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INTRODUCERE
Cercetările derulate în cadrul prezentei teze de doctorat și-au propus să investigheze o serie de aspecte
insuficient clarificate în prezent privind relația între compoziția în săruri minerale și calitatea apei de băut și
sănătatea organismului uman, în particular sănătatea dinților. A doua parte a tezei include trei studii
personale, ale căror obiective converg către evaluarea concentrațiilor de săruri minerale prezente în apa
potabilă și în dentina dinților în cazul pacienților cu carii dentare și corelația statistică între ele. Sănătatea și
integritatea aparatului dento-maxilar este foarte importantă pentru o funcționare la parametri optimi a
organismului uman. Sănătatea dinților poate fi considerată un indicator de evaluare a expunerii indivizilor la
factorii nocivi din mediul extern, de reacție la factorii socio-economici și de apreciere a statusului nutrițional
al acestora.

Studiul 1. Cercetări privind evaluarea aportului de micro- și macroelemente
prin consumul de apă în Transilvania
Ipoteza de lucru
Obiectivul principal al studiului a fost estimarea parametrilor de calitate ai apei potabile din
Transilvania și variabilitatea concentrațiilor de săruri minerale (Ca, Mg, Na, K și F) din apa potabilă provenită
din rețelele de distribuție centralizată și din fântâni, în scopul evaluării și cuantificării aportului acestor
minerale pentru consumator. Studiul nostru s-a concentrat pe cele 5 substanțe minerale, având în vedere
impactul lor asupra structurii dure dentare.

Material şi metodă
Pentru realizarea scopului propus, în cadrul cercetărilor proprii am utilizat o metodologie de lucru
complexă, bazată pe analizarea şi interpretarea concentrațiilor de săruri minerale din probele de apă
recoltate din sisteme centralizate de aprovizionare cu apă a populaţiei (N=221) și cele din surse individuale
pentru consumul din mediul rural (fântâni, N=82) din 9 judeţe din Transilvania, în perioada 2009-2014.
Sărurile minerale din apă au fost determinate prin metoda cromatografiei ionice.

Rezultate
În urma prelucrării statistice, s-a observat că mediile concentrațiilor de săruri minerale de Ca, Mg, Na,
K, F din apa potabilă prelevată atât din reţelele de distribuţie cât și din surse individuale prezintă o variație
semnificativă statistic în funcție de zonele considerate (p<0.001 respectiv p<0.002). Probele de apă recoltate
au avut concentrații de F mai mici decât limita inferioară admisă de legislația sanitară privind calitatea apei
potabile, de 0,2 mg F/l. Valorile medii ale concentrațiile Na şi K nu diferă semnificativ statistic între cele două
tipuri de surse de aprovizionare cu apă.
Având în vedere bazinele hidrografice principale din zona Transilvaniei care asigură aprovizionarea cu
apă, am grupat probele de apă recoltate în acest studiu pe 3 zone: Transilvania de Nord, Transilvania de Sud
și Transilvania de Vest. Prin prelucrarea statistică a datelor din cele 3 zone hidrografice ale Transilvaniei,
rezultă că există diferențe semnificative statistic între cele 3 zone privind concentrațiile medii de Ca, Mg, Na
și K și a raportului Ca/Mg (p<0.05). Concentrațiile de F nu diferă semnificativ statistic între cele 3 zone
hidrografice.
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Concluzii
Concentrațiile sărurilor minerale din probele de apă potabilă analizate variază între probele recoltate
din loturile urmărite și prezintă o variaţie statistic semnificativă în funcţie de zonele geografice considerate.
Apele investigate din zona Transilvaniei prezintă un grad de mineralizare scăzut, care, împreună cu lipsa
generală de fluor, are un impact negativ potențial asupra sănătății consumatorilor, inclusiv a aparatului orodento-maxilar. Concentrațiile de fluor înregistrate în urma analizei probele de apă potabilă definesc
Transilvania ca o zonă carenţială în fluor.
Aportul de Ca, Mg, Na, K și F prin consumul zilnic de apă potabilă este insuficient pentru pentru
populația rezidentă din Transilvania. Rezultatele studiului nostru sugerează că aporturile recomandate de
săruri minerale sunt acoperite și din alte surse. Aportul de minerale din apa potabilă depinde de persoană, de
efortul individual depus, de sursa de apă și de cantitatea de apă consumată/zi.

