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EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE OFFER TO SUPPORT THE PROSTHETIC FIELD 

ACCORDING TO THE NUMBER OF ABSENT TEETH (Abstract):  

In assessing the quality of the prosthetic field, with all its components, in terms of its capabilities to support a 

prosthetic treatment by fixed bridges, we considered it necessary to draw up an epidemiological statistical study 

that reflects as realistic as possible the degree of partial intercalated reduced number of missing teeth in our 

country population. 
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SCOPUL STUDIULUI 

Scopul acestei lucrări a fost acela de a 

evalua din punct de vedere statistic, prezența 

EPIR (Edentație Parțială Intercalată Redusă) 

în cadrul unui grup populațional extins, în 

funcție de sex, vârstă, domiciliu și numărul 

dinților absenți. Menționăm că în acest 

studiu au fost luați în considerație doar acei 

pacienți cu EPIR netratate, atât la arcada 

maxilară, cât și la arcada mandibulară.  

 

MATERIAL ŞI METODE 

S-au înregistrat 3721 cazuri de edentaţie 

parţială intercalată redusă, dintre care 2022 

cazuri (54.3%) de EPIR la arcada maxilară 

şi 2633 cazuri (70.8%) de EPIR la arcada 

mandibulară. Din numărul total de cazuri de 

EPIR, 934 au avut localizare atât pe maxilar 

cât şi pe mandibulă (25.1%). 

Pentru evaluarea statistică s-a folosit 

testul Chi-pătrat al asocierii (inde-pendenței) 

care este un test utilizat pentru evidențierea 

gradului de asociere între două variabile 

categoriale, care pot fi exprimate fie prin 

valori numerice, fie prin valori de tip string 

(caracter tipăribil). Pentru a realiza 

corespondența dintre variabile s-a apelat la 

procedura Statistic – Summarize – 

Crosstabs. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

S-au înregistrat 3721 cazuri de edentaţie 

parţială intercalată redusă. Dintre acestea, au 

existat 2022 cazuri (54.3%) de EPIR – 

maxilar şi 2633 cazuri (70.8%) de EPIR – 

mandibular. 

Număr de dinţi absenţi – maxilar 

(cazurile de EPIR – MX): 

Tabelul 1. Frecvența dinților absenți 

  

Frecvenţa 

absolută 

Frecvenţa 

procentuală 

Frecvenţa 

procentuală 

cumulată 

Valid 1 1148 56.8 56.8 

2 624 30.9 87.6 

3 250 12.4 100.0 

Total 2022 100.0  
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Figura 1. Cazuri EPIR arcada maxilară 

La analiza numărului de dinţi absenţi 

pentru cazurile de EPIR maxilar, se observă 

că, din cele 2022 cazuri, jumătate au un 

singur dinte absent (1148 cazuri – 56.8%), 

în timp ce 624 cazuri (30.9%) au 2 dinţi 

absenţi şi 250 cazuri (12.4%) au 3 dinţi 

absenţi. 

Tabelul 2. Numărul dinților absenți funcție de sex 

– arcada maxilară 

Număr de dinţi 

absenţi – 

maxilar– 

comparativ pe 

sexe 

Sex 

Masculin Feminin Total 

mx_a 1 n 485 663 1148 

%  57.7% 56.1% 56.8% 

2 n 249 375 624 

%  29.6% 31.8% 30.9% 

3 n 107 143 250 

%  12.7% 12.1% 12.4% 

Total n 841 1181 2022 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

Tabelul 3. Testul Chi-pătrat 

 

Valoare df 

Semnif. 

asimpt. 

Pearson Chi-pătrat 1.085 2 .581 

Raportul şanselor 1.087 2 .581 

N  2022  NS 

 

 
Figura 2. Numărul de dinți absenți funcție de sex - 

arcada maxilară 

Nu se observă diferenţe semnificative 

statistic între sexe în ceea ce priveşte 

distribuţia cazurilor de EPIR maxilar după 

numărul de dinţi absenţi ( 2 = 1.085, p = 

0.581). Astfel situaţia generală se regăseşte 

în aceleaşi proporţii şi separat pe sexe: atât 

la femei, cât şi la bărbaţi, cea mai frecventă 

este situaţia unui singur dinte absent (485 

cazuri – 57.7% - masculin, 663 cazuri – 

56.1% - feminin), urmată de situaţia a 2 

dinţi absenţi (249 cazuri – 29.6% - masculin, 

375 cazuri – 31.8% - feminin), şi în final de 

situaţia a 3 dinţi absenţi (107 cazuri – 12.7% 

- masculin, 143 cazuri – 12.1% - feminin). 

