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REZUMAT
Obiective. Urmărirea corelaţiilor care apar între frecvenţa cariilor dentare, apreciată ca index cariogen, şi o 
serie de parametri sanguini uzuali la pacienţi care au fost diagnosticaţi cu hepatită cronică de etiologie alco-
olică.
Materiale şi metodă. Studiul a fost efectuat pe un număr de 25 de pacienţi cu diagnostic de hepatită cronică 
de etiologie alcoolică. Au fost determinaţi următorii parametri sanguini: hemograma (numărul de eritrocite, 
hemoglobina totală, hematocritul, volumul eritrocitar mediu, hemoglobina eritrocitară medie, concentraţia 
hemoglobinei eritrocitare medii), numărul de trombocite, leucograma (numărul de leucocite, procentul de 
neutrofile, limfocite, monocite, eozinofile, bazofile) şi concentraţiile glucozei, ureei şi creatininei.
Rezultate. Valorile medii determinate au fost: indicele cariogen 1,8±0,96, eritrocite 4,66±0,51x106/mm3, con-
centraţia hemoglobinei totale 14,67±1,26 g/dL, hematocritul 44,45±3,75%, volumul eritrocitar mediu 
95,6±6,03 fL, hemoglobina eritrocitară medie 31,6±1,86 pg, concentraţia hemoglobinei eritrocitare medii 
33,01±1,02 g/dL, trombocite 2,7±0,61x105/mm3, leucocite 8812±2065,66/mm3, neutrofile 63,32±8,75%, lim-
focite 26,32±8,48%, monocite 7,99±2,02%, eozinofile 1,87±1,6%, bazofile 0,5±0,31%, glicemia 91,52±8,38 
mg/dL, concentraţia de uree 32,12±8,44 mg/dL şi de creatinină 0,92±0,19 mg/dL.
Concluzii. Am stabilit corelaţii semnificative statistic între indicele cariogen şi hemoglobina totală, hemato-
crit, concentraţia hemoglobinei eritrocitare medii şi glicemie.

Cuvinte cheie: hepatită cronică alcoolică, index cariogen, parametri sanguini

ABSTRACT
Objectives. To investigate the correlations between the frequency of dental caries, assessed as cariogenic 
index, and a series of blood parameters in patients diagnosed with chronic hepatitis of alcoholic etiology.
Materials and method. The study was conducted on a total of 25 patients diagnosed with chronic hepatitis 
of alcoholic etiology. The following blood parameters were determined: blood count (erythrocyte count, total 
hemoglobin, hematocrit, mean red blood cell volume, mean red blood cell hemoglobin, mean erythrocyte 
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hemoglobin concentration), platelet count, white blood cell count (leukocyte count, neutrophils ratio, lympho-
cytes ratio, monocytes ratio, eosinophils ratio, basophils ratio) and glucose, urea and creatinine concentra-
tions.
Results. The mean values were: cariogenic index 1.8±0.96, erythrocytes 4.66±0.51x106/mm3, total hemo-
globin concentration 14.67±1.26 g/dL, hematocrit 44.45±3.75%, mean erythrocyte volume 95.6±6.03 fL, 
mean erythrocyte hemoglobin 31.6±1.86 pg, mean erythrocyte hemoglobin concentration 33.01±1.02 g/dL, 
platelet count 2.7±0.61x105/mm3, leukocytes 8,812±2,065.66/mm3, neutrophils ratio 63.32±8.75%, lympho-
cytes ratio 26.32±8.48 %, monocytes ratio 7.99±2.02 %, eosinophils ratio 1.87±1.6%, basophils ratio 
0.5±0.31%, glycemia 91.52±8.38 mg/dL, urea concentration 32.12±8.44 mg/dL and creatinine 0.92±0.19 mg/dL.
Conclusions. We have been able to establish statistically significant correlations between the cariogenic 
index and total hemoglobin, hematocrit, mean erythrocyte hemoglobin concentration and glycemia.

