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Influence of premature loss of the first 
permanent molar on the dental arches 
morphology – radiological evaluation

Influenţa pierderii premature a primului molar permanent asupra 
morfologiei arcadelor dentare – evaluare radiologică
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STUDIU CLINIC

ABSTRACT
Objectives. The purpose of this research was to radiological identify the morphological changes of the 
dental arcades resulting from the premature loss of the permanent first molars.
Material and method. The study was conducted between 2014-2016 on a group of 50 patients aged 12-15 
years who presented themselves with the imminence of premature loss of the first permanent molars. 1: 1 
panoramic radiographies were performed before the extractions and at 6 and 12 months after the 
extractions respectively. Results and discussions. The changes in position of the antagonist teeth and 
those of the second permanent molars, in the two dental arches, both in the sagittal and in the vertical 
plane were revealed.
Conclusions. The premature loss of the first permanent molars, especially after the eruption of the second 
permanent molars, causes unwanted dental movements and severe dental-maxillary abnormalities over 
time.
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REZUMAT
Obiective. Prezenta cercetare işi propune identificarea radiologică a modificărilor morfologice ale arcadelor 
dentare apărute în urma pierderii premature a molarilor primi permanenţi. 
Material şi metodă. Studiul a fost realizat între anii 2014 şi 2016, asupra unui lot de 50 de pacienţi cu vârste 
cuprinse în intervalul 12-15 ani, care s-au prezentat cu iminenţa pierderii premature a primilor molari perma-
nenţi. S-au realizat radiografii panoramice în raport 1:1, înainte de efectuarea extracţiilor şi la 6, respectiv 12 luni 
după efectuarea acestora. 
Rezultate şi discuţii. S-au evidenţiat modificările de poziţie ale dinţilor antagonişti cât şi cele ale molarilor doi 
permanenţi, în ambele arcade, atât în plan sagital, cât şi în plan vertical. 
Concluzii. Pierderea prematură a primilor molari permanenţi, în mod deosebit după erupţia molarilor doi 
permanenţi, determină deplasări dentare nedorite şi severe anomalii dento-maxilare în timp.

Cuvinte cheie: molar prim permanent, extracţie prematură, modificări de poziţie unidentare, 
anomalii dento-maxilare
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INTRODUCERE 

Primul molar permanent este, fără îndoială, una 
dintre cele mai importante unităţi masticatorii din 
cavitatea bucală şi este esenţial pentru dezvoltarea 
unei ocluzii funcţionale. A fost citat ca fiind cel mai 
predispus dinte permanent la carii, probabil ca re-
zultat al expunerii sale precoce la mediul oral. Pier-
derea precoce a unui molar prim permanent la un 
copil duce la schimbări morfologice însemnate ale 
arcadelor dentare, cu afectarea ocluziei statice şi a 
celei dinamice. Lipsa măsurilor de prevenire a 
acestui fenomen, cât şi lipsa unui tratament inter-
ceptiv precoce poate conduce la afectări, mai mult 
sau mai puţin severe, ale articulaţiei temporo-man-
dibulare, cu simptomatologie caracteristică (1). 

Deoarece ocluzia prezintă o evoluţie constantă 
pe parcursul celor trei dentaţii (dentaţia temporară, 
mixtă şi permanentă), pierderea prematură a mola-
rului prim permanent induce modificări de poziţie 
ale dinţilor vecini, ale dinţilor antagonişti, cât şi fe-
nomene tip domino la nivelul ocluziei, determinând 
apariţia unui tablou clinic variat de anomalii dento-
maxilare (2). 

Există numeroşi factori care ar trebui luaţi în 
considerare în planificarea tratamentului cariilor 
complicate ale molarilor prim permanenţi. În even-
tualitatea diagnosticului de rest radicular sau di-
strucţie coronară masivă, cu sau fără procese peria-
picale acute/cronice, se poate considera că „mo-
mentul ideal“ pentru pierderea acestui dinte este la 
începutul fenomenului de calcificare a bifurcaţiei 
molarilor doi permanenţi, care apare de obicei la o 
vârstă cronologică de la opt până la zece ani (3,5).

Este frecvent citat faptul că primul molar per-
manent nu este dintele ideal pentru a fi extras în 
scop ortodontic, deoarece spaţiul astfel „câştigat” 
este de obicei prea mare şi localizat în zonele pos-

terioare ale arcadelor dentare, la mare distanţă de 
focarele de înghesuire. Totuşi, extracţia de prim 
molar permanent cu prognostic scăzut a fost reco-
mandată în literatura ortodontică (1-3).

