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INTRODUCERE
Motivaţia alegerii temei
Frecvenţa ridicatǎ a leziunilor carioase și lipsa unui protocol clar de diagnosticare
a acestora, asociate cu existenţa a numeroase dispozitive de diagnosticare a cariilor mau determinat să aleg această temă pentru lucrarea de doctorat.
Scopul tezei de doctorat a fost de a determina rolul si importanţa utilizǎrii
metodelor imagistice clasice și moderne în detectarea leziunilor carioase incipiente.
Semnificaţia clinicǎ a tezei
Demonstreazǎ necesitatea completǎrii examenului clinic cu alte metode mai
specific şi mai edificatoare asupra diagnosticului de carie incipientǎ.
Stabileste faptul cǎ pentru detectarea leziunilor smalţului dispozitivul DD are
rezultatele cele mai sigure, iar pentru leziunile în dentinǎ, radiografia BW dǎ cele mai
multe rezultate pozitive.
În detectarea leziunilor carioase incipiente este mai bunǎ RBW digitalǎ decǎt
RBW clasicǎ și rx retroalveolarǎ.
Prin CBCT se evidenţiazǎ toate procesele carioase.
PRIMA PARTE A TEZEI CARE REPREZINTẴ STADIUL ACTUAL AL
CUNOAȘTERII începe cu capitolul „Principii moderne de interpretare și evaluare clinicǎ
a leziunilor carioase incipiente” în care sunt prezentate conceptele moderne de
tratament al cariei precum: managementul cariei prin evaluarea riscului (caries
management by risk assessment, CAMBRA), sistemul standardizat de inspecţie vizuală
a cariei denumit Sistemul internaţional de detectare şi evaluare a cariei (ICDAS) și se
folosesc ca repere sensibilitatea și specificitatea pentru a descrie și a cuantifica
capacitatea unui test de diagnostic raportat la un standard. Asocierea examenului clinic
cu mijloace complementare moderne îmbunătăţește performanţa diagnosticului, prin
creșterea parametrilor de evaluare a testelor reprezentaţi de sensibilitate și specificitate.
Al doilea capitol intitulat „Metode imagistice de diagnosticare a cariei dentare”
prezintǎ pe lângǎ metodele clasice radiografice și sistemele noi de detectare a cariei pe
bază de lumină, sisteme de detecţie bazate pe mǎsurarea curentului electric,
instrumente de diagnostic ale cariei pe bază de fluorescenţă, tomografia cu coerenţă
optică, computerul tomograf cu fascicul conic (CBCT) și ultrasunetele.
Capitolul trei descrie efecte, doze şi riscurile expunerii la radiaţii X.
CERCETARE PERSONALẴ
Partea a doua a tezei cuprinde șase capitole. Capitolul 4 prezintǎ metodologia
cercetǎrii știinţifice.
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CAPITOL 5
Studiu statistic privind gradul de interes al medicilor dentişti
legat de utilizarea tehnicilor imagistice în detectarea cariei
dentare incipiente
Scopul studiului a fost de a evalua interesul şi nevoia personalului medical din
domeniul medicinii dentare pentru utilizarea imagisticii ca metodă complementară în
activitatea curentă de detectare a cariei dentare incipiente.
5.2. Material şi metodă
Studiul s-a efectuat pe baza unui chestionar care a fost trimis electronic unui
număr de 147 medici dentişti din municipiul Craiova, cu menţiunea că toți repondenții
vor rămâne anonimi (anexa 1).
5.3. Rezultate
Din totalul de 147 chestionare trimise electonic au fost returnate 120 (anexa 2).
Acest lucru a reprezentat o rată de răspuns de 81%; 35% dintre respondenți au fost de
sex masculin și 65% au fost de sex feminin.
Procentul cel mai mare dintre repondenţi (57%) au avut între 31-40 ani, 20% din
repondenţi au avut între 41-50 ani, 18% au avut până în 30 ani iar repondenţi cu vârsta
peste 50 ani au fost doar 5% (fig. 5.3).
20%
3%
2%

