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Rezumat: Obiective: Studiul îşi propune identificarea factorilor de risc ai uzurii dentare la populaţia 
cuprinsă între 20-25 de ani şi posibilitatea corelării acestei etiologii cu localizarea uzurii, preponderent 
la nivelul anumitor suprafeţe dentare. Material şi metodă: Se selectează un lot standardizat de subiecţi, 
cărora li se completează un chestionar, ce conţine întrebări referitoare la principalii factori etiologici ai 
abraziunii, comunicaţi în literatura de specialitate. Pentru fiecare subiect se realizează o pereche de 
modele, pe care se analizează conform indicelui Smith-Night, gradul de abraziune pe cele patru 
suprafeţe, rezultatele fiind sintetizate într-o bază de date Microsoft Excel 2007. Prin analiza statistică, 
realizată specializat cu ajutorul programului PASW 18, se identifică asocierile statistic semnificative 
între etiologie şi apariţia uzurii pe anumite grupe şi suprafeţe dentare. Rezultate: Factorii etiologici 
care au prezentat semnificaţíe statistică în manifestarea uzurii pe anumite suprafeţe dentare, sunt 
reprezentaţi de sex, suc de fructe, băuturi carbogazoase, vitamina C, preparate pe bază de fier, obiceiuri 
vicioase, periaj excesiv, bruxism. Concluzii: Cel mai frecvent factor incriminat în apariţia leziunilor de 
uzură la pacienţíi tineri, este reprezentat de consumul de sucuri de fructe, urmat de bruxism, însă în 
majoritatea cazurilor, subiecţii prezintă minim 2 factori de risc. Există suprafeţe dentare, a căror uzură 
se asociază cu anumiţi factori de risc. 
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Abstract: Objectives: The purpose of the study is to identify dental wear risk factors in the population 
aged 20 to 25, as well as the possibility to correlate this etiology with the localization of wear mainly at 
the level of specific dental areas. Method: A standardized sample group of subjects is selected, to whom 
a questionnaire on the main etiological factors of abrasion included in the literature is administered. 
For each subject, a pair of plaster models is executed; on them, an analysis shall be carried out, 
according to the Smith-Knight index, relating to the degree of abrasion on the four surfaces; the results 
shall be summarized in a Microsoft Excel 2007 database. The statistical analysis, carried out in a 
specialized manner with the PASW 18 software, shall identify the statistically significant associations 
between etiology and the occurrence of wear on specific dental groups and surfaces. Results: The 
etiological factors with statistical signification in the presence of wear on specific dental surfaces are 
represented by gender, fruit juice, carbonated drinks, vitamin C, iron based preparations, unhealthy 
habits, excessive teeth brushing, bruxism. Conclusions: The most frequently incriminated factor 
associated with the occurrence of wear lesions in young patients is represented by the consumption of 
juice fruit followed by bruxism, but in most of the situations, the subjects display at least 2 risk factors. 
There are dental surfaces whose wear is associated with specific risk factors. 
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INTRODUCERE 
Etiologia pierderii de ţesut dentar de natură 

netraumatică şi necarioasă comunicată în literatura de 
specialitate, poate fi reprezentată de majoritatea malfuncţiilor şi 
malpraxiilor, pentru populaţia tânără fiind imperios necesară 
elaborarea unor măsuri de prevenţie.  
 

SCOP 
Scopul studiului de faţă, este identificarea factorilor de 

risc responsabili pentru uzura dentară în cadrul acestui sector de 
populaţie, obiectivul principal fiind acela de a investiga, în ce 
măsură frecvenţa și localizarea zonelor de uzură dentară, pot fi 
corelate cu etiologia lor. 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
- Studiul literaturii de specialitate în vederea 

identificării și sintetizării tuturor factorilor de risc ai abraziunii 
comunicaţi prin studii până la acest moment, concretizat în 
conceperea unui chestionar completat de examinator, pentru 
fiecare subiect selectat.  