Keywords: chronic alcoholic hepatitis, cariogenic index, blood parameters

INTRODUCERE

La consumatorii de alcool în cantităţi mari, sta-
tusul cavităţii orale este adesea afectat, incidenţa 
cariilor dentare fiind semnificativ mai mare compa-
rativ cu neconsumatorii. Factorii implicaţi sunt pe 
de-o parte alcoolul în sine, care afectează structuri-
le orale şi eficienţa mecanismelor de apărare speci-
fice şi nespecifice, şi pe de altă parte igiena precară 
a pacienţilor şi starea de malnutriţie generală (1).

Termenul de hepatită alcoolică defineşte infla-
maţia apărută la nivel hepatic pe fondul unui con-
sum de alcool abuziv, pe o perioadă lungă de timp. 
Relaţia care există între caracteristicile consumului 
de alcool (cantitatea, durata consumului, tipul de 
băutură alcoolică consumată) şi apariţia afecţiunii 
hepatice este una complexă (1).

Alcoolismul reprezintă o importantă problemă 
de sănătate, cu consecinţe multiple socio-economi-
ce, a cărei diagnosticare timpurie este foarte utilă 
pentru preîntâmpinarea apariţiei efectelor structu-
rale şi funcţionale asupra ţesuturilor şi organelor (1). 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii apreciază că, 
anual, secundar consumului abuziv de alcool, la ni-
vel global se înregistrează circa 3,3 milioane de de-
cese. Menţionăm faptul că acest consum este incri-
minat ca fiind factor etiologic pentru aproximativ 
60 de afecţiuni diferite. Pentru anul 2010, la nivel 
mondial, consumul mediu de alcool a fost estimat 
la 6,2 l alcool pur per persoană cu vârstă mai mare 
de 15 ani (2).

OBIECTIVE

În studiul pe care l-am efectuat, pe un lot de pa-
cienţi diagnosticaţi cu hepatită cronică de etiologie 
alcoolică, ne-am propus urmărirea corelaţiilor care 
apar între frecvenţa cariilor dentare, apreciată ca 
index cariogen, şi o serie de parametri sanguini 
uzuali. Despre unii dintre parametri sanguini se cu-
noaşte faptul că sunt utili a fi folosiţi pentru scree-
ning, diagnostic şi urmărirea evoluţiei acestor paci-

enţi. În prezent, câţiva parametri sanguini sunt 
folosiţi ca markeri ai injuriei hepatocitare din cauza 
alcoolismului, printre care amintim dozarea plas-
matică a gama-glutamiltransferazei (GGT), alanin-
aminotransferazei (ALT), aspartat-aminotransfera-
zei (AST), raportul AST/ALT.

MATERIAL ŞI METODĂ

Datele privind frecvenţa consumului de alcool 
precum şi cantităţile estimate din ultimele 6 luni au 
permis aprecierea consumului de alcool al subiecţi-
lor incluşi în studiu. În acest studiu nu au fost in-
cluşi acei subiecţi care au infirmat consumul de al-
cool în ultimele 6 luni.

La pacienţii din lot, coafectarea hepatică de eti-
ologie virală a fost exclusă efectuând următoarele 
determinări: anti-VHA IgM, anti-HBc IgM, 
AgHBs, AgHBe, anti-HBe, anti-HBc, anti-VHC. 

În condiţii aseptice, prin puncţie venoasă, au 
fost recoltate probe de sânge dimineaţa (între orele 
8:30 şi 9:30), după un post alimentar total de mini-
mum 12 ore, iar prelucrarea lor a fost realizată fo-
losind tehnicile standard de preparare a probelor 
pentru analize clinice de laborator. De la fiecare 
pacient, 2 probe de sânge a câte 5 ml au fost trimise 
la laboratorul de imunochimie, unde au fost centri-
fugate. Plasma rezultată a fost păstrată îngheţată la 
-20°C pentru analize ulterioare. Menţionăm faptul 
că, exceptând pacienţii la care tratamentul medica-
mentos a fost o necesitate, participanţilor incluşi în 
studiu nu li s-a permis administrarea de medica-
mente cu 24 de ore înainte de recoltare. 