Tabelul 4. Numărul de dinți absenți funcție de 

domiciliu – maxilar 

Număr de dinţi 

absenţi – maxilar 

– comparativ pe 

domiciliu 

Dom 

Urban Rural Total 

mx_a 1 n 890 258 1148 

%  59.0% 50.3% 56.8% 

2 n 445 179 624 

%  29.5% 34.9% 30.9% 

3 n 174 76 250 

%  11.5% 14.8% 12.4% 

Total n 1509 513 2022 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 

La analiza numărului de dinţi absenţi 

comparativ pe domiciliul de provenienţă 

(pentru cazuri cu EPIR maxilar) se constată 
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diferenţe semnificative statistic între mediile 

urban şi rural ( 2 = 12.050, p = 0.002). 

Astfel, deşi tendinţa generală se păstrează, 

totuşi am înregistrat şi câteva particularităţi: 

- Pentru persoanele provenind din 

mediul urban: 59% dintre cazuri (890) au 

doar un singur dinte absent, în timp ce 

29.5% dintre cazuri (445) au 2 dinţi absenţi 

şi 11.5% dintre cazuri (174) au 3 dinţi 

absenţi; 

- Pentru persoanele provenind din 

mediul rural, în schimb, procentajul de 

cazuri cu un singur dinte absent este 

semnificativ mai scăzut decât în mediul 

urban – 50.3% dintre cazuri (258), cazurile 

cu 2 dinţi absenţi fiind proporţional mai 

numeroase – 34.9% (179 cazuri) şi aceeaşi 

situaţie regăsindu-se şi pentru cazurile cu 3 

dinţi absenţi – 14.8% (76 cazuri) – ceea ce 

atestă că situaţiile de EPIR maxilar au o 

formă de manifestare mai gravă în mediul 

rural faţă de mediul urban. 

 

 
Figura 3. Numărul de dinți absenți funcție de 

domiciliu - arcada maxilară 

Tabelul 5. Testul Chi-pătrat 

 Valoare df Semnif. asimpt. 

Pearson Chi-pătrat 12.050 2 .002 

Raportul şanselor 11.960 2 .003 

N  2022  SS 

 

Tabelul 6. Numărul de dinți absenți, pe grupe de vârstă – arcada maxilară 

Număr de dinţi absenţi – 

maxilar – comparativ pe 

interval de vârstă 

IV 

0 - 18 ani 19 - 35 ani 36 - 64 ani peste 65 ani Total 

mx_a 1 n 433 487 207 21 1148 

%  64.8% 56.7% 45.7% 50.0% 56.8% 

2 n 202 254 153 15 624 

%  30.2% 29.6% 33.8% 35.7% 30.9% 

3 n 33 118 93 6 250 

%  4.9% 13.7% 20.5% 14.3% 12.4% 

Total n 668 859 453 42 2022 

%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

La analiza numărului de dinţi absenţi 

comparativ pe intervale de vârstă pentru 

cazurile cu EPIR maxilar, de asemenea am 

observat diferenţe semnificative statistic în 

repartiţia cazurilor pe intervale de vârstă (2 

= 75.508, p = 0.000). Concret, am constatat 

următoarele: 

- În intervalul de vârstă 0 – 18 ani: 

majoritatea o reprezintă cazurile cu un 

singur dinte absent – 64.8% (433 cazuri), 

urmată de situaţia a 2 dinţi absenţi – 30.2% 

(202 cazuri). Există foarte puţine situaţii cu 

3 dinţi absenţi, respectiv doar 33 cazuri – 

4.9%; 

- Pentru intervalul de vârstă 19 – 35 

ani, de asemenea mai mult de jumătate 

dintre cazuri prezintă un singur dinte absent 

– 56.7%, 487 cazuri; procentajul de cazuri 

cu 2 dinţi absenţi este comparabil cu 

intervalul de vârstă anterior – 29.6%, 254 

cazuri, dar se constată o mărire 

semnificativă a numărului de cazuri cu 3 
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dinţi absenţi – 13.7%, 118 cazuri; 

- Aceeaşi tendinţă se constată şi pentru 

intervalul de vârstă 36 – 64 ani: s-a micşorat 

sub jumătate procentajul de cazuri cu un 

singur dinte absent, deşi acesta continuă să 

rămână majoritar – 45.7%, 207 cazuri; a 

crescut uşor procentajul de cazuri cu 2 dinţi 

absenţi – 33.8%, 153 cazuri şi s-a înregistrat 

de asemenea o creştere semnificativă a 

numărului de cazuri cu 3 dinţi absenţi – 

20.5%, 93 cazuri; 

- Pentru intervalul de vârstă peste 65 

ani: situaţia unui singur dinte absent 

reprezintă exact jumătate din dimensiunea 

lotului – 50.0%, 21 cazuri, cea a 2 dinţi 

absenţi înregistrează cel mai mare procentaj 

(deşi nu semnificativ diferit) dintre cele 4 

grupe de vârstă – 35.7%, 15 cazuri, în timp 

ce situaţia a 3 dinţi absenţi este diminuată – 

14.3%, 6 cazuri. Aceasta nu reprezintă 

probabil o îmbunătăţire a stării de sănătate 

orală la vârste înaintate, ci constituie mai 

degrabă un semn al agravării acesteia, prin 

creşterea probabilă a numărului de dinţi 

absenţi, ceea ce atrage după sine încadrarea 

pacientului în alte categorii de edentaţie 

decât EPIR. 

