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REZUMAT
În literatura de specialitate disarmonia dento-maxilară cu înghesuire este definită ca o neconcordanţă între
dimensiunea mezio-distală a dinţilor permanenţi şi arcadele alveolo-dentare. Am stabilit prevalenţa disarmoniei dento-maxilare cu înghesuire la un lot de 1.188 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 14/15 ani din arealul
Craiovei. Studiul s-a axat pe grupele de vârstă 6-10 ani şi 11-14/15 ani atât la sex feminin cât şi masculin.
Am găsit o prevalenţă de 28,37% a disarmoniilor deto-maxilare cu înghesuire.
Cuvinte cheie: disarmonii dento-alveolare cu înghesuire, prevalenţă,
grupă de vârstă 6-14/15 ani

ABSTRACT
The dento-maxillary disharmony with crowding is defined in the specialized literature as a mismatch between the
mesio-dental dimension of permanent teeth and the alveolo-dental arches. We identified the prevalence of dento-maxillary disharmony with crowding to a group of 1,188 children from Craiova, aged 6 to 14/15. The research
based on two age groups: 6 to 10 and 11 to 14/15 year-old boys and girls. We found a prevalence of 28.37% of
dento-maxillary disharmonies with crowding.
Keywords: dento-alveolar disharmonies with crowding, prevalence,
age group 6 to 14/15 years old

INTRODUCERE
În păstrarea armoniei dento-somato-faciale,
dezvoltarea arcadelor alveolo-dentare (superioară

şi inferioară) este condiţionată de centrele osteogenetice de creştere.
Alinierea dinţilor se va face în concordanţă cu
perimetrul arcadelor alveolare (2).
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Disarmonia dento-maxilară este definită ca o
neconcordanţă între dimensiunea mezio-distală a
dinţilor permanenţi şi a arcadelor alveolo-dentare
(3).

SCOPUL
Studiul s-a axat pe stabilirea prevalenţei DDA
(disarmonii dento-alveolare) cu înghesuire în arealul Craiovei.

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul s-a desfăşurat în cadrul proiectului
Anomaliile dento-maxilare la şcolari 6-14/15 ani.
Au fost observaţi 1.188 de copii cu vârste cuprinse
între 6 şi 14-15 ani din arealul Craiovei. La aceşti
copii s-a urmărit prezenţa disarmoniei dento-alveolare cu înghesuire. Pentru examinare au fost folosite mănuşi de unică folosinţă. Copiii au fost examinaţi intra-extra oral, în normă frontală şi laterală.

GRAFIC 2. Mediul urban, băieţi şi fete cu DDA cu
înghesuire, grupa de vârstă 6-10 ani

La grupa de vârstă 11-14 ani am identificat un
număr de 63 (24,9%) de copii cu DDA cu înghesuire. Dintre aceştia, 32 (12,65%) au fost băieţi şi 31
(12,25%) fete.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Din numărul total de 1.188 de copii din arealul
Craiovei, 337 (28,37%) au prezentat DDA cu înghesuire.

GRAFIC 3. Mediul urban, băieţi şi fete cu DDA cu
înghesuire, grupa de vârstă 11-14/15 ani

GRAFIC 1. Copii cu DDA cu înghesuire din mediul urban

În cadrul proiectului au fost observaţi 565 de copii din mediul urban, dintre care 312 cu vârste între
6 şi 10 ani şi 253 cu vârste între 11 şi 14/15 ani.
La grupa de vârstă 6-10 ani au prezentat DDA
cu înghesuiri 167 (53,53%) de copii, dintre care 94
(30,13%) au fost băieţi şi 73 (23,4%) fete.

Se poate observa că la grupa de vârstă 6-10 ani
procentul băieţilor cu DDA cu înghesuire este mai
mare decât al fetelor. La grupa de vârstă 11-14/15
ani procentul fetelor şi al băieţilor cu DDA cu înghesuire este aproape egal.
În mediul rural din cei 623 de copii, 200 au fost
cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani şi 423 cu vârste
cuprinse între 11 şi 14/15 ani.
La grupa de vârstă 6-10 ani am depistat 59
(29,5%) de copii cu DDA cu înghesuire dintre care
23 (11,5%) au fost băieţi şi 36 (18,0%) fete.

87

REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXIII, NR. 2, AN 2017

Grafic 4. Mediul rural, băieţi şi fete cu DDA cu înghesuire,
grupa de vârstă 6-10 ani

La grupa de vârstă 11-14/15 ani am identificat
48 (11,35%) de copii cu DDA cu înghesuire dintre
care 23 (5,44%) au fost băieţi şi 25 (5,91%) fete.

La grupa de vârstă 11-14 ani am găsit un procent de
16,42% copii ce prezentau DDA cu înghesuire,
deci mult mai redus faţă de grupa de vârstă 6-10
ani.
O explicaţie a acestei constatări este şi fenomenul de autoreglare menţionat de Dorobăţ în cadrul
armoniei dento-somato-faciale în perioada adolescenţei (5).
În Bucureşti, un studiu efectuat pe 1.595 de
elevi cu vârste cuprinse între 11 şi 14 ani a determinat o prevalenţă a disarmoniei dento-alveolară cu
înghesuire de 33,13%. În arealul Craiovei, la aceeaşi grupă de vârstă în cadrul studiului nostru, am
găsit un procent de 16,42% (4).
În arealul Roşia Montană, a fost găsită o prevalenţă de 47,5% a disarmoniilor dento-maxilare cu
înghesuiri pe un lot de 960 de copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani în perioada 2011-2013. Colectivul nostru a remarcat un procent de 28,37% al
prevalenţei disarmoniilor dento-alveolare cu înghesuiri la cei 1.188 de copii cu aceeaşi grupă de vârstă
studiaţi (1).

CONCLUZII

GRAFIC 5. Mediul rural, băieţi şi fete cu DDA cu
înghesuire, grupa de vârstă 11-14/15 ani

La grupa de vârstă 6-10 ani am constatat că procentul fetelor cu DDA cu înghesuire este mai mare
decât al băieţilor. La grupa de vârstă 11-14/15 ani
procentul fetelor şi al băieţilor cu DDA cu înghesuire este aproape egal şi în mediul rural.
În studiul nostru am găsit un procent de 44,14 %
de copii cu vârste între 6-10 ani ce prezentau DDA.

Prevalenţa DDA cu înghesuire în arealul Craiovei
constatată de noi este de 28,37%. La grupa de vârstă 11-14 ani, atât în mediul rural cât şi urban, numărul fetelor şi al băieţilor cu DDA este aproape
egal. La grupa 6-10 ani în mediul urban, numărul
băieţilor ce prezintă DDA este mai mare decât al
fetelor. În mediul rural, numărul fetelor cu DDA
este mai mare decât al băieţilor.
Studiul atrage atenţia asupra necesităţii monitorizării tendinţei de instalare a unei disarmonii dento-maxilare cu înghesuire dentară.
Notă
Toţi autorii au participat în mod egal la realizarea acestui articol.
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