Studiul 2. Cercetări personale privind concentrația sărurilor minerale
din dentina dinților cariați - studiu pilot
Ipoteza de lucru
Obiectivul studiului a fost de a determina şi a analiza statistic concentrațiile de macroelemente (Ca,
Mg) și oligoelemente (F, Cd, Cr, Mn, Fe, Cu, Mo, Ni, Ba, Pb, Al, Zn și Hg ) din dentina dinților permanenți cariați
la bărbații adulți, pentru a evalua inclusiv expunerea la factorii de mediu. Aceste elemente minerale prezintă
un rol important în desfășurarea funcțiilor vitale, fiziologice pentru organismul uman, în consecință, un aport
inadecvat al acestor elemente minerale poate crește probabilitatea de îmbolnăvire.

Material și metodă
S-au prelevat prin extracție dinți permanenți cariați de tip premolari și molari de la subiecții investigați
în studiul-pilot (N=75), care a inclus adulți cu vârste cuprinse între 40-60 ani. Toți subiecții luați în observație
sunt născuți și rezidenți permanenți în 5 județe din Transilvania. Medicul stomatolog a examinat pacientul și
a făcut prelevarea de probe în cabinetul de medicină dentară. Imediat după extracția dentară, coroanele
dinților au fost îndepărtate și a fost colectată dentina prin forare. Pentru o mai mare precizie a manoperei, s-a
folosit microscopul endodontic optic Carl Zeiss. Din probele de dentină prelevate s-au determinat 15
minerale. Determinarea concentrațiilor de săruri minerale din probele de dentină s-a facut prin metoda
spectrometriei de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv. Determinarea Hg din dentină s-a efectuat prin
SAA. Determinarea ionilor dizolvaţi de fluorură din probele de dentină s-a făcut prin metoda cromatografiei
ionice în fază lichidă.

Rezultate
Rezultatele obținute în cadrul studiului pilot aduc date noi legate de acumularea sărurilor minerale la
nivelul dentinei și propunem dentina ca material bioptic dentar pentru evaluarea investigațiilor privind
expunerea la factorii de mediu. Analiza statistică a probelor de dentină a pus în evidență o diferență
semnificativă între mediile concentrațiilor de F, Ca și Mg, provenite din cele 5 loturi investigate. Raportul Ca,
Mg nu variază semnificativ statistic (p>0,05). Rezultatele obținute în acest studiu pilot au pus în evidență
modificări semnificative statistic ale concentrațiilor de Hg, Cu și Pb în unele probe de dentină.
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Concluzii
Determinarea concentrațiilor macroelementelor Ca, Mg și a oligoelementelor F, Cd, Cr, Mn, Fe, Cu, Mo,
Ni, Ba, Pb, Al, Zn și Hg din probele de dentină au înregistrat diferențe semnificative statistic între loturile
investigate și conferă studiului un element de originalitate.
Rezultatele obținute în cadrul studiului pilot aduc date noi legate de acumularea sărurilor minerale la
nivelul dentinei și, datorită persistenței și stabilității compoziției ei minerale pe termen lung, propunem ca
dentina să fie folosită ca material bioptic pentru evaluarea investigațiilor privind expunerea la factorii de
mediu.
Creșterea concentrațiilor de Hg, Cu și Pb în unele probe de dentină poate fi explicată prin expunerea
profesională (poate fi considerată drept un indicator al toxicității plumbului și un indice al poluării mediului).

