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ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the prevalence of dental caries (Ip), the treatment needs and the 
clinical performance of restorations applied on the first permanent molar (FPM) in a sample of patients, 
aged 6 to 10 years, over a period of 36 months.
Material and method. A longitudinal descriptive observational retrospective study was performed on a 
group of 367 patients (184 boys) aged 6-10 years, examined and treated at the Department of Paediatric 
Dentistry of the Faculty of Dentistry, „Carol Davila” University, Bucharest. It was determined: the number of 
affected FPM and their diagnosis, the type of treatment applied and the materials used, the time interval 
until restoration failure occurred and the possible causes of the treatment failure. For the clinical evaluation 
of the restorations (functional status of the restorations) was used modified RYGE criteria. The longevity of 
the restorations was evaluated for a period of 30 months. Periodic check-ups were carried out once every 6 
months. Statistical data processing was obtained with the SPSS 18.0 program, for p ≤ 0.05.
Results. The prevalence of carious lesions of the FPMs was 35.67%, with a higher prevalence for the 
mandibular molars (SS, p <0.05). 29.88% of patients presented simple caries and 3.79% complicated 
caries. 91% of the FPMs were filled with glass-ionomer and resin-based composites and 9% with amalgam. 
The failure rate of the restorations was 22%. The main causes of failure were: the fracture of the restoration 
and the loss of the marginal adaptation, with the appearance of the secondary caries and tooth 
discoloration.
Conclusions. The prevalence of dental caries on the FPM in the studied age group is high, the carious 
lesions being detected shortly after their eruption. The rate of successful treatment was 78%. Failure 
occurred especially in the case of preventive resin restorations and glass-ionomer fillings. Regular dental 
follow-up is required and the restoration should be chosen taking into consideration the clinical situation 
(type and depth of the cavity)
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REZUMAT
Scopul studiului a fost evaluarea prevalenţei cariei dentare (Ip), a necesarului de tratament şi a performanţei 
clinice a obturaţiilor aplicate la nivelul molarului unu permanent (M1p) la un lot de pacienţi cu vârste cuprinse 
între 6 şi 10 ani, pe o perioadă de 36 de luni. 
Material şi metodă. S-a realizat un studiu retrospectiv observaţional descriptiv longitudinal pe un lot de 367 
pacienţi (184 băieţi) cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani, consultaţi şi trataţi în cadrul Clinicii de Pedodonţie a Fa-
cultăţii de Medicină Dentară, U.M.F „Carol Davila“ din Bucureşti. S-au determinat: numărul şi diagnosticul M1P 
afectaţi, tipul de tratament, materialele utilizate, intervalul de timp şi posibilele cauze ale eşecului tratamentului. 
Pentru evaluarea clinică a obturaţiilor (statusului funcţional al restaurărilor) s-au utilizat criteriile RYGE modifi-
cate, longevitatea obturaţiilor fiind evaluată pentru o perioadă de 30 de luni, realizându-se controale periodice 
odată la 6 luni. Prelucrarea statistică a datelor s-a făcut cu programul SPSS 18.0, pentru p ≤ 0,05. 
Rezultate. Prevalenţa cariei la nivelul M1p a fost de 35,67%, mai afectaţi fiind M1p inferiori (SS, p<0,05). 
29,88% au prezentat carii simple şi 3,79% carii complicate. 91% dintre M1p au fost obturaţi cu CIS şi răşini 
compozite şi 9% cu amalgam. Rata de eşec a obturaţiilor a fost de 22%, principalele cauze fiind: fractura 
obturaţiei, pierderea adaptării marginale cu apariţia cariei secundare şi modificarea de culoare. 
Concluzii. Prevalenţa cariei pe M1p la grupa de vârstă studiată este mare, leziunile fiind prezente foarte 
aproape de momentul erupţiei. Rata de succes a tratamentelor efectuate a fost de 78%. Eşecul a apărut mai 
ales în cazul OPR şi al obturaţiilor cu CIS. Sunt necesare controale stomatologice regulate şi individualizarea 
aplicării obturaţiilor în funcţie de situaţia clinică (tipul de cavitate şi profunzime).
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INTRODUCERE

Importanţa molarilor 1 permanenţi (M1p) în 
dezvoltarea aparatului dento-maxilar, afectarea 
precoce şi evoluţia rapidă a cariei dentare la nivelul 
acestuia necesită instituirea unui tratament de refa-
cere corectă morfo-funcţională a distrucţiei corona-
re (1). Cu cât refacerea se realizează mai devreme, 
cu atât creşte şansa de supravieţuire pe arcadă a 
acestui dinte. Experienţa clinică arată însă că, de 
cele mai multe ori, micii pacienţi sunt aduşi la tra-
tament destul de târziu, ceea ce periclitează, pe de o 
parte, vitalitatea dintelui şi, pe de altă parte, rezis-
tenţa acestuia în timp (2).

