
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXI, NR. 2, AN 2015 183

ODONTOLOGIE 14
CONSERVAREA STRUCTURII DURE DENTARE PRIN 
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REZUMAT
Diagnosticarea cariei dentare trebuie să se realizeze în stadii incipiente pentru a putea conserva pe termen 
lung structurile dure dentare. În plus, tratamentul leziunilor cavitare trebuie să utilizeze materiale adezive de 
obturaţie coronară, care permit strict îndepărtarea leziunii carioase şi nu necesită crearea formelor de 
retenţie, ce implică un sacrifi ciu suplimentar de ţesuturi dentare, periclitând astfel, în timp, rezistenţa dintelui. 
Studiul prezintă cazul unui pacient de 9 ani, de sex masculin, care s-a prezentat cu multiple carii în dentiţia 
mixtă. Planul de tratament conceput a vizat, în primul rând, aprecierea gradului de afectare prin carie al celor 
patru molari de 6 ani prezenţi pe arcade şi alegerea unor tehnici şi materiale de restaurare coronară urmărind 
conceptul ART (Atraumatic Restorative Treatment). Diagnosticul cariilor prezente s-a realizat prin asocierea 
metodelor convenţionale (examinare vizuală, inspecţie şi palpare cu sonda, radiografi e retroalveolară şi 
OPG) cu cele moderne (laser fl uorescenţă DIAGNODent Pen 2190). Tratamentul molarilor primi 36, 46 a 
constat în realizarea unor cavităţi de clasa VI, obturate cu ciment glassionomer (Fuji IX) datorită eliberării 
crescute şi îndelungate de fl uor, iar cel al molarilor 16, 26 s-a realizat prin remineralizarea leziunilor incipiente 
– fl uorizare prin aplicare topică a unui varnish care conţine 5% fl uorură de sodiu (Profl uorid Varnish, Voco 
GmbH).

Cuvinte cheie: DIAGNOdent, laser fl uorescenţă, carie incipientă, ART

ABSTRACT
Caries diagnosis should be done in the early stages in order to preserve long-term hard dental structures. In ad-
dition to that, the cavity lesions treatment should use adhesive materials for crown obturation which allow strictly 
carious lesion removal and do not require the creation of retention forms, involving an additional sacrifi ce of dental 
tissues, thus jeopardizing the tooth resistance. The study presents the case of a 9 years old, male patient who had 
multiple cavities in the mixed dentition. The designed treatment plan aimed, fi rstly, at assessing the degree of 
damage, trough cavities, of the four 6-year molars existing on the arcades and the choice of techniques and ma-
terials for coronal restoration following ART concept (Atraumatic Restorative Treatement). Cavities diagnosis was 
made by combining conventional methods (visual inspection, inspection and palpation by probe, retro alveolar 
radiography and OPG) and modern methods (laser fl uorescence DIAGNOdent Pen 2190). The prime molars 36, 
46 treatment consisted in the creation of some VI class cavities, than plugged with glassionomer cement (Fuji IX) 
due to increased and prolonged release of fl uoride, while the 16, 26 molars treatment was achieved by incipient 
lesions remineralization by topical application of a fl uoride varnish containing 5% sodium fl uoride (Profl uorid var-
nish, Voco GmbH).

Keywords: DIAGNOdent, laser fl uorescence, early stage cavity, ART (Atraumatic 
Restorative Treatement)
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INTRODUCERE

Caria dentară reprezintă o boală cronică, ce 
afec tează populaţia adultă într-un procent de 
aproape 100%, iar copiii de vârstă şcolară în medie 
între 60-90% (1). Diagnosticat în stadii incipiente, 
înainte de a se produce cavitaţia şi a fi  defi nitiv alte-
rată matricea organică a smalţului, acest proces 
poate fi  întrerupt prin favorizarea remineralizării şi 
stoparea demineralizării. Chiar dacă componenta 
anorganică a smalţului a suferit unele modifi cări 
până în momentul diagnosticării leziunii pre-
carioase, atât timp cât nu se atinge o valoare critică 
a pierderii minerale, procesul poate fi  considerat 
reversibil. Pe acest deziderat se bazează şi teoria 
mo dernă a procesului dinamic existent la interfaţa 
smalţ superfi cial-biofi lm dentar/peliculă salivară. 

