific. Constatarea noastră este în concordanță cu rezultatele 

studiului realizat de Adamo și colab. (2015), care admite că evenimentele stresante din viața 

personală ocupă cel mai important loc în declanșarea algiei bucale nespecifice. 

Analiza incidenței fumatului în studiului întreprins de către noi arată că numai 15 pacienți 

din lot sunt fumători (5,70%). Aceasta ne permite a susține că fumatul nu reprezintă un factor 

favorizant pentru declanșarea sau întreținerea algiei bucale nespecifice. 

În literatura de specialitate, la nivelul mucoasei orale senzația de ardere reprezintă 

simptomul principal al ABN, iar nivelul de durere poate varia de la ușoară până la severă  

(Adamo și colab., 2015). Datele acestui studiu indică faptul că senzația de arsură orală a fost 

prezentă la 59 de pacienți (79%), iar la majoritatea pacienților intensitatea a fost medie, evaluată 

pe scara durerii la aproximativ 5-8 cm. Rezultatele cercetării personale sunt asemănătoare, cei 

mai mulți pacienți, 193 (73,39% din cazuri) relatând senzația de arsură sau usturime ca principal 

simptom subiectiv. De asemenea, cei mai mulți pacienți, 168 (63,88%) au indicat nivelul 

senzației dureroase ca fiind moderat, la fel ca și alte studii similare din literatura de specialitate.  

Referitor la evoluția în timp a intensității algice, în studiul de față majoritatea pacienților 

(132/50,19%) au declarant că intensitatea algică nu s-a modificat de la debutul inițial, la 25,86% 

(n=68) intensitatea a scăzut, iar în cazul a 23,95% (n=63) a crescut. Rezultate diferite au 

prezentat pacienții din studiul lui Klasser și colab. (2011) unde majoritatea (63% dintre pacienții 

studiului retrospectiv) au indicat faptul că intensitatea algiei a crescut de la debutul inițial, în 

timp ce numai 6% au raportat o scădere a simptomelor de-a lungul timpului, iar la 31% nu a 

intervenit nicio schimbare. 

Simptomele de arsură pot afecta una sau mai multe regiuni ale mucoasei bucale. Vârful și 

celelalte părți ale limbii, precum și buzele sunt cel mai frecvent afectate locuri (Spanemberg și 

colab., 2015). Constatările din literatura de specialitate consemnează faptul că durerea apare de 

multe ori localizată în mai multe locuri. 

În ceea ce privește localizarea simptomelor subiective la pacienții cu ABN, în studiul 

personal cea mai frecventă zonă interesată a fost limba, în cele mai multe din cazuri (118 

pacienți) ca singura zonă implicată (44,87%). La un procent destul de mare de pacienți 
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localizarea a implicat, pe lângă localizarea linguală și o altă zonă topografică și anume mucoasa 

labială (13,69%), mucoasa jugală (7,22%), palatul dur (5,70%), iar în 16,73% din cazuri, 

pacienții au relatat simptomatologia algică în mai mult de 3 zone orale. 

Similar datelor din literatura de specialitate, în cercetarea personală cel mai întâlnit 

simptom asociat a fost xerostomia, în 101 cazuri (38,4%). În același studiu am observat că, deși 

nu există asociere statistică semnificativă între xerostomie și sexul pacienților (p=0,006, test 

chi2), în cadrul pacienților cu xerostomie asociată sunt 75 paciente (74,26%), ceea ce arată faptul 

că sunt aproximativ de 3 ori mai multe femei care prezintă acest simptom asociat comparativ cu 

numărul bărbaților (n=26/ 25,74%). 

În prezentul studiu, un număr de 81 (30,8%) dintre pacienţii incluși în lot au declarat că 

percep modificări ale gustului (alterarea și/sau o modificare a intensității gustului), procent 

similar studiului realizat de (Adamo și colab., 2015) unde aceste tulburări au fost relatate în 30% 

din cazuri. Particulară în cercetarea noastră a fost constatarea existenței unei corelații între 

creșterea frecvenței disgeuziei și creșterea intensității simptomului algic. Un procent de 42,67 

pacienți cu intensitate deosebit de mare prezintă disgeuzie, versus 27,98% pacienți ce relatează 

intensitate medie și 10% subiecți ce manifestă o intensitate scăzută. Corelația pare a fi 

progresivă, pe măsură ce crește frecvența disgeuziei crește și intensitatea algiei. Interpretarea 

acestei asocieri, potrivit ipotezei lui Grushka (2014) constă în lezarea fibrelor gustative ale 

nervilor VII și/sau IX care induce pierderea inhibiţiei şi creşterea hiperexcitabilităţii senzitivo-

senzoriale a acestor nervi cranieni. 

