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Prevalence and distribution of dental developmental 
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PEDODONŢIE

abstRact
Objective. To determine the prevalence and distribution of developmental dental anomalies (DDA) in children 
and adolescents.
Material and method. A retrospective cross-sectional study using panoramic radiographs (OPGs) performed for dif-
ferent purposes, from patients aged up to 18 years. After the individual analysis of the radiographs, the prevalence 
and distribution of DDA were determined according to the topography and the sex of the patients from which the 
OPGs came. Statistical data processing was performed with the IBM SPSS Statistics 24 program, for p ≤ 0.05.
Results. 755 OPGs were analyzed, out of which 43 (5.69%) were found having DDA. The prevalence of DDA, 
relative to the whole group: 2.91% for hypodontias; 1.58% for supernumerary teeth; 1.05% for radicular 
dilacerations; 0.13% for localized microdontia. DDA distribution: 51.16% hypodontias; 27.90% supernumerary 
teeth; 2.32% microdontia, 18.60% dilacerations.
Conclusions. The prevalence of DDA in the permanent dentition in children and adolescents, estimated only from 
the orthopantomographic point of view, was 5.69%.
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REZUMAT
Obiective. Determinarea prevalenței și distribuției anomaliilor dentare de dezvoltare (ADD) la copil și adolescent.
Material şi metodă. Studiu transversal retrospectiv folosind radiografii panoramice (OPG) efectuate în diferite 
scopuri, provenite de la pacienți cu vârste până la 18 ani. După analiza individuală a radiografiilor, s-au determinat 
prevalența și distribuția ADD în funcție de topografie și de sexul pacienților de la care au provenit OPG-urile. Pre-
lucrarea statistică a datelor a fost realizată cu programul IBM SPSS Statistics 24, pentru p < 0,05.
Rezultate. Au fost analizate 755 de OPG-uri, dintre care pe 43 (5,69%) s-au depistat ADD. Prevalența ADD, 
raportată la întregul lot: 2,91% pentru hipodonții; 1,58% pentru dinții supranumerari; 1,05% pentru dilacerările 
radiculare; 0,13% pentru microdonțiile localizate. Distribuția ADD: 51,16% hipodonții; 27,90% dinți supranumerari; 
2,32% microdonții, 18,60% dilacerări.
Concluzii. Prevalența ADD în dentiția permanentă la copii și adolescenți, apreciată doar ortopantomografic, a fost 
de 5,69%. 

 Cuvinte cheie: anomalii dentare de dezvoltare, dinți permanenți, prevalență, OPG

INtRODuceRe

Anomaliile dentare de dezvoltare (ADD) apar 
ca o consecință a intervenției unor factori perturba-
tori în perioada de formare a dinților. ADD pot fi 
rezultatul fie al acțiunii factorilor genetici, fie al 
acțiunii factorilor de mediu (ex. factori metabolici, 
chimici, fizici), fie al acțiunii combinate a ambelor 
categorii în oricare dintre etapele odontogenezei 
(1-3).

În funcție de posibilul rezultat al acțiunii facto-
rilor etiologici asupra diferitelor stadii din dezvol-
tarea dentară, ADD sunt clasificate în: anomalii de 
număr, anomalii de dimensiune, anomalii de formă, 
anomalii de structură și anomalii de culoare.

Anamneza și examenul clinic sunt primele metode 
de investigare care se impun în depistarea ADD. În 
urma supoziției sau constatării clinice a unei posibile 
anomalii, se recomandă examinările complementare.

Ref: Ro J Stomatol. 2019;65(4) 
DOI: 10.37897/RJS.2019.4.11

Article History:
Received: 14 November 2019
Accepted: 2 December 2019



Revista Română de stomatologie – Volumul lXV, Nr. 4, An 2019390

O metodă complementară de examinare este ra-
diografia dentară (Rx). În stomatologia pediatrică, 
Rx este indicată pentru: depistarea cariilor, în cazul 
traumatismelor dentare, în cazul ADD, pentru exa-
minarea altor patologii decât caria dentară. 

În Ghidurile Academiei Europene de Stomato-
logie Pediatrică (EAPD), în scopul reducerii expu-
nerilor nonnecesare la razele X, se subliniază că 
recomandarea unei Rx la orice pacient trebuie făcu-
tă după o prealabilă evaluare a beneficiului indivi-
dual. De asemenea, se precizează că examinările 
Rx sistematice la grupa de vârstă 0-18 ani se justi-
fică doar pentru caria dentară. În cazul anomaliilor 
de număr, examenul radiologic de rutină are o slabă 
justificare (4)

Atunci când este necesară o examinare mai am-
plă și în ansamblu a situației oro-dentare, în locul 
radiografiei intraorale se recomandă radiografia 
panoramică (OPG). OPG-ul permite examinarea 
concomitentă a dinților și structurilor osoase, de 
aceea, de cele mai multe ori, reprezintă una dintre 
metodele de investigație utilizate în ortodonție, 
protetică și chirurgie. 

