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REZUMAT
Introducere. Lipsa igienei orale, o capacitate tampon salivară defi citară sau un număr de colonii bacteriene 
specifi ce peste limita normală pot reprezenta factori de risc ai cariei dentare.
Material şi metodă. Prezentul studiu a fost întreprins pe un lot de 46 de elevi din două şcoli bucureştene, cu 
vârste cuprinse între 10 şi 12 ani. Igiena oro-dentară a fost investigată atât subiectiv, prin administrare de 
chestionare, cât şi obiectiv, prin indicele OHI-S. Factorii de risc salivari au fost identifi caţi şi analizaţi cu 
ajutorul testelor GC Saliva Check Buffer şi GC Saliva-Check Mutans. 
Rezultate. Calcularea indicelui OHI-S pentru lotul de studiu a condus către un grad de igienă orală moderat. 
Aproape o treime din subiecţi au avut un număr peste limită de colonii de Streptococ mutans în salivă. 
Concluzii. Gradul de igienă orală precar, precum şi numărul mare de colonii de Streptococ mutans detectat 
în salivă denotă, din perspectiva factorilor investigaţi, un risc ridicat de carie dentară.

Cuvinte cheie: carie dentară, factori de risc, şcolari, Bucureşti

ABSTRACT
Introduction. A poor oral hygiene, a wick salivary buffering capacity or a high number of colonies of specifi c bac-
teria are real risk factors for dental caries. 
Material and method. This study was conducted on a sample of 46 students aged 10 to 12 years attending two 
schools in Bucharest. Oral hygiene assessment was made both by using questionnaires and by calculating the 
OHI-S score. The salivary risk factors were identifi ed and analyzed using GC Saliva Check Buffer and GC Saliva-
Check Mutans tests. 
Results. OHI-S score for the entire group led to a moderate degree of oral hygiene. Almost 40% of pupils had a 
number of mutans streptococci colonies over the limit. 
Conclusions. The poor oral hygiene and the high number of mutans streptococci colonies in saliva found in this 
study lead to a high dental caries risk.

Keywords: dental caries, risk factors, schoolchildren, Bucharest

Menţiune
Această lucrare este efectuată în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dez-
voltarea Resurselor Umane (POSDRU), fi nanţat din Fondul Social European şi Guvernul 
României prin contractul nr. POSDRU/159/1.5/S/137390.
Studiul a fost realizat cu sprijinul Colgate-Palmolive România.
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INTRODUCERE

Igiena orală este luată întotdeauna în considerare 
atunci când se doreşte evaluarea riscului de carie 
dentară pentru un individ sau pentru o comunitate. 
Ea se poate aprecia fi e subiectiv, prin administrare 
de chestionare pentru evaluarea igienei, fi e obiectiv, 
prin măsurarea ei cu ajutorul diverşilor indici de 
igi enă orală, pentru placă dentară sau pentru depo-
zitele moi. Indiferent de modul de evaluare al igie-
nei, în literatură sunt menţionaţi foarte mulţi indica-
tori pe care s-au bazat cercetările anterioare: frec -
venţa periajului – lipsa periajul zilnic, vârsta la care 
s-a în ceput periajul, prezenţa plăcii bacteriene la 
nive lul dinţilor vizibilă prin simplă inspecţie, 
implicarea părinţilor în periajul/supravegherea pe-
ri a jului co pii lor lor, nefolosirea pastelor de dinţi cu 
fl uor, va lori ridicate ale indicilor gingivali sau de 
placă bacteriană. (1)

Saliva recoltată şi testată poate furniza date im-
portante pentru determinarea riscului de carie den-
tară. Coloniile de Streptococ mutans sunt un indi-
cator foarte fi del. Există teste care determină exact 
cantitatea de colonii de streptococ, caz în care este 
necesară folosirea unui incubator şi teste instant, 
care se pot folosi chiar în cabinetul de medicină 
dentară, care determină dacă numărul coloniilor 
depăşeşte o anumită valoare limită sau nu. Pentru 
aprecierea riscului carios, foarte multe studii au 
urmărit numărul coloniilor de Streptococ mutans, 
singuri sau în asociere cu lactobacilii. (2)

În prezentul articol ne propunem să studiem im-
plicarea igienei orale şi a factorilor salivari (pre-
zenţa coloniilor de Streptococ mutans, capacitatea 
de apărare a salivei, pH-ul de repaus) în contextul 
evaluării riscului de carie dentară pentru un lot de 
şcolari din ciclul gimnazial, din municipiul Bucu-
reşti.

MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul a fost efectuat în Bucureşti pe un lot de 
46 de elevi din clasele a V-a şi a VI-a, metodologia 
aferentă fi ind prezentată în detaliu în articolul 
precedent al acestui studiu. (3) În prezentul articol 
este expusă analiza calităţii igienei orale, precum şi 
analiza factorilor de risc salivari. Instrumentele 
folosite au fost:
• Chestionarul s-a caracterizat prin două întrebări: 

una tip scală de valori cu 5 trepte şi alta cu 
răspuns închis („Da/Nu“)

• Examenul clinic şi realizarea indicelui de igienă 
orală simplifi cat (OHI-S)

• Teste salivare: I – GC Saliva Check Buffer (pen-
tru pH şi capacitatea tampon a salivei) şi II – GC 

Saliva-Check Mutans (pentru determinarea nu-
mă  ru lui de colonii de Streptococ mutans)
Testele salivare s-au utilizat pentru determinarea 

a 3 parametri:

1. PH-ul salivar (s-a utilizat testul I)
Mod de utilizare: saliva s-a colectat într-un reci-

pent din plastic (Fig. 1), iar pH-ul s-a măsurat cu 
ajutorul hârtiei colorimetrice. Valoarea pH-ului a 
fost determinată prin compararea cu o scală de 
culori (Fig. 2), încadrându-se apoi într-una din cele 
trei categorii: acid (5,0-5,8), marcat cu roşu; neutru 
(6-6,6), marcat cu galben; bazic (6,8-7,8), marcat 
cu verde în interpretarea testului.

FIGURA 1. Recoltarea de salivă în recipientul testului

FIGURA 2. Grila de interpretare a pH-ului salivar. Hârtia 
indică o valoare a pH-ului de 6,4

2. Capacitatea tampon salivară (s-a utilizat testul I)
Mod de utilizare: din recipientul cu salivă colec-

tată anterior pentru pH, s-a recoltat cu pipeta o 
mos tră de salivă şi s-au pus 3 picături în cele 3 lo-
curi diferite ale hârtiei pentru măsurarea capacităţii 
tampon. Excesul de salivă s-a tamponat cu un 
şerveţel uscat şi apoi s-a urmărit virarea culorii du-
pă un interval de timp de două minute. Grila de 
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interpretare este formată prin combinaţia a trei nu-
anţe de culori (verde, roşu şi albastru) pentru fi ecare 
combinaţie atribuindu-se câte un scor par. Între 10 
şi 12 capacitatea tampon este normală, sub 10 este 
scăzută, iar sub 6 foarte scăzută (Fig. 3).

FIGURA 3. Grila de interpretare a capacităţii tampon 
salivare. Se acordă scoruri pare între 0 şi 12. 

3. Detectarea riscului de carie dentară (s-a utilizat 
testul II)

Mod de utilizare: saliva s-a colectat în recipientul 
din plastic al testului, până la linia marcată cu litera 
„A“, excesul fi ind îndepărtat. S-a pus mai întâi în 
recipient o picătură din reactivul nr. 1, lovindu-se 
apoi uşor recipientul de cca 15 ori cu degetul pentru 
ca substanţele să se amestece. S-au adăugat apoi 4 
picături din reactivul nr. 2, iar containerul colector 
a fost agitat până ce lichidul şi-a schimbat culoarea 
în verde deschis. Din acest recipient s-a colectat cu 
pipeta din dotare (până la gradaţia nr. 3) o mostră 
de lichid şi s-a depus în rezervorul colector al tes-
tului. S-a aşteptat apoi 15 minute, timp în care, în 
cazul tes tului care a funcţionat normal, a apărut o 
linie roşie-mov în partea din stânga (linia de con-
trol). În dreapta acesteia, a apărut o altă linie mai 
fi nă sau mai accentuată doar în cazul în care reacţia 
a fost pozitivă, fapt care a tradus un risc crescut de 
carie dentară (peste 5 x 105 CFU/ml salivă).

Datele culese cu ajutorul fi şelor şi chestionarelor 
au fost introduse în computer şi prelucrate statistic 
cu ajutorul software-lui IBM SPSS 20, trial version.

REZULTATE

Valorile indicelui OHI-S au fost mai mari la 
vârs ta de 10 ani şi la fete; pH-ul, în schimb, a fost 
mai alcalin la băieţi. Toate valorile sunt redate în 
Tabelele 1 şi 2. Deoarece distribuţia acestor valori 
nu a fost una normală, acestea au fost prezentate 
prin mediană şi abaterea interquartilă. Media indi-
celui OHI-S pentru lotul de studiu a fost 1,39, ceea 
ce traduce un grad de igienă moderat. Pentru testa-
rea eventualelor diferenţe statistic semnifi cative în 
funcţie de sexul subiecţilor s-a folosit testul nepara-
metric Mann-Whitney U. În Tabelul 2 se constată 
că nu există astfel de diferenţe (p>0,05).

TABELUL 1. Valorile obţinute (medianele) pentru indicele 
de igienă (OHI-S), pH-ul salivar şi capacitatea tampon 
salivară (CTS) şi abaterea interquartilă, atât pe grupe de 
vârstă, cât şi pe întreg lotul
Indice/
factor 10 ani 11 ani 12 ani TOTAL

OHI-S 1,5 (0,5-1,83) 0,92 (0,79-1,67) 1,33 (1-2) 1,24 (0,83-2)

pH 7,4 (7,4-7,6) 7,3 (6,8-7,4) 7,2 (6,7-7,4) 7,4 (6,8-7,4)

CTS 10 (4-10) 10 (8-10) 10 (8-10) 10 (8-10)

TABELUL 2. Valorile OHI-S, pH-ului salivar şi CTS 
(mediană + abaterea interquartilă), pe sexe şi testarea 
asocierilor
Indice/factor Fete Băieţi Asociere
OHI-S 1,33 (1-2) 1,16 (0,83-2) p = 0,47
pH 7,2 (6,6-7,4) 7,4 (7,0-7,6) p = 0,09
CTS 10 (8-10) 10 (8-10) p = 0,67

Răspunsurile la întrebările legate de igiena orală 
sunt redate în Fig. 4 şi 5.

