MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
―NICOLAE TESTEMIŢANU‖
Catedra chirurgie oro-maxilo-facială, stomatologie ortopedică şi implantologie orală.
Facultatea de perfecţionare a medicilor

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 616.716.4-001.5-089

Sîrbu Dumitru

Osteosinteza mandibulei prin acces endooral
14.00.21.- Stomatologie

Teză de doctor în medicină

Conducător ştiinţific:
Topalo Valentin, d.h.m., profesor universitar _________________
Autorul Sîrbu Dumitru _________________

Chişinău 2008

CUPRINS
INTRODUCERE. Actualitatea temei………………………………..................................................5
CAPITOLUL I
Revista literaturii……………………………………………………………......................................9
1.1. Tratamentul ortopedic al fracturilor de mandibulă……………………………............................9
1.2. Metode chirurgicale de tratament al fracturilor de mandibulă (osteosinteza)….......................14
1.2.1. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral……………………………..........................16
1.2.2. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral…………………………..…......................19
1.3. Caracteristica dispozitivelor de fixare a fragmentelor ………………………..........…..............21
1.4. Condiţiile osteogenezei optimale (principii contemporane de osteosinteză)….......….............22

CAPITOLUL II
Material şi metode..............................................................................................................................26
2.1. Caracteristica generală a materialului clinic................................................................................26
2.2. Caracteristica dispozitivelor de fixare a fragmentelor de
mandibulă utilizate la pacienţii în studiu.....................................................................................31
2.3. Pregătirea preoperatorie a pacienţilor cu fracturi de mandibulă..................................................32
2.4. Metode de osteosinteză a mandibulei ........................................................................................34
2.4.1. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan..........34
2.4.2. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu fir metalic........................39
2.4.3. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral şi exooral
cu şuruburi decalate..........................................................................................................43
2.4.4. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces exooral
cu miniplăci din titan........................................................................................................46
2.4.5. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces exooral cu fir metalic.........................49
2.5. Conduita faţă de dinţii din focarul de fractură............................................................................51
2.6. Metode şi criterii de apreciere a rezultatelor osteosintezei mandibulei.....................................53

CAPITOLUL III.
Rezultatele obţinute............................................................................................................................55
3.1. Rezultatele osteosintezei mandibulei la pacienţi pe grupuri de studiu.......................................55
3.1.1. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan...............................55
3.1.2. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral cu miniplăci din titan.................................66
2

3.1.3. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu fir metalic.............................................73
3.1.4. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral cu fir metalic...............................................79
3.1.5. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral şi exooral cu şuruburi decalate..............86
3.2. Eficacitatea rezultatelor osteosintezei mandibulei prin acces endooral...................................90

CAPITOLUL IV
Interpretarea rezultatelor obţinute....................................................................................................109
4.1. Analiza şi evaluarea comparativă a rezultatelor osteosintezei mandibulei
prin acces endooral şi exooral………………..........................................…………................109
4.2. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei
cu miniplăci, şuruburi şi fir metalic prin acces endooral şi exooral........................................116
4.2.1. Avantajele şi dezavantajele accesului endooral şi exooral.............................................116
4.2.2. Avantajele şi dezavantajele dispozitivelor de fixare a fragmentelor
(miniplacă, şuruburi, fir metalic)....................................................................................119
4.2.2.1. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei
cu miniplăci din titan prin acces endooral.........................................................121
4.2.2.2. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei
cu miniplăci din titan prin acces exooral............................................................123
4.2.2.3. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei
cu fir metalic prin acces endooral şi exooral......................................................124
4.2.2.4. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei
cu şuruburi decalate prin acces endooral şi exooral...........................................125
4.3. Algoritmul tratamentului chirurgical al pacienţilor cu fracturi de mandibulă.......................126

CONCLUZII....................................................................................................................................137
RECOMANDĂRI PRACTICE.......................................................................................................138
REZUMAT…………………………………………………………………………..……............140
SUMMARY……………………………………………………………………………..…..........141
РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………………....................142
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................144

