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REZUMAT
Obiective. Studiul de faţă urmăreşte modul în care culoarea dentară variază în cadrul grupului frontal maxi-
lar. S-a urmărit, de asemenea, relaţia acestei variaţii cu vârsta pacienţilor. 
Materiale şi metodă. Un examinator fără defi cit de percepţie cromatică a studiat din punct de vedere cro-
matic grupul frontal maxilar (13-23) pentru 30 de pacienţi cu vârste cuprinse între 23 şi 34 de ani. Pentru 
fi ecare dinte s-au înregistrat parametrii cromatici CIEL*a*b* cu ajutorul aparatului Vita Easy Shade (Vita 
Zahnfabrik – Germania). S-au calculat apoi diferenţele de culoare dintre perechile de dinţi vecini (13/12, 
12/11, 11/21, 21/22, 22/23), conform formulei:  
Ipoteza nulă, „Nu există o corelaţie relevantă statistic între vârstă şi variaţia cromatică în cadrul grupului 
frontal maxilar“, a fost verifi cată cu ajutorul testelor Pearson/Spearman. De asemenea, s-au efectuat calcule 
de regresie liniară din care reiese estimarea variaţiei cromatice în funcţie de vârstă. În limitele de vârstă ale 
lotului de sudiu s-au calculat estimarea de variaţie cromatică pentru vârsta minimă (23 de ani), maximă (34 
de ani) şi medie (28,5 ani).
Rezultate. Corelaţiile arată că vârsta este semnifi cativ corelată cu diferenţele de culoare ale următoarelor 
perechi de dinţi: 13/12, 12/11 şi 22/23 (p < 0,05). În cazul celorlalte două perechi de dinţi analizate: 11/21 şi 
21/22, corelaţia dintre vârstă şi variaţia cromatică nu este una relevantă statistic. În limitele relevanţei acestui 
studiu, se afi rmă o tendinţă de uniformizare a culorii dentare între 12/11, 11/21, 21/22, diferenţele devenind 
imperceptibile ochiului uman (∆E<2) după vârsta de 33 de ani, în timp ce, în cazul caninilor, aceştia încep în 
jurul vârstei de 14-16 ani să se diferenţieze cromatic vizibil de incisivii vecini, diferenţele devenind din ce în 
ce mai importante odată cu vârsta.
Concluzii. Culoarea nu este distribuită uniform în grupul dentar frontal, iar variaţiile sunt dependente de 
vârsta pacienţilor. Ar trebui, prin urmare, căutate garnituri de dinţi artifi ciali care să respecte distribuţia culorii 
în grupul frontal la vârsta pacientului în momentul realizării restaurării.

Cuvinte cheie: culoare dentară, variaţie cromatică, spectofotometru, dinţi anteriori

ABSTRACT
Objective. The aim of this study is to analyze the variation of color among the maxillary anterior teeth. Addition-
ally, this variation has been correlated with the age of the patients.
Means and method. One examiner, free of any visual color defi ciencies, has studied the chromatic behavior within 
the maxillary anterior dental group (13-23) for 30 subjects with ages between 23 and 34. With the help of the Vita 
Easy Shade (Vita Zahnfabrik – Germany), CIEL*a*b* chromatic parameters have been recorded for each tooth. 
Chromatic differences have been calculated for each set of adjacent teeth. 
The stated null hypothesis „There is no statistically relevant correlation between patients age and color variation 
among the maxillary anterior dental group“ was evaluated with the help of the Spearman/Pearson tests. Addi-
tional linear regression calculations have been made in order to estimate the color variation among anterior max-
illary teeth in relation to age. Within the age limits of the study group, the estimated color variation has been cal-
culated for the minimum age (23), maximum age (34) and medium age (28.5).
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Results. The correlations show that age is signifi cantly correlated to the variation in dental color for the pairs 
13/12, 12/11 and 22/23 (p<0.05). For the remaining pairs of teeth (11/21 and 21/22) the correlation between age 
and color variation is not relevant. Within the limits of this study, a tendency for chromatic uniformity has been 
noticed for 12/11, 11/21, 21/22, the differences becoming imperceptible to the human eye (∆E<2 ) after the age of 
33, whereas the canines start to chromatically differentiate from the neighboring incisors around the age of 14-16, 
the contrast becoming more intense with age.
Conclusions. Color is not uniformly distributed among the anterior maxillary teeth, and the chromatic variation is 
related to patients age. Therefore while restoring the maxillary arch with dentures (complete or partial), the sets of 
artifi cial teeth used should respect the color distribution in relation to the patient’s age.