Examinarea dentiţiei şi a părţilor moi a permis 
aprecierea statusului cavităţii orale. Astfel, au fost 
identificaţi şi număraţi dinţii lipsă, cariile în evolu-
ţie precum şi cele tratate (la nivelul coroanelor şi 
rădăcinilor dentare). Rezultatul obţinut la această 
analiză l-am notat ca fiind indice cariogen.

Identificarea a cel mult 4 leziuni carioase a fost 
notată cu „+“, cu „++“ identificarea a 4 până la 10 
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leziuni carioase şi cu „+++“ dacă au fost observate 
mai mult de 10 leziuni. 

În studiul de faţă s-a urmărit de asemenea şi pre-
zenţa leziunilor mucoasei orale, a retracţiilor gingi-
vale precum şi aspectul papilelor linguale. Pacienţii 
cu ulceraţii sau inflamaţii importante ale mucoasei 
orale nu au fost incluşi în cadrul acestui studiu. 

Din probele de sânge recoltate de la subiecţii lo-
tului studiat au fost determinaţi următorii parame-
tri: numărul de leucocite, procentul de neutrofile, 
limfocite, monocite, eozinofile, bazofile, numărul 
de eritrocite, hemoglobina totală, hematocritul, vo-
lumul eritrocitar mediu, hemoglobina eritrocitară 
medie, concentraţia hemoglobinei eritrocitare me-
dii, numărul de trombocite, concentraţiile serice ale 
glucozei, ureei şi creatininei. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Studiul de faţă a inclus un număr de 25 de paci-
enţi, diagnosticaţi cu hepatită cronică de etiologie 
alcoolică şi cu o medie de vârstă de 41,16 ± 7,93 
ani. În studiu au fost incluşi 23 de pacienţi de sex 
masculin şi 2 pacienţi de sex feminin. 

În Tabelul 1 sunt prezentate valorile serice ale 
numărului de eritrocite, ale hemoglobinei totale, 
hematocritului, volumului eritrocitar mediu, hemo-
globinei eritrocitare medii, concentraţiei hemoglo-
binei eritrocitare medii şi ale numărului de trom-
bocite la pacienţii cu hepatită cronică alcoolică din 
lot. Totodată, în acest tabel se pot observa şi valori-
le medii ale parametrilor studiaţi precum şi deviaţi-
ile standard. 

