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CURRENT STRUCTURAL TRENDS OF DEVELOPMENTAL DEFECTS OF ENAMEL IN URBAN 

AREA OF IASI (Abstract):  

The gravity of the enamel developmental defects request systematical and ample studies to obtain a more correct 

image over the size and the characteristics of the injuries, even though their prevalence is relatively decreased. 

The authors’ goal was to study the gravity of the enamel developmental defects at a school population from Iaşi 

using the usual gravity indexes and the enamel defects score (EDS) for every examined subject. The recordings 

were done using the modified DDE index chart codes, which presents subtypes  and also the extension of the 

examined defect. The obtained EDS score has a mean that varies from 0.06 at 7 years of age to 0.3 at 11 years of 

age. For primary teeth the gravity index has the limits between 10% and 20%, respectively 12 cases, and for 

permanent teeth it’s obvious a more dispersed distribution of children with enamel defects, almost each class 

having been represented. The prevalence of the enamel developmental defects is far from a public health 

problem, but the gravity indexes with values more than 40% request a new orientation concerning the 

prevention, the interception and the therapy. 
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INTRODUCERE 

Defectele de dezvoltare ale smalţului 

reprezintă un procent important din 

displaziile dentare; sunt definite ca defecte 

de formare ale smalţului dentar sau 

mineralizării pe parcursul odontogenezei. 

Clinic defectele pot afecta unul sau mai 

mulţi dinţi sau pot apare tulburări sistemice 

când sunt determinate genetic [1].  Formele 

întâlnite cel mai frecvent sunt hipoplazia 

(cavitară – şiruri de defecte dispuse 

orizontal sau vertical sau chiar absenţa 

smalţului) şi opacităţile (demarcate sau 

difuze) cu variate grade de discoloraţii [2]. 

Gravitatea displaziei smalţului impune 

studii sistematice şi ample pentru obţinerea 

unei imagini corecte asupra dimensiunilor şi 

caracteristicilor leziunilor, chiar dacă 

prevalenţa lor este relativ scăzută.  

SCOP ŞI OBIECTIVE 

Scopul studiului a fost stabilirea gravităţii 

defectelor de dezvoltare ale smalţului în 

populaţia pediatrică din Iaşi. 

Obiectivele studiului au fost stabilirea 

indicilor de gravitate pentru  defectele de 

dezvoltare ale smalţului în dentaţia temporară 

şi permanentă în comunităţile şcolare studiate 

şi calcularea EDS –scorul defectelor de smalţ 

pentru fiecare subiect examinat. 

 

MATERIAL ŞI METODE 

Studiul a fost realizat pe un lot de 600 

copii cu vârste cuprinse între 8 şi 11  ani 

(305 băieţi şi 295 fete) – fig. 1 – cu o 

concentraţie a distribuţiei la vârsta de 8-9 

ani – fig. 2. 

Pedodontul a examinat copiii in condiţii 

standard şi lumină naturală fără uscarea sau 
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spălarea dinţilor în prealabil. Înregistrarea 

datelor s-a realizat folosind codurile 

specifice indicelui DDE modificat, care 

conţine tipul defectului şi o serie de 

subtipuri ca şi extensia defectului [2]. Pentru 

fiecare defect s-a înregistrat un singur scor. 

Scorul defectelor de smalţ (SDS) este 

inclus în indicele DDE modificat şi a fost 

calculat ca suma fiecărui tip de defect 

înmulţit cu numărul de suprafeţe dentare 

afectate şi împărțit la numărul total de 

suprafeţe cu risc pentru fiecare copil. S-a 

utilizat un factor 10 pentru limitarea 

numărului de zecimale în cadrul acestui scor 

[3].

 

 

 

 

Figura 1. Distribuţia copiilor funcţie de sex  Figura 2. Distribuţia copiilor funcţie de vârstă 

 

Figura 3. Scorul defectelor de smalţ – SDS 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Scorul SDS este reprezentat în fig.3. Se 

notează ca la 7 ani dispersia este aproape 0, 

iar de la 9 ani începe să crească până atinge 

maximul la 11 ani; acesta demonstrează că 

aceste cazuri sunt foarte diferite pentru 

aceste vârste.  

