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ABSTRACT
Root caries (RC) are considered a major oral health problem in the elderly, different studies showing its 
complexity and multifactorial nature. The aim of this study is to evaluate in a group of patients, the prevalence of 
RC and the correlation with etiological factors.
Material and method. This study was conducted on a group of 320 patients aged between 55 and 85 years old, 
which came for consultation and treatment during 2015-2017. Of these, 180 patients showed a number of 280 RC. 
RC diagnosis was performed according to the modified Dental Decay and Assessment Code (ICDAS II). Each 
patient received a consultation card and in addition, each one completed a questionnaire about risk factors that 
may cause RC.
Results. The present study analyzed the prevalence of root caries and the correlation between root caries index 
(RCI) and several categories of etiological factors. Of the total group of 320 patients, 180 (36%) patients had RC, 
92 (51%) were males and 88 (49%) females. It was found that the number of RC at the maxillary is higher (57%) 
compared to the mandible (43%). Half of the RC are located on the facial aspect of the teeth, proximal areas are 
interested in relatively equal proportions (27% on mesial surfaces and 23% on distal surfaces). The incidence of 
root caries is related to risk factors like age (p=0.037) and gingival recession (p=0.013), dental hygiene (p=0.039), 
alcohol consumption (p = 0.034), smoking (p = 0.050) and financial situation (p = 0.021).
Conclusions. Knowledge of risk factors and their correlation with the RCI may lead to the development of some 
preventive protocols and individual curative treatment in accordance with the risk group of each patient. 
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REZUMAT
Caria radiculară (CR) este considerată o problemă majoră de sănătate orală a persoanelor în vârstă, studii 
diferite prezentând complexitatea şi plurifactorialitatea ei. Scopul acestui studiu este evaluarea prevalenţei 
CR la un grup de pacienţi și corelaţia cu factorii etiologici.
Material şi metodă. Studiul s-a efectuat pe un lot de din 320 pacienţi, cu vârste cuprinse între 55 şi 85 ani, 
care s-au prezentat pentru consultaţie şi tratament, în perioada 2015-2017. Dintre aceştia, 180 au prezentat 
un număr de 280 CR. Diagnosticarea CR s-a efectuat conform Codului modificat de detecţie şi evaluare a 
cariilor dentare (ICDAS II). Fiecărui pacient i s-a întocmit o fişă de consultatie. În plus, fiecare pacient a com-
pletat un chestionar cu întrebări legate de factori de risc care pot cauza apariţia CR.
Rezultate. Studiul prezent a analizat prevalenţa CR şi corelaţia dintre ICR şi câteva categorii de factori etio-
logici. Din lotul total de 320 pacienţi, 180 (36%) pacienţi au prezentat CR, 92 (51%) au fost de sex masculin 
şi 88 (49%) de sex feminin. S-a constatat că la maxilar numărul CR este mai mare (57%) comparativ cu 
mandibula (43%). Jumătate din CR sunt localizate pe faţa vestibulară a dinţilor, suprafeţele proximale sunt 
interesate în proporţii relativ egale (27% suprafeţele meziale şi 23% suprafeţele distale). Incidenţa cariilor 
radiculare este legată semificativ de factorii de risc reprezentaţi de vârstă (p = 0,037), retracţia gingivală (p = 
0,013), igiena orală (p = 0,039), consum de alcool (p = 0,034), fumat (p = 0,050) precum şi venit (p = 0,021). 
Concluzii. Cunoaşterea factorilor de risc şi corelaţia lor cu ICR poate determina elaborarea unor protocoale 
de prevenţie şi tratament individualizate în funcţie de grupa de risc a fiecărui pacient. 
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INTRODUCERE

În ultimii ani, caria radiculară (CR) este consi-
derată o problemă majoră de sănătate orală a per-
soanelor în vârstă. OMS consemnează creşterea 
continuă a speranţei de viaţă care s-a extins în ulti-
mii ani, astfel încât aceasta a ajuns la 60 de ani şi 
chiar peste această vârstă. Astfel, în România, limi-
ta de viaţă este de 75 de ani la femei şi 68,5 ani la 
bărbaţi, potrivit unui raport al Comisiei Europene. 
Dacă acest proces este asociat şi cu îmbunătăţirea 
sănătăţii dentare şi, întrucât prezenţa CR este asoci-
ată persoanelor vârstnice, incidenţa ei ar trebui să 
fie în creştere continuă.