MATERIAL ŞI METODĂ 

Am realizat un studiu longitudinal, între anii 
2014 şi 2016, asupra unui lot de 50 de pacienţi cu 
vârste cuprinse în intervalul 12-15 ani, care s-au 
prezentat la Disciplina de Ortodonţie din cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţie-
ganu“ Cluj-Napoca, Romania, cu iminenţa pierde-
rii premature a primilor molari permanenţi. S-au 
realizat radiografii panoramice în raport 1:1, înain-
te de efectuarea extracţiilor şi la 6, respectiv 12 luni 
după efectuarea acestora. 

Selecţia pacienţilor s-a realizat pe criterii de vâr-
stă şi status odontal al molarilor primi permanenţi 
– carii complicate şi/sau distrucţii coronare masive
la cel puţin unul dintre cei patru dinţi de acest fel,
cât şi prezenţa examinării complementare de tip or-
topantomografie la momentul prezentării pacienţi-
lor la tratament şi după realizarea extracţiilor den-
tare.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Din totalul cazurilor examinate, se constată 
frecvenţa ridicată a extracţiei unilaterale de molar 
prim permanent mandibular, comparativ cu situaţia 
extracţiei unilaterale a aceluiaşi dinte la nivel maxi-
lar sau a extracţiilor simetrice maxilare sau mandi-
bulare. 

Analizând situaţia extracţiilor premature de mo-
lar prim permanent, pe grupe de vârstă, la lotul de 
pacienţi analizat, se constată că, în jurul vârstei de 
14 ani, frecvenţa acestor extracţii este mai mare. 

FIGURA 1. Situaţia extracţiilor premature a primului 
molar permanent în funcţie de localizare şi numărul 
dinţilor extraşi
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FIGURA 2. Situaţia extracţiilor premature a primului molar 
permanent în functie de vârstă

În ceea ce priveşte modificările de poziţie uni-
dentare ale molarului doi permanent, am constatat 
modificări ale acestuia atât în sens sagital, cât şi în 
sens vertical. Astfel, în sens sagital: 95,23% dintre 
cazuri au prezentat modificări de pozitţe unidentare 
ale molarului doi permanent erupt pe arcadă. În 
66,66% dintre cazuri, M2 au prezentat o meziover-
siune în intervalul 6-12 luni postextracţional, dintre 
care 28,57% localizate în arcada superioară, iar 
71,42% localizate în arcada inferioară. În 14,28% 
dintre cazuri, M2 au prezentat o mezio-versiune în 
intervalul 0-6 luni postextracţional, dintre care 
66,66% au fost localizate în arcada superioară, iar 
33,33% în arcada inferioară. Pentru cazurile în care 
M2 nu era erupt pe arcadă la momentul extracţiei 
premature a molarului prim permanent, s-a consta-
tat o mezio-gresiune a M2 în 14,28% dintre cazuri, 
evident în mod deosebit în intervalul 6-12 postex-
tracţional, în special în arcada inferioară.

FIGURA 3. Modificările de poziţie în sens sagital ale 
molarului doi permanent

În sens vertical, 47,61% dintre cazurile analizate 
au prezentat modificări de poziţie unidentare ale 
molarului doi permanent la sfârşitul intervalului 
6-12 luni postextracţional. Egresiunea dinţilor an-
tagonişti în intervalul 0-6 luni postextracţional a
fost prezentă la 4,76% dintre cazuri (dintre aceştia,
100% în arcada superioară, 0% în arcada mandibu-
lară). 28,57% dintre cazuri au prezentat egresiunea
dinţilor antagonişti în intervalul 6-12 luni postex-
tracţional (dintre aceştia, 16,66% in arcada superi-
oară, iar 83,33% în arcada inferioară). Extruzia an-
tagoniştilor a fost prezentă la 4,76% dintre cazuri în
intervalul 0-6 luni postextracţional şi la 9,52% din-
tre cazuri în intervalul 6-12 luni postextracţional.

FIGURA 4. Modificări în sens vertical ale dinţilor 
antagonişti – egresiune

Figura 5. Modificări în sens vertical ale dinţilor antagonişti 
– extruzie

CONCLUZII 

Pierderea prematură a primilor molari perma-
nenţi, în mod deosebit după erupţia molarilor doi 
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permanenţi, determină deplasări dentare nedorite şi 
severe anomalii dento-maxilare în timp. Prevenţia 
cariei sau tratamentul conservativ realizat în faze 
incipiente ale cariei dentare ar conduce la preveni-
rea anomaliilor dento-maxilare, cât şi a patologiilor 
articulaţiei temporo-mandibulare pe care pierderile 

premature a dinţilor permanenţi le determină în 
timp. În eventualitatea iminenţei pierderii molaru-
lui prim permanent, se recomandă tratament orto-
dontic imediat, adaptat vârstei pacientului, în vede-
rea prevenirii apariţiei anomaliilor dento-maxilare 
conexe. 
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