 
Figura 5. Numărul de dinți absenți pe intervale de 

vârstă - arcada maxilară 

Tabelul 7. Testul Chi-pătrat 

 Valoare df Semnif. asimpt. 

Pearson Chi-pătrat 75.508 6 .000 

Raportul şanselor 80.560 6 .000 

N  2022  SS 

Număr de dinţi absenţi – mandibular 

(cazurile de EPIR - MD): 

Tabelul 8. Frecvența dinților absenți 

  

Frecvenţa 

absolută 

Frecvenţa 

procentuală 

Frecvenţa 

procentuală 

cumulată 

Valid 1 1397 53.1 53.1 

2 935 35.5 88.6 

3 301 11.4 100.0 

Total 2633 100.0  

 

 
Figura 6. Cazuri EPIR arcada mandibulară 

Pentru cazurile de EPIR mandibular, de 

asemenea se observă că cea mai bine 

reprezentată este situaţia cu un singur dinte 

absent (1397 cazuri – 53.1%), urmată de cea 

cu 2 dinţi absenţi (935 cazuri – 35.5%) şi 

respectiv cu 3 dinţi absenţi (301 cazuri – 

11.4%). 

La analiza numărului de dinţi absenţi 

comparativ pe sexe pentru cazurile de EPIR 

maxilar se înregistrează diferenţe 

semnificative statistic (2 = 8.727, p = 

0.013) în repartiţia cazurilor; astfel: 

- La sexul masculin: ca şi în cazurile 

de EPIR mandibular, cea mai frecventă 

situaţie este cea a unui singur dinte absent – 

56.2%, 624 cazuri, urmată de situaţia a 2 

dinţi absenţi – 32.4%, 360 cazuri şi de cea a 

3 dinţi absenţi – 11.4%, 127 cazuri; 

- La sexul feminin: deşi se 

înregistrează aceeaşi tendinţă de repartiţie a 

cazurilor, procentajul de cazuri cu un dinte 

absent este semnificativ mai scăzut decât la 
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bărbaţi – 50.8%, 773 cazuri, şi se 

înregistrează în schimb creşterea 

procentajului de cazuri cu 2 dinţi absenţi – 

37.8%, 575 cazuri; în schimb procentajul de 

cazuri cu 3 dinţi absenţi este egal cu cel de 

la bărbaţi – 11.4%, 174 cazuri. 

Tabelul 9. Numărul dinților absenți funcție de sex 

– arc. mandibulară 

Număr de dinţi 

absenţi – 

mandibular – 

comparativ pe 

sexe 

Sex 

Masculin Feminin Total 

md_a  1 n 624 773 1397 

%  56.2% 50.8% 53.1% 

2 n 360 575 935 

%  32.4% 37.8% 35.5% 

3 n 127 174 301 

%  11.4% 11.4% 11.4% 

Total n 1111 1522 2633 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
Figura 7. Numărul de dinți absenți funcție de sex - 

arcada mandibulară 

Tabelul 10. Testul Chi-pătrat 

 Valoare df Semnif. asimpt. 

Pearson Chi-pătrat 8.727 2 .013 

Raportul şanselor 8.756 2 .013 

N  2633  SS 

 

 
Figura 8. Numărul de dinți absenți funcție de 

domiciliu - arcada mandibulară 

Tabelul 11. Numărul de dinți absenți funcție de 

domiciliu – arc.mandibulară 

Număr de dinţi 

absenţi – 

mandibular – 

comparativ pe 

domicilii 

Dom 

Urban Rural Total 

md_a 1 n 1068 329 1397 

%  53.7% 51.2% 53.1% 

2 n 702 233 935 

%  35.3% 36.2% 35.5% 

3 n 220 81 301 

%  11.1% 12.6% 11.4% 

Total n 1990 643 2633 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 

La analiza numărului de dinţi absenţi 

comparativ pe domiciliul de provenienţă 

pentru cazurile de EPIR mandibular nu se 

înregistrează diferenţe semnificative statistic 

între mediile urban şi rural (2 = 1.710, p = 

0.425) – spre deosebire de cazurile de EPIR 

maxilar, unde diferenţele înregistrate între 

repartiţii au fost semnificative statistic. 