Un studiu recent a identificat trei vârfuri ale ac-
tivităţii cariilor, respectiv la 6, 25 şi 70 de ani. Vâr-
sta de 70 de ani a fost legată de prezenţa CR produ-
se de expunerea suprafeţelor radiculare ca urmare a 
pierderii suportului parodontal (1). 

Aceste suprafeţe devin mai sensibile la acumu-
larea de biofilm dentar, iar îndepărtarea lui este 
adesea dificilă pentru persoanele în vârstă din cau-
za dexterităţii manuale limitate (2).

Datele din literatura de specialitate sugerează că 
un număr tot mai mare de pacienţi adulţi se prezen-
tă la cabinetele de medicină dentară cu CR.

Gupta şi colab. au raportat un procent de leziuni 
noi în curs de dezvoltare de la 36% la 67% (3). 

Hellyer însă, citat de Gupta B., a raportat o pre-
valenţă de 88,4% la pacientii de 55 de ani şi peste 
această vârstă. Imazato S. a raportat că 39% dintre 
subiecţi au avut una sau mai multe carii radiculare 
şi 53,3% au avut cel puţin o leziune carioasă sau o 
restaurare. CR au fost observate cel mai frecvent la 
dinţii canini, urmate de cele de primul premolar (4).

În Finlanda, în 2010, proporţia celor cu vârstă 
de 65 de ani sau peste a fost de 17,5% şi este în 
creştere astfel că până în 2060 proporţia corespun-
zătoare a fost estimată la 28,8% (5).

De altfel, în Finlanda, un sondaj naţional privind 
sănătatea în 2011, a arătat că leziunea carioasă a 
fost frecventă în grupurile de vârstă de 75 de ani şi 
peste. Mai mult de jumătate dintre bărbaţi şi 21% 
dintre femeile din această grupă de vârstă aveau cel 
puţin un dinte cu leziuni carioase (6).

Pentru Kumara-Raja B. şi colab., CR reprezintă 
patologia frecventă a pacienţilor de vârsta a treia, 
dar şi motivul principal de pierdere a dinţilor. S-a 
raportat că aproximativ o treime din populaţia în 
vârstă prezintă acest tip de carie (7).

În ceea ce priveşte etiologia, studiile arată com-
plexitatea şi plurifactorialitatea CR. Ritter A.V. şi 
colab. au identificat ca responsabili de producerea 
CR factorul socio-demografic, starea de sănătate 
sistemică, factori orali şi comportamentali (8). 

Scopul acestui studiu este evaluarea prevalenţei 
CR la un lot de pacienţi şi corelaţia cu factorii etio-
logici.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul s-a efectuat pe un lot de 320 pacienţi cu 
vârste cuprinse între 55 şi 85 ani, care s-au prezen-
tat pentru consultaţie şi tratament, în perioada 
2015-2017, într-un cabinet privat din Bucureşti. 
180 pacienţi din acest lot au prezentat un număr de 
280 CR. Criteriile de eligibilitate în studiu au con-
stat în prezenţa a minimum 6 dinţi naturali pe arca-
de, pacienţi fără afecţiuni parodontale în curs de 
tratament şi cu care se poate colabora. Diagnosticul 
a fost stabilit prin consultaţie de către un singur 
examinator, prin examinare vizual-tactilă cu mag-
nificaţie şi iluminare corespunzătoare. 

Diagnosticarea CR s-a efectuat conform Codu-
lui modificat de detecţie şi evaluare a cariilor den-
tare (ICDAS II), conform căruia CR se clasifică 
după două criterii, codul leziunii carioase şi codul 
activităţii carioase. 

Cod E
Suprafaţa radiculară nu poate fi vizualizată 

(acoperită de tartru).
Cod 0
Suprafaţa radiculară nu prezintă modificare de 

culoare sau defecte ale suprafeţei radiculare sau la 
joncţiunea cement-smalţ si are un contur anatomic 
normal.