Ipoteza potrivit căreia medicația antitiroidiană ar reduce percepția gustului este susținută 

și de rezultatele studiului personal: administrarea de medicamente pentru afecțiuni tiroidiene este 

asociată statistic semnificativ cu prezența disgeuziei (p=0,01). Din lotul de studiu (263 pacienți), 

un număr de 29 prezentau afecțiuni tiroidiene și primeau medicație specifică, iar 13 erau 

diagnosticați cu maladii tioridiene, dar nu erau sub tratament medicamentos în consecință. În 

cadrul acestui lot de studiu, 51,72% din pacienții cu medicație tiroidiană au prezintat ca simptom 

asociat disgeuzia, versus 28,21% din pacienții fără medicație tiroidiană care au prezintat acest 

simptom asociat. Aceasta înseamnă că la cazurile sub medicație pentru afecțiuni tiroidiene 

asociate, disgeuzia apare la 1 din 2 pacienți, pe când în absența medicației raportul este de 1 din 

4. De asemenea, analizând dacă există corelație semnificativ statistică între medicația 

administrată pentru afecțiunile tiroidiene și evoluția în timp a intensității algiei (p= 0,001) la 



 

14 

pacienții din lotul de studiu am observat că la 51,72% din pacienții care prezintă medicație 

tiroidiană intensitatea algiei a crescut de la debutul afecțiunii, versus 20,51% din pacienții fără 

medicație tiroidiană la care intensitatea s-a accentuat. 

 

Concluzii 

1. După evoluția diurnă a simptomatologiei clinice și sex, s-a evidențiat existența unei 

predominanțe ABN tip 1 la bărbați (76,91%), în timp ce ABN tip 2 (34,18%) este semnificativ 

asociat cu sexul feminin. 

2. Tipul 3 ABN este asociat semnificativ statistic cu perioadele asimptomatice - 63,16% din 

totalul celor ce prezintă tipul 3 de algie -. 

3. Disgeuzia este semnificativ asociată cu intensitatea deosebit de mare a simptomului algic - 

42,67% din totalul pacienților cu disgeuzie -. 

4. În cadrul lotului de studiu, 51,72% din pacienții cu medicație tiroidiană au prezintat ca 

simptom asociat disgeuzia, versus 28,21% din pacienții fără medicație tiroidiană care au 

prezintat acest simptom asociat. Aceasta înseamnă că la bolnavii cu afecțiuni tiroidiene aflate sub 

tratament, disgeuzia apare la 1 din 2 pacienți, pe când în absența medicației, raportul este de 1 la 

4. Dat fiind numărul mic de studii consider că observația este pertinentă și semnificativă pentru 

populația din țara noastră. 

5. La 51,72% din pacienții care prezintă medicație tiroidiană intensitatea algiei a crescut de la 

debutul afecțiunii versus 20,51% din pacienții fără medicație tiroidiană la care s-a accentuat 

intensitatea simptomului. 

6. Medicația curentă a pacienților cu algie este un punct foarte important care trebuie să existe în 

protocolul de investigare al acestor bolnavi. 
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Studiul 2. 

Evaluarea factorilor favorizanți asociați la pacienții cu ABN 

 

Obiective specifice 

Pentru analiza și evaluarea factorilor favorizanți asociați ai ABN mi-am propus și urmărit 

îndeplinirea următoarelor obiective specifice: 

 identificarea factorilor posibili a fi implicaţi etiologic. 

 studierea şi stabilirea profilului clinic al pacientului cu ABN care s-a adresat Seviciului 

Clinic al Departamentului de Patologie Orală. 

 stabilirea unei conexiuni între factorii etiologici implicați şi direcțiile de tratament.  

 îmbunătăţirea planului de management al pacienţilor cu ABN prin realizarea unui 

protocol de diagnostic şi tratament pe baza rezultatelor datelor clinice, de laborator şi paraclinice 

şi a evoluţiei acestora sub terapia instituită. 

 prelucrarea rezultatelor pentru a se interpreta modul prin care factorii etiopatogenici 

influențează apariția și evoluția în timp a simptomatologiei ABN. 

 

Material și metode 

Pentru realizarea acestor obiective specifice am conceput un protocol de studiu prin 

stabilirea unor criterii riguroase de includere în cercetare. De asemenea am precizat în studiul 

anterior și criteriile de excludere pentru pacienții care nu au putut fi investigaţi din diferite cauze.  

Toți cei 263 pacienți au fost supuși unor investigații medicale de laborator în vederea realizării 

obiectivelor enumerate mai sus. În plus, tratamentul ABN secundar fiind unul etiologic, care se 

adresează eliminării factorului general sau local care întreţine sindromul, succesul terapiei 

etiologice este dependent de precizia cu care a fost identificat agentul cauzal. 

 

Rezultate și discuții 

În ordinea frecvenței, primii 2 factori locali asociați ABN au fost: xerostomia prezentă la 

101 pacienți (38,4%) și afecțiunile mucoasei orale (75 cazuri - 28,52%). Dintre acestea, în lotul 

pacienților cu ABN pe primul loc s-a situat candidoza orală (n=37), reprezentând 14,07%.  