Keywords: dental color, color variation, spectrophotometer, anterior teeth

INTRODUCERE

Obţinerea aspectului natural este unul dintre 
obiectivele principale ale esteticii dentare. În cazul 
restaurărilor pe un număr limitat de dinţi, vecinii şi/
sau omologii indemni conferă sufi ciente repere în 
vederea realizării unor lucrări protetice care să mi-
meze naturalul, însă aceste indicii dispar în cazul 
unor restaurări protetice extensive de tipul prote ze-
lor totale, protezelor parţiale cu un număr mare de 
dinţi artifi ciali sau chiar şi în cazul restaurărilor fi xe 
de mari întinderi.

Determinarea cromatică, transmiterea infor ma-
ţiei cromatice în laborator, precum şi reproducerea 
culorii dentare naturale prin restaurări dentare ră-
mân unele dintre cele mai problematice şi frustrante 
aspecte ale proteticii. (1) În plus, în anul 2007, un 
studiu publicat în The Journal of the American 
Dental Association (2) susţine că 89,3% dintre per-
soanele chestionate consideră culoarea drept prin-
cipalul element nesatisfăcător al propriilor resta u-
rări dentare. De aceea am considerat important să 
studiem în detaliu parametrii între care variază 
criteriile estetice ale dinţilor naturali. În studiul de 
faţă ne-am concentrat asupra modului în care va-
riază culoarea dinţilor în cadrul grupului frontal 
maxilar, precum şi în relaţia dintre acest tipar de 
variaţie cromatică şi vârsta pacienţilor.

MATERIALE ŞI METODĂ

Examinator
Examinatorul a fost un medic dentist, rezident 

în anul 3 pe specialitatea protetică dentară. Pentru a 
elimina orice eroare patologică a determinărilor 
cro matice, capacitatea de diferenţiere cromatică a 
fost evaluată în serviciul de oftalmologie. Exami-
na torul avea în momentul efectuării studiului o 
experienţă de 3 ani în utilizarea aparatului Vita 
Easy Shade (Vita Zahnfabrik – Germania).

Lotul de studiu
A fost studiat un lot de 30 de pacienţi – 7 bărbaţi 

şi 23 de femei – studenţi şi rezidenţi la Universitatea 

de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, cu vârste 
cuprinse între 23 şi 34 de ani, care s-au afl at aleator 
în cabinetul utilizat pentru analiză în perioada 3-7 
noiembrie 2014 şi care prezentau dinţi frontali 
maxilari indemni (fără restaurări directe/indirecte/
albiri dentare în antecedente/aparate ortodontice). 
Toţi subiecţii şi-au dat acordul scris cu privire la 
participarea la studiu. Pentru fi ecare subiect s-au 
înregistrat vârsta, sexul, precum şi informaţiile 
cromatice (L*a*b*). Fiecărui subiect i s-au efectuat 
măsurători cromatice la fi ecare dinte din grupul 
frontal superior, cu ajutorul aparatului Vita Easy 
Shade Advance (Vita Zahnfabrik – Germania). 
Pentru fi ecare măsurătoare s-au notat valorile 
L*a*b*. Fiecare dinte a fost măsurat de câte 5 ori şi 
s-au realizat calcule pentru valori medii. S-au 
calculat apoi diferenţele de culoare dintre perechile 
de dinţi vecini (13/12, 12/11, 11/21, 21/22, 22/23) 
conform formulei:  

     ,   (3)

Mijloace statistice
Scopul acestui studiu a fost urmărirea modului 

în care variaţia culorilor în grupul frontal maxilar 
este infl uenţată de vârsta pacientului. S-a formulat 
nula: Nu există o corelaţie statistică semnifi cativă 
între vârstă şi diferenţele de culoare (a = 0,05). 