3

SEMNE CONVENŢIONALE ŞI ABREVIERI
A – angular;
C - carie;
Cd – condil;
Co - coroană;
Cp – corp;
Cr – coronoid;
FEd - subgrupul de pacienţi la care osteosinteza s-a efectuat cu fir metalic prin acces endooral;
FEx - subgrupul de pacienţi la care osteosinteza s-a efectuat cu fir metalic prin acces exooral;
L - lipsă;
M – menton;
O - obturaţie;
OP - ortopantomografia;
Ped - subgrupul de pacienţi la care osteosinteza s-a efectuat cu miniplăci prin acces endooral;
PEx - subgrupul de pacienţi la care osteosinteza s-a efectuat cu miniplăci prin acces exooral;
Pr – paramedian;
Pt - periodontită;
R – ram;
Şed -subgrupul de pacienţi la care osteosinteza s-a efectuat cu şuruburi decalate prin acces endooral;
ŞEx - subgrupul de pacienţi la care osteosinteza s-a efectuat cu şuruburi decalate prin acces exooral.

4

INTRODUCERE

Actualitatea temei
Nivelul cultural şi economic al societăţii se răsfrînge asupra indicilor traumatismului general
[4, 132]. De rînd cu creşterea traumatismului general se atestă şi o sporire a frecvenţei fracturilor
de mandibulă [27, 31, 44, 103, 104, 105, 106, 109, 133, 139, 140, 146, 149, 227].
Prin poziţia anatomică a mandibulei în cadrul viscerocraniului, fracturile ei sînt cele mai
frecvente interesări traumatice privind oasele feţei (70-80%) [60, 160, 180, 181]. Ele se află într-un
raport de 3/1-5/1 cu fracturile maxilarului superior, fapt determinat de poziţia sa proeminentă, de
forma sa şi de existenţa unor zone cu rezistenţă osoasă redusă. Astfel, un agent vulnerant – cu
forma, forţa, viteza şi suprafaţa de contact, precum şi locul impactului, produce diverse tipuri
anatomo-topografice de fracturi (incomplete, complete, cu deplasare şi fără, etc) [160]. Sexul
masculin este cel mai afectat (60-80%), îndeosebi persoanele între 20-40 ani [146, 29, 229, 251].
Tratamentul fracturilor de mandibulă necesită sustragerea pacienţilor de la activitatea de
muncă pe o perioadă îndelungată, avînd consecinţe negative asupra sferei psiho-emoţionale [61, 68,
74, 140]. De cele mai dese ori, tratamentul este conservativ, prin utilizarea diferitelor procedee şi
dispozitive ortopedice [69, 110, 111, 124, 138, 222, 225, 226, 249, 253, 265, 275]. În situaţiile în
care este imposibilă reducerea deplasării şi fixarea fragmentelor în poziţie corectă, se efectuează
osteosinteza [62, 63, 136, 141, 158, 183, 193, 194, 195, 205, 230, 255, 274]. Atît tratamentul
ortopedic, cît şi cel chirurgical, prevede imobilizarea mandibulei prin blocaj intermaxilar pe
perioada necesară consolidării osoase, uneori destul de îndelungată [2, 25, 113, 127, 157].
Sunt cunoscute multiple metode chirurgicale şi dispozitive de imobilizare şi fixare a
fragmentelor mandibulare, unele din ele prezentînd doar un interes istoric. Chiar dacă actualmente
unele din aceste metode au rămas în umbră, ele au servit la o acumulare substanţială a experienţei,
contribuind remarcabil la progresul traumatologiei. În prezent metodele precedente sunt înlocuite cu
cele noi, create pe baza materialelor contemporane, tehnologiilor şi cercetărilor ştiinţifice în
domeniul regenerării reparative ale osului [3, 28, 50, 71, 88, 163, 204, 238].
În ultimele decenii în practica osteosintezei mandibulei au început să fie utilizate miniplăcile
din titan [9, 53, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 137, 161, 164, 167, 169, 173, 198]. De regulă, ele se
aplică prin acces exooral. Un neajuns al acestui acces către focarul de fractură este traumatismul
exagerat al ţesuturilor moi, perimandibulare cu consecinţele respective. Alt inconvenient al
accesului exooral este cicatricea cutanată postoperatorie. Aceasta, avînd o repercusiune asupra stării
psiho-emoţionale a pacienţilor, deseori duce la apariţia complexelor de imperfecţiune, mai ales la
5

