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STATE OF ORO-DENTAL HEALTH ON A LOT OF CHILDREN WITH DOWN 

SYNDROME (Abstract): 

Down syndrome is an autosomal chromosomal abnormality that affects the population in 

varying proportions. Aim. To establish the degree of health and oro-dental diseasses, as well 

as the need for treatment in a group of children aged between 6 and 12 years, diagnosed with 

Down syndrome. Material and Methods. The study was conducted on a group of 25 

children with Down syndrome aged 6 to 12 years. As an indicator of the dental treatments 

that each child has benefited from up to the time of examination, was used the MNI index; as 

an indicator of the restorative treatment received by a child was used the RI index. The level 

of oral hygiene was assessed based on the OHI-S Index and the quantification of the amount 

of the bacterial plaque was assessed with the PI index. Results: The prevalence of caries in 

the study group was 92%. The value of RI index was 0.19 and of the MNI 0.26. The dmft / 

DMFT values were significantly correlated with OHI-S and PI values. Conclusions: The 

study revealed a high incidence of oral health problems among children with Down 

syndrome. 

Keywords: child, Down syndrome, oral health. 

 

INTRODUCERE 

Sindromul Down este o anomalie 

cromozomială autozomală care apare ca 

urmare a trisomiei parțiale sau totale a 

cromozomului 21 și care afectează în 

proporții variabile populația. 

În pofida evoluției medicinei 

moderne, a diversificării tehnologiilor și 

metodelor de investigare și diagnostic 

prenatal, se previzionează că incidența 

sindromului Down va rămâne constantă 

sau chiar va cunoaște un ușor trend 

ascendent, probabil ca urmare a creșterii 

vârstei mamei la naștere [1,2,3]. 

Managementul terapeutic al 

copiilor cu sindrom Down trebuie 

întotdeauna să țină seama de faptul că 

riscul de apariție al unei afecțiuni 

sistemice de tipul endocarditei infecțioase, 

consecutivă unei infecții dentare, este mai 

crescut la această categorie de pacienți.  

Pentru un tratament stomatologic 

reușit la copii cu sindrom Down trebuie ca 

managementul preventiv și interceptiv al 

oricăror afecțiuni să reprezinte elementele 

de bază în planificarea tratamentelor. 
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 Scopul acestui studiu a fost 

determinarea gradului de sănătate și 

afectare oro-dentară și a necesarului de 

tratament la un grup de copii cu vârste 

cronologice cuprinse între 6 și 12 ani, 

diagnosticați cu sindrom Down. 

Obiectivele acestui studiu au fost 

următoarele: 

1) determinarea valorilor dmft/ 

DMFT în lotul studiat.  

2) determinarea necesarului de 

tratament pedodontic și 

ortodontic în lotul de copii luat 

în studiu  

3) stabilirea prevalenței 

malocluziilor și a altor 

manifestări oro-dento-faciale în 

lotul de studiu. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

În edificarea, susținerea și 

realizarea scopului și obiectivelor propuse 

în acest studiu, am efectuat o micro-

investigație clinică la un lot de 25 copii cu 

sindrom Down (13 fete, 12 băieți) 

instituționalizați și non-instituționalizați, 

cu limite de vârstă cronologică cuprinse 

între 6 și 12 ani, cprovenind din mediul 

rural și urban, din județele Iași și Suceava. 

Criterii de includere în lot au 

fost: copii diagnosticați cu sindrom Down; 

completarea și semnarea formularului de 

consimţământ în cunoștința de cauză 

informat, mandatat, scris de către 

părinți/aparţinători legali; copii cu vârsta 

cronologică cuprinsă între 6 și 12 ani. 

Criterii de excludere din lot au 

fost: copii cu sindrom Down ce aveau 

manopere de profilaxie stomatologică 

efectuate cu 6 sau mai puțin de 6 luni în 

urmă; copii cu sindrom Down care 

prezintau alte afecțiuni ce ar putea 

influența apariția cariei dentare sau 

severitatea bolii parodontale, cum ar fi 

diabetul zaharat; copii ai căror aparţinători 

legali nu au semnat consimţământul în 

cunoştinţă de cauză, informat, mandatat, 

scris; copii cu sindrom Down cu vârstă 

cronologică mai mică de 6 ani sau mai 

mare de 12 ani; copii ce prezentau și alt tip 

de dizabilitate generală asociată 

sindromului Down;copii necooperanți. 