TABELUL 1. Parametrii hemogramei

Pacient
Indice 

cariogen
Eritrocite
x106/mm3 Hb g/dl Ht % VEM fL HEM pg CHEM g/dl

Trombocite
x105/mm3

F 3 3,98 12,7 37,5 94,2 32 33,9 2,96

M 0 5,09 15,2 45,7 89,6 29,9 33,3 2,45

M 2 4,58 15 44,5 97,1 32,8 33,7 3,23

M 3 4,93 13,6 42,2 85,7 27,7 32,3 4,09

M 1 3,97 12,8 41,3 104 32,2 31 2,24

M 2 5,02 15,5 47,1 93,8 30,8 32,8 2,30

M 3 4,11 13,9 41,6 101,2 33,7 33,3 1,77

M 3 4,50 15 45 100 33,4 33,4 2,55

M 1 4,43 13,8 44,8 101 31,1 31 2,65

F 1 3,90 12,6 35,3 90,5 32,3 35,7 2,38

M 2 4,75 15,2 44,5 93,7 31,9 34,1 1,51

M 3 4,51 15,8 47,9 102,6 35 33 2,59

M 2 5,06 15,8 47,5 93,9 31,3 33,3 1,47

M 1 4,59 14 42,7 92,9 30,5 32,8 3,29

M 1 5,06 16 48 94,8 31,6 33,3 3,23

M 2 5,74 17,2 52,3 91 30 32,9 2,47

M 3 4,88 14,9 45,3 92,8 30,6 33 2,80

M 1 5,64 16,3 48,5 85,9 28,8 33,5 3,02

M 2 5,13 15,8 46,4 90,5 30,7 33,9 2,84

M 2 4,58 15,6 47 102,4 34,2 33,3 3,87

M 2 4,25 14,4 46,1 108 33,8 31,2 2,97

M 0 4,69 13,9 42,5 90,6 29,7 32,7 2,68

M 3 3,65 12,3 38,1 104,4 33,7 32,2 2,84

M 1 4,44 14,8 44 99,1 33,2 33,5 2,46

M 1 5,04 14,6 45,5 90,3 29 32,1 2,88

valoare medie 1,80 4,66 14,67 44,45 95,60 31,60 33,01 2,70
deviaţie standard 0,96 0,51 1,26 3,75 6,03 1,86 1,02 0,61
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Valorile medii determinate sunt: numărul de eri-
trocite 4,66±0,51x106/mm3, concentraţia hemoglo-
binei totale 14,67±1,26 g/dl, hematocritul 44,45 ± 
3,75 %, volumul eritrocitar mediu 95,6±6,03 fL, 
hemoglobina eritrocitară medie 31,6±1,86 pg, con-
centraţia hemoglobinei eritrocitare medii 33,01± 
1,02 g/dl, numărul de trombocite 2,7±0,61x105/
mm3.

În Tabelul 2 sunt prezentate valorile lui „p“, care 
reprezintă semnificaţia statistică a corelaţiei dintre 
indicele cariogen şi numărul de eritrocite, hemo-
globina totală, hematocrit, volumul eritrocitar me-
diu, hemoglobina eritrocitară medie, concentraţia 
hemoglobinei eritrocitare medii şi numărul de 
trombocite.

TABELUL 2. Corelaţia dintre indicele cariogen, 
parametrii hemogramei şi numărul de trombocite 
(semnificaţia statistică)

Pacient Eritrocite Hb Ht VEM HEM CHEM
Trombo-

cite
Corelaţie 
cu IC

-0,192 0,028 0,045 0,25 0,340 -0,041 0,119

Nu am determinat corelaţii semnificative statis-
tic (p>0,05) între indicele de carie şi numărul de 
eritrocite (p = -0,192), volumul eritrocitar mediu (p 
= 0,25), hemoglobina eritrocitară medie (p = 0,340) 
sau numărul de trombocite (p=0,119). În schimb, la 
pacienţii cu hepatită alcoolică din lotul studiat, am 
obţinut rezultate semnificative statistic (p<0,05) în 
cazul corelaţiei indicelui cariogen cu hemoglobina 
totală (p=0,028), hematocritul (p=0,045), concen-
traţia hemoglobinei eritrocitare medii (p=-0,041) 
(Fig. 1).

Corelaţiile obţinute în studiul nostru (efectuat pe 
subiecţi cu hepatită cronică alcoolică) între indicele 
cariogen şi hematocrit, respectiv între indicele cari-
ogen şi concentraţia hemoglobinei se regăsesc în 
literatura de specialitate menţionate pentru popula-
ţia generală. Astfel, Sadeghi M. şi colab., Tang RS 
şi colab. şi Bansal K. şi colab. afirmă o corelaţie 

directă şi semnificativă statistic între concentraţia 
hemoglobinei în sânge şi prevalenţa cariei precum 
şi între hematocrit şi prevalenţa cariei dentare (3-5). 

În Tabelul 3 sunt prezentate valorile serice ale 
numărului de leucocite, procentului de neutrofile 
(N), limfocite (L), monocite (M), eozinofile (E), 
bazofile (B), precum şi concentraţiile glucozei, ure-
ei şi creatininei plasmatice la pacienţii cu hepatită 
cronică alcoolică incluşi în cadrul lotului studiat. 
Pentru aceşti parametri, în Tabelul 3, se pot observa 
valorile medii şi deviaţiile standard. 

