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Rezumat: Studiul realizat prin eşantionare, transversal şi retrospectiv, prin analiza radiografiilor, 
modelelor, fotografiilor unor pacienţi ce s-au prezentat în perioada 2000-2011 la consultaţie de 
specialitate la medicul ortodont. Pacienţii cuprinşi în studiu, în număr de 96, au vârste cuprinse între 12 
şi 37 ani, cu dentiţie mixtă târzie şi dentiţie permanentă. Ca maturitate scheletală, pacienţii aparţin 
stadiilor CS4- CS6. S-a încercat identificarea unor caracteristici specifice incluziilor de canin palatină, 
respectiv vestibulară, atât dentare, cât şi scheletale. Au fost notate asocierea incluziei de canin maxilar 
cu alte anomalii dentare, cum ar fi anodonţia şi/sau microdonţia incisivului lateral maxilar, unghiul 
incluziei, suprapunerea peste rădăcina incisivului adiacent, poziţia apexului caninului, rotaţia 
mandibulei, înălţimile faciale anterioară şi posterioară, unghiul SNA-protruzia sau retruzia maxilarului, 
poziţia incisivilor centrali superiori. Aceste date pot fi utile în stabilirea unei corelaţii între etiologia 
incluziei şi posibilităţile de tratament, precum şi în stabilirea momentului optim de instituire a 
tratamentului, dar şi în aprecierea duratei medii a tratamentului activ. 
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Abstract: The present paper is the result of a study performed by sampling, transversally and 
retrospectively, of the X-rays, models, and photos of certain patients who came to the orthodontist for a 
specialty examination between 2000 and 2011. The patients included in the study were aged between 12 
and 37 years old and had late mixed dentition and permanent dentition. Regarding the skeletal 
development, the patients belonged to stages CS4-CS6 (skeletal maturation). This study attempts to 
identify the characteristics of the palatine and the maxillary impacted canine, both dental and skeletal. 
The association of maxillary canine impaction and others anomalies were noted, such as microdontia 
or/and anodontia of the maxillary lateral incisor, the angle of impaction, the degree of overlapping of 
the canine on the root of the lateral incisor, the anteroposterior position of the apex of the canine, 
mandibular rotation, facial height – anterior and posterior, SNA-angle, the position of the maxillary 
central incisors. This can be useful to establish correlations between the etiology and treatment 
possibilities, as well as to determine the best moment to begin the treatment or the assessment of the 
average length of the active treatment. 
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INTRODUCERE 
Incluzia dentară reprezintă anomalia dentară de erupţie 

caracterizată prin rămânerea unui dinte complet format în 
interiorul osului, mult peste vârsta sa normală de erupţie. 
Incluzia de canin este a doua ca frecvenţă, după incluzia de 
molar de minte şi are o frecvenţă de aproximativ 1-3% la rasa 
caucaziană.  

Caninul este recunoscut a fi un dinte foarte important, 
datorită rolului său de pivot în stabilirea formei arcadei dentare, 
a contribuţiei aduse în estetica zâmbetului şi a participării în 
realizarea ocluziei funcţionale. 

Evaluarea incluziei în vederea clasificării se face cu 
ajutorul examenelor paraclinice imagistice (OPG, teleradiografie 
de profil, radiografie cu film ocluzal, radiografie Clark, CT). 
După identificarea incluziei urmează localizarea exactă a 
dintelui inclus (palatinal, vestibular sau central) şi stabilirea 
orientării intraosoase, caracteristici esenţiale în stabilirea 
conduitei terapeutice (doar monitorizare/extracţie canin 
temporar şi supraveghere/extracţie şi tracţiune 
ortodontică/extracţie canin permanent inclus într-o poziţie 
nefavorabilă redresării ortodontice). 

Este important înainte de toate ca diagnosticul să fie 

formulat cât mai precoce posibil, pentru a putea interveni într-o 
situaţie de uşoară sau de nicio discrepanţă între vârsta 
cronologică şi vârsta dentară şi a găsi cele mai bune condiţii 
pentru reuşita tratamentului de rezolvare a incluziei. 

Suspiciunea de incluzie trebuie să existe întotdeauna 
în cazurile în care nu se observă pe arcada superioară prezenţa 
caninului permanent la vârsta de doisprezece-treisprezece ani, 
iar pe arcada inferioară la vârsta de zece-unsprezece ani. 

Examinarea şi palparea arcadei atât vestibular, cât şi 
palatal şi lingual sunt suficiente pentru a putea permite să se 
pună un diagnostic de incluzie dentară, putându-se observa o 
tumefiere dură şi nedureroasă. 