Prin urmare, diagnosticarea în stadii incipiente a 
pierderii minerale poate fi  compensată total prin 
favorizarea reimpregnării cu ioni anorganici şi se 
obţine astfel restitutio ad integrum, ceea ce în-
seamnă că se pot remineraliza în totalitate ţesuturile 
dure dentare. Din acest motiv, se încearcă o iden-
tifi care precoce a suprafeţelor demineralizate, nu-
mai astfel putându-se conserva cât mai mult din 
structurile dure dentare interesate. (2)

În cazul în care s-a produs totuşi cavitaţie, apre-
cierea zonei adiacente acesteia, respectiv „white 
spot“, investigată doar prin simpla inspecţie vizuală 
şi fără palpare cu sonda dentară, întrucât o manevră 
intempestivă favorizează distrugerea ţesutului pu-
ternic demineralizat, nu oferă sufi ciente date inves-
tigatorului, care se va afl a permanent în dilemă, ori 
de câte ori se confruntă cu o astfel de situaţie 
clinică. Aşadar, respectând principiile tratamentului 
minim invaziv, prin folosirea unui aparat modern 
de diagnostic al cariei dentare se poate face o apre-
ciere mult mai exactă a zonei pe care se va interveni 
prin ablaţia ţesuturilor cariate utilizând frezele 
dentare adecvate. 

Dispozitivele utilizate în acest scop dau codi-
fi cări numerice sau variaţii de culoare, pe care exa-
minatorul trebuie să le interpreteze şi, în corelaţie 
cu alte investigaţii clinice şi paraclinice, să decidă 
atitudinea terapeutică individualizată pe care o 
adoptă pentru cazul studiat. De regulă, se recomandă 
chiar utilizarea în paralel a două sau mai multe me-
tode moderne de diagnostic, prin corelarea datelor 
obţinute putându-se stabili un diagnostic precis. 
Dintre aceste sisteme noi de apreciere a gradului de 
afectare prin carie, putem aminti: laser cu lumină 
fl uorescentă (DIAGNODent), fl uorescenţa lumi-
noasă indusă cantitativ (QLF), transiluminarea cu 
fi bră optică (FOTI) sau radiografi a digitală. Toate 

aceste metode se bazează pe interpretarea modi-
fi cărilor de semnal apărute la trecerea luminii prin 
structurile dure dentare cu modifi cări induse de 
evoluţia procesului carios. (3) 

PREZENTARE DE CAZ

Pacient în vârstă de 9 ani se prezintă în cabinet 
în urgenţă, acuzând durere la nivelul dinţilor 54, 55 
şi tumefacţie în zona geniană dreaptă. Din fi şa de 
observaţie întocmită anterior, rezultă că pacientul 
s-a prezentat de fi ecare dată numai în urgenţă, la 
vizita anterioară relatase aceleaşi simptome evi-
dente în cadranul II, la nivelul dintelui 65. Întrucât 
tratamentul nu fusese urmat cu regularitate nici 
după vizitele anterioare şi starea dinţilor se prezenta 
vizibil agravată, am decis ca în şedinţa respectivă 
să considerăm ca urgenţă evaluarea şi tratamentul 
molarilor de 6 ani prezenţi pe arcadă.

