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SALIVA ÎNTRE NORMAL ªI PATOLOGIC.
VARIABILA DETERMINANTÅ ÎN SÅNÅTATEA
ORALÅ ªI SISTEMICÅ
Saliva between normal and pathological. Important
factor in determining systemic and oral health
Asist. Univ. Dr. Psih. Gabriela Iorgulescu
Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie „Carol Davila“, Bucure¿ti

REZUMAT
În domeniul cercetårii medicale existå o tendin¡å actualå de a explora importan¡a ¿i simptomatologia salivei.
Acest articol î¿i propune o scurtå trecere în revistå a formårii, func¡iei ¿i disfunc¡iei salivei, care pot determina
rolul semnificativ pe care aceasta îl joacå în cadrul sånåtå¡ii sau bolii.
Cuvinte cheie: salivå, sånåtate oralå, sånåtate sistemicå.

ABSTRACT
In medical search domain there is an actual tendency of exploring the importance and the symptomatology of
saliva. This article aims to make a short review of saliva forming, function, and dysfunction, that may determine
the important role that it plays for health or disease state.
Key words: saliva, oral health, systemic health.

În domeniul cercetårii medicale existå o tendin¡å
actualå de a explora importan¡a ¿i simptomatologia
salivei. Întrebare la care tot mai numero¿i cercetåtori
din sfera medico-legalå, sistemicå ¿i dentarå au
încercat så råspundå ¿i så aducå concomitent
argumente pentru acordarea unei aten¡ii mai mari,
este referitoare la rolul exhaustiv ¿i diagnostic al
salivei în starea de sånåtate a pacientului.
Cu toate cå un numår semnificativ de publica¡ii
au insistat asupra etiologei ¿i complica¡iilor hipofunc¡iei glandei salivare, foarte pu¡ini speciali¿ti din
domeniul sånåtå¡ii recolteazå teste de salivå. Ca ¿i
în cazul urinei ¿i sângelui, calitatea ¿i cantitatea
salivei sunt afectate de o multitudine de condi¡ii
medicale ¿i de tratamente, la fel de bine cum sunt
influen¡ate ¿i de starea psihologicå a pacientului.
Acest articol î¿i propune o scurtå trecere în
revistå a formårii, func¡iei ¿i disfunc¡iei salivei,
care pot determina rolul semnificativ pe care îl
joacå saliva în cadrul sånåtå¡ii sau bolii, dar mai
ales în detectarea ¿i recunoa¿terea hipofunc¡iei

glandei salivare, a afec¡iunilor sistemice, a stårilor
psihologice ¿i astfel în prevenirea complica¡iilor
determinate de acestea.
Saliva este produså de trei perechi de glande
majore (parotida, submandibulara ¿i sublinguala,
contribuie cu 90% din totalul secre¡iei). Saliva este
formatå din 99% apå ¿i 1% proteine ¿i såruri.
Produc¡ia normalå zilnicå de salivå variazå între
0,5 ¿i 1,5 litri, jucând un rol semnificativ în protejarea structurilor intraorale împotriva leziunilor
provocate de diferi¡i microbi patogeni sau de cåtre
iritan¡i chimici sau mecanici.
Datoritå func¡iilor ¿i, implicit, disfunc¡iilor sale,
am subliniat faptul cå analiza salivei ar trebui incluså în prima vizitå la stomatolog, schimbårile
calitative ¿i cantitative ale salivei putând fi utilizate
în detectarea expunerii la substan¡e chimice ¿i patogene sau în cuantificarea gravitå¡ii sau a riscurilor
anumitor afec¡iuni. Afec¡iuni de tipul Sindromul
arsurii gurii (Burning mouth syndrome) pot fi corelate cu calitatea ¿i cantitatea salivei pacientului.
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La final, s-a fåcut trecerea în revistå a câtorva
dintre metodele non-invazive de evaluare a salivei:
electromiografia de suprafa¡å (sEMG) ¿i metoda
bio-feedbackului.

