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REZUMAT
Introducere. Riscul de carie dentară este un factor cheie care îşi pune amprenta pe evoluţia ulterioară a 
stării de sănătate dentară. Acesta reprezintă un factor demn de luat în seamă în construcţia strategiilor 
preventive individuale sau în comunităţi.
Materiale şi metodă. Au fost analizate 46 de fi şe conţinând date referitoare la situaţia actuală privind caria 
dentară şi a factorilor ei de risc pentru un lot de 46 de elevi din două şcoli ale municipiului Bucureşti. În urma 
analizei făcute, riscul de carie dentară a fost estimat cu ajutorul programului Caries Risk (v. 1.0), primul 
program de acest gen conceput şi calibrat pe pacienţi din România.
Rezultate. Riscul de carie dentară a lotului de studiat a fost de aproximativ 40%. La fete s-a constatat un risc 
mai ridicat cu aproximativ 13% faţă de cel al băieţilor. 
Concluzii. Programul Caries Risk s-a dovedit o unealtă efi cace în aprecierea riscului de carie dentară, în 
sensul uşurinţei introducerii parametrilor şi al timpului scurt necesar procesării datelor.

Cuvinte cheie: carie dentară, factori de risc, program informatic dentar

ABSTRACT
Introduction. Dental caries risk is a key factor which may infl uence dental health in the near future. It is a very 
important factor for developing individual or community preventive strategies.
Material and method. 46 dental records were analyzed including data of caries baseline and caries risk factors 
in a group of 46 schoolchildren from city of Bucharest. The overall caries risk was estimated using version 1.0 of 
Caries Risk software, the fi rst software designed and calibrated to provide caries risk for Romanian patients.
Results. The caries risk was approximately 40% in our sample. The girls had a higher risk by about 13% com-
pared to boys.
Conclusions. Caries Risk software is an effective tool for estimating caries risk by having an easy mode for input 
data and a short time needed for processing.
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INTRODUCERE

Este foarte important atât pentru pacient, cât şi 
pentru medicul dentist să afl e, respectiv să apre-
cieze, riscul de carie dentară, pentru că atunci me-
dicul dentist va şti ce măsuri preventive să adopte, 

Menţiune
Această lucrare este efectuată în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resur-

selor Umane (POSDRU), fi nanţat din Fondul Social European şi Guvernul României prin contractul nr. 
POSDRU/159/1.5/S/137390 şi cu sprijinul Colgate-Palmolive România.

iar pacientul va şti ce indicaţii să respecte. Riscul 
apariţiei leziunilor carioase a fost apreciat prin di-
verse modele statistice, formule matematice sau 
pro grame informatice special concepute în acest 
sens (ex: CariogramTM, PreViserTM). 
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Programul Cariogram™, spre exemplu, poate 
crea un scenariu al riscului de carie dentară, operând 
până la 5 milioane de combinaţii între factorii de 
risc. (1) De asemenea, acesta poate imagina un 
profi l al riscului de carie şi este şi un bun instrument 
pentru programele preventive individuale sau pen-
tru cele concepute pentru colectivităţi, deoarece face 
recomandări în ceea ce priveşte îngrijirea orală pre-
ventivă. (2,3) Un al instrument de analiză este pro-
gramul informatic PreViser™. Acesta creează o 
pre dicţie în timp real (online) pentru caria dentară, 
dar şi în particular, pentru caria radiculară şi pentru 
riscul de fractură. Riscul de carie este calculat 
online şi poate fi  încadrat într-una dintre categoriile 
următoare: scăzut, moderat şi crescut. (1)

Acest articol prezintă un nou program informatic 
recent conceput în scopul aprecierii riscului apa-
riţiei leziunilor carioase la copii. Programul a fost 
conceput şi testat pe parametrii şi factorii de risc ai 
cariei dentare ai unui lot de elevi ce aparţin co mu-
nităţii şcolare a municipiului Bucureşti.

MATERIALE ŞI METODĂ

A fost apreciat riscul de carie dentară evaluând 
fi şele de colecţie a datelor a 46 de elevi cu vârste 
cuprinse între 10 şi 12 ani. Factorii de risc ai cariei 
dentare pentru acest lot de studiu au fost identifi caţi, 
evaluaţi şi calibraţi în două dintre cercetările ante-
rioare. (4,5)

Pentru estimarea riscului de carie dentară a fost 
folosit în premieră prima versiune a programului in-
formatic Caries Risk (v 1.0). Acesta a fost creat uti-
lizând C++11 şi conceput cu o interfaţă simplă şi 
uşor de manageriat, pentru a fi  folosit de către me-
dicul dentist. Programul are ca scop principal apre-
cierea riscului de carie dentară sau, mai exact, esti-
marea riscului apariţiei unei noi leziuni carioase în 
următorii 2 ani. Pentru acest lucru utilizatorul tre-
buie să introducă o serie de parametri (Tabelul 1, 
Fig. 1):

Utilizatorul are posibilitatea introducerii para-
me trilor fi e în limba română, fi e în limba engleză. 
Pe lângă aceste date, programul mai permite intro-
ducerea următoarelor informaţii (Fig. 1):

• numele celui examinat;
• numărul de identifi care al fi şei;
• data examinării;
• numele examinatorului.
În prezent se lucrează la o nouă versiune a 

acestui program, care să permită construirea unei 
baze de date pe seama înregistrărilor create de 
acesta şi să prevadă şi generarea de măsuri pre-

ventive de care pacienţii ar trebui să benefi cieze în 
funcţie de riscul fi ecăruia de apariţie a cariei.

