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Rezumat

OBIECTIVE: Una dintre anomaliile congeni-
tale ale coloanei vertebrale este defectul variabil în 
care arcul vertebral nu este complet sudat, cu dezvol-
tarea incompletă a tubului neural din zona lombară 
sau sacrală. Forma de spina bifi da ocultă este cea mai 
frecventă şi uşoară dintre formele clinice. Investiga-
ţiile imagistice (mai ales radiologice) sunt esenţiale 
în diagnostic. Prezentul studiu îşi propune analizarea 
oportunităţii şi benefi ciilor programului de reabilitare 
aplicat la pacienţii adolescenţi şi tineri diagnosticaţi 
cu spina bifi da ocultă şi durere lombară joasă.

MATERIAL ŞI METODE: Au fost evaluaţi, 
clinic-paraclinic (radiologic)-funcţional, 13 elevi (6 
fete, 7 băieţi, cu vârsta cuprinsă între 14 – 19 ani), în 
cursul anilor 2017 – 2018. Evaluarea s-a desfăşurat 
iniţial, şi după 28 zile de program kinetic.

REZULTATE: Statusul clinico-funcţional al 
pacienţilor s-a îmbunătăţit. Scorurile scalei (vizual 
analoge) pentru durere și a scalei pentru calitatea vie-
ţii au avut evoluţie favorabilă, mai ales la fi nalul pro-
gramului de reabilitare.

CONCLUZII: Localizarea lombară este una 
din cele mai frecvente pentru acest defect vertebral 
congenital. Această anomalie determină durere, re-
doare şi alte tulburări funcţionale când se asociază al-
tor afecţiuni ale coloanei vertebrale (scolioză, cifoză). 
Deprinderea pacientului cu self-controlul segmentu-
lui lombosacrat şi al întregii coloane vertebrale pre-
cum şi a modului cum să „trăiască“ cu afecţiunea sa 
constituie obiectivul fundamental al programului de 
recuperare.

CUVINTE CHEIE: spina bifi da ocultă, evalua-
re, recuperare medicală.

TÂNĂRUL CU SPINA BIFIDA OCULTĂ – EVALUARE 
ŞI REABILITARE

1Rodica Trăistaru, 2Dr. Cătălina Voinea, 1Dr. Diana Kamal, 3Dr.Carmen Stătescu, 
1UMF Craiova,2Cabinet Medical Şcolar Craiova, 3Policlinica Elga, Craiova

*  Autor corespondent: Cătălina Voinea, medic primar MG, Dispensar şcolar Craiova, email: cvoinea67@yahoo.
com
Articol primit în 21.01.2019, acceptat: 27.01.2019, publicat: 6.02.2019
Citare: Traistaru R, Voinea C, Kamal D, Statescu C. Young patient with spina bifi da occulta – assessment and 
rehabilitation. Journal of School and University Medicine 2019;6(1):5-13

Young patient with spina bifida occulta – assessment 
and rehabilitation

Abstract

AIMS: Spina bifi da, one of the frequent conge-
nital anomaly of spine, appears through variable clo-
sure defect of vertebral arch, with incomplete deve-
lopment of neural tube, in lumbar or sacral vertebral 
regions. Imaging examination (mainly radiological) 
is more essential in diagnosis that clinical evaluation. 
The objective of this study is to determine if patients 
suffering from spina bifi da occulta and low back pain 

(without neurological signs) benefi ts from rehabilita-
tion program.

MATERIALS AND METHODS: 13 young pa-
tients (6 women, 7 men, aged between 14 – 19 years) 
were observed (clinical-functional evaluations and 
radiological investigations) and treated during 2017 
– 2018. All subjects were evaluated at beginning and 
after 4 week kinetic program. 

RESULTS: All patients improved in pain and 
quality of life, the differences between mean score 
values (visual analogue scale score for pain and the 
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quality life score) were signifi cant better in the end of 
rehabilitation program.

CONCLUSIONS: Lumbar spine is one of the 
frequent sites of spina bifi da occulta. This abnorma-
lity generates pain, stiffness and functional clinical 
disabilities in association with other spine congenital 
syndromes (scoliosis, kyphosis). The objective of any 
preventive or therapeutic rehabilitation program is to 
teach patients how to help themselves.

KEY WORDS: spina bifi da occulta, assessment, 
rehabilitation program

INTRODUCERE

Coloana vertebrală – organul axial al corpului, 
rezistent, fl exibil şi elastic, alcătuit dintr-o succesiune 
de elemente funcţionale (segmentele motorii Jun-
ghans) – are rol de protecţie (în primul rând a for-
maţiunilor nervoase), inserţie, suport şi mobilitate. 
Anomaliile la nivelul coloanei vertebrale, asemănător 
celorlalte organe din corpul uman, sunt congenitale şi 
dobândite [1, 2].

Noţiunea de ,,spina bifi da“ (denumirea din 
limba latină care în traducere literală înseamnă „co-
loana deschisa“) desemnează o malformaţie, un de-
fect al coloanei vertebrale cuprinzând mai multe le-

ziuni de gravitate şi prognostic diferit, care necesită 
o conduită terapeutică adaptată. Spina bifi da este un 
defect congenital al coloanei vertebrale care constă 
în lipsa sudurii complete a arcului vertebral ce deter-
mină dezvoltarea incompletă a tubului neural, care se 
constituie la sfârsitul primei luni de dezvoltare em-
brionară [3]. Localizarea predilectă este în regiunea 
lombară inferioară şi sacrală, dar poate fi  întâlnită şi 
la nivel cervical. Este o afecţiune care cauzează dis-
funcţii ale aparatului locomotor la copii, afl ându-se pe 
locul doi în ceea ce priveşte incidenţa imediat după 
paralizia cerebrală [4].

Spina bifi da (sau rahischizis posterior) este un 
termen generic pentru mai multe afecţiuni cu gravitate 
deosebite între ele după cum urmează (Figura nr. 1):

•  spină bifi dă ocultă (SBO), când tegumen-
tul de la suprafaţa este intact – este cea mai 
uşoară formă, 

•  spină bifi dă manifestă, aperta (deschisa), 
când marginile tubului neural se continuă cu 
pielea, fi ind deci vorba şi de un mieloschi-
zis – meningocel (defectul arcului vertebral 
permite protruzia învelişurilor măduvei) şi 
mielomeningocel (când se produce hernierea 
măduvei în acest sac diverticular meningeal).

SBO este forma uşoară ca manifestăre, foarte 
adesea asimptomatică, doar cu defect de închidere 
a unor vertebre, fără hernie de ţesut nervos, relativ  
frecventă (10% din populatie), fără consecinţe, depis-
tabilă doar radiologic. 

Meningocelul pur – (numit curent spină bifi dă) 
– cu hernie de ţesut medular şi nervos – este forma 
moderat severă, măduva nu este lezată, poate fi  re-

zolvată chirugical cu sau fără sechele neurologice la 
nivelul nervilor spinali.

Mielomeningocel – localizat lombar sau sacral, 
cea mai severă formă, o porţiune din măduvă herni-
ază, în unele cazuri fi ind acoperită de tegument, alte-
ori nu, cu expunerea ţesuturilor nervoase [4, 5].

Există mulţi factori care pot duce la apariţia spi-
nei bifi de, iar predispoziţia genetică poate fi  favorizată 

Figura nr. 1. Spina bifi da – aspecte anatomice
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de existenţa a numeroşi factori de mediu. Mai multe 
studii au subliniat impactul negativ unui nivel scăzut 
de acid folic în corpul mamei înaintea concepţiei. Cre-
ierul şi măduva spinării se dezvoltă în primele 28 zile 
ale sarcinii. Din motive necunoscute încă, anumiţi fac-
tori interferă cu formarea ţesutului nervos [2, 3]:

• factori geografi ci sau etnici;
•  circumstanţe particulare ale sarcinii – febră 

în primele luni, consum de medicamente, ca-
renţă nutriţională în zinc şi folaţi (mai exact 
acid folic);

•  abuzul de alcool în primul trimestru de sar-
cină;

• diagnosticul de diabet zaharat pentru mamă;
• un antecedent familial.

Din punct de vedere clinic, SBO este de cele 
mai multe ori asimptomatică, fi ind o descoperire frec-
ventă a examenului radiologic, atunci când este soli-
citat consultul medical pentru episoade de lombalgie, 
cu limitarea de mobilitate a segmentului vertebral re-
spectiv, asociată sau nu cu alte acuze subiective. 

Când se asociază cu alte anomalii congenitale 
(vertebra de tranziţie, scolioză, picior plat), simpto-
matologia poate fi  mai timpurie, şi astfel vârsta dia-
gnosticării mai mică [6,7]. Durerea lombară joasă la 
copilul sau tânărul cu SBO asociată cu alte anomalii 
congenitale vertebrale este justifi cată biomecanic prin 
mobilitatea şi torqul anormale la nivelul spaţiilor in-
tervertebrale. 

Examenul imagistic (în primul rând cel radiolo-
gic) constituie elementul esenţial al diagnosticului po-
zitiv. Radiografi c se prezinta ca o zonă de intensitate 
redusă, dispusă median, verticală sau oblică.

Figura nr. 2. 
Spina bifi da S1 (imaginea marcată)

În prezent, nu există nici un tratament pentru 
spina bifi da, dar exista câteva opţiuni pentru a dimi-
nua gravitatea simptomelor, în forma clinică de spina 
bifi da aperta. În majoritatea cazurilor, chirurgia va fi  
necesară pentru a uşura problemele asociate cu spina 
bifi da.

Cel mai bun mijloc de a nu apărea spina bifi da 
este prevenţia, cu un comportament corect si trata-
ment profi lactic prenatal; se recomandă ca femeile să 
aiba suplimente zilnice de cel putin 400 micrograme 
de acid folic (exemplu – pâinea, pastele şi orezul con-
ţin până la 400 micrograme de acid folic în fi ecare 
porţie) [3, 6].

Prezentul studiu constituie o încercare de eva-
luare completă – clinică, paraclinică, funcţională – a 
elevilor cu SBO, precum şi particularităţile programu-
lui complex de asistenţă medicală. 

SUBIECŢI ŞI METODĂ

Cazuistica studiată cuprinde un lot de 13 pa-
cienţi (6 fete şi 7 băieţi), urmăriţi clinic, paraclinic şi 
funcţional, din unităţi şcolare ale oraşului Craiova, în 
perioada 2017 – 2018, diagnosticaţi cu SBO şi epi-
soade de durere lombară joasă (LBP). 

Pacienţii au avut vârsta cuprinsă între 14 – 19 
ani (valoare medie de 15.3 ani). 

Nici unul dintre pacienţi nu a prezentat, în an-
tecedente, traumatisme (prin cădere sau lovire) şi nici 
intervenţii ortopedico-chirurgicale la nivelul coloanei 
vertebrale. Au fost excluşi din studiu elevii cu patolo-
gie viscerală asociată.

Fiecărui subiect i s-a efectuat o anamneză 
atentă, pentru a stabili „profi lul“ complet al suferin-
ţei algice. Debutul suferinţei algice a fost insidios la 
toţi bolnavii, cu accentuare progresivă, cu ameliorare 
temporară după repaus şi/sau autoadministrare de an-
tialgice uzuale. Caracterul durerii a fost mecanic, cu 
localizare la nivelul regiunii lombosacrate, fără ira-
diere dermatomală sau referire la nivelul membrelor 
inferioare. Intensitatea durerii spontane a fost apre-
ciată cu ajutorul scalei vizual analoge pentru durere 
(VAS – visual analogue scale, de la 0 la 10, 0 = durere 
absentă iar 10 = durere maximă). Valoarea medie a 
durerii spontane pentru lotul de pacienţi luaţi în stu-
diu a fost de 7,6 (SD = 2,1). Nici unul dintre subiecţi 
nu a prezentat fenomene neurologice (defi cit de forţă 
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musculară, cu afectarea importantă a prehensiunii sau 
a mersului).

Evaluarea clinică a cuprins examenul clinic 
general complet şi un examen atent al coloanei ver-
tebrale, inclusiv examenul neurologic – care nu au 
evidenţiat modifi cări patologice. 

Evaluarea paraclinică a constat din examenul 
radiologic al segmentului vertebral respectiv (Figura 
nr. 3), cu precizarea că nici unul dintre pacienţii luaţi 
în studiu nu mai efectuaseră acest examen anterior.

Figura nr. 3. 
Spina bifi da L5 (imaginea marcată cu sageată)

Evaluarea funcţională s-a făcut cu ajutorul sca-
lei Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire 
LBP (anexa) [9].

Toţi elevii au urmat un program de recuperare 
kinetic ambulator, timp de 4 săptămâni, ale cărui 
obiective au fost: 

• relaxarea generală, nervoasă şi musculară; 
•  suprimarea durerii, contracturii şi redorii cer-

vicale/lombare;
• ameliorarea dissinergismului muscular;
•  combaterea staticii şi dinamicii vertebrale cu 

menţinerea unei posturi corecte;
•  stabilizarea segmentului vertebral respectiv 

în condiţiile unei supleţe articulare şi balanţe 
musculare corespunzătoare;

• ameliorarea calităţii vieţii. 

Măsurile kinetice şi de masaj au fost judicios 
stabilite în conformitate cu statusul clinico-funcţional 
şi complianţa pacientului, respectându-se principiul 
indolorităţii. Fiecare şedinţă de kinetoterapie a durat 
30 minute, a fost aplicată zilnic, 5 zile/săptămână. 

Nu a fost indicată terapie medicamentoasă de-
oarece am considerat inoportună medicaţia pentru sta-
tusul clinico-funcţional al subiecţilor luaţi în studiu. 

Evaluarea pacienţilor a fost făcută iniţial, după 
1 şi respectiv 4 săptămâni, în baza scorurilor medii 
ale VAS şi chestionarului Oswestry. Scorul general al 
acestui chestionar se obţine prin însumarea cotaţiilor 
de la 0 la 5 pentru fi ecare item al scalei, cu raportare 
la valoarea maxima de 50 si exprimare procentuală. În 
cadrul prelucrării statistice am folosit cotaţia obţinută 
prin însumare, raportarea fi ind la valoare 50 pentru 
toţi subiecţii. 

Prelucrarea statistică a datelor, pentru aprecie-
rea efi cienţei programului kinetic, s-a facut luând în 
considerarea curba de regresie, pentru fi ecare din cei 
doi parametri studiaţi (VAS si LBP). 

REZULTATE

Studiul a fost realizat pe un lot de pacienţi ti-
neri, diagnosticaţi cu SBO întâmplător, cu ajutorul 
examenului radiologic, care au acuzat o suferinţă al-
gică lombară, cu tulburări funcţionale minime, fără 
asociere de manifestări neurologice. 

Deşi în literatura de specialitate, rahischizisul 
este mai frecvent localizat la nivelul coloanei verte-
brale cervicale, pe lotul de pacienţi studiaţi, am con-
stat localizarea lombară.

Prezenţa acestor anomalii congenitale contri-
buie prin pertubarea biomecanicii segmentului res-
pectiv vertebral, alături de celelalte aspecte pato-
logice, la iritaţia tisulară ceea ce determină apariţia 
durerii, cu stare de tensiune musculară consecutivă. 
Durerea şi tensiunea musculară deschid bucla patoge-
nică a infl amaţiei (ischemie tisulară, edem, acumulare 
de metaboliţi) care prin reacţia fi broasă fi nală gene-
rează perturbări ale structurilor moi paravertebrale, cu 
limitare mobilităţii, modifi carea tonusului muscular şi 
consecinţele funcţionale secundare. 

Toţi subiecţii au prezentat un debut insidios al 
suferinţei algice, pentru care nu solicitaseră un con-
sult medical de specialitate, dar exacerbările feno-
menelor algo-funcţionale (fatigabilitate, impotenţa 
funcţională la mobilizarea exagerată) au determinat 
prezentul consult.

Din examenul obiectiv s-a constat absenţa mo-
difi cărilor semnifi cative ale curburilor fi ziologice ale 
coloanei vertebrale. Musculatura extensoare, paraver-
tebrală a prezentat tendinţa la retractură, în diferite 
grade la toţi pacienţii, în contrast cu cea de hipotonie 
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a musculaturii fl exoare, aspecte de care s-a ţinut cont 
în alcătuirea programului kinetic.

Scorul scalei VAS s-a îmbunătăţit, în fi nal, cu 
aproximativ 50%, la toţi pacienţii, curba de regresie 
dovedind acest lucru (fi gura nr. 4). 

Durerea a fost infl uenţată imediat după insti-
tuirea tratamentului kinetic, aspect susţinut de faptul 
că statusul clinico-funcţional al structurilor moi pa-
ravertebrale sunt infl uenţate predominant de masaj şi 
kinetoterapie. 

Figura nr. 4. 
Curba de regresie pentru valorile medii ale parametrului VAS. 

Reprezentarea grafi că a valorilor medii.

Figura nr. 5. 
Curba de regresie pentru valorile medii ale parametrului LBP. 

Reprezentarea grafi că a valorilor medii. 

Curba de regresie justifi că aceasta evoluţie fa-
vorabilă, fi ind confi rmată de valorile optime de pre-
dictivitate (R square 0.599). 

Masajul clasic asociat exerciţiilor fi zice are ro-
lul de combatere a durerii şi contracturii musculare, 
iar masajul Cyriax permite kinetoterapeutului să con-
troleze funcţionalitatea structurilor conjunctive peri-
vertebrale (predominent ligamentele interspinoase).

Chestionarul pentru LBP a avut o valoare me-
die pentru lotul studiat de 18% în momentul iniţial, 
adică o dizabilitate mică, conform valorilor acestui 
chestionar. La momentul fi nal de evaluare, după o 
lună de program kinetic, dizabilitatea elevilor s-a re-
dus la valoarea de 11 %, confi rmată de aspectul curbei 
de regresie, cu predictivitate foarte mare (R squaret 
avand valoarea 0.9). 
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Deosebit de importantă a fost cooperarea pa-
cientului la programul de recuperare, mai ales pentru 
obţinerea posturii corecte, precum şi pentru continu-
area la domiciliu a şcolii spatelui (“back school“). 
Acest aspect de kinetoprofi laxie îl considerăm deose-
bit de important deoarece toţi pacienţii sunt persoane 
tinere, active, integraţi social, care desfăşoară zilnic 
activităţi solicitante pentru coloana vertebrală.

DISCUŢII

Studiile din literatura de specialitate cu privire 
la SBO la tineri sunt relativ limitate, comparativ cu 
cele care dezbat SB manifestă [10]. 

De cele mai multe ori, diagnosticarea este con-
secinţa unui examen imagistic de rutină, atunci când 
fenomenele algice lombosacrate impun explorarea 
paraclinică completă a pacientului [11]. 

Cele existente subliniază importanţa aspectului 
funcţional al anomaliei congenitale, cu impact major 
când elevul va deveni adult şi va derula o activitate 
profesională solicitantă pentru segmentul vertebral 
lombosacrat [12]. 

La pacientul care asociază SBO cu altă malfor-
maţie congenitală locomotorie, complexitatea infi rmi-
tăţii se răsfrânge asupra disfuncţionalităţii multiple, 
care necesită o evaluarea complexă pentru alcătuirea 
şi aplicarea unui program de asistenţă medicală co-
rectă [13]. Dintre celelalte malformaţii congenitale 
vertebrale, SBO se asociază cel mai frecvent cu ver-
tebra de tranzitie, adică ultima vertebră lombară este 
poziţionată anormal, cu apofi zele transverse având 
raport anatomic cu creasta iliacă şi chiar cu fi lete ner-
voase, cu impact clinico-funcţional semnifi cativ [14]. 

Este unanimă atitudinea cu privire la importanţa 
diagnosticării precoce a SBO, cu explicarea particula-
rităţilor acestei entităţi atât pacientului, cât şi familiei 
acestuia. În condiţiile unei vieţi cotidiene adecvate, 
cu respectarea regulilor de igienă ortopedică a coloa-

nei vertebrale şi membrelor inferioare, pacientul tânar 
corect educat cu privire la afecţiunea pe care o are, nu 
va avea niciun obstacol în derularea unei normalităţi 
a vieţii sale [12]. 

Copilului şi tânărului cu SBO trebuie să i se 
explice importanţa programului kinetic pentru o stare 
funcţională normală a coloanei vertebrale. Prin inter-
mediului exerciţiilor fi zice se refac şi menţin parame-
tri optimi ai muşchilor paravertebrali lombari şi abdo-
minali, cu menţinerea corsetului muscular optim [15].

CONCLUZII

Lombalgia este o reală problemă de sănătate 
publică, descrisă în diferitele tipuri de patologii ale 
coloanei vertebrale, determinând o disfuncţionalitate 
variată, cu impact direct asupra calităţii vieţii. 

Datele obţinute se încadrează celor din litera-
tura de specialitate, conform cărora anomaliile con-
genitale la nivelul coloanei vertebrale de tipul SBO 
sunt descoperiri întâmplătoare, la un examen radiolo-
gic efectuat adesea, pentru precizarea unui diagnostic 
pozitiv la un pacient cu un tablou clinic neconcludent.

