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REZUMAT
Ţinând cont de impactul pe care îl au modifi cările morfo-funcţionale ale aparatului dento-maxilar în cadrul 
malocluziei clasa a II-a Angle, ne-am propus să studiem prevalenţa acesteia în arealul Craiovei. Studiul s-a 
realizat pe un număr de 1.648 de şcolari din mediul urban şi rural la grupele de vârstă 6-10 şi 10-14 ani.
Atât la fete, cât şi la băieţi a fost urmărită prevalenţa subdiviziunilor II/1 şi II/2 Angle. În lotul studiat prevalenţa 
malocluziei clasa a II-a Angle a fost de 17,65%, în cadrul căreia subdiviziunea II/1 a avut valori de 13,59% şi 
subdiviziunea II/2 de 4,06%. 
În cazul mediului de provenienţă al şcolarilor (urban/rural), a fost observată o prevalenţă de 3 ori mai mare 
pentru subdiviziunea II/1 faţă de II/2 Angle.
Pentru ambele subdiviziuni, valorile prevalenţei au fost aproape egale la fete şi la băieţi, cu variaţii mici între 
6-10 ani şi 10-14 ani atât în mediul rural, cât şi urban.

Cuvinte cheie: prevalenţă, malocluzie clasa a II-a Angle, malocluzie clasa II/1 Angle, 
malocluzie clasa II/2 Angle

ABSTRACT
We analysed the prevalence of Angle Class II/1 and Angle Class II/2 subdivisions both to boys and girls. In the 
researched group, the prevalence of Angle Class II malocclusion was of 17.65%, the fi rst subdivision having val-
ues of 13.59% and the second one II/2 of 4.06%. 
In the case of the schoolchildren’s place of origin (urban/rural) we noticed that the number of Angle malocclusions 
subdivision II/1 was three times bigger than the subdivision II/2.
For both subdivisions, the values of the prevalence were almost equal to boys and girls registering a slight varia-
tion to schoolchildren aged (6 to 10) and (11 to 14), both in the rural and the urban area.

Keywords: prevalence, Angle Class II malocclusion, Angle Class II/1 malocclusion, 
Angle Class II/2 malocclusion

INTRODUCERE

Toţi autorii atrag atenţia asupra discrepanţei 
dintre aşteptări şi situaţia reală în ceea ce priveşte 

anomaliile dento-maxilare. Adresabilitatea în ca bi-
netele de specialitate cuprinde grupa de vârstă între 
15 şi 30 de ani, deoarece în această perioadă sunt 
con ştientizate tulburările fi zionomice, fonetice, 
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masticatorii. Toate acestea, per total, reprezintă un 
inconvenient pentru integrarea socială şi scăderea 
parametrilor calităţii vieţii. Studii în acest sens au 
fost efectuate de specialişti din lumea întreagă. S-a 
urmărit stabilirea prevalenţei anomaliilor clasa a 
II-a Angle în funcţie de număr populaţional, zonă 
geografi că, rasă, moment istoric. Şi la noi în ţară au 
fost făcute studii pentru stabilirea prevalenţei ano-
maliilor dento-maxilare de autori ca: Schapira – 
52%, Cocârlă şi col – 50-60%, Firu – 75%, Câm-
peanu M. – 46%, Dorobăţ şi col. – 73,6-76,9%. (3) 
Deoarece tulburările morfo-funcţionale apărute în 
dezvoltarea aparatului dento-maxilar prin frecvenţa 
lor au un impact major asupra personalităţii indi-
viduale, ne-am propus un studiu al prevalenţei 
malocluziei clasa a II-a Angle.

MATERIAL ŞI METODĂ

Colectivul nostru şi-a propus să realizeze un stu-
diu comparativ între prevalenţa anomaliilor de 
clasa a II/1şi II/2 Angle.