persoanele tinere [68, 74]. În opinia noastră, aceste neajunsuri ar putea fi evitate dacă osteosinteza
s-ar efectua prin acces endooral. Particularităţie anatomice ale regiunii oro-maxilo-faciale, după
părerea noastră [151, 152, 153, 154, 155, 165], permit a efectua osteosinteza prin acces endooral.
Rezerva chirurgilor pentru accesul endooral pînă în prezent era determinată de cîmpul vizual
insuficient, lipsa instrumentarului adecvat accesului. Pentru aceasta e necesar a elabora unele
procedee, care ar facilita realizarea acestei intervenţii chirurgicale.
În literatura de specialitate există unele comunicări referitoare la osteosinteza mandibulei
prin acces endooral cu miniplăci şi fir metalic [14, 15, 21, 24, 40, 49, 72, 244]. Cu toate acestea,
osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan este insuficient studiată, fapt ce a
servit ca imbold pentru efectuarea prezentului studiu.
Astfel, avînd însemnătate socială, perfecţionarea metodelor de tratament al pacienţilor cu
fracturi de mandibulă şi reabilitarea lor precoce rămîne actuală şi în prezent.
Scopul lucrării
Ameliorarea eficacităţii tratamentului chirurgical al pacienţilor cu fracturi de mandibulă şi
elaborarea metodei de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral; studierea eficacităţii ei.
Obiectivele explorărilor
1. Elaborarea metodei de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu miniplăci, fir
metalic, şuruburi şi implementarea ei în practica clinică.
2. Analiza comparativă a eficacităţii metodelor de osteosinteză a mandibulei prin acces
endooral şi exooral cu miniplăci, fir metalic, şuruburi.
3. Determinarea indicaţiilor şi contraindicaţiilor metodelor de osteosinteză a mandibulei prin
acces endooral şi exooral cu miniplăci, fir metalic, şuruburi.
4. Sistematizarea metodelor de osteosinteză în funcţie de stabilitatea fixării fragmentelor şi a
termenilor de reabilitare funcţională.
5. Elaborarea algoritmului de tratament chirurgical al pacienţilor cu fracturi de mandibulă.
Noutatea ştiinţifică a lucrării:
1. A fost elaborată şi implementată în practica clinică metoda de osteosinteză prin acces
endooral cu miniplăci, şuruburi şi fir metalic.
2. Au fost determinate indicaţiile şi contraindicaţiile metodelor de osteosinteză a mandibulei
prin acces endooral şi exooral cu miniplăci, şuruburi şi fir metalic.
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3. Au fost elaborate diverse variante de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu
miniplăci, şuruburi şi fir metalic.
4. Au fost sistematizate metodele de osteosinteză în funcţie de stabilitatea fixării fragmentelor
şi a termenilor de reabilitare funcţională.
5. Au fost elaborate 5 algoritme de tratament chirurgical al pacienţilor cu fracturi de
mandibulă.
Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării:
Metoda de osteosinteză prin acces endooral cu miniplăci, fir metalic şi şuruburi a obţinut o
apreciere vastă în practica clinică vizavi de accesul exooral. Datorită avantajelor sale sunt create
condiţii optimale pentru vindecarea plăgii osoase.
Ca urmare a implementării în practica medicală a rezultatelor cercetărilor s-a obţinut o
recuperare precoce a pacienţilor cu fracturi de mandibulă, cu o reabilitare estetică şi funcţională
mai favorabilă.
Sistematizarea metodelor de osteosinteză în funcţie de stabilitatea fixării fragmentelor şi
termenii de reabilitare funcţională (osteosinteza de menţinere, stabilă, funcţional-stabilă) orientează
medicii practicieni, mai cu seamă pe cei tineri, în terminologia de specialitate.
Elaborarea algoritmelor de tratament chirurgical al pacienţilor cu fracturi de mandibulă ajută
specialiştii în domeniu la selectarea metodei optimale de tratament.
Aprobarea lucrării
Principiile de bază ale cercetărilor au fost expuse în cadrul diverselor foruri ştiinţifice de
specialitate din ţară şi de peste hotare: şedinţele Catedrei chirurgie oro-maxilo-facială, stomatologie
ortopedică şi implantologie orală FPM a USMF „Nicolae Testemiţanu‖ (2001 – 2008); conferinţele
ştiinţifice lunare ale secţiei chirurgie oro – maxilo – facială a CNPŞMU (2001 – 2008); conferinţele
ştiinţifice anuale ale colaboratorilor şi ale studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu‖ (2002, 2003,
2004, 2005, 2006); „XXVII – ieme Semaine Balkanique (2002); conferinţa Zilele Facultăţii de
Medicină Dentară (Iaşi, România, 2005); seminarul republican cu participarea internaţională în
problemele stomatologiei (MoldExpo, MoldDent, 2006, 2007); şedinţa comisiei republicane de
profil „Stomatologie‖ (2001); congresul XI naţional al medicilor stomatologi din RM (2001);
conferinţa practico – ştiinţifică (urgenţe traumatologice – actualităţi şi perspective, 2001); 5th
Congress of International on Oral & Maxillofacial Surgery and Dentistry Program & Abstracts
„Maebashi Terrsa‖ (2005);