Datele au fost analizate cu ajutorul software-
ului SPSS versiunea 2.2. S-a verifi cat normalitatea 
distribuţiei variabilelor dependente (diferenţele 
dintre variaţiile numerice ale culorilor dentare) prin 
testele „z“ şi „Shapiro-Wilk“. S-au analizat datele 
prin corelaţie bivariată de tip Pearson/Spearman 
aplicată diferenţiat, în funcţie de distribuţia datelor. 
Pentru fi ecare pereche de dinţi adiacenţi s-a verifi cat 
dacă ipoteza nulă este respinsă sau nu, precum şi 
tipul şi intensitatea corelaţiei dintre vârsta şi variaţia 
cromatică.

Ulterior s-au efectuat calcule de regresie liniară 
din care reiese estimarea variaţiei în funcţie de 
vârstă. În limitele de vârstă ale lotului de sudiu se 
va calcula estimarea de variaţie cromatică pentru 
vârsta minimă, medie şi maximă.



REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXI, NR. 2, AN 2015128

REZULTATE

Testele ce urmăresc normalitatea distribuţiei va-
riabilelor indică o distribuţie uniformă în cazul pe-
rechilor 13/12 respectiv 22/23 (necesitând analiza 
prin indicele Pearson) şi neuniformă în cazul pe re-
chilor 12/11, 11/21, 21/22 (necesitând analiza prin 
indice Spearman). Rezultatele corelaţiilor arată că 
vârsta este semnifi cativ corelată cu diferenţele de 
culoare ale următoarelor perechi de dinţi: 13/12, 
12/11 şi 22/23 (p < 0.05). În cazul celorlalte două 
pe rechi de dinţi analizate, 11/21 şi 21/22, corelaţia 
dintre vârstă şi variaţia cromatică nu este una 
relevantă statistic (Tabelele 1 şi 2).

TABELUL 1. Corelaţii bivariate Pearson pentru perechile 
de dinţi care au o distribuţie normală a valorilor

Age 13\12 22\23
Age Pearson Correlati on 1 0.373* 0.513**

Sig. (2-tailed) 0.042 0.004
N 30 30 30

13\12 Pearson Correlati on .373* 1 .657**

Sig. (2-tailed) .042 .000
N 30 30 30

22\23 Pearson Correlati on .513** .657** 1
Sig. (2-tailed) .004 .000
N 30 30 30

* Correlati on is signifi cant at the 0.05 level (2-tailed)
** Correlati on is signifi cant at the 0.01 level (2-tailed)

TABELUL 2. Corelaţii bivariate Spearman pentru perechile 
de dinţi care au o distribuţie neregulată a valorilor

Correlati ons
12\11 11\21 21\22 Age

Spearman’s 
rho

12\11

Correlati on 
Coeffi  cient 1.000 -.029 .717** -0.386*

Sig. (2-tailed) . .879 .000 0.035
N 30 30 30 30

11\21

Correlati on 
Coeffi  cient -.029 1.000 .120 -0.022

Sig. (2-tailed) .879 . .529 0.910
N 30 30 30 30

21\22

Correlati on 
Coeffi  cient .717** .120 1.000 -0.244

Sig. (2-tailed) .000 .529 . 0.195
N 30 30 30 30

Age

Correlati on 
Coeffi  cient -.386* -.022 -.244 1.000

Sig. (2-tailed) .035 .910 .195 .
N 30 30 30 30

**Correlati on is signifi cant at the 0.01 level (2-tailed)
*Correlati on is signifi cant at the 0.05 level (2-tailed)

În cazul perechii 13/12, indicele Pearson are o 
valoare pozitivă, de 0,373 (p = 0,042), ceea ce se 
tra duce printr-o corelaţie pozitivă de intensitate 
me die: odată cu creşterea vârstei, creşte şi valoarea 
di ferenţei de culoare dintre 13 şi 12. 