La examenul clinic obiectiv se constată că pa-
cientul prezintă: dentiţie mixtă, multiple leziuni 
carioase simple şi complicate parţial tratate, resturi 
radiculare şi distrucţii coronare importante în den-
tiţia temporară în toate cele patru cadrane, abcese 
vestibulare la nivelul 54, 55, carii dentare la nivelul 
molarilor de 6 ani maxilari şi mandibulari, demi ne-
ralizări la nivelul feţelor vestibulare în 1/3 cervicală 
a dinţilor incisivi mandibulari şi la nivelul feţelor 
vestibulare şi orale ale primilor molari mandibulari 
(Fig. 1 a, b). Examenul ocluzal static a stabilit diag-
nosticul de ocluzie adâncă acoperită cu grad de 
supraacoperire 1/1, datorat distrucţiilor coronare la 
nivelul zonelor de sprijin Korkhaus şi cel dinamic a 
evidenţiat prezenţa unor blocaje în plan transversal 
şi sagital datorate gradului ridicat de supraacoperire.

Pacientul prezintă gingivită hiperplazică, da to-
rată, în mod evident, depozitelor masive de placă 
bacteriană. Igiena este defi citară, se constată şi ha-
lena fetidă, copilul nefi ind motivat şi educat de pă-
rinţi să realizeze igiena orală, dovadă fi ind starea 
actuală a dinţilor. Indicele de igienă orală calculat 
(OHI) are valoarea 10,6. De menţionat că nu a ur-
mat nici un tratament de fl uoroprofi laxie până în 
prezent.

Pentru realizarea unui diagnostic complet, pe 
lângă metoda clasică de consultaţie prin inspecţie şi 
palpare, pacientului i s-a recomandat să realizeze o 
radiografi e panoramică scara 1:1 şi o radiografi e 
retroalveolară, izometrică şi ortoradială în cadranul 
II. 

Prin interpretarea acestora, coroborat cu exa-
menul clinic obiectiv, s-a decis tratarea leziunilor 
carioase prezente în dentiţia mixtă, respectiv ex-
tracţia dinţilor temporari irecuperabili. Pentru 
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stabilirea adâncimii cariilor diagnosticate la nivelul 
celor patru molari permanenţi, ţinând cont şi de 
aspectul alb-cretos al smalţului de la nivelul feţelor 
ocluzale ale acestor dinţi, s-a folosit metoda fl u o-
res cenţei laser prin aplicarea dispozitivului 
DIAGNOdent (KaVo, Germany) ca metodă mo-
dernă de detecţie. Întreaga suprafaţă ocluzală este 
afectată de procesul de demineralizare, ceea ce a 
pus în difi cultate operatorul în stabilirea extinderii 
cavităţii pe durata preparaţiei şi îndepărtării ţesu tu-
rilor dure afectate. Prin aplicarea tehnologiei alese, 

cea cu laser fl uorescenţă, s-a stabilit cu exactitate 
gradul de afectare al suprafeţelor ocluzale, vesti-
bulare şi orale. 

Protocolul aplicat în timpul diagnosticării a ur-
mat etapele indicate de producătorul dispozi tivului:

1. A fost efectuată profi laxia suprafeţelor de 
exa  minat prin periaj dentar cu periuţe ro-
tative soft şi cupe de cauciuc şi pastă de 
periaj neabrazivă fără fl uor, pentru a nu 
afecta suprafeţele demineralizate ale dinţilor.

2. A fost aleasă sonda 1 din trusa aparatului, 
dedicată examinării suprafeţelor ocluzale.

3. Sonda 1 a fost calibrată iniţial pe discul ce-
ra mic corespondent piesei de mână şi s-a ve-
rifi cat coincidenţa valorilor, respectiv C74, 
pe display-ul aparatului.

4. Această sondă a fost ulterior calibrată pe 
faţa vestibulară a incisivilor centrali supe-
riori, în 1/3 medie coronară, suprafaţa fi ind 
aleasă ca referinţă, pentru că vizual a fost 
apreciată ca fi ind indemnă de carie.