International Students Conference of Medical Sciences, (Krakow,

2005).
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Lucrarea a fost discutată şi aprobată: la şedinţa catedrei Chirurgie oro-maxilo-facială,
stomatologie ortopedică şi implantologie orală FPM (din 27.05.2008, proces verbal N 5); seminarul
ştiinţific de profil „Stomatologie‖ (din 09.06.2008, proces verbal N3).
Publicaţii la temă
Rezultatele explorărilor au fost relatate în 17 publicaţii ştiinţifice – articole, teze, materiale
ale congreselor şi conferinţelor internaţionale, republicane, din care 5 – fără coautor, 8 - cu
recenzii. Elaborările de inovaţie au fost autorizate cu 9 certificate de inovator.
Structura şi volumul tezei
Teza este expusă pe un volum de 166 pagini de text dactilografiat şi este constituită din
introducere şi 4 capitole. În primul capitol este analizată literatura ştiinţifică la temă. Capitolul II
este dedicat materialului şi metodelor de studiu. În capitolul III sunt elucidate rezultatele proprii
atestate în studiul preconizat. Capitolul IV prezintă interpretarea rezultatelor obţinute. Lucrarea este
finalizată prin concluzii, recomandări practice, rezumate în limbile: română, engleză, rusă,
bibliografie selectivă. Materialul iconografic conţine

9 tabele, 37 figuri, 5 algoritme. Lista

bibliografică este expusă pe 22 de pagini şi conţine 279 surse.
Implementarea în practică
Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea clinică curentă la catedrele:
chirurgie oro-maxilo-facială; chirurgie oro-maxilo-facială, stomatologie ortopedică şi implantologie
orală FPM, ale USMF „Nicolae Testemiţanu‖. Rezultatele cercetărilor sunt folosite pe larg în cadrul
cursurilor şi lecţiilor practice cu studenţii, medicii rezidenţi şi medicii cursanţi la compartimentul
„Tratamentul fracturilor de mandibulă‖. Noua metodă de tratament se aplică de către specialiştii în
domeniu, în practica de rutină a Centrului Republican de chirurgie oro – maxilo – facială din
Republica Moldova.
Generalităţi
Lucrarea a fost efectuată la Catedra chirurgie oro-maxilo-facială, stomatologie ortopedică şi
implantologie orală FPM a USMF „Nicolae Testemiţanu‖ (şef catedră Topalo Valentin, dr., hab. în
med., profesor universitar), în clinica chirurgie oro-maxilo-facială al Centrului Naţional Ştiinţifico Practic Medicină de Urgenţă.
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CAPITOLUL I
REVISTA LITERATURII
Acordarea ajutorului medical pacienţilor cu fracturi de mandibulă prevede restabilirea
formei şi funcţiei, crearea condiţiilor optimale pentru vindecare şi preîntîmpinarea complicaţiilor
septice. În acest scop, încă la etapa acordării primului ajutor medical, se efectuează un complex de
măsuri curative: imobilizare sigură a fragmentelor, administrarea tratamentului medicamentos,
crearea condiţiilor pentru alimentarea pacienţilor şi igiena cavităţii bucale, pentru preîntimpinarea
complicaţiilor [175, 269, 277].
Metodele de tratament al fracturilor de mandibulă se pot clasifica în două grupuri:
ortopedice şi chirurgicale [160, 193, 194, 195, 226, 251, 279].
1.1. Tratamentul ortopedic al fracturilor de mandibulă.
Tratamentul ortopedic al fracturilor de mandibulă se poate considera ca unul de bază, fiind
instituit iniţial la toţi pacienţii. Relatări despre tratamentul ortopedic al fracturilor de mandibulă
întîlnim din cele mai străvechi timpuri. Astfel „papirusul descoperit de Eber, copiat în jurul anului
1550 î.e.n., conţine date despre tratamentul fracturilor de maxilare. În cărţile lui Hippokrates
(aproximativ 460 – 377 î.e.n.) sunt prezentate fracturile şi luxaţia de mandibulă. Ligatura în opt,
numită „ligatura lui Hippokrates” este utilizată şi astăzi pentru imobilizarea provizorie a
fracturilor de maxilare. În Roma antică Cornelius Celsus (sec.I) în cartea „De Re Medica” a
descris reducerea fracturilor de maxilare. Claudius Galenus (sec. II) a introdus fronda mentonieră.
Părintele chirurgiei Ambroise Pare (1510 - 1590) a descris metode de imobilizare a fracturilor de
maxilare. În lucrarea „Le chirurgien dentiste ou traite des dents” (1728) P.Fauchard a studiat
fracturile de maxilare. Cele mai mari progrese în traumatologia dento-maxilo-facială s-au realizat
după primul şi al doilea război mondial ―(citat din G. Timoşca C. Burlibaşa, Chirurgie bucomaxilo-facială. Chişinău 1992 pag.14-25) [160]. Un impuls către dezvoltarea tratamentului
fracturilor de maxilare au servit lucrările lui С.С Тигерштедт în 1915 [193, 194, 195, 279]. El a
propus cîteva variante de atele dentare din sîrmă de aluminiu, cu ajutorul cărora erau trataţi
majoritatea pacienţilor cu fracturi de maxilare. Aceste atele şi-au păstrat importanţa pînă în prezent
şi în diferite variante continuă să fie utilizate de către medici.
La alegerea metodelor de imobilizare este necesar a lua în consideraţie caracterul liniei de
fractură, relaţiile ei cu arcada dentară, starea şi numărul rădăcinilor dinţilor din linia de fractură
[196]. În prezent fracturile de mandibulă, de cele mai dese ori, sunt tratate conservativ, prin diferite
9