Deoarece în România sunt studii relativ puţine 
privind comportamentul în timp al restaurării dinţi-
lor permanenţi cu diferite tipuri de materiale (3), în 
lucrarea de faţă se face un studiu asupra longevităţii 
obturaţiilor fizionomice aplicate la nivelul M1P. 

SCOP 

Scopul studiului a fost evaluarea prevalenţei ca-
riei dentare (Ip), a necesarului de tratament şi a 
performanţei clinice a obturaţiilor aplicate la nive-
lul M1P la un lot de pacienţi cu vârsta cuprinsă în-
tre 6 şi 10  ani, într-o perioadă de 36 de luni. 

MATERIAL ŞI METODĂ

S-a realizat un studiu retrospectiv observaţional
descriptiv longitudinal pe un lot de 367 pacienţi 
(184 băieţi), cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani, 
consultaţi şi trataţi  în cadrul Clinicii de Pedodonţie 
a Facultăţii de Medicină Dentară, U.M.F „Carol 
Davila“ Bucureşti. 

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

– vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani;
– cel puţin un M1p erupt pe arcadă;
– absenţa afecţiunilor generale asociate;
S-au exclus din lot pacienţii cu M1p cu anomalii

de dezvoltare tip hipomineralizare sau hipoplazie. 
Metoda de lucru a constat în colectarea datelor 

din fişele clinice de tratament ale acestor pacienţi: 
– datele personale (nume, prenume, sex, vâr-

stă);
– statusul eruptiv şi odontal al M1p;
– tipul tratamentului şi materialele utilizate la

nivelul lui M1p;

– timpul şi posibilele cauze ale eşecului trata-
mentului.

Pentru evaluarea clinică a obturaţiilor (statusu-
lui funcţional al restaurărilor) s-au utilizat criteriile 
RYGE modificate, urmărindu-se următorii parame-
tri: adaptare marginală, coloraţie marginală, culoa-
re, stare de suprafaţă şi conturul anatomic. Longe-
vitatea obturaţiilor a fost evaluată pentru o perioadă 
de 30 de luni, realizându-se controale periodice o 
dată la 6 luni (4-7). Prelucrarea statistică a datelor 
s-a obţinut cu programul SPSS 18.0, pentru p ≤
0,05.

REZULTATE 

Analizând statusul eruptiv al M1p în funcţie de 
vârsta pacienţilor, se observă faptul că 46% dintre 
copiii în vârstă de 6-7 ani şi 71% dintre cei în vârstă 
de 7-8 ani aveau M1p erupţi (Fig. 1). 

FIGURA 1. Distribuţia lotului în funcţie de vârstă şi statusul 
eruptiv al M1p

Prevalenţa cariei (Ip) la nivelul M1P la întregul 
lot a fost de 35,67% şi a crescut odată cu vârsta: de 
la 9,26% la 6-7 ani la 61% la 9-10 ani (Fig. 2).

FIGURA 2. Prevalenţa cariei la M1P în funcţie de vârstă

Numărul de M1p cariaţi/pacient a crescut, de 
asemenea, odată cu vârsta, astfel încât la 6-7 ani 
doar 6% dintre pacienţi prezentau 4 M1p afectaţi, 
pe când la 9-10 ani 35% aveau toţi M1p interesaţi 
(Fig. 3). 

M1p inferiori au fost semnificativ statistic mai 
afectaţi decât cei superiori (p<0,05) pentru toate 
grupele de vârstă. În general, atacul carios a fost 
simetric stânga-dreapta, cu excepţia vârstei de 6-7 
ani, la care M1p de pe partea dreaptă au fost mai 
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interesaţi decât cei de pe partea stângă, diferenţa 
fiind însă nesemnificativă statistic (p>0,05).

64,33% dintre M1p prezenţi pe arcadă au fost 
indemni de carie, 29,88% au prezentat carii simple 
(15% superficiale, 9,57% medii, 5,31% profunde) 
şi 3,79% carii complicate. 2,2% dintre pacienţi au 
avut la prima prezentare cel puţin un M1p deja ex-
tras. Distribuţia pe grupe de vârstă este prezentată 
în figura 3.