ISTORIC
Existå o tendin¡å actualå în cercetarea medicalå,
de a explora importan¡a ¿i simptomatologia salivei.
Întrebare la care din ce în ce mai mul¡i cercetåtori
din sfera medico-legalå, sistemicå ¿i dentarå au
încercat så råspundå ¿i så aducå concomitent argumente pentru acordarea unei aten¡ii mai mari
este referitoare la rolul salivei în starea de sånåtate
a pacientului.
De-a lungul timpului, oamenii i-au acordat o
importan¡å din altå perspectivå: saliva îndeplinea o
func¡ie ajutantå în lipirea plicurilor, timbrelor sau
cel mult în semnalarea cazurilor vorbitorilor publici
se confruntau cu imposibilitatea de a avea un
discurs coerent din cauza senza¡iei de „gurå uscatå“.
Aceastå „gurå uscatå“, denumitå în termeni
medicali xerostomie, a fost folositå încå din antichitate ca probå în detectarea minciunilor, ¿tiinduse încå de atunci cå inhibarea emo¡ionalå a salivårii
care då ¿i senza¡ia de „gurå uscatå“ este cauzatå de
anxietate, deci de o poten¡ialå incriminare veridicå.
De¿i sute de publica¡ii au insistat asupra etiologei ¿i complica¡iilor hipofunc¡iei glandei salivare,
foarte pu¡ini speciali¿ti din domeniul sånåtå¡ii recolteazå teste de salivå. Ca ¿i în cazul urinei ¿i
sângelui, calitatea ¿i cantitatea salivei sunt afectate
de o multitudine de condi¡ii medicale ¿i de
tratamente, la fel de bine cum sunt influen¡ate ¿i de
starea psihologicå a pacientului. O trecere în revistå
a formårii, func¡iei ¿i disfunc¡iei salivei poate
determina rolul semnificativ pe care îl joacå în cadrul
sånåtå¡ii sau bolii, dar mai ales în detectarea ¿i
recunoa¿terea hipofunc¡iei glandei salivare, a
afec¡iunilor sistemice, a stårilor psihologice ¿i astfel
în prevenirea complica¡iilor determinate de acestea.