Luarea în evidență a copiilor cu 

sindrom Down și examinarea clinică 

directă s-a efectuat având la bază criteriile 

internaționale standardizate recomandate 

de Organizația Mondială a Sănătății 

(OMS) [4] fie în cadrul centrului de 

îngrijire și recuperare neuro-psiho-motorie 

―BLIJDORP-O Nouă Viață‖ din Suceava, 

fie în cadrul Clinicii de Stomatologie 

Infantilă din Iași. 

Pentru notarea leziunilor carioase 

cu codurile și criteriile stabilite de OMS s-

a utilizat indexul dmft, respectiv DMFT. 

Ca și indicator al tratamentelor 

stomatologice de care a beneficiat fiecare 

copil cu sindrom Down luat în studiu până 

în momentul examinării, s-a utilizat 

indicele Met Need Index (MNI) (Jackson, 

1973) [5]. 

Ca și indicator pentru tratamentul 

restaurativ primit de un copil cu sindrom 

Down ca urmare a existenței unei boli 

(caria dentară și complicațiile sale), a fost 

utilizat indicele Restorative Index (RI) 

(Jackson, 1973) [5]. 

Nivelul stării de igienă orală din 

cadrul microlotului luat în studiu a fost 

evaluat pe baza Indicelui de Igienă Orală 

Simplificat (OHI-S) (Green și Vermillon, 

1964) [6], iar cuantificarea cantității de 

placă bacteriană pe baza indicelui de placă 

bacteriană a lui Silness și Löe  (PI) 

(Silness și Löe, 1964) [7], acumulată la 

nivelul suprafeței vestibulare și orale a 

celor 6 dinți index. 

Datele colectate au fost introduse 

într-o baza de date tip Microsoft Office 

Excel 2007 (program compatibil cu SPSS 

în ceea ce priveşte importul datelor). 

Pentru datele obținute s-a folosit  

Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) versiunea 20.0 pentru Windows 

(SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Pentru a 

evalua asocierea dintre rezultate obținute, 
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s-a utilizat testul de corelație statistică 

Pearson și testul chi-pătrat. Semnificația 

statistică a fost stabilită pentru valori ale 

lui p <0.05. 

 

REZULTATE 

Lotul de studiu a avut o 

componență relativ omogenă din punct de 

vedere al repartiției pe sexe, 52% din copii 

aparținând sexului feminin și 48% sexului 

masculin. Media de vârstă  cronologică la 

nivelul eșantionului de studiu investigat a 

fost de 8,2 ani. Repartiția subiecților pe 

medii de proveniență a relevat că puțin mai 

mult de ¾ din aceștia proveneau din 

mediul urban. 

Prevalența cariei dentare în lotul 

studiat a fost de 92%. S-a observat că 

prevalența cariei dentare la dinții temporari 

a atins valori procentuale de 88%, în timp 

ce la nivelul dinților permanenți a 

înregistrat valori mai reduse, de 68% (fig. 

1,2).  

   
Fig. 1. Repartiția prevalenței cariei dentare    Fig. 2. Repartiția prevalenței cariei 

dentare în dentația permanentă.                                         în dentația temporară. 

 

Tratamentele și restaurările dinților 

temporari/permanenți afectați de procese 

carioase simple sau complicate de care au 

beneficiat anterior acestei investigării 

copiii cu sindrom Down din lotul luat în 

studiu sunt prezentate în tabelul I. Pentru 

copii investigați valoarea indicelui RI a 

fost de  0,19, iar a indicelui MNI a 

înregistrat valori de 0,26. Proporția 

generală a pacienților cu carii netratate 

este reflectată de creșterea concomitentă a 

valorilor indicilor de carie.  

Tabel 1. Media DMFT/dmft, RI si MNI în lotul de studiu. 

 N Din

ți 

cariați 

Dinț

i 

absenți 

Dinți 

obturați 

DMFT/d

mft 

Mean 

DMFT/dmft 

R

I 

M

NI 

Sd

r 

Down 

2

5 

159 17 38 214 8,56 0,

22 

0,1

7 

 

În lotul studiat, media indexului de 

placă bacteriană (PI) a înregistrat valori de 

1,83 0,66 iar cea a indicelui de igienă 

orală simplificat (OHI-S) valori de 1,96  

0,71. 