Studiul 3. Cercetări personale privind corelația statistică între concentrația
sărurilor minerale din dentina dinților cariați și consumul de apă potabilă
Ipoteza de lucru
Acest studiu are ca obiectiv stabilirea corelației între concentrațiile de F, Ca și Mg, din probele de apă
potabilă recoltate din rețeaua centralizată de distribuţie și nivelul concentrațiilor acelorași minerale din
probe de dentină prelevate de la pacienți cu dinți permanenți cariați (studiu-pilot) din cinci locații din
Transilvania. Acest fapt permite o evaluare a stării de sănătate a dinților, care ar putea fi considerată un
indicator pentru evaluarea expunerii la diferiți factori de contaminare din mediu a subiecților incluși în
studiu. Rezultatele studiului pot deveni baza implementării de către medicii stomatologi a unei atitudini
terapeutice adecvate.

Material și metodă
Pentru scopul propus au fost folosite datele obținute în primele două studii. Pentru evaluarea legăturii
statistice dintre mineralele din apă şi mineralele din dentina dinților permanenți cariați s-au utilizat modele
liniare multivariate.

Rezultate
Prelucrarea statistică a datelor a pus în evidență corelații semnificative statistic existente între
oligoelemente prezente în dentină și Ca, Mg și F din probele de apă.
Concentrația de F prezentă în probele de apă are o influenţă directă semnificativă statistic asupra
concentrației de F și Mg din dentină. Concentraţia de Mg din apă influenţează negativ concentrația de Ca din
probele de dentină. În cadrul studiului pilot, prezența cariilor la persoanele investigate ar putea fi explicată şi
prin concentrația scăzută, sub limita minimă admisă, a fluorului din apa potabilă, considerată principala sursă
de F.
Pentru a analiza o legătură multidimensională între concentraţia medie a Mg, Ca şi F din apă şi
concentraţia medie a aceloraşi minerale în dentina dinților cariați, s-a aplicat regresia multivariată liniară,
având drept variabile independente Mg, Ca şi F din apă iar ca variabile dependente oligoelementele Cd, Cr,
Mn, Fe, Cu, Mo, Ni, Ba, Pb, Al, Zn și Hg din dentină.
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Concluzii
Studiul asupra compoziției în săruri minerale ale dentinei a pus în evidență o corelație pozitivă
semnificativă statistic între concentrația de F din apă și concentrația de F din dentina dinților permanenți
cariați luați în studiu. Aplicarea de modele multivariate a pus în evidență corelații semnificative statistic între
concentrațiile de oligoelemente determinate din probele de dentină și concentrațiile de Ca, Mg și F din
probele de apă. Concentrația de săruri minerale din dentina dinților permanenți poate fi considerată un
biomarker promițător pentru expunerea la factorii de risc din mediu.
Realizarea unei baze de date privind concentrația de săruri minerale din apa potabilă distribuită
populației prin sisteme centralizate sau provenită din surse proprii ar fi foarte utilă pentru zona Transilvania
și pentru România. Astfel, epidemiologii și cercetătorii din domeniul sanătății publice ar putea să estimeze
aportul de săruri minerale către populație și să investigheze relația dintre aport și sănătatea umană.

Concluzii generale
1.