dispozitive şi aparate confecţionate de medic sau în laborator, dispozitive prefabricate, care se pot
adapta [69, 110, 111, 124, 138, 222, 225, 226, 249, 253, 265, 275, 131].
Tratamentul ortopedic de urgenţă se poate aplica la locul accidentului sau într-un cabinet
stomatologic [160, 166, 180, 181, 183, 194, 195, 226, 227, 229, 251, 279]. Cel mai simplu
dispozitiv – fronda mentonieră - se utilizează pentru imobilizarea de transport în toate fracturile
de mandibulă cu excepţia fracturilor la pacienţii edentaţi, neprotezaţi, în cazul fracturilor cu
deplasări în sens orizontal şi la pacienţii în stare de inconştienţă. Se obţine o diminuare a durerii, se
micşorează hemoragia şi riscul de asfixie, cînd fractura favorizează căderea limbii. Folosirea ei în
scopuri curative se limitează cu fracturile condilului fără deplasare la pacienţii dentaţi. Sunt
cunoscute multiple modificări: fronda mentonieră Hippokrates, bandajul mento-cefalic, bandaj cu
patru capete, bandajul Barton, fronda mentonieră standardă cu capelină după C.Burlibaşa şi
N.Gănuţă, după Померанцева-Урбанская.
Ligaturile interdentare monomaxilare. Sunt utilizate ca mijloc de tratament ortopedic de
urgenţă numai la pacienţii dentaţi, deci în fracturile ramului orizontal al mandibulei. Se indică în
fracturile fără deplasare, în fracturile de creastă alveolară şi pentru imobilizarea dinţilor luxaţi.
Obţinem o imobilizare între fragmente. Ca mijloace şi metode de imobilizare se utilizează: ligaturi
simple interdentare mandibulare (ligatura Hippokratică, ligatura în scară Ponroy, ligatura în punte,
procedeul Risdom). Prin intermediul ligaturilor menţionate se obţine imobilizarea fragmentelor în
sens orizontal. În fracturile multiple prin acest procedeu nu se obţine o imobilizare corectă a
fragmentelor în sens vertical. Se utilizează sîrmă moale din oţel inoxidabil de 0,3-0,5mm.
Ligaturi interdentare intermaxilare. Se folosesc pentru fixarea fragmentelor de mandibulă
la maxilă, prin intermediul dinţilor (ligatura Leblanc, Ivy, Stout, Obveggeser, Kazanjian, Goţko)
[226]. Se obţine imobilizarea fragmentelor de mandibulă pentru preîntîmpinarea deplasărilor,
durerii, hemoragiei în timpul transportării pacienţilor, ori pentru perioada examinării pînă la
aplicarea imobilizării curative. Aceste metode se pot utiliza la prezenţa a minimum două perechi de
dinţi antagonişti şi numai pentru imobilizarea temporară [226]. Fiind metode temporare ele se
menţin de obicei 3-5 zile, după care trebuie schimbate prin medodele de imobilizare curativă.
Imobilizarea definitivă (curativă) a fracturilor de mandibulă