În ortodonție, examinarea OPG este recomanda-
tă atunci când se ia în calcul un posibil tratament 
ortodontic, scopul principal fiind confirmarea 
prezenței, poziției și morfologiei dinților neerupți. 
În niciun caz nu se recomandă ca metodă de scree-
ning pentru toți pacienții noi, asimptomatici, ci nu-
mai în cazurile însoțite de o motivație clinică (5,6).

În România, au fost publicate o serie de studii 
privind frecvența și/sau distribuția diferitelor tipuri 
de ADD la copii și adolescenți, atât în dentiția tem-
porară, cât și în dentiția permanentă (7-14). În com-
pletarea acestor studii, având în vedere aportul pe 
care îl poate aduce examenul OPG în diagnostica-
rea anumitor forme de ADD mai puțin evidente 
doar prin examenul clinic, în lucrarea de față ne-am 
propus să analizăm frecvența și distribuția ADD în 
dentiția permanentă la copii și adolescenți, folosind 
OPG-uri deja efectuate în diverse scopuri.

MATERIAL ŞI METODĂ

Pentru determinarea prevalenței și distribuției 
ADD, am efectuat un studiu transversal retrospec-
tiv folosind 755 OPG-uri preluate de la mai multe 
cabinete stomatologice din mediul privat din muni-
cipiul București. OPG-urile, efectuate pentru dife-

rite motive, au fost realizate în două perioade de 
timp, fiecare de câte un an (anul 2012 și, respectiv, 
anul 2016).

Examinarea OPG-urilor a fost realizată de un 
singur medic (Dan-Emil Georgescu – D-EG), cu 
păstrarea confidențialității datelor personale ale 
pacienților radiografiați. 

Criteriile de includere în studiu au fost: radio-
grafii ale pacienților cu vârsta până la 18 ani, radi-
ografii de calitate bună, cu imaginea clară a ADD. 

După analiza individuală a radiografiilor, datele 
obținute au fost îndosariate electronic și prelucrate 
statistic cu ajutorul programului IBM SPSS Statis-
tics 24, folosind testul Chi-Square. Valoarea lui p ≤ 
0,05 a fost considerată ca fiind semnificativă statis-
tic. 

RezuLtate

Cele 755 de radiografii reținute pentru studiu au 
provenit de la 294 de fete (38,94%) și 461 de băieți 
(61,05%) cu vârsta medie 10 ani și 2 luni ± 4 ani și 
3 luni (la fete: 10 ani ± 4 ani și 2 luni, la băieți: 10 
ani și 3 luni ± 4 ani și 5 luni), raportul băieți:fete 
fiind de 1,56:1.

ADD s-au observat pe 43 (5,69%) dintre cele 
755 de OPG-uri examinate, cu mențiunea că pe 
două dintre OPG-uri au existat două tipuri diferite 
de anomalii. Distribuția anomaliilor depistate este 
prezentată în tabelul 1. În afară de ADD, s-au întâl-
nit și două transpoziții dentare.

Tabelul 1. Distribuţia anomaliilor dentare de dezvoltare 
(n = 43 OPG)

Tip ADD
Total OPG Fete OPG Băieți

n % n % n %
Hipodonții 22* 51,16 8* 36,36 14* 63,63
Dinți supranumerari 12* 27,90 3* 25 9* 75
Microdonții 1 2,32 0 0 1 100
Dilacerări 8* 18,60 2* 25 6* 75

* Nesemnificativ statistic (p>0,05).

În afară de ADD, s-au întâlnit și două transpoziții 
dentare.

a) Anomalii de număr
agenezia unuia sau a mai multor dinți per-

manenți (hipodonție) s-a constatat pe 22 (51,16%) 
dintre cele 43 de OPG-uri pe care s-au depistat 
ADD, ceea ce înseamnă o prevalență de 2,91% ra-
portat la numărul total de OPG-uri examinate.
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Vârsta medie a pacienților de la care au provenit 
OPG-urile cu hipodonție a fost de 11 ani și 2 luni ± 
2 ani și 8 luni (la fete – 11 ani și 3 luni ± 2 ani și 2 
luni; la băieți – 11 ani și 1 lună ± 3 ani și 2 luni).