De asemenea, 38 cazuri (14,45% din lotul studiat) prezentau: lichen plan, leucoplazie, afte 

bucale, keratoze, leziuni de decubit. Procente mai mici au fost reprezentate de galvanismul oral 
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(7,6%) și de obiceiurile parafuncționale (3,42%). În plus, pacienții au prezentat asociat diverse 

variante anatomice normale ale cavității bucale (73 cazuri, reprezentând 27,75% din totalul 

pacienților încluți în studiu). De menționat că 28 pacienți (10,64%) au prezentat 2 sau mai mulți 

factori locali asociați. 

Tuturor pacienților incluși în lotul de studiu (n=263) li s-a efectuat examenul micologic 

din exsudat lingual. Diagnosticul pozitiv al candidozei orale s-a făcut pe baza rezultatelor testelor de 

laborator. Deși prezența infecției fungice a fost confirmată prin control, terapia specifică nu a 

modificat simptomatologia algică, la finalul medicației aceasta persistând sau a diminuat foarte 

puțin (1-2 unități pe scala VAS a durerii). Concluzia este că, pe lângă afecțiunea de algie orală, 

14,07% pacienți din lot au prezentat și infecție orală cu C. albicans. 

Numărul pacientelor (n=31/83,78% din cazurile care prezintă ABN și candidoză orală) 

este mult mai mare decât cel al pacienților (n=6/16,22%), raportul F/B fiind= 83,78%/ 16,22% = 

~ 5. Cu alte cuvinte, în acest sublot sunt aproximativ de 5 ori mai multe femei decât bărbați.  
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Figura 7. Distribuția pacienților care prezintă asociat ABN – candidoză orală în funcție de sex. 

 

Un număr de 21 pacienți cu ABN și candidoză orală (56,76% din sublot) asociau 

prezența xerostomiei. 

Diagnosticul de LPB a fost stabilit în principal pe criterii clinice, fiind luate în 

considerare numai cazurile cu aspect clinic tipic şi localizare caracteristică a leziunilor. 

Confirmarea histologică a diagnosticului clinic a fost făcută în 5 cazuri (62,5%) care nu au avut 

modificări ale constantelor paraclinice hematologice şi nu au avut nicio contraindicaţie de ordin 

general pentru efectuarea biopsiei. În cadrul lotului aflat în studiu, un număr de 8 pacienți 

(3,04%) au prezentat asociat algiei bucale și lichen plan bucal. Dintre aceștia, 6 (75%) au fost 
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femei cu vârsta medie de 61,5 ani și 2 (25%) au fost bărbați, având vârsta medie de 72 de ani.   

În ceea ce priveşte intervalul de timp scurs de la apariția leziunilor orale și până la data primului 

consult, acesta a fost variabil. Astfel, 3 pacienți (37,5% din sublotul cu LPB) s-au prezentat la 

prima consultaţie în mai puţin de 6 luni de la debutul acuzelor, 1 pacient (12,5%) după 6 luni, 2 

pacienți (25%) după aproximativ 1 an de la debut, iar alți 2 pacienți (25%) în intervalul 1 -5 ani. 

În lotul de pacienți cu ABN investigați clinic (n=263), 73 au prezentat următoarele 

variante anatomice ale cavității bucale considerate ca aspect normal: glosită migratorie, limbă 

fisurată, glosită migratorie și limbă fisurată asociată, glosita mediană, limbă piloasă, limbă 

saburală, precum și alte variații (leucodem, granulații Fordyce). Un număr de 16 (6,08% din lot) 

au prezentat glosită migratorie (limbă geografică), o variantă anatomică benignă a mucoasei 

linguale. 

În studiul întreprins de către noi, pe baza anamnezei pacienților am determinat că 

afecțiunile sistemice asociate pacienților cu ABN, dar și medicația specifică acestor boli poate 

influența apariția și evoluția algiei bucale nespecifice. În urma analizei statistice am constatat că 

pacienții din lot prezintă: afecțiuni cardio-vasculare (42,97%/n=113), boli gastrointestinale 

(34,22%/n=90), diabet zaharat (9,51%/n=25), anemie (8,37%/n=22), afecțiuni tiroidiene 

(15,97%/n=42), depresie (20,91%/n=55). 

Particulară studiului întreprins de noi a fost constatarea că afecțiunile cardio-vasculare, în 

principal valorile tensiunii arteriale crescute, sunt asociate semnificativ cu tipul 2 de ABN 

(51,9% dintre cei cu aceste boli c-v prezintă acest tip algic), precum și faptul că tipul 3 de ABN 

este asociat semnificativ cu lipsa afecțiunilor cardio-vasculare, un număr de 73,68% dintre 

pacienții cu acest tip ABN nerelatând în cadrul anamnezei astfel de afecțiuni. 

În cadrul studiului pe care l-am întreprins, rezultatele prelucrării statistice indică o 

asociere statistic semnificativă între prezența în antecedentele patologice ale pacienților a 

afecțiunilor tiroidiene și modificarea în timp a intensității algiei: astfel în cazul a 18 pacienți 

(42,86% din totalul celor cu afecțiuni tiroidiene asociate) intensitatea algică s-a accentuat în 

timp. 