Suprafaţa radiculara poate să prezinte o pierdere 
definitivă a continuităţii suprafeţei sau conturului 
anatomic, de obicei pe suprafaţa vestibulară, care 
nu este în concordanţă cu criteriile de diagnostic al 
cariilor dentare şi este însoţită de obiceiuri dietetice 
specifice care se diagnostichează ca lezuni necari-
oase de tipul abraziune sau eroziune. 

Cod 1 (leziune incipientă)
Există o zonă delimitată clar pe suprafaţa rădă-

cinii sau la joncţiunea cement-smalţ care prezintă 
modificări de culoare (maro deschis/închis, negru), 
fără cavitaţie (pierderea conturului anatomic < 0,5 
mm).
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Cod 2 (leziune extensivă moderată)
Există o zonă delimitată clar pe suprafaţa rădă-

cinii sau la joncţiunea cement-smalţ care prezintă 
modificări de culoare (maro deschis/închis, negru) 
şi există cavitaţie (pierderea conturului anatomic 
0,5 mm-2 mm (moderată), > 2 mm (extensivă) (9).

Schema criteriilor de diagnosticare a unei lezi-
uni carioase ca fiind radiculară este prezentată în 
Fig. 1.

FIGURA 1. Diagnosticul cariei radiculare

Ţinând cont de aceste criterii după ce leziunile 
au fost diagnosticate ca fiind CR, ele au fost clasi-
ficate, după profunzime, cu ajutorul scorurilor re-
prezentate în Fig. 2.

Fiecărui pacient i s-a întocmit o fişă de consulta-
ţie în care s-a evidenţiat statusul dentar şi paro-
dontal. În plus, fiecare pacient a completat un ches-
tionar cu întrebări legate de o serie de factori de risc 
care pot cauza apariţia CR.

REZULTATE 

Din lotul total de 320 de pacienţi, 180 (36%) pa-
cienţi au prezentat CR (Fig. 3). 

FIGURA 3. Repartiţia lotului total

Din cei 180 de pacienţi care au prezentat CR, 92 
(51%) au fost de sex masculin şi 88 (49%) de sex 
feminin (Fig. 4). Lotul a fost împărţit în 3 categorii 
de vârstă: 55-65 ani, 66-75 ani, 76-85 ani (Fig. 5).

FIGURA 4. Repartiţie lot pe sexe  

FIGURA 5. Repartiţie lot pe sexe şi grupe de vârsta

Se constată că pacienţii de sex masculin repre-
zintă puţin peste jumătate din lotul studiat (51%); 
în ceea ce priveşte grupele de vârstă, se constată că FIGURA 2. Scorurile CR (10)
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prezenţa CR creşte proporţional cu vârsta, cu o 
uşoară preponderenţă la sexul masculin. 

Starea de sănătate a pacienţilor evaluată con-
form clasificării Societăţii Americane a Anesteziş-
tilor (ASA) (11) este prezentată în Fig. 6.

 
FIGURA 6. Distribuţia stării de sănătate

Se constată că peste jumătate din pacienţi au pre-
zentat boli sistemice uşoare (ASA2) şi doar 8% au 
prezentat o stare de sănătate mai severă tradusă prin 
hipertensiune arterială şi diabet zaharat netratate, obe-
zitate morbidă, insuficienţă renală cronică sau angină 
(ASA3). Nu au existat pacienţi din categoria ASA4.

În ceeace priveşte nivelul de educaţie, 97 (54%) 
dintre pacienţi prezentau studii medii, iar 83 (46%) – 
studii superioare (Fig. 7).

FIGURA 7. Repartiţia lotului după nivel educaţional

Din punctul de vedere al repartiţiei CR pe arca-
dele dentare, s-a constatat că la maxilar numărul lor 
este mai mare (57%) comparativ cu mandibula 
(43%) (Fig. 8).

 
FIGURA 8. Repartiţia cariei radiculare pe arcade

S-a verificat şi modul în care CR sunt însoţite de 
retracţie gingivală (Fig. 9). Se constată că doar 1/3 
dintre dinţii cu CR nu sunt însoţiţi de retracţie gin-
givală.

FIGURA 9. Prezenţa retracţiei gingivale
 
Repartiţia pe categorii de dinţi a retracţiei gingi-

vale arată că în lotul studiat cei mai afectaţi sunt 
PM (67), urmaţi de M (38) (Fig. 10). 