În funcție de sexul pacienților, hipodonții au fost 
observate pe 8 (36,36%) OPG-uri provenite de la 
fete și pe 14 (63,63%) provenite de la băieți 
(p>0,05).

În total, pe cele 22 de OPG-uri s-au observat 44 
de agenezii. Analizând distribuția numărului de 
agenezii de pe fiecare OPG, s-a constatat că agene-
ziile unidentare sunt cele mai frecvente, iar în cazul 
ageneziilor de 2 sau 4 dinți lipsesc dinții omologi 
(tabelul 2). 

Tabelul. 2. Distribuţia ageneziilor

Număr 
OPG-uri

Număr agenezii / 
OPG

Dinții

1 5 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3

2 4
1.5, 2.5, 3.5, 4.5 /
1.2, 2.2, 4,1, 4.2

4 3

3.5, 4.1, 4.5 /
2.2, 3.5, 4.5 /
1.5, 3.5, 4.5 /
1.5, 2.5, 3.5

4 2

3.5, 4.5 /
3.5, 4.5 /
3.5, 4.5 /
3.2, 4.2

11 1

2.2 /
2.2 /
1.2 /
4.5 /
4.5 /
4.5 /
4.4 /
4.1 /
4.1 /
4.1 /
3.5 /

Agenezia premolarilor secunzi inferiori a fost 
cel mai des întâlnită, urmată de cea a incisivului 
central inferior drept și a incisivilor laterali superi-
ori (tabelul 3). 

Unul sau mai mulți dinți supranumerari s-au 
observat pe 12 (27,90%) din cele 43 de OPG-uri cu 
ADD, ceea ce înseamnă o prevalență de 1,58% ra-
portată la totalul OPG-urilor examinate.

Vârsta medie a pacienților de la care au provenit 
OPG-urile a fost: 10 ani și 2 luni ± 3 ani și 3 luni (la 
fete: 8 ani și 8 luni ± 3 ani și 6 luni; la băieți 12 ani 
și 1 lună ± 3 ani și o lună).

În funcție de sexul pacienților, dinți supranume-
rari s-au observat pe 3 OPG-uri (25%) provenite de 

la fete și pe 9 (75%) provenite de la băieți (p > 
0,05).

Tabelul 3. Frecvenţa ageneziilor

Dinte absent n %
4.5 10 22,72%
3.5 9 20,45%
4.1 6 13,63%
2.2 4 9,09%
1.5 3 6,81%
4.2 3 6,81%
1.2 2 4,54%
2.5 2 4,54%
3.2 2 4,54%
3.1 1 2,27%
4.3 1 2,27%
4.4 1 2,27%

Referitor la repartiție, pe 11 OPG-uri s-a obser-
vat câte un singur dinte supranumerar, iar pe ulti-
mul OPG s-au decelat mai mulți supranumerari 
poziționați în zona frontală la maxilar și în zonele 
corespunzătoare incisivilor laterali și primilor pre-
molari mandibulari. În absența unei explorări 
CBCT, care ne-ar fi oferit date mai precise, pentru 
calcularea frecvenței, am încadrat supranumerarii 
maxilari de pe acest OPG în categoria meziodentes, 
iar pe cei mandibulari în categoria polidonție. 
Frecvența și distribuția topografică a dinților supra-
numerari sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4. Frecvenţa şi distribuţia topografică a dinţilor 
supranumerari

Formațiunea 
supranumerară

Nr. formațiuni 
supranumerare

% din dinții 
supranumerari

Meziodens 6 46,15%
Meziodentes 3 23,07%
Distomolar mandibular 
în cadranul 4

1 7,69%

Premolar mandibular 
bilateral

1 7,69%

Incisiv lateral maxilar 
în zona 2.2

1 7,69%

Polidonție 1 7,69%

b) Anomalii de dimensiune
Pe un singur OPG, provenit de la un pacient de

sex masculin, s-a observat microdonția lui 1.8 și 
2.8, ceea ce reprezintă o frecvență de 2,32% din 
totalul OPG-urilor cu ADD și de 0,13% din totalul 
OPG-urilor analizate.

c) Anomaliile de formă
dilacerările au fost observate pe 8 OPG-uri,

ceea ce reprezintă o frecvență de 18,60% din totalul 
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OPG-urilor cu ADD și de aproximativ 1,05% din 
totalul OPG-urilor analizate. În funcție de sexul pa-
cientului, dilacerările au fost întâlnite pe 2 OPG-uri 
ale unor fete și pe 6 OPG-uri ale unor băieți, ceea 
ce reprezintă 25%, respectiv 75% dintre OPG-urile 
cu dilacerări (p > 0,05).