În cazul perechii 12/11, indicele Spearman are o 
valoare negativă de -0,368 (p = 0,031), ceea ce 
arată o corelaţie negativă de intenistate slabă: odată 
cu creşterea vârstei, scade valoarea diferenţei de 
culoare între 12 şi 11.

În cazul perechii 11/21, indicele Spearman are o 
valoare negativă de -0,22 (p = 0,569). În acest caz 
ipoteza nulă nu este respinsă, deci nu se poate 
stabili o corelaţie relevantă statistic între vârstă şi 
va riaţia culorii între 11 şi 21. 

În cazul perechii 21/22, indicele Spearman are o 
valoare negativă de -0,244 (p = 0,195). Şi în această 
situaţie ipoteza nulă nu este respinsă, deci nu se 
poate stabili o corelaţie relevantă statistic între 
vârstă şi variaţia culorii între 21 şi 22.

În cazul ultimei perechi, 22/23, indicele Pearson 
are o valoare pozitivă de 0,513 (p = 0,004). Se 
poate astfel afi rma că ipoteza nulă este respinsă, 
între vârstă şi variaţia culorii 22/23 existând o 
corelaţie pozitivă de intensitate medie.

În continuare s-au efectuat calcule de regresie 
liniară din care reiese estimarea variaţiei cromatice 
în funcţie de vârstă. În limitele de vârstă ale lotului 
de sudiu se va calcula estimarea de variaţie cro ma-
tică pentru vârsta minimă (23 de ani), maximă (34 
de ani) şi medie (28,5 ani). Rezultatele sunt siste-
matizate în Tabelul 3.

TABELUL 3. Regresie liniară

Pereche 
dinţi

R 
pătrat Regresie liniară

Esti mare 
∆E 23 

ani

Esti mare 
∆E 28,5 

ani

Esti mare 
∆E 34 

ani

13/12 0,139 Y=-3,799+0,394* 
vârsta

5,263 7,43 9,597

12/11 0,156 Y=13,419-0,36* 
vârsta

5,139 3,159 1,179

11/21 0,052 Y=3,321-0,052* 
vârsta

2,125 1,839 1,553

21/22 0,084 Y=13,181-0,335* 
vârsta

5,476 3,633 1,791

22/23 0,513 Y=-6,308+0,510* 
vârsta

5,422 8,227 11,032

Coloana R pătrat din Tabelul 3 reprezintă pă-
tratul coefi cientului de corelaţie, ceea ce, trans-
format în procent, exprimă gradul în care vârsta 
intervine în variaţia diferenţelor de culoare, restul 
până la 100% fi ind exprimat de alţi factori. Prin ur-
mare, vârsta intervine semnifi cativ în evoluţia 
variaţiei cromatice în cazul perechilor de dinţi 
13/12 (13%), 12/11 (15%) şi 22/23 (51%), în timp 
ce în cazul perechilor 11/21 şi 21/22 implicaţia vâr-
stei în variaţia cromatică este mai puţin relevantă.
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DISCUŢII

Atunci când dorim să măsurăm mai exact o cu-
loare sau să identifi căm în mod specifi c diferenţele 
dintre culori, folosim cel mai frecvent sistemul 
CIELAB. Acesta este un sistem relativ uniform, în 
care cele 3 coordonate defi nesc luminozitatea, cro-
matica pe o scară roşu-verde şi cromatica pe o scară 
albastru-galben. Acesta este cel mai acceptat şi cel 
mai utilizat mod de a defi ni culoarea obiectelor so-
lide şi se bazează pe spaţiul cromatic uniform CIE 
L*a*b* descris în 1976 de Commission Interna-
tionale de l’Eclairage (CIE).