 

FIGURA 10. Repartiţia retractiei gingivale pe categorii de 
dinţi

Repartiţia CR pe suprafeţele dentare este pre-
zentată în Fig. 11. Jumătate dintre CR sunt localiza-
te pe faţa vestibulară a dinţilor, suprafeţele proxi-
male sunt interesate în proporţii relativ egale (27% 
suprafeţele meziale şi 23% suprafeţele distale).

 
FIGURA 11. Repartiţia CR pe suprafeţele dentare

Am verificat ipoteza că leziunile radiculare sunt 
mai frecvente pe dinţii care prezintă carii şi pe alte 
suprafeţe. S-a constatat că numărul CR asociate cu 
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prezenţa cariilor pe alte suprafeţe dentare este mai 
mare comparativ cu numărul de carii solitare, re-
prezentând aproximativ ¾ din lot (Fig. 12).

FIGURA 12. Repartiţia cariei radiculare în funcţie de alte 
suprafeţe afectate

Repartiţia CR pe categorii de vârstă, dinţi şi ma-
xilare arată că în categoria 55-65 ani există cea mai 
mare incidenţă a CR la nivelul premolarilor (PM), 
cu un număr de 28 PM la maxilar şi 33 mandibular, 
la categoria de vârsta 66-75 ani, numărul de PM cu 
CR scade la 12 la maxilar şi 15 la mandibulă, pen-
tru ca la categoria 76-85 ani să avem 15 PM la ma-
xilar şi 18 la mandibulă care prezintă CR. Caninii 
sunt afectaţi de CR în număr mare, astfel că la cate-
goria de vârstă 55-65ani există la maxilar 16 şi 12 
la mandibulă, la categoria 66-75 ani, 8 la maxilar şi 
9 la mandibulă, iar la categoria de vârstă 76-85 ani, 
13 la maxilar şi 8 la mandibulă. Cel mai puţin inte-
resaţi par a fi incisivii ambelor arcade, cu uşoara 
dominanţă a maxilarului (Fig. 13). 

Repartiţia lotului studiat pe scoruri este prezen-
tată în fig. 14. Stadiul superficial reprezintă aproa-
pe jumătate din totalul lotului (43%), interesarea 
pulpei radiculare este prezentă la doar 12% dintre 
CR.

  

FIGURA 14. Distribuţia CR pe scoruri 

FIGURA 15. Distribuţie scoruri pe categorii dinţi

Repartiţia scorurilor pe categorii de dinţi arată 
predominanţa scorurilor 2, 3 la nivelul PM maxilari 
(Fig. 15). 

S-a determinat în ce măsură CR este asociată cu 
prezenţa unor lucrări mobile cu elemente de sprijin 
pe dinţii afectaţi. 38% dintre cazuri s-au asociat cu 
prezenţa unor restaurări mobile, astfel încât mai 
mult de jumătate nu prezentau astfel de lucrări (Fig. 
16).

Un alt criteriu analizat a fost asocierea CR cu 
prezenţa plăcii bacteriene (Fig. 18). Indicele de pla-
că bacteriană a fost calculat utilizând indicele Sil-

CR+Carii
asociate

73%

CR solitare
27%

FIGURA 13. Distribuţia CR pe categorii de dinţi, vârstă şi maxilar
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ness şi Loe, fără colorare, ce apreciază lăţimea de-
punerii de placă bacteriană de la nivel coronar. 
Valorile ce pot fi acordate sunt de la 0 la 3, pentru 
fiecare dinte 0 = fără placă; 1 = film subţire în 1/3 
cervicală, vizibil doar prin raclare cu sonda; 2 = de-
punere moderată de placă vizibilă direct; 3 = acu-
mulări masive ce ocupă şi spaţiile interdentare.

FIGURA 16. Distribuţie restaurări mobile

Se constată că majoritatea pacienţilor prezintă o 
stare de igienă relativ bună materializată prin pre-
dominenţa scorului 2 (64%) şi doar 9% cu scor 3 
evaluat prin prezenţa depozitelor masive de placă 
ce ocupă şi spaţiul interdentar (Fig. 17). 

În ceea ce priveşte alimentaţia, evaluată prin 
chestionarul utilizat, s-a constatat un consum de 
carbohidraţi ridicat (74%) vs. consum de fructe şi 
legume (26%) (Fig. 18).