De asemenea, particulară studiului personal a fost constatarea existenței unei corelații 

între creșterea frecvenței disgeuziei și creșterea intensității simptomului algic. Explicația este 

oferită de către Grushka (2014) care postulează că datorită intersectării arcului reflex gustativ cu 
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cel de conducere a durerii de la nivel oral, perturbările gustului induc durere, fie ea şi atipică, sub 

aspectul percepţiei subiective. 

În cercetarea întreprinsă de către noi, 9,51% din pacienți (n=25) prezintă diabet zaharat 

complicat cu polinevrită și microangiopatie. 

În urma analizelor paraclinice, am constatat că 8,37% din totalul pacienților din lotul 

studiat de către noi prezintă diverse forme de anemie, prin carență de vit. B12 (3,42%), acid folic 

(1,14%) sau deficit de fier (3,04%). 

 

Concluzii 

1. Prezența candidozei este asociată statistic semnificativ cu prezența xerostomiei - 56,76% din 

sublotul cu candidoză orală asociau prezența xerostomie. 

2. Afecțiunile cardio-vasculare, în principal valorile tensiunii arteriale crescute, sunt asociate 

semnificativ cu tipul 2 de ABN (51,9% din totalul de pacienți cu acest tip de afecțiune). 

3. Tipul 3 de ABN apare la pacienții fără afecțiuni cardio-vasculare, un număr de 73,68% dintre 

pacienții cu acest tip ABN nerelatând astfel de afecțiuni în cadrul anamnezei și nici la examenul 

cinic general efectuat la cooptarea în lot. 

4. Evoluția în timp a simptomatologiei la pacienții cu ABN a pus în evidență faptul că este 

asociată semnificativ statistic cu afecțiunile tiroidiene în sensul menținerii constante sau 

agravării intensității algice la 42,86% dintre bolnavi. Concluzia care se impune este că un consult  

endocrinologic și tratament specific sunt absolut necesare la pacienții cu ABN. 

5. Simptomatologia și evoluția bolii nu au fost influențate de următoarele afecțiuni locale sau 

sistemice coexistente la pacienții cu algie orală, nefiind asociate statistic semnificativ cu ABN: 

 tipul ABN și Candidoză orală / afecțiunile gastro-intestinale / afecțiunile tiroidiene / 

diabetul zaharat / anemia de diverse etiologii (prin carență de vit. B12, acid folic sau fier)/ 

depresia. 

 intensitatea algică și afecțiunile cardio-vasculare, în principal valorile tensiunii arteriale 

crescute / afecțiunile gastro-intestinale / afecțiunile tiroidiene. 

 evoluția în timp a intensității algice și afecțiunile cardio-vasculare, în principal valorile 

tensiunii arteriale crescute / afecțiunile gastro-intestinale / diabetul zaharat / anemia de diverse 

etiologii (prin carență de vit. B12, acid folic sau fier). 
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Studiul nr. 3. 

Studiu clinic asupra relației dintre sindromul algic oral nespecific și reacţiile 

alergice la materiale stomatologice 

 

Obiectiv specific 

Unul dintre obiectivele specifice ale cercetării personale a constat în: 

 Punerea în evidență a unei posibile intoleranțe la aliaje dentare la pacienții cu ABN, 

urmată de identificarea posibililor alergeni din materialele dentare incriminate, precum și 

stabilirea gradului de implicare etiologică a acestor alergeni în declanșarea ABN. 

 

Material și metodă 

În acest studiu au fost selectați pacienţi cu simptomatologie ABN și lucrări dentare, dintre 

cei care erau deja incluși în lotul de studiu (format din 263 de pacienți), cooptați în urma 

consultului efectuat în Serviciul de Patologie Orală al UMF „Carol Davila” Bucureşti. Acestora 

li s-a explicat metodologia de cercetare și în urma acestei informări şi-au dat acordul în scris 

pentru testare. Acest sublot de 85 pacienți, l-am denumit lot-țintă. 

Pentru facilitarea cooperărilor, bolnavilor li s-a distribuit și un material informativ cu 

privire la testare, care a rămas acestora. Testarea s-a efectuat în Clinica de Dermatologie II a 

Spitalului Clinic Colentina București, primind și avizul Comisiei de Etică a Spitalului.  

Criteriile care au stat la baza includerii pacienților în această cercetare au fost 

următoarele: pacienți cu manifestări clinice de algie bucală nespecifică (ABN) și care au 

prezentat cel puţin o lucrare dentară (obturație, coroane multiple, galvanism bucal, implant, 

proteză fixă sau mobilă), altfel formulat pacienţi care „au intrat în contact” cu aliaje dentare până 

la momentul consultului. 

La acești pacienți au fost excluse prin examen clinic și analize paraclinice de laborator, 

posibilele cauze generatoare de senzație de arsură orală. Pacienții care au prezentat la examenul 

oral leziuni vizibile ale mucoasei cavității bucale sau limbii nu au fost incluși în studiu. Altfel 

spus, acestor pacienți li s-a aplicat același protocol explorator. 