La nivelul întregului lot, 16,5% dintre pacienţi 
au prezentat un M1p cariat, 10,3% au avut doi M1p 
cariaţi, 4,5% au avut trei M1p cu leziuni carioase şi 
4,3% au prezentat toţi cei patru M1p cariaţi (Fig. 4). 

În ceea ce priveşte tipul de materiale folosite 
pentru obturarea cavităţilor de la nivelul M1p, cele 
mai folosite materiale au fost cimentul glassiono-
mer si răşinile compozite, procentul fiind de apro-
ximativ 45% pentru fiecare şi numai la 9% dintre 
pacienţi s-a folosit amalgamul de argint. 

Majoritatea cavităţilor realizate la nivelul M1p 
au fost cavităţi de clasa I (67%), urmate de OPR tip 

I (29%), cavităţile tip MOD fiind realizate la doar 
1% dintre molari (Fig. 5). 

Aproximativ jumătate dintre cavităţile realizate 
la nivelul M1p au avut adâncime medie, 14% dintre 
ele fiind profunde şi 38% superficiale. 

După intervalul de 36 de luni, rata de succes a 
obturaţiilor aplicate la nivelul M1p a fost de 78%. 
22% dintre obturaţii au necesitat refacerea lor, cea 
mai mare rată de eşec fiind înregistrată în cazul ob-
turaţiilor din ciment ionomer de sticlă (13%), iar 
cea mai mică în cazul amalgamului (0,06%) (Fig. 6). 

Rezultatele clinice cele mai slabe le-au avut 
OPR1 (32% trebuind să fie refăcute) şi obturaţiile 
din cavităţile superficiale – 27% dintre obturaţii au 
necesitat refacere (Fig. 7). 

Cauzele eşecului au fost: fractura obturaţiei (35-
7% pentru compozit, 26% pentru CIS si 2% pentru 
amalgam), pierderea adaptării marginale cu apari-
ţia cariei secundare (32%-9% pentru compozit, 
21% CIS şi 2% amalgam) şi modificarea de culoare 
(36%). 

FIGURA 3. Distribuţia M1p în funcţie de statusul odontal

FIGURA 4. Distribuţia afectării M1p pe grupe de vârstă 
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În ceea ce priveşte durata de timp, fracturile ob-
turaţiilor (indiferent de materialul de obturaţie) au 
apărut în primele 6 luni de la aplicarea obturaţiilor, 
când s-au produs 70% din totalul fracturilor. Cariile 
secundare au apărut la aproximativ 2 ½ ani de la 
aplicare la 53% dintre obturaţiile aplicate. Legat de 
recidiva cariei, rezultatele studiului nu au fost rele-
vante (Fig. 8).

DISCUŢII

Studiul afectării prin carie la nivelul M1p la lo-
tul studiat a arătat o prevalenţă crescută a leziunilor 
carioase, acestea fiind prezente foarte aproape de 
momentul erupţiei. Rezultatele obţinute sunt com-
parabile cu cele raportate de Ali şi col. (2013), dar 
mai mari decât cele din studiile Togoo şi col. (2011) 
şi Abuaffan şi col. (2018) (Tabelul 1).

La nivelul întregului lot, 16,5% dintre pacienţi 
au prezentat un M1p cariat, 10,3% – 2 M1p cariaţi, 
4,5% – 3 M1p cu leziuni carioase şi 4,3% – toţi cei 
patru M1p cariaţi. Rezultate asemănătoare au obţi-
nut şi Ali şi col., în 2013 (Tabelul 2). 

FIGURA 5. Distribuţia M1P în funcţie de tipul de cavitate realizată

FIGURA 6. Distribuţia obturaţiilor aplicate şi refăcute

FIGURA 7. Distribuţia obturaţiilor eşuate în funcţie de tipul 
cavităţii şi adâncime

FIGURA 8. Distribuţia obturaţiilor în funcţie de cauza eşecului/timp
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În studiul prezent, procentul de M1p cariaţi a 
crescut cu vârsta, o tendinţă similară fiind raportată 
şi de Togoo şi col. (9) (Tabelul 3).