18%

Fig. 5.3. Repartiţia pe grupe de vârstă a
57%

repondenţilor
pana 30 ani

31-40 ani

41-50 ani

51-60 ani

peste 60 ani

Date referitoare la utilizarea Rx pentru diagnosticarea cariei incipiente
Detectarea cariei incipiente se face frecvent prin examinare vizuală.73% din
repondenţi pot detecta caria incipientă în cabinet într-un interval de timp care variază
între un minut şi 15 minute.Dintre aceștia, 67% se încadrează în intervalul 1-5 minute.
Pentru diagnosticarea leziunilor carioase incipiente răspunsurile au arătat că
34% din medici indică radiografia în procent de 0-25%, valori apropiate 28% o utilizează
în procent de 25-50%, cel mai mic procent de 8% este pentru indicaţiile de 75-100% a
radiografiei dentare.
În ceea ce priveşte situaţia clinică în care se asociază radiografia cu examinarea
clinicǎ, 53% din repondenţi au răspuns că folosesc radiografia pentru detectarea cariei
proximale la 75-100% din cazuri, comparativ cu utilizarea ei pentru detectarea cariei
ocluzale pentru care procentul a fost apropiat dar asociat cu 0-25% din cazuri .
Studiul arată că, la o experienţă profesională între 11 -20 ani asocierea
radiografiei pentru detectarea cariei este cel mai des folosită (40%). Aceste rezultate au
fost prelucrate statistic şi s-a calculat coeficientul de corelaţie Pearson pentru a stabili
corelaţii între experienţa profesională a examinatorilor şi utilizarea complementară a
radiografiei pentru detectarea cariei dentare.
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CAPITOL 6
Evaluarea “IN VIVO” a cariilor ocluzale prin utilizarea
examenului clinic, a radiografiei bite-wing și a dispozitivului
DIAGNOdent
Scopul acestui studiu a fost de a compara “in vivo” precizia a trei metode de
diagnostic pentru detectarea leziunilor carioase ocluzale de la nivelul zonei dentare
posterioare (PM, M).
6.2. Material şi metodă
Studiul s-a realizat pe un lot de 40 pacienţi de ambele sexe ( 25 femei şi 15
bărbaţi) cu vârste cuprinse între 16-36 ani (media ponderată =27,19) care au prezentat
carii pe suprafeţele ocluzale ale PM şi M (n = 640).
6.3. Rezultate
Repartiţia centralizată a suprafeţelor cu carii şi a celor indemne este prezentată
în tabelul şi imaginea de mai jos (tab. 6.XI, fig. 6.9).
Metodedetectare
Exam.
Radiografi
Clinic (C) e (BW)
Nr.c
Nr.c
%
%
azuri
azuri
Inde
46.
50.6
299
324
mn
7%
%
Cari
53.
49.4
341
316
e
3%
%
Tota
640
640
l

DiagnoDent
(DD)
Nr.c
%
azuri
280

43.7%

360

56.3%

640

Datele culese au fost prelucrate în limbajul de programare R (Programming
language) și s-a calculat coeficientul de corelație Kendall pentru cele 3 teste. Valorile
obţinute cuprinse în intervalul 0,77 – 0,83 indicǎ o corelaţie semnificativǎ între cele 3
seturi de date.Legǎtura cea mai puternicǎ este între examinarea clinicǎ și cea cu
DIAGNOdent.
Pentru fiecare dintre cele trei metode de detecţie s-au calculat, ca teste de
validare, sensibilitatea, specificitatea, valoare predictivă pozitivă, valoarea predictivă
negativă, teste de conjuncţie şi de disjuncţie pentru verificarea acurateţei metodelor.
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CAPITOL 7
Studiu (statistic) comparativ „IN VITRO” privind acurateţea
radiografiilor retroalveolarǎ, bite- wing (RBW) clasicǎ, bitewing (RBW) digitalǎ și a CBCT-urilor în detectarea leziunilor
carioase proximale localizate la molari și premolari
Scopul acestui studiu este sǎ compare in vitro perfomanţele radiografiei bitewing (RBW- digitalǎ și clasicǎ/cu film), radiografiei retroalveolare și CBCT în
evidenţierea și determinarea profunzimii cariilor proximale, folosind ca standard aspectul
histologic.
7.2 Material şi metodă
Studiul a fost realizat pe un lot de 44 molari si premolari extrași din motive
ortodontice/ parodontale/ chirurgicale. Fiecare dinte prezintǎ cel puţin o leziune carioasǎ
proximalǎ restauratǎ sau nerestauratǎ, incipientǎ sau extinsǎ spre JSC sau dincolo de
aceasta. În urma examinǎrii clinice, dinţii au fost impǎrţiţi în 4 grupuri, respectǎnd
criteriile ICDAS.
Grupe de 2-4 dinţi fixaţi pe modele (didactice) din material plastic, pânǎ la un
nivel care se oprește la 3 mm de JSC și pe cât posibil sǎ simuleze contactul interdentar
real au fost supuse examenelor radiologice RBW, periapicale și CBCT.
7.3 Rezultate
7.3.1Examen radiologic
a) Radiografie bite-wing digitalǎ
b) Radiografii bite-wing clasice

Fig. 7.8 Planșa cu radiografii bite-wing digitale (a); Fig. 7.9 Planșa cu radiografii bitewing cu film (b)
c) Rx retroalveolarǎ

Fig. 7.10 a și b Planșe cu radiografii retroalveolare
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7.3.2 CBCT