5. Calibrarea s-a realizat ulterior pe fi ecare 
dinte examinat, în porţiuni pe care smalţul 
părea sănătos, dar nefi ind concludent da to-
rită gradului de demineralizare, s-a consi-
derat ca referinţă tot suprafaţa incisivilor 11, 
21.

6. Valorile determinate prin laserfl uorescenţă 
la nivelul suprafeţelor examinate au fost sta-
bilite electronic automat şi trasmise prin co-
difi carea numerică. Pentru suprafeţele oclu-
zale ale molarilor 16, 26, codifi cările nume-
rice au fost cuprinse în intervalul 24-32, cu 
cele mai mari valori înregistrate la nivelul 
fosetelor meziale, dar rămânând în categoria 
cariilor incipiente cu potenţial de remine-
ralizare. La nivelul molarilor mandibulari 
36, 46, valorile determinate au fost cuprinse 
între 37-99, cu valori peste limita de 60, atât 

FIGURA 1 a, b. Aspectul iniţial al dinţilor, cu prezenţa multiplelor leziuni carioase simple şi complicate

a b

FIGURA 3. RIO 24, 26

FIGURA 2. OPG-ul pacientului 
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la nivelul şanţurilor şi fosetelor ocluzale, cât 
şi în şanţul lingual, ceea ce le încadrează în 
plaja leziunilor carioase evolutive, cu pene-
trare în smalţ şi dentină (Fig. 4).

Restaurarea leziunilor carioase evolutive de la 
nivelul molarilor 36, 46 s-a realizat prin prepararea 
de cavităţi minim invazive, în sensul în care smalţul 
şi dentina dure, dar demineralizate au fost conser-
vate. Nu s-a realizat nici un fel de formă de retenţie, 
iar extinderea cavităţii s-a realizat până în ţesut dur 
dentar cu indicativul pe DIAGNOdent până la va  -
loarea 30, considerând că, până la această valoare, 
potenţialul de remineralizare a smalţului este maxim. 
Cavitatea rezultată, ocluzo-linguală, a fost obturată 
cu ciment glassionomer (Fuji IX), datorită pro prie-
tăţii binecunoscute a acestei clase de materiale den-
tare de a elibera cantităţi crescute de fl uor, pe ter-
men lung (Fig. 5). După fi nalizarea obturaţiilor şi 
ar monizarea relaţiilor ocluzale, pe toate feţele mo-
larilor obturaţi s-a aplicat acelaşi varnish pentru a 
fl uoriza suprafeţele de smalţ cu aspect modifi cat.

FIGURA 4. Determinarea valorilor maxime cu 
DIAGNOdent la nivelul dintelui 36

PROTOCOL TERAPEUTIC

Remineralizarea cariilor incipiente, prezente la 
nivelul molarilor de 6 ani maxilari s-a realizat prin 
aplicaţii topice de fl uor, folosind un varnish ce con-
ţine 5% fl uorură de sodiu (Profl uorid Varnish, Voco 
GmbH). Pe termen lung, i s-a indicat pacientului să 
folosească zilnic la domiciliu o pastă de dinţi şi o 
apă de gură cu fl uor (Gum Junior, 9-12 ani, Sunstar, 
USA), care conţin o cantitate de fl uor de 1.000 ppm 
şi izomalt, un zaharid necariogen, care a fost ac-
ceptat pentru a fi  adăugat în produsele de igienă 
den tară şi în dulciuri încă din 1990 în SUA şi 
Europa. Periajul dentar va fi  realizat dupa fi ecare 
masă, iar clătirile bucale se vor efectua măcar de 2 
ori pe zi, dimineaţa şi seara, după periajul dinţilor, 
timp de 1 minut. Tot seara, înainte de culcare, pa-
cientul îşi va aplica pe dinţi un produs pe bază de 
Recaldent CPP-ACP (GC Tooth Mousse, Japonia), 
pe o durată minimă de o lună, după care se reeva-
luează rezultatul obţinut.

