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REZUMAT
Scopul studiului a fost evaluarea experienţei carioase a molarului unu permanent (M1P) la un lot de copii 
prezentaţi la tratament în cadrul Clinicii de Pedodonţie a Facultăţii de Medicină Dentară UMF „Carol Davila”.
Material şi metodă. Studiul a fost retrospectiv observaţional, pe un lot de 100 de pacienţi – 50 de fete şi 50 
de băieţi, vârsta medie fiind 7,4±1,1 ani. S-au determinat: numărul de M1P erupţi pe arcadă; statusul odontal 
al M1P examinaţi; indemni, marmoraţi, cu carii simple şi complicate; indicii experienţei carioase; distribuţia 
cariilor pe M1P în funcţie de topografia procesului carios şi de dintele afectat; procentul M1P indemni cu/fără 
sigilare, distribuţia tratamentelor efectuate pe M1P cu marmoraţii şi pe M1P cariaţi. 
Rezultate. 99,5% dintre M1P au fost prezenţi pe arcadă în momentul examinării. 48,74% dintre M1P exa-
minaţi au fost indemni, 15,6% au avut marmoraţii si 35,67% carii simple şi complicate. Indicii DMFT/DMFS: 
băieţi: 1,35±0,77/1,74±0,96; fete: 1,2±0,45/1,5±0,78. În 78,87% dintre M1P, cariile au avut localizare ocluza-
lă. Mai afectaţi au fost M1P inferiori (55%) comparativ cu M1P superiori (45%). Majoritatea M1P au prezentat 
carii simple - 94,4%, restul de 5,6% fiind carii complicate. 27,31% de M1P indemni au fost sigilaţi. Dintre 
M1P marmoraţi, 67,74% au beneficiat de tratament. Numai jumătate (56,33%) din M1P cariaţi au fost trataţi. 
Concluzii. Majoritatea M1P au fost prezenţi pe arcadă în momentul examinării. O treime din M1P prezintă 
deja carii, localizate cel mai frecvent pe faţa ocluzală a molarilor unu inferiori. Majoritatea au fost carii simple. 
Numai un sfert din M1P indemni au fost sigilaţi. 

Cuvinte cheie: caria dentară, molarul unu permanent

ABSTRACT
Aim. To evaluate the caries experience of the first permanent molars (FPM) in a sample group treated in the Pe-
dodontics Department of “Carol Davila” University. 
Material and methods. Cross-sectional study on 100 pacients: 50 girls and 50 boys, mean age 7,4±1,1 years. 
There were calculated: the number of erupted FPM; the odontal status of FPM examined: sound, stained, simple 
and complicated caries; caries experience indices; caries distribution on FPM according to the topography and the 
affected tooth; the percentage of sound FPM sealed and the treatment distribution on stained and decayed FPM. 
Results. 99,5% of FPM were erupted at the examination moment; 48,74% FPM were sound, 15,6% were stained 
and 35,67% had simple and complicated decays. The DMFT/DMFS values were: boys: 1,35±0,77/1,74±0,96; 
girls: 1,2±0,45/1,5±0,78. 78,87% of FPM had caries on the occlusal surface. The lower FPM were more affected 
than the upper FPM: 55% vs. 45%. Most FPM had simple caries – 94,4%, the other 5,6% being complicated car-
ies. 27,31% of the sound FPM were sealed. 67,74% stained FPM were treated. Only half (56,33%) of the decayed 
FPM were treated. 
Conclusions. Most FPM were erupted in the examination day. One third of the FPM already had caries, most of 
them being located on the occlusal surface of the lower FPM. Most of them were simple caries. Only a quarter of 
the sound FPM were sealed.
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INTRODUCERE

Patologia M1P constituie o problemă comple-
xă a stării de sănătate orală, cu un puternic impact 
asupra funcţionalităţii corecte a aparatului dento-
maxilar, precum şi asupra unei dezvoltări dento-fa-
ciale armonioase (1-4).

Chiar dacă se fac eforturi mari pentru prevenirea 
cariilor, OMS declară că patologia carioasă rămâne 
în continuare cea mai frecventă afecţiune a cavităţii 
bucale la copii (5).

Este important să se cunoască frecvenţa şi gra-
vitatea cariilor care afectează M1P pentru a stabili 
noi programe de promovare a sănătăţii orale şi de 
prevenire a afecţiunilor localizate la nivelul aces-
tor dinţi. Astfel, se indică aplicarea tratamentului 
preventiv imediat după erupţia lui M1P în cavitatea 
bucală şi a tratamentului curativ încă din stadiile 
incipiente de carie (6).

