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Rezumat: Scop: obiectivul acestui studiu este de a studia incluziile dentare, având în vedere frecvența 
mare a anomaliilor dentare de poziție. Material și metodă: am studiat fișele și ortopantomogramele a 
685 de pacienți, care s-au prezentat la Clinica de Pedodonție și Ortodonție din Tîrgu-Mureș, între 2005-
2013. Rezultate: după aplicarea criteriilor de excludere au rămas 149 de pacienți cu incluzii dentare, cu 
vârste cuprinse între 10 și 18 ani. Frecvența de incluzii dentare în zona de suport este cea mai mare la 
grupa de vârstă 12- 14 ani. Au existat mai multe cazuri de incluzii la arcada superioară (112), față de 
cele de la arcada inferioară (74). Concluzii: incluziile cele mai frecvente au fost de canini, incidența cea 
mai crescută de incluzii având-o copiii de sex feminin. 
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Abstract: Aim: the aim of this study is to study the tooth impaction given the high frequency of dental 
anomalies of position. Material and Method: we studied the records and orthopantomography x-rays of 
685 patients, who presented to Pediatric Dentistry and Orthodontics Department in Tîrgu-Mureș, 
between 2005-2013. Results: after applying the exclusion criteria, there remained 149 patients, with 
tooth impaction, with ages between 10 and 18 years. The frequency of dental inclusion in the dental 
support area has the highest rate in the 12- 14 years age group. There were more cases of total 
maxillary (112) impacted teeth than total mandibular impacted teeth (74). Conclusions: the most 
frequently impacted teeth were the canines, and dental inclusion is more common in females than in 
males. 
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INTRODUCERE 
 Reprezintă imposibilitatea unui dinte de a erupe, 
datorită unui obstacol fizic sau datorită poziției vicioase a 
dintelui în interiorul oaselor maxilare. Incluzia cea mai frecventă 
o are molarul trei, urmat de caninul superior și premolarul 
secund inferior.(1)  
 O serie de boli sistemice pot fi însoțite de incluzii 
dentare: rahitismul, malnutriția, tulburările metabolice, disostoza 
cleido-craniană, avitaminoza D, despicăturile labio-maxilo- 
palatine, ereditatea.(2) Ca și cauze ale incluziei, pot fi 
menționate: micșorarea spațiului de pe arcadă determinată de 
dezvoltarea insuficientă a arcadelor, datorită macrodonției, 
obstacole în calea erupției reprezentate de dinți supranumerari, 
mucoasa acoperitoare fibroasă, densă și dură, chisturi, tumori ca 
odontoame, adamantinoame.(3,4,5,6)  

Dintre toate anomaliile de poziție, incluzia este cea 
mai frecventă. Raportându-se la sexul copiilor, Kim Y și col. au 
observat o prevalență de 1,5 ori mai mare la sexul feminin decât 
la cel masculin, raportând o incidență de 3 ori mai mare a 
incluziilor vestibulare față de cele palatinale.(7).  
 

SCOP 
 Scopul studiului: identificarea incidenței incluziei 
dentare de etiologie eruptivă în rândul copiilor, datorită 
frecvenței mari a anomaliilor dentare de poziție. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
 Pentru acest studiu am studiat fișele și radiografiile a  

685 de pacienți, care s-au prezentat la Clinica de Pedodonție- 
Ortodonție Tîrgu-Mureș, între anii 2005-2013. 
 Criterii de includere: 
1. Pacienți cu dentiție mixtă și permanentă, cu vârste între 12 

și 18 ani; 
2. Existența de OPG-uri de bună calitate; 
3. Diagnostic etiologic în fișă care certifică cauza incluziilor; 
4. Fără tratament ortodontic în antecedente. 
 Criterii de excludere: 
1. Pacienți cu sindroame cranio-faciale și despicături labio-

maxilo-palatine; 
2. Incluzii ale molarului trei inferior și superior; 
3. Traumatisme dento-alveolare. 
 După aplicarea criteriilor de excludere au rămas 149 
pacienți. 
 Analiza statistică a datelor a fost realizată cu ajutorul 
programului Microsoft Excel, constând în analiză statistic 
descriptivă și testul chi 2.  

Rezultatele  au fost considerate semnificative statistic 
la valori ale p < 0,05. 
 

REZULTATE 
Raportându-ne la arcadele dentare, incluziile cele mai 

frecvente au fost la arcada superioară, rezultatul fiind statistic 
nesemnificativ.  

Conform tabelului se observă incidența cea mai 
crescută de incluzii în intervalul de vârstă 12-14 ani, urmată de 
grupa de vârstă 15-17 ani și de cei de 18 ani (tabelul nr. 1). 
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Tabelul nr. 1. Frecvența incluziei dentare pe arcade și pe 
grupe de vârstă 

Incluzii 
P=0,7073567 

 12-14  15-17 18 Total 

Incluzie inferioară 50 14 10 74 
Incluzie superioară 74 26 12 112 

Total 124 40 22 186 
 Luând incluzia în ansamblu, în funcție de zonele 
existente pe arcadă am observat faptul că cele mai multe incluzii 
au fost cele de canin, urmate de cele de premolar, incisiv, pe 
ultimul loc fiind cele de la nivel molar (tabelul nr. 2). 
 
Tabelul nr. 2. Frecvența incluziei dentare în funcție de zona 
de arcadă și de vârstă 

Incluzii / Dinţi 
P=0,1204296 

 12-14  15-17 18 Total 

Premolar 42 13 7 62 
Incisiv 16 1 0 17 
Canin 56 23 15 94 
Molar 10 3 0 13 
Total 124 40 22 186 

 Deși rezultatele sunt nesemnificative statistic, în 
funcție de poziția dinților incluși pe arcade raportăm incidența 
cea mai crecută, ca fiind cea de canin superior, urmată de cea de 
premolar secund inferior, canin inferior, premolar prim inferior, 
premolar secund superior, premolar prim superior, incisiv lateral 
superior, molar prim inferior, molar prim superior, incisiv 
central superior, incisiv lateral inferior, pe ultimul loc plasându-
se incluzia de incisiv central inferior. Nu am observat nici o 
incluzie de molar secund (figura nr. 1). 
 