Se mai pot obţine de asemenea, indicii foarte 
importante cu privire la localizarea dintelui. 

Trebuie însă spus că, în cazul în care dintele este situat 
foarte profund sau în cazurile în care se află în centrul 
procesului alveolar, este imposibil să se pună un diagnostic 
folosindu-se numai de datele clinice; în aceste cazuri nu trebuie 
să lipsească ajutorul radiografic. 

Uneori, incluzia dentară se diagnostichează cu ajutorul 
examenului radiologic efectuat pentru o altă afecţiune. 

Identificarea caninului inclus este primul pas în 
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diagnosticarea corectă a unui astfel de caz. Localizarea exactă şi 
precizarea orientării dintelui inclus sunt esenţiale în elaborarea 
unui plan de tratament just, metoda chirurgicală aleasă (extracţia 
dintelui temporar şi descoperirea şi ancorarea permanentului, 
extracţia permanentului sau transplantarea), ca şi terapia 
ortodontică depinzând de acestea. 
 

SCOP 
Scopul studiului este de a prezenta posibilitatea 

aprecierii la nivel radiologic a unor aspecte ce contribuie la 
diagnosticarea cu mai mare acurateţe a incluziei palatinale de 
canin, alături de recurenţa familială. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Studiul are la bază datele culese de la un lot de 96 de 

cazuri clinice cu vârste cuprinse între 12 şi 37 ani, cu dentiţie 
mixtă târzie şi dentiţie permanentă. Ca maturitate scheletală, 
pacienţii aparţin stadiilor CS4- CS6 (pubertar- postpubertar). 

În vederea stabilirii parametrilor s-a procedat la 
examenul clinic şi examene paraclinice (modele, radiografii, 
fotografii), întocmindu-se fişa de observaţie. În urma analizei 
lotului, am ales cazuri semnificative pentru ilustrarea scopului 
pentru care s-a realizat cercetarea. Criteriile urmărite sunt pe 
lângă estetică - ce reprezintă, în majoritatea cazurilor, motivul 
prezentării la consultul ortodontic - funcţionalitatea şi 
stabilitatea ocluziei.  

Analiza radiografiilor a urmărit: 
1. Maturitatea scheletală (stadiile cervicale) şi o eventuală 

corelare cu vârsta biologică (cronologică). 
2. Distribuţia incluziei de canin pe sexe şi în funcţie de vârstă 
3. Localizarea incluziei pe hemiarcadă (cadran) şi raportarea 

la mijlocul crestei alveolare (V, mijlocul crestei sau P). 
Această localizare este pur teoretică, abordul chirurgical 
pentru descoperirea caninului fiind V sau P (pentru colarea 
butonului de tracţiune), urmat fiind de crearea unui tunel de 
la nivelul descoperirii până la mijlocul crestei alveolare 
(locul unde dorim să poziţionăm caninul) - cea mai nouă şi 
mai conservatoare metodă din punct de vedere al sănătăţii 
parodontale. 

4. Profunzimea incluziei. 
5. Axul (orientarea) caninului respectiv - angulaţia caninului 

sau unghiul incluziei. 
6. Existenţa unor An D-M coexistente sau a unor complicaţii 

(chist de erupţie). 
7. Păstrarea sau absenţa spaţiului necesar erupţiei caninului 

inclus, persistenţa caninului temporar la nivelul arcadei. 
8. Poziţia A-P a apexului caninului. 
9. Înălţimea la care se află coroana caninului raportat la IL. 
10. Gradul de suprapunere peste IL. 
11. Incluziile ectopice. 

Observaţie: nu se iau în considerare eventualele 
incluzii de M3. 

Radiografiile au fost efectuate în cadrul centrului de 
imagistică F. M. Medident Bucureşti. 

Radiografiile intraorale utilizate sunt: -metoda Clark 
(matoda paralaxelor); 
• radiografia maxilară cu film ocluzal (descrisă de Simpson). 

Ca radiografii extraorale, în diagnosticarea incluziei de 
canin se utilizează ortopantomograma şi cefalograme 
(teleradiografii) de profil şi antero-posterioară (de faţă), cea 
axială nefiind folosită în acest scop. 