STUDIUL FUNCºIILOR ªI DISFUNCºIILOR
SALIVEI
Formarea salivei
Saliva este produså de trei perechi de glande
majore ¿i de numeroase glande salivare minore,
localizate în cavitatea bucalå. Glandele parotidå,
submandibularå ¿i sublingualå contribuie cu 90%
din totalul secre¡iei de salivå, glandele salivare
minore contribuind cu restul de 10%. Totalul de
salivå secretatå de glandele majore ¿i minore este
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cunoscutå sub numele generic de salivå. În stadiul
inactiv (nestimulat), aproximativ douå treimi din
volumul total de salivå este produs de glandele
submandibulare. În urma stimulårii, glandele parotide
sunt responsabile pentru cel pu¡in 50% din volumul
total de salivå din gurå. Glandele sublinguale contribuie cu un procentaj redus, atât în stadiul nestimulat,
cât ¿i în cazul stimulårii. Glandele salivare minore
contribuie în mod semnificativ la lubrifierea mucoasei
bucale din cauza con¡inutului ridicat în proteine. Spre
deosebire de unele glande salivare minore care sunt
formate exclusiv din celule mucoase, glandele parotide sunt formate din celule seroase ¿i produc secre¡ii
asemånåtoare apei. Glandele submandibulare ¿i
sublinguale sunt mixte.
În general, celulele acinare (secretoare) sunt råspunzåtoare pentru producerea salivei primare.
Celulele ductale sunt responsabile pentru modificåri
ulterioare ale salivei, pânå la momentul secre¡iei
acesteia în cavitatea bucalå. Fluxul total nestimulat
de salivå este de aproximativ 0,3-0,4 ml/minut.
Aceastå ratå scade la 0,1 ml/minut în timpul somnului
¿i cre¿te la aproximativ 4,0-5,0 ml/minut în timpul
mâncatului, mastica¡iei ¿i a celorlalte activitå¡i
stimulatoare. Saliva este întotdeauna hipotonå fa¡å
de plasmå. Cu cât cre¿te fluxul de salivå, cu atât va
cre¿te ¿i tonicitatea salivei. Secre¡ia glandelor salivare
este controlatå în principal de sistemul nervos
autonom. Stimularea parasimpaticå produce cantitå¡i
abundente de salivå (apoaså), în timp ce stimularea
simpaticå produce salivå mai vâscoaså (Bardow,
Pedersen ¿i Nauntofte, 2004).
Func¡ia salivei
Saliva joacå un rol semnificativ în protejarea
structurilor intraorale împotriva leziunilor provocate de diferi¡i microbi patogeni sau de cåtre iritan¡i
chimici sau mecanici.
Func¡iile salivei: capacitate defensivå, remineralizarea din¡ilor, capacitate de lubrifiere, refacerea
¡esuturilor moi, digestie, capacitate antimicrobianå.
Saliva con¡ine trei sisteme tampon (bicarbona¡i,
fosfa¡i ¿i proteine) ¿i ajutå la men¡inerea în interiorul cavitå¡ii bucale a unui pH acceptabil, între
valorile de 6,0-7,5. Atunci când este introduså o
substan¡å în cavitatea bucalå, fluxul de salivå va
cre¿te în func¡ie de gust, consisten¡å ¿i concentra¡ia
acelei substan¡e. Atunci când volumul de salivå
este de aproximativ 1,1 ml, se declan¿eazå reflexul
de a înghi¡i. Stimularea salivarå, atenuarea gustului
¿i înghi¡irea vor continua pânå când concentra¡ia
substan¡elor care dau gust alimentului integrat
înceteazå så mai stimuleze fluxul salivar. Îndepårtarea oralå a diferitelor substan¡e va fi prelungitå
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în absen¡a salivei, ducând la o posibilå våtåmare
a ¡esuturilor intraorale dure ¿i moi. În condi¡ii fiziologice normale, saliva este suprasaturatå cu hidroxiapatita de calciu, pentru a preveni demineralizarea denti¡iei. În plus, pelicula de proteine salivare
protejeazå din¡ii împotriva iritan¡ilor.
Saliva umanå con¡ine amilaze ¿i lipaze α, substan¡e care pot juca un rol în digestia amidonului
¿i în descompunerea trigliceridelor la bebelu¿ii cu
disfunc¡ie pancreaticå. Mucinele salivare joacå un
rol semnificativ în lubrifierea structurilor intraorale
¿i ajutå la formarea unei bariere împotriva invaziilor
microbiene. Lisozima ¿i lactoferina sunt exemple
de proteine cu proprietå¡i antimicrobiene. Se considerå cå lactoferina are proprietå¡i antibacteriene,
antifage ¿i antivirale. Peroxidaza salivarå are proprietå¡i antibacteriene, în timp ce proteinei numite
histatin i s-au asociat proprietå¡i antibacteriale ¿i
antifungice. Factorul de cre¿tere al epidermei
determinat de salivå spore¿te viteza procesului de
vindecare a mucoasei orale ¿i protejeazå mucoasa
esofagului. În afara acestor proteine cu func¡ii specifice, alte enzime ar putea servi ca indicatori în
diagnosticare, cum ar fi pseudocolinesteraza în cazul afec¡iunilor mentale (Giddon ¿i Lisanti, 1962).
Saliva con¡ine ¿i alte componente organice, cum
ar fi glucoza, ureea, cortizolul, hormonii sexuali
¿i substan¡ele sanguine, utilizate de asemenea în
teste de salivå pentru diagnosticare ¿i protejare.
Disfunc¡iile salivei – calitatea ¿i cantitatea salivei pot fi afectate de multiple afec¡iuni medicale
¿i tratamente.
Nivelul cortizolului salivar este sporit ca råspuns