FIGURA 17. Indicele de placă bacteriană 

FIGURA 18. Consum carbohidraţi

Legat de factorii comportamentali s-a constatat 
că 50% dintre pacienţii lotului consumă ocazional 

alcool şi 36% sunt abstinenţi; puţin peste jumătate 
sunt nefumători şi doar 18% sunt fumători (Fig. 19, 
20).

FIGURA 19. Consum alcool 

FIGURA 20. Consum tutun

Din totalul lotului de pacienţi, 57% se prezintă 
la cabinet doar atunci când sunt obligaţi de simpto-
matologia subiectivă, iar 43% dintre pacienţi sunt 
monitorizaţi prin programări periodice pentru con-
sultaţii şi tratament (Fig. 21). 

FIGURA 21. Ritmul consultaţiilor

S-a determinat indicele de carie radiculară (ICR) 
pentru lotul examinat. Indicele cariilor rădăcinilor 
(ICR) este o metodă de raportare a CR care măsoa-
ră gravitatea bolii şi schiţează gradul de risc al po-
pulaţiei. Prin definiţie, ICR se bazează pe supoziţia 
că recesiunea gingivală este o condiţie necesară 
pentru dezvoltarea CR şi că ea trebuie să fie evi-
dentă la momentul examinării. Situaţii care pot 
subestima ICR sunt prezenţa recesiunii doar a epi-
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teliului gingival sau prezenţa unei pungi parodonta-
le false.

ICR s-a calculat prin examinarea fiecărui dinte 
maxilar şi mandibular şi completarea datelor obţi-
nute într-o diagramă (12). Coloanele reprezintă 
cele 4 suprafeţe radiculare (V, O, M, D) ale fiecărui 
dinte, iar rândurile înregistrează una dintre urmă-
toarele posibile situaţii clinice: absenţa recesiunii 
gingivale sau prezenţa recesiunii asociată cu dinte 
indemn, carie sau restaurare. 

*RD = recesiune + carie
*RF = recesiune + restaurare
*RN = recesiune fără carie

Prin înlocuirea cu datele obţinute pentru lotul 
studiat, a rezultat un ICR de 44,82%.

Numărul şi procentul pentru fiecare categorie 
analizată sunt prezentate în Tabelul 1. 

Datele au fost analizate în SPSS versiunea 21 cu 
CI = 95% şi p≤ 0,05.

Grup Subgrup Nr. Procent

ICR Recesiune şi ca rie 323 29,4%
Recesiune şi restaurare 179 16,10%
Recesiune gingivală 618 54,40%

ASA ASA1 55 30,60%
ASA2 110 61,10%
ASA3 15 8,30%

Consum_alcool Fără alcool 64 35,60%
Ocazional 90 50,00%
Zilnic 26 14,40%

Consum_hidrocarburi Ridicat 106 58,90%
Scăzut 74 41,10%

Educaţie Studii medii 97 53,90%
Studii superioare 83 46,10%

Factori_comp Nefumător 48 26,70%
Fost Fumător 80 44,40%
Fumător 52 28,90%

Gen Bărbaţi 92 51,10%
Femei 88 48,90%

Igienă_orală Scor 1 52 28,90%
Scor 2 101 56,10%
Scor 3 27 15,00%

Monitorizare_PAC Ocazional 102 56,70%
Regulat 78 43,30%

Prezenţa_protezelor_mobile Nu 112 62,20%
da 68 37,80%

Retracţie_gingivală nu 112 62,20%

da 68 37,80%
Scor_CR Scor 1 32 17,80%

Scor 2 78 43,30%
Scor 3 48 26,70%
Scor 4 22 12,20%

Vârstă 55-65 ani 46 25,60%
66-75 ani 71 39,40%
76-85 ani 63 35,00%

Venit Mediu 75 41,70%
Ridicat 63 35,00%
Scăzut 42 23,30%

Total 180

TABELUL 1. Descrierea datelor obţinute în studiu
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TABELUL 3. Alte date statistice (f, sig., mean difference)
 f sig. mean diff erence
Prezenţă proteze 2,694 0,102 -0,061
ASA 0,86 0,355 0,099
Venit 3,579 0,06 -0,016
Educaţie 2,976 0,086 0,102
Consum_hidrocarburi 2,58 0,11 -0,063
Igienă_orală 0 0,995 -0,094
Scor_CR 0,073 0,788 -0,126
Factori_comp 0,205 0,651 0,132
Consum_alcool 0,589 0,444 -0,124
Vârstă 4,421 0,037 0,092
Retracţie gingivală 6,235 0,013 0,094
Monitorizare pac 0,587 0,445 0,118