În paralel cu sublotul format din bolnavii cu ABN și lucrări dentare existente s-a 

constituit un al doilea sublot, martor. Sublotul martor, de comparație, a fost format din 19 

subiecți care nu prezintă nici un simptom de ABN sau alte afecțiuni asociate ale mucoasei orale, 
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dar care prezintă cel puțin o restaurare dentară. Aceștia au fost selectați din cadrul pacienților 

care s-au prezentat în același Serviciu de Patologie Orală al UMF „Carol Davila” solicitând 

efectuarea controlului anual preventiv. 

Cei 85 și respectiv, 19 pacienţi din cele 2 subloturi au fost testaţi în Clinica Dermatologie 

II a Spitalului Clinic Colentina pentru depistarea posibilelor reacţii alergice sau iritative de 

contact cu ajutorul testelor standardizate şi autorizate de ICDRG (International Contact 

Dermatitis Research Group) din trusa DS (Dental Screening) -1000 (Chemotechnique 

Diagnostics, Sweden), care conţine haptene întâlnite în materialele stomatologice. Cele 31 de 

haptene conţinute în trusa de testare au fost aplicate pe plasturi speciali (Chemotechnique 

Diagnostics IQ Ultra Chambers), care au fost apoi lipiţi pe tegumentul de pe toracele posterior al 

subiecţilor în aceeași regiune. Plasturii au rămas aplicaţi pe tegument timp de 48 de ore, iar după 

cele 48 de ore au fost îndepărtaţi. S-a realizat marcarea locului unde au fost aplicate testele 

pentru facilitarea citirii, apoi curăţarea tegumentului cu alcool sanitar. S-au efectuat 2 citiri ale 

rezultatelor testării: în momentul când testele au fost detaşate de pe tegumentul pacientului şi la 

72 de ore de la momentul aplicării testelor. Interpretarea rezultatelor testării a fost facilitată de 

scala vizuală inclusă în trusă. 

 

Rezultate și discuții 

Din analiza rezultatelor la pacienții din sublotul-țintă a reieșit faptul că 44 pacienți 

(51,76%) au prezentat rezultate pozitive la alergenii incluşi în această trusă specifică.  

În cadrul sublotului martor au fost observate reacţii pozitive numai la 3 pacienți (15,79%) 

din cei 19 testați. Teste alergice negative au prezentat restul de 16 pacienți (84,21%). 

 

 

Figura 8. Distribuția sublotului-țintă în funcție de testarea la alergenii dentari din trusa Patch test 

DS-1000. 
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Dintre cei 44 pacienți ai sublotului-țintă cu reacții pozitive, 33 au fost de sex feminin 

(75% din sublotul-țintă) și 11 (25%) de sex masculin, cu vârsta cuprinsă între 26-86 ani, 

aparținând fototipurilor II și III (în conformitate cu clasificarea Fitzpatrick). Dintre pacienții care 

au prezentat rezultate negative la testele epicutanate realizate (n=41), 29 au fost femei (70,73%) 

și 12 au fost bărbați (29,27%). 

În cadrul sublotului-martor, cei 3 pacienți cu reacții pozitive au fost de sex feminin 

(100%). 

Vârsta medie a tuturor pacienților din lotul-țintă cu reacții pozitive a fost de 59,15 ani 

(deviația standard ± 13,35 ani), în timp ce vârsta medie a celor cu reacții negative a fost de 60,24 

ani (deviația standard  ± 13,03 ani). 

Vârsta medie a pacientelor de sex feminin cu ABN și teste alergice pozitive a fost de 

60,18 ani (cu deviația standard ± 12,62 ani și limite de vârstă între 26-76 ani), în timp ce vârsta 

medie a pacienților de sex masculin din lotul-țintă cu teste alergice pozitive a fost de 56,09 ani 

(cu deviația standard  ± 15,59 și limite de vârstă între 27-77 ani). 

Vârsta medie a pacientelor de sex feminin cu ABN și teste alergice negative a fost de 

62,86 ani (cu deviația standard ± 9,91 ani și limite de vârstă între 41-85 ani), în timp ce vârsta 

medie a pacienților de sex masculin din lotul-țintă cu teste alergice negative a fost de  

53,91 ani (cu deviația standard ± 17,47 și limite de vârstă între 25-73 ani). 

Se observă că în cadrul lotului-țintă, vârsta medie a pacientelor de sex feminin este mai 

mică la pacientele cu teste alergice pozitive (60,18 ani), în timp ce vârsta medie a pacienților de 

sex masculin este mai mică la pacienții cu teste alergice negative (53,91 ani), iar per ansamblu 

vârsta medie este mai mare la femei decât la bărbați. 

Cei 19 pacienți constituienți ai sublotului martor au fost: 4 bărbați (21,05%) cu vârsta 

medie de 28,33 ani și 15 femei (78,95%) având vârsta medie de 30,5 ani.  