- Atât în mediul urban, cât şi în cel rural 

se păstrează tendinţa globală, după cum 

urmează: cea mai frecventă este situaţia cu un 

singur dinte absent (53.7%, 1068 cazuri – 

urban, 51.2%, 329 cazuri – rural), urmată de 

situaţia a 2 dinţi absenţi (35.3%, 702 cazuri – 

urban, 36.2%, 233 cazuri – rural) şi în final de 

situaţia a 3 dinţi absenţi (11.1%, 220 cazuri – 

urban, 12.6%, 81 cazuri – rural). 
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Tabelul 12. Testul Chi-pătrat 

 Valoare df Semnif. asimpt. 

Pearson Chi-pătrat 1.710 2 .425 

Raportul şanselor 1.692 2 .429 

N  2633  NS 

 

Tabelul 13. Testul Chi-pătrat 

 Valoare df Semnif. asimpt. 

Pearson Chi-pătrat 93.063 6 .000 

Raportul şanselor 96.458 6 .000 

N  2633  SS 

 

Tabelul 14. Numărul de dinți absenți pe grupe de vârstă – arcada mandibulară 

Număr de dinţi absenţi – 

mandibular – comparativ 

pe interval de vârstă 

IV 

0 - 18 ani 19 - 35 ani 36 - 64 ani peste 65 ani Total 

md_a 1 n 615 512 250 20 1397 

%  62.9% 48.3% 45.5% 43.5% 53.1% 

2 n 310 407 201 17 935 

%  31.7% 38.4% 36.5% 37.0% 35.5% 

3 n 53 140 99 9 301 

%  5.4% 13.2% 18.0% 19.6% 11.4% 

Total n 978 1059 550 46 2633 

%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

La analiza numărului de dinţi absenţi 

comparativ pe intervale de vârstă pentru 

cazurile de epir mandibular se observă, în 

mod similar cu situaţiile de epir maxilar, 

diferenţe semnificative statistic între 

repartiţiile cazurilor (2 = 93.063, p = 

0.000).  

- Pentru grupa de vârstă 0 – 18 ani: 

cea mai frecventă este situaţia unui singur 

dinte absent (62.9% – 615 cazuri), urmată de 

situaţia a 2 dinţi absenţi (31.7% - 310 

cazuri) şi, într-un procentaj foarte redus, de 

cea a 3 dinţi absenţi (5.4% - 53 cazuri); 

- Pentru grupa de vârstă 19 – 35 ani: 

de asemenea cea mai frecventă situaţie este 

cea a unui singur dinte absent, dar 

semnificativ redusă în procentaj faţă de 

grupa de vârstă anterioară (48.3% - 512 

cazuri); situaţia a 2 dinţi absenţi se 

înregistrează în 38.4% - 407 cazuri, iar cea a 

3 dinţi absenţi în 13.2% - 140 cazuri – 

ambele procentaje fiind semnificativ 

crescute faţă de grupa de vârstă anterioară; 

- Pentru grupa de vârstă 36 – 64 ani: 

se păstrează în mare aceeaşi situaţie ca la 

grupa de vârstă 19 – 35 ani: cei mai 

frecvenţi sunt pacienţii cu un singur dinte 

absent (45.5% - 250 cazuri), urmaţi de 

pacienţii cu 2 dinţi absenţi (36.5% - 201 

cazuri) şi de cei cu 3 dinţi absenţi (18.0% - 

99 cazuri); 

- Pentru grupa de vârstă peste 65 ani: 

se păstrează de asemenea aceeaşi situaţie: un 

singur dinte absent – 43.5%, 20 cazuri, 2 

dinţi absenţi – 37.0%, 17 cazuri, 3 dinţi 

absenţi – 19.6%, 9 cazuri. 

 
Figura 9. Numărul de dinți absenți pe grupe de 

vârstă - arcada mandibulară 
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CONCLUZII 

1. Ponderea cazurilor de EPIR este 

mandibulară, urmată de edentațiile 

maxilare, iar un procent mic este ocupat 

de edentațiile bimaxilare 

2. Distribuția pe sexe a EPIR arată o 

frecvență crescută la femei, atât maxilar 

cât și mandibular 

3. Din punct de vedere al domiciliului, cei 

din urban au de trei ori mai multe EPIR 

comparativ cu cei din rural. 

4. În ce privește vârsta, maxim de EPIR 

apare la grupa 19-35 ani, urmată de 

vârsta 0-18 ani, grupa 36-64 ani, atât 

maxilar cât și mandibular 

5. Media distribuției valorilor vârstei 

pentru EPIR (maxilar și mandibular) este 

28 ani 

6. Majoritatea cazurilor sunt reprezentate 

de edentații unidentare maxilare și 

mandibulare, cu frecvență mai mare la 

femei decât la bărbați. 

7. Rezultate semnificative statistic: 

EPIR – vârstă (maxilar și 

mandibular) 

EPIR – domiciliu 

EPIR mandibular – sex. 
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