Fig. 7.11 Imagine CBCT
7.3.3 Examinare histologicǎ
În primul grup au fost incluși 12 molari și premolari care prezintǎ procese
carioase încadrate în criteriile ICDAS 1 și 2. La examinarea histologicǎ, toţi dinţii
prezintǎ scor histologic 1 (demineralizarea smalţului limitatǎ la jumǎtatea sa externǎ).
În cel de-al doilea grup au fost incluși 10 molari și premolari care prezintǎ
procese carioase încadrate în criteriul ICDAS 3.La examinarea histologicǎ, 5 dinţi
prezintǎ scor histologic 1 și alţi 5 prezintǎ scor histologic 2.
În cel de-al treilea grup au fost incluși 14 molari și premolari care prezintǎ
procese carioase încadrate în criteriul ICDAS 4.La examinarea histologicǎ, 8 dinţi
prezintǎ scor histologic 2 și alţi 6 prezintǎ scor histologic 3.
În cel de-al patrulea grup au fost incluși 8 molari și premolari care prezintǎ
procese carioase încadrate în criteriile ICDAS 5 si 6. La examinarea histologicǎ, 2 dinţi
prezintǎ scor histologic 3 și alţi 6 prezintǎ scor histologic 4.
Toate datele au fost prelucrate statistic.
7.3.4.1 Corelaţie între scorurile clinice ICDAS și scorurile histologice
Folosind programul Table Curve 2D s-a calculat o corelaţie puternic semnificativǎ
între scorurile clinice ICDAS și cele histologice. ( coeficientul de corelaţie r= 0,93)
7.3.4.2Compararea metodelor radiologice
Pentru a compara performanţele metodelor radiologice studiate se calculeazǎ
intervalele de încredere și se comparǎ mediile acestora. Analizand valorile rezultate
putem spune cǎ mediile au puncte comune și nu existǎ diferenţe semnificative între
performanţele acestor tehnici radiologice. Aceste valori pot fi influenţate totuși de
numǎrul relativ mic de dinţi incluși în studiu.
Când se calculeazǎ corelaţia dintre scorurile radiologice în cazul radiografiei
retroalveolare și scorurile histologice, valoarea 0,88 a coeficientului de corelaţie
semnificǎ existenţa unei corelaţii semnificative între aceste scoruri.
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CAPITOL 8
Prezentare cazuri clinice
În acest capitol sunt prezentate 8 cazuri clinice complexe cu detalierea etapelor
terapeutice.
Caz 1.Pacient în varstǎ de 37 ani, s-a prezentat la cabinetul de medicinǎ dentarǎ
pentru modificǎrile de culoare prezente la nivelul suprafeţelor ocluzale ale premolarilor
45,15 și pe suprafaţa distalǎ a lui 45, unde aspectul clinic este cel caracteristic cariei
staţionare.Pentru stabilirea diagnosticului pacientului i s-a indicat efectuarea unei
radiografii bite-wing.

Fig.8. 1 Aspect iniţial 45;

Fig.8. 2 Aspect final 15;

Fig.8.3.Radiografie bite-wing;

Pe radiografie s-a identificat leziunea carioasǎ proximalǎ situatǎ la nivelul lui 45,
cu localizare în 1/3 internǎ a smalţului, leziunile ocluzale nefiind vizibile radiologic. În
schimb s-au mai evidenţiat leziuni incipiente pe feţele distale ale frontalilor 12,13.
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CAPITOL 9
Concluzii finale
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Detectarea cariei incipiente reprezintǎ o preocupare a medicilor dentiști din
municipiul Craiova.
Repondenţii majoritari cei mai interesaţi de perfecţionarea activitǎţii clinice sau
de cercetare și care tind la evoluţia lor profesionalǎ au avut între 31-40 ani, cu
o vechime de peste 10 ani
Detectarea cariei incipiente în cabinet este realizatǎ de marea majoritate a
repondenţilor, doar aproximativ o treime nu reușesc sǎ obţinǎ dovezi capabile
pentru a formula un diagnostic.
Aproape jumǎtate folosesc radiografia retroalveolarǎ pentru detectarea cariilor
incipiente.
Mai mult de jumǎtate dintre repondenţi utilizeazǎ radiografia digitalǎ. Dintre
motivele pentru care nu folosesc radiografia digitalǎ, repondenţii au optat
pentru preţul de cost ridicat dar și pentru satisfacţia oferitǎ de radiografia
convenţionalǎ.
Metoda laser fluorescent determinǎ profunzimea cariilor situate în smalţ sau
dacǎ este afectatǎ și dentina.
Se poate aprecia cǎ pentru detectarea leziunilor smalţului dispozitivul
Diagnodent are rezultatele cele mai sigure, iar pentru leziunile în dentinǎ,
radiografia BW dǎ cele mai multe rezultate pozitive.
DIAGNOdent a arătat sensibilitate foarte bună și specificitate în diagnosticare
a cariilor.
Inspecţia vizuală și cu DIAGNOdent au demonstrat performanţe similar în
termeni de sensibilitate și specificitate.
Existǎ o corelaţie puternic semnificativǎ între scorurile clinice ICDAS și cele
histologice, acest lucru fiind demonstrat de valoarea coeficientului de corelație
r care este 0,93.
Analizǎnd datele obţinute se observǎ o detectare a leziunilor carioase
incipiente mai bunǎ în cazul RBW digitalǎ decât în cazul RBW clasicǎ și rx
retroalveolarǎ.
Prin CBCT se evidenţiazǎ toate procesele carioase, indiferent de localizare și
grad de evoluţie.
Corelaţia între scorurile histologice este puternic semnificativǎ cu RBW
digitalǎ, semnificativǎ cu radiografia retroalveolarǎ și relativ semnificativǎ cu
RBW clasicǎ.
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