Se observă că în decada a 3-a (50-59 ani) sunt prezenți cei mai mulți pacienți (n=14) cu 

teste alergice pozitive, în timp ce pacienții cu teste alergice negative sunt cei mai mulți (n=17) în 

decada a 4-a (60-69 ani). 
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Figura 9. Histograma vârstelor la pacienții din sublotul-țintă cu teste alergice pozitive și, 

respectiv, negative. 

 

Cele 2 subloturi de studiu au fost comparate în funcție de prevalența testelor pozitive la 

reacții alergice. După acest parametru, se remarcă faptul că  numărul pacienților a fost mai mare 

la sublotul-țintă (n=44/51,76%) decât în sublotul-martor (n=3/15,78%). 

Subiecţii celor 2 subloturi din studiu au prezentat reacţii pozitive la următoarele haptene: 

Sodium tetrachloropalladate (II) hydrate, Palladium (II) chloride, Cobalt (II) chloride 

hexahydrate, Potassium dichromate, Gold (I) sodium thiosulfate dihydratela, Nickel (II) sulfate 

hexahydratela  Copper (II) sulfate pentahydrate, Tin (Cositor), Methylhydroquinone, Urethane 

dimethacrylate, Ethylene glycol dimethacrylate, 2-Hydroxyethyl methacrylate. 

Cele mai frecvente reacţii pozitive în sublotul-țintă au fost la: Sodium 

tetrachloropalladate (II) hydrate observate la 34 pacienți (40%), reacții pozitive la Palladium (II) 

chloride au fost prezente la 13 pacienți (15,29%), Cobalt (II) chloride hexahydrate la 11 pacienți 

(12,94%), Potassium dichromate la 9 pacienți (10,59%), Gold (I) sodium thiosulfate dihydratela 

la 7 pacienți (8,24%), Nickel (II) sulfate hexahydratela 4 pacienți (4,71%), Copper (II) sulfate 

pentahydrate la 3 pacienți (3,53%), Tin (Cositor) și Methylhydroquinone la 2 pacienți fiecare 

(2,35%), Urethane dimethacrylate, Ethylene glycol dimethacrylate, 2-Hydroxyethyl methacrylate 

au fost prezente doar la câte un caz (1,17%). 

Un număr de 25 pacienți din sublotul-țintă (56,81%) au fost polialergici, aceștia 

prezentând reacții pozitive la mai multe tipuri de alergeni specifici materialelor dentare. 
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Figura 10. Distribuția în funcție de pozitivitatea numărului de alergeni la pacienții din  

sublotul-țintă. 

 

Cele mai frecvente reacții pozitive au fost observate pentru Sodium tetrachloropalladate 

(II) hydrate la 34 pacienți (77,27% din cazurile pozitive ) cu vârsta medie 56,9 ani. Pe locul 

secund s-a situat Palladium (II) chloride la 13 pacienți (29,54% din cazurile pozitive) cu vârsta 

medie 36,39 ani. 

Reacțiile cele mai intense constând din eritem, edem, papule, vezicule (reacție ++) au fost 

observate la 14 pacienți (vârsta medie 52,33 ani) care au prezentat hipersensibilitate la 

următoarele haptene: Ethylene glycol dimethacrylate, Potassium dichromate, 2-Hydroxyethyl 

methacrylate, Gold (I) sodium thiosulfate dehydrate şi Copper (II) sulfate pentahydrate. 

O singură pacientă diagnosticată cu ABN a prezentat o reacţie care a persistat mai mult 

de 10 zile la compusul Gold (I) sodium thiosulfate dehydrat. 

Astfel, pozitivitatea la mai multe haptene diferite a fost înregistrată la 25 pacienți.  

Un număr de 11 pacienți au prezentat reacții alergice pozitive la două haptene, 9 pacienți la trei 

haptene, 2 pacienți la patru haptene, iar 3 pacienți la cinci haptene. 

Prin urmare, cele mai multe reacţii alergice pozitive (5) au apărut  la 3 pacienți 

diagnosticați cu ABN, care au prezentat sensibilitate la următorii compuşi chimici: Potassium 

dichromate, Cobalt (II) chloride hexahydrate, Gold (I) sodium thiosulfate dehydrate, Nickel (II) 

sulfate hexahydrate şi Sodium tetrachloropalladate (II) hydrate. 

Rezultatele prezentului studiu arată că ABN este asociat cu o incidenţă crescută a 

reacţiilor de hipersensibilitate la materialele dentare la pacienţii testaţi (51,76%), comparativ cu 

sublotul-martor (15,78%). Incidența pare a fi mai mare la sublotul-țintă, de aproximativ 3,5 ori, 



 

24 

ceea ce permite a se admite că există în apariția și întreținerea algiei bucale un factor 

predispozant / favorizant de tip imuno-alergic la materiale dentare și poate, prin extrapolare, o 

predispoziție genetică și la alergene de altă natură decât materialele stomatologice. Ipotetic, se 

poate admite existența unui teren atopic. 