- Realizarea pentru fiecare caz a amprentării ambelor 
arcade cu alginat, în linguri standard metalice. S-au turnat 
modele din gips extradur tip IV, la nivelul cărora se cuantifică 
gradul de uzură pe baza Indicelui Smith şi Knight modificat. S-a 
evaluat fiecare suprafaţă dentară: vestibular, palatinal, 
ocluzal/incizal şi cervical, la nivelul fiecăreia acordându-se un 
cod de uzură, pe o scară de la 0 la 5 şi 9. Rezultatele se 
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înregistrează într-o bază de date în Microsoft Excel 2007. 
Interpretarea statistică se realizează de către un statistician cu 
ajutorul programului PASW 18, iar testul aplicat este Mann-
Whitney.  
Selecţia pacienţilor 

Sunt examinaţi 112 studenţi de la Facultatea de 
Medicină Dentară, care s-au prezentat la Clinica de Protetică 
Dentară, în perioada decembrie 2011 - martie 2012. Criteriile de 
includere au fost reprezentate de: vârsta cuprinsă între 20 şi 30 
de ani (frecvenţa uzurii fiind în continuă creştere), prezenţa 
uzurii patologice la nivel dentar, arcade integre (câmp 
masticator integru). Criteriile de excludere au fost existenţa în 
acel moment sau în antecedente a unui tratament ortodontic şi 
prezenţa unei patologii la nivelul articulaţiei 
temporomandibulare, deoarece am vrut să excludem 
suprapunerea etiologică a uzurii dentare, datorate suprasarcinii 
ocluzale date de modificarea axului dentar sau de poziţia 
antalgică mandibulară. Lotul rezultat este compus din 40 de 
subiecţi - 18 de sex feminin și 22 sex masculin. 
 

REZULTATE 
În baza chestionarului, am reuşit să stabilim o pondere 

a fiecărei etiologii de natură chimică sau mecanică, ce determină 
leziuni de uzură. Cei 40 de pacienţi chestionaţi au răspuns 
pozitiv de 96 de ori, fiecare dintre ei răspunzând pozitiv la cel 
puţin două întrebări. 
 
Figura nr. 1. Număr de răspunsuri pozitive pentru fiecare 
întrebare 

 
În ceea ce priveşte influenţa sexului asupra localizării 

fenomenului de uzură, am găsit diferenţe semnificative ale 
gradului de uzură pentru sexul masculin: muchiile incizale ale 
incisivilor laterali maxilari (U=137, z=-2,38, p<0,05), muchiile 
incizale ale caninilor inferiori (U=165, z=-1,96, p<0,05), feţele 
ocluzale ale molarilor 3 maxilari (occ 28, U=10, z=-2,00, 
p<0,05). În cazul primei întrebări referitoare la afecţiunile 
generale, doar 2 dintre pacienţi suferă de anorexie şi 3 au 
răspuns afirmativ, referitor la prezenţa bolii de reflux gastro-
esofagian. Studiul nostru nu a identificat o asociere a gradului de 
uzură cu prezenţa vreunei afecţiuni. 
 
Tabelul nr. 1. Asociere semnificativ statistică între 
localizarea abraziunii şi consumul de băuturi cu ph acid 

Factor 
etiologic 

Dinţii sau 
grupul 

dentar cel 
mai grav 
afectat 

Suprafaţă 
dentară 

Indici 
statistici (U, 

Z, p) 

Consum de 
sucuri de 

fructe 

1.1 
2.1 

Feţe 
palatinale 

U=97.5 
z=3.03 

             p<0.01 
Consum de 

băuturi 
Molari primi 

inferiori 
Feţe 

palatinale 
U=84, z=-

2.71, p<0.05 

carbogazoase Incisivi 
superiori 

Premolari 1 
superiori 

Feţe 
vestibulare 

Feţe 
palatinale 

 
U=120, z=-
2.48, p<0.05 
U=120, z=-
2.48, p<0.05 

În prezentul studiu, 42,5% dintre cei chestionaţi admit 
consumul frecvent de sucuri de fructe şi un sfert dintre aceştia 
ingestia de băuturi carbogazoase. Din punct de vedere statistic, 
s-au găsit asocieri semnificative între consumul de sucuri de 
fructe sau băuturi carbogazoase şi localizarea leziunii. 
 
Tabelul nr. 2. Asociere seminificativ statistică între 
localizarea abraziunii şi administrarea de medicamente cu 
conţinut acid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factorul de risc reprezentat de consumul de acid 
ascorbic (vitamina C) a fost identificat la 10 % dintre subiecţi, 
preparatele pe bază de fier sunt folosite de 5% dintre subiecţi, 
celelalte substanţe medicamentoase cu conţinut acid, precum 
acidul acetilsalicilic, acidul hidrocloric, stimulanţii secreţiei 
salivare sau chelatorii de calciu nu au fost declarate de niciunul 
dintre subiecţii noştri, ca tratament pe perioade lungi de timp. 