Cele mai multe dilacerări s-au observat la nive-
lul lui 4.5, 2.1 și 3.5. Frecvența și distribuția dilace-
rărilor sunt prezente în tabelul 5.

Tabelul 5. Frecvenţa şi distribuţia dilacerărilor  
(n = 8 OPG)

Nr. crt. OPG Localizare dilacerare
1 2.1, 2.3
2 1.5, 2.5, 4.5
3 4.5
4 4.4
5 4.1
6 3.5
7 3.5
8 1.2, 2.1, 2.2

d) Anomalii de erupție și poziție
În afară de ADD, pe 2 dintre cele 755 OPG-uri 

analizate s-au observat și transpoziții, ceea ce în-
seamnă o prevalență de 0,26%.

Pe una dintre radiografii, a unui pacient de sex 
feminin, s-a constatat prezența transpoziției de 1.3 
cu 1.4 asociată cu agenezia lui 2.2, iar pe cealaltă, a 
unui pacient de sex masculin, doar cu transpoziție 
de 2.3 cu 2.4.

DISCUŢII

Studiul nostru privind frecvența și distribuția 
ADD în dentiția permanentă la copii și adolescenți 
a fost realizat folosind 755 de OPG-uri, provenind 
de la indivizi cu vârsta de până la 18 ani, OPG-uri 
care fuseseră indicate în diferite scopuri, pentru o 
patologie diversă.

Dintre cele 755 de OPG-uri, doar 43 au prezen-
tat ADD. Formele de ADD întâlnite au fost anoma-
liile de număr (hipodonții, dinți supranumerari), de 
dimensiune (microdonții) și de formă (dilacerări). 

Prevalența tuturor acestor anomalii a fost de 
5,69%. Pentru un lot de copii și adolescenți, relativ 
asemănător ca mărime cu lotul nostru, dar prove-
nind din populația generală (elevi din Oradea și 
localități rurale din zonă), examinați clinic și numai 
în anumite cazuri și Rx, Iștoc a raportat o prevalență 
de 7,65% pentru ADD de număr și de dimensiune. 

Dar, luând în considerare și anomaliile de structură 
găsite, precum și pe cele de erupție, prevalența 
obținută a fost de 13,95% (13).

Pe majoritatea OPG-urilor (95,45%) am obser-
vat ADD de un singur tip și doar pe 2 OPG-uri am 
întâlnit câte două anomalii asociate: agenezie de 
2.2 și dilacerare și agenezie de 1.2 și dinte supranu-
merar.

În studiul nostru, ADD cea mai frecventă a fost 
hipodonția. Studii clinice și radiologice (OPG) sau 
doar pe OPG indică pentru hipodonția în dentiția 
permanentă prevalențe între 3,3 și 9,7% (15-23). 

Iștoc (13) raportează o prevalență mai mică 
(3,18%), iar valoarea obținută de noi este chiar și 
mai mică (2,9%). Spre deosebire de Iștoc, care a 
găsit o prevalență mai mare a hipodonției la băieți 
(SS), în studiul nostru nu au existat diferențe SS (p 
≥ 0,05). 

Distribuția topografică a fost cam aceeași cu cea 
raportată în literatură. Cea mai frecventă agenezie a 
fost cea a premolarilor secunzi inferiori (43,17%), 
urmată de agenezia incisivului central inferior drept 
(13,63%) și a incisivului lateral superior stâng 
(9,09%).

A doua anomalie ca frecvență în studiul nostru a 
fost reprezentată de dinții supranumerari. Raportat 
la numărul total de OPG-uri analizate, prevalența 
dinților supranumerari a fost de 1,58%. Această va-
loare se înscrie între valorile raportate în literatura 
de specialitate pentru dinții permanenți, valori care 
variază între 0,28% și 5,30% (16-20, 23-27).

A existat o diferență de peste 3 ani între vârstele 
medii ale indivizilor de la care au provenit OPG-
urile cu supranumerari în funcție de sexul acestora, 
vârsta mai mică fiind la fete. 

În legătură cu frecvența dinților supranumerari, 
nu au existat diferențe SS între cele două sexe (p ≥ 
0,05), contrar datelor din literatura de specialitate 
care indică o frecvență mai mare în dentiția perma-
nentă la indivizii de sex masculin (1,27,28). Posibil 
ca rezultatul obținut de noi să nu fie foarte eloc-
vent, deoarece analiza a fost făcută pe numărul re-
dus de supranumerari întâlniți pe OPG-urile avute 
la dispoziție.