Valorile concentrațiilor de macroelemente (Ca, Mg, Na, K) și de fluor, înregistrate în urma analizei
probele de apă potabilă definesc Transilvania ca o zonă cu un grad de mineralizare scăzut și
carenţială în fluor.
2. Prelucrarea statistică a concentrațiilor de Ca, Mg, Na și K din probele de apă a scos în evidență
diferențe semnificative statistic între cele 3 zone hidrografice ale Transilvaniei.
3. Rezultatele obținute în studiul-pilot au pus în evidență modificări semnificative statistic ale
concentrațiilor de oligoelemente esențiale și toxice în dentina dinților permanenti cariați. Cercetările
noastre au demonstrat importanța analizei concentrațiilor de oligoelemente din dentină, deoarece
aceste valori pot furniza informații privind expunerea la factorii de risc din mediul ambiant.
4. Concentrațiile crescute de Hg, Cu și Pb determinate în probele de dentină prelevate de la dinții cariati
care au avut plombe cu amalgam susțin decizia Parlamentului European privind interzicerea folosirii
Hg în practica stomatologică.
5. În cadrul studiului-pilot, prezența cariilor la persoanele investigate ar putea fi explicată inclusiv prin
concentrația scăzută, sub limita minimă admisă, a fluorului din apa potabilă, considerată principala
sursă de F.
6. Potrivit constatărilor noastre, molarii și premolarii, prin concentrarea sărurilor minerale la nivelul
dentinei, sunt recomandați ca material bioptic în studiile viitoare, pentru a estima expunerea la
factorii de risc din mediu.
7. Deși studiul asupra compoziției în săruri minerale a dentinei s-a realizat pe un număr mic de probe,
prin aplicarea de modele multivariate s-au pus în evidență corelații pozitive statistic semnificative
între concentrațiile de oligoelemente determinate din probele de dentină și concentrațiile de Ca, Mg
și F determinate în probele de apă potabilă.
8. Pentru viitor se recomandă să se efectueze studii suplimentare care să compare concentrațiile de
oligoelemente din dinții primari și permanenți cariați (din smalț și dentină), folosind un număr mai
mare de probe și din areale geografice diferite.
9. În studiile viitoare privind efectul oligoelementelor asupra cariilor dentare, eforturile cercetătorilor
ar trebui orientate spre dezvoltarea de compuși terapeutici cu elemente la niveluri și raporturi
optime, pentru a maximiza posibilele efecte inhibitoare combinate asupra cariilor. De asemenea, este
la fel de important să identificăm acele amestecuri de oligominerale din alimentele care exercită un
efect cariogen.
10. Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă de calitate şi în cantităţi suficiente trebuie să fie una din
direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului pentru sănătate în relaţie cu mediul, fiind şi o
măsură necesară și eficientă în profilaxia unor boli somatice influenţate de calitatea apei potabile.
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11. Medicii trebuie să îndrume pacienții ca să verifice periodic, în beneficiul lor, conținutul în minerale al
sursei de apă potabilă pe care o folosesc și să aleagă apa care este cea mai potrivită pentru nevoile
lor, ținând cont și de patologia individuală.

Originalitatea și contribuțiile inovative ale tezei
Studiile cuprinse în prezenta teză de doctorat sunt componente ale unei cercetări originale. Scopul ei a
fost de a îmbunătăţii stadiul actual al cunoaşterii referitoare la relația între compoziția minerală a apei
potabile și nivelul micro și macroelementelor existente în dentina dinților permanenți cariați la persoane
adulte. De asemenea, a sprijinit definirea statusului nutrițional de minerale la nivelul dentinei permanente.
Studiul-pilot realizat se poate considera că este primul studiu din țara noastră care evaluează compoziția
minerală a dentinei în dinții permanenți cariați la persoane adulte.
Determinarea concentrațiilor a 2 macroelemente și 13 oligoelemente din probele de dentină conferă
un element de originalitate studiului. Concentrația în săruri minerale din dentina dinților permanenți poate fi
considerată un biomarker promițător pentru expunerea la factorii de mediu. Folosirea dentinei ca material
bioptic de cercetare conferă originalitate tezei.
Studiile descrise în prezenta lucrare sunt un prim pas în realizarea unei baze de date privind
concentrația de săruri din apa potabilă distribuită populației prin sisteme centralizate sau provenită din surse
proprii în zona Transilvania și conținutul în săruri minerale al dentinei locuitorilor din arealul Transilvania.
Aceste informații sunt foarte utile pentru ca specialiștii din domeniul sănătății publice să estimeze aportul de
săruri minerale către populație și să investigheze relația dintre aport și sănătatea umană, implicit adoptarea
unor proceduri terapeutice adecvate în contextul diferitelor afecțiuni generale prezente.
Prin elaborarea acestei lucrări, am dorit să identificăm factori din mediu care pot determina afecțiuni
ale dentiției pentru care ar merita dezvoltate strategii de prevenție stomatologică. Pe viitor este necesar ca
această cercetare să fie extinsă la nivel național, în mai multe judeţe şi pe diferite grupe de vârstă, obţinânduse astfel date mult mai complete. Studiile viitoare ar trebui orientate spre utilizarea și a altor metode analitice
moderne, care să permită extinderea listei elementelor chimice analizate și în probele de dentină din dinții
permanenți ai copiilor.
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INTRODUCTION
The research carried out in this doctoral thesis is aimed to investigate a number of insufficiently
clarified issues regarding the relationship between the composition of mineral salts and quality of drinking
water and the health of the human body, the dental health in particular. The second part of the thesis includes
three personal studies, whose objectives converge towards the evaluation of the concentrations of mineral
salts present in drinking water and in the dentin of the teeth in the case of patients with dental caries, and the
statistical correlation between them. The health and integrity of the dental-maxillary apparatus is very
important for an optimal functioning of the human body. Tooth health can be considered an indicator of
assessing the exposure of individuals to harmful factors in the environment, the reaction to social-economic
factors and assessing their nutritional status.