Pacientului tânăr trebuie să i se explice, cores-
punzător gradului său de pregătire, natura „suferinţei“ 
sale şi importanţa şcolii spatelui. Numai un pacient 
compliant, pregătit mental pentru un posibil episod 
dureros la orice nivel al coloanei vertebrale, care do-
vedeşte şi un self – control al durerii poate fi  inclus în 
echipa multidisciplinară de asistenţă medicală pentru 
suferinţele vertebrale. 

Metodele kinetice – componente ale şcolii spa-
telui – sunt uşor de efectuat, în condiţiile cunoaşte-
rii anatomiei şi biomecanicii segmentelor vertebrale, 
contribuind evident la ameliorarea şi prevenirea simp-
tomatologiei algice, îmbunătăţirea forţei musculare şi 
amplitudinii mobilizării segmentului respectiv (cervi-
cal sau lombar).
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The Oswestry Disability Index (also known as 
the Oswestry Low Back Pain Disability Question-
naire) is an extremely important tool that researchers 
and disability evaluators use to measure a patient’s 
permanent functional disability. 

The test is considered the ‘gold standard’ of 
low back functional outcome tools 

Scoring instructions 
For each section the total possible score is 5: if 

the fi rst statement is marked the section score = 0; if 

the last statement is marked, it = 5. If all 10 sections 
are completed the score is calculated as follows: 

Example: 16 (total scored) / 50 (total possible 
score) x 100 = 32% 

If one section is missed or not applicable the 
score is calculated: 

16 (total scored) / 45 (total possible score) x 
100 = 35.5% 

Minimum detectable change (90% confi dence): 
10% points (change of less than this may be attributa-
ble to error in the measurement)

Interpretation of scores 0% to 20%: 
minimal disability: 

The patient can cope with most living activities. Usually no treatment is 
indicated apart from advice on lifting sitting and exercise. 

21%-40%: moderate disability: The patient experiences more pain and diffi culty with sitting, lifting and 
standing. Travel and social life are more diffi cult and they may be disabled 
from work. Personal care, sexual activity and sleeping are not grossly affected 
and the patient can usually be managed by conservative means. 

41%-60%: severe disability: Pain remains the main problem in this group but activities of daily living are 
affected. These patients require a detailed investigation. 

61%-80%: crippled: Back pain impinges on all aspects of the patient’s life. Positive intervention is 
required. 

81%-100%: These patients are either bed-bound or exaggerating their symptoms. 

Instructions 
This questionnaire has been designed to give us 

information as to how your back or leg pain is affecting 
your ability to manage in everyday life. Please answer 
by checking ONE box in each section for the statement 
which best applies to you. We realise you may consider 
that two or more statements in any one section apply 
but please just shade out the spot that indicates the sta-
tement which most clearly describes your problem. 

Section 1 – Pain intensity 
I have no pain at the moment 
The pain is very mild at the moment 
The pain is moderate at the moment 
The pain is fairly severe at the moment 
The pain is very severe at the moment 
The pain is the worst imaginable at the moment 
Section 2 – Personal care (washing, dressing etc) 
I can look after myself normally without causing extra 
pain 
I can look after myself normally but it causes extra pain 
It is painful to look after myself and I am slow and 
careful 

I need some help but manage most of my personal care 
I need help every day in most aspects of self-care 
I do not get dressed, I wash with diffi culty and stay in bed 
Section 3 – Lifting 
I can lift heavy weights without extra pain 
I can lift heavy weights but it gives extra pain 
Pain prevents me from lifting heavy weights off the fl oor, 
but I can manage if they are conveniently placed eg. on a 
table 
Pain prevents me from lifting heavy weights, but I can 
manage light to medium weights if they are conveniently 
positioned 
I can lift very light weights 
I cannot lift or carry anything at all 
Section 4 – Walking* 
Pain does not prevent me walking any distance 
Pain prevents me from walking more than □□□□□□
Pain prevents me from walking more than 1□□□□□□□
Pain prevents me from walking more than 
□□□□□□□□□
I can only walk using a stick or crutches 
I am in bed most of the time 

Anexa. Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire
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Section 5 – Sitting 
I can sit in any chair as long as I like 
I can only sit in my favourite chair as long as I like 
Pain prevents me sitting more than one hour 
Pain prevents me from sitting more than 30 minutes 
Pain prevents me from sitting more than 10 minutes 
Pain prevents me from sitting at all 
Section 6 – Standing 
I can stand as long as I want without extra pain 
I can stand as long as I want but it gives me extra pain 
Pain prevents me from standing for more than 1 hour 
Pain prevents me from standing for more than 30 minutes 
Pain prevents me from standing for more than 10 minutes 
Pain prevents me from standing at all 
Section 7 – Sleeping 
My sleep is never disturbed by pain 
My sleep is occasionally disturbed by pain 
Because of pain I have less than 6 hours sleep 
Because of pain I have less than 4 hours sleep 
Because of pain I have less than 2 hours sleep 
Pain prevents me from sleeping at all 

Section 8 – Sex life (if applicable) 
My sex life is normal and causes no extra pain 
My sex life is normal but causes some extra pain 
My sex life is nearly normal but is very painful 
My sex life is severely restricted by pain 
My sex life is nearly absent because of pain 
Pain prevents any sex life at all 
Section 9 – Social life 
My social life is normal and gives me no extra pain 
My social life is normal but increases the degree of pain 
Pain has no signifi cant effect on my social life apart from 
limiting my more energetic interests eg, sport 
Pain has restricted my social life and I do not go out as often 
Pain has restricted my social life to my home 
I have no social life because of pain 
Section 10 – Travelling 
I can travel anywhere without pain 
I can travel anywhere but it gives me extra pain 
Pain is bad but I manage journeys over two hours 
Pain restricts me to journeys of less than one hour 
Pain restricts me to short necessary journeys under 30 minutes 
Pain prevents me from travelling except to receive treatment 
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REZUMAT

Fibrele alimentare sunt reprezentate de glucide 
nedigerabile (celuloză, hemiceluloze, pectine, gume 
şi mucilagii, β-glucani, lignină etc.) cu roluri fi zio-
logice importante la nivelul tubului digestiv, dar şi 
efecte benefi ce dovedite în menţinerea unei greutăţi 
optime şi prevenirea obezităţii, precum şi în preveni-
rea unor bolilor cronice netrasmisibile. Clasifi carea fi -
brelor alimentare are la bază proprietăţi fi zice precum 
solubilitatea în apă, fermentabilitatea şi vâscozitatea, 
aceste caracteristici determinând efectele fi ziologice 
şi sistemice ale fi brelor.

Rolurile funcţionale ale fi brelor alimentare la 
nivelul tractului intestinal includ efecte asupra diges-
tiei şi absorbţiei intestinale, motilităţii intestinale, mi-
crofl orei colonice şi imunităţii gastrointestinale, care 
contribuie la efectele sistemice ale acestor compo-
nente alimentare. 

Efectul protector direct al fi brelor alimentare 
în etiologia afecţiunilor coronariene constă în scăde-
rea lipidelor plasmatice (fi brele alimentare solubile/
vâscoase scad colesterolul total şi LDL-colesterolul, 

şi posibil şi trigliceridele). Fibrele alimentare modi-
fi că rezistenţa la insulină prin producţia de acizi graşi 
cu lanţuri scurte prin fermentare colonică, mecanism 
util în managementul diabetului şi favorizează con-
vertirea bacteriană a acizilor biliari, protejând astfel 
mucoasa intestinală de contactul prelungit cu acizii 
biliari şi alţi compuşi mutageni, mecanism important 
în prevenirea risculului de cancer. 

Surse alimentare bogate sunt reprezentate de 
cerealele integrale, leguminoase, unele fructe şi le-
gume. Aportul zilnic recomadat de fi bre alimentare 
este de 14 g fi bre/1.000 kcal/zi, respectiv între 14-31 
g fi bre/zi pentru copii şi 26-38 g fi bre/zi pentru ado-
lescenţi şi adulţi.

Cunoscând numeroasele benefi cii ale fi brelor 
alimentare şi faptul că prevenirea bolilor cronice ne-
trasmisibile începe din copilărie, este important ca în 
dieta zilnică a copiilor, încă de la vârsta şcolară, să fi e 
incluse alimente bogate în fi bre.

CUVINTE CHEIE: fi bre alimentare, solubile, 
insolubile, fi bre funcționale, boli cronice netrans-
misibile
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Roles of dietary fibres in the prevention 
of noncommunicable diseases

ABSTRACT

Dietary fi bres are non-digestible carbohydrates 
(cellulose, hemicelluloses, pectins, gums and mucila-
ges, β-glucans, lignin, etc.) with important physiolo-

gical roles in the digestive tract, as well as benefi cial 
effects in maintaining optimal weight and preventing 
obesity or in the prevention of noncommunicable di-
seases. The classifi cation of dietary fi bres is based on 
the physical properties such as water solubility, fer-
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mentability and viscosity, these characteristics deter-
mining the physiological and systemic effects of fi bres.

Functional roles of dietary fi bres in the intesti-
nal tract include effects on digestion and absorption, 
gut motility, colonic microfl ora, and gastrointestinal 
immunity that contribute to the systemic effects of 
these food components.

The direct protective effect of dietary fi bre in 
the etiology of coronary heart diseases is represen-
ted by decreasing the lipids levels in plasma (solu-
ble / viscous dietary fi bers lower total cholesterol and 
LDL-cholesterol, and possibly triglycerides). Dietary 
fi ber modifi es insulin resistance by producing short 
chain fatty acids through colon fermentation, an use-
ful mechanism in diabetes management and increse 
the bacterial conversion of bile acids, thus protecting 

the intestinal mucosa from prolonged contact with 
bile acids and other mutagens, an important mecha-
nism in preventing the risk of cancer.

High fi bre foods include whole grains, some 
fruits and vegetables, and dietary fi bre can be con-
sidered a marker for these foods. The recommended 
daily intake of dietary fi ber is 14 g fi ber / 1,000 kcal / 
day, respectively 14-31 g fi ber / day for children and 
26-38 g fi ber / day for adolescents and adults.

Knowing the many benefi ts of dietary fi ber 
and the fact that the prevention of noncommunicable 
diseases begins from childhood, it is important that 
the high-fi ber foods to be included in the daily diet of 
children from school age.

Keywords: dietary fi bre, functional fi bre, hi-
gh-fi ber foods, noncommunicable diseases

Introducere

Fibrele alimentare reprezintă un grup de sub-
stanţe aparţinând glucidelor, care prezintă o serie de 
proprietăţi fi zico-chimice şi exercită numeroase acţi-
uni fi ziologice, precum şi benefi cii pentru sănătate. 
Din punct de vedere nutriţional, se diferenţiază două 
categorii mari de glucide: „carbohidraţi glicemici“, 
adică carbohidraţi sau glucide digerabile, compuşi ab-
sorbiţi în intestinul subţire uman şi „fi bre alimentare“, 
carbohidraţi sau glucide nedigrabile, care trec în in-
testinul gros şi se elimină nedegradate din organism. 
Clasifi carea primară a altor macronutrienţi, inclusiv a 
glucidelor se bazează pe chimie, şi anume pe caracte-
rul monomerilor individuali, gradul de polimerizare 
şi tipul de legătură. În cazul fi brelor alimentare, cla-
sifi carea acestora se bazează mai degrabă pe propri-
etăţile funcţionale şi fi zice. Deşi efectele glucidelor 
nedigerabile sunt în cele din urmă legate de structura 
lor chimică, ele sunt modifi cate prin proprietăţile lor 
fi zice. Acestea includ solubilitatea în apă, hidratarea, 
formarea de gel, asocierea cu alte molecule cum ar 
fi  proteinele, cationii lipidici şi agregarea în structuri 
complexe [1].

O clasifi care bazată pe chimie este esenţială 
pentru un sistem de măsurare, predicţie de proprietăţi 
şi pentru estimarea aportului adecvat, dar nu permite 
o traducere simplă în efectele nutriţionale, deoarece 
fi ecare categorie de glucide, mai ales în cazul gluci-

delor nedigerabile, are proprietăţi fi ziologice diferite 
care determină şi efectele asupra sănătăţii. Această 
particularitate a dus la utilizarea unui număr mare de 
termeni pentru descrierea carbohidraţilor în alimente, 
de exemplu zaharuri intrinseci şi extrinseci, carbohi-
draţi disponibili şi nedisponibili, carbohidraţi com-
plecşi, glicemici, prebiotice, amidon rezistent, fi bre 
dietetice, fi bre alimentare etc.

Termenul „fi bre alimentare“ a fost iniţial defi -
nit ca fi ind „componenţii din alimente care derivă din 
pereţii celulari ai plantelor şi care sunt digeraţi foarte 
greu de fi inţele umane“ [2]. Recunoaşterea faptului 
că polizaharidele adăugate în produsele alimentare, 
în special hidrocoloidele, ar putea avea efecte simi-
lare cu cele provenite din pereţii celulelor vegetale au 
condus la o redefi nire a fi brelor alimentare pentru a 
include „polizaharidele şi lignina care nu sunt dige-
rate în intestinul subţire uman“ [2]. În ceea ce priveşte 
structura, glucidele pot fi  molecule cu o structura li-
neară sau non-lineară, ramifi cată. Fbrele alimentare 
includ polizaharide rezistente, nedigerabile având un 
grad de polimerizare > 10 [3].

Defi nirea şi clasifi carea fi brelor alimentare a 
fost mult dezbătută şi legată atât de considerente fi zi-
ologice, cât şi de metodele care pot fi  utilizate pentru 
analiza acestor compuşi în alimente [2, 4]. Institutul 
de Medicină din Statele Unite ale Americii a stabilit 
o nouă defi niţie în anul 2002, şi anume, fi brele ali-
mentare sunt glucide nedigerabile (alte polizaharide 
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decât amidonul-NPS) şi lignina, care se găsesc intacte 
în plante. Includ tărâţele de grâu şi ovăz. De aseme-
nea, o altă categorie de fi bre este reprezentată de fi -
brele funcţionale, care sunt glucide nedigerabile izo-
late (amidonul rezistent şi fructo-oligozaharidele) cu 
efecte fi ziologice în organismul uman. Fibrele totale 
reprezintă suma fi brelor alimentare şi a fi brelor func-
ţionale [5].

Polizaharidele non-amidonice (NPS) sunt prin-
cipalii constituenţi ai fi brelor alimentare şi includ o 
serie de polimeri diferiţi, foarte variabili în ceea ce 
priveşte dimensiunea şi structura moleculară, precum 
şi compoziţia monomerică. Clasele principale de po-
lizaharide non-amidonice sunt celuloza, hemicelulo-
zele, pectinele şi alte hidrocoloide. Datorită variabili-
tăţii structurale, diferitele polizaharide non-amidonice 
pot avea proprietăţi fi zico-chimice foarte diferite, care 
au o importanţă majoră pentru efectele lor fi ziologice. 
De exemplu, celuloza este insolubilă în apă, în timp 
ce pectinele şi hidrocoloidele, de ex. guma guar şi 
mucilagiile, pot forma cu apa soluţii foarte vâscoase. 
Amidonul rezistent este insolubil şi nedigerabil dato-
rită formei fi zice sau a structurii sale celulare, în timp 
ce oligozaharidele rezistente sunt uşor solubile în apă, 
dar nu formează soluţii vâscoase. Termenii „fi bre ali-
mentare solubile“ şi „insolubile“ au fost utilizate în 
literatură pentru a diferenţia tipurile de fi bre vâscoase, 
solubile (de exemplu, pectinele) de componentele in-
solubile, cum ar fi  celuloza. Distincţia între aceste 
două tipuri de fi bre a fost în principal bazată pe diferi-
tele efecte fi ziologice [6,7]. Cu toate acestea, această 
diferenţiere depinde de metoda de determinare, iar 
solubilitatea nu prezice întotdeauna efecte fi ziologice. 
Din aceste considerente, grupul de experţi ai FAO / 
WHO a sugerat că diferenţierea între fi brele solubile 
şi insolubile ar trebui eliminată treptat [2].

Aşadar, atât defi nirea, cât şi clasifi carea fi brelor 
alimentare au la bază efectele fi ziologice ale acestora 
în organismul uman, care includ printre altele reduce-
rea timpului de tranzit intestinal şi creşterea volumu-
lui bolului fecal, reducerea concentraţiilor plasmatice 
ale colesterolului şi / sau LDL colesterolului şi redu-
cerea glicemiei postprandiale şi / sau a concentraţiilor 
de insulină [8]. Aceste efecte fi ziologice ale fi brelor 
alimentare sunt diferite de cele ale glucidelor digera-
bile (carbohidraţilor glicemici). 

Există dovezi epidemiologice importante pen-
tru efectele benefi ce ale alimentelor naturale bogate 

în fi bre alimentare, cum ar fi  cerealele integrale, unele 
fructe şi legume, iar fi brele alimentare pot fi  conside-
rate un marker al acestor alimente. 

Clasifi carea fi brelor alimentare

Institutul de Medicină din SUA a stabilit, în anul 
2002, următoarea clasifi care a fi brelor dietetice [5]:

–  fi bre alimentare reprezentate de glucide 
nedigerabile (polizaharide non-amidonice 
-NPS) şi lignina, care se găsesc intacte în 
plante. Acestea includ tărâţele de grâu şi ovăz. 

–  fi brele funcţionale sunt glucide nedigerabile 
izolate, care au efecte fi ziologice în organis-
mul uman (amidonul rezistent şi fructo-oligo-
zaharidele)

–  fi brele totale reprezintă suma fi brelor ali-
mentare şi a fi brelor funcţionale.

Clasifi carea fi brelor alimentare are la bază pro-
prietăţile fi zice ale acestora, şi anume:

– solubilitatea în apă,
– fermentabilitatea şi
– vâscozitatea.

În funcţie de solubilitatea în apă, fi brele alimen-
tare pot fi  categorisite în solubile (pectine, gume, mu-
cilagii, polizaharide solubile, β-glucani, polizaharide 
din alge, polizaharide bacteriene, fructo-polizaharde – 
inulina, fructo-oligozaharide – oligofructoza, amido-
nul rezistent) şi insolubile (celuloza, hemiceluloze, 
lignina) [9, 10].

În ceea ce priveşte gradul de polimerizare, fi -
brele alimentare includ polizaharide rezistente, cu un 
grad de polimerizare > 10. Unele cercetări din ultimii 
ani au raportat că glucidele nedigerabile cu un grad 
de polimerizare cuprins între 3 şi 9 prezintă, de ase-
menea, diferite efecte fi ziologice, la fel ca majoritatea 
fi brelor alimentare. Aceste efecte fi ziologice includ 
creşterea volumului scaunului, o colonizare mai bună 
a colonului prin fermentarea lor, accelerarea tranzitu-
lui intestinal şi niveluri reduse ale colesterolului din 
sânge, a glucozei postprandiale din sânge şi a insuli-
nei. Inulina face parte din această categorie, fi ind un 
carbohidrat solubil în apă, care este fermentată la ca-
pătul intestinului subţire şi în colon, ducând la forma-
rea de acizi graşi cu lanţ scurt de carbon. Aceşti acizi 
graşi cu catenă scurtă sunt capabili să asiste creşterea 
anumitor probiotice cum ar fi  Bifi dobacteria, sporind 
astfel sănătatea colonului. În anul 2009, au fost in-
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cluse şi aceste glucide cu grad de polimerizare mai 
mic decat 10 în categoria fi brelor alimentare [3]. 

În tabelul nr. 1 sunt exemplifi cate câteva tipuri 
de fi bre alimentare în funcţie de proprietăţile lor fi -
zice, iar tabelul nr. 2 ilustrează compoziţia diferitelor 
tipuri de glucide nedigerabile.

Tabelul nr. 1. Clasifi carea fi brelor pe baza 
caracteris  cilor fi zice (adaptat după [11])

Fibre alimentare Fibre funcţionale
Celuloză
Hemiceluloze
Pectine 
Lignină

Psyllium
Fructo-oligozaharide
Polidextroze

Fibre solubile Fibre insolubile
β-glucani
Gume
Psyllium
Pectină

Celuloză
Lignină
Anumite hemiceluloze

Fibre fermentabile Fibre nefermentabile
Pectine
β-glucani
Inulină şi oligofructoză

Celuloză
Lignină

Fibre vâscoase Fibre nevâscoase
Pectine
β-glucani
Anumite gume (ex. guma guar)
Psyllium

Celuloză
Lignină
Gumă guar hidrolizată

Fibrele alimentare vâscoase îngroaşă conţi-
nutul lumenului intestinal, contribuind la încetinirea 
absorbţiei nutrienţilor în intestin. Ca urmare, ele pot 
reduce absorbţia colesterolului, glucidelor glicemice 
şi a altor nutrienţi.

În plus, fi brele alimentare cu vâscozitate mare 
au abilitatea de a împiedica reabsorbţia sărurilor bili-
are din intestinul subţire, un alt factor care duce la re-
ducerea nivelului de colesterol din sânge. Reducerea 
răspunsului glicemic ar putea ajuta în continuare la re-
ducerea insulinei şi stimularea sintezei colesterolului 
hepatic. Unele studii au menţionat că un consum de 
fi bre insolubile afectează absorbţia mineralelor, însă, 
pe de altă parte, oligozaharidele nedigerabile stimu-
lează microfl ora intestinală pentru produce vitamine 
şi acizi graşi cu lanţ scurt, care la rândul lor ar putea 
promova absorbţia mineralelor [3].