M1p inferiori au fost semnificativ statistic mai 
afectaţi decât cei superiori (p<0,05) pentru toate 
grupele de vârstă la lotul studiat. Rezultatele con-
cordă cu cele obţinute de Togoo şi col. în Arabia 
Saudită, care au raportat 35,9% M1p cariaţi la ma-
xilar şi 50,8% M1p cariaţi la mandibulă (p<0,001) 
(9). O afectare mai mare a M1p inferiori s-a obser-
vat şi în studiul lui Ali şi col. din anul 2013, realizat 
în Pakistan: 18,34% copii cu carii pe M1p maxilari 
şi 33,33% copii cu carii pe M1p mandibulari (7). 
De asemenea, Abuaffan şi col. în anul 2018, pe un 
lot de studiu de 300 copii de 6-14 ani, au observat 
faptul că M1p mandibulari au fost mai afectaţi de-
cât cei maxilari (8). 

Comparând rata de succes a restaurărilor adezi-
ve obţinută în studiul de faţă cu rata de succes a 
altor autori, se observă faptul că o rată mai mare de 
succes au obţinut Granath şi col., Welburry şi col. şi 
Walker şi col., ceilalţi autori având o rată de succes 
mai mică decât cea din studiul prezent (Tabelul 4). 

CONCLUZII

1. Prevalenţa cariei pe M1p la grupa de vârsta
studiată a fost crescută, leziunile carioase fiind pre-
zente foarte aproape de momentul erupţiei. 2. Rata 
de succes a tratamentelor efectuate a fost de 78%. 
3. Eşecul a apărut mai ales în cazul OPR şi al obtu-
raţiilor cu CIS. 4. Sunt necesare controale stomato-
logice regulate pentru prevenirea apariţiei cariei
dentare la nivelul lui M1p şi individualizarea apli-

TABELUL 1. Prevalenţa cariei la nivelul lui M1p
 Autori Ţara Lot Vârsta 

(ani)
Copii cu carii 

pe M1p
Copii fără 

carii pe M1p
Ali şi col., 2013 (7) Pakistan 447 8-12 30,6% 69,4%
Togoo şi col., 2011 (9) Arabia Saudită 836 7-10 66,4% 33,6%
Abuaff an şi col. 2018 (8) Sudan 300 6-14 61% 39%
Studiul prezent România 367 6-10 35,67% 64,33%

TABELUL 2. Numărul M1p cariaţi/pacient – rezultate comparative
Autori Ţară Lot Copii cu toţi M1p 

indemni
Copii cu M1p cariaţi

1 M1p 2 M1p 3 M1p 4 M1p
Ali şi col., 2013 (7) Pakistan 447 copii (8-12 ani) 69,3% 15,9% 11% 2% 1,8%
Studiul prezent România 367 copii (6-10 ani) 64,33% 16,5% 10,3% 4,5% 4,3%

TABELUL 3. Distribuţia M1p cariaţi pe grupe de vârstă
Autori Ţara Lot de studiu % M1p cariaţi

7 ani 8 ani 9 ani 10 ani
Togoo şi col., 2011 (9) Arabia Saudită 836 copii, 7-10 ani 14,4% 35,8% 56,9% 60,1%
Studiul prezent România 367 copii, 6-10 ani 9,26% 27,27% 44,98% 61,16%

TABELUL 4. Rata de succes a obturaţiilor aplicate pe M1p
Autori Rata de succes pentru 

restaurări adezive
Timp Lot de studiu

Rafatjou și col., 2014 (11) 53,6% 1 an 57 copii, 7-13 ani
Subramyana și col., 2006
(12)

7,5% 1 an
-

Welburry și col., 1990 (13) 95% 5 ani -
Walkers și col., 1996 (14) 83% 6,5 ani -
Granath și col., 1992 (15) 97,6% 2 ani 111 copii, 5-14 ani
Houpt și col., 1994 (15) 31% 9 ani 110 copii, 6-14 ani
Raadal, 1978 (15) 83% 30 luni 281 copii, 5-7 ani
Pandiyan și col., 2016 (10) 62,2% 2 ani 61 copii, 6-10 ani
Kilpatrick și col., 1996 (15) 78,5% – compozit 59,1% – 

CIS
17 luni 67 copii

Gray și col., 1994 (15) 30,9% pt CIS 1 an vârsta medie 11 ani
Studiul prezent 78% 3 ani 367 copii, 6-10 ani
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cării obturaţiilor în funcţie de situaţia clinică (tipul 
de cavitate şi profunzime).

Notă: Autorii au contribuit în mod egal la pre-
zentul articol, de aceea toţi sunt consideraţi autori 
principali. 
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