Au fost luaţi în studiu şcolari cu vârste cuprinse 
între 6 şi 14 ani din Craiova şi zona limitrofă. S-au 
realizat loturi de copii în funcţie de sex şi vârstă: 
6-10 şi 11-14 ani. Studiul s-a făcut în cadrul proiec-
tului „Educaţia pentru profi laxia dentară. Sănătatea 
orală şi estetica dentară a şcolarilor“.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Studiul s-a efectuat pe un număr de 1.648 de 
copii atât din mediul urban, cât şi rural. Din acest 
număr, 291(17,65%) de copii au fost diagnosticaţi 
cu malocluzii clasa a II-a Angle. Dintre aceştia, 224 
(13,59%) au prezentat anomalii II/1 Angle, iar 67 
(4,06%) de copii II/2 Angle.

Dintre cei 623 de şcolari din zonele rurale limi-
trofe, 87 (13,96%) au fost diagnosticaţi cu anomalii 
clasa a II-a Angle.

Din cei 204 copii din mediul urban diagnosticaţi 
cu anomalii clasa a II-a Angle, 152 (74,5%) au fost 
diagnosticaţi cu clasa a II/1 Angle, iar 52 (25,49%) 
cu clasa II/2 Angle.

FIGURA 1. Copii cu malocluzii clasa a II/1 şi II/2 Angle

Din cei 1.061 de şcolari consultaţi în Craiova, 
204 (19,22%) prezentau anomalii clasa a II-a 
Angle.

FIGURA 2. Copii din mediul urban cu anomalii clasa II/1 şi 
II/2 Angle 

Din cei 152 (Angle II/1) de copii din mediul 
urban, 100 (65,7%) au avut vârste cuprinse între 6 
şi 10 ani, dintre care 53 (53%) băieţi şi 47 (47%) 
fete.

FIGURA 3. Mediul urban, băieţi şi fete cu anomalii clasa 
II/1 Angle, grupa de vârstă 6-10 ani

Din cei 152 (Angle II/1), 52 (34%) aveau vârste 
între 11 şi 14 ani. Dintre aceştia, 23 au fost băieţi 
(44,23%) şi 29 fete (55,76%).

FIGURA 4. Mediul urban, băieţi şi fete cu anomalii 
clasa II/1 Angle, grupa de vârstă 11-14 ani

Dintre cei 52 (25,49%) de copii din mediul 
urban diagnosticaţi cu malocluzii clasa II/2 Angle, 
25 (48,07%) au avut vârste cuprinse între 6 şi 10 
ani, 13 (52%) fi ind băieţi şi 12 fete (48%).
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Între 11 şi 14 ani au fost diagnosticaţi cu mal-
ocluzii clasa II/2 Angle 27 copii (51,92%), dintre 
care 17 băieţi (62,98%) şi 10 fete (37,01%).

În mediul rural, din cei 87 de copii cu malocluzii 
Angle clasa a II-a, 15 (17,24%) au prezentat sub-
diviziunea II/2 Angle.

La grupa de vârstă 6-10 ani am găsit 6 copii 
(40%), dintre care 2 băieţi (33,33%) şi 4 fete 
(66,66%) cu malocluzii clasa II/2 Angle.

FIGURA 5. Mediul urban, băieţi şi fete cu anomalii clasa 
II/2 Angle, grupa de vârstă 6-10 ani

FIGURA 6. Mediul urban, băieţi şi fete cu anomalii clasa 
II/2 Angle, grupa de vârstă 11-14 ani

În mediul rural, malocluzii clasa II/1 Angle au 
prezentat 72 de copii (82,75%) din lot. Între 6 şi 10 
ani, au fost diagnosticaţi 33 (45%) de copii (II/1 
Angle), dintre care 19 băieţi (57,57%) şi 14 fete 
(42,42%).

FIGURA 7. Mediul rural, băieţi şi fete cu anomalii clasa II/1 
Angle, grupa de vârstă 6-10 ani

Între 11 şi 14 ani, malocluzii II/1 Angle au pre-
zentat 39 de copii (54,16%), dintre care 20 de băieţi 
(51,28%) şi 19 fete (48,71%).