Tabelul nr. 2. Compoziția diferitelor  puri de glucide nedigerabile (adaptat după [3])
Fibre alimentare Polizaharide (grad de polimerizare>9) Reziduuri 

neglucidicea
Oligozaharide 

(grad de 
polimerizare 3-9)Amidon Celuloză Hemiceluloză Pectină Lignină Altele

Fibre crude √ √ √ √
P o l i z a h a r i d e 
non-amidoniceb √ √ √

Fibre solubile √ √ √ √b

Fibre insolubile √ √ √ √c √ √
Fracţia nedigerabilăd √ √ √ √ √ √
Amidon rezistent √

a– reziduurile neglucidice includ polifenoli (ta-
ninuri), ceară, saponine, fi taţi, proteine crude

b– anumite oligozaharide, precum inulina, po-
lidextroza, maltodextrina rezistentă, zaharide cu lanţ 
scurt pot fi  include în fracţia solubilă

c– o parte din substanţele conţinute de pectină 
sunt insolubile în apă

d– fracţia nedigerabilă constă în amidon rezis-
tent, proteine rezistente şi alţi compuşi asociaţi.

În anul 2010, Autoritatea Europeană pentru 
Siguranţa Alimentară (EFSA) a postulat o altă clasi-
fi care a fi brelor alimentare, împărţindu-le în 4 tipuri 
principale [2]: 

1. Polizaharide non-amidonice: celuloză, hemi-
celuloză, pectină, hidrocoloide (ex: gume, mucilagii, 
glucani).

2. Oligozaharide rezistente: fructo-oligoza-
haride, galacto-oligozaharide, alte oligozaharide re-
zistente.

3. Amidon rezistent constând din amidon închis 
fi zic, câteva tipuri de granule crude de amidon, amidon 
retrograd, amidon modifi cat chimic şi / sau fi zic.

4. Lignina asociată polizaharidelor din fi brele 
alimentare.

Celuloza intră în structura membranelor ce-
lulare vegetale şi este eliminată nedigerată din tubul 
digestiv deoarece sucul digestiv al omului nu conţine 
celulaza pentru a digera celuloza.
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Hemicelulozele reprezintă un amestec hetero-
gen de pectine şi alte polizaharide nedigerabile (ara-
bani, xilani).

Pectinele sunt formate din resturi ale acidului 
galacturonic, care împreună cu apa formează geluri, 
proprietate utilizată în industria legumelor şi fructelor 
pentru prepararea dulceţurilor, gemurilor. 

Amidonul rezistent e defi nit ca suma amidonu-
lui şi a produselor rezultate din digerarea lui, care nu 
se absorb în intestinul subţire al unei persoane sănă-
toase. Acest amidon rezistent poate fi  clasifi cat în 4 
tipuri: amidon inaccesibil fi zic (tip 1), amidon nativ 
(tip 2), amidon retrograd (tip 3) şi amidon modifi cat 
chimic (tip 4). Amidonul închis fi zic este inaccesibil 
hidrolizei în intestinul subţire deoarece este protejat 
de acţiunea amilazei prin integritatea pereţilor celulari 
sau ale altor structuri. Acest tip de amidon e prezent 
în produsele cerealiere care conţin boabe întregi sau 
fragmente de boabe parţial măcinate şi în legume. 
Amidonul nativ de tip 2 se găseşte în cartofi i cruzi, 
nici acesta nefi ind digerat în intestinul subţire al ani-
malelor şi al omului. În schimb, amidonul crud din 
grâu este digerat uşor de amilaza umană. Mecanismul 
exact al acestei rezistenţe faţă de enzimele digestive 
umane nu este clar, dar se pare că ţine de o serie de 
factori, ca dimensiunile granulelor de amidon, rapor-
tul dintre materialul cristalizat şi cel amorf, arhitec-
tura polizaharidului şi raportul dintre amiloză şi ami-
lopectină [12].

Al treilea tip de amidon rezistent este cel retro-
grad. În timpul fi erberii, granulele de amidon se gelati-
nizează şi se umfl ă. În special amiloza se solubilizează 
uşor, în timp ce amilopectina rămâne în structura um-
fl ată a granulelor de amidon. În cursul răcirii are loc 
recristalizarea amilozei, adică retrogradarea, ducând la 
o diminuare a digestibilităţii. Orice amidon are poten-
ţialul retrogradării, însă cu cât este mai mare conţinu-

tul în amiloză, cu atât retrogradarea survine mai uşor, 
rezultând astfel mai mult amidon rezistent [2].

Lignina este, alături de celuloză, unul din com-
ponenţii principali ai peretelui celular al plantelor, fi -
ind un derivat fenolic. 

Surse alimentare

Cerealele integrale, leguminoasele uscate, fruc-
tele şi legumele sunt principalele surse de fi bre ali-
mentare. De asemenea, nucile şi seminţele coţin can-
tităţi ridicate de fi bre dietetice. 

Derivatele de cereale integrale conţin cea mai 
mare cantitate de fi bre alimentare. Astfel, pâinea din 
făină integrală are un conţinut de 10% polizaharide 
non-amidonice – NPS, pe când pâinea albă doar 3% 
NPS. Această diferenţă se datorează faptului că făina 
integrală este obţinută prin măcinarea bobului întreg, 
deci conţine toate părţile componente ale acestuia: tă-
râţa, germenul şi endospermul, care, în cazul produse-
lor de panifi caţie rafi nate, obţinute din făină albă, sunt 
îndepărtate în procesul de prelucrare [13]. În compa-
raţie cu pâinea albă, pâinea integrală poate conţine de 
trei ori mai multe fi bre alimentare, vitamine şi oligoe-
lemente, fi ind mai săracă în calorii decât cea albă, care 
are un conţinut mai mare de amidon. Dintre cereale, 
ovăzul şi orzul conţin cantităţile cele mai importante 
de fi bre alimentare, în special β-glucan, de tip vâscos, 
solubil în apă. 

Fructele şi legumele bogate în fi bre alimentare 
sunt: prunele, merele, gutuile, coacăzele, murele, ca-
isele, piersicile, zmeura, portocalele, bananele, varza, 
morcovii, roşiile, salata, ceapa, ţelina, dar şi legumi-
noase precum mazărea, fasolea verde [11]. 

Tabelul nr. 3 Conținutul de fi bre alimentare totale, insolubile și solubile al diverselor alimente 
(adaptat după [5] și [11])

Aliment Porţia Energie (kcal/
porţie)

TDF
(grame)

IDF
(grame)

SDF
(grame)

Pâine integrală 1 felie, 25 g 60 4.8 1.6 3.2
Pâine albă 1 felie, 25 g 75 1.5 0.9 0.6
Fulgi de ovăz 100 g 124 6.0 3.3 2.7
Nuci ¼ ceaşcă 207 2.0 0.7 1.3
Arahide ¼ ceaşcă, 40 g 210 4.0 2.3 1.7



19

Articole științifi ce 

Aliment Porţia Energie (kcal/
porţie)

TDF
(grame)

IDF
(grame)

SDF
(grame)

Cartof (fi ert) 1 cartof mediu, 167 g 144 3.0 1.6 1.4
Tomate 148 g 27 1.8 1.6 0.2
Morcov 85 g 30 2.5 2.1 0.4
Ţelină 110 g 18 1.8 1.7 0.1
Ceapă 148 g 47 1.3 0.8 0.5
Varză verde 1 ceaşcă, 89 g 22 2.2 1.7 0.5
Măr (cu coajă) 1 măr mediu, 118 g 95 4.4 3.1 1.3
Pară 166 g 96 5.1 3.6 1.5
Piersică 147 g 57 2.2 1.2 1.0
Căpşuni 147 g 47 2.9 2.2 0.7
Portocală 154 g 75 3.4 1.4 2.0
Banană 1 banană medie, 147 g 105 3.1 2.1 1.0

TDF = fi bre alimentare totale; IDF = fi bre ali-
mentare insoluble; SDF = fi bre alimentare solubile

Recomandări de consum

Rolul fi brelor dietetice în funcţia intestinului a 
fost considerat criteriul cel mai potrivit pentru stabili-
rea unui aport adecvat. Pe baza dovezilor disponibile 
privind funcţia intestinului, Autoritatea Europeană 
pentru Siguranţa Alimentară consideră că aporturile 
de fi bre alimentare de 25 g / zi sunt adecvate pentru 
o laxaţie normală la adulţi. Un aport de fi bre de 2 g / 
MJ este considerat adecvat pentru un tranzit intestinal 
normal la copii începând cu vârsta de un an [2].

Deşi dovezile privind efectele consumului de 
fi bre alimentare la copii sunt limitate, este importantă 

încurajarea consumului de fi bre alimentare totale, fur-
nizate de fructe, legume şi cereale integrale, încă de 
la vârsta şcolară, aportul urmând să crească treptat 
în timpul adolescenţei până la nivelul pentru adulţi. 
Această recomandare este importantă în contextul 
prevenirii obezităţii şi a bolilor cronice cardiovascu-
lare [14].

O serie de organizaţii naţionale şi internaţionale 
au stabilit valori de referinţă pentru aportul de glucide 
(totale şi / sau glicemice sau digerabile), precum şi 
pentru fi brele alimentare (tabelul 4). În general, apor-
turile de referinţă sunt exprimate ca procent din con-
sumul total de energie (E%). Pentru fi bre, aportul este 
exprimat în grame pe zi şi / sau pe baza energetică 
(per MJ sau pe 1000 kcal) [2].

Tabelul nr. 4 Aportul recomandat de fi bre alimentare în dietă în funcţie de vârstă şi sex

Valori de referință pentru consumul zilnic (g / 1.000 kcal / zi) (adaptat după [5])

Bărbaţi Femei
Vârsta g / 1.000 kcal / zi g/zi g / 1.000 kcal / zi g/zi
0-6 luni N/D N/D N/D N/D
7-12 luni N/D N/D N/D N/D
1-3 ani 14 19 14 19
4-8 ani 14 25 14 25
9-13 ani 14 31 14 26
14-18 ani 14 38 14 26
19-30 ani 14 38 14 25
31-50 ani 14 38 14 25
51-70 ani 14 30 14 21
> 70 ani 14 30 14 21
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Bărbaţi Femei
Vârsta g / 1.000 kcal / zi g/zi g / 1.000 kcal / zi g/zi
Sarcină
<18 ani N/A N/A 14 29
19-50 ani N/A N/A 14 28
Lactaţie
<18 ani N/A N/A 14 29
19-50 ani N/A N/A 14 29

N/D = nu s-a determinat; N/A = nu se aplică

Metabolismul fi brelor alimentare şi 
efectele fi ziologice ale acestora

Glucidele nedigerabile nu sunt degradate în 
organism, ele dau volum şi consistenţă bolului fecal, 
reglând astfel peristaltismul intestinal. Componenţii 
fi brelor alimentare sunt, prin defi niţie, rezistenţi la hi-
droliză şi absorbţie în intestinul subţire. Ei traversează 
tractul gastro-intestinal superior şi intră nemodifi caţi 
în colon [15].

În tractul digestiv, fi brele alimentare exercită 
numeroase efecte, în funcţie de proprietăţile lor fi zice 
şi funcţionale.

Efectele fi brelor alimentare asupra 
digestiei şi absorbţiei

Fibrele alimentare solubile în apă întârzie go-
lirea stomacului şi cresc vâscozitatea conţinutului 
intraluminal, determinând scăderea ratei de absorbţie 
a nutrienţilor (glucoză, acizi graşi, colesterol), fi ind 
folosite pentru profi laxia şi tratamentul obezităţii sau 
a dislipidemiilor [16]. În plus, absorbţia postprandi-
ală scăzută a glucozei determină un răspuns insulinic 
redus, astfel, capacitatea pancreasului de a menţine 
homeostazia glucozei nu se alterează. S-a demonstrat 
faptul că efectul asupra metabolismului glucidic nu 
depinde de cantitatea totală de fi bre ingerate, ci de 
structura celulară a acestora [17]. De exemplu, glu-
canii şi pectina, pot modifi ca răspunsul glucozei din 
sânge şi concentraţiile totale ale colesterolului total 
şi ale LDL-colesterolului prin interferarea cu digestia 
şi absorbţia carbohidraţilor glicemici şi, respectiv, a 
colesterolului şi / sau a acizilor biliari [18]. Efectele 
inhibitoare asupra absorbţiei de elemente minerale, 
adică a fi erului, zincului şi calciului, au fost atribuite 
compuşilor de complexare asociaţi fi brelor, în special 

acidului fi tic din cereale, leguminoase uscate şi se-
minţe [19].

Efectele fi brelor alimentare asupra 
motilităţii intestinale

Unele fi bre alimentare, în general cele insolu-
bile, asigură efectul de încărcare a lumenului intesti-
nal, crescând masa bolului fecal, atenuând constipa-
ţia şi îmbunătăţind regularitatea scaunelor. Greutatea 
crescută a scaunului se datorează prezenţei fi zice a 
fi brelor alimentare, precum şi a apei reţinute în interi-
orul matricei fi broase. În plus, este stimulată muscu-
latura tractului digestiv, cu efecte favorabile nu doar 
în cazul constipaţiei, ci şi a altor afecţiuni (hemoroizi, 
diverticuloză colonică) [20].

Fibrele alimentare solubile, care sunt uşor fer-
mentabile, pot creşte volumul bolului fecal prin pro-
movarea creşterii microfl orei intestinale şi fecale, 
precum şi a produşilor secundari rezultaţi în urma 
fermentaţiei (de exemplu, acizi graşi cu lanţ scurt, 
SCFA). Aceste proprietăţi ar putea contribui la nor-
malizarea tranzitului în caz de constipaţie şi la conso-
lidarea acestuia în caz de diaree [21].

Efectele fi brelor alimentare asupra 
microfl orei colonice

Flora intestinală este menţinută în limite nor-
male de condiţiile intraluminale, imunitatea organis-
mului şi timpul de tranzit intestinal (tranzitul rapid).

Microfl ora foarte diversă şi numeroasă din 
colon fermentează glucidele neabsorbite, adică fi -
brele alimentare care au rezistat enzimelor digestive 
din intestinul subţire (în principal amidon rezistent), 
transformându-le în acizi graşi cu lanţuri scurte: acid 
acetic, propionic şi butiric, dar şi produşi secundari 
precum hidrogen, dioxid de carbon şi metan.
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Acizii graşi cu lanţuri scurte se absorb imediat, 
deci energia neabsorbită în intestinul subţire nu se 
pierde. Valoarea energetică a fi brelor alimentare este 
de 2 kcal (8,3 kJ) pe gram. Acidul butiric sau butiratul 
rezultat din fermentarea amidonului rezistent contri-
buie la funcţionarea intestinului gros, acţionând ca o 
sursă preferată de energie pentru celulele mucoasei 
intestinale. Un alt avantaj al amidonului rezistent este 
faptul că acesta favorizează convertirea bacteriană a 
acizilor biliari, care au scăpat reabsorbţiei în intestinul 
subţire, în acizi biliari secundari (deoxicolic şi litoco-
lic), protejând astfel mucoasa intestinală de contactul 
prelungit cu acizii biliari, mecanism important în pre-
venirea risculului de cancer [22].

De asemenea, amidonul rezistent reprezintă 
substratul necesar fl orei intestinale colonice, cantităţi 
sufi ciente de amidon rezistent în dietă fac ca numărul 
mare de bacterii colonice să nu permită dezvoltarea 
unor germeni patogeni care au pătruns în tubul diges-
tiv. Colonul şi rectul sunt colonizate cu cca 400 specii 
de bacterii, atât Gram negative (Bacteroides), cât şi 
Gram pozitive (Bifi dus, lactobacili, clostridii).

Anumite componente din fi brele alimentare 
sunt supuse unei fermentări anaerobe de către mi-
crofl ora colonului. Amplitudinea fermentaţiei aces-
tora depinde atât de substrat, cât şi de factorii orga-
nismului gazdă, de ex. structura moleculară şi forma 
fi zică a substratului, a fl orei bacteriene şi a timpului 
de tranzit. Tipurile de fi bre mai puţin fermentabile, 
cum ar fi  straturile exterioare lignifi cate de cereale, 
au, în general, cele mai importante efecte în formarea 
bolului fecal datorită capacităţii lor de a lega apa în 
colonul distal. Fibrele alimentare fermentabile contri-
buie, de asemenea, la volumul de fecale prin creşte-
rea masei microbiene. Unele produse de fermentare, 
cum ar fi  acidul propionic şi butiratul, pot infl uenţa şi 
metabolizarea sistemică, adică sinteza colesterolului 
şi, eventual, sensibilitatea la insulină. Componentele 
fermentabile din fi brelele alimentare, incluzând oligo-
zaharidele denumite adesea „prebiotice“, măresc po-
pulaţia de Bifi dobacteria şi Lactobacilli care produc 
acizi graşi cu lanţ scurt. Aceştia inhibă fermentarea 
componentelor proteice ajunse în colon, care ar putea 
produce compuşi potenţial toxici, în special amoniac 
şi amine. Acizii graşi cu catenă scurtă scad pH-ul 
conţinutului din colon, care stimulează absorbţia unor 
elemente minerale, în special calciul, şi inhibă forma-
rea de compuşi potenţiali co-carcinogeni rezultaţi din 

acizii biliari. Butiratul este o sursă principală de ener-
gie pentru mucoasa colonică şi are efecte asupra dife-
renţierii şi apoptozei celulare, cu implicaţii posibile 
pentru carcinogeneza colonului [22].

Efectele fi brelor alimentare asupra 
imunităţii gastrointestinale

Există date restrânse la om privind relaţia în-
tre consumul de alimente bogate în fi bre alimentare şi 
funcţia imună asociată intestinului subţire. În schimb, 
studiile pe animale au demonstrat faptul că dietele 
care conţin fi e „fi bre foarte fermentabile „ (un ames-
tec de pulpă de sfeclă, fructo-oligozaharide şi gumă 
arabică) sau o sursă de fi bre nefermentabile (celuloză 
de lemn) administrate la câini, timp de două săptă-
mâni, au afectat celulele T din componenţa ţesutului 
limfoid asociat intestinului subţire (GALT). Se pare 
că efectele exercitate de fi brele alimentare asupra 
GALT sunt guvernate de schimbările aduse de aces-
tea în compoziţia microfl orei intestinale [16].

Rolul fi brelor alimentare în prevenirea 
bolilor cronice netransmisibile

Bolile cronice netransmisibile (BCN) repre-
zintă o povară din ce în ce mai grea pentru sistemele 
de sănătate din întreaga lume. În concordanţă cu da-
tele statistice ale OMS din 2018, bolile cardiovascu-
lare, cancerul, diabetul şi bolile cronice pulmonare 
(astmul şi boala pulmonară cronică obstructivă) de-
termină 70% din decesele înregistrate anual, la nivel 
global. Cele mai multe dintre aceste decese se înregis-
trează în ţările cu venituri mici şi mijlocii, respectiv 
¾ din toate decesele prin boli cronice şi aproape 82% 
din cele 16 milioane de decese înregistrate prematur 
sau înainte de vârsta de 70 de ani. În topul cauzelor 
de deces pe primul loc se situează bolile cardiovascu-
lare (aproape 18 milioane de decese anual), cancerul 
(cu 9 milioane de decese anual), bolile respiratorii (cu 
aproape 4 milioane de decese anual) şi diabetul (cu 
peste 1,5 milioane de decese pe an [23]. În apariţia 
acestor boli sunt implicaţi numeroşi factori de risc ce 
au fost încadraţi în două categorii: factori de risc com-
portamentali, modifi cabili, ce ţin de stilul de viaţă şi 
factori de risc metabolic. În grupa factorilor de risc ai 
stilului de viaţă, un rol important în apariţia bolilor 
cronice îl au alimentaţia nesănătoasă, fumatul, seden-
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tarismul şi consumul excesiv de alcool. Astfel, se con-
sideră că fumatul este responsabil anual de 7 milioane 
de decese, peste 4 milioane de decese apar din cauza 
consumului crescut de sare, peste 3,3 milioane sunt 
atribuite consumului excesiv de alcool şi 1,6 milioane 
apar din cauza sedentarismului.

Modifi cările metabolice determinate de factorii 
de risc metabolic au o contribuţie importantă în dez-
voltarea bolilor cronice. Vorbim aşadar de hipertensi-
unea arterială (HTA), suprapondere/obezitate, hiper-
glicemie şi hiperlipidemie. 19% dintre decesele înre-
gistrate prin boli cronice la nivel global pot fi  atribuite 
HTA, procente mai mici fi ind atribuite supraponderii/
obezităţii şi apoi hiperglicemiei [24]. Rolul jucat de 
alimentaţia nesănătoasă în dezvoltarea acestor factori 
de risc metabolici este cunoscut de multă vreme. 

Conform studiului global privind morbiditatea 
şi mortalitatea în anul 2017, alimentaţia reprezintă un 
factor de risc important pentru apariţia bolillor cro-
nice netransmisibile, fi indu-i atribuite 20% dintre 
decese [25]. Rezultatele studiului arată faptul că, în 
general, alimentaţia este săracă în legume, fructe, le-
guminoase, cereale integrale şi este foarte bogată în 
preparate din carne şi carne roşie. 