DISCUŢII 

Studiul prezent a analizat prevalenţa CR şi core-
laţia dintre ICR şi câteva categorii de factori etiolo-
gici.

CR este o afecţiune care afectează un număr tot 
mai mare de pacienţi adulţi. În studiul de faţă, pre-
valenţa a fost de 36%. Datele din literatură legate 
de acest aspect sunt heterogene.

Intervalul raportat pentru incidenţa CR este larg, 
de la 10,1 la 40,6% (13). Unii autori raportează va-
lori mari ale prevalenţei, astfel, Beck şi colab.. ci-
taţi de Chi D.L., au raportat un procent de 63% CR 
la un lot de 520 de adulţi cu vârsta de peste 65 ani, 
dintre care 25% erau netratate (13). Într-un alt stu-
diu realizat pe pacienţi din aceeaşi categorie de vâr-
stă, s-a găsit că 76% dintre ei au avut CR (14). În 
contrast, Chi D.L. şi colab. au raportat o prevalenţă 
a CR de 19,6% (15). iar alţi autori au arătat procen-
te mai puţin ridicate cuprinse între 20 şi 42% 
(16,17).

Conform datelor Centrului Naţional de Sănătate 
şi Nutriţie în SUA, între 1999 şi 2004, prevalenţa 

CR a fost de 30,8% în rândul adulţilor cu vârste 
cuprinse între 50 şi 64 de ani, comparativ cu 10,4% 
în rândul adulţilor cu vârsta din intervalul 20-34 
ani. CR au afectat aproximativ un sfert din adulţii 
australieni şi mai mult de jumătate dintre vârstnici 
(18).

În ceea ce priveşte vârsta, studiile trebuie extin-
se la categorii de vârstă suficient de mari pentru a le 
permite să fie un predictor semnificativ al inciden-
ţei CR.

În studiul de faţă, lotul a avut vârsta între 55 şi 
85ani şi s-a constatat că prezenţa CR creşte propor-
ţional cu vârsta (p = 0,037). Există o unanimitate în 
studiile publicate legată de corelaţia între apariţia 
CR şi pacienţii vârstnici (19,20,21,22).

Şi repartiţia pe categorii de sexe a CR este con-
troversată, în ciuda unor studii care arată că bărbaţii 
sunt expuşi unui risc mai mare la CR decât femeile. 
Un studiu din 2015 arată un procent de 40,8% băr-
baţi faţă de 59,2% femei care prezintă CR (23). 

Explicaţii posibile pentru aceste neconcordanţe 
pot fi determinate de particularităţile afecţiunilor 
dentare legate de gen, care pot fi similare sau dife-
rite pentru bărbaţi şi femei. 

În studiul prezent, bărbaţii au reprezentat puţin 
peste jumătate din lot, dar repartiţia pe sexe a de-
monstrat o diferenţă nesemnificativă dintre femei şi 
bărbaţi.

În acest studiu, ICR, care exprimă riscul de apa-
riţie a CR din cauza expunerii suprafeţei radiculare 
la mediul bucal, a fost de 44,82%. Studiile legate 
de prevalenţa CR sunt heterogene şi cifrele nu sunt 
concludente. Studiile publicate au raportat game 
largi pentru prevalenţa cariei rădăcinii (25-100%) 
şi o medie a ICR între 9,7 şi 38,7. 