Study 1. Research on the evaluation of the contribution of micro- and
macroelements through water consumption in Transylvania
Working hypothesis
The main objective of the study was to estimate the quality parameters of drinking water in
Transylvania and the variability of concentrations of mineral salts (Ca, Mg, Na, K and F) in drinking water
from centralized distribution networks and wells, for evaluation and quantifying the intake of these minerals
to the consumer. Our study focused on the 5 minerals, given their impact on the hard tooth structure.

Material and method
To achieve the proposed goal, in our own research we used a complex working methodology, based on
analysing and interpreting the concentrations of mineral salts in water samples collected from centralized
water supply systems of the population (N = 221) and those from individual sources for consumption in rural
areas (wells, N = 82) in 9 counties in Transylvania, during 2009-2014 period. Mineral salts in water were
determined by ion chromatography.

Results
Following the statistical processing, it was observed that the averages of the concentrations of mineral
salts of Ca, Mg, Na, K, F from the drinking water taken both from the distribution networks and from
individual sources show a statistically significant variation depending on the areas considered (p < 0.001 and
p <0.002, respectively). The water samples collected had F concentrations lower than the lower limit allowed
by the sanitary legislation on drinking water quality, which is 0.2 mg F/L. The average values of Na and K
concentrations do not differ significantly between the two types of water supply sources.
Considering the main hydrographic basins in the Transylvania area that provide water supply, we
grouped the water samples collected in this study into 3 areas: Northern Transylvania, Southern Transylvania
and Western Transylvania. By statistically processing the data from the 3 hydrographic areas of Transylvania,
statistically significant differences between the 3 areas regarding the average concentrations of Ca, Mg, Na
and K and the Ca / Mg ratio (p <0.05) were put into evidence. Thre are no statistically significant differences
in F concentrations between the 3 hydrographic areas.
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Conclusions
The concentrations of mineral salts in the analysed drinking water samples vary between the samples
collected from the monitored zones and show a statistically significant variation depending on the
geographical areas considered. The investigated waters in the Transylvanian area have a low degree of
mineralization, which, along with the general lack of fluoride, has a potential negative impact on the health of
consumers, including the health status of dental-maxillary apparatus. The fluorine concentrations recorded
after the analysis of drinking water samples define Transylvania as a fluoride deficient area.
The intake of Ca, Mg, Na, K and F through the daily consumption of drinking water is insufficient for the
resident population of Transylvania. The results of our study suggest that the recommended intakes of
mineral salts are also covered from other sources. The intake of minerals from drinking water depends on the
person, the individual effort, the water source, and the amount of water consumed per day.

Study 2. Personal research on the concentration of mineral salts from the
dentin of decayed teeth - pilot study
Working hypothesis
The objective of the study was to determine and statistically analyse the concentrations of
macroelements (Ca, Mg) and trace elements (F, Cd, Cr, Mn, Fe, Cu, Mo, Ni, Ba, Pb, Al, Zn and Hg) in the dentin
of decayed permanent teeth in adult males, including the assessment of exposure to environmental factors.
These minerals play an important role in the development of vital, physiological functions of the human body
and, subsequently, an inadequate intake of these minerals can increase the likelihood of disease.

