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FrecvenŃa sporită a patogeniei carioase molare ca şi  menŃinerea unei atitudini de indiferenŃă
aparentă faŃă de aceste leziuni carioase în stadii incipiente impune o analiză atentă asupra modalităŃilor
actuale de reconstituire şi  tratare specifică,  Ńinând cont îndeosebi de durabilitatea efectivă  în cadrul
aparatului dento-maxilar, dar şi de opŃiunea pacientului privind fizionomia, care tinde să devină tot mai
apropiată de tipicul propriu bucal.

In  acest  mod,  alegerea  unor  materiale  de  reconstituire  endodontică  durabile  reprezintă
modalitatea ce poate precede alte opŃiuni, fapt datorat de fiziologia aparte a mişcărilor mandibulare din
regiunea posterioară  molară,  ca şi  forŃelor  ocluzale foarte mari  ce se manifestă  atât axial  cât  şi  în
mişcarea de lateralitate spre partea "lucrătoare".

In cadrul mişcărilor masticatorii fiziologice evidenŃiate schematic de către Posselt, mişcarea de
decuspidare din poziŃia de repaus se realizează prin coborârea şi apoi antero-lateralizarea mandibulară,
fenomen ce este coordonat prin stimuli de ghidaj, îndeosebi cel realizat de ghidajul canin, fenomen
denumit pentru lateralizarea fiziologică "wide centric". 

Cu toate că schematizarea mişcării  de lateralitate arată o decuspidare iniŃială în axul dinŃilor
suficient de mare aceştia trecând în mişcarea de lateralitate printr-o mişcare de transpoziŃie ce ocoleşte
cuspizii  vestibulari  într-un  arc  de  cerc  amplu,  această  mişcare  nu  este  constantă  Ńinând  cont  de
numeroşi  factori  precum tipul  masticator,  gradul  de cuspidare,  migraŃiile  dentare,  lucrări  protetice
neadaptate ocluzal, interferenŃe în ocluzie etc. Această inconstanŃă în cadrul mişcării de decuspidare
spre  lateralitate  impune  anularea  interferenŃelor  ocluzale  precum  şi  atenta  adaptare  ocluzală  a
obturaŃiilor îndeosebi în regiunea latero-posterioară a arcadei dentare fapt ce permite o recuspidare de
"revenire" în poziŃie fiziologică  – tricuspidare, transmiŃând în acest mod forŃele de presiune molară
foarte mari de cca. 450 kgf în mod fiziologic.

Alegerea unui material de reconstrucŃie dentară  endodontică cu rezistenŃa sporită la presiune
este astfel de elecŃie acesta putând preveni în timp tendinŃa manifestă de torsionare şi fracturare date de
materialele de tip compozit sau chiar de compomerii de sinteză. Aceste materiale(compozite), utilizate
în cadrul reconstituirilor molare de cl. I-a, a-II-a, M.O.D., la molarii I, II,  duc în mod repetat, după
constatările proprii la carii  secundare extinse de tip intern în peste 95% din cazurile observate, fapt
accentuat de prezenŃa unor materiale de obturaŃie de bază pulpotoxice ca cimentul fosfat de zinc, sulfat
de zinc sau carboxilat.

Cauza principală ce duce la diminuarea perioadei de utilizare a unei astfel de obturaŃii nu este
dată de o neadaptare marginală sau datorită necondiŃionării cavităŃii şi a dentinei ci datorită calităŃilor
specifice ale materialelor de tip compozit, a mişcărilor mandibulare şi a învecinării zonei molare cu
orificiul  de deschidere  a canalului  parotidian Stenon (prin  calităŃi  specifice  ale materialelor  de tip
compozit: ne putem referi la modulul de elasticitate şi la rezistenŃa la presiune).