În cercetarea personală, reacţiile pozitive la paladiu, crom şi cobalt au fost cel mai 

frecvent întâlnite. Aceasta ne permite să admitem existența alergiei la pacienţii reabilitați oral cu 

cele 3 materiale dentare, deoarece aceste elemente chimice care au determinat reacţia de 

hipersensibilitate nu sunt foarte răspândite în produsele cu care intrăm în contact zilnic.  

 

Concluzii 

1. Dată fiind existența unei cunoașteri limitate a sindromului algic nespecific în literatura de 

specialitate, ne-a preocupat interrelația posibilă între terenul alergic/atopia (constituțională) a 

bolnavilor, sensibilitatea la eventualii alergeni din materialele dentare și asocierea acestuia cu 

simptomatologia de tip ABN sau cu leziuni ale cavității orale care recunosc alergia 

etiopatogenic, cel puțin ca factor favorizant. 

2. Printre factorii posibili cauzali locali un rol important poate reveni reacțiilor alergice de 

contact la materiale dentare. Astfel, intoleranța materialelor alergizante va trebui inclusă în 

protocolul terapeutic. 

3. Testele cutanate reprezintă singura metodă de diagnostic a reacţiilor de hipersensibilitate la 

materiale stomatologice. Acestea pot fi utilizate preventiv în detectarea alergiilor la materialele 

stomatologice înainte de realizarea unor lucrări dentare importante, cât şi în confirmarea unor 

reacţii de hipersensibilitate la alergeni din lucrări dentare mai vechi. 

Datele prezentului studiu confirmă rezultatele altor studii din literatura de specialitate. 

4. În abordarea pacientului, terapia direcționată etiologic în sensul eliminării lucrării realizate din 

materialul alergogen va conduce la cele mai bune rezultate în ameliorarea ABN. 

5. Ca particularitate a cercetării persoanele efectuate, există o corelație statistică semnificativă în 

cazul: 

- asocierii ABN indusă de alergenul Sodium tetrachloropalladate (II) hydrate (nr. 31 din 

trusa Patch test DS-1000) cu prezența disgeuziei. 

- asocierii ABN indusă de alergenul Sodium tetrachloropalladate (II) hydrate cu 

accentuarea intensitătii în timp a simptomatologiei algice. 
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CONCLUZII GENERALE 

 

1. Indiferent de forma clinică pe care o îmbracă (primară/secundară), algia bucală nespecifică are 

o prevalenţă ridicată, care variază în funcţie de studiile efectuate. ABN este cea mai frecventă 

maladie întâlnită în Serviciul de Patologie Orală, prevalenţa sindromului algic fiind de 16,23% 

din totalul afecțiunilor orale, fapt care a motivat alegerea acestui studiu. 

2. În esență, diagnosticul ABN este unul de excludere. El se face pe baza unei anamneze 

minuțioase, a unui examen clinic atent precum și a unor analize de laborator și examene 

paraclinice. De asemenea, au fost utile colaborările interdisciplinare cu alte specialități medicale 

în domeniile dermatologie, psihiatrie, neurologie, hematologie și endocrinologie.  

3. În urma aplicării protocolul de abordare, investigare și tratament admitem, fără îndoială, că 

diagnosticul pozitiv al ABN se face, în principal pe baza caracterelor și a graficului durerii, pe o 

scală de evaluare a acesteia. În practica de zi cu zi cel mai eficient indicator al durerii rămâne 

relatarea pacientului, cuantificată pe o scală de evaluare. 

4. Distribuția numărului total al cazurilor de ABN în raport de sex relevă predominanța celui 

feminin, raportul fiind practic de aproape 3 ori mai mare decât cel al bărbaților. 

5. În lotul studiat am constatat că 78,06% din totalul pacientelor de sex feminin consultate se 

aflau in perioada de climax și post-climax, aceste date fiind în concordanță rezultatele studiilor 

din literatura de specialitate. 

6. Analizând rezultatele obținute după evoluția diurnă a simptomatologiei clinice și sex, se 

evidențiază existența unei predominanțe ABN tip 1 la bărbați (76,91%), în timp ce ABN tip 2 

(34,18%) este semnificativ asociat cu sexul feminin. 

7. Sexul își pune „amprenta” pe evoluția în timp a intensității durerii. Am constatat că la femei 

creșterea în intensitate a survenit într-un sfert din cazuri, în timp ce la bărbați reducerea 

intensității a fost prezentă la 1/3 din cazuri. 

8. Analiza distribuției cazurilor pe grupe de vârstă evidențiază o medie de vârstă de 61,29 ani.  

Corelat cu sexul, bărbații dezvoltă ABN la o vârstă mai tânără: F/B = 62,02 ani / 59,16 ani.  

Cele mai multe cazuri (n=72/27,38%) s-au încadrat în intervalul de vârstă cuprins între  

60-69 ani, iar grupele de vârstă sub 40 ani (8,75%) și peste 80 de ani (7,98%) au fost cel mai 

puțin reprezentate, ambele însumând 16,73%, rezultate apropiate celor relatate de literatura de 

specialitate. 
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9. Profilul pacientului cu sindrom algic oral în funcție de caracteristicilor socio-demografice este 

acela al pacientului căsătorit (65,8%), de sex feminin (74,52%), fără o viața socială si 

ocupațională activă - pensionar (57,41%), având un standard de viață mediu (80,9%) și care 

locuiește în mediul urban (85,17%). 