SCOP

Scopul studiului a fost evaluarea afectării prin 
carie a M1P la un lot de copii cu vârsta cuprinsă în-
tre 7 şi 9 ani prezentaţi la tratament în cadrul Clini-
cii de Pedodonţie a Facultăţii de Medicină Dentară 
UMF „Carol Davila“.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul retrospectiv observaţional descriptiv a 
fost efectuat pe un lot care a cuprins 100 de paci-
enţi (50 fete şi 50 băieţi) care au fost consultaţi şi 
trataţi în clinica de Pedodonţie din cadrul Facultăţii 
de Medicină Dentară UMF „Carol Davila“, fiind 
analizaţi 398 de M1P. Vârsta pacienţilor a fost în-
tre 7 şi 9 ani, vârsta medie fiind de 7,4±1,1 ani iar 
mediana 7,45.

Criteriile de includere ale pacienţilor în lotul de 
studiu au fost:

 – pacienţi cu vârsta cuprinsă între 7 şi 9 ani;
 – pacienţi cu minim un M1P erupt pe arcadă;
 – pacienţi a căror fişă era corectă şi completă.

Metoda de lucru a constat în analizarea fişelor 
de observaţie clinică şi extragerea din acestea a da-
telor necesare studiului: date personale (nume, pre-
nume, vârstă, sex); numărul de M1P erupţi pe ar-
cadă; statusul odontal al M1P examinaţi: indemni, 
marmoraţi cu carii simple şi complicate, indicii ex-
perienţei carioase; procentul M1P indemni cu/fără 
sigilare; distribuţia cariilor pe M1P în funcţie de 
topografia procesului carios şi de dintele afectat şi 
distribuţia tratamentelor efectuate pe M1P. Datele 

au fost prelucrate statistic utilizând programul Mi-
crosoft Excel 2010 si SPSS 12.0. Pentru compa-
rarea datelor obţinute, s-au folosit testele ANOVA 
unifactorială şi Independent sample t-test. Nivelul 
de semnificaţie a fost fixat la p=0,05. 

REZULTATE

1. Distribuţia procentuală pe sexe a numărului 
de M1P examinaţi: fete n=200 (50,25%) şi băieţi 
n=198 (49,75%) (Fig. 1).

FIGURA 1. Distribuţia procentuală pe sexe a M1P 
examinaţi.

TABELUL 1. Statusul odontal al M1P examinaţi

Total Fete Băieți SS/NS

nr % nr % nr %

Indemni 194 48,74% 99 48,52% 95 48,96% NS (p=0,600)

Marmorați 62 15,6% 38 18,62% 24 12,37% SS (p=0,036)

Cariați 142 35,67% 67 32,84% 75 38,66% SS (p=0,025)

2. Statusul odontal al M1P examinaţi are urmă-
toarele valori: molari indemni n=194 (48,74%), 
molari care prezintă marmoraţii pe suprafaţa oclu-
zală n=62 (15,6%), molari care prezintă procese 
carioase n=142 (35,67%). Nu a existat o diferen-
ţă semnificativă statistic (SS) în ceea ce priveşte 
numărul de dinţi indemni şi cariaţi între cele două 
sexe, dar fetele au avut un număr mai mare de M1P 
cu marmoraţii decât băieţii, diferenţa fiind semni-
ficativă statistic (SS, p=0,036) (Fig. 2, Tabelul 1)

3. Valorile indicilor de experienţă carioasă au 
fost mai mari la băieţi comparativ cu fetele, dar di-
ferenţa dintre cele două sexe a fost NS (Tabelul 2). 
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FIGURA 2. Statusul odontal al M1P examinaţi

FIGURA 4. Distribuţia cariilor în funcţie de M1P afectat

FIGURA 3. Distribuţia cariilor pe M1P în funcţie de 
topografie 

4. În ceea ce priveşte topografia proceselor cari-
oase de la nivelul M1P, majoritatea -78,87% au fost 
prezente pe suprafaţa ocluzală. Fetele au avut un 
număr mai mare de M1P cu carii ocluzale, diferenţa 
fiind SS (p=0,043). Următoarele suprafeţe afectate 
de carie au fost, în ordine: vestibulară, orală, mezi-
ală şi distală; nu a existat o diferenţă SS în ceea ce 
priveşte afectarea ambelor sexe (Fig. 3, Tabelul 3).