Referitor la tip și distribuție, meziodensul a fost 
dintele supranumerar cel mai frecvent întâlnit, ceea 
ce este în concordanță și cu rezultatele altor studii 
(18,20,28). 

Pentru observarea în detaliu a dinților supranu-
merari, noile metode imagistice își demonstrează 
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utilitatea. Spre deosebire de OPG, CBCT este o for-
mă de imagistică tridimensională care permite ob-
servarea mai bună a raportului dintre supranume-
rari și structurile învecinate. Utilizarea acestei 
tehnologii a condus la îmbunătățirea evaluării fie-
cărui caz în parte (29).

În afară de anomaliile de număr, am depistat și 
un singur caz de microdonție, ceea ce a reprezentat 
o frecvență de 0,1% raportat la toate OPG-urile 
examinate și de 2,3% din totalul ADD depistate. 

A fost o formă de microdonție localizată, cu in-
teresarea molarilor de minte superiori, ceea ce co-
respunde cu datele din literatură, conform cărora 
microdonția este mai frecventă la incisivii laterali 
maxilari, molarii de minte maxilari și dinții supra-
numerari (1).

În studiul său pe populația școlară din județul 
Bihor, Iștoc (13) a găsit pentru microdonțiile loca-
lizate o prevalență de 2,83%, valoare apropiată de 
cea obținută de Yassin (2,6%), într-un studiu reali-
zat în Arabia Saudită (23).

Prevalențe mai mari decât cea obținută de noi 
pentru microdonție au raportat Basalamah (0,5%) 
(24), Sacal (1%) (30), Golcalves Filho (2,47%) 
(31), Yassin (2,6%) (23) și Kathariya (4,3%) (17). 

Din categoria anomaliilor de formă, am întâlnit 
dilacerări (1,05% din totalul OPG-urilor examina-
te și aproape 19% din totalul ADD depistate). Pro-
centul de 1,05% rezultat în studiul nostru este mai 
mic față de cel raportat de Goncalves Filho (4,94%) 
(31) sau de Sacal (21%) (30).

În afară de ADD, la examinarea tuturor OPG-
urilor am depistat și transpoziții, într-un procent 
de 0,26%. 

Procente mai mari au fost găsite de Basalamah 
(0,3%) (24), de Lagana (1,4%) (20) și de Kathariya 
(4,3%) (17).

Transpozițiile, încadrate în categoria anomalii-
lor dentare de erupție și poziție, sunt mai frecvente 
la indivizii de sex feminin, mai frecvente la maxilar 

și implică mai des caninul și primul premolar (27). 
Transpozițiile observate de noi au interesat caninul 
și primul premolar, dar au fost întâlnite în mod egal 
la ambele sexe.

Frecvența uneori diferită a anomaliilor dentare 
de dezvoltare întâlnite în prezentul studiu compara-
tiv cu cea raportată în alte cercetări se poate datora 
multiplilor factori, între care Fernandez și colab. 
enumeră: vârsta diferită a lotului de studiu, criterii-
le de includere în studiu, tipul etnic al populației 
examinate și mărimea eșantionului (32). Și, nu în 
ultimul rând, am adăuga noi, metoda de diagnostic, 
de unde rezidă și limitele acestui studiu, care a fost 
efectuat numai pe baza analizei radiologice. Rezul-
tate mai concludente asupra frecvenței, dar mai ales 
asupra aprecierii severității anomaliilor și a necesa-
rului de tratament s-ar fi putut obține prin corobo-
rarea examenului clinic cu cel Rx. Totuși, importanța 
acestui studiu constă în faptul că aduce completări 
și deschide noi direcții de cercetare privind 
prevalența ADD apreciate global, domeniu în care, 
cel puțin în România, studiile sunt destul de reduse. 

cONcLuzII

1. Prevalența ADD în dentiția permanentă la co-
pii și adolescenți cu vârsta medie de 10 ani și 2 luni, 
apreciată doar ortopantomografic, a fost de 5,69%. 

2. Mai mult de jumătate dintre ADD au fost 
hipodonții reduse, urmate într-o proporție mai mică 
de dinții supranumerari și de dilacerările radiculare 
și, într-o proporție și mai mică, de microdonții, for-
ma localizată.

3. Nu au existat diferențe SS în privința preva-
lenței la niciuna dintre formele de ADD întâlnite.

4. Coroborarea examenului clinic cu cel Rx ar fi 
mai utilă pentru aprecierea frecvenței, dar mai ales 
pentru aprecierea severității ADD și a necesarului 
de tratament.
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