TABELUL 2. Media, mediana şi SD

Proteze ASA Venit Educ.
Carbo-
hidraţi

Igienă 
orală

Scor
Fact. 

comp.
Alcool Vârstă Retracţie

Monito-
rizare

Media 1,83 2,11 1,51 1,38 1,82 0,35 2,27 1,09 0,73 1,48 0,42 2,15

Mediana 2 2 2 1 2 0 2 1 1 1 0 2

Deviaţia 
standard

0,586 0,805 0,503 0,488 0,628 0,479 0,927 0,751 0,631 0,502 0,497 0,74

Media 1,73 2,13 1,41 1,44 1,91 0,41 2,4 0,95 0,85 1,39 0,33 2,03

Mediana 2 2 1 1 2 0 2 1 1 1 0 2

Deviaţia 
standard

0,582 0,708 0,494 0,5 0,672 0,494 0,891 0,741 0,72 0,49 0,473 0,809

Media 1,78 2,12 1,46 1,41 1,86 0,38 2,33 1,02 0,79 1,43 0,38 2,09

Mediana 2 2 1 1 2 0 2 1 1 1 0 2

Deviaţia 
standard

0,584 0,757 0,5 0,493 0,65 0,486 0,909 0,747 0,677 0,497 0,436 0,775
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Astfel, studiile arată valori de 11,95% în China 
(24), de 26% pentru vârstnicii britanici (25) şi 
16,3% în Brazilia (26). 

În contrast, adulţii din Germania aveau scoruri 
reduse ale ICR, ce variau între 4,6% şi 10,6% (27).

Studiile arată că există o distribuţie caracteristi-
că a CR în funcţie de categoriile de dinţi.

În studiul de faţă, dinţii cei mai afectaţi de CR 
sunt premolarii mandibulari la toate categoriile de 
vârstă, urmaţi de molarii mandibulari şi caninii ma-
xilari, de asemenea, pentru toate categoriile de vâr-
stă, iar cel mai puţin afectaţi au fost incisivii man-
dibulari. 

Alte două studii, Katz şi colab. (16) şi Wallace şi 
colab. (28), sunt în acord cu rezultatele studiului de 
faţă. Hellyer şi colab. (29) au raportat caninii maxi-
lari şi premolarii mandibulari ca fiind cel mai frec-
vent afectaţi de CR. Constatările noastre au confir-
mat faptul că premolarii şi molarii sunt cei mai 
sensibili. Un model similar de atac a fost observat 
şi în cazul suedezilor (30) şi al celor brazilieni (26). 
Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că 
aceste modele pot fi legate de frecvenţa ridicată a 
recesiunii la aceste tipuri de dinţi.

În studiul prezent, susceptibilitatea de interesare 
a dinţilor a fost PM, M, C, I. Alte studii arată că 
apariţia CR la maxilar interesează dinţii în ordinea 
I, C, PM, M, iar la mandibulă ordinea este M, PM, 
C, I (31).

Există şi suprafeţe dentare care sunt mai sensibi-
le la dezvoltarea CR. În studiul nostru, susceptibili-
tatea la CR a relevat că feţele vestibulare şi proxi-
male au fost cel mai des interesate, în acord cu alte 
studii care au demonstrat că suprafaţa vestibulară şi 
proximală sunt mai sensibile decât cea palatinală 
sau linguală a dinţilor (28). În acest studiu, jumăta-
te dintre CR sunt localizate pe faţa vestibulară a 
dinţilor, iar suprafeţele proximale sunt interesate în 
proporţii relativ egale (27% suprafeţele meziale şi 
23% suprafeţele distale). 

Rezultate similare raportează afectarea mai mult 
de jumătate a feţelor vestibulare de CR (55,5%), 
urmate de suprafeţele distale (17,3%) şi meziale 
(12,7%) (26).

Evoluţia procesului carios reprezintă un aspect 
mai puţin luat în consideraţie în studiile de cerceta-
re. Astfel, există puţine relatări care au luat în con-
siderare aspectul clinic al CR. În două studii (32, 
33), numărul mediu de leziuni active a fost de 2,7 

şi, respectiv, 2,6 şi aproape toţi indivizii au experi-
mentat una sau mai multe suprafeţe cu leziuni inac-
tive.

Rezultatele studiul meu arată că procesele cari-
oase cu aspect rugos şi profunzime până în 0,5 mm, 
care au fost încadrate în stadiu superficial (scor 2), 
reprezintă aproape jumătate din totalul lotului 
(43%), interesarea pulpei radiculare este prezentă 
la doar 12% dintre CR. Această repartiţie poate să 
fie explicată prin prezenţa în lot a grupei de 55-65 
ani, majoritatea studiilor din literatură având limita 
inferioară de vârstă 65 ani. Caria sub forma cavita-
ră se găseşte la aprox. 1/3 din lot, în timp ce leziu-
nile incipiente si avansate, cu interesare pulpară, au 
o reprezentare mai redusă.