trebuie să asigure o

contenţie bună a fragmentelor, să menajeze integritatea parodontală, să permită o igienă orală
corespunzătoare şi alimentaţia pacientului. Se realizează prin dispozitive ortopedice sau
chirurgicale, monomaxilare sau bimaxilare.
Dispozitivele monomaxilare sunt indicate în fracturile fără deplasare sau cu deplasare
neînsemnată, precum şi în fracturile parţiale.
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Atele metalice sau barele arcuite monomaxilare (atelă metalică vestibulară simplă, atelă
metalică dublă vestibulo-orală, atelă metalică turnată vestibulară sau vestibulo-orală, atelă cu braţ
de extensie şi pelotă Kazanjian, arcul Pont, procedeul Schuchardt, arcurile Bracket) sunt
confecţionate din sîrmă cu diametrul de 1,2-1,5mm, care se aplică vestibular de pe un fragment osos
pe celălalt şi imobilizează fragmentele după repoziţia lor prin ligaturi trecute interdentar în jurul
coletului şi răsucite peste atelă.
Atelele sau şinele acrilice autopolimerizabile - parţiale sau totale - pot constitui, la purtătorii
de proteze, mijloace eficiente de imobilizare [131]. Ele se asociază, de regulă, cu o tracţiune
mandibulocraniană cu frondă sau cu dispozitive intermaxilare (atele fixate pe dinţi, atunci cînd sunt
prezenţi) şi

cu o tracţiune elastică. Confecţionarea acestor atele sau proteze necesită timp,

conlucrare cu medicul protezist şi tehnicianul dentar. Aceste metode nu şi-au găsit întrebuinţare
largă în clinicile de chirurgie oro-maxilo-facială.
Dispozitivele bimaxilare sunt deseori folosite, realizînd imobilizarea rigidă sau elastică a
mandibulei fracturate în ocluzie centrică, prin intermediul dinţilor, la maxilarul superior.

Se

utilizează ca sisteme unice sau în asociere cu osteosinteza. Indicaţiile dispozitivelor bimaxilare
cuprind o arie mare de situaţii clinice. Ele sunt utilizate aproape în toate tipurile de fracturi de
mandibulă, dacă se asociază cu osteosinteza. Atelele dentare cu cîrlige standarde sau confecţionate
individual pentru fixare intermaxilară, fiind dispozitive simple şi sigure, au obţinut o răspîndire mai
largă şi se bucură de popularitate în viziunea majorităţii specialiştilor: В.К.Васильев 1967, В.И.
Лукьяненко 1976, В.А. Малышев1985, Laskin D.M., Best A.M. 1988.
Avînd numeroase avantaje, aceste dispozitive, totuşi, realizează o imobilizare intermaxilară
de lungă durată ce nu permite preluarea precoce a funcţiilor mandibulei. Astfel funcţia mandibulei
poate fi preluată după cel puţin 4 săptămîni. Igiena nesatisfăcătoare a cavităţii bucale, determinată
de condiţiile create pentru reţinerea resturilor alimentare între atele şi dinţi, imposibilitatea
autocurăţirii şi îndepărtării mecanice dificile a lor, irtitaţia mecanică a mucoasei şi gingiei duc la
dezvoltarea gingivitei în 7% de observaţii la utilizarea atelelor С.С Тигерштедт şi 17 % - atele
В.К.Васильев, după datele lui В.А Козлов 1988 [174, 199].
În ultimul timp ca metodă de tratament conservativ al fracturilor de mandibulă se propune
utilizarea arcurilor Brechet, care practic nu lezează gingia şi mucoasa [159]. Acest sistem este lipsit
de un şir de dezavantaje caracteristice atelelor dentare, dar păstrînd neajunsurile fixării bimaxilare
în general.
Un interes deosebit îl prezintă metoda actuală de imobilizare intermaxilară cu ajutorul
şuruburilor (N.G. Chele) [7, 30]. Şuruburile lungi de 15-17mm şi diametrul de 2,3 -2,7 mm se
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inserează transmