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ORTODONŢIE

ABSTRACT
Numeric tooth anomalies involving a fewer number of teeth (hypodontia) are considered dental dystrophies deter-
mined by disturbances during the odontogenesis stage. The aim of this study was to investigate the incidence 
of the anomaly and its clinical manifestations in two representative groups of children: an unselective group 
(2017 children in Cluj-Napoca aged between 7 and 15) and a group of orthodontic patients (2,000 patients of 
the same ages, with various dental-maxillary anomalies), using the statistical validation test ANOVA. Our 
findings included a high incidence of hypodontia, with varied clinical aspects, a low addressability and 
“accidental” diagnosis during investigation for other anomalies. 
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INTRODUCERE

Anomaliile dentare prin deficit numeric (hipo-
donţiile), alături de dinţii supranumerari, sunt con-
siderate distrofii dentare produse de tulburări care 
au afectat dintele în perioada odontogenezei (1,2).

Din punct de vedere ortodontic, Houston şi Tul-
ley le încadrează în grupul anomaliilor dentare izo-
late, ale căror efecte variază în funcţie de modelul 
normal de dezvoltare a maxilarelor sau de prezenţa 
unor malocluzii. Pot lipsi unul sau mai mulţi dinţi 
din una sau ambele arcade sau pot lipsi toţi mugurii 

Ref: Ro J Stomatol. 2018;64(1) 
DOI: 10.37897/RJS.2018.1.8

1Disciplina Ortodonţie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, 
Cluj-Napoca, România 

2Disciplina Reabilitare Orală, Sănătate şi Management, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca, România

3Disciplina Ortodonţie, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş, România
4Disciplina Ortodonţie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti, România

5Disciplina Protetică Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, 
Bucureşti, România 

6Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca, România

REZUMAT
Anomaliile dentare de număr care implică un număr redus de dinţi (hipodonţia) sunt considerate distrofii 
dentare şi sunt determinate de modificări apărute în cadrul odontogenezei. Prezentul studiu îşi propune 
să investigheze incidenţa acestei anomalii şi manifestările clinice ale acesteia în cadrul a două grupuri de 
copii – un grup neselecţionat (2017 copii din Cluj-Napoca, cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani) şi un grup de 
pacienţi ortodontici (2.000 de pacienţi din aceeaşi categorie de vârstă, cu anomalii dento-maxilare variate), 
utilizând testul statistic ANOVA. Rezultatele obţinute au presupus o valoare crescută a incidenţei hipodonţiei, 
cu variate aspecte clinice, o adresabilitate scăzută din partea pacienţilor şi diagnostic “accidental” în cadrul 
investigării pentru alte anomalii. 
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dentari (anodonţie). Dinţii prezenţi pot suferi modi-
ficări de formă, volum, structură sau poziţie (3).

Hipodonţiile reduse (lipsa a 1-4 dinţi) pot fi de-
terminate de agenezia dinţilor de sfârşit de serie 
(molari trei, premolari doi, incisivi laterali), fiind 
considerate de origine filogenetică, în tendinţa de 
reducere atât a maxilarelor, cât şi a dinţilor şi nu 
sunt associate cu alte tulburări de ordin general (3).

Hipodonţiile extinse, multiple şi nesistematice 
se asociază frecvent cu anomalii maxilo-faciale, 
ocular, auriculare, ale extremităţilor etc.

Anodonţia (lipsa totală a mugurilor dentari) re-
prezintă una dintre manifestările polidisplaziei ec-
todermice, sindrom Christ-Siemens-Touroine, fiind 
afectate atât pielea, cât şi sistemul nervos central de 
origine ectodermică (1).

Prezenţa acestor anomalii se repercutează nega-
tiv asupra funcţiilor aparatului dento-maxilar, fizio-
nomie, masticaţie, fonaţie, determinând apariţia 
complexelor de inferioritate şi a dificultăţilor de 
încadrare psiho-socială a acestor pacienţi.

În prezenta cercetare, ne-am propus să urmărim 
incidenţa anomaliei şi formele clinice de manifes-
tare la două loturi reprezentative de copii: un lot 
neselecţionat şi un lot de pacienţi ortodontici.

MATERIAL ŞI METODĂ 

Pornind de la ipoteza nulă de neexistenţă a legă-
turii clinice între apariţia hipodonţiei la loturile stu-
diate, am aplicat testul de validare statistică ANO-
VA (p < 0,05). Prin aceasta se infirmă ipoteza nulă, 
putând concluziona că există o corelaţie privind 
frecvenţa şi topografia anomaliei la cele două lo-
turi.

Lotul neselecţionat (Lotul 1) a cuprins 2.017 co-
pii din trei şcoi generale situate în acelaşi cartier 
din Cluj-Napoca, România, copiii provenind din 
medii socio-economice asemănătoare. Vârsta copi-
ilor a fost cuprinsă între 7 şi 15 ani, având în vedere 
că:

• Între 7 şi 9 ani, se înlocuiesc incisivii tempo-
rari, hipodonţia interesând mai frecvent inci-
sivii laterali superiori şi centrali inferiori,

• Între 9 şi 12 ani, se înlocuieşte zona de sprijin, 
premolarii secunzi fiind predispuşi la această 
anomalie,

• Vârsta de 12 ani este limita superioară a pro-
cesului de înlocuire a dinţilor temporari şi 

vârsta de erupţie a molarului doi permanent, 
cuprinzându-se astfel atât eventualele cazuri 
de erupţie întârziată, cât şi consecinţele ano-
maliei.

Examinarea copiilor s-a făcut în cabinetele şco-
lare de stomatologie, cu instrumentar uzual. Fiecă-
rui copil i s-a întocmit o foaie de observaţie care a 
cuprins datele personale, antecedente heredocola-
terale, antecedente personale, starea generală, for-
mula dentară, relaţiile de ocluzie, insistându-se 
asupra modificărilor de număr, formă, volum, 
structură. Diagnosticul de hipodonţie a fost pus pe 
baza examenului clinic, datelor anamnestice culese 
de la părinţi şi copii şi lipsa de pe arcadă a dintelui 
permanent după limita superioară a intervalului de 
erupţie sau prezenţa unui dinte omonim nanic. S-a 
avut în vedere existenţa elementelor caracteristice, 
persistenţa dinţilor temporari, tulburări în simetria 
şi ordinea erupţiei dinţilor de înlocuire.

Lotul II a cuprins 2.000 de copii de aceeaşi vâr-
stă aflaţi în evidenţa Clinicii de Ortodonţie din 
Cluj-Napoca pentru diferite anomalii dento-maxi-
lare şi care au fost investigaţi şi radiologic (examen 
ortopantomografic).

REZULTATE

Lotul I

Dintre cei 2.017 copii examinaţi, la 162, repre-
zentând 8,03% (Fig. 1), s-a stabilit diagnosticul cli-
nic de hipodonţie, confirmarea radiologică putân-
du-se face doar la o parte dintre ei (57 de cazuri) 
din cauza deficienţelor de colaborare. 

Tabelul 1 reprezintă dinţii interesaţi în ordinea 
frecvenţei. Formele clinice-topografice sunt prezen-
tate în Tabelul 2.

FIGURA 1. Reprezentarea grafică a incidenţei hipodonţiilor 
la lotul neselecţionat
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TABELUL 1. Frecvenţa hipodonţiei pe grupe de dinţi la 
lotul neselecţionat

Dinţi afectaţi Nr. cazuri Procent

1. Premolarii doi inferiori 85 52%
2. Premolarii doi superiori 29 18%
3. Incisivii laterali superiori 28 17%
4. Premolarii primi superiori 8 5%
5. Incisivii centrali inferiori 6 4%
6. Premolarii primi inferiori 6 4%

Total cazuri 162

TABELUL 2. Forme clinice topografice
Hipodonţii Nr. cazuri Procent

1. Unidentare 76 47
2. Dinţi omonimi 34 21
3. Multi dentare 52 32

Total cazuri 162

Ca anomalii asociate în hipodonţia de incisivi 
laterali superiori, am observat ocluzii inverse fron-
tale, diasteme false. În hipodonţiile unidentare, in-
cisivul lateral prezent era nanic. În unele situaţii în 
care breşa s-a închis spontan prin erupţia caninului 
de lângă incisivul central, a persistat distal caninul 
temporar, uni sau bilateral. În hipodonţia premola-
rului doi, persistenţa molarilor temporari a predo-
minat, dar au existat asocieri diverse: cu ocluzii 
adânci, dizarmonii dento-maxilare, ocluzii încruci-
şate. 

  Lipsa incisivilor centrali inferiori s-a asociat cu 
persistenţa incisivilor temporari, fie cu diastemă 
falsă sau treme.

 Lotul II – Din cele 2.000 de cazuri care au soli-
citat tratament ortodontic, un număr de 116 (5,8%) 
au prezentat hipodonţii (Fig. 2).

 
FIGURA 2. Reprezentarea grafică a incidenţei hipodonţiilor 
la pacienţii ortodontici

TABELUL 3. Frecvenţa hipodonţiilor pe grupe de dinţi la 
pacienţii ortodontici

Dinţi afectaţi Nr. cazuri Procent
1. Premolarii doi inferiori 48 41%
2. Incisivii laterali superiori 31 27%
3. Premolarii secunzi superiori 21 18%
4. Incisivii centrali inferiori 8 7%
5. Incisivii laterali inferiori 5 4%
6. Premolarii primi superiori 2 2%
7. Premolarii primi inferiori 1 1%

Total cazuri 116

Afecţiunea a predominat la fete (3,9%), băieţii 
fiind afectaţi în procent de 1,9%. Repartiţia pe cele 
două maxilare a fost aproximativ egală, 49% la ma-
xilar, 51% la mandibulă. 