la cortexul adrenal, la factori de stres cum ar fi
anxietate cronicå dentarå, solicitåri ale unor activitå¡i stresante în fa¡a calculatorului, urmårirea de
materiale video care induc anxietate ¿i activitatea
mu¿chilor maseteri cauzate de scrâ¿nirea din¡ilor.
Modalitå¡ile de relaxare cum ar fi urmårirea unor
materiale video lini¿titoare, ascultarea muzicii (Muzicoterapie, Iamandescu, I.B., 1997), pot mic¿ora
nivelul de cortizol ¿i amilaza din salivå. A¿a cum
am notat mai devreme, senza¡ia de gurå uscatå
poate avea o cauzå psiholgicå. Procesele psihologice sunt adesea înso¡ite de senza¡ii orale dezechilibrate ¿i, de fapt, majoritatea indivizilor au trecut
printr-o senza¡ie de gurå uscatå în timpul unei
perioade de stres acut. Împreunå cu depresia,
stresul este asociat cu senza¡ia de gurå uscatå, fie
ca rezultat al bolii înse¿i, fie ca un efect negativ al
medicamentelor utilizate în ameliorarea stårii
psihologice (Bergdahl ¿i al¡ii, 1997; Bolwig ¿i
Rafaelsen, 1972; Daviessi Gurland, 1961).
Aceste aspecte au fost eviden¡iate ¿i în Sindromul de arsurå la nivelul gurii (Burning mouth
sindrome – BMS), boalå consideratå, ca ¿i bruxismul,
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o afec¡iune psihosomaticå a zonei orale, semnele
¿i simptomele acesteia încadrându-se în diagnosticul diferen¡ial al disfunc¡iei glandei salivare.
Sindromul de arsurå la nivelul gurii este un
set de senza¡ii dureroase ¿i de arsurå în gurå atunci
când investiga¡ia mucoasei clinice se dovede¿te a
fi normalå. Inciden¡a BMS este la aproximativ 3%
din popula¡ie (Mott, Grushka & Sessle 1993) ¿i
pacien¡ii sunt surprin¿i în mod caracteristic cå ¿i
al¡ii suferå de boala lor, deoarece ei nu au cuno¿tin¡e generale despre aceasta. S-a presupus un mare
numår de agen¡i cauzatori:
– local (de exemplu, materialele dentare folosite la restaurarea din¡ilor);
– sistemic (incluzând lipsa de minerale, vitamine etc.);
– evenimente stresante din via¡å;
– probleme de sånåtate mentalå;
– dificultå¡i psiho-sociale.
Cercetårile asupra cortizolului la pacien¡ii deprima¡i au dus la concluzii interesante, cu condi¡ia
ca aspectele tehnice ale probelor cu steroizi så fie
controlate. Se pare cå în cazul depresiei existå diferen¡e în cortizolul salivar între pacien¡ii cu depresie
endogenå ¿i cei cu depresie nonendogenå. În general, existå o corelare între nivelurile de hormoni
adrenocorticotropici ¿i cortizolul salivar, dar aceastå
rela¡ie nu este prezentå în cazul pacien¡ilor cu depresie endogenå, sugerând fie un efect al medica¡iei, fie o tulburare a reglårii secre¡iei de cortizol
(Galard ¿i al¡ii, 1991). Vomitarea autoinduså ¿i
supraalimentarea sunt caracteristici ale bulimiei
nervoase. Func¡ia salivei a fost studiatå în cadrul
acestui grup, fiind ¿tiut cå aproximativ 25% erau
afecta¡i de sialadenitå (Riad, Barton ¿i Wilson,
1991; Roberts ¿i al¡ii, 1989). Unele studii au aråtat
cå func¡ia parotidå este reduså în cazul bulimicilor,
însemnând faptul cå fluxul salivar stimulat ¿i cel
din timpul somnului sunt reduse la cei cu sialadenitå, iar nivelurile totale de proteine ¿i amilaze
sunt sporite. Alte studii ale func¡iei glandelor parodide ¿i submandibulare nu au aråtat diferen¡e în
func¡ionare în rela¡ie cu valorile folosite ca model,
iar nivelurile de amilazå erau echivalente.
Xerostomia e o afec¡iune oralå comunå asociatå cu mai mult de 500 de medicamente (Sreebny
¿i Schwartz, 1988). Polimedica¡ia este cauza cea
mai comunå a xerostomiei (senza¡ia de gurå uscatå) ¿i a hipofunc¡iei glandelor salivare (dovada
obiectivå a unui flux salivar redus) în cazul persoanelor în vârstå. Cele mai frecvente tipuri de
medica¡ie cu poten¡ial inhibitor al fluxului salivar
sunt cele cu ac¡iune anticolinergicå ¿i simpatomimeticå. Hipofunc¡ia glandelor salivare reprezintå
o afec¡iune de cele mai multe ori trecutå cu vederea,
astfel încât mul¡i pacien¡i care urmeazå o medica¡ie
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cu efect inhibitor al fluxului de salivå se expun unui
risc sporit de complica¡ii orale cum ar fi carii dentare
sau infec¡ii fungice. Prin urmare, absen¡a unor
plângeri subiective cauzate de senza¡ia de gurå uscatå
nu indicå un nivel adecvat al produc¡iei de salivå. În
mod corespunzåtor, diagnosticarea hiposaliva¡iei
induse de medica¡ie necesitå måsuråtori ale fluxului
salivar. Pe lângå medica¡ia oralå cu efect inhibitor
asupra cantitå¡ii de salivå, alte modalitå¡i chimioterapeutice, cum ar fi chimioterapia sau radioterapia
pot duce la schimbåri calitative ¿i cantitative. Existå
o corela¡ie între gravitatea hipofunc¡iei glandelor
salivare ¿i nivelul de expunere la radia¡ii.
Xerostomia este una dintre plângerile cele mai
comune în cazul pacien¡ilor care au suferit radioterapie ¿i/sau chimoterapie.