Recesiunea gingivală poate fi considerată o con-
diţie sine qua non pentru dezvoltarea CR. În studiul 
prezent, recesiunea însoţeşte 70% dintre dinţi (p = 
0,013). Alte studii raportează o proporţie şi mai 
mare a pacienţilor care prezintă recesiune gingivală 
(98,9%) (26).

Un alt factor de risc pentru CR este reprezentat 
de prezenţa protezelor mobile, care determină de-
punerea plăcii bacteriene, precum şi retracţia gingi-
vală la nivelul dinţilor pe care se sprijină croşetele 
de ancorare ale protezei. Purtarea de proteze în stu-
diul nostru reprezintă 38%. Studii anterioare au 
identificat însă proteza mobilă ca factor de risc pen-
tru apariţia CR (34,35).

Fumatul şi consumul de alcool sunt asociate cu 
producerea îmbolnăvirii parodontale şi pot fi consi-
derate un factor de risc pentru apariţia CR. În stu-
diul de faţă, 1/3 dintre pacienţi nu consumă deloc 
alcool, iar puţin peste ½ sunt nefumători, iar anali-
za statistică a arătat corelaţia dintre aceşti factori şi 
CR (p = 0,034 alcool şi p = 0,050 fumat). Rezulta-
tele nu sunt în acord cu alte studii care au raportat 
că nu există legatură între CR şi obiceiul de a fuma 
sau consumul de alcool (36). 

Alte cercetări însă, în acord cu rezultatele aces-
tui studiu, arată că persoanele care fumează au pre-
zentat o prevalenţă şi o severitate semnificativ cres-
cută a CR (18). Un alt studiu transversal pe zece ani 
realizat pe un lot de pacienţi cu vârste între 65 şi 85 
ani a găsit o relaţie pozitivă între CR si fumat (37). 
De asemenea, alte studii au publicat relaţia dintre 
consumul de tutun şi CR la adulţi cu vârste între 21 
şi 89 ani (38) sau cu vârste între 55 şi 75 ani (39). 

În lotul studiat, am găsit, de asemenea, o corela-
ţie între CR şi igiena bucală cu p = 0,039 în acord 
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cu un studiu longitudinal privind adulţii irlandezi 
(vârsta medie = 69,1 ani), care a sugerat o corelaţie 
între CR şi igiena bucală redusă, în timp ce nu s-a 
găsit o corelaţie cu dieta, obiceiul de fumat, consu-
mul de alcool sau nivelul de educaţie (12). 

O constatare importantă a fost asocierea aportu-
lui de zahăr şi RC, cu un consum de carbohidraţi 
ridicat (74%) al pacienţilor lotului studiat. Acest 
lucru este, probabil, din cauza faptului că o dentină 
expusă prezintă o protecţie redusă împotriva atacu-
rilor cariogene, devenind vulnerabilă. Acest factor 
este consemnat ca a fi determinant în apariţia CR şi 
de către alţi autori (36).

Contrar acestor rezultate, alţi autori consideră că 
nu există legatură între retracţia gingivală şi consu-
mul de zahăr (24). 

Legat de prezentarea la cabinetul dentar, moni-
torizarea este asociată cu reducerea prevalenţei CR. 

În acest studiu, diferenţa dintre pacienţii monitori-
zaţi şi cei care se prezintă ocazional la cabinet nu 
este mare, dar cu uşoară predominanţă a celor ne-
monitorizaţi.

CONCLUZII 

Acest studiu a arătat faptul că incidenţa cariilor 
radiculare este influenţată semnificativ de câţiva 
factori de risc reprezentaţi de vârstă şi retracţia gin-
givală. 

Cunoaşterea factorilor de risc şi corelaţia lor cu 
ICR poate determina elaborarea unor protocoale de 
prevenţie şi tratament individualizate, în funcţie de 
grupa de risc a fiecărui pacient.

Notă. Autorii au contribuit în mod egal la elabo-
rarea articolului.
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