În încercarea de a stabili anumite caracteristici 
scheletale ale pacienţilor cu incluzie de canin, s-au realizat 
anumite măsurători liniare şi angulare la nivelul teleradiografiei 
de profil. Acestea sunt: SNA, SNB, ANB, înălţimea facială 
anterioară, înălţimea facială posterioară, divergenţa facială, 

creşterea condiliană (coroborat cu OPG), rotaţia mandibulei. 
Pacientul B.S., sex F, în vârstă de 18 ani, mediu urban, 

s-a prezentat la medicul ortodont din considerente estetice 
(absenţa lui 13.). A.H.C. sunt nesemnificative. A.P. Examen 
clinic general evidenţiază un tip constituţional normosom. 
Examen facial relevă un profil ce pare concav, şanţ labio-
mentonier accentuat, etaj inferior micşorat, unghiul mandibulei 
micşorat. Ocluzia dentară prezintă raport distalizat (clasa II/2 
Angle). 
 Analiza radiologică se face pe ortopantomogramă 
(OPG), teleradiografie de profil, radiografie retroalveolară şi 
radiografie cu film ocluzal. 
 Pe OPG se remarcă sediul incluziei – cadranul 1, 
corespunzător mijlocului crestei. Unghiul incluziei este de 30°. 
Severitatea se apreciază în funcţie de anumiţi parametrii : 
• unghiul incluziei - gradul 2 
• poziţia antero-posterioară a apexului caninului- gradul 2 
• înălţimea la care se află coroana caninului în funcţie de IL- 

gradul 1 
• gradul de suprapunere peste IL- gradul 2. Toate aceste date 

contribuie la stabilirea prognosticului şi a duratei de 
tratament. 

Analiza radiografiilor retroalveolare şi ocluzale susţine 
sediul incluziei (mijlocul crestei) şi posibilitatea realizării 
abordului chirurgical vestibular. 

Pe teleradiografia de profil, măsurătorile liniare şi 
unghiulare relevă poziţionarea maxilarului în limite normale 
(SNA=80°), clasa a II-a scheletală (ANB=5°), rotaţie anterioară 
a mandibulei, cu HFP=55° şi HFA=60°. Stadiul maturizării 
scheletale este CS6- postpubertar. 

Pacientul G.A.M., sex F, în vârstă de 13 ani, mediu 
urban, s-a prezentat la medicul ortodont din considerente 
estetice (absenţa de pe arcadă a lui 13). A.H.C. Indică un văr 
primar ce prezintă aceeaşi anomalie. A.P. Examen clinic general 
evidenţiază un tip constituţional astenic, gracil. Examen facial 
este în limite normale. Ocluzia dentară prezintă raport neutral 
(clasa I Angle). 

Analiza radiologică se face pe ortopantomogramă 
(OPG), teleradiografie de profil, radiografie retroalveolară şi 
radiografie cu film ocluzal. 

Pe OPG se remarcă sediul incluziei – cadranul 1, 
palatinal, persistenţa caninului temporar, anodonţii (25, 35). 
 
Figura nr. 1. Ortopantomogramă pacient B.S. (cazul clinic 
1) 

 
 Unghiul incluziei este de 45°. Severitatea se apreciază 
în funcţie de următorii parametrii : 
• unghiul incluziei - gradul 3 
• poziţia antero-posterioară a apexului caninului - gradul 2 
• înălţimea la care se află coroana caninului în funcţie de IL- 

gradul 3 
• gradul de suprapunere peste IL - gradul 4. Toate aceste date 
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contribuie la stabilirea prognosticului şi a duratei de 
tratament. 

Analiza radiografiilor retroalveolare şi ocluzale susţine 
sediul incluziei (palatinal) şi posibilitatea realizării abordului 
chirurgical palatinal. 

Pe teleradiografia de profil, măsurătorile liniare şi 
unghiulare relevă prognatism maxilar (SNA=84°), clasa a II-a 
scheletală (ANB=6°),uşoară rotaţie anterioară a mandibulei, cu 
HFP=47° şi HFA=65°, retroclinarea incisivilor centrali 
superiori. Maturizarea scheletală corespunde stadiului CS 5- 
postpubertar 

 
Figura nr. 2. Ortopantomogramă pacient G.A.M. (cazul 
clinic 2) 

 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Sintetizând observaţiile anterioare, putem afirma că 

incluzia de canin poate fi clasificată în funcţie de posibilitatea 
abordului chirurgical, în: vestibulară (ce cuprinde localizarea 
vestibulară propriu-zisă şi localizarea centrală, corespunzătoare 
mijlocului crestei) şi palatinală. Această clasificare se extinde 
însă şi la nivel etiologic, incluzia palatinală având determinism 
genetic (general), cea vestibulară având cauze locale.  