Prin aplicarea testului de corelație 

Pearson s-a observat că în lotul de studiu 

valoarea indexului dmft/DMFT a fost 

corelata semnificativ proporţional cu 

valorile indicelui OHI-S și cu cele ale 

indicelui PI (tabel 2). 

copii 
cu DP 
integ

ri 
32% 

 
 

fete cu 
DP cariați 

36% 

baieti cu 
DP cariați 

32% 

copii cu 
DP cariați 

68% 

copii cu 
dt 

integri 
12% 

fete cu 
dt cariati 

44% 

baieti cu 
dt cariati 

44% 

copii cu 
dt cariati 

88% 
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Tabel 2.  Corelația indicelui dmft/DMFT cu OHI-S și PI în lotul de studiu. 

 R p* 

OHI 0,883 < 0,01 

PI 0,842 < 0,01 

* valoarea p - Pearson correlation test  

Dintre anomaliile ocluzale 

evaluate, cel mai frecvent întâlnite au fost 

cross-bite-ul și overjet-ul pozitiv mărit 

(32%), urmate de open bite-ul și rapoarte 

molare mezializate (24%). Pentru 

evaluarea existenței unei asocieri 

semnificative statistic între frecvența 

anomaliilor ocluzale și sexul copiilor cu 

sindromul Down, s-a utilizat testul statistic 

de corelație Chi-Pătrat (χ
2
), însă nu au fost 

evidențiate diferențe semnificative, 

valoarea lui p variind între 0,108-0,987 

(tabel 3). 

 

Tabel 3. Frecvența anomaliilor ocluzale în lotul de studiu. 

 

Anomalii ocluzale  N % p-value* 

Malocluzie DA 2

2 

88

% 

0,584 

NU 3 12

% 

 

Rapoarte sagitale anterioare 

Overjet pozitiv mărit 8 32

% 

0,331 

Overjet negativ 4 16

% 

Normal 1

3 

52

% 

 

Rapoarte molare 

Distalizate 4 16

% 

0,987 

Mezialiazte 6 24

% 

Normale 1

5 

60

% 

Rapoarte verticale 

anterioare 

Open bite 6 24

% 

0,541 

Deep bite 3 12

% 

Normal 1

6 

64

% 

Cross-bite Da 8 32

% 

0,108 
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Nu 1

7 

68

% 

*p-value provine din testul statistic chi-pătrat (χ2), aplicat pentru evaluarea 

existenței unei asocieri semnificative statistic între frecvența anomaliilor ocluzale și 

sexul copiilor cu sindromul Down 

 

Investigarea rapoartelor ocluzale în 

sens sagital la nivelul zonei anterioare, a 

relevat că că 48% (n=12) din copii cu 

sindrom Down examinați prezentau un 

overjet negativ sau pozitiv mărit, sexul 

feminin fiind afectat mai frecvent (32%, 

n=8). 

În ceea ce privește rapoartele 

ocluzale în sens vertical, în zona anterioară 

s-a observat că 64% (n=16) dintre copii cu 

sindromul Down examinați prezintă 

rapoarte normale la acest nivel. Open bite-

ul a fost diagnosticat cel mai frecvent 

(24%, n=6), băieții fiind cei mai afectați 

(16%, n=4) de această problemă ocluzală. 

Fetele au prezentat într-o proporție egală 

atât open bite cat și de deep bite (8%, 

n=2). 

În ceea ce privește rapoartele 

ocluzale în sens sagital la nivel molar s-a 

observat că 60% (n=15) dintre copii cu 

sindromul Down examinați prezintă 

rapoarte normale la acest nivel. Ca și 

tipologie de anomalii, cel mai frecvent au 

fost diagnosticate rapoartele molare 

mezializate (24%, n=6). Nu au existat 

diferențe semnificative statistic între cele 

două sexe. În ceea ce privește frecvența 

cross-bite-ului, s-a observat că acesta a 

fost prezent la un procent de 32% (n=8) 

din copii cu sindrom Down examinați, 

fetele fiind cele mai afectate de acest tip de 

anomalie ocluzală (24%, n=5). 

 

DISCUȚII   

În România, conform unei statistici 

realizate în anul 2015 și publicată pe site-

ul www.downinfoplus.ro [8],  trăiesc 

aproximativ 4420 de persoane cu sindrom 

Down din care 2611 copii și 1809 de 

adulți. Județul cu cel mai mare număr de 

persoane înregistrate la Direcția Generală 

de Asistență și Protecție a Copilului 

(DGASPC) este județul Iași.  