Pacientul a fost monitorizat la fi ecare 2 săptă-
mâni, în şedinţele programate pentru alte tratamente 
necesare la nivelul cariilor evolutive din dentiţia 
mixtă, prin colorarea plăcii bacteriene şi calculul 
IOL (indice de igienă orală), care s-a redus de la 
92,66% la 54,33%, după 1 lună şi la 39,16% la 6 
luni de la aplicarea măsurilor preventive în cabinet 
şi la domiciliu. Fluorizările prin aplicaţie de varnish 
au fost realizate la 3 luni, urmând ca, în viitor, să fi e 
realizate o dată la 6 luni.

REZULTATE

Pacientul se afl ă încă în tratament, gradul de 
igienă se menţine la un nivel mulţumitor, însă în 
continuare se colaborează relativ difi cil pentru rea-
li zarea tratamentelor dentare. La 6 luni de la insti-
tuirea tratamentului, la nivelul molarilor permanenţi 
nu există carii secundare sau recidivă de carie, iar 
suprafeţele dentare s-au remineralizat (valori 
DIAGNOdent 10-15), ajungând la coduri numerice 
apropiate de cele ale smalţului indemn (valori 0-3). 
Această etapă de investigare confi rmă faptul că 
diagnosticarea a fost una corectă şi că remine ra-
lizarea s-a realizat aproape complet pe suprafeţele 
dentare ce fuseseră intens afectate.

FIGURA 5. Aspectul feţelor ocluzale ale dinţilor 36, 46 
după realizarea obturaţiilor cu glassionomer (Fuji IX)
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DISCUŢII

Colaborarea în timpul tratamentului în cazul 
pacienţilor de vârste mici este uneori difi cilă, la fel 
şi monitorizarea permutării dinţilor ori intervenţia 
promptă în cazul apariţiei unor acutizări sau ac-
cidente, întrucât, de regulă, copiii au un compor ta-
ment imprevizibil. De asemenea, educarea lor şi a 
părinţilor pentru a frecventa cu regularitate un ca-
binet stomatologic şi a accepta derularea unui tra-
tament interceptiv sunt deziderate greu de atins 
mo mentan în România.

În cazul pacienţilor tineri, din cauza incompletei 
mineralizări a dinţilor din momentul erupţiei, dar şi 
a gradului scăzut de igienă orală, se constată o ex-
plozie a numărului de carii, la vârste foarte fragede. 
De aceea, diagnosticul precoce al leziunilor ca-
rioase şi aplicarea unor tratamente minim invazive 
conduc la conservarea structurilor dure dentare pe 
termen lung. Din contră, orice tratament invaziv, 
care implică ablaţia ţesuturilor carioase şi înlocuirea 
lor cu obturaţii coronare de dimensiuni variabile, 

de regulă, conduc în timp la fracturi ale pereţilor 
restanţi sau la complicaţii pulpare.

Aparatele moderne de diagnostic al cariei den-
tare sunt tot mai accesibile, sunt extrem de uşor de 
folosit, sunt neinvazive, rapide şi oferă date exacte, 
dacă sunt folosite respectând în totalitate protocolul 
de lucru (4). Codifi cările numerice oferite de aceste 
dispozitive cu laser fl uorescenţă se pot stoca în 
fi şele pacienţilor la fi ecare şedinţă de evaluare şi 
control şi ajută la monitorizarea pe termen lung a 
rezultatelor obţinute (5).  

CONCLUZII

Alegerea metodelor moderne de diagnostic pre-
coce al cariei dentare, folosirea materialelor de 
obturaţie coronară adecvate respectării principiilor 
ART şi monitorizarea pe termen lung a rezultatelor 
obţinute conduc la succesul pe termen lung al con-
servării dinţilor, dezideratul major al stoma tologiei 
moderne fi ind prevenirea primară a oricăror leziuni 
buco-dentare.
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