Între 1950-1970, studii observaţionale indepen-
dente au evidenţiat efectele benefi ce ale consumului 
de fi bre alimentare. Prima lucrare publicată a fost cea 
a lui Eben Hipsley în anul 1953 care sublinia faptul că 
toxemia gravidică este mai puţin frecventă la feme-
ile care au o alimentaţie bogată în fi bre. Mai târziu, 
în anul 1970, Burkitt şi Trowell, au subliniat efectele 
metabolice importante ale fi brelor alimentare şi rolul 
lor în prevenirea bolilor cardiovasculare, diabetului şi 
cancerului [8].

Fibrele alimentare şi obezitatea

Dovezile privind benefi ciile unei alimentaţii 
bogate în fi bre alimentare pentru a menţine o greutate 
optimă şi a preveni obezitatea sunt foarte numeroase. 
În acelaşi timp, este subliniată importanţa fi brelor şi 
pentru controlul greutăţii în cazul persoanelor cu ex-
ces ponderal [26].

Mai multe studii epidemiologice transversale şi 
longitudinale au subliniat faptul că un aport de fi bre 
mai mare de 10 g/1000 kcal pe zi [27,28] contribuie 
la scăderea indicelui de masă corporală, la scăderea 
procentului de grăsime din corp, cât şi la reducerea 

circumferinţei abdominale. În studiul de cohortă 
EPIC-Potsdam s-a observat, după o perioadă de ur-
mărire de 4 ani, că persoanele care consumau 13,5 g 
fi bre/1000 Kcal/zi au reuşit să îşi menţină greutatea şi 
să prevină câştigul ponderal, comparativ cu cele care 
consumau doar 8,8 g fi bre/1000 Kcal/zi [28], indife-
rent de statusul ponderal de la începutul cercetării.

Studiile observaţionale au arătat o relaţie invers 
proporţională între cantitatea de fi bre din alimentaţie 
şi circumferinţa abdominală, respectiv procentul gră-
simii viscerale [29].

Este important să subliniem faptul că, în studiile 
epidemiologice, efectele benefi ce ale consumului de 
fi bre asupra greutăţii şi reducerii ţesutului adipos abdo-
minal, au fost observate atât în cazul fi brelor alimentare 
totale, cât şi separat pentru fi brele din cereale [30].

Referitor la studiile clinice, rezultatele acestora 
sunt mai puţin consistente comparativ cu cele obţinute 
în studiile epidemiologice. S-a observat în mai multe 
studii că nu există diferenţe semnifi cative statistic în 
privinţa scăderii în greutate atunci când se consumă 
cereale integrale, comparativ cu cereale rafi nate.

Rezultate semnifi cative atât în ce priveşte scă-
derea ponderală, cât şi reducerea procentului de ţesut 
adipos, au fost observate în urma consumului crescut 
de fructe, legume şi leguminoase, bogate în fi bre so-
lubile fermentabile [31,32].

Sunt descrise mai multe mecanisme care ex-
plică efectele favorabile ale fi brelor alimentare în ma-
nagementul greutăţii [28]:

–  fi brele solubile şi insolubile cresc vâscozita-
tea intraluminală la nivelul intestinului sub-
ţire şi asigură o barieră mecanică, în acest 
mod apare o scădere a absorbţiei glucozei şi 
acizilor graşi şi încetinirea tranzitului intesti-
nal, fapt ce conduce la creşterea oxidării lipi-
delor şi reducerea rezervelor de ţesut adipos;

–  scăderea absorbţiei de glucoză determină un 
răspuns insulinic redus, fapt ce previne hipo-
glicemia reactivă postprandială. Acest lucru 
face ca senzaţia de foame să nu apară curând 
şi aportul alimentar să scadă;

–  fi brele alimentare infl uenţează greutatea şi 
prin efecte hormonale. Aceste efecte sunt me-
diate de insulină şi hormonii gastrointestinali 
(CCK, GIP, GLP-1), care infl uenţează saţie-
tatea şi homeostazia glucozei, independent de 
răspunsul glicemic;
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–  fi brele alimentare fermentabile modifi că fl ora 
microbiană intestinală. Astfel alimentaţia bo-
gată în fi bre creşte speciile bacteriene aprţi-
nând claselor taxonomice Bacteroidetes şi Ac-
tinobacteria, caracteristice persoanelor slabe şi 
reduc speciile din clasele Firmicutes şi Proteo-
bacteria, caracteristice persoanelor obeze.

–  prin fermentarea colonică a fi brelor apar acizi 
graşi saturaţi cu lanţuri scurte (acetic, propio-
nic, butiric) ce contribuie la reglarea greutăţii 
corpului prin întârzierea golirii stomacului 
urmată de creşterea saţietăţii şi îmbunătăţirea 
sensibilităţii la insulină, modulând astfel oxi-
darea glucozei şi a acizilor graşi.

Fibrele alimentare, rezistenţa la insulină 
şi diabetul

Dovezile ştiinţifi ce privind benefi ciile fi brelor 
alimentare în relaţie cu rezistenţa la insulină sunt pu-
ţine, iar rezultatele unora dintre studii, inconsistente.

Un studiu epidemiologic transversal efectuat 
în Statele Unite, Insulin Resistance Atherosclerosis 
Study [33], a constatat o relaţie directă între consumul 
de fi bre din cereale integrale şi sensibilitatea la insu-
lină. Studiile clinice randomizate au avut rezultate 
contrare, consumul de cereale integrale nemodifi când 
semnifi cativ rezistenţa la insulină.

Referitor la fi brele solubile vâscoase din ovăz şi 
orz, studiile publicate nu arată diferenţe semnifi cative 
în ceea ce priveşte rezistenţa la insulină comparativ 
cu consumul de cereale rafi nate, în cazul persoanelor 
supraponderale, obeze sau normoponderale. Alte cer-
cetări clinice în care participanţii au avut parte de o 
suplimentare a dietei cu amidon rezistent şi fi bre solu-
bile, au subliniat reducerea semnifi cativă a rezistenţei 
la insulină. 

Posibilele mecanisme prin care fi brele alimen-
tare modifi că rezistenţa la insulină sunt reprezentate 
de producţia de acizi graşi cu lanţuri scurte prin fer-
mentarea colonică şi de efectul prebiotic pe care îl au 
unele dintre fi bre. Trebuie reţinut şi faptul că dietele 
bogate în fi bre sunt mai sărace în grăsimi, deci mai 
sărace şi în grăsimi saturate şi trans, responsabile de 
endotoxemie şi infl amaţie, procese ce cresc rezistenţa 
la insulină.

Dacă evaluăm relaţia între aportul de fi bre şi 
riscul de diabet, evidenţele sunt asemănătoare cu re-

laţia fi bre – rezistenţă la insulină. Şi în acest caz, stu-
diile epidemiologice arată o relaţie inversă între con-
sumul de fi bre din cereale integrale şi riscul de diabet 
[34]. Un alt studiu, Predimed [35], a arătat existenţa 
unei relaţii inverse între dieta mediteraneană (bogată 
în cereale integrale, legume şi fructe) şi incidenţa dia-
betului tip 2, după o urmărire de aproape 4 ani. 

Referitor la controlul glicemiei în cazul per-
soanelor cu diabet zaharat tip 2, există dovezi prove-
nite din studii clinice şi epidemiologice, care arată o 
scădere semnifi cativă a Hb glicozilate la un aport de 
fi bre mai mare de 15 g/1000 Kcal [28]. Rezultatele 
sunt semnifi cative în special pentru aportul crescut de 
fi bre solubile.

Fibrele alimentare şi bolile 
cardiovasculare 

În ultimele două decade, numeroase studii ob-
servaţionale au atras atenţia asupra efectului benefi c al 
fi brelor alimentare în prevenirea bolilor coronariene. 

Benefi ciile pentru sănătate apar la un consum 
de 12-33 g/zi pentru fi brele din alimente şi la 42,5 g/
zi, pentru fi brele din suplimente [5].

Efectul protector direct al fi brelor alimentare 
în etiologia afecţiunilor coronariene constă în scăde-
rea lipidelor plasmatice (fi brele alimentare solubile/ 
vâscoase scad colesterolul total şi LDL-colesterolul, 
şi posibil şi trigliceridele). Dintre fi bre, polizaharidele 
non-amidonice solubile par a avea efi cienţă, nu şi cele 
insolubile, şi nici amidonul rezistent (evidenţe solide 
demonstrează efectul hipocolesterolemiant al tărâţe-
lor de ovăz, pectinelor şi gumelor naturale sau sinte-
tice) [36].

Mecanismele ce explică aceste efecte sunt le-
gate de digestia şi absorbţia grăsimilor. Este cunos-
cut efectul fi brelor solubile în încetinirea absorbţiei 
de grăsimi şi colesterol, inhibarea directă a sintezei 
de colesterol hepatic de către propionatul format prin 
fermentarea polizaharidelor non-amidonice solubile 
în intestinul gros şi creşterea excreţiei fecale a aci-
zilor biliari neabsorbiţi în ileonul distal şi a sterolilor 
neutri. 

Cu toate acestea, studiile epidemiologice de co-
hortă nu au arătat nicio legatură între fi brele solubile, 
vâscoase şi riscul coronarian. Lucrurile stau tocmai 
invers, există evidenţe epidemiologice consistente 
ce subliniază benefi ciul unui aport crescut de fi bre 
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din cereale integrale asupra riscului coronarian, deşi 
studiile clinice nu au arătat niciun efect metabolic al 
acestora [29]. A fost emisă ipoteza că poate alţi com-
puşi existenţi în cereale explică acest efect (lignani, 
fi tosteroli, antioxidanţi etc.) [37].

O meta-analiză doză-răspuns a evaluat separat 
relaţia dintre aportul total de fi bre, aportul de fi bre din 
cereale integrale, din fructe şi legume şi riscul coro-
narian şi respectiv cardiovascular (acesta din urmă 
cuantifi când atât accidentul vascular cerebral, cât şi 
pe cel coronarian). Rezultatele studiului au evidenţiat 
faptul că pentru o suplimentare a aportului de fi bre 
totale cu 7 g /zi apare o reducere cu 9% atât a riscului 
cardiovascular, cât şi a celui coronarian [36]. S-a ob-
servat, de asemenea, un risc cardiovascular mai scă-
zut în cazul creşterii aportului de fi bre insolubile din 
cereale, fructe şi legume. Şi pentru riscul coronarian a 
fost înregistrată o scădere pe măsura creşterii aportu-
lui de fi bre insolubile din cereale şi vegetale. Rezulta-
tele studiului sunt valabile doar pentru aportul de fi bre 
din alimente, nu şi din suplimente.

Un alt studiu a evidenţiat o reducere cu 20% a 
riscului cardiovascular la persoanele ce consumă multe 
fi bre şi separat, la cele care consumă multe cereale in-
tegrale, atunci când au fost comparate cu persoanele cu 
aport scăzut de fi bre sau de cereale integrale [38].

Se crede că şi alte efecte fi ziologice ale fi brelor 
alimentare contribuie la protecţia cardiovasculară. Prin-
tre ele, scăderea TA, în special la vârstnici şi hiperten-
sivi, precum şi reducerea markerilor infl amatori (prote-
ina C reactivă). O serie de studii vin în sprijinul acestor 
ipoteze, confi rmând relaţia inversă dintre fi bre şi bolile 
coronariene. Astfel, studiul pentru evaluarea statusului 
nutriţional şi a stării de sănătate din SUA (NHANES I), 
a arătat că un aport crescut de fi bre, în special solubile, 
reduce riscul cardiovascular atât prin scăderea coleste-
rolului plasmatic, cât şi a proteinei C reactive. Studii 
prospective din SUA şi Europa, au subliniat că o creş-
tere cu 10 g/zi a fi brelor alimentare, reduce cu 14% ris-
cul de evenimente coronariene şi cu 27% decesul prin 
boli coronariene. Există, de asemenea, şi studii epide-
miologice care au evidenţiat scăderea TA diastolice la 
un aport adecvat de fi bre alimentare [5].

Fibrele alimentare şi cancerul

Datele obţinute în studii epidemiologice arată 
că alimentaţia joacă un rol important în prevenirea 

cancerului. Dintre factorii alimentari, fi brele alimen-
tare par a avea un efect protector în apariţia canceru-
lui, în special a cancerului colorectal (CR) şi a cance-
rului de sân [39,40]. Studii caz-control privind inci-
denţa cancerului CR efectuate în SUA, au găsit că un 
aport de 13 g fi bre/zi din alimente poate reduce riscul 
acestui tip de cancer cu 31%. În Europa, studiul pros-
pectiv EPIC – The European Prospectiv Investigation 
into Cancer and Nutrition (500.000 persoane din 10 
ţări cu incidenţă crescută a cancerului colorectal), a 
arătat că cei care consumau în medie 33 g fi bre/zi, au 
avut o incidenţă a cancerului CR cu 25% mai mică 
faţă de cei care consumau 12 g fi bre/zi. Autorii susţin 
că dublarea aportului de fi bre la cei cu consum mic 
(12 g/zi) poate reduce incidenţa cancerului cu 40% [5].

Mecanismele prin care fi brele alimentare exer-
cită efect protector faţă de cancerul colorectal sunt 
numeroase, efecte benefi ce având toate categoriile de 
fi bre.

–  Fibrele alimentare insolubile cresc volumul 
bolului fecal, prin această proprietate scad 
timpul de tranzit intestinal şi contactul carci-
nogenilor cu mucoasa intestinală se reduce. 
În acelaşi timp, are loc şi o diluţie a carci-
nogenilor. Prin legarea acizilor biliari primari 
şi secundari, dar şi a altor agenţi mutageni, 
fi brele insolubile scad concentraţia mutageni-
lor liberi din intestin.

–  Amidonul rezistent împreună cu fi brele solu-
bile şi insolubile modifi că fl ora fecală şi cresc 
numărul de bacterii. Secundar, scade concen-
traţia acizilor biliari care au potenţial carci-
nogen, precum şi concentraţia amoniacului 
colonic, citotoxic.

–  Un alt mecanism, datorat în special amido-
nului rezistent este de scădere a pH-ului fecal 
prin producerea de acizi graşi cu lanţuri scurte 
de carbon. Astfel, sunt inhibate speciile bac-
teriene pH sensibile, potenţial patogene, ce ar 
putea produce compuşi potenţial carcinogeni. 
De asemenea, scade absorbţia compuşilor al-
calini toxici (amine) şi solubilitatea acizilor 
biliari.

–  Fermentarea amidonului rezistent, dar şi a al-
tor polizaharide non-amidonice, prin produ-
cerea de butirat, promovează fenotipul nor-
mal al celulelor, întârzie creşterea celulelor 
maligne şi favorizează repararea ADN-ului 
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(butiratul este substratul preferat al celulelor 
colonice, furnizând 70% din energia necesară 
acestora). 

În ceea ce priveşte relaţia între aportul de fi bre 
alimentare totale şi cancerul de sân, un review publi-
cat în anul 2018, care a inclus 4 meta-analize, a arătat 
că incidenţa cancerului creşte de la 7% la persoanele 
cu cel mai mare aport de fi bre la 15% la persoanele cu 
cel mai redus aport [39].

Au fost formulate mai multe mecanisme prin 
care fi brele alimentare protejează de cancerul de sân şi 
cancerul endometrial, cunoscută fi ind implicarea expu-
nerii prelungite la estrogeni în apariţia ambelor tipuri 
de cancer. Se pare că fi brele alimentare leagă estroge-
nii la nivelul colonului şi cresc eliminarea fecală, în 
acest fel reducând concentraţia acestora în sânge. 

Pe de altă parte, fi brele reduc activitatea unei 
enzime β-glucuronidaza, care hidrolizează estrogenii 
congugaţi înainte de a fi  absorbiţi la nivelul colonu-
lui. Alţi compuşi ce sunt aduşi împreună cu fi brele 
din alimente, precum antioxidanţii, lignanii, acizii fe-
nolici, au de asemenea efecte protectoare împotriva 
cancerului de sân şi de endometru. Un alt mecanism 
este explicat prin efectul fi brelor de a preveni creşte-
rea în greutate. Faptul că nu se mai acumulează ţesut 
adipos, face ca adipocitele să secrete mai puţini estro-
geni, sinteza acestor hormoni fi ind proporţională cu 
mărimea celulelor adipoase.

Un alt studiu cu importante concluzii pentru să-
nătatea publică este cel efectuat de Liu şi colab. care 
a constatat că persoanele cu consum crescut de fi bre 
alimentare prezintă o reducere a mortalităţii prin can-
cer cu 17% [41].

Concluzii

Studiile observaţionale şi clinice care au cerce-
tat relaţia dintre fi brele alimentare şi riscul cardiovas-
cular total sau factorii de risc cardiovasculari precum 
hipertensiunea arterială, obezitatea centrală, sensibili-
tatea la insulină şi creşterea nivelurilor colesterolului 
plasmatic, sunt numeroase.

Efectul protector al fi brelor alimentare asupra 
riscului de boli cardiovasculare este plauzibil din 
punct de vedere biologic şi există multe potenţiale me-
canisme prin care fi brele pot acţiona asupra factorilor 
de risc individuali. Tipurile de fi bre vâscoase solubile 
pot afecta absorbţia la nivelul intestinului subţire din 

cauza formării de geluri care atenuează glicemia post-
prandială şi absorbţia lipidelor. Aceste geluri înceti-
nesc, de asemenea, golirea gastrică, menţinând nivelu-
rile de saţietate şi contribuind la scăderea în greutate. 
Fibrele solubile şi moleculele de amidon rezistent sunt 
fermentate suplimentar de bacterii în intestinul gros, 
producând acizi graşi cu catenă scurtă, care ajută la 
reducerea nivelului de colesterol circulant.

În 2015, pe baza studiilor şi rapoartelor care de-
monstrează protecţia adusă de consumul de fi bre ali-
mentare împotriva bolilor coronariene, Academia de 
Nutriţie şi Dietetică din SUA a recomandat un con-
sum zilnic de fi bre totale de 14 g la 1000 kcal, respec-
tiv între 19 şi 30 g/zi pentru copii şi adolescenţi, 25 
g pentru femei şi 38 g pentru bărbaţi. Această reco-
mandare este relevantă, de asemenea, pentru protecţia 
împotriva şi altor boli cronice netransmisibile, precum 
diabetul zaharat tip 2, diferite tipuri de cancere, tulbu-
rări imune. Consumul de fi bre dietetice poate reduce 
incidenţa cancerului colorectal, dar şi a altor tipuri de 
cancer, împreună cu îmbunătăţirea sănătăţii intestinale 
globale. Abilitatea fi brelor insolubile de a lega agenţi 
cancerigeni, determinând astfel eliminarea lor prin fe-
cale, împreună cu producţia de acizi graşi cu lanţ scurt 
prin fermentarea fi brelor solubile, pot avea un impact 
semnifi cativ asupra sănătăţii generale a organismului. 

Prevenirea bolilor cronice netransmisibile tre-
buie să reprezinte o prioritate guvernamentală în fi -
ecare ţară. Este nevoie de colaborare multisectorială 
(sănătate, învăţământ, fi nanţe, agricultură, industrie, 
transport etc.) pentru identifi carea şi implementarea 
unor soluţii care să se adreseze factorilor de risc mo-
difi cabili menţionaţi anterior. Totodată, grija pentru 
propria sănătate trebuie să constituie o prioritate, dar 
şi o responsabilitate a fi ecărui individ. Şi în această 
direcţie sunt necesare campanii de informare – con-
ştientizare şi programe de educaţie pentru sănătate şi 
nutriţie care să se adreseze deopotrivă copiilor, ado-
lescenţilor şi adulţilor. 

Aşadar, subliniem importanţa cerealelor (din 
care cel puţin jumătate să fi e integrale), legumelor 
şi fructelor în alimentaţia copiilor, având în vedere 
numeroasele lor benefi cii pentru sănătate. În plus, 
cunoscut fi ind faptul că prevenţia bolilor cronice, în 
special cardiovasculare, începe în copilărie, este nece-
sar ca familia, şcoala, mediul social, să ofere condiţii 
pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos încă din 
primii ani de viaţă.
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REZUMAT 

Tratamentele minim invazive ale leziunilor 
dentare incipiente reprezintă un domeniu de avan-
gardă al medicinei dentare, permiţând conservarea 
ţesuturilor dentare adiacente.

Documentând aceste tehnici, microinfi ltraţiile 
cu răşini fl uide au părut soluţia salvatoare pentru lezi-
unile în care procedeele de profi laxie primară au eşuat.

În lucrarea de faţă am ales un caz reprezentativ 
din punct de vedere al gravităţii leziunii la cere am în-
cercat să aplicăm un model de graniţă între protocolul 
de profi laxie primară şi profi laxie secundară şi pentru 
a verifi ca în practică fezabilitatea acestor protocoale 
la nivelul cabinetului de medicină dentară.