Raportând incluzia la mijlocul crestei, aceasta poate fi 
vestibulară (13%), centrală - pe mijlocul crestei (36%) - aceste 
două localizări beneficiază de abord vestibular şi tunelizare; şi 
palatinală (50%) - cu abord palatinal şi tunelizare.  

Caninul temporar persistă în special în localizările 
palatine ale incluziei de canin (62%, adică 30 cazuri din totalul 
de 96), nefiind însă exclusă persistenţa sa în celelalte localizări. 
 

CONCLUZII 
Incluzia palatină şi incluzia vestibulară de canin sunt 

două entităţi separate, atât ca etiologie şi factori de risc, cât şi ca 
tablou clinic şi aspecte radiologice. De asemenea, planul de 
tratament chirurgical – ortodontic este diferit, în special în etapa 
chirurgicală de descoperire şi ancoraj. 

Incluzia palatină de canin are etiologie genetică cu 
recurenţă familială, frecvenţă ridicată, distribuţie pe sexe M:F 
1:2, frecvent e bilaterală, nu se asociază cu lipsa de spaţiu pe 
arcadă, dar se asociază cu alte anomalii dentare de cauză 
genetică (microdonţie sau anodonţie de incisiv lateral superior). 
De asemenea, în cazul incluziei palatine în dentiţia mixtă târzie, 
se remarcă pe ortopantomogramă şi disto-înclinarea germenelui 
premolarului 2 inferior. În majoritatea cazurilor de incluzie 
palatină de canin, scheletal remarcăm prognatism maxilar, clasa 
I scheletală, retroînclinarea incisivilor centrali maxilari, 
hipodivergenţă facială şi rotaţia anterioară a mandibulei, 
concordant cu studiile de specialitate. Dentar, în general, se 
încadrează în clasa I Angle.  

Incluzia vestibulară de canin are cauze locale, cel mai 
adesea lipsa de spaţiu la nivelul arcadei, nu are caracter familial, 
frecvenţă mai redusă, distribuţie pe sexe egală, e foarte rar 
bilaterală. Acest tip de incluzie se asociază cu o varietate de 
tipare scheletale, conform studiului, dar nu întru-totul conform 

cu literatura de specialitate care asociază incluzia vestibulară de 
canin cu retrognatism maxilar, clasa a III-a scheletală 
(caracteristici ale clasei a III-a cu deficit de creştere maxilară) şi 
retroînclinarea incisivilor centrali superiori rară.  

Se remarcă deci şi la nivelul morfologiei faciale, 
diferenţe între incluzia palatină şi cea vestibulară de canin, cu 
precizarea că, în general, incluzia palatină beneficiază de 
încadrarea într-un anumit tipar scheletal, conform studiului de 
faţă. 

Necesitatea recunoaşterii semnelor radiologice ce 
anunţă o incluzie de canin este esenţială pentru instituirea unui 
tratament interceptiv în etapele de dentiţie mixtă precoce sau 
târzie (mai corect în stadiile cervicale CS 1-4). 

Incluzia de canin predomină la nivel palatin (dacă 
incluzia e palatinală, centrală şi vestibulară, dacă luăm în 
considerare abordul chirurgical, vestibular şi palatinal, numărul 
de cazuri este egal) şi în cadranul 2. 

Caninul temporar persistă în special în cazul incluziei 
palatine, dar acest lucru nu este obligatoriu. Gradul de severitate 
al incluziei de canin maxilar determină durata tratamentului, 
întotdeauna mai lungă în cazul incluziei palatine. 

Toate aceste date sunt utile în stabilirea diagnosticului 
precoce de canin maxilar şi în elaborarea unui plan de tratament 
corespunzător (abord vestibular sau palatinal, cu sau fără 
tunelizare), dar şi în aprecierea duratei aproximative a 
tratamentului în cazul tehnicii tunelizării (exemplu, în cazul 
măsurătorilor după Ericson şi Kurol: creşterea cu 5° grade a 
unghiului α determină o săptămână suplimentară de tracţiune; 
creşterea cu 1 mm a distanţei „d” determină creşterea cu o 
săptămână a duratei tratamentului, iar incluzia în sectorul 3 
determină prelungirea tratamentului cu 6 săptămâni faţă de 
incluzia în sectorul 1). 
 
Notă: Fragmente din acest articol fac parte din teza de doctorat 
cu titlul „Incluzia de canin maxilar,aspecte radiologice, dentare 
și ocluzale”, Autor: Smarandache Andreea-Maria, fiind 
preluate cu acordul scris al autorului 
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