10. Obiceiurile vicioase (consum de alcool/fumat) nu pot fi considerați factori favorizanți în 

apariția ABN. 

11. Tipul prevalent în acest studiu a fost tipul 1 de ABN (62,74%), în timp ce tipul 3 de ABN 

(7,22%) a ocupat ultima poziție, similar datelor din literatura de specialitate. 

- în tipul 1 de ABN au fost observați pacienții cu vârsta cea mai mică (60,24 ani), comparativ 

cu media de vârstă a pacienților corespunzători încadrării în tipul 2 (63,24 ani) și tipul 3 (62,31 

de ani). 

- tipul 3 ABN este asociat semnificativ statistic cu perioadele asimptomatice - 63,16% din 

totalul celor ce prezintă tipul 3 de algie. 

- tipul 3 de ABN este asociat semnificativ cu lipsa afecțiunilor cardio-vasculare, un număr de 

73,68% dintre pacienții cu acest tip ABN nerelatând în cadrul anamnezei astfel de afecțiuni și 

fiind normali cardio-vasculari la examenul clinic efectuat la momentul includerii bolnavilor în 

lot. 

12. Forma în care algia survine vesperal (în a doua parte a zilei) poate fi considerată 

patognomonică. 

13. Privind distribuția topografică cea mai frecventă zonă interesată a fost limba, ca singura zonă 

implicată la 118 pacienți (44,87%). Ca o caracteristică a algiei în lotul studiat este localizarea 

simetrică, întâlnită la 201 pacienți (76,42%), rezultate în concordanță cu alte studii de 

specialitate. 

14. Principal simptom subiectiv la cei mai mulți pacienți, 193 (în proporție de 73,39% din cazuri) 

este senzația  de arsură sau usturime. 

15. În raport de intensitatea durerii, cei mai mulți pacienți (168/ 63,88%) au indicat nivelul 

senzației dureroase ca fiind moderat. 

16. Debutul brusc al durerii a fost observat la 88,21% dintre pacienți, fapt în concordanță cu 

datele din literatura de specialitate 
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17. Cercetarea asocierii algiei bucale cu alte simptome la debutul bolii a relevat că 56,27% dintre 

pacienți nu au asociat debutul algiei cu nici un eveniment, în timp ce 14,45% au asociat debutul 

cel mai frecvent cu un tratament stomatologic. 

18. Similar datelor din literatura de specialitate, în cercetarea personală cel mai întâlnit simptom 

asociat a fost xerostomia, în 101 cazuri (38,4%). 

19. Datele studiului permit a susține că există o corelație progresivă între creșterea frecvenței 

disgeuziei și creșterea intensității simptomului algic. 

20. Aproape un sfert din totalul pacienților (24,33%) prezintă tulburări de somn, cei mai mulți 

pacienți având asociat  ABN tip 1 (n=40/62,50%). 

21. Etiopatogenic, în lotul studiat, disgeuzia pare a fi favorizată de asocierea cu afecțiuni 

tiroidiene. Astfel, la bolnavii cu afecțiuni tiroidiene asociate, disgeuzia apare la 1 din 2 pacienți, 

pe când în absența acestora la 1 din 4. 

22 Prezența afecțiunilor tiroidiene influențează negativ evoluția în timp a algiei bucale 

nespecifice. La 42,86% dintre pacienții care prezentau afecțiuni tiroidiene intensitatea algică s-a 

accentuat în timp de la debutul ABN. 

23. Analiza multivariată a datelor obținute prin studiul personal a arătat că există asociere 

statistică semnificativă între prezența candidozei și xerostomie - 56,76% dintre pacienții 

componenți ai sublotului cu candidoză orală. 

24. Elementul de noutate adus de studiul clinic efectuat este cercetarea relației dintre sindromul 

algic oral nespecific și posibilele reacţii alergice dezvoltate la materiale stomatologice. Concluzia 

studiului s-a suprapus ipotezei din literatura de specialitate potrivit căreia alergiile la materiale 

dentare sunt mai frecvente la pacienții cu algie bucală nespecifică. 

25. Pe baza rezultatelor studiului personal, succesul terapeutic în ABN primar presupune 

abordarea unei terapii complexe, direcționate primordial spre eliminarea factorilor locali și 

generali posibil implicați. Totodată terapia este necesar a fi individualizată pentru fiecare pacient 

în raport cu particularitățile acestuia și în special riguros respectată de către pacient.  

26. Dat fiind etiologia insuficient cunoscută, lucrarea este benefică cel puțin pentru literatura de 

specialitate română unde nu au existat până în prezent nici un fel de date privind această 

afecțiune. 

27. Am realizat un protocol complex de abordare, diagnostic și tratament al pacienților cu ABN, 

conform uzanțelor internaționale acceptate în prezent. 
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