TABELUL 2. Indicii de experienţă carioasă

Total Fete Băieţi SS/NS

DMFT 1,34±0,68 1,2±0,45 1,35±0,77 NS (p=0,546)

DMFS 1,68±0,99 1,5±0,78 1,74±0,96 NS (p=0,246)

TABELUL 3. Distribuţia cariilor pe M1P în funcţie de 
topografie 

Total Fete Băieți SS/NS

nr % nr % nr %

Ocluzal 112 78,87% 53 79,1% 59 78,6% SS (p=0,043)

Vestibular 11 7,74% 6 8,9% 5 6,6% NS (p=0,736)

Mezial 7 4,92% 3 4,4% 4 5,3% NS (p=0,855)

Distal 3 2,1% 0 0 3 4% NS (p=0,755)

Oral 9 6,3% 5 7,4% 4 5,3% NS (p=0,655)

TABELUL 4. Distribuţia cariilor în funcţie de M1P afectat 

Total Fete Băieți SS/NS

nr % nr % nr %

16 32 22,5% 13 19,1% 19 25,3% SS (p=0,033)

26 32 22,5% 15 22,3% 17 22,6% NS (p=0,536)

36 37 26% 19 28,3% 18 24% NS (p=0,755)

46 41 28,8% 20 29,8% 21 28% NS (p=0,635)

5. Cel mai afectat dinte a fost M1P inferior 
dreapta, urmând apoi în ordine: M1P inferior stân-
ga şi M1P superiori. A existat o diferenţă SS între 
numărul M1P superior dreapta afectaţi de carie la 
băieţi şi fete (p=0,033, tabelul 3). 

6. Majoritatea M1P a prezentat carii simple- 
94,4%. Numai 5,6% au avut carii complicate. 
Nu a existat o diferenţă SS între cele două sexe 
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FIGURA 5. Frecvenţa cariilor simple şi complicate pe 
M1P (%)

FIGURA 6. Distribuţia M1P indemni cu/fără sigilare (%)

TABELUL 5. Frecvenţa cariilor simple şi complicate pe 
M1P 

Total Fete Băieți SS/NS
nr % nr % nr %

Carie 
simplă

134 94,4% 65 97% 69 92% NS (p=0,633)

Carie 
complicată

8 5,6% 2 2,9% 6 8% NS (p=0,836)

TABELUL 6. Distribuţia M1P indemni cu/fără sigilare 

Total Fete Băieți SS/NS

nr % nr % nr %

Sigilați 53 27,3% 27 28,4% 26 26,2% NS (p=0,677)

Nesigilați 141 72,7% 68 71,5% 73 73,7% NS (p=0,756)

TABELUL 7. Frecvenţa tratamentelor efectuate pe M1P 
cu marmoraţii 

Total Fete Bâieți SS/NS

nr % nr % nr %

Sigilare lărgită 36 58% 25 65,7% 11 45,8% SS (p=0,027)

OPR 6 9,6% 2 5,2% 4 16,6% NS (p=0,586)

Netratat 20 32,2% 11 28,9% 9 37,5% NS (p=0,886)

privind repartiţia cariilor simple/complicate (Fig. 
5, Tabelul 5). 

7. Majoritatea M1P indemni (72,69%) nu a be-
neficiat de sigilare, numai 27,31% prezentând si-
gilări la nivelul suprafeţei ocluzale. Procentul de 
M1P cu/fără sigilări a fost aproximativ egal la fete 
şi băieţi, diferenţa nefiind SS (Fig. 6, Tabelul 6). 

8. Aproximativ 68% din M1P marmoraţi au fost 
trataţi, majoritatea prin sigilări lărgite. Numărul de 
M1P cu sigilări lărgite a fost SS mai mare la fete 
comparativ cu băieţii, p=0,027. Aproximativ o tre-
mie (32%) din M1P cu marmoraţii nu au fost tra-
taţi. (Fig. 7, Tabelul 7). 

FIGURA 7. Frecvenţa tratamentelor efectuate pe M1P 
cu marmoraţii

9. Numai 56% din M1P cariaţi au fost trataţi; 
numărul M1P trataţi a fost SS mai mare la băieţi 
comparativ cu fetele (p=0,017). Restul de 44% din 
M1P afectaţi de carie nu au primit nici un tratament 
(Fig. 8, Tabelul 8). 
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FIGURA 8. Frecvenţa tratamentelor efectuate pe M1P 
cariaţi (%)

TABELUL 8. Frecvenţa tratamentelor efectuate pe M1P 
cariaţi

Total Fete Băieți SS/NS

nr % nr % nr %

Terapie 
convențională

80 56,3% 37 55,2% 43 57,3% SS (p=0,017)

Netratat 62 43,7% 30 44,7% 32 42,6% NS (p=0,856)

DISCUŢII

Este binecunoscută importanţa M1P în ceea ce 
priveşte formarea şi dezvoltarea aparatului dento-
maxilar. Faptul că majoritatea părinţilor îl confun-
dă cu un dinte temporar determină existenţa unei 
afectări carioase crescute. 