EVALUAREA PACIENTULUI CU DISFUNCºII
SALIVARE
Condi¡ii cronice asociate cu hipofunc¡ia glandelor salivare la adul¡i.
Medica¡ie: antidepresive, antipsihotice, antihistaminice, antiemetice (antivomitive), antiretrovirale (inhibitori pe bazå de proteaze), decongestan¡i, reprimatori de apetit, diuretice; iradia¡ie,
chimioterapie.
Afec¡iuni medicale: sindromul Sjögren, infec¡ii
virale (SIDA, hepatita C), diabet necontrolat, boala
Alzheimer, hipertensiune, depresie.
Semne ¿i simptome comune asociate cu hipofunc¡ia cronicå a glandelor salivare
SEMNE:
– buze uscate, cråpate; limbå deshidratatå,
uscatå ¿i fisuratå;
– cheilita angularå/pseudomembranoaså ¿i afta
(erythematous candidiasis);
– carii dentare (în special carii cervicale ¿i carii
pe rådåcinå);
– gingivitå.
SIMPTOME:
– nici unul (de multe ori poate fi asimptomaticå);
– dificultå¡i în înghi¡ire, mestecare, vorbire;
– gust ¿i miros neplåcut în gurå;
– iritarea gurii, buzelor, limbii;

Figura 1
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Figura 2. Candidozå pseudomembranoaså acutå. Acest
pacient cu sclerodermie sistemicå (SS) prezintå episoade
periodice de candidozå pseudomembranoaså acutå, din
cauza hipofunc¡iei extreme a glandelor salivare.

– senza¡ii de arsurå ale gurii, buzelor, limbii;
– dificultate în purtarea protezelor deta¿abile
intra-orale;
– nevoia frecventå de a sorbi apå în timpul mesei;
– treziri frecvente în timpul nop¡ii având senza¡ia de gurå uscatå;
– gurå, nas, gât uscate.
Nivelurile salivare de microorganisme (Streptococcus mutants ¿i Lactobacillus acidophilus) ¿i
Candida albicans sunt folosite în mod obi¿nuit
pentru evaluarea susceptibilitå¡ii la carii dentare,
respectiv candidozå bucalå (Fig. 2).
Evaluarea func¡iei glandei salivare joacå un rol
foarte important în men¡inerea sånåtå¡ii orale ¿i ar
trebui så fie incluså în prima vizitå a fiecårui nou
pacient examinat, cât ¿i în observa¡iile realizate
cu ocazia vizitelor ulterioare. Indiferent de reclama¡iile ulterioare, existå întrebåri standard care pot
identifica pacien¡ii cu un risc sporit. Cele patru
întrebåri eviden¡iate:
1. Cantitatea de salivå din gurå este prea micå,
prea mare sau nu pute¡i face diferen¡a?
2. Ave¡i dificultå¡i în timpul înghi¡irii?
3. Ave¡i senza¡ia de gurå uscatå atunci când
mânca¡i?
4. Sorbi¡i lichide pentru a u¿ura înghi¡irea alimentelor solide?