Pentru a descrie acest spaţiu, trebuie să ne 
imaginăm L*, a* şi b* ca fi ind 3 axe perpendiculare, 
ce defi nesc acest spaţiu. În acest spaţiu, lumino zi-
tatea e reprezentată prin L*, cu valori de la 0 (negru) 
la 100 (alb). Nuanţa şi saturaţia sunt reprezentate 
de coordonatele a* şi b* astfel: a reprezintă coor-
donata roşu/verde ( +a* = roşu şi –a* = verde) iar 
b* este coordonata galben/albastru (+b* = galben şi 
–b* = albastru).

Din păcate, nici spaţiul CIE L*a*b* nu este per-
fect uniform din punct de vedere vizual. Diferenţele 
dintre culorile situate la marginea spaţiului nu 
corespund cu diferenţele percepute vizual. Prin 
urmare, au fost gândite şi alte sisteme de spaţii 
cromatice, însă nici unul nu a fost încă recomandat 
pentru a înlocui sistemul CIE L*a*b*. (4)

Determinarea cromatică poate fi  efectuată prin 
modalităţi vizuale sau cu ajutorul aparaturii de-
dicate. Metodele vizuale sunt cele mai răspândite 
căi de determinare cromatică în stomatologie (5), 
însă din păcate sunt şi cele mai predispuse la erori, 
din cauza numeroşilor factori care pot interveni în 
aceste procese. (6)

Utilizarea aparatului de determinare cromatică 
tip spectofotometru Vita Easy Shade ca element de 
reper în cadrul studiului de faţă este una justifi cată. 
Studii recente indică superioritatea determinării 
cro matice în cazul unui incisiv central superior cu 
ajutorul Vita Easy Shade faţă de metodele clasice: 
cheile de culori Vita Clasic şi Vitapan 3Dmaster. 
(7)

Reproductibilitatea determinărilor cu Vita Easy 
Shade este de 83% (8), iar acurateţea acestor măsu-
rători este de 96,4%. (9)

În ceea ce priveşte acurateţea şi reproductibilita-
tea măsurătorilor cu Vita Easy Shade, rezultatele 
sunt mai puţin infl uenţate de condiţiile de mediu 
decât în cazul altor spectofotometre orale. (10)

În plus, întrucât spaţiul cromatic acoperit de 
cheile de culori comerciale disponibile este redus 
faţă de plaja cromatică ocupată de dinţii naturali, 

spectofotometrele sunt mijloacele de elecţie pentru 
determinarea culorii dinţilor naturali. (11)

Corelaţiile bivalente indică o legătură importantă 
între vârstă şi variaţia cromatică dintre perechile de 
dinţi 13/12, respectiv 22/23. Între celelalte perechi 
de dinţi, corelaţia este fi e slabă (12/11), fi e nesem-
ni fi cativă din punct de vedere statistic (11/21, 21/22).

Este cunoscut faptul că există o diferenţă de cu-
loare semnifi cativă între canini şi restul dinţilor 
fron tali: caninii prezintă în general cea mai mare 
saturaţie a culorii. Direcţia corelaţiei este pozitivă 
între perechile 13/12, 22/23, ceea ce înseamnă că, 
odată cu trecerea timpului, diferenţele de culoare 
dintre dinţii ce compun aceste perechi este din ce în 
ce mai mare. 

Comportamentul variaţiei cromatice în cazul 
perechii 11/21 cu vârsta (corelaţie nesemnifi cativă 
statistic) nu este o surpriză, întrucât practic este 
vorba de analiza variaţiei culorii între doi incisivi 
centrali, care ar trebui să aibă un comportament 
mai mult sau mai puţin identic. Atrage atenţia, însă, 
lipsa de simetrie între comportamentul statistic al 
perechilor de dinţi 12/11, respectiv 21/22: deşi 
prac tic vorbim în ambele cazuri de tranziţia cro-
matică de la incisiv lateral la incisiv central, în ca-
zul cadranului 1 se observă o corelaţie negativă de 
intensitate slabă, în cadranul 2 corelaţia este nesem-
nifi cativă statistic. Punem acest fapt pe seama di-
mensiunii lotului de studiu, precum şi a posibilelor 
erori ce pot apărea în timpul efectuării măsurătorilor.