Valorile medii determinate sunt: leucocite 
8812±2065,66/mm3, neutrofile 63,32±8,75%, lim-
focite 26,32±8,48%, monocite 7,99±2,02%, eozin-
ofile 1,87±1,6%, bazofile 0,5±0,31%, glicemia 
91,52±8,38 mg/dl, concentraţia de uree 32,12±8,44 
mg/dL şi de creatinină 0,92±0,19 mg/dl.

În Tabelul 4 sunt prezentate valorile lui „p“, care 
reprezintă semnificaţia statistică a corelaţiei dintre 
indicele cariogen şi leucocitele totale, neutrofile, 
limfocite, monocite, eozinofile şi bazofile. Menţio-
năm faptul că nu am identificat o corelaţie semnifi-
cativă statistic (p > 0,05) între indicele cariogen şi 
parametrii prezentaţi în Tabelul 4.

Conform rezultatelor obţinute în cadrul studiu-
lui nostru, absenţa unei corelaţii între elementele 
leucogramei şi indicele cariogen este în concordan-
ţă cu concluziile cercetărilor la nivel de populaţie 
generală. Astfel, Travis R. şi colab. au analizat pe 
un lot de 100 de copii sănătoşi corelaţiile dintre ele-
mentele leucogramei şi caria dentară. Rezultatele 
lor arată că nu s-au înregistrat modificări anormale 
ale leucogramei la pacienţii cu carie dentară până în 
stadiul de celulită facială acută. Colonizarea bacte-
riană a ţesuturilor dure dentare nu determină un răs-
puns imun sistemic detectabil prin numărarea leu-
cocitelor. De asemenea, nici cariile complicate cu 
parodontită apicală nu determină astfel de modifi-
cări. Un răspuns caracteristic apare în faza de celu-
lită facială, determinând leucocitoză cu neutrofilie, 
monocitoză, eozinopenie şi bazofilopenie (6). 

FIGURA 1. Reprezentarea 
corelaţiei (semnificativă statistic) 
dintre indicele cariogen şi 
hemoglobina totală, hematocrit, 
concentraţia hemoglobinei 
eritrocitare medii 

Indicele
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TABELUL 4. Corelaţia dintre indicele cariogen şi 
parametrii leucogramei pentru pacienţii incluşi în studiu 
(semnificaţia statistică)

Pacient
Leu-

cocite
Neutro-
fi le

Limfo-
cite

Mono-
cite

Eozino-
fi le

Bazo-
fi le

Corelaţie 
cu IC

0,295 -0,236 0,166 0,470 -0,328 0,610

În Tabelul 5 sunt prezentate valorile lui „p“, care 
reprezintă semnificaţia statistică a corelaţiei dintre 
indicele cariogen şi concentraţiile plasmatice ale 
glucozei, ureei şi creatininei. Nu am identificat o 
corelaţie semnificativă statistic între indicele de ca-
rie şi uree (p = 0,209) şi nici între indicele de carie 
şi creatinină (p = 0,120). În schimb, am obţinut o 
corelaţie semnificativă statistic (p < 0,05) între in-
dicele cariogen şi glicemie (p = 0,043) (Fig. 2).

TABELUL 5. Corelaţia dintre indicele cariogen, glicemie 
şi concentraţiile ureei şi creatininei pentru pacienţii 
incluşi în studiu (semnificaţia statistică)

Pacient Glicemie Uree Creati nină

Corelaţie cu IC 0,043 0,209 0,120

În ceea ce priveşte glicemia, se cunoaşte faptul 
că glucoza salivară este direct corelată cu glucoza 
plasmatică. De asemenea, glucoza salivară repre-
zintă substratul nutriţional principal pentru S. mu-
tans, principalul agent cariogen oral. Vibhakar P. şi 
colab. menţionează o corelaţie directă între concen-
traţia glucozei salivare şi prevalenţa cariei dentare (7). 