Am observat că scorul SDS (tab. 1) are o 

medie care variază de la 0,06 la 7 ani până la 

0,3 la 11 ani. Se poate concluziona că acest 

scor are valorile medii scăzute funcţie de 

vârstă datorită prevalenţei reduse în 

populaţia infantilă studiată. 

Limitele scorului funcţie de sex (fig. 4) 

sunt foarte mari de la 0 la 10,4. La băieţi am 

obţinut un maxim al frecvenţei pentru scorul 

0,3 (2,6%) şi 2,2 (1,9%). Am observat că 

91,6% dintre băieţi au prezentat scorul 0 faţă 

de 85,1% din fete cu acelaşi scor (tab.2).Se 

poate spune că rezultatele obţinute pentru 
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SDS sunt similare cu cele publicate de Li şi Navia în 2 regiuni din China (2002) [4]. 

Tabelul 1. Scorul defectelor de smalţ SDS funcţie de vârstă 

Vârsta 6 7 8 9 10 11 

Media 

SDSSD 

0.001 

0.025 

0.006 

0.024 

0.14    

0.46 

0.25     

1.12 

0.22     

0.73 

0.30    

1.48 

Tabelul 2. Scorul SDS funcţie de sex 

SDS Fete Băieţi SDS Fete Băieţi 

0 85.1 91.6 1.4 0.7 0.6 

0.1 1.4  1.7 0.7 0.6 

0.3 1.4 2.6 2.2 0.7 1.9 

0.4 0.7 0.6 2.5 0.7  

0.6 2.0 0.6 2.8 0.7  

0.7 0.7  3.3  0.6 

0.8 1.4  9.2 0.7  

1.1 2.0 0.6 10.4 0.7  

1.3 0.7     

 

 
Figura 4. Scorul SDS funcţie de sex 

Indicele de gravitate pentru displaziile 

dentare este reprezentat în figura 5 pentru 

dinţii temporari şi în figura 6 pentru cei 

permanenţi. La dinţii temporari indicele de 

gravitate variază între 10% şi 20%, respectiv 

12 cazuri şi 50% şi 59%, 6 cazuri. Au existat 

doar 3 cazuri cu indicii de gravitate cu valori 

cuprinse între 80% şi 100%. În ceea ce 

priveşte dinţii permanenţi distribuţia copiilor 

cu defecte de dezvoltare ale smalţului este 

mult mai dispersată, aproape fiecare clasă 

fiind reprezentată după cum urmează: între 

0,1% şi 9% -14 cazuri, 10% şi 19% - 18 

cazuri, 20% şi 29% - 6 cazuri, între 30% şi 

39% - 10 cazuri, între 40% şi 49% -2 cazuri, 

între 50% şi 59% 4 cazuri, iar peste 80% - 6 

cazuri. Având în vedere vârstele copiilor din 

grupul studiat indicele de gravitate pentru 

dinţii permanenţi este mai mare decât la 

dinţii temporari din cauza faptului că sunt 

mai puţini dinţi temporari decât permanenţi 

şi indicele de gravitate cu valori crescute 

pentru dinţii permanenţi este legat de 

cazurile cu leziuni avansate. 
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Figura 5. Indicele de gravitate pentru dinţii temporari 

 
Figura 6. Indicele de gravitate pentru dinţii permanenţi 

CONCLUZII 

1. Indicele SDS oferă o imagine globală 

asupra gravităţii defectelor de dezvoltare 

ale smalţului în comunităţile studiate, 

este relativ uşor de folosit şi are 

relevanţă crescută în cadrul indicilor de 

gravitate arătând gradul de afectare 

dentară. 

2. Scorul SDS este util în dentiţia mixtă 

pentru că calculul se face pe suprafeţe 

dentare.  

3. Informaţiile pe care le necesită scorul 

SDS sunt uşor de obţinut în studiile 

epidemiologice folosind indicele DDE 

modificat. 

4. Prevalenţa defectelor de dezvoltare ale 

smalţului nu este o problemă de sănătate 

publică, dar indicii de gravitate cu nivele 

crescute peste 40% impun studii mai 

ample şi stabilirea unor corelaţii cu 

factori de risc potenţiali pentru o 

prevenţie şi intercepţie eficientă.
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