Practic în momentul prezentării, ca şi parte a 
examenului general, pacientului i s-a evaluat riscul 
carios pe baza fi şei de evaluare a riscului carios – 
CAMBRA (Caries management by risk assessment) 
in cadrul examenului general dentar, cu înregistrarea 

indicilor de igienă bucală, ca şi predictori ai riscului 
de evoluţie a bolii carioase.

Pentru a creşte acurateţea diagnostică pacientul 
a benefi ciat de o şedinţă de igienizare profesională, ce 
cuprinde periaj dentar profesional şi detartraj.

A urmat etapa de diagnostic vizual al leziunilor 
dentare.

Leziunile carioase depistate au fost încadrate în 
clasifi cările ICDAS şi SiSta pentru evaluarea cores-
pondenţei histologice şi aplicarea tehnicii terapeutice 
optime.

Cazul selecţionat a benefi ciat de tratament prin 
infi ltrare cu răşină fl uidă, precum şi de un plan perso-
nalizat de profi laxie a bolii carioase stabilit pe baza 
factorilor de risc identifi caţi şi a încadrării în grupa de 
risc carios.

Au fost stabilite datele pentru monitorizarea 
postprocedură, iar pacientul a fost reevaluat clinic la 
fi ecare prezentare.
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ABSTRACT

Minimally invasive treatments for incipient den-
tal caries is an avant-garde area of dental medicine, 
allowing the maintenance of adjacent dental tissues.

By documenting these techniques, fl uid resin 
microinfi ltrations appeared to be the rescue solution for 
injuries when primary prophylaxis procedures failed.

In this paper we have chosen a representative 
case by point of view of severity of the lesion and we 
have tried to apply a border model between the pri-
mary prophylaxis protocol and secondary prophylaxis 
and to verify in practice the feasibility of these proto-
cols in the dental offi ce.
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To increase diagnostic accuracy, the patient re-
ceived a professional hygiene session, including pro-
fessional dental brushing and scrubbing.

The visual diagnosis of dental lesions followed.
The identifi ed caries lesions were classifi ed in 

the ICDAS and SiSta classifi cations for the evaluation 
of histological correspondence and the application of 
the optimal therapeutic technique.

The selected case was treated with fl uid-fl ow 
infi ltration, as well as a personalized prophylaxis plan 
for carious disease based on the identifi ed risk factors 
and the classifi cation in the carious risk group.

Post-follow-up monitoring data was estab-
lished and the patient was clinically re-evaluated at 
each presentation.

ASPECTE TEORETICE

1. Culegerea datelor

Interviul preliminar realizat de stomatolog per-
mite dezvoltarea relaţiilor de parteneriat medic – pa-
cient si infl uenţează gradul de complianţă la tratament 
al pacientului prin cresterea încrederii pacientului în 
medic, iar pentru medicul dentist este esenţială în 
afl area antecedentelor pacientului în vederea adoptării 
unei decizii terapeutice corecte.

Pacientul a fost atent chestionat, în cadrul ana-
mnezei stomatologice, cu accent pe anumite subiecte, 
după cum urmează :

– simptomatologia de la nivelul aparatului 
oro-maxilar – dureri, hiperestezie dentară, modifi cări 
de culoare, sensibilitate sau proprietăţi de suprafaţă 
(rugozităţi, fi suri,etc) ale dinţilor depistate de pacient;

– ritmicitatea alimentaţiei – este important de 
afl at despre pacienţi unde şi cum se alimentează din 
două puncte de vedere – ne interesează dacă alimen-
taţia este capabilă să asigure necesarul de proteine şi 
minerale care să promoveze reînnoirea permanentă şi 
remineralizarea smalţului dentar, dar este important 
de afl at şi dacă alimentele sunt servite într-un orar re-
gulat şi dacă pacientul are posibilitatea de a igieniza 
cavitatea bucală după servirea meselor, consumul de 
dulciuri ca şi gustări, consumul de băuturi carboga-
zoase, fumat, etc.;

– tipul de alimente şi băuturi consumate – ne 
interesează în mod special consumul de alimente şi 
băuturi cariogene, alimente cu conţinut crescut de za-

hăr, consumate sau nu între mese, băuturi carboga-
zoase, sau dimpotrivă lapte şi produse lactate;

– locul de provenienţă – are importanţă pentru 
medicul dentist pentru a putea stabili gradul de fl ori-
nare al apei potabile din zona de provenienţă. Practic 
ne interesează toate locurile unde a locuit şi trăit paci-
entul nostru, deoarece este important aportul de fl uor 
atât în perioada preeruptivă a dinţilor, cât şi perioada 
de după erupţie. De asemenea, locul de provenienţă 
ne poate da informaţii şi asupra eventualelor noxe 
existente în mediu (dioxid de sulf, smog, etc.);

– afecţiuni ale pacientului – toate afecţiunile pa-
cientului, dar în special cele cronice, sunt importante 
atât prin răsunetul direct asupra aparatului oro-dentar, 
cât şi prin eventualele diete impuse sau tratamente 
urmate, care la rândul lor pot afecta mineralizarea 
dinţilor sau secreţia de salivă (atât ca şi compoziţie, 
cât şi ca şi volum şi fl ux). Afecţiunile reumatologice, 
endocrine, renale, scheletale, neurologice (epilepsia), 
psihiatrice sunt extrem de important de identifi cat;

– pacientele vor fi  chestionate şi asupra existen-
ţei unei sarcini;

– tratamente urmate – substanţele medicamen-
toase pot afecta aparatul oro-dentar, compoziţia, se-
creţia şi excreţia de salivă, alimentaţia, comportamen-
tul general al pacientului;

– alergii la substanţe cunoscute sau nu. În cur-
sul tratamentelor stomatologice se utilizează anumite 
substanţe şi este important de evitat o alergie;

– consulturi şi tratamente stomatologice anteri-
oare – ritm de supraveghere, fl uorizări şi periaje pro-
fesionale, etc.

2. Evaluarea riscului carios

Evaluarea nivelului de risc carios este etapa ini-
ţială în determinarea nevoii de intervenţie terapeutică, 
fi ind parte integrantă a planului de tratament.

În cazul pacienţilor noştri am evauat riscul ca-
rios utilizând fi şa de evaluare a riscului carios CAM-
BRA, un concept elaborat de Asociatia Dentistilor 
Americani Pediatri si acceptat mai apoi de forurile 
de specialitate din mai multe tari ca si un indrumar 
de bune practici in managementul leziunilor carioase 
incipiente [1].

În vederea completării fi şelor personale CAM-
BRA, în afară de datele furnizate de anamneza stoma-
tologică, şi datele obţinute la examenul obiectiv den-
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tar, s-a insistat pe afl area unor date specifi ce legate de 
obiceiurile de igienă dentară cum ar fi :

– restaurări dentare în ultimii 3 ani – au impor-
tanţă pentru stabilirea vitezei de evoluţie individuală 
a bolii carioase ;

– tipul de pastă de dinţi utilizat – ne interesează 
să ştim dacă pacientul, prin pasta de dinţi utilizată, îşi 
expune sau nu dinţii la fl our şi la ce concentraţie; 

– frecvenţa efectuarii periajului dentar – ne 
aduce date despre cât de des sunt expuşi dinţii la fl uo-
rul din pasta de dinţi, dar şi despre timpul de stagnare 
al resturilor alimentare aderente în cavitatea bucală şi 
pe suprafaţa smalţului;

– utilizarea aţei dentare – aduce informaţii în 
plus despre rigurozitatea igienei dentare a pacientului;

– utilizarea apelor de gură fl uorurate sau nu – 
furnizează informaţii despre gradul de insistenta al 
pacientului, expunerea la fl uor a dinţilor;

– aplicaţiile de lac fl ourizat în ultimele 6 luni 
– evaluarea gradului de infl uenţă individuală a facto-
rilor de protecţie împotriva bolii carioase.

Pe baza datelor consemnate in fi sa s-a calculat 
scorul care a încadrat pacientul într-o anumită grupă 
de risc carios, stabilindu-se astfel nevoile de interven-
ţie terapeutică [2].

3. Examenul clinic endo-bucal

Examinarea clinica endo-orala se realizeaza cu 
ajutorul oglinzii şi al unei sonde dentare şi consta in 
inspecţia ţesuturilor moi şi a celor dure din cavitatea 
bucală.

Cu această ocazie s-au observat şi consemnat în 
fi şa stomatologică:

1.  nivelul igienei orale şi s-au calculat: indicele 
de igienă orală şi indicele Stilness şi Loe 
[3,4,5] si Indicele de igienă orală (Oral Hy-
gene Index) [6,7];

2. prezenţa cariilor netratate;
3. prezenţa edemelor şi a fi stulelor;
4. prezenţa unor dinţi cu modifi cări de culoare;
5. prezenţa uzurii pe faţetele dentare;
6. statusul parodontal;
7. tratamente stomatologice efectuate anterior. 

În urma analizei şi coroborării datelor anamne-
stice, clinice şi al riscului carios s-a stabilit un dia-
gnostic şi un plan terapeutic personalizat al leziunilor 
consemnate şi descrise pentru fi ecare faţetă dentară 
afectată.

4. Igienizarea dentară profesională

În mod obişnuit igienizarea dentară profesio-
nală cuprinde periajul dentar profesional, realizat de 
medicul dentist în cabinetul de medicină dentară şi 
detartrajul. 

Periajul dentar profesional presupune îndepăr-
tarea tuturor resturilor alimentare, de placă bacteriană, 
coloranţi şi eventualele resturi de tartru de la suprafaţa 
dinţilor, lăsând astfel smalţul curat şi mult mai uşor 
de examinat în vederea depistării leziunilor carioase 
incipiente, şi în vederea microinfi ltrării cu răşină.

Practic, în cazul pacienţilor noştri periajul pro-
fesional s-a realizat cu peria rotativă montată la piesa 
cot, cu pasta profesională Clean Polish în vederea ex-
punerii complete a smalţului dentar în vederea exami-
nării, urmată de clătire intensă.

5. Reexaminarea endo-bucală după periaj

După efectuarea periajului s-au reexaminat su-
prafeţele coroanelor dentare astfel:

– examinare clinică a suprafeţelor dentare cu 
dinţii ne-uscaţi şi cu ajutor vizual pentru a obiectiva 
prezenţa leziunilor ascunse la nivelul smalţului; 

– examinarea clinică a dinţilor după uscarea 
cu aer aproximativ 5 secunde, cu şi fără ajutor optic 
(lupă), pentru a obiectiva primele alterări ale smalţu-
lui şi a evalua aspectul eventualelor pete albe şi brune, 
şi ale microcavităţilor; 

– evaluarea feţele proximale cu ajutorul unei 
aţe dentare non-cerate;

– sondarea leziunilor cavitare şi defectelor mar-
ginale pentru evaluarea dimensiunii lor şi a texturii 
ţesuturilor: o consistenţă moale a ţesuturilor indică o 
leziune cu progresiune rapidă, pe când o consistenţă 
dură relevă prezenţa unei leziuni oprite în evoluţie sau 
cu evoluţie lentă. 

Sonda a fost utilizată cu multă prudenţă în detec-
tarea leziunilor superfi ciale, deoarece, după cum este 
descris şi în literatură, examinarea cu sonda a leziunilor 
iniţiale non-cavitare poate produce cavitaţia dacă ţesu-
tul subjacent smaţului este prea demineralizat.

6.  Încadrarea diagnostică a leziunilor şi sta-
bilirea opţiunilor terapeutice

Leziunile depistate au fost încadrate în clasifi ca-
rea ICDAS II [8] şi în fi şa ICDAS /SiSta conform reco-
mandărilor CNEOC (Colegiului Naţional de Odontolo-
gie Conservatoare din Franţa [9] ) de mai jos:
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Tabelul nr. 1 – Reunirea codurilor ICDAS cu stadiile SiSta în vederea stabilirii opțiunilor terapeu  ce 
(recomandări CNEOC– 9).

Cod 
ICDAS Criterii de detecţie vizuală a leziunii Gradul de evoluţie 

(severitatea leziunii)
Stadii 
SiSta Opţiuni terapeutice

0 Suprafaţă dentară sănătoasă Nu necesită tratament

1
Primele modifi cări vizibile, 
detectabile numai după uscarea 
prelungită a smalţului

Demineralizare ce poate 
cuprinde treimea externă a 
smalţului 

0

Intervenţie minimă: 

Soluţii non invazive de 
remineralizare sau sigilare

2

Modifi cări vizibile ale smalţului: pete 
albe sau brune vizibile fără uscare

Demineralizare care ajunge 
până la treimea internă a 
smalţului, posibil pâna la 
joncţiunea amelor-dentinară

3 Fractura localizată a smalţului. 
Dentina nu se vizualizează

Demineralizarea smalţului şi a 
treimii externe a dentinei 1

Intervenţie minimă: 
restaurări adezive 
ultraconservatoare

4

Smalţ opac gri caracteristic unei 
leziuni dentinare subjacente, cu sau 
fără cavitaţia smalţului

Demineralizarea treimii 
mijlocii dentinare fără 
fragilizarea structurilor axiale 
coronare

2

5

Cavitate veritabilă ce cuprinde 
smalţul şi dentina cu expunerea 
vizibilă a dentinei cariate

Demineralizarea treimii 
mijlocii dentinare cu 
fragilizarea relativă a 
structurilor coronare

3 Stomatologie operatorie:
restaurări coronare 
funcţionale cu sau fără 
acoperirea cuspizilor

6

Cavitate ce cuprinde smalţul şi 
dentina extrinsă şi profundă cu 
expunerea vizibilă a dentinei cariate

Demineralizarea treimii 
interne dentinare cu pierderea 
parţială a structurilor 
cuspidiene

4

7.  Microinfi ltraţiile cu răşină fl uidă. 
Istoric şi cercetări

La mijlocul anilor 2000, doi cercetători – Paris 
şi Meyer-Lueckel – s-au aplecat cu mare interes asu-
pra problematicii microleziunilor dentare şi a sigilării 
leziunilor proximale dezvoltând aşa-zisa tehnică a mi-
croinfi ltraţiilor, pentru care au dezvoltat şi produsele 
necesare [10]. 

De la inventarea rasinilor, aplicarea acestei 
metode, a micro-infi ltratiilor, a fost studiată în două 
directii : tratarea leziunilor proximale si a petelor albe 
ale smaltului vestibular.

Tehnica eroziunii şi a infi ltraţiei, sau impreg-
nării cu răşină, este o tehnică puţin invazivă, nedure-
roasă, şi care se poate realiza într-o singură şedinţă. 
Practic se impregnează prin capilaritate porozităţile 
unei leziuni non-cavitare cu o răşină hidrofobă de 
foarte mică vâscozitate şi foto-polimerizabilă numită 
infi ltrant. Această infi ltrare este posibilă prin tratarea 
prealabilă a suprafeţei leziunii cu un acid, pentru a o 
permeabiliza. Principalul obiectiv al micro-infi ltraţiei 
cu raşină este oprirea evoluţiei unei leziuni, creand o 
barieră în interiorul ei [11]. 

Primele cercetări în domeniu au început în anii 
70 când a apărut şi conceptul infi ltraţiei de răşini. 

În 1975 Davila şi Buonocore dezvoltă princi-
piul plastifi cării într-un studiu care evaluază pene-
trarea adezivilor în leziunile artifi ciale şi naturale ale 
smalţului dentar [12]. Concluzia lor a fost că în ca-
zurile de leziuni pre-condiţionate cu acid, infi ltratia 
de adeziv a fost mult mai efi cientă. Un strat subtire 
de 11 microni era sufi cient pentru o infi ltrare de 60 
de microni, ceea ce facilita utilizarea şi în locuri greu 
accesibile. 

În 1976 Robinson şi Hallworth dezvoltă princi-
piul infi ltraţiei cu răşină şi evaluează capacitatea aces-
teia de a inhiba atacul acid, infi ltrând leziunile natu-
rale cu o răşină pe bază de rezorcină şi formaldehidă.

Înainte de a publica un studiu pe acest subiect 
ei au incercat să defi nească proprietăţile răşinii ideale 
astfel :

• să fi e hidrofi l; 
• să aibă vâscozitate scăzută; 
• cu proprietăţi tensio-active; 
•  cu acţiune biologică bacteriostatică sau bac-

tericidă;
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•  să fi e tolerat de pulpa dentara şi ţesuturile din 
jur;

• să aibă proprietăţi mecanice acceptabile;
• să fi e estetic şi polimerizabil. 

După un studiu atent, metacrilatele, ciano-acri-
latele şi poliuretanul au fost eliminate pentru că erau 
slab bacteriostatice, dar şi din cauza difi cultăţii de a 
polimeriza. În fi nal au ales o răşină pe bază de resor-
cină şi formaldehidă. Aceasta răşină polimerizează în 
1 minut la 50 grade Celsius, are un pH de 8 (care neu-
tralizează acizii), poate fi  incărcată cu ioni hidrosolu-
bili şi cu molecule active, are o activitate antibacteri-
ană. Aceasta răşină penetra în jur de 60% din leziune, 
la o primă aplicare dar rezultatul putea fi  ameliorat cu 
aplicări succesive. [13]. 

8. Principiul de acţiune şi obiectivele urmărite

În timpul atacului acid al metaboliţilor plăcii 
bacteriene porii smalţului dentar şi spaţiile interpris-
matice lărgite vor servi la conducerea acizilor plăcii 
în straturile profunde ale dintelui. Această cale poate 
fi  împrumutată şi de alte substanţe, şi aici vorbim de 
răşina fl uidă, pentru a se infi ltra în straturile profunde. 
Urmând acest principiu leziunea poate fi  umplută şi 
sigilată în stadii precoce.

Dar spre deosebire de sigilanţi, sau răşinile de 
sigilare, unde bariera este obţinută la suprafaţa smal-
ţului prin aplicarea unui strat subţire de răşină, în ca-
zul microinfi ltraţiilor cu răşină scopul este de a obţine 
o barieră în profunzimea leziunii astfel încât aceasta 
să nu mai evolueze spre dentină [14].

Penetrarea răşinii în profunzimea leziunii se 
realizează prin capilaritate. În timpul cercetărilor în 
vederea obţinerii celei mai bune răşini de microin-
fi ltraţie şi a înţelegerii mecanismelor unei mai bune 
penetrări a răşinii în leziune, Paris şi colaboratorii săi 
au studiat profunzimea penetrării diferitelor substanţe 
testate în funcţie de proprietăţile lor fi zice [15].

Pentru aceasta ei s-au inspirat din ecuaţia lui 
Washburn care descrie penetrarea unui lichid într-un 
solid poros, şi care a descris un coefi cient de pene-
trare – PC.

PC = γ cosθ / 2η
Unde: γ = tensiunea de suprafaţă a răşinei
θ = unghiul de contact al răşinei cu smalţul
η = vâscozitatea răşinei

Cu cât coefi cientul de penetrare este mai mare, 
cu atât mai adânc va penetra răşina smalţul dentar.

Aceiaşi autori au constatat şi că augumentarea 
timpului de penetrare creşte şi profunzimea penetrării 
smalţului de către răşină.

Răşina de microinfi ltraţie realizează o oblite-
rare completă a porilor smalţului şi leziunii, împiedi-
când contactul agenţilor patogeni cu ţesuturile poten-
ţial demineralizabile. 

Utilizarea răşinei de microinfi ltraţie vizează nu 
numai împiedicarea agravării demineralizării, dar în 
aceeaşi măsură şi stoparea apariţiei de noi leziuni.

Mai mulţi autori au găsit prin studiile efectuate 
o efi cacitate a microinfi ltraţiilor în protecţia faţă de 
progresia leziunii de 93% la 18 luni [16] şi de 74% 
după 3 ani [17].

Un alt obiectiv foarte important al microinfi ltra-
ţiilor cu răşină este reprezentat de modifi carea propri-
etăţilor mecanice ale smalţului, cum ar fi  duritatea şi 
rezistenţa la abraziune. Şi în acest domeniu microinfi l-
traţiile cu răşină aduc o mare îmbunătăţire [18].

Pentru cazul nostru am utilizat produsul ICON® 

fabricat de DMG care contine siringi preumpute cu :
Icon-Etch® – este un gel verde ce conţine 15% 

acid clorhidric acid pyrogenic silicic şi substanţe ten-
sio-active de suprafaţă.

Icon-Dry® – conţine alcool etilic de 99% .
Icon-Infi ltrant® – este un fl uid galben deschis 

cu vâscozitate scăzută, care are un coefi cient de pene-
traţie de 147 cm/ses şi un indice de refracţie de 1,51. 
Această răşină polimerizează atunci când este expusă 
la o sursă de lumină de 400 nm la 800mW/cm.

Acest infi ltrant este compus dintr-o matrice pe 
bază de răşină de metacrilat, trietilen-glicol dimetacri-
lat (TEGDMA), initiatori şi aditivi.

TEGDMA este un monomer cu formula chi-
mică C14 H22 O6. Greutatea sa molecuară este 286 g/m, 
vâscozitatea sa este de 0,01 Pa, modulul de fl exibili-
tate este de 99,1 Mpa,iar modulul de elasticitate este 
1,7 Gpa [19].