CONCLUZII

Din rezultatele obţinute în urma determinărilor 
parametrilor sanguini la lotul de pacienţi cu hepati-

TABELUL 3. Parametrii leucogramei şi concentraţiile serice ale glucozei, ureei şi creatininei 

Pacient
Leucocite /

mm3

N
%

L
%

M
%

E
%

B
%

Glicemie 
mg/dl

Uree mg/
dl

Creati nină 
mg/dl

F 8.500 59,6 27,9 8 3,8 0,7 76 41 0,9

M 12.800 67 24,5 6,1 2,2 0,2 94 32 1

M 7.600 72,6 21,6 4,8 0,6 0,4 100 25 0,8

M 12.500 67,8 19,9 10,5 0,8 1 88 42 1

M 5.800 64,7 18,8 8,9 6,9 0,7 85 33 0,9

M 9.300 64,5 27,5 7,2 0,6 0,2 95 25 1

M 11.600 74 13,9 11,2 0,3 0,6 88 23 0,9

M 9.800 62,9 23,4 10,8 2,2 0,7 89 21 0,8

M 6.300 69,3 19,6 10,1 0,8 0,2 96 26 1

F 8.800 59,1 27,6 9,7 3,3 0,3 83 32 0,6

M 9.300 53,3 37,6 6,9 1,6 0,6 96 44 0,8

M 12.100 61,5 28,2 9,1 0,6 0,6 87 18 0,8

M 10.300 73,2 18,4 7,1 0,3 1 84 32 0,8

M 6.400 70,9 21,5 6 1,5 0,1 89 24 1

M 9.700 68 24,5 5,1 1,7 0,7 92 39 0,9

M 8.900 32,4 57,1 7,3 3 0,2 91 30 1,1

M 9.400 56 34,1 8,1 0,8 1 90 29 0,6

M 9.400 58,3 32,3 7 2,2 0,2 101 33 1

M 6.900 61,9 30,7 7 0,3 0,1 100 48 1,6

M 10.200 63,9 25,4 9,6 0,7 0,4 93 39 1

M 5.900 68,8 19,1 9,8 1,3 1 87 37 0,9

M 7.000 66,1 24,7 6,4 2,6 0,2 93 46 1

M 8.100 55,5 31,1 10,8 1,8 0,8 120 22 0,9

M 7.500 69,5 21,3 3,9 5,1 0,2 83 24 0,8

M 6.200 62,2 27,2 8,4 1,8 0,4 88 38 0,8

valoare medie 8812.00 63,32 26,32 7,99 1,87 0,50 91,52 32,12 0,92
deviaţie standard 2065.66 8,57 8,48 2,02 1,60 0,31 8,38 8,44 0,19
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tă cronică alcoolică incluşi în cadrul acestui studiu, 
am stabilit corelaţii semnificative statistic între in-
dicele cariogen şi următorii parametri sanguini: he-
moglobina totală, hematocrit, concentraţia hemo-
globinei eritrocitare medii şi glicemie.

Corelaţiile obţinute sunt în concordanţă cu stu-
diile din literatura de specialitate referitoare la po-
pulaţia generală.

O reabilitare orală parţială sau completă efectu-
ată corect impune clinicianului să ia în considerare 
riscul de carie şi prognosticul de evoluţie al bolii 

FIGURA 2. Corelaţia indicelui 
cariogen cu glicemia (semnificativă 
statistic)

carioase. Astfel, în mod particular, la pacienţii cu 
hepatită cronică de etiologie alcoolică, pentru o 
evaluare mai bună a riscului de carie şi a prognosti-
cului ei, considerăm util pentru medicul stomatolog 
să aibă în vedere utilizarea parametrilor sanguini 
uzuali. 
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