Modulul de elasticitate al materialelor compozite s-a îmbunătăŃit constant în timp ajungând în
prezent la valori apropiate de cele ale amalgamului fapt ce creşte considerabil durata de viaŃă a acestor
materiale dată  şi  de o adeziune marginală  superioară.  Cu toate că  o elasticitate apropiată  de cea a
amalgamului ar trebui să fie un factor favorabil menŃinerii acestor obturaŃii, reconstituirile molare din
cadrul  zonelor  de  decuspidare  ample  ocluzale  nu transmit  strict  în  ax  aceste  microondulaŃii  ci  în
întreaga masă de obturaŃie, aceasta având tendinŃa să transmită mai departe în obturaŃia de bază şi în
pereŃii  laterali ai  cavităŃii  aceste presiuni.  In acest  mod, adeziunea marginală  "perfecta" evidenŃiată
microscopic la unele materiale devine foarte  fragilă  în zonele molare fapt  accentuat  de forŃele  de
presiune verticale masticatorii.



RezistenŃa la presiune este inferioară amalgamului dar superioară reconstituirilor prin incrustaŃii
ceramice, însă studiile de rezistenŃă ale materialelor nu iau în considerare un factor foarte important:
rezistenŃa la presiune în masa materialului, deci la presiunea verticală, nu este aceeaşi cu rezistenŃa la
presiune în muchia marginală a obturaŃiei, la mişcările de lateralitate constatându-se forŃe de amploare
aproximativ egală celor verticale. 

In cadrul grupului molar anterior mişcarea de decuspidare şi lateralitate se desfăşoară într-un
cadru  mai  amplu,  tranziŃia  de  la  mişcarea  verticală  la  cea laterală  fiind mai  scurtă  şi  mai  rapidă
comparativ cu grupul premolar, cuspidul aflat în relaŃie de tip LUBL – "lingual upper – buccal lower"
fracturând muchia marginală a obturaŃiei fapt ce permite acumularea de placă bacteriană şi progresia
acesteia datorită modulului de elasticitate a obturaŃiei ce amplifică dezinserŃia faŃă de pereŃii laterali.

Un factor suplimentar ce poate duce la modificarea forŃelor ocluzale fiziologice în regiunea
molară  este  dat  de  acumularea  constantă  de  placă  bacteriană  pe  suprafaŃa  obturaŃiilor  compozite
datorită faptului că aceasta capătă o structură poroasă prin "scăldarea" în lichidul salivar provenit din
canalul Stenon şi prin acŃiunea tocătoare specifică molarilor. Asfel, sistemul imunitar transmite locaŃia
zonei generatoare de agenŃi patogeni cu scopul îndepărtării acesteia (îndepărtarea se produce de obicei
prin fractura peretelui  lateral  la dinŃii  devitali  ce semnifică  modificarea forŃelor  ocluzale în sensul
creşterii amplitudinii în mişcarea de lateralitate).

Acest fapt nu este semnalat la obturaŃiile cu amalgam de argint ce nu prezintă fenomenul de
fractură a muchiei laterale prin proprietăŃile fizice speciale ale acestui tip de material; adeziunea mai
scăzută marginală faŃă de cea a compozitelor nu reprezintă decât un inconvenient minor, prin realizarea
unei "finisări" şi condiŃionări a marginilor cavităŃii, permiŃând astfel o integrare mai bună a ionilor de
Ag.

Concluzii:

1. obturaŃiile în cadrul molarilor I, II, trebuie să prezinte o rezistenŃă sporită inclusiv în axul lateral,
prevenind fracturarea acesteia în mişcarea de lateralitate.
2. criteriul fizionomic nu trebuie să fie factorul de elecŃie în cadrul acestui tip de reconstituiri, datorită 
componentei ocluzale specifice molare.
3. opŃiunea pacientului de reconstituire fizionomică poate fi redirecŃionată către reconstituiri moderne 
cu  încrustaŃii  ceramice  sau  compozit  Artglass,  sau  de  preferat  în  anumite  situaŃii  prin  coroniŃe
fizionomice de acoperire.

Alegerea obturaŃiilor de amalgam de Ag rămâne în continuare cea mai importantă opŃiune în
reconstituirile molarilor I, II, atât prin fiabilitatea foarte bună cât şi datorită durabilităŃii acestora.
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