Proprietăţile mecanice ale Icon®: 

A. Rugozitatea suprafeței 

Rugozitatea suprafeței este un parametru im-
portant al infi ltrației deoarece poate fi  un factor favo-
rizant al retenției plăcii bacteriene, de aceea este de 
preferat îndepărtarea excesului de rășină înainte de 
etapa de polimerizare [20].
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B. Duritatea suprafeței

Între parametrii materialului ideal de infi ltrație 
se numără și capacitatea rășinei de a aduce dintelui un 
suport mecanic corespunzător. Leziunile dentare tra-
tate cu Icon® au o duritate crescută a suprafeței smal-
țului comparativ cu suprafețele lezate netratate, dar 
și cu suprafețele tratate cu tehnica fl uorizării topice. 
Două aplicații de rășină cresc nu numai rezistența la 
demineralizare ci și duritatea smalțului dentar [21].

C. Rezistența la abraziune

Smalțul dentar are, după infi ltrarea cu rășină, 
o rezistență la abraziune similară cu cea a smalțului 
denaturat cu Nd:YAG Laser, așa numitul sound ena-
mel [22].

D. Proprietățile adezive 

Deoarece tratamente microinvazive cu Icon® 
pot fi  urmate de restaurări dentare cu adezivi sau apli-
carea de brackets, microinfi ltratiile nu trebuie să alte-
reze proprietățile de adezivitate ale compozitelor sau 
ale brackets, și trebuie să asigure o rezistență corespun-
zătoare a smalțului în timpul tratamentelor ortodontice.

Capacitățile de adezivitate ale Icon® sunt simi-
lare celorlalți adezivi. Microinfi ltrațiile nu afectează 
adeziunea compozitelor, dimpotrivă permit o mai 
bună aderare a brackets la suprafețele demineralizate 
și se pare că reduc riscul de fractură a smalțului în 
timpul tratamentelor ortodontice [23].

Proprietățile optice ale Icon®: 

A. Indicele de refracție 

Leziunile dentare microinfi ltrate cu rășină pre-
zintă o reducere a diferenței de culoare între zona in-
fi ltrată și smalțul natural [21]. Un indice de refracție 
crescut este de preferat pentru a masca leziunile.

B. Stabilitatea culorii

Într-un studiu intern al producătorului (DMG) 
leziunile tratate și apoi expuse la radiațiile luminoase 
nu au prezentat modifi cări semnifi cative față de cele 
care nu au fost expuse la radiația luminoasă [23,24].

9. Protocol de lucru 

a. Pregătirea suprafețelor dentare.

Dintele care urmează să fi e tratat și dintele adi-
acent trebuie să fi e întâi curățați, clătiți abundent, și 

uscați apoi se plasează în jurul lor un câmp de sepa-
rație din cauciuc numit diga, iar între ei unul dintre 
depărtătoarele de plastic din kit. 

Câmpul de separație este obligatoriu nu numai 
pentru protecția gingiei înainte de aplicarea acidului 
clorhidric (Icon-Etch ®), dar și pentru realizarea infi l-
trației cu Icon-Infi ltrant®.

Acidul clorhidric este deja utilizat de rutină în 
tratamentele de microabraziune la aceleași concentra-
ții ca și cele din Icon-Etch®. 

Acidul clorhidric este o substanță corozivă care 
în caz de contact prelungit (mai mult de 30 secunde) 
poate produce leziuni ulcerate pe mucoase. Din acest 
motiv, pentru a preveni curgerea sa pe mucoase 
Icon-Etch® este un gel. Oricum, din moment ce pro-
dusul trebuie să stea în contact cu suprafața dentară 
120 secunde utilizarea unui câmp de separație și pro-
tecție este o atitudine corespunzătoare.

b. Gravarea acidă 

Leziunile incipiente carioase au o suprafață 
relativ intactă și mineralizată comparativ cu corpul 
leziunii care are o importantă scădere a conținutului 
mineral și o creștere a porozității sale. 

Pentru a reuși infi ltrarea unei leziuni prin capi-
laritate și pentru a avea acces la zonele sale intens po-
roase este nevoie de îndepărtarea stratului superfi cial. 
Îndepărtarea cu mijloace mecanice nu este acceptată 
deoarece, înafară de obstrucționarea porilor cu rezi-
duurile rezultate în urma procedurii, aceasta nu per-
mite nici controlul profunzimii de acțiune.

Această etapă este extrem de importantă deoa-
rece rășina (Icon-Infi ltrant®) este vâscoasă, iar timpul 
său de acțiune scurt, iar pentru o efi cacitate optimă 
trebuie să poată “avea acces“ cât mai larg la întregul 
corp al leziunii.

 Mod de lucru pentru corodarea unei suprafețe 
vestibulare:

Aplicatorul pentru suprafețe netede este înșu-
rubat pe siringa preumplută Icon-Etch® și plasată pe 
suprafața vestibulară a dintelui de tratat. Pistonul este 
apoi răsucit pentru a depune cantitatea corespunză-
toare de Icon-Etch® pe leziune. Produsul este activat 
de mișcare, iar după ce a fost plasat pe leziune se lasă 
să acționeze 2 minute (120 secunde). 
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Pentru leziunile carioase produsul se aplică pe 
leziune și pe încă 2 mm de jur împrejurul marginilor 
leziunii. 

În cazul leziunilor vechi post tratament orto-
dontic (mai vechi de 1-2 luni) este recomandată apli-
carea acidului de două ori câte două minute, iar dacă 
după aplicarea desicantului Icon-Dry® leziunea se 
mai vede se recomandă încă o aplicare de 2 minute 
a Icon-Etch®. Însă nu se vor depăși 3 aplicații pentru 
nici o leziune.

După terminarea timpului de acțiune de 2 mi-
nute gelul va fi  îndepărtat cu tampoane de vată uscate, 
apoi leziunea va fi  spălată cu apă pentru cel puțin 30 
secunde și uscată apoi cu spray-ul de aer. 

c. Aplicarea Icon-Dry® 

Aplicatorul este înșurubat pe siringa preum-
plută Icon-Dry® și produsul se aplică pe leziune pen-
tru 30 secunde apoi este uscat cu spray-ul de aer. 

Pe lângă uscarea leziunii, Icon-Dry® permite, 
în special pe fețele vestibulare, vizualizarea aspec-
tului viitor al leziunii (cum va arăta după infi ltrare). 
Etanolul conținut de Icon-Dry® are un efect optic 
apropiat de efectul optic al rășinei intiltrante, ceea ce 
permite evaluarea efectului optic, fi nal, al infi ltrării. 
Dacă în această procedură aspectul leziunii nu este 
semnifi cativ îmbunătățit se recomandă repetarea eta-
pei anterioare, de aplicare a acidului. 

Un fapt extrem de important de menționat este 
că etapa următoare trebuie să decurgă într-un mediu 
complet uscat deoarece urmele de apă pot determina 
o vâscozitate și fl uiditate inegale ale rășinei, compro-
mițând astfel rezultatul fi nal. Alcoolul se utilizează 
tocmai în vederea uscării complete a leziunii.

d. Infi ltrația, polimerizarea și fi nisarea 

După uscarea completă, leziunea poate fi  infi l-
trată cu rășina.

Pentru tratarea unei fețe vestibulare se utili-
zează aplicatorul pentru suprafețe netede care se în-
șurubează pe siringa preumplută Icon-Infi ltrant® și se 
plasează pe suprafața de tratat.

Icon-Infi ltrant® nu este voie să se aplice sub 
lumină directă deoarece aceasta poate activa prematur 
rășina și compromite procedura. Se răsucește pistonul 
și se aplică o cantitate corespunzătoare de rășină pe 
suprafața de tratat prealabil complet uscată. Icon-In-
fi ltrant® rămâne in contact cu leziunea pentru 3 mi-

nute. Infi ltrant-ul va fi  aplicat prin mișcări ușoare ale 
aplicatorului și în caz de nevoie (leziune mai extinsă 
sau mai adâncă) se va mai dăuga rășină. De asemenea, 
timpul de contact poate fi  prelungit la 6 minute. 

Rășina în exces va fi  îndepărtată după scurge-
rea timpului de acțiune cu un tampon de vată uscat 
și cu o ață dentară necerată, apoi se va ilumina zona 
pentru 40 secunde cu lampă UV. 

Acești ultimi doi pași pot fi  repetați dar pentru 
un timp de aplicare de 1 minut pentru infi ltrant.

Este îndepărtata diga și zona de lucru va fi  fi ni-
sată prin lustruire.

 Indicații și contraindicații ale microinfi ltra-
ției cu ICON® 

a. Indicații

Icon® este indicat în tratamentul leziunilor non-
cavitare ale smalțului și pentru ameliorarea estetică a 
leziunilor fl uorotice noncavitare ușoare și moderate de 
pe suprafețele netede ale dinților (white spots).

Toate leziunile smalțului active sau inactive pot 
fi  tratate, microinfi ltrarea fi ind benefi că cariilor ac-
tive, iar tratamentul cu acid clorhidric celor inactive. 

b. Contraindicații

Icon® este contraindicat pentru tratamentul le-
ziunilor profunde (cele care depășesc treimea internă 
a smalțului) sau în caz de alergii cunoscute la mate-
rialele conținute sau utilizate în cursul tratamentului. 

REZULTATE – PREZENTAREA 
CAZULUI

Pacientul este o tânără în vârsta de 22 de ani, 
studentă la una din universităţile din Cluj, în anul II 
de studiu, provine din Baia Mare, dar de când este 
studentă la Cluj locuieşte în cămin studenţesc şi pune 
accent pe alimentaţia sănătoasă. Pacienta şi-a dat 
acordul pentru examinare şi aplicarea microinfi ltraţiei 
pe 2.2, dar caria de pe 2.3 urmând să fi e tratată de 
medicul ei curant. A fost de acord şi cu examinările 
de monitorizare.

Motivele pentru care s-a prezentat pacienta 
sunt reprezentate de observarea unor pete albe pe din-
tele 2.2 şi a modifi cării de netezime a dintelui respec-
tiv, precum şi a unei pete colorate pe dintele alăturat.

Antecedentele heredo-colaterale generale 
sunt fără semnifi caţie, însă pacienta relatează că bu-
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nica ei care a lucrat la Fabrica de acid sulfuric de Baia 
Mare era practic edentată deja de la vârsta de 45 ani, 
iar părinţii aveau carii dentare, dar frecventau un ca-
binet de medicină dentară.

Antecedentele personale patologice generale 
– alergie la căpşuni, nu ştie să aibă afecţiuni.

Alimentaţie pacienta a fost rugată să expună 
pe larg felul în care se alimentează şi astfel am afl at 
următoarele informaţii: de doi ani este plecată din 
casa părintească, nu ştie să gătească şi deşi afi rmă că 
alimentaţia ei este sănătoasă relatează că nu consumă 
micul dejun deoarece se grăbeşte la cursuri, mănâncă 
la cantină, când ajunge, alte dăţi cumpără alimente tip 
fast food în pauze, consumă bături carbo-gazoase şi 
cafea uneori, iar lactate de 3-4 ori pe săptămână (iaur-
turi cu fructe şi cu cereale), nu fumează, nu consumă 
alcool, din când în când ţine post (1 zi pe săptămână).

Igiena dentară a pacientei este corespunză-
toare, frecventează regulat cabinetul stomatologic ( o 
dată la 3-6 luni), se spală pe dinţi dimineaţa şi seara, 
utilizează zilnic aţă dentară şi apă de gură pe bază de 
fenoli seara.

Ultimul control stomatologic cu 3 luni înainte 
de prezentare, când s-a efectuat o igienizare profesio-
nală şi o fl uorizare topică, dar nu poate preciza cu ce 
produs. De asemenea pacienta precizează că în urmă 
cu un an a suferit o intervenţie chirurgicală pentru ex-
tragerea molarilor de minte 1.8 şi 2.8, deoarece aceştia 
erau incluşi, iar ceilalţi molari de minte sunt absenţi.

Evaluarea riscului carios – pe baza fi sei 
CAMBRA de evaluare a riscului carios:

Cavităţi vizibile clinic sau RX cu afectarea 
dentinei DA -1 la 2.3.

Leziuni aproximale detectate Rx (fără afectarea 
dentinei) NU

Pete albe cretoase pe suprafeţe dentare netede 
DA – 1 LA 2.2.

Restaurări dentare în ultimii 3 ani NU

 Factori de risc (Factori biologici 
predispozanţi):

 Streptococ Mutans sau lactobacili în concentra-
ţie medie sau mare NU
Placă vizibilă în cantitate mare pe dinţi NU
Gustări frecvente (>3 gustari intre mese) DA
Gropiţe şi fi suri adânci, retentive NU
Folosirea medicaţiei anti-stres NU

 Flux salivar scăzut prin observare sau măsurare 
NU
 Factori ce reduc fl uxul salivar (medicamente, 
boli sistemice) NU
Suprafeţe radiculare expuse NU
Aparate ortodontice NU

Factori de protecţie :

Fluorizarea apei potabile DA
Folosirea pastei fl uorizate cel puţin 1 dată/zi 
 Folosirea pastei fl uorizate cel puţin de 2 ori/zi 
DA
 Clătiri cu soluţii fl uorizate (0,05% Na F) zilnic 
NU
Folosirea pastei fl uorizate 500 ppm zilnic NU
Aplicaţii de lac fl uorizat în ultimele 6 luni DA
 Aplicaţii topice de F în cabinet în ultimele luni 
6 DA
 Folosirea clorhexidinei cel puţin o săptămână/
lună în ultimele 6 luni NU
 Folosirea gumei cu xylitol/pic. cel puţin de 4 
ori/zi în ultimele 6 luni NU
 Paste de dinţi cu calciu şi fosfaţi în ultimele 6 
luni NU
 Flux salivar adecvat (> 1 ml salivă stimulată) 
DA

Acest scor încadrează pacienta în grupul cu risc 
scăzut deoarece în acest moment, deşi are factori de 
risc alimentari, este conştientă de benefi ciile factorilor 
de risc.

Examenul endo-bucal relevă : 

– apelul dinţilor – 1.8, 2.8., 3.8 şi 4.8 sunt ab-
senţi (1.8 şi 2.8 chirurgical); – 2 obturaţii vechi pe 3.6 
şi 4.6 pe feţele ocluzale; – 2.2. pată albă cretoasă care 
interesează ¾ din faţa vestibulară şi 2.3. carie mezială.

–  indicii de igienă bucală – Indicele Stilness şi 
Loe -0, şi Indicele OHI – 0 ceea ce semnifi că 
faptul că pacienta nu prezenta depozite moi la 
nivelul dinţilor sau parodonţiului

–  starea gingiei – fără sângerări, aspect normal 
de coajă de portocală, culoare roz

–  ocluzie normală, stabilă, fără contacte prema-
ture.

S-a procedat la o igienizare profesională a din-
ţilor reprezentată de un periaj profesional, pentru a 
îndepărta toate eventualele urme de alimente sau rezi-
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duuri, deşi clinic pacienta prezenta igienă orală cores-
punzătoare, pentru un plus de acurateţe al procedurii.

Starea dintelui 2.2 pentru care pacienta s-a pre-
zentat poate fi  vizualizat în fi gurile nr. 1 şi 2 de mai jos.

Figura 1. Aspect inițial al dintelui înainte de uscare

Figura 2. Aspect inițial al dintelui după uscare

După cum se constată şi în fi gura 2 de mai sus 
după uscare leziunea avea aspect cretos, alb, fără 
pete brune subjacente, fără posibilitate de vizualizare 
a dentinei, care se încadrează în codul ICDAS II cu 
stadiul 1 şi SiSta 0, ceea ce corespunde din punct de 
vedere histologic demineralizarea limitată la jumăta-
tea exterioară a smalţului şi căreia din punct de ve-
dere al atitudinii terapeutice i se pot aplica soluţii non 
invazive de fl uorizare topică, sau minim invazive, de 
infi ltrare.

Având în vedere că pacienta a avut în urmă cu 
3 luni o aplicare topică profesională de fl uor, despre 
care spune că nu a schimbat cu nimic aspectul leziunii, 
iar examenul clinic ne evidenţiază absenţa unui strat 
de smalţ suprajacent se decide aplicarea de mcroinfi l-
traţie minim invazivă cu produsul ICON®.

Mod de lucru:
1. S-au izolat dinţii cu diga (fi gura nr. 3);

Figura nr. 3 – Izolarea dinților cu diga

2. Dinţii au fost uscaţi din nou cu jet de aer us-
cat timp de 10 secunde;

3. S-a aplicat gelul Icon-Etch® cu ajutorul apli-
catorului pentru suprafeţe netede, (Figura 4, 5 şi 6) şi 
apoi, pentru o mai bună penetrare a acestuia s-a utili-
zat un alt aplicator din kit;

Figura nr. 4. Aplicarea acidului Icon-Etch® cu aplica-
torul pentru suprafețe netede

Figura nr. 5 – Se așteaptă 2 minute pentru ca acidul 
să aibă  mp de acțiune sufi cient
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4. Se spală cu jet de apă şi aspiraţie concomi-
tentă (Figura 6);

Figura nr. 6 – Eliminarea gelului acid prin spălare

5. Se usucă suprafaţa dintelui cu jet de aer uscat;

6. Se aplică alcool etilic 99% – Icon-Dry® (Fi-
gura 7).

Figura 7 – Aplicarea alcoolului Icon-Dry®

Aplicarea alcoolului etilic 99% Icon-Dry® este 
o etapă extrem de importantă a procedurii deoarece 
sub acţiunea alcoolului leziunea capătă aspectul pe 
care îl va avea după infi ltrarea cu răşină (Figura nr. 8);

Figura nr. 8 – Aspectul dintelui după aplicarea 
Icon-Dry®, inainte de uscare, aspect predic  v pentru 

aspectul fi nal, post infi ltrație.

Figura nr. 9 Aspectul dintelui după uscarea Icon-Dry®

7. În cazul în care aspectul nu este cel aşteptat, 
se procedează, ca şi în cazul nostru, la repetarea pro-
cedurii cu Icon-Etch® (Figura 10);

Figura nr. 10. Repetarea procedurii cu Icon-Etch®

Aplicarea acidului este urmată de spălare şi us-
care, apoi se repetă aplicarea alcoolului Icon-Dry® 
(Figura nr. 11);

Figura nr. 11– Aspectul dintellui după a doua apli-
care de Icon-Dry®
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8. Deoarece, după cum se observă şi în fi gura 
nr.11 de mai sus, pe partea superioară a feţei vesti-
bulare a rămas o mică parte a leziunii am procedat la 
aplicarea de Icon-Etch® numai la nivelul ei, urmată 
de spălare şi uscare (Figura nr. 12);

Figura nr. 12 – Aplicarea punc  formă de Icon-Etch® 
pe o mică leziune restantă

9. Urmează aplicarea fi nală de Icon-Dry® pe 
întreaga faţă tratată

Figura nr. 13 – Aplicarea fi nală de Icon-Dry®

10. Microinfi ltrarea cu Icon-Infi ltrant® este 
etapa fi nala procedurii prezentată mai jos în fi gurile 
nr. 14 şi 15.

Figura nr. 14 – Aplicarea Icon-Infi ltrant®

Figura nr. 15 – Aplicarea Icon-Infi ltrant®

După aplicarea Icon-Infi ltrant® se aşteaptă 
3 minute şi se elimină apoi excesul de răşină, urmă-
torul pas fi ind reprezentat de fotopolimerizare cu lu-
mină ultravioletă timp de 40 secunde (Figura nr. 16);

Figura nr. 16 – Fotopolimerizarea.

Constatând că suprafaţa dentară pe care s-a 
lucrat este insufi cient infi ltrată s-a mai aplicat încă o 
dată Icon-Infi ltrant® pentru împiedicarea rugozită-
ţii şi pentru efectul de umplere în vederea compen-
sării materialului dentar înlăturat prin aplicările de 
Icon-Etch®.

În general protocolul de microinfi ltrare cu 
Icon® prevede din start o dublă aplicare de răşină, şi 
doar în cazurile unor specialişti extrem de experimen-
taţi sau în cazul unor leziuni extrem de mici sau inci-
piente se utilizează o singură aplicare.

În fi gurile nr. 17 şi 18 de mai jos, prezentăm 
repetarea procedurii de aplicare a Icon-Infi ltrant® şi 
fotopolimerizare.
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Figura nr. 17 – Aspectul după a doua aplicare de 
Icon-Infi ltrant®

Figura nr.18 – A doua fotopolimerizare

Aspectul fi nal, după cea de-a doua fotopolime-
rizare este prezentat în fi gura nr. 19 de mai jos.

Figura nr. 19 – Aspectul fi nal al dintelui tratat

Pentru a putea evalua modifi cările produse de 
tratament vom prezenta în fi gurile de mai jos alăturat 
aspectul iniţial şi fi nal al dintelui 2.2 .