FIGURA 4. „În ultimile 3 luni, spuneţi cât de des aţi folosit următoarele!“
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Valorile pentru capacitatea tampon salivară sunt 
redate în Tabelele 1 şi 2; pH-ul „mediu“ pentru tot 
lotul de studiu, exprimat prin valoarea medianei 
valorilor sale, este unul normal, uşor bazic. Capa-
citatea tampon se situează şi ea aproape de limita 
superioară. Se observă în Tabelul 2 că nu există 
diferenţe semnifi cative în funcţie de sexul subiec-
ţilor.

Testele pentru evidenţierea riscului carios pri-
vind numărul de colonii de Streptococ mutans au 
scos în evidenţă un procent de 39% de reacţii pozi-
tive (Fig. 6 şi 7). 

FIGURA 6. Rezultatele testului pentru Streptococ mutans

FIGURA 7. Test pentru Streptococ mutans cu valoare 
pozitivă. Se observă linia verticală apărută în stânga liniei 
de control (săgeată)

DISCUŢII

În articolul precedent al acestei cercetări se 
remarca un indice DMF-T foarte mic (1,50) în 
com paraţie cu cercetările precedente. (3) Din pers-
pectiva igienei orale însă, lucrurile nu stau la fel. 
Obiectiv, indicele OHI-S traduce un grad de igienă 
moderat, al treilea ca şi gravitate dintr-o serie de 4. 
La mulţi copii placa bacteriană a putut fi  observată 
încă de la începutul examinării clinice. Nici evalu-
area subiectivă nu scoate în evidenţă parametrii 
foarte buni ai igienei orale, doar aproximativ 20% 
declarând că folosesc aţa dentară des şi foarte des şi 
puţin sub 40% recunoscând că există săptămâni 
când nu se spală în fi ecare zi pe dinţi (de câteva ori 
pe săptămână). Aşadar, acumularea de placă şi de 
depozite moi de la nivelul dinţilor rămâne o proble-

FIGURA 5. „Pentru fi ecare din următoarele afi rmaţii, răspundeţi cu DA sau NU!“
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mă destul de pregnantă printre elevii prezentului lot 
de studiu.

Valorile medii obţinute pentru pH sau pentru 
capacitatea tampon salivară au fost în limite nor-
male, chiar aproape de limita superioară. Deci pu-
tem considera, în vederea particularizării pe lotul 
(populaţia) de studiu, că o valoare a pH-ului de re-
paus afl ată în zona mijlocie (6,0-6,6) acidă repre-
zintă o abatere de la normal şi poate contribui la un 
teren favorabil pentru dezvoltarea de leziuni cari-
oase.

În ceea ce priveşte numărul coloniilor de Strep-
tococ mutans, valorile testului indică reacţii pozi-
tive în aproximativ 40% din cazuri. Pe de altă parte, 
s-a constatat că aproape o treime din teste au fost 
neconcludente, linia-martor fi ind absentă. Acest 
lucru s-a datorat probabil unor temperaturi scăzute 
ale mediului ambiant în care s-au efectuat reacţiile, 
ştiut fi ind că frigul încetineşte reacţia testului. Luând 
în calcul aceste două situaţii – reacţiile pozitive şi 
procentul destul de ridicat al testelor neconcludente 
– se poate presupune că situaţia reală ar fi  fost alta, 
în sensul unui procent mai ridicat de reacţii pozitive.

Sunt multe cercetări care folosesc determinarea 
numărului de colonii de Streptococ mutans în apre-
cierea riscului carios sau în predicţie. (4-7) Totuşi, 
majoritatea lor preferă o împărţire pe grade risc: 

sub 20.000 CFU/ml, 20.000-100.000 CFU/ml, 
100.000-1.000.000 CFU/ml şi peste 1.000.000 
CFU/ml, care ar fi  mult mai reprezentativă pentru 
riscul de carie dar în acelaşi timp şi mult mai greu 
de realizat (folosirea altor tipuri de teste sau a in-
cubatorului). Analiza cu ajutorul testelor cu rezultat 
imediat oferă rapiditate şi în acelaşi timp este destul 
de relevantă.

CONCLUZII

• Igiena orală a subiecţilor prezentului lot de stu-
diu a fost una precară.

• Valorile pH-ului salivar şi a capacităţii de 
tampon salivare au fost în limite normale.

• Aproape o treime din copii au prezentat un nivel 
critic al coloniilor de Streptococ mutans
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