Astfel, în studiul de faţă, Ip pentru M1P a avut o 
valoare de 48,71%. Nu a existat o diferenţă semni-
ficativă statistic în ceea ce priveşte afectarea cari-
oasă dintre cele două sexe. Valoarea este mai mare 
faţă de cea găsită de Chirca EM şi col, într-un stu-
diu realizat în Piteşti, în 2015 pe un lot de 102 copii 
de 7 ani, unde Ip a avut valoarea de 40,19% (7). 
Valoarea mai mică obţinută de Chirca EM şi col se 
poate datora şi faptului că lotul de studiu examinat 
a fost format din copii din populaţia generală, pe 
când copiii din studiul de faţă sunt pacienţi care vin 
la tratament în cadrul Clinicii de Pedodonţie.

Valoarea indicelui DMFT a fost de 1,34±0,68, 
iar a indicelui DMFS de 1,68±0,99. Valorile obţi-
nute sunt aproape identice cu cele obţinute de Stan-
ciu IA şi col, într-un studiu realizat în cadrul acele-
iaşi clinici, pe un lot de 200 de pacienţi cu vârsta de 
7,77 ani, în perioada 2008-2011, şi anume: DMFT 

băieţi 1,31, iar DMFT fete 1,72; DMFS băieţi 1,71, 
iar DMFS fete 2,51 (8). Chirca EM şi col a obţinut 
valori mai mici la aceşti indici, şi anume DMFT a 
fost 0,7 iar DMFS 0,81 (7). Berescu L şi col a ob-
ţinut în anul 2012 o valoare a indicelui DMFT de 
0,87±1,1, într-un studiu realizat pe 385 de copii din 
Târgu Mureş cu vârsta medie de 7 ani (9). 

Rezultate similare s-au obţinut şi în alte oraşe 
din România. Astfel, în Constanţa, în anul 2007 
indexul DMFT calculat a avut valoarea de 1,09, 
la vârsta de 6 ani (10). Dănilă şi col a obţinut în 
anul 2000 pentru copiii cu aceeaşi vârstă un index 
DMFT de 0,73 în Constanţa şi de 0,3 în Iaşi (11). 

Valori mult mai mari ale aceluiaşi index s-au ra-
portat în Cluj Napoca, şi anume în anul 1993 Ro-
man A şi col a obţinut valoarea de 2,3 (12), iar în 
anul 2009 valoarea de 2,95 (13). 

Valori mai mici ale indexurilor DMFT şi DMFS 
s-au obţinut în oraşul Feteşti, şi anume 0,4 şi re-
spectiv 0,6 (4). În oraşul Slatina, pentru copiii de 
6-8 ani indicele DMFT a fost 0,88 iar DMFS 1,07, 
iar în Pătârlagele DMFT a fost de 1,26 iar DMFS 
1,4 (3). 

Valori mai mici ale indexului DMFT s-au ob-
ţinut în alte ţări. Astfel, în Bosnia Herzegovina, la 
vârsta de 6 ani, DMFT a avut valoarea de 0,66 (14), 
iar în Argentina 0,48 (15). 

Fetele au avut un număr SS mai mare de carii 
ocluzale decât băieţii (Tabelul 3). Studii mai vechi 
(16, 17) şi mai recente (9, 14, 18) au raportat, de 
asemenea, faptul că faţa ocluzală este cea mai afec-
tată de procesul carios.

 Cei mai afectaţi au fost M1P inferiori (tabelul 
4). Fleacu A. a raportat o afectare mai mare a M1P 
inferiori – 46,5% comparativ cu cei superiori - 36% 
(19). Demirci M şi col a observat la copiii din Istan-
bul aceeaşi afectare mai mare a M1P inferiori (20). 

Din fericire, numai 5,6 % dintre M1P examinaţi 
în studiul prezent au avut carii complicate. 

Procentul M1P sigilaţi a fost foarte mic, aproxi-
mativ un sfert beneficiind de acest tratament profi-
lactic. Aproximativ 2/3 dintre M1P marmoraţi au 
fost trataţi. Numai 60% dintre M1P cariaţi au bene-
ficiat de tratament. 

Procentul mic de M1P sigilaţi arată necesitatea 
instituirii unor programe de prevenţie care să vize-
ze în special acest dinte. Pentru a creşte eficienţa 
acestor programe, ar fi bine să fie realizate prin in-
termediul cabinetelor şcolare şi ar trebui să vize-
ze atât copiii, cât şi părinţii şi profesorii în acelaşi 
timp. 
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unu inferiori. Majoritatea au fost carii simple. Numai 
un sfert dintre M1P indemni au fost sigilaţi.

Având în vedere gradul mare de afectare carioa-
să a acestui dinte, este foarte important să conştien-
tizăm părinţii despre importanţa instituirii metode-
lor locale şi generale de prevenire a cariei dentare. 