Material and method
Decayed permanent teeth of the premolar and molar type were taken from the subjects investigated in
the pilot study (N = 75), which included adults aged 40 to 60. All subjects observed were born and are
permanent residents in 5 counties of Transylvania. The dentist examined the patient and took samples within
the dentist's office. Immediately after tooth extraction, the crowns of the teeth were removed and dentin was
collected by drilling. For a greater accuracy of the procedure, the Carl Zeiss optical endodontic microscope
was used. Fifteen minerals were determined from the dentin samples taken. The analysis of mineral salt
concentrations in dentin samples was performed by the method of inductively coupled plasma optical
emission spectrometry. Determination of Hg in dentin was performed by AAS. The determination of the
dissolved fluoride ions in the dentin samples was done by the method of liquid phase ion chromatography.

Results
The results obtained in the pilot study bring new data related to the accumulation of mineral salts in
dentin and we propose dentin as a dental bioptic material for the evaluation of investigations on exposure to
environmental factors. Statistical analysis of dentin samples revealed a significant difference between the
averages of F, Ca and Mg concentrations coming from the 5 groups investigated. The Ca / Mg ratio variability
was not statistically significant (p> 0.05). The results obtained in this pilot study revealed statistically
significant changes in Hg, Cu and Pb concentrations in some dentin samples.
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Conclusions
Determining the concentrations of macroelements Ca, Mg and trace elements F, Cd, Cr, Mn, Fe, Cu, Mo,
Ni, Ba, Pb, Al, Zn and Hg in the dentin samples shows statistically significant differences between the
investigated groups and provides a feature of originality to the study.
The results of the pilot study bring new data on the accumulation of mineral salts in dentin and, due to
the long-term persistence and stability of its mineral composition, we suggest that dentin should be used as a
bioptic material to evaluate investigations of exposure to environmental factors.
The increase in Hg, Cu and Pb concentrations in some dentin samples can be explained by occupational
exposure (it can be considered as an indicator of lead toxicity and an index of environmental pollution).

Study 3. Personal research on the statistical correlation between the
concentration of mineral salts in the dentin of decayed teeth and the
consumption of drinking water
Working hypothesis
This study aims to establish the correlation between F, Ca and Mg concentrations in drinking water
samples collected from the centralized distribution network and the level of concentrations of the same
minerals in dentin samples taken from patients with decayed permanent teeth (pilot study) from five
locations in Transylvania. This allows an evaluation of the health of the teeth, which could be considered an
indicator for assessing the exposure to various environmental contaminants of the subjects included in the
study. The results of the study can become the basis for the implementation of a more appropriate
therapeutic attitude in dentistry.

Material and method
To serve the aim of the study, the data obtained in the first two studies were used. Multivariate linear
models were used to evaluate the statistical link between water minerals and dentin minerals of carious
permanent teeth.

Results
Statistical data processing revealed statistically significant correlations between trace elements
present in dentin and Ca, Mg and F in water samples.
The concentration of F present in the water samples has a statistically significant direct influence on
the concentration of F and Mg in the dentin. The concentration of Mg in water negatively influences the
concentration of Ca in dentin samples. In the pilot study, the presence of caries in the investigated persons
could be explained by the low concentration, below the minimum allowed limit, of fluoride in drinking water,
considered the main source of F.
To analyse a multidimensional link between the average concentration of Mg, Ca and F in water and
the average concentration of the same minerals in the dentin of carious teeth, linear multivariate regression
was applied, having Mg, Ca and F in water as independent variables and the trace elements Cd, Cr, Mn, Fe, Cu,
Mo, Ni, Ba, Pb, Al, Zn and Hg from dentin as dependent variables.
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Conclusions
The study on the mineral salt composition of dentin revealed a statistically significant positive
correlation between the concentration of F in water and the concentration of F in dentin of the studied
carious permanent teeth. The application of multivariate models revealed statistically significant correlations
between the concentrations of trace elements determined from the dentin samples and the concentrations of
Ca, Mg and F from the water samples. The concentration of mineral salts in the dentin of permanent teeth can
be considered a promising biomarker for exposure to environmental risk factors.
Creating a database related to the concentration of mineral salts in drinking water distributed to the
population through centralized systems or coming from individual sources would be very useful for the
Transylvania area and for Romania. Thus, epidemiologists and public health researchers could estimate the
intake of mineral salts by the population and investigate the relationship between this intake and human
health.