Factorul de risc înot în piscină a fost asociat cu 
gravitatea leziunii pentru feţele vestibulare ale frontalilor 
inferiori (U=7, z=-2,65, p<0,01), precum şi cu afectarea feţelor 
palatinale ale premolarilor 2 superiori (U=21, z=-2,31, p<0,05) 
sau a feţei palatinale a molarilor 2 superiori (U=18,5, z=-2,12, 
p<0,05). Dintre obiceiurile vicioase, 27,5% dintre subiecţi au 
declarat onicofagia, 25% strângerea creionului între dinţi, 15% 
consumă zilnic seminţe, 15% obişnuiesc să folosească excesiv 
peria dentară sau interdentară. 10% dintre cei evaluaţi utilizează 
brutal scobitori sau alte mijloace de igienizare. Doar 1 subiect 
dintre cei chestionaţi, practică ţinutul cuielor între dinţi și doi 
dintre ei recunosc obiceiul de a fuma pipă. 
 
Tabelul nr. 3. Asocierea localizării abraziunii cu obiceiurile 
vicioase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Factor etiologic Dinții sau grupul 
dentar cel mai grav 
afectat 

Suprafață dentară Indici statistici 

Acidul 
ascorbic(Vitamina C) 

Incisivi centrali 
superiori 
Molari 1 superiori 
Canini și premolari 
inferiori 

 
 
Fețe orale 

U=10, z=-1.96, p<0.05 
 
U=2.5, z=-2.23, p<0.05 
U=20, z=-2.95, p<0.01 

Preparate pe bază de 
fier 

Incisivi superiori Fețe palatinale U=10, z=-1.96, p<0.05) 

 

Factor etiologic Dinții sau grupul 
dentar cel mai grav 
afectat 

Suprafață dentară Indici statistici 

Onicofagie Premolari și molari 
inferiori 
Canini și premolari 
superiori 

Fețe ocluzale 
 
Zone cervicale 

U=94.5, z=-2.05, 
p<0.05 
U=110, z=-2.40, p<0.05 

Strângerea creionului 
între dinți 

Premolari și molari 
inferiori 
Canini superiori 
 

Fețe ocluzale 
 
Muchii incizale 
Colet 

U=94.5, z=-2.05,p<0.05 
 
U=100, z=-2.30, p<0.05 
U=109, z=-2.24, p<0.05 

Consum zilnic de 
semințe 

Frontali inferiori 
 
Frontali superiori 
 

Muchii incizale 
Colet 
Fețe vestibulare 
Colet 
 

U=47, z=-2.38, p<0.05 
U=85, z=-2.38, p<0.05 
U=37.5, z=-3.14,p<0.01 
U=100, z=-2.38, p<0.05 

Utilizarea scobitorilor Molari primi inferiori Regiunea cervicală U=41,z=-2.31,p<0.05 

Periaj excesiv Incisivi centrali 
superiori 
Premolari superiori 
Canini inferiori 
Premolari inferiori 

 
 
Regiunea cervicală 
 
 

U=85, z=-2.38, p<0.05 
 
U=51.5, z=-2.37,p<0.05 
U=63.5, z=-2.09,p<0.05 
U=35, z=-3.24, p<0.01 

 



ASPECTE CLINICE 
 

AMT, vol. II, nr. 1, 2014, pag. 115 

Tabelul nr. 4. Asocierea localizării abraziunii cu bruxismul 
Factor etiologic Dinții sau grupul 

dentar cel mai grav 
afectat 

Suprafață dentară Indici statistici 

Bruxism Frontali superiori 
 
 
Frontali inferiori 
 
Laterali inferiori 

Muchii incizale 
Fețe palatinale 
 
Fețe vestibulare 
 
Fețe ocluzale 

U=110, z=-1.98, p<0.05 
U=109, z=-2.11, p<0.05 
 
U=132, z=-2.04, p<0.05 
 
U=102, z=-2.14, p<0.05 

 
 

Dintre subiecţii evaluaţi, 30% dintre ei au confirmat că 
efectuează bruxism. Menţionăm că, nu am realizat o diferenţiere 
între bruxismul excentric şi cel centric, nocturn sau diurn.  
 