Aspectul inițial

Aspectul fi nal

De asemenea a fost conceput un plan de pro-
fi laxie pe termen mediu-lung. Considerând că paci-
enta are un plan de igienă orală corespuzător a fost 
încurajată să îl păstreze, şi în plus s-a explicat dieta 
cario-protectivă adică : 

• mese regulate, 
• alimentaţie bogată în lapte şi produse lactate, 
• renunţarea la băturile carbogazoase,
•  mestecarea de gumă de mestecat fără zahăr 

după mesele după care nu poate utiliza pe-
riuţa de dinţi,

• eliminarea gustărilor cu carbohidraţi.
De asemenea s-a stabilit data controlului peste 

3 luni.
La prezentarea la control s-a constatat că lucra-

rea efectuată este în aceeaşi stare, iar pacienta avea o 
programare pentru obturarea cariei.
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Aspectul dintelui la controlul de 3 luni 

DISCUŢII
Prezenta lucrare și-a propus realizarea unui 

model de abordare a tratamentului minim invaziv al 
leziunilor inițiale, în scopul benefi ciului maxim pe 
termen lung pentru pacient. Acest model de abordare 
a cuprins următorii pasi:

– consult stomatologic cu anamneză amănunțită,
– evaluarea riscului carios individual, 
–  depistarea și tratamentul leziunilor carioase 

inițiale prin microinfi ltrare cu rășină ICON® 
conform protocolului precizat de producător, 

–  elaborarea unui plan individualizat de profi la-
xie a bolii carioase,

– dispensarizarea pacienților.

Evaluarea riscului carios este indicată în consul-
taţia stomatologică inţială, apoi repetată la fi ecare şe-
dinţă de control sau profi laxie, pentru a urmări scăderea 
sau menţinerea riscului carios în urma intervenţiilor te-
rapeutice, şi a modifi cărilor comportamentului pacien-
tului în urma educaţiei pentru sănătate oro-dentară.

Tratamentul leziunilor inițiale ale smalțului 
trebuie efectuat prin fl uorizare topică, această tehnică 
fi ind de referință.

Discuția începe în momentul în care leziunea 
ajunge la joncțiunea smalț-dentină. Ar trebui tratată 
preventiv prin fl uorizare, și întărit doar stratul extern 
al smalțului, sau ar trebui tratat intr-o manieră mai in-
vazivă prin manevre restaurative?

Soluția în cazul acestei dileme o dă clasifi carea 
ICDAS II modifi cată de Lasfargues et Colon în 2009 
căreia autorii îi asociază o clasifi care a lui Ekstrand în 
funcție de evoluția histologică a leziunilor carioase, 
și producătorii ICON® – Tabelul nr.2 și fi gura nr. 20 
de mai jos.

Tabelul nr. 2 – Clasifi carea ICDAS II asociată cu clasifi carea histologică (după Lasfargues și Colon 2009 – [25]
Cod Sistem ICDAS II Clasifi care histologică

0 Suprafaţă dentară sănătoasă Fără demineralizare
1 Primele modifi cări vizibile, detectabile numai după uscarea 

prelungită a smalţului 1 pată albă sau 1 pată maro
Demineralizare limitată la jumătatea externă 
a grosimii smalțului

2 Modifi cări vizibile ale smalţului: pete albe sau brune vizibile fără 
uscare
2 pete albe sau 2 pete maro

Demineralizare între jumătatea internă a 
smalțului și treimea externă a dentinei

3 Fractura localizată a smalţului, fără vizualizarea dentinei, 
fără vizualizarea umbrei subjacente datorată dentinei cariate 
(underlying shadow)

Demineralizarea treimii mijlocii a dentinei

4 Umbre închise provenite de la o leziune carioasă a dentinei 
subjacente, cu sau fără cavitaţia smalţului

5 Cavitate veritabilă cu expunerea vizibilă a dentinei cariate Demineralizarea treimii interne a dentinei
6 Cavitate extrinsă şi profundă cu expunerea vizibilă a dentinei 

cariate

Aplicarea planului terapeutic strict personali-
zat se face în funcție de încadrarea pacientului într-o 
grupă de risc carios după cum este prezentat și în ghi-
dul CAMBRA, care în această lucrare este Anexa nr. 5.

Pacientul nostru s-a încadrat la grupa de risc 
scăzut, ceea ce a permis reevaluarea la 3 luni, apoi la 
6 luni de la procedură.

Un aspect extrem de important al acestui trata-
ment este reprezentat de gestionarea rugozității restante 
a smalțului infi ltrat, deoarece o rugozitate ridicată este 
un factor favorizant pentru retenția plăcii bacteriene. 
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Figura nr. 20 – Indicațiile tehnicilor microinvazive în funcție de clasifi carea radiologică 
și a protocoalelor de prevenție a bolii carioase (24). 

Conform indicațiilor producătorului, în cazu-
rile noastre am înlăturat cu mare atenție rășina supli-
mentară, și am lustruit riguros suprafața dentară după 
polimerizare. Urmărind la 3 și 6 luni pacienții, aceștia 
nu au prezentat semne de placă bacteriană, probabil 
și datorită complianței la planul profi lactic individual.

CONCLUZII [26]

1. Evaluarea riscului carios ar trebui să facă 
parte din protocolul minim de evaluare al fi ecărui pa-
cient, fi ind necesar pentru aplicarea măsurilor profi -
lactice şi terapeutice personalizate cele mai potrivite 
pentru fi ecare pacient în parte ţinând cont de unicita-
tea constelaţiei factorilor de risc şi a factorilor protec-
tivi individuali.

2. Diagnosticul precoce al leziunilor carioase, 
deși a rămas în continuare o provocare pentru prac-
ticianul medic dentist, confera singura posibilitate de 
tratament minim invaziv.

3. Tratamentul minim invaziv al leziunilor in-
cipiente, situat între metodele de profi laxie primară 
și secundară, precum si între măsurile curative și sto-
matologia estetică , efectuat corect și la timp, permite 
salvarea de maximum de țesut dentar, fi ind o opțiune 
reală atât pentru medicul dentist cât și pentru pacient.
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LIMBAJUL NONVERBAL [6]

În cutia noastră craniană se afl a 3 „creiere“: 
– „creierul reptilian“ (trunchiul cerebral)
– „creierul mamifer“ (sistemul limbic)
– „creierul uman“ (neocortex) 
Sistemul limbic oferă o reacţie sinceră la in-

formaţia care-i parvine din mediul înconjurător – fi -
ind responsabil de supravieţuirea noastră. El este şi 
centrul nostru emoţional. De aici pornesc semnalele 
spre alte părţi ale creierului, determinând fi zic reac-
ţii ale mâinilor, picioarelor, toracelui, feţei. Acestea 
apărând fără gândire, spre deosebire de gândire, sunt 
autentice. Iar sistemul limbic este considerat „creierul 
onest“ (Goleman)

Neocortexul (creierul raţional) este responsabil 
de cogniţie şi memorie, de gândire; este critic şi crea-
tiv– dar în acelaşi timp, este şi mai putin onest. 

Deci, pentru a „citi“ oamenii, sistemul limbic 
este „cheia magică“

Reacţiile noastre limbice: „luptă sau fugi“

În realitate, reacţia la pericol este: încreme-
nesc – fug – luptă. Ea provine din urmă cu milioane de 
ani. Mişcarea atrăgea atenţia prădătorilor; de aceea, 
nemişcarea era utilă când primii oameni sesizau un 
pericol. 

În viaţa modernă, reacţia la pericol se manifestă 
nu doar la ameninţări fi zice şi vizuale, ci şi când ame-
ninţarea vine sub forma unei amintiri (“ am uitat cup-
torul aprins“), sau când cineva este chestionat despre 
subiecte care i-ar putea aduce necazuri. 

Posibil efect: poziţie rigidă pe scaun, cu picioa-
rele fi xate în spatele picioarelor scaunului (aparentă 
securitate), trupul aplecat, ridicarea umerilor şi cobo-
rârea capului

În prezenţa unui părinte sau a unui adult abu-
ziv, braţele copilului se vor lăsa inactive în jos, şi ei 
vor evita contactul vizual – ca şi cum asta i-ar ajuta 
să nu fi e văzuţi. Uneori îşi reţin respiraţia în timpul 
interogatoriului, aproape nu mai respiră

Încremenirea. Fuga

Se manifestă iniţial prin comportamente de res-
pingere:

–  se apleacă spre spate şi îşi îndreaptă picioa-
rele spre uşă

–  se „distanţează“, aşezând obiecte pe genunchi 
(geanta) 

–  închide ochii, îşi freacă ochii sau îşi ridică 
mâinile în dreptul feţei (Figura nr. 1)

Figura nr. 1

Lupta

Dacă nu este sufi cientă „încremenirea“ şi nu se 
poate distanţa sau scăpa prin „fugă“, singura soluţie 
rămasă este lupta. Panksepp (1998) afi rma că, în evo-
luţia noastră ca specie, am dezvoltat strategia de a 
transforma frica în furie, pentru a respinge atacato-
rii. În lumea modernă însă, furia nu e prea utilă şi nici 
prea legală. Putem fi  agresivi prin lovire cu pumnii, cu 
picioarele, sau prin muşcarea adversarului. Dar şi prin 
postură, priviri, pufnituri sau violarea spațiului per-
sonal al celuilalt. Sesizarea elementelor de disconfort 
poate semnala când o persoană intenţionează să vă 
agreseze fi zic, acordându-vă şi timp, pentru a încerca 
să evitaţi un confl ict

Comportamentele care semnalează disconfort 
sunt: îndepărtarea corpului, încreţirea frunţii, încruci-
şarea sau întinderea braţelor

ÎMBUNĂTĂŢIREA RELAŢIEI MEDIC PACIENT 
PRIN ÎNVĂŢAREA TEHNICILOR DE COMUNICARE 

(partea a II-a)
Dr. Ţăndău Felicia 
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În același timp, gesturile „de calmare“: răspun-
sul verbal urmat de atingerea gâtului sau a gurii, mân-
gâierea gatului sau acoperirea lui cu mâna, sau jocul 
cu un lănţişor la gât; atingerea feţei; jocul cu şuviţa 
de par – toate sunt gesturi automate de calmare. De 
asemenea, dacă este fumător, va fuma mai mult; dacă 
mestecă gumă, va mesteca mai repede.

Alte exemple de gesturi de calmare: la bărbați  
jocul cu obiecte (pix, ceas, creion), frecarea bărbiei, 
mângâierea feţei, frunţii, lingerea buzelor, tragerea de 
lobul urechii, frecarea sau masarea cefei, mângâierea 
gâtului sau trage de partea cărnoasa a gâtului, deasu-
pra mărului lui Adam / stimuleaza nervul vag, care 
reduce pulsul şi calmează, mângâierea părţii din faţa a 
cămăşii sau aranjarea gulerului sau a nodului cravatei, 
expiraţia cu obrajii umfl aţi 

Figura nr. 2

Femeile – mâna acoperă gâtul: acoperă scobi-
tura gâtului cu mâna, atinge sau se joacă cu un lanţ 
sau colier pentru a se calma; gestul arată tensiune cu 
atât mai mult cu cât uneori mâna ajunge să cuprindă 
complet gâtul (Figurile 2 și 3)

Figura nr. 3

Important pentru practică: 
–  recunoaşteţi comportamentele de calmare, şi 

stabiliţi intensifi carea şi/sau modifi carea lor
–  gestul de calmare, semnifi că existenţa unui 

disconfort – tocmai a existat un eveniment 
sau un stimul stressant – căutaţi să-l decelaţi!

–  cu cât este mai mare stressul, cu atât vor fi  mai 
multe gesturi de mângaiere a feţei sau a gâtului 

Cele mai sincere părți ale corpului nostru [6]

Desmond Morris (1985) a observat că picioa-
rele comunică exact ceea ce gândim şi ceea ce simţim, 
cu mai multă onestitate decât orice altă parte a corpu-
lui. Şi asta pentru că, ancestral, tălpile şi picioarele au 
trebuit să reacţioneze instantaneu la ameninţare şi la 
pericol, în mod independent de gândirea conştientă – 
ceea ce fac şi acum : mai intâi încremenesc, apoi în-
cearcă să ia distanţă, iar în fi nal, dacă precedentele 
soluţii nu sunt corespunzătoare, se pregătesc să lupte 
sau să lovească

Minţim prin mimica feţei – învăţaţi, deseori, 
de societate, „minciuna socială“, dar… picioarele ne 
trădează.

Picioarele vesele. Sunt un indiciu de încredere, 
când se mişcă într-o parte sau alta sau „ţopăie“, pot 
însemna chiar „sunt fericit“ – dacă picioarele se mişcă 
sub masă, cămaşa şi umerii vor prelua vibraţia şi se 
vor mişca discret în sus şi în jos. Atenţie, poate fi  şi 
o persoană nervoasă, sau nerăbdătoare… priviţi clasa 
plină de elevi la sfârşitul orei. Dacă un copil stă la 
masă, dar de fapt ar vrea sa iese afară şi să se joace 
– observaţi cum îşi leagană picioarele pe sub masă 
sau cum se întinde să atingă podeaua. Corpul poate 
rămâne îndreptat spre adult, dar picioarele şi tălpile 
se vor întoarce în direcţia uşii – refl ectare sinceră a 
locului către care ar vrea să se deplaseze.

Orientarea picioarelor. Dacă se îndreaptă cu 
tălpile – şi cu trunchiul – spre dvs, sunteti bineveniţi. 
Dacă nu-şi mişcă picioarele spre a vă întâmpina, ci 
doar se rotesc puţin din şolduri spre a vă saluta – este 
mai bine să-i lăsaţi în pace. Dacă staţi de vorbă cu o 
persoană, de multe ori, numai de la şolduri în sus se 
stă faţă în faţă; dacă un picior (vârful şi interiorul tăl-
pii) este îndreptat spre dvs, dar celălalt îşi schimbă po-
ziţia şi se îndreaptă spre exterior sau spre uşă – chiar 
dacă vă înţelegeţi bine, este un semnal că trebuie să 
plece (poate are o întâlnire), sau că se simte inconfor-
tabil şi dorește să plece (mai ales dacă înainte stătea 
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cu picioarele spre dvs şi îşi schimbă poziţia, ceva din 
ce i-aţi spus nu i-a picat bine).

Picioarele „neastâmpărate“ şi bătutul din pi-
cior (ca şi „darabana“ cu degetele) denotă că şi-a pier-
dut răbdarea, sau că vor să scape din acea situaţie

Dacă persoana stă aşezată pe scaun, la fel, se 
poate observa orientarea vârfurilor picioarelor. Când 
dorim să plecăm, inconştient mâinile se aşează pe bra-
ţele scaunului sau pe genunchi dacă scaunul nu are 
braţe, şi picioarele se aranjează îndreptându-se spre 
ieşire. (Figura nr. 4)

Figura nr. 4

Încrucişarea picioarelor [5]. În mod normal, 
este un indiciu de confort, afi rmă că ne simţim bine 
şi suntem încrezători şi de multe ori facem acest gest 
inconştient pentru a „onora“ o persoană, aplecându-ne 
şi trunchiul spre persoana respectivă (iar apariţia 
bruscă a unei persoane pe care nu o agreăm, ne face să 
revenim în poziţia cu ambele tălpi paralele pe podea) 
(ca şi cum sistemul limbic avertizează: „s-ar putea sa 
te confrunţi cu o problemă, aşa că stai cu amândouă 
picioarele pe pământ!“). Încrucişarea picioarelor (de 
obicei dreptul peste stângul) nu indică singură discon-
fort, decât dacă este asociată cu încrucişarea braţelor 
sau cu alte semne de defensivă!

Poate fi  vorba de educaţie, de obişnuinţă sau 
chiar de obiceiuri culturale – la femei genunchii sunt 
ţinuţi de regulă apropiaţi; la bărbaţi, se ajunge până 
la poziţia în care glezna unui picior este susţinută de 
genunchiul celuilalt picior (pozitia americanului), 
frecvent asociată cu braţele ridicate la ceafă, şi care 
pare sa spună „Într-o zi ai putea fi  la fel de minunat 
ca mine“.

Apucarea genunchilor cu mâinile este semn că 
se pregăteşte să pună capăt întâlnirii şi să plece. Mai 

ales dacă îşi și apleacă corpul înainte, sau daca îşi 
mişcă corpul spre marginea scaunului.

La fel, dacă în timp ce două persoane vorbesc, 
unul îşi schimbă poziţia, de la ambele vârfuri îndreptate 
spre interlocutor, spre altă direcție, ca un „L“ – refl ectă 
dorinţa de a pleca sau de a scăpa din acea situaţie.

Sfi dăm gravitaţia

Când suntem fericiţi şi încântaţi, mergem ca şi 
cum am pluti (îndrăgostiţii şi copiii) – sau gesturi ca 
balansul în sus şi în jos pe tălpi sau mersul cu un uşor 
elan. Aşa cum mişcăm picioarele în ritmul unui cân-
tec care ne place, la fel le vom mişca inconştient şi în 
concordanţă cu mesajele pozitive pe care le primim 
sau le transmitem.

Călcâiul poate rămâne în contact cu solul, în 
timp ce restul piciorului se îndreaptă în sus, cu vârful 
spre cer – ceea ce relevă că persoana tocmai auzise 
un lucru plăcut. De asemenea, „poziţia de start“ poate 
însemna că este extrem de interesat şi se pregăteşte să 
se implice şi mai mult.

Este interesant că gesturile picioarelor fericite, 
pot fi  observate extrem de rar la persoanele care su-
feră de depresie.

Schimbarea mişcării picioarelor

Trecerea de la legănarea piciorului, în poziţia 
aşezat, la mişcări scurte, ca de lovire, este un indiciu 
că persoana a văzut sau a auzit ceva negativ şi nu este 
încântată.

Dacă o persoană îşi mişcă mereu picioarele şi 
deodată se opreşte – este un semn de încordare sau 
emoţie, „încremenirea“.

Gleznele incrucişate

Imobilizarea gleznelor încrucişate, sau întoar-
cerea vârfurilor picioarelor spre interior, poate în-
semna nesiguranţă, ameninţare. 

În general femeile sunt învăţate să stea în acest 
fel, în special dacă poartă fustă – dar gestul nu este la 
fel de normal, făcut de bărbaţi.

Uneori stressul cuiva poate fi  semnalat de în-
cercarea de a-şi ascunde picioarele, ducându-le sub 
scaun sau petrecându-le pe după picioarele scaunului 
– este o reacţie de încremenire“, indicând disconfort, 
anxietate sau grijă (Figura nr. 5).
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Figura nr. 5

 Secretele trunchiului. Ce spun umerii, pieptul 
şi şoldurile [6]

Înclinarea trunchiului ne va apropia de o per-
soana agreabilă şi ne va îndepărta de una indezirabilă

Cuplurile care se afl ă la distanță şi la nivel emo-
ţional se „evită“, lăsând între ei un spaţiu „mut“; pe 
bancheta din spate a maşinii, întorc unul spre celalalt 
doar capul, nu şi corpul, şi nu se ating.

Expunerea şi evitarea frontală. Stăm „expuşi“ 
către cei în care avem încredere (Figura nr. 6), sau 
care ne fac să ne simţim bine. Cu partea din faţă a cor-
pului simţim căldura şi confortul îmbrăţişărilor.

În clase elevii se apleaca în direcţia profesoru-
lui favorit. Colegii care se înţeleg, fac la fel. Cei în 
dezacord, evită să-şi expună partea din faţă a corpului 
şi se îndepărtează inconştient. 

Când este imposibil sau inacceptabil social să ne 
îndepărtăm, folosim braţele ca bariere (Figura nr. 7).

Figura nr. 6

Figura nr. 7

Ocuparea spaţiului. Ocuparea excesivă a spa-
ţiului, tolănirea pe canapea sau pe scaun, este în gene-
ral un semn de confort , în casa fi ecăruia dintre noi. Pe 
de altă parte, adolescenţii se întind pe canapea sau pe 
scaun, în încercarea de a domina nonverbal mediul, în 
timp ce sunt mustraţi de către părinţi. 

Ridicarea din umeri: un răspuns onest şi adevă-
rat determină ridicarea ambilor umeri brusc, la acelaşi 
nivel; dacă ridicarea este şovăitoare şi parţială, doar cu 
un umăr, există o mare probabilitate de nesinceritate.

„Broasca ţestoasă“: în timp ce vorbeşte sau 
reacţionează la un eveniment negativ, persoana îşi ri-
dică umerii încet spre urechi, ascunzând gâtul – este 
un semn de stânjeneală extremă, de lipsă de încredere 
în sine, sau de manifestare a slăbiciunii şi înfrângerii 
(Figura nr. 8).

Figura nr. 8

Braţele [5]

Entuziasmul, fericirea, energia se opun gravi-
tației. O persoană încrezătoare îşi leagană braţele în 
timpul mersului. O persoană nesigură îşi reţine în 
mod inconştient mişcarea braţelor. 
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În stări de supărare sau teamă, când suntem ră-
niţi, ameninţaţi, ultragiaţi sau îngrijoraţi, ne retragem 
braţele – atât ca poziţie de protecţie, cât şi ca poziţie 
lipsită de provocare – tocmai pentru a asigura supra-
vieţuirea . Gestul de încremenire a braţelor la un copil, 
apărut brusc în prezenţa unui adult, poate fi  indiciu al 
unui abuz! Rănile făcute prin cădere nu apar pe partea 
interioară a membrelor superioare (pe partea braţelor 
dinspre corp) ci, mai degrabă pe coate sau pe partea ex-
ternă a braţelor. Pe de altă parte, o persoană preocupată 
de geanta sa cu valori, o va ţine strâns lipită de corp.