Figura nr. 1. Incluziile dentare pe dinți și pe grupe de vârstă    

 
 În urma studiului incluziei dentare, raportat la sexul 
copiilor, am obținut un număr mai mare de incluzii la copiii de 
sex feminin comparativ cu incluziile prezente la copiii de sex 
masculin, acest rezultat fiind nesemnificativ statistic 
(P=0,6592108) (figurile nr. 2,3). 
 
Figura nr. 2. Frecvența incluziilor în funcție de sexul copiilor 

 

Figura nr. 3. Multiple incluzii superioare si inferioare 

 
 

DISCUŢII 
 Ordinea şi cronologia erupţiei dinţilor temporari, dar 
mai ales permanenţi a suferit o serie de modificări în ultimele 
decenii, ca urmare a procesului intens de rafinare a alimentelor, 
cu îndepărtarea fibrelor, dar şi a obiceiurilor alimentare ale 
tinerei generaţii, care preferă o alimentaţie tip fast food, cu 
renunţarea la legume şi fructe proaspete care determină o atriţie 
fiziologică a suprafeţelor dentare, favorizând rizaliza fiziologică. 
 Anomaliile dentare de poziție, mai ales incluziile 
dentare  sunt destul de frecvente în rândul copiilor, având ca și 
cauze o serie de modificări care au loc pe parcursul dezvoltării 
embrionare a dinților respectivi, de asemenea fiind influențate și 
de factorii ambientali.(8) Este foarte important să descoperim 
cât mai devreme acest tip de anomalie, pentru a împiedica 
apariția altor anomalii asociate la același pacient și pentru a 
realiza un plan de tratament cât  mai timpuriu posibil.(9) 
 La populația din nordul Greciei s-au raportat date 
asemănătoare cu cele ale noastre, arătând  incidența cea mai 
mare a incluziei de canin (59,6%), urmată de incluzia de la nivel 
premolar (19,1%), pe ultimul loc fiind incluzia de la nivel molar 
(6,2%).(10) 
 Raportându-se la incidența incluziilor de canin pe sexe 
s-a observat, în urma unui studiu făcut în India, o incidență mai 
mare în rândul sexului feminin (3,6%), comparativ cu cel 
masculin (2,6%), la fel ca și datele obținute de noi.(11) 
 Având în vedere repartiția incluziilor pe arcade, am 
observat o incidență mai mare de incluzii la arcada superioară 
comparativ cu cea inferioară, la fel ca studiul făcut în Turcia, în 
urma căruia autorii  au concluzionat faptul că incluzia de canin 
superior a avut cea mai mare incidență, pe locul următor 
plasându-se caninii mandibulari și premolarii mandibulari, 
autorii observând un rezultat semnificativ statistic raportat la 
sexe.(12) 
 În urma studierii radiografiilor panoramice de către 
Nazir și col., aceștia au văzut o prevalență mai mare a incluziei, 
la mandibulă comparativ cu maxilarul, spre deosebire de noi 
care am observat invers.(13) 
 Sunt citate și studii care nu au rezultate ca și  ale 
noastre, de exemplu, Sajnani  și col., studiind prevalența 
incluziilor de canin la copiii chinezi au raportat o prevalență de 
2,1%, mult mai scăzută față de rezultatele obținute de noi.(14) 
 Chawla S și col., în urma studiului efectuat asupra 
frecvenței incluziei, au demonstrat prevalența mai mare a 
caninului superior față de cea a celui inferior, similar cu cele 
observate de noi. Tot în cadrul aceluiași studiu, autorii au  
raportat o frecvență mai mare de canini incluși în poziție 
palatinală, spre deosebire de caninii inferiori, care predominant 
au avut o incluzie în poziție vestibulară, având rezultate 
semnificativ statistice în acest sens.(15)  
 Ca și efecte secundare ale incluziei caninilor, putem 
cita resorbția radiculară a dinților vecini, respectiv a incisivilor 
laterali și chiar a incisivilor centrali.(16) Tot prin utilizarea CT, 
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s-a observat resorbția rădăcinilor dinților adiacenți caninului 
ectopic, într-o proporție de 12,6% a rădăcinii incisivului lateral, 
4,8% a rădăcinii premolarului prim și 2,1% a rădăcinii 
incisivului central.(17)  
 

CONCLUZII 
1. Din totalul incluziilor dentare, cea mai mare pondere o 

are incluzia de canin superior, urmată de cea de 
premolar secund inferior, canin inferior, pe ultimul loc 
fiind incluzia de  incisiv central inferior. 

2. Incluziile la nivelul arcadei superioare sunt mai 
frecvente față de cele de la arcada inferioară. 

3. Incluzia dentară este mult mai frecventă la sexul 
feminin comparativ cu sexul masculin. 

4. Referitor la zona de sprijin, cele mai multe cazuri de 
incluzie s-au observat la grupa de vârstă 12-14 ani, 
urmând cele din grupa de vârstă de 15-17 ani și cele la 
copiii de 18 ani. 

5. Este foarte utilă depistarea cât mai precoce, pe baza 
radiografiilor, a posibilelor anomalii de tipul incluziei 
dentare, deoarece de ea depinde diagnosticul și 
pregătirea unui plan de tratament adecvat în cazul în 
care ne confruntăm cu astfel de  anomalii dentare.  
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