DISCUŢII 
Dintre cei 112 pacienţi examinaţi clinic, numai 40 au 

respectat criteriile de includere și de excludere pentru acest 
studiu, prezentând evidenţă clinică de existenţă a uzurii. Cei 40 
de pacienţi selectaţi, reprezintă 35,7% din totalul de studenţi 
examinaţi. În ceea ce privește influenţa bolilor generale, lipsa 
răspunsurilor pozitive legate de prezenţa bulimiei sau a 
regurgitaţiei pasive din cadrul alcoolismului cronic, în relaţie cu 
abraziunea, este confirmată de studiile de specialitate, care 
reclamă o prevalenţă scăzută a acestor afecţiuni la pacienţii 
tineri.(1) Totuşi, există studii (2,3) care arată că boala de reflux 
gastro-esofagian, dar şi medicaţia acesteia, au rol predispozant 
în apariţia leziunilor erozive. Studiul nostru nu a identificat o 
asociere a gradului de uzură, cu prezenţa vreuneia dintre aceste 
afecţiuni, probabil datorită numărului redus de subiecţi, ce au 
răspuns afirmativ la această întrebare. 

În legătură cu factorul de risc băuturi carbogazoase şi 
de sucuri de fructe, rezultatele obţinute în studiu sunt în 
concordanţă cu cele ale studiilor anterioare (4-7), însă există şi 
corelaţii între consumul de sucuri acidulate și TWI.(2) În 
legătură cu factorul de risc acid ascorbic, studiul (4) 

demonstrează că, tabletele de vitamina C se asociază cu 
eroziune la nivelul suprafeţelor ocluzale ale dinţilor laterali, 
situaţie care nu este similară cu rezultatele identificate de noi, 
care reclamă o afectare predominantă a suprafeţelor orale. Noi 
explicăm această distribuţie a leziunilor, prin aplicarea 
comprimatelor de vitamina C între bolta palatină şi limbă 
(pentru suprafeţele palatinale) sau sublingual (pentru suprafeţele 
linguale ale caninilor și premolarilor inferiori).  

În ceea ce priveşte factorul de risc asociat înnotului în 
piscină, studiile relevă faptul că, degustătorii de vinuri, înotătorii 
în piscine şi cei ai căror ocupaţie îi expune la fumuri acide şi 
aerosoli, prezintă leziuni cervicale pe suprafeţele vestibulare ale 
dinţilor frontali maxilari şi ale primilor premolari.(4)  
Rezultatele obţinute de noi sunt diferite faţă de acestea. 

Interpunerea creionului între dinți este raportată ca 
fiind factor etiologic al uzurii, însă mai ales la nivelul 
suprafeţelor ocluzale: obiceiul de interpunere arcadică a unor 
obiecte, precum pixuri, creioane, onicofagia, folosirea unui 
baton de mestecat indigen numit miswak.(8) Studiile de 
specialitate regăsesc o frecvenţă mai mare a uzurii la nivelul 
muchiilor incizale și feţelor ocluzale.(4) Totuşi, este certificat 
faptul că, variabilitatea parapraxiilor determină şi o uzură 
extrem de nespecifică şi diversificată, ca localizare şi intensitate.  

Conform studiilor (3,4) periatul excesiv poate produce 
uzura frecvent la nivelul feţelor vestibulare ale caninilor şi 
premolarilor, uneori cu un aspect sablat, cu ştergerea conturului 
anatomic. Un alt studiu (9) identifică o corelație între apariţia 
leziunilor cervicale necarioase și o igienă dentară foarte bună, 
persoanele dreptace au o frecvenţă a leziunilor mai mare pe 
partea stângă, dinţii situaţi în centrul arcadei dentare sunt cel 
mai sever afectaţi. Aceste concluzii sunt similare cu cele 
regăsite de noi, şi anume afectarea incisivilor centrali (dispuşi în 

centrul arcadei), precum şi frecvenţa mare a leziunilor cervicale, 
explicate atât de obiceiul incorect de igienă, cât şi de distribuţia 
prismelor de smalţ la acest nivel. Dintre subiecţii evaluaţi, 30% 
dintre ei au confirmat că efectuează bruxism, alte studii 
semnalează o prevalenţă de numai 17,8% a bruxismului.(7) 
Predominanţa uzurii la nivelul muchiilor incizale ale regiunii 
frontale, precum şi a suprafeţelor ocluzale ale molarilor, este în 
concordanţă cu rezultatele celorlalte studii (3,9,10,11) pe această 
temă. 
 

CONCLUZII 
În limita acestui studiu, putem concluziona că cel mai 

frecvent factor incriminat în apariţia leziunilor de uzură la 
pacienţii tineri, este reprezentat de consumul de sucuri de fructe, 
urmat de bruxism, onicofagie, urmat de băuturile carbogazoase. 
Factorul etiologic determină abraziune specifică la anumite 
nivele dentare, dar în majoritatea cazurilor există cel puţin doi 
factori etiologici, care o determină.  
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