FIGURA 8. Mediul rural, băieţi şi fete cu anomalii clasa II/1 
Angle, grupa de vârstă 11-14 ani

La grupa 11-14 ani, subdiviziunea II/2 Angle au 
prezentat 9 copii (60%) din lot, dintre care 6 băieţi 
(66,66%) şi 3 fete (33,33%).

FIGURA 9. Mediul rural, băieţi şi fete cu anomalii clasa II/2 
Angle, grupa de vârstă 6-10 ani 

În prima etapă a studiului efectuat cu privire la 
stabilirea prevalenţei malocluziilor la şcolari cu 
vârste între 6 şi 14 ani a fost înregistrat un procent 
de 43,4%. Din acest procent, 17,65% îl reprezintă 
numai anomaliile clasa a II-a Angle. (4)

Autori din lumea întreagă au studiat prevalenţa 
anomaliilor de clasa a II-a Angle, iar în cadrul 
acesteia, subdiviziunile II/1 şi II/2, ceea ce justifi că 
şi studiul nostru în această zonă geografi că.

Colectivul nostru s-a axat şi pe studiul com pa-
rativ al prevalenţei malocluziilor clasa a II-a Angle 
în mediul de provenienţă: rural şi urban, grupe de 
vârstă şi sex.

Şi pe teritoriul ţării noastre a fost studiată pre va-
lenţa anomaliilor clasa a II-a Angle, ca de exemplu:

• între 3 şi 15 ani, Stanciu, citat de Romanec, 
men ţionează o prevalenţă de 16,06% a sub-
diviziunii II/1 Angle şi 14,22% a subdiviziunii 
II/2 Angle. (5)

FIGURA 10. Mediul rural, băieţi şi fete cu anomalii clasa 
II/2 Angle, grupa de vârstă 11-14 ani
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• pentru arealul minier Roşia Montană, Todor, 
în studiul realizat, a găsit o valoare a pre va-
lenţei de 22,3% pentru clasa II/1 Angle şi o 
va loare de 14,2% pentru clasa II/2 Angle. 
(1,2)

Valoarea de 17,65% a prevalenţei anomaliilor 
clasa a II-a Angle găsită în arealul Craiovei se în-
cadrează în marja procentuală din literatura de 
specialitate din ţara noastră.

Am constatat prevalenţa anomaliei clasa a II-a 
cu valori asemănătoare cu cele menţionate de alţi 
autori din ţara noastră.

În cadrul malocluziei clasa a II Angle, sub-
diviziunea II/1 a prezentat o prevalenţă de 13,59%, 
iar subdiviziunea II/2 o prevalenţă de 4,06% din 
lotul studiat, valori semnifi cativ mai mici decât în 
alte zone geografi ce din ţara noastră.

CONCLUZII

Malocluziile clasa a II-a Angle prezintă o pre-
valenţă de 17,65% din lotul studiat. Am constatat 

prevalenţa anomaliei clasa a II-a cu valori ase-
mănătoare cu cele menţionate de alţi autori din ţara 
noastră. 

Subdiviziunea II/1 are o prevalenţă de 3 ori mai 
mare decât subdiviziunea II/2. Acelaşi raport de 3/1 
între cele 2 subdiviziuni se menţine şi în cazul me-
diului de provenienţă al şcolarilor urban/rural.

La grupa de vârstă 11-14 ani, în mediul urban 
prevalenţa malocluziei II/1 are o valoare de 2 ori 
mai mică decât cea din grupa de vârstă 6-10 ani. În 
cazul malocluziei II/2 Angle, în mediul urban 
prevalenţa malocluziei II/2 este uşor crescută la 
grupa de vârstă 11-14 ani decât la grupa 6-10 ani. 

Valorile prevalenţei sunt aproape egale la fete şi 
băieţi pentru ambele subdiviziuni de clasa a II-a. 
Angle, atât în mediul rural, cât şi urban, cu variaţii 
foarte mici între 6 şi 10 ani şi 11 şi 14 ani.

Notă. Toţi autorii au contribuit în mod egal la 
elaborarea acestui articol ştiinţifi c.
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