Tabelul 3 reprezintă dinţii interesaţi în ordinea 
frecvenţei.

Hipodonţia premolarului doi inferior a fost în 
38% dintre cazuri unilaterală şi în 62% bilaterală, 
fetele fiind interesate într-un procent de 67%, băie-
ţii – de 33%.

Hipodonţia incisivilor laterali superiori şi a pre-
molarului doi superior a fost unilaterală în 48% din 
cazuri şi bilaterală în 52%.

Procentul fetelor afectate a fost de 59%, iar a 
băieţilor de 41%.

Hipodonţia premolarului doi superior a fost de 
asemenea unilaterală în 48% dintre cazuri şi bilate-
rală în 52%. Fetele au fost afectate în procent de 
62% şi băieţii în procent de 38%.

Hipodonţia a fost asociată cu alte anomalii, 
printre cele mai frecvente fiind DDM cu înghesui-
re, ocluzie inversă frontală, anomalii de clasa II/2. 
Referitor la repartiţia pe sexe, nu am constatat dife-
renţe semnificative statistic în hipodonţiile de pre-
molari doi inferiori şi superiori sau a incisivilor la-
terali superiori (p > 0,05), cu toate că repartiţia pe 
sexe a fost de 2:1 în favoarea fetelor.

În ceea ce priveşte repartiţia uni/bilaterală a hi-
podonţiei de premolar doi inferior şi incisiv lateral 
superior, nu am constatat diferenţe semnificative 
statistic (p > 0,05).

DISCUŢII

Privind incidenţa anomaliei, datele din literatură 
menţionează valori între 1,6% şi 9,6%, excluzând 
molarii de minte (5).

Valoarea de 8,03% găsită de noi la lotul neselec-
tat se înscrie spre limita superioară şi este asemănă-
toare cu datele lui Magnusson – care, pe un lot de 
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1.116 copii, a găsit o incidenţă de 7,9% (6) – şi cele 
ale lui Backman – de 7,4% (5).

Referitor la pacienţii ortodontici, incidenţa găsi-
tă de noi, 5,8%, este asemănătoare cu cea raportată 
de Davis, de 5,9% (8), mai ridicată faţă de incidenţa 
de 4,3%, raportată de Rose pe 6.000 de pacienţi or-
todontici în vârstă de 7-14 ani (9), dar sub valorile 
de 6,4% ale lui Lai (10) şi mai ales de 8,1% ale lui 
Udom – e drept că pe un lot de doar 111 subiecţi 

(11) – sau de 8,5% ale lui Markovic (12).
Privind dinţii interesaţi, la ambele loturi, premo-

larul doi inferior s-a situat pe primul loc (Lotul I – 
52% şi Lotul II – 41%), confirmând datele din lite-
ratură (2,6). De asemenea, Udom şi Freer au 
observat în studiul efectuat de ei pe pacienţii orto-
dontici că premolarii doi au fost afectaţi cel mai 
adesea (11).

Asocierile hipodonţiilor au fost extrem de varia-
te: incisiv lateral cu premolar secund uni sau bilate-
ral, incisiv central inferior cu premolar doi superi-
or, premolar doi inferior cu premolar doi superior 
în diagonală.

La lotul al II-lea, hipodonţiile au fost asociate 
cel mai frecvent cu DDM-ul cu înghesuire, dar şi 
cu ocluzii inverse (13-15) sau anomalii de clasa 

II/2. Aceste rezultate sunt comparabile cu cele obţi-
nute de Tavajohi-Kermani, Kapur şi Sciote, care au 
observat relaţia dintre un maxilar mic şi agenezie 
(16), şi Udom şi Freer, la care 38,7% dintre pacienţi 
au prezentat două sau mai multe anomalii dentare 
(11).

Incidenţa mai crescută la fete, 3,9% faţă de 1,9% 
la băieţi, este comparabilă cu datele lui Oliviera – 
4,22% fete, 2,81% băieţi (17) şi Tavajohi-Kermani, 
raportul fete-băieţi fiind de 2:1 (16).

CONCLUZII

Incidenţa hipodonţiei la loturile studiate a fost 
ridicată, comparabilă cu datele din literatură.

Aspectele clinice sunt variate.
Pe primul loc în ambele loturi s-a situat agene-

zia premolarului doi inferior.
Adresabilitatea la medic pentru această anoma-

lie este redusă.
Diagnosticul se face frecvent întâmplător cu 

ocazia unor examinări clinice şi radiologice pentru 
alte afecţiuni.
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