General conclusions
1.

The values of the concentrations of macroelements (Ca, Mg, Na, K) and of fluorine, determined by the
analysis of the drinking water samples define Transylvania as an area with a low degree of
mineralization and deficient in fluorine.
2. The statistical processing of Ca, Mg, Na and K concentrations in water samples revealed statistically
significant differences between the 3 hydrographic areas of Transylvania.
3. The results of the pilot study showed statistically significant changes in the concentrations of
essential and toxic trace elements in the dentin of decayed permanent teeth. Our research has
demonstrated the importance of analysing the concentrations of trace elements in dentin, as these
values can provide information on exposure to environmental risk factors.
4. Increased concentrations of Hg, Cu and Pb determined in dentin samples taken from decayed teeth
that had amalgam fillings support the European Parliament's decision to ban the use of Hg in dental
practice.
5. In the pilot study, the presence of caries in the investigated persons could be explained by the low
concentration, below the minimum allowed level, of fluoride in drinking water that is considered the
main source of F.
6. According to our findings, molars and premolars, by concentrating mineral salts in the dentin, are
recommended as a bioptic material in future studies with the view to estimate exposure to
environmental risk factors.
7. Although the study on the mineral salt composition of dentin was performed on a small number of
samples, the use of multivariate models revealed statistically significant positive correlations
between the concentrations of trace elements determined from dentin samples and the
concentrations of Ca, Mg and F assessed in drinking water samples.
8. For the future, it is recommended to perform additional studies comparing the concentrations of
trace elements in decayed primary and permanent teeth (in enamel and dentin), using a larger
number of samples and from different geographical areas.
9. In future studies on the effect of trace elements on dental caries, researchers' efforts should be
directed towards the development of therapeutic compounds with elements at optimal levels and
ratios, in order to maximize the possible combined inhibitory effects on caries. It is also important to
identify those mixtures of oligominerals in foods that exert a cariogenic effect.
10. Providing the population with quality drinking water in sufficient quantities should be one of the
primary guidelines in the state policy and actions for health in relation to the environment, being a
necessary and effective measure in the prophylaxis of somatic diseases influenced by drinking water
quality.
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11. Physicians should guide patients, for their benefit, to periodically check the mineral content of the
source of drinking water they use and to choose the water that is best suited to their needs, taking
also into account their individual pathology.

Originality and innovative contributions of the thesis
The studies included in this doctoral thesis are components of an original research. Its aim is to
improve the current state of knowledge on the relationship between the mineral composition of drinking
water and the level of micro- and macroelements in the dentin of decayed permanent teeth in adults. It also
contributes to the determining of mineral nutritional status in permanent dentin. The conducted pilot study
can be considered as the first study in our country to evaluate the mineral composition of dentin in decayed
permanent teeth in adults.
Determining the concentrations of 2 macroelements and 13 trace elements in dentin samples is an
element of originality to the study. The concentration of mineral salts in the dentin of permanent teeth can be
considered a promising biomarker of exposure to environmental factors. The use of dentin as a biopsy
research material provides originality to the thesis.
The studies described in this paper are a first step in creating a database on the concentration of salts
in drinking water distributed to the population through centralized systems or from individual sources and
the mineral salts in dentin in the Transylvania area. This information is very useful for public health
specialists in order to estimate the intake of mineral salts in the population and to investigate the relationship
between intake and human health. This also includes the adoption of appropriate therapeutic procedures in
the context of various general diseases.
By elaborating this paper, we wanted to identify the environmental factors that can cause tooth
disorders for which dental prevention strategies are worth developing. In the future, it is necessary for this
research to be extended at national level, in several counties and on various age groups, in order to obtain
more detalied data. Future studies should focus on the use of other modern analytical methods, which will
allow to extend the list of analyzed chemicals to dentin samples in children's permanent teeth.