Figura 3. Cre¿tere în volum a
glandelor salivare. Asimetrie facialå
cauzatå de cre¿terea în volum a
glandei parotide drepte la un pacient
cu SS. Umflåtura este asimptomaticå
¿i fluctueazå în dimensiuni de-a
lungul mai multor luni.
(www.medscape.com)
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Valori ale diagnosticårii curente ¿i indica¡ii
ulterioare
Schimbårile calitative ¿i cantitative ale salivei
pot fi utilizate în detectarea expunerii la substan¡e
chimice ¿i patogene sau în cuantificarea gravitå¡ii
sau a riscurilor anumitor afec¡iuni (Jaufman ¿i
Lamster, 2002; Tabak, 2001). De exemplu,
nivelurile salivare pentru alcool (etanol), tutun
(nicotinå, cotininå), cocainå, marijuana, opium ¿i
metadonå corespund surpinzåtor de mult cu concentra¡iile lor în ser ¿i sunt utilizate ca mijloace de
detectare de cåtre companiile de asiguråri ¿i de
cåtre institu¡iile statului, în vederea evaluårii expunerii la aceste substan¡e chimice. Prezen¡a antigenelor sau a anticorpilor în salivå, cum ar fi HIV-1,
HIV-2, hepatita A, B, C, rubeolå, oreion, rubela,
poate fi utilizatå în evaluarea posibilei expuneri la
ace¿ti agen¡i patogeni. Saliva poate fi folositå de
asemenea pentru monitorizarea progresului unei
boli ¿i pentru råspunsul la agen¡ii farmacoterapeutici
cum ar fi: insulina, cortizolul, aldosteronul, estrogenul, progesteronul, litiul, teofilina ¿i cafeina. În
ultimii ani au intrat în aten¡ia activitå¡ilor de cercetare ale mai multor cercetåtori posibilii biomarcatori salivari pentru diabet, cancer ovarian,
cancer mamar, cancer oral, contrac¡ii premature
¿i expunerea la coronavirus în cadrul sindromului
respirator acut sever (SARS). Cu ajutorul descoperirilor remarcabile în domeniu ca terapia geneticå (Voutetakis ¿i al¡ii, 2004) ¿i maparea genomului, saliva va continua så reprezinte o surså
de oportunitå¡i de progres ¿tiin¡ific, utilizate în evaluarea riscurilor, prevenirea bolilor ¿i realizarea
unor modalitå¡i terapeutice.

O ALTERNATIVÅ LA TRATAMENTUL CLASIC:
METODA BIOFEEDBACK-ULUI
În acest moment, existå un numår relevant de studii
care sugereazå importan¡a includerii biofeedback-ului
în practica stomatologicå. Abilitatea de a monitoriza
activitatea muscularå, ¿i indirect, formarea salivei, în
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mod obiectiv pare så reprezinte atât o unealtå
importantå de evaluare, cât ¿i o modalitate de tratare
folosind tehnicile instruc¡iei prin biofeedback.
Biofeedback-ul este o metodå terapeuticå ce
presupune amplificarea unui semnal biologic
uman într-o manierå vizualå sau auditivå a receptorilor senzoriali (ochii ¿i urechile) desemna¡i
în mod natural pentru detectarea de stimuli exteroceptivi. Metoda biofeedback-ului le permite atât
pacientului, cât ¿i clinicianului, så observe schimbårile subtile în activitatea internå ¿i oferå informa¡ii
(feedback) care pot fi utilizate pentru a modifica
aceste procese fiziologice în direc¡ia doritå, chiar
în timpul monitorizårii acestora. În ceea ce prive¿te
tratarea ¿i eliminarea durerii, antrenamentul biofeedback are ca scop diminuarea stimulårii psihofiziologice nepotrivite (ex.: inhibarea muscularå).
Pe scurt, metoda biofeedback-ului poate fi descriså ca plasarea unor electrozi, care sunt prin¿i
sau pu¿i peste mu¿chii maseteri pe fiecare parte a
fe¡ei, ¿i sunt conecta¡i la un echipament care transmite orice activitate electricå înaltå de la grupul
de mu¿chi, indicând încle¿tarea maxilarului la un
amplificator ¿i difuzor care produc alarmå. Metoda
prin care se pot înregistra ¿i utiliza rezultatele biofeedback-ului este electromiografia de suprafa¡å.
Electromiografia de suprafa¡å (sEMG) este o
tehnicå noninvazivå prin care se a¿eazå pe suprafa¡a
pielii electrozi de înregistrare, deasupra mu¿chiului
sau a mu¿chilor viza¡i pentru monitorizare. EMG
måsoarå activitatea muscularå prin detectarea
schimbårilor poten¡ialului electric asociate cu
poten¡ialul de ac¡iune muscularå.
Dezvoltarea tehnologicå a permis o miniaturizare
a dispozitivelor hipersensibile de monitorizare,
acestea fiind capabile så transforme monitorizarea
în timp real a mu¿chilor sistemului cranio-cervicolomandibular într-o procedurå simplå ¿i realizabilå în
cabinet. Tratarea afec¡iunilor temporomandibulare
(TMD), inclusiv prin utilizarea antrenamentului
biofeedback sEMG, reprezintå o abordare moderatå
mai convenabilå decât tratamentele tradi¡ionale, fiind
în acela¿i timp o procedurå reversibilå.
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