Există gesturi universale ale braţelor, care co-
munică mesaje: bună ziua, la revedere / pa, vino aici, 
nu ştiu, aici, acolo, sus, opreşte-te, mergi înapoi, dis-
pari din calea mea, şi, „nu pot crede ca s-a întâmplat 
aşa ceva! Există şi gesturi care comunică un compor-
tament de izolare: nu te apropia! Nu mă atinge! De 
exemplu, postura „regală“ cu braţele duse la spate 
(regii si reginele). 

Indivizii încrezători în forţele proprii, sau cu 
un statut înalt, vor pretinde mai mult teritoriu pentru 
braţe decât cei mai puțin siguri de ei sau cu o situaţie 
mai umilă. Un bărbat dominant, îşi întinde braţul pe 
spătarul scaunului femeii de alături (sau pe după umă-
rul ei) ca să arate că acela este teritoriul lui. La masa 
de conferinţe, şefi i îşi întind braţele pe masă, sau o 
ocupă cu obiecte personale (servietă, geantă, hârtii). 
O persoană afl ată la masa de conferinţe care stă cu 
coatele lipite de talie şi cu genunchii strânşi, transmite 
mesaje de slăbiciune şi lipsă de încredere. 

Mâinile în şolduri (Figura nr. 9) – proiectează o 
imagine de autoritate (poliţie, armată), dar şi femeile 
afl ate în posturi de conducere, când se confruntă cu 
bărbaţi în sala de consiliu, vrând să arate că nu au de 
gând să se lase intimidate, şi că se consideră egale cu 
bărbaţii. 

Figura nr. 9

Mâinile în şolduri: există şi o variantă a ges-
tului tradiţional (mâinile în şolduri şi degetele mari 
îndreptate spre spate), în care degetele mari sunt ori-
entate în faţă – aceasta semnifi când că oamenii vor sa 
afl e un lucru care îi îngrijorează.

Brațele încrucişate – formează o „barieră“ pro-
tectoare şi autoconfort, ori de câte ori trăim o stare de 
stress, anxietate sau suferinţă [1] – poate fi  o postură 
defensivă, când suntem într-o situaţie tensionată sau 
când un gând negativ ne trece prin minte

Dar braţele se pot încrucișa şi de frig!
În condiţii de stress, sistemul limbic determină 

dirijarea sângelui spre organele esenţiale, în pregăti-
rea de fugă sau luptă; astfel, sângele se îndepărtează 
de piele – care devine palidă, şi în plus, scade tempe-
ratura la suprafaţa corpului – de aceea, în condiţii de 
interogatoriu, mustrări, pericole – subiectul resimte 
adesea senzaţia de frig 

Ambele braţe pliate pe piept exprimă discon-
fort, nesiguranţă, dezacord cu vorbitorul

Figura nr. 10

Când ambele mâini apucă strâns partea de sus 
a braţelor (ca şi cum s-ar ţine de braţele unui scaun), 
denotă anxietate extremă, sau este în aşteptarea unui 
eveniment neplăcut, sau este foarte încăpăţânată cu 
privire la ceva anume (fi gura nr. 10)

Tot ca gest de barieră interpretăm şi următoarele: 
–  încheierea sacoului în timp ce vorbeşte cu ci-

neva (dar îl va descheia când conversaţia se 
termină) 

–  „scutul“ ţinut în faţa pieptului: poate fi  o 
pernă, o haină, o geantă, o sacoşă, un rucsac

–  Femeile îşi încrucisează braţele peste stomac, 
chiar sub sâni. Studentele îşi ţin caietele în 
dreptul pieptului când intră în clasă în pri-
mele zile, apoi le mută în lateral 
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–  Bărbaţii sunt mai discreţi – ţin un braţ în 
dreptul pieptului, jucându-se cu ceasul sau cu 
butonii de la manşetă

–  Postura cu braţele încrucişate este conforta-
bilă şi nu înseamnă în general respingere – 
decât atunci când încrucişarea se produce 
brusc şi braţele sunt strânse puternic cu mâi-
nile, aceasta indicând disconfort

Postura dominantă

O persoană aşezată pe scaun se lasă pe spate, îşi 
ridică braţele şi îşi împleteşte degetele la ceafă

Braţele desfăşurate peste alte scaune demon-
strează că persoana se simte încrezătoare şi în largul 
său (Figura nr. 11)

Figura nr. 11
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Rezumat 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 
1948 a stat la bază la formularea drepturilor pacien-
ţilor, drepturi care se regăsesc în forme diferite în le-
gislaţiile ţărilor la nivel international. Prin formularea 

acestor directive pacientul autonom cu drept la auto-
determinare ia parte la decizia medicală, relaţia dintre 
medic şi pacient fi ind una de parteneriat. Cunoaşterea 
drepturilor pacientului este esenţială şi de încurajat 
atât pentru medici cât şi pentru pacienţi.
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The patients’ rights
Abstract

The Universal Declaration of Human Rights of 
1948 was the basis for the formulation of patients’ ri-
ghts, which are found in different forms in the laws of 
countries at international level. By formulating these 

directives, the autonomous patient with the right to 
self-determination takes part in the medical decision, 
the relationship between the doctor and the patient 
being a partnership. Knowing the rights of the pati-
ent is essential and encouraged for both doctors and 
patients.

Cunoaşterea drepturilor pacienţilor este rele-
vantă în exercitarea profesiei medicale, deoarece pa-
cientul secolului XXI este unul informat, care cere 
să fi e partener în deciziile medicale, şi în faţa căruia 
medicul poate deveni vulnerabil în cazul în care nu 
cunoaşte cadrul etic şi legal care sa îl ghideze.

Relaţia medic-pacient

Interacţiunea dintre medic şi pacient reprezintă 
în fapt o relaţie, care are caracteristicile ei specifi ci, 
bazată pe încredere. Comunicarea medicală se defi -
neşte ca acel tip de comunicare prin care profesioniştii 
sănătăţii interacţionează cu pacienţii, cu aparţinătorii 
lor, între ei şi cu publicul larg [1]. Modul de relaţio-
nare dintre medic şi pacient va fi  diferit, în funcţie de 
coordonatele pe care se fundamentează această rela-

ţie, având şi caracteristici individuale. Ideală este o 
relaţie bazată pe încredere reciprocă, în care şi paci-
entul se simte confortabil şi în siguranţă în legătură 
cu starea lui de sănătate, iar medicul simte că efortu-
rile profesionale îi sunt apreciate. Această relaţie de-
pinde însă de personalitatea şi de sistemul de valori a 
fi ecărui pacient şi a fi ecărui medic. În literatură sunt 
descrise câteva modele a modului de interacţionare 
medic-pacient, cele bioetice (teoretice) fi ind modelul 
paternalist, informativ, deliberativ şi cel de tip parte-
neriat sau participativ. Modelele clinice se grupează 
în cele de relaţie centrată pe pacient, respectiv relaţie 
centrată pe relaţie [2]. Dintre acestea, modelul par-
teneriat este acela în care medicul şi pacientul decid 
împreună calea de urmat, adică tratamentul care va fi  
instituit, respectând sistemul de valori al pacientului. 
Medicul aduce cunoştinţele sale în faţa pacientului, 
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iar pacientul informează medicul cu privire la prefe-
rinţele sale. Apoi în cursul unei deliberări cele două 
părţi discută cu privire la diferite opţiuni de tratament, 
discuţie caracterizată prin interacţiune. Principiul di-
rector al acestei relaţii este egalitatea partenerilor în 
diferenţa competenţelor. Competenţa medicului pri-
veşte decizia medicală, fondată pe cunoştinţe apro-
fundate, evaluarea obiectivă şi raţională a situaţiei cli-
nice a pacientului. Modelul parteneriat este preferat 
în practica medicală curentă datorită responsabilităţii 
împărţite între medic şi pacient, în care pacienţii par-
ticipă la decizia medicală şi se simt respectaţi [3,4]. În 
această relaţie dintre medic şi pacient fi ecare va avea 
la rândul lui dreptul şi obligaţii.

Drepturile omului

Societatea contemporană este una pluralistă şi 
multiculturală, astfel este necesar un consens interna-
ţional privind drepturile umane care oferă o bază şi 
eticii medicale. Cadrul legal diferă de la ţară la ţară, 
principiile morale însă descriu standarde superioare 
celor legale, iar acestea sunt valabile indiferent de 
graniţe [5].

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
din 1948 [6] specifi că printre altele: fi ecare persoană 
are demnitate şi drepturi, acestea fi ind universale 
fi ecăruia, fără diferenţe în funcţie de rasă, sex, reli-
gie, avere, sau opinie politică; dreptul la viaţă şi la 
libertate; dreptul de a i se recunoaşte personalitatea 
juridică; egalitate în faţa legii; dreptul la cetăţenie; 
dreptul la căsătorie; dreptul la proprietate; dreptul la 
libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei; dreptul la 
muncă; dreptul la odihnă; dreptul la un nivel de trai; 
dreptul la învăţătură; dreptul la viaţă culturală. Art 25 
specifi că „ Orice om are dreptul la un nivel de trai care 
să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, 
cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea 
medicală, precum şi serviciile sociale necesare;“

Drepturile omului reprezintă teorii privind 
protecţia omului. Astfel fi ecare persoană are drepturi 
universale, independente de etnie, sex, religie [4]. 
Aşa cum în rimul articol al Declaraţiei Universale a 
drepturilor omului se specifi că „Toate fi inţele umane 
se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi“, dem-
nitatea umană este o valoare fundamental, intrinsecă 
a persoanei, care este capabilă de refl exie, alegere 
liberă, autodeterminare în materie de comportament 

şi creativitate. Recunoaşterea demnităţii umane pre-
supune respectarea drepturilor sale umane [7]. Codul 
de deontologie al medicilor din România [8], în ca-
pitolul 1, art. 1, prevede că „ Întreaga activitate pro-
fesională a medicului este dedicată exclusiv apărării 
vieţii, sănătăţii şi integrităţii fi zice şi psihice a fi inţei 
umane“ iar art. 2 „În toate situaţiile actul profesional, 
în oricare formă sau modalitate s-ar desfăşura, se va 
face cu respectarea strictă a demnităţii umane ca va-
loare fundamentală a corpului profesional.“ 

Se va produce astfel o schimbare în relaţia 
medic-pacient la mijlocul sec XX, reprezentativ de-
venind modelul de relaţie centrat pe autonomia paci-
entului [9]. 

Pacientul autonom. 
Dreptul la autodeterminare

Din punct de vedere etic, Kant considera că res-
pectul individului ca persoană, ca fi inţă umană, este 
baza moralităţii, şi omul nu poate fi  tratat ca obiect 
fără voinţă. Demnitatea umană, spunea Kant, trebuie 
văzută prin prisma autonomiei şi a autodeterminării 
persoanei [10]. Decizia autonomă este una voluntară, 
bazată pe înţelegere şi lipsită de constrângeri. Auto-
nomia pacientului este ocrotită prin dreptul acestuia 
la autodeterminare, noţiune introdusă în Declaraţia 
de la Lisabona asupra drepturilor pacientului, în 1981 
[11]. Dreptul a fost preluat în legislaţii internaţionale 
şi face referire la pacientul care poate hotărî liber să 
participe sau nu la un studiu clinic sau la un act me-
dical, iar în cadrul actului medical poate accepta sau 
refuza intervenţiile propuse de medic. El are dreptul 
de a lua parte la decizia terapeutică, care este condi-
ţionată de obţinerea consimţământului în cunoştinţă 
de cauză. Dreptul la autodeterminare este reglementat 
doar pentru cei capabili să ia o decizie în sensul legii. 
Înţelegerea consecinţelor deciziei, starea în care se 
afl ă pacientul atunci când ia decizia (spre exemplu ca 
bolnav terminal), cât şi procesul deciziei, sunt factorii 
care trebuie evaluaţi pentru determinarea capacităţii 
de a lua o decizie informată [12,13]. 

Drepturile pacientului în legislaţia 
internatională şi română

Drepturile pacientului înseamnă în primul rând 
respectarea drepturilor omului în cadrul îngrijirilor 
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medicale. Declaraţia Privind Promovarea Drepturilor 
Pacientilor în Europa de la Amsterdam din 1994 pre-
vede printre drepturile pacientului următoarele: drep-
turile si valorile umane în îngrijirile medicale, dreptul 
la informaţie, dreptul la consimţământ, dreptul la con-
fi denţialitate, dreptul la îngrijiri şi tratament.

Declaraţia de la Lisabona privind drepturile 
pacientului reuneşte în 11 puncte următoarele: drep-
tul la îngrijiri medicale de calitate, dreptul de a alege, 
dreptul la autodeterminare, particularităţile pacieţilor 
inconştienţi respectiv incompetenţi din punct de ve-
dere legal pentru a lua decizii, proceduri împotriva 
voinţei pacientului, dreptul la informaţie, dreptul la 
confi denţialitate, dreptul la educaţie medicală, dreptul 
la demnitate, dreptul la asistenţă religioasă [14].

Legea 46/2003 cu normele din 12 decembrie 
2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 
46/2003 despre drepturile pacientului din România, 
reia punctele defi nite în declaraţiile internaţionale, 
punctând separat şi drepturile în domeniul reprodu-
cerii [15].

Într-un articol care oferă o analiză comparată 
a drepturilor pacienţilor în perspectivă internaţională 
incluzând 7 ţări se subliniază faptul că statusul îngri-
jirilor medicale variază de la ţară la ţară, diferenţe 
exemplifi cabile fi ind expectanţa de viaţă, mortalitatea 
infantilă, prevalenţa bolilor şi injuriilor şi accesul la 
îngrijiri medicale. Bunăstarea unui pacient în sistemul 
sanitar este legat de siguranţa, posibilitatea de a alege, 
accesul la informaţii, la remediere, la educaţie medi-
cală. În acest articol sunt analizate drepturile pacien-
ţilor ca drepturi de bază ale consumatorilor. Citind 
legile ţărilor implicate în studiu se evidenţiază faptul 
că ele diferă şi în modul de formulare – ca lege lizibilă 
sau ca şi cartă, totodată şi prin conţinut. Accesul pa-
cientului la informaţie îl responsabilizează pe acesta. 
Totodată, astfel poate fi  înbunătăţită şi calitatea actu-
lui medical de către furnizor. Astfel un scop important 
ar fi  ca pacienţii să îşi cunoască drepturile şi să şi le 
revendice [16]. Un workshop care a analizat legea a 
30 de ţări europene din perspectiva Directivei Euro-
pene 2011/24 despre aplicarea drepturilor pacienţilor 
în Europa arată tendinţa ca aceste drepturi să fi e unele 
de consumator, fapt facilitat de faptul că Directiva 
oferă un cadru legal serviciilor medicale interterito-
riale [17].

În concluzie drepturile pacienţilor au o impor-
tanţă atât pentru pacient cât pentru furnizorii de servi-

cii sanitare, responsabilizând ambele părţi în dorinţa 
de a înbunătîţi calitatea actului medical.
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Revista de medicină școlară și universitară

Revista de medicină şcolară şi universitară 
este o revistă cu acces liber, oferind acces liber ime-
diat la conţinutul ei, contribuind astfel la libera circu-
laţie a informaţiei ştiinţifi ce.

Revista de medicină şcolară şi universitară pu-
blică: articole ştiinţifi ce originale, referate generale, 
prezentări de caz, dar şi puncte de vedere (pe pro-
bleme medicale, legislaţie, educaţie pentru sănătate, 
raportări statistice, activitatea curentă de medicină 
şcolară). Un accent deosebit se pune pe studiile inter-
disciplinare. Revista apare trimestrial, în octombrie, 
ianuarie, aprilie şi iulie, atât în formă tipărită, cât şi 
digitală, pe site-ul www.medicinascolara.ro

Articolele vor fi  trimise (sub formă de docu-
mente ataşate) pe adresa de email: 

redactiarmsu@gmail.com

Recomandări pentru autori

Manuscrisul trebuie să respecte prevederile 
Comitetului Internaţional al Editurilor Revistelor Me-
dicale (http:// www.icmje.org).

Redactarea va fi  realizată în format A4, font Ti-
mes New Roman, mărime 11 pt; redactarea se va face 
pe pagina întreagă, cu diacritice, la 1 rând.

Prima pagină va cuprinde titlul articolului (în 
limba română şi limba engleză), numele şi prenumele 
autorilor, locul de muncă al acestora, precizarea auto-
rului cu care se va purta corespondenţa şi adresa pen-
tru corespondenţă;

Rezumatul va fi  redactat în limba română şi în 
limba engleză şi nu va depăşi pentru fi ecare din forme 
250 de cuvinte (NU este necesar la punctele de ve-
dere). Pentru articolele originale este necesar un re-
zumat structurat (Premize – Background, Obiective 
– Aims, Metode – Methods, Rezultate – Results, Con-
cluzii – Conclusions).

Se vor preciza după fi ecare rezumat cel mult 
5 cuvinte cheie (în limba română şi limba engleză), 
privind conţinutul.

Textul manuscrisului nu va depăşi 6 pagini şi 
va urmări în general următoarea schemă: introducere/
premize, obiectivele studiului, material şi metodă, re-
zultate, discuţii, concluzii.

Figurile şi tabelele vor fi  prezentate pe coli 
separate, numerotate în ordinea apariţiei în text [în 
acesta precizându-se între paranteze locul în care se 
face referinţă la ele (ex: Fig 3)] şi vor fi  însoţite de 
titlu şi legendă.

Bibliografi a va fi  prezentată pe coli separate, 
numerotată în ordinea apariţiei în text şi cuprinzând 
pentru articole: numele tuturor autorilor şi iniţialele 
prenumelui. anul apariţiei (în paranteză). titlul artico-
lului în limba originală. titlul revistei în prescurtare 
internaţională (caractere italice). numărul volumului, 
paginile. Fiecare articol va trebui să se bazeze pe un 
minimum de 15 şi un maximum de 100 referinţe bibli-
ografi ce, în majoritate articole nu mai vechi de 10 ani. 

Exemple de prezentare a bibliografi ei: 
1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, Matson 

ML. Status of single-case research designs for evi-
dence-based practice. Research in Autism Spectrum 
Disorders 2012; 6: 931-938

2. Woodard C, Groden J, Goodwin M, 
Shanower C, Bianco J. The Treatment of the Behavi-
oral Sequelae of Autism with Dextromethorphan: A 
Case Report. Journal of Autism and Developmental 
Disorders 2005;35(4): 515-518

1. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Evalua-
ting educational interventions. Single case design for 
measuring response to intervention. New-York: The 
Guilford Press 2009

Responsabilitatea autorilor

Autorii sunt singurii responsabili pentru origi-
nalitatea conţinutului materialelor trimise (orice acu-
zaţie de plagiat se adresează autorilor şi nu implică 
răspunderea editorilor). Materialele trimise trebuie să 
nu fi  fost publicate sau trimise spre publicare în alte 
reviste sau publicaţii.

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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Puncte de vedere

Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt remise 
redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să cores-
pundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor revistei. 

După această etapă, materialele vor fi  expediate 
către 2 referenţi, din corpul de referenţi ştiinţifi ci ai 
revistei. Aceştia evaluează articolul conform proce-
durii de evaluare şi acordă un punctaj fi ecărui articol, 
conform grilei unice de evaluare.

În urma observaţiilor primite din partea refe-
renţilor, redacţia comunică observaţiile autorilor în 
vederea corectării acestora şi încadrării în cerinţele de 
publicare impuse de revistă. Acest proces (de la pri-
mirea articolului până la transmiterea observaţiilor) 
durează aproximativ 3 săptămâni. Cu această ocazie 
se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat 
spre publicare în forma iniţiala, dacă sunt necesare 
modifi cări sau dacă articolul a fost respins. 

Lucrările care întrunesc punctajul pentru publi-
care vor apărea în revistă în ordinea înscrierii pe lista 
de publicare.

Lucrările care întrunesc un punctaj mai mic şi 
pot fi  publicate doar după efectuarea unor modifi cări 
de către autori sunt returnate autorilor însoţite de re-
comandările referenţilor ştiinţifi ci şi vor fi  reevaluate 
după efectuarea modifi cărilor. 

Lucrările care nu întrunesc criteriile ştiinţifi ce 
minime vor fi  respinse.

Creditare

Autorii de articole ştiinţifi ce publicate în re-
viste care apar on-line (aşa cum este Revista de Medi-
cină Şcolară şi Universitară) sunt creditaţi de Colegiul 
Medicilor din România cu 15 puncte EMC. Dovada 
publicării se face prin prezentarea la CMR a copiilor 
după prima copertă interioară a revistei şi după prima 
pagină a articolului. 

Abonamente

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară 
şi Universitară este creditat de OAMGMAMR cu 5 
credite.

Costul unui abonament pentru anul 2018 este 
de 50 lei/an şi poate fi  achitat prin ordin de plată sau 
transfer bancar în contul Societăţii Medicilor din Co-
lectivităţile de Copii şi Tineri, IBAN RO85 BTRL 
RONC RT00 W212 8103, deschis la Banca Transil-
vania Cluj.

Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi  co-
municată ulterior pe adresa de email:

redactiarmsu@gmail.com