REZULTATE

Cu ajutorul programului Caries Risk (v 1.0) a 
fost calculat riscul mediu de apariţie a unei noi 
leziuni carioase în următorii 2 ani în cadrul lotului 
de pacienţi studiat. Riscul mediu al întregului lot, 
cât şi pe sexe este ilustrat în grafi cul din Fig. 2.

DISCUŢII

Aprecierea riscului de apariţie al cariei dentare 
este relativ simplu de făcut cu programul Caries 
Risk (v 1.0). Afl ându-se la prima sa versiune, Caries 
Risk nu are multe funcţii, dar apreciază riscul 
apariţiei unei noi leziuni carioase pe o perioadă de 
2 ani prin procesarea matematică a mai multor 

FIGURA 1. Caries Risk software – interfaţa de introducere 
a datelor
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Utilizând acest program pe o populaţie cu vârste 
cuprinse între 6 şi 20 de ani, Costache şi Dănilă 
apreciază că acesta este util atât în aprecierea ris-
cului de carie sau de evitare a cariei, cât şi un bun 
program educaţional folosit cu succes atât în uni-
versităţi, cât şi în cabinetele private de medicină 
den tară. (6)

Riscul apariţiei cariei în lotul de studiat este 
unul mediu (aproximativ 40%), având o valoare pro-
centuală mai mare la fete decât la băieţi. Acest lucru 
vine nu numai în completarea situaţiei actuale a lo-
tului de studiu, care arată un indice DMFT mai 
mare la fete, dar şi a cercetărilor anterioare, care 
scot în evidenţă faptul că atât indicii de carie, cât şi 
prevalenţa cariei au valori mai ridicate în cazul 
fetelor. (7) Riscul de carie a mai fost măsurat şi pe 
alte comunităţi din România. Spre exemplu, Han-
ganu şi Murariu au calculat cu ajutorul programului 
CariogramTM o valoare a riscului de carie de 29%, 
cu limite cuprinse între 19% şi 32%, doar că 
populaţia aleasă pentru studiu a fost de vârstă mai 
mare, implicând studenţi la facultatea de medicină 
dentară. (8)

CONCLUZII

Riscul de carie dentară descoperit în prezentul 
studiu a fost unul mediu (aproximativ 40%) şi re-
lativ uşor de obţinut folosind programul Caries 

TABELUL 1
Factor de risc Valoare/categorie introdusă Culegerea datelor
Aprecierea situaţiei actuale:
– DMFT
– DMFS

– 0, 1, 2, 3...
– 0, 1, 2, 3... 

Examen clinic (fără examene complementare) și calculul 
indicilor

Consum de duciuri rafi nate – deloc
– ocazional
– o dată pe săptămână/mai rar
– de mai multe ori pe săptămână
– zilnic

Interviu/chesti onar

Igienă orală – bună
– de nivel mediu 
– nesati sfăcătoare

Apreciere clinică (nu implică colorare):
– nu există placă evidenţiată clinic
– evidenţierea plăcii în canti tate limitată
– placă în canti tate mare însoţită de depozite de tartru 
    evidente și/sau infl amaţii gingivale 

Concentraţie de streptococi 
în salivă

– sub 105 CFU/ml
– peste 105 CFU/ml

Se folosește testul Saliva-Check Mutans

Capacitate tampon salivară – normală
– scăzută
– foarte scăzută

Se folosește testul Saliva-Check Buff er

pH-ul salivar de repaus Se introduce valoarea exactă a pH-ului Se poate folosi o hârti e de pH, hârti e care există și în dotarea 
testului Saliva-Check Buff er

Volumul secreţiei salivare 
măsurat la 5 min.

– < 3,5 ml
– 3,5-5 ml
> 5 ml 

Se folosește testul Saliva-Check Buff er

Fluorizări existente în 
antecedente

– Da
– Nu

Interviu/chesti onar – se iau în calcul doar fl uorizările 
locale profesionale sau generale, indiferent de frecvenţa 
tratamentului aplicat

FIGURA 2. Riscurile medii de carie dentară (pentru întreg 
lotul de pacienţi studiat şi pe sexe) măsurate cu ajutorul 
programului informatic Caries Risk (v 1.0)

parametri. Aceşti parametri au la bază o serie de 
fac tori de risc identifi caţi prin examen clinic şi pa-
ra clinic şi calibraţi pe un lot de copii din comunitatea 
şcolară a municipiului Bucureşti, ceea ce îl face să 
fi e un program informatic specifi c şi adaptat acestei 
comunităţi. 

Pentru a-şi dovedi utilitatea, un program creat 
pentru aprecierea riscului de carie dentară trebuie 
testat pe populaţia ţintă. Zukanovic, spre exemplu, 
a constatat, într-un studiu efectuat pe un lot de copii 
cu vârste de 12 ani din Bosnia, că doar programul 
CariogramTM a reuşit să aprecieze corect evoluţia 
viitoare a activităţii carioase a populaţiei ţintă. (1) 
CariogramTM a fost folosit cu succes şi cu rezultate 
foarte bune şi pe grupuri populaţionale din România. 
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Risk (v 1.0). Programul a prezentat o interfaţă 
simplă şi foarte facilă în ceea ce priveşte intro du-
cerea datelor. O deosebită importanţă în acest gen 
de studii o are obţinerea datelor despre factorii de 
risc ai cariei dentare. De cele mai multe ori, acest 
lucru reprezintă o procedură complexă ce cuprinde 
examinarea clinică, administrarea de chestionare 
de anchetă şi efectuarea mai multor teste paraclinice/
de laborator, acţiuni destul de costisitoare ca timp şi 
resurse. 

Pentru a-şi dovedi însă efi cacitatea în adevăratul 
sens al cuvântului, acest program ar trebui testat 
ulterior şi în studii pe termen mediu şi lung.
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