Regresia liniară indică valori semnifi cative ale 
diferenţelor între culorile dinţilor adiacenţi. Prin 
compararea estimării de evoluţie a variaţiei culorii 
între perechile de dinţi adiacenţi cu valoarea limită 
de perceptibilitate a diferenţei de culoare în spectrul 
stomatologic de către ochiul uman (∆E limita < 2) 
(12) se constată mai multe aspecte.

În cazul perechii 11/21, la vârsta de 23 de ani 
diferenţa cromatică se afl ă în apropierea limitei de 
perceptibilitate, urmând să scadă sub aceasta la 
vârs tele imediat următoare. Practic, după 25 de ani 
diferenţa dintre incisivii centrali devine impercep-
tibilă.

În cazul perechilor 12/11 şi 21/22, se observă o 
situare iniţială a valorii diferenţelor de culoare dea-
supra limitei de perceptibilitate (5,139, respectiv 
5,476), cu o tendinţă continuă de scădere sub 
această limită odată cu avansarea în vârstă. Vârsta 
la care diferenţele dintre aceste perechi devin im-
perceptibile sunt 32 de ani pentru 12/11, respectiv 
33 de ani pentru 21/22.

În cazul perechilor ce implică şi caninii, lucrurile 
stau diferit. Conform regresiei liniare, diferenţele 
ar fi  imperceptibile până la 14 ani în cazul 13/12 şi 
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până la 16 ani în cazul perechii 22/23. Ulterior însă, 
se depăşeşte cu mult valoarea perceptibilităţii uma-
ne, ajungându-se la valori de peste 5 la 23 de ani, 
peste 8 la 28,5 ani şi peste 9 la 34 de ani.

În ceea ce priveşte relaţia dintre culoarea dentară 
a grupului frontal şi vârsta pacienţilor, un studiu din 
2012 (1) indică faptul că cea mai frecventă nuanţă 
este A2/2R1.5 pentru grupul de vârstă 15-25 de ani, 
respectiv A3/2R2.5 pentru subiecţii cu vârste ce 
depăşesc 45 de ani.

CONCLUZII

Culoarea nu este distribuită uniform în grupul 
dentar frontal, iar variaţiile sunt dependente de 
vârsta pacienţilor. S-au identifi cat corelaţii pozitive 
între variaţia cromatică şi vârstă în cazul perechilor 
13/12 şi 22/23, corelaţii negative în cazul 12/11 şi 
corelaţii negative, dar fără relevanţă statistică în 
cazul 11/21, respectiv 21/22. 

În ceea ce priveşte evoluţia cromatică a dinţilor 
în timp, în limitele relevanţei acestui studiu, se 

afi rmă o tendinţă de uniformizare a culorii dentare 
între 12/11, 11/21, 21/22, diferenţele devenind im-
perceptibile ochiului uman după vârsta de 33 de 
ani, în timp ce în cazul caninilor, aceştia încep în 
jurul vârstei de 14-16 ani să se diferenţieze cromatic 
vizibil de incisivii vecini, diferenţele devenind din 
ce în ce mai importante odată cu vârsta. 

De direcţia şi de valoarea acestor variaţii cro-
matice ar trebui să se ţină cont în momentul re-
constituirilor grupului frontal superior, atât în cazul 
restaurărilor estetice fi xe, cât şi în cazul restaurărilor 
protetice mobile şi mobilizabile, în momentul ale-
gerii dinţilor artifi ciali. Ar trebui, prin urmare, cău-
tate garnituri de dinţi artifi ciali care să respecte dis-
tribuţia culorii în grupul frontal la vârsta pacientului 
în momentul realizării restaurării. Dacă o astfel de 
garnitură lipseşte, atunci se va indica, pentru o res-
taurare cât mai estetică, utilizarea dinţilor de la 
garnituri diferite pentru a obţine schema cromatică 
dorită. Comportamentul cromatic al diferitelor gar-
nituri de dinţi artifi ciali va face subiectul unor studii 
ulterioare.
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