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The odontal status of the permanent primary 
molar in a group of children aged between 

7 and 15 year-old
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PREVENŢIE ORODENTARĂ

REZUMAT
Scopul acestui studiu a fost evaluarea prevalenţei cariei dentare la molarul prim permanent la un grup de 
copii.
Au fost luaţi în studiu un grup de copii cu vârste de 7-15 ani. Copiii au fost examinaţi într-un cabinet dentar şi 
pentru fiecare pacient a fost analizat statusul odontal al molarilor primi permanenţi, şi a fost calculat indicele 
DMFT.
Au fost examinaţi 332 de molari primi permanenţi la 83 de copii. Procentul afectării prin carie a molarului prim 
permanent a fost: 6% dintre fete şi 12% dintre băieţi au avut extracţii, 21% dintre fete şi 51% dintre băieţi au 
prezentat molari cu distrucţie coronară mare, 38% dintre fete şi 66% dintre băieţi aveau cel puţin un proces 
carios la molarii primi permanenţi. Prevalenţa cariei dentare creşte cu vârsta, molarii extraşi fiind descoperiţi 
la copiii din grupa de vârstă 10-15 ani.
Prevalenţa cariei dentare la molarii primi permanenţi este crescută. Studiul relevă un procent crescut al mo-
larilor pierduţi sau cu distrucţii mari coronare la pacienţi cu vârsta sub 15 ani.
Este necesar să se aplice măsuri preventive pentru a îmbunătăţi starea de sănătate orală la copii.
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ABSTRACT
The aim of the study was to assess the prevalence of dental caries of first permanent molars in a group of children 
of Craiova.
The sample of the study consisted of 83 children aged 7-15 years. The children were examined in a dental office 
and for each patient it had been analyzed the clinical status of first permanent molars, and it had been calculated 
the DMFT index.
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332 of first permanent molars of 83 children were examined. The percentage of caries damages of first permanent 
molars was: 6% of girls and 12% of boys had extractions, 21% of girls and 51% of boys had very damaged molars, 
38% of girls and 66% of boys had at least one cavity of first permanent molars. The prevalence of caries increases 
with age, and the extracted molars were found to the children aged 10-15 years.
The prevalence of first permanent molars caries is high. The study reveals high percentage of damaged and lost 
molars to the children aged under 15 years.
It is necesary to apply preventive methods in order to improve children’s oral health.

Keywords: caries, DMFT, first permanent molar

INTRODUCERE

În ultimii ani prevalenţa şi incidenţa cariei den-
tare au cunoscut o răspândire foarte variată la nivel 
global.

Majoritatea studiilor arată o îmbunătăţire a sta-
tusului odontal şi parodontal la populaţia ţărilor in-
dustrializate, mediul cultural şi social al unei regi-
uni fiind factor ce influenţează apariţia cariilor 
dentare (1,2). Reducerea prevalenţei cariei dentare 
se datorează instituirii de programe de prevenţie 
oro-dentară cu stabilirea unor strategii preventive şi 
terapeutice adaptate nevoilor populaţiei (3,4).

Caria dentară este una dintre cele mai frecvente 
afecţiuni ale copilăriei, tratamentul, dar mai ales 
prevenţia acesteia fiind una dintre principalele pre-
ocupări ale medicului dentist (5).

Molarii primi permanenţi sunt consideraţi cei 
mai importanţi dinţi datorită rolurilor multiple pe 
care le au în dezvoltarea, funcţionalitatea şi dinami-
ca întregului aparat dento-maxilar (6). În acelaşi 
timp sunt şi cei mai vulnerabili dinţi de pe arcade 
din cauza poziţiei lor, a morfologiei lor coronare şi 
a erupţiei precoce în cavitatea orală (5,7).

Riscul crescut de apariţie a cariei dentare la pri-
mii molari permanenţi, cauzat în mare parte de in-
stituirea deficitară a mijloacelor de igienă, neglija-
rea vizitelor şi controalelor periodice la cabinetul 
dentar, duce la pierderea precoce a acestor dinţi de 
pe arcade (8).

Studii efectuate în Nigeria şi Arabia Saudită au 
arătat o prevalenţă crescută a cariei dentare la mo-
larii primi permanenţi la copii, şi o rată crescută a 
extracţiilor la aceşti dinţi (9,10).