În microinvestigația întreprinsă de 

noi, prevalența cariilor dentare a fost de 

92%. Această valoare obținută de noi este 

asemănătoare celor obținute de Al-Maweri 

și Al- Sufyami în anul 2014 într-un studiu 

realizat pe un lot de 96 de copii cu sindrom 

Down din Yemen, în care prevalența 

carioasă a fost de 93,8% [9] și de Jaber în 

anul 2010, în studiul realizat pe un lot de 

copii diagnosticați cu Down din Emiratele 

Arabe Unite, în care prevalența carioasă 

înregistra valoarea de 90% [10]. 

În același timp, această valoare 

ridicată a prevalenței cariei dentare la copii 

cu sindrom Down din lotul studiat de noi 

este mult mai mare decât cea raportată în 

alte studii realizate pe loturi de copii 

diagnosticați cu sindrom Down din alte 

țări de pe mapamond, cum ar fi:  Israel -

16% [11], Japonia - 5,9% [12], Malaezia - 

57% pe dinți temporari și 74% pe dinți 

permanenți în [13], Portugalia - 28% [14] 

și Brazilia - 43% [15]. 

Valoarea MNI în lotul studiat a fost 

de 0.26, ceea ce reflectă că un procent 

destul de redus al dinților tratați prin 

obturații sau extracții dentare. Această 

valoare este inferioară celei raportate de 

Jaber în studiul său publicat în 2010 [10]. 

Pacienții care au beneficiat de oburații au 

fost caracterizați prin indexul RI 

(Restorative Index) a cărui valoare a fost 

de 0.19, ceea ce relevă o insuficientă 

tratare a cariilor dentare în special în 

dentația temporară, dar și în cea 

permanentă. Aceste valori ale indicelui RI 

și MNI obținute în studiul nostru, la fel ca 

și valorile din studiul lui Jaber (2010) [10] 

http://www.downinfoplus.ro/


Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 6, Issue 1, January - June 2017 

 

 

 51 

sugerează faptul că necesarul de tratament 

preventiv sau curativ al majorității copiilor 

din studiul nostru nu este îndeplinit. Lewis 

și col. (2005) [16] sugerează ca posibili 

factori responsabili de această situație a 

―subtratării‖ copiilor cu dizabilități, 

următorii: numărul insuficient de medici 

stomatologi care să trateze copii cu nevoi 

speciale, complexitatea tratamentelor care 

sunt deobicei necesare la această categorie 

de pacienți, care ar trebui să se desfășoare 

sub anestezie generală. La acestea am mai 

putea adăuga și problemele relaționale și 

comportamentale ale copiilor cu sindrom 

Down. Toate aceste deficiențe conduc la o 

situație din ce în ce mai des întâlnită și 

anume cea în care copii diagnosticați cu 

sindrom Down se prezintă la cabinetul 

stomatologic doar pentru urgențe 

relaționate cu durerea dentară, care se 

soldează fie cu efectuarea de obturații, fie 

cu extracții dentare - în marea majoritate a 

cazurilor. 

La subiecții lotului luat în studiu de 

către noi, am constatat o medie a valorii 

indicelui de placă bacteriană (PI) de 1.83 ± 

0.66DS, valoare mai mică decat cea de 

2.35 ± 0.7DS relevată de studiul lui Jaber 

pe un lot de 60 de copii cu sindrom Down 

din Emiratele Arabe Unite [10]. Diferența 

poate fi explicată și prin faptul că în 

respectivul studiul limita de vârstă a 

copiilor a fost de 17 ani, în comparație cu 

cea de doar 12 ani de la nivelul studiului 

nostru. Toma și col. într-un studiu realizat 

în 2009 [17], pe un lot de copii cu vârste 

cuprinse între 5 și 16 aniau constatat 

deasemenea o creștere a valorilor indicelui 

PI și OHI la copii afectați de sindromul 

Down. 

Asociat indicelui de placă 

bacteriană - PI, am investigat și indicele de 

igienă orală simplificat - OHI-S, cu cele 

două componente ale sale, și am constatat 

valori ale mediei pentru OHI-S de 

1.96±0.71DS. Această valoare alături de 

valoarea indicelui PI și ale DMFT-ului 

global se pot constitui în markeri ai 

necesarului de tratament și educație pentru 

sănătatea orală de la nivelul lotului 

investigat. 

S-a observat existența unei corelații 

semnificative statistic (ca urmare a 

aplicării testului de corelație Pearson) între 

valorile DMFT, dmft și cele ale indicelui 

OHI-S și PI (p<0.001), fapt care susține 

afirmațiile privind inter-relația dintre 

gradul de afectare prin carie și valoarea 

statusului de igiena orală. În cazul copiilor 

cu sindrom Down, statusul de igienă orală 

reflectat în studiul nostru prin valorile 

OHI-S și PI reprezintă o reală problemă 

pentru copii cu dizabilități. Realizarea unei 

igiene orale bune și a vizitelor regulate la 

stomatolog o dată la 6 luni se poate să nu 

fie suficiente pentru a reduce nivelul 

inflamației gingivale și/sau al evoluției 

bolii periodontale agresive similară 

periodontitei juvenile de la pacienții non-

sindrom Down, care este de fapt specifică 

pacienților diagnosticați cu sindrom Down 

[18,19,20]. 

La mulți copii cu dizabilități o 

caracteristică comună este aceea a 

prezenței anomaliilor oro-dentare sau a 

celor dento-maxilo-faciale care atrag după 

sine și o funcționare la parametrii scăzuți a 

sistemului stomatognat, precum și 

tulburări complexe la nivelul aparatului 

dento maxilar. În microinvestigația 

întreprinsă de noi, în procente ridicate am 

intâlnit urmatoarele elemente: bolta 

palatină adâncă (52%), limba fisurală 

(40%), erupție întârziată (20%), leziuni 

traumatice dento-periodontale (20%), 

precum și multiple anomalii ocluzale 

(88%), din care cele mai frecvente au fost 

reprezentate de cross-bite și overjet pozitiv 

mărit (32%) și de open-bite și rapoarte 

molare mezializate (24%), date relative în 

raport cu datele din literatura de 

specialitate [21,22]. 

Studiile lui Gullikson [23] și ale lui 

Yensen [24] au raportat, ca și alte studii 

din literatură, de altfel ca și studiul nostru, 

o prevalență relativ crescută a cross-bite-
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ului și a rapoartelor molare mezializate în 

comparație cu cele distalizate (24% versus 

16%). Cross-bite-ul în lotul nostru de copii 

s-a întalnit mai frecvent la sexul feminin 

(24% versus 8% la masculin), în timp ce 

rapoartele molare mezializate au cunoscut 

o distribuție egală pe cele două sexe. 

Unele tulburări ocluzale au fost 

mai frecvent întalnite la sexul feminin, 

cum ar fi overjet pozitiv crescut (20% 

versus 4%), în timp ce altele, cum ar fi 

open bite-ul, au fost mai frecvent întâlnite 

la lotul nostru de studiu, la sexul masculin 

(16% versus 8%). Open bite-ul este o 

tulburare ocluzală frecvent asociată 

sindromnului Down datorită prezenței la 

marea majoritate a acestor pacienți a 

macroglosiei (raportată în procente între 

11% și 60% de unii cercetători sau chiar 

negate de alții), a deglutiției cu interpoziția 

limbii spre anterior sau a poziției 

anterioare a mandibulei în raport cu 

maxilarul nedezvoltat corespunzător. 

 

 

 

CONCLUZII 

Studiul a relevat o incidență 

ridicată a problemelor de sănătate orală în 

rândul copiilor cu sindrom Down 

investigați de către noi, indicând 

necesitatea îmbunătățirii stării de igienă 

orală, a tehnicii de periaj și a vizitelor 

regulate la medicul stomatolog. 

Se impune îmbunătățirea nivelului 

de informare al părinților/aparținătorilor 

acestei categorii de copii cu privire la 

problemele de sănătate oro-dentară ale 

copilului/copiilor lor și la consecințele pe 

care le pot avea acestea asupra stării de 

sănătate generală. 

Este necesară realizarea unor studii 

mai ample pentru a investiga gradul de 

accesibilitate al acestei categorii de 

pacienți cu trisomie 21 la serviciile 

stomatologice din țara noastră, mai ales că 

afecțiunea generală de bază poate 

predispune la apariția afecțiunilor oro-

dentare, acestea la rândul lor agravând 

disfuncția generală. 
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