Prevalenţa cariei dentare poate fi corelată cu 
consumul sistemic de fluor, după cum arată studii 
efectuate în regiuni în care există concentraţii cres-
cute de fluor natural în apa de băut (5).

Cele mai multe studii arată o creştere a prevalen-
ţei cariei dentare o dată cu înaintarea în vârstă (9).

Întrucât prevalenţa cariei dentare este crescută 
la molarii primi permanenţi la copii cu vârste de 
7-8 ani, se impune adoptarea cât mai precoce a unor
măsuri de prevenţie (11).

MATERIAL ŞI METODĂ

A fost realizat un studiu statistic pe o perioada 
de doi ani pe un grup de 83 de copii din Craiova. 
Copiii au fost împărţiţi în funcţie de vârstă în două 
loturi: un grup de copii cu vârsta până în 10 ani, şi 
celălalt grup cu vârste cuprinse între 10 şi 15 ani.

Criteriile de selecţie au cuprins vârsta pacienţi-
lor, copii având cel puţin un molar prim permanent 
erupt pe arcade, pacienţi cooperanţi, copii cu status 
al sănătăţii general bun.

Fiecare pacient a fost interogat şi examinat, cu 
întocmirea unei foi de observaţie, şi examinare cli-
nică, notându-se statusul odontal al dinţilor tempo-
rari şi permanenţi. De asemenea, a fost calculat in-
dicele DMFT pentru fiecare pacient, notând nu-
mărul de dinţi cariaţi, dinţii extraşi ca urmare a 
evoluţiei unui proces carios, şi dinţii obturaţi.

Datele au fost înregistrate şi prelucrate statistic 
cu ajutorul programului Microsoft Excel.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Dintre cei 83 de pacienţi din Craiova luaţi în stu-
diu, 25 au avut vârste sub 10 ani, iar 58 au avut 
vârste între 10 şi 15 ani. Distribuţia pe sexe a fost 
48 de pacienţi de sex feminin, un procent de 58%, 
şi 35 de pacienţi de sex masculin, reprezentând 
42% (Fig. 1).

În ceea ce priveşte numărul de molari primi per-
manenţi extraşi, doi dintre pacienţii de sex feminin 
au cel puţin un molar extras (6% dintre fete) şi re-
spectiv 3 dintre pacienţii de sex masculin (12% 
dintre băieţi) (Fig. 2).

G.A.Chukwu şi colaboratorii arată, într-un stu-
diu realizat în Nigeria în 2004 pe un lot de copii, un 
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procent de 42% din totalul extracţiilor efectuate la 
molari primi permanenţi.

FIGURA 1. Distribuţia pe sexe

FIGURA 2. Pacienţi cu extracţii

Din totalul de 332 de molari primi permanenţi 
examinaţi 11 molari au fost absenţi, extraşi ca ur-
mare a evoluţiei unui proces carios. Din totalul mo-
larilor extraşi, 8 au fost molari de pe hemiarcadele 
drepte (procent de 72%). Acest aspect ne poate su-
gera o igienă necorespunzătoare prin periaj la nive-
lul hemiarcadelor drepte, întrucât la acest nivel sunt 
zone cu probleme la periajul dentar pentru dreptaci 
(Tabelul 1).

De asemenea, rezultatele arată o predominanţă a 
extracţiilor la nivelul arcadelor inferioare (procent 
de 63%), posibil din cauza erupţiei prelungite a aces-
tor molari, cu stagnarea îndelungată a plăcii bacteri-
ene la nivelul suprafeţelor ocluzale (Tabelul 1).

Un studiu asemănător realizat de Anca Maria 
Răducanu şi colaboratorii în 2009 arată de aseme-
nea o predominanţă a extracţiilor la nivelul arcadei 
inferioare; totuşi, ca distribuţie pe hemiarcade, au 
obţinut mai multe extracţii la nivelul hemiarcadelor 
stângi.

Yanagisawa şi colaboratorii, 1981, consideră că 
erupţia îndelungată a molarilor primi inferiori îi 
face mai vulnerabili la apariţia cariei dentare.

Toţi dinţii extraşi au fost identificaţi la pacienţii 
din grupa de vârstă 10-15 ani.

TABELUL 1

vârsta

16 26 36 46
nu-
măr

%
nu-
măr

%
nu-
măr

%
nu-
măr

%

Sub 10 ani 0 0 0 0 0 0 0 0
10-15 ani 3 27% 1 9% 2 18% 5 45%

84% dintre molarii primi permanenţi studiaţi au 
prezentat afectare prin carie. Dintre aceştia 11 au 
fost molari extraşi (3%), 58 molari au fost cu di-
strucţii coronare masive sau resturi radiculare 
(17%) şi 211 molari au prezentat carii (64%).

FIGURA 3. Gradul de afectare prin carie

Din totalul pacienţilor luaţi în studiu 18 băieţi şi 
10 fete au prezentat molari primi permanenţi sub 
formă de resturi radiculare sau cu distrucţii corona-
re mari (51%, respectiv 21%) (Fig. 4).

FIGURA 4. Pacienţi cu distrucţii coronare mari

41 dintre copii au prezentat cel puţin o leziune 
carioasă la unul dintre molarii primi permanenţi, 
38% dintre fete şi 66% dintre băieţi (Tabelul 2).



REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXIII, NR. 3, AN 2017 135

În privinţa distribuţiei pe sexe a afectării prin 
carie a primilor molari permanenţi se observă o 
predominanţă a afectării la băieţi (Tabelul 2).

TABELUL 2

sex
Molari 
extrași

Resturi radiculare sau 
distrucţii mari

carii

nr. % nr. % nr. %
fete 2 6% 10 21% 18 38%
băieţi 3 12% 18 51% 23 66%

Statusul odontal al molarilor primi permanenţi a 
fost studiat şi în Sri Lanka pe un lot de copii, rezul-
tatele arătând doar 11% dintre molari afectaţi de 
carie (S.Warnakulasuriya, 1991).

A fost calculat indicele DMFT la fiecare grupă 
de vârstă, atât pentru fete, cât şi pentru băieţi. Re-
zultatele arată a valoare medie de 2,18 pentru băieţi 
şi o valoare medie de 2 pentru fete pentru grupa de 
vârstă sub 10 ani. Pentru grupa de vârstă 10-15 ani 
s-a obţinut o diferenţă semnificativă între valorile
DMFT la băieţi, 7,06, şi la fete, 5,5 (p>0,05).

Amariei şi colaboratorii au realizat în 2001 un 
studiu în Constanţa care evidenţiază valori de 4,66 
pentru indicele DMFT la copii cu vârsta de 12 ani. 
După aplicarea unor măsuri preventive timp de 6 
ani, a scăzut considerabil prevalenţa cariei în regiu-
nea respectivă (Cristina Nuca şi colab., 2009).

Propunerea OMS în ceea ce priveşte prevalenţa 
cariei dentare, pentru anul 2000, a fost ca la vârsta 
de 5-6 ani 50% dintre copii să nu prezinte carii, iar 
pentru vârsta de 12 ani, indicele DMFT să fie sub 
valoarea 3.

Comparativ cu alte studii efectuate se poate ob-
serva un indice DMFT cu valori mai mari pentru 
vârsta de 6 ani în România faţă de alte ţări mai dez-
voltate (Elisa Mădălina Chirca şi colab., 2015; Ba-
ciu D. şi colab., 2015).

Totuşi, în ultimele secole, se poate observa o 
scădere importantă a prevalenţei cariei dentare şi a 
severităţii afectării prin carie a molarilor la copii în 
ţările dezvoltate dar chiar şi în ţări cu o situaţie so-
cio-economică dezavantajoasă (Silvia Cypriano şi 
colab., 2005).

CONCLUZII

Molarii primi permanenţi sunt cei mai vulnera-
bili dinţi de pe arcade, prevalenţa cariei dentare la 
aceşti dinţi crescând odată cu înaintarea în vârstă.

Afectarea prin carie a molarului prim permanent 
este foarte crescută începând cu primii ani de la 
erupţia pe arcade, astfel încât mulţi pacienţi adoles-
cenţi ajung să aibă deja molari primi permanenţi 
extraşi.

Întrucât prevalenţa cariei dentare este foarte 
crescută pentru pacienţii cu vaîrste sub 15 ani, se 
impune adoptarea unor strategii de prevenţie a cari-
ei aplicate cât mai precoce.
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Toţi autorii au participat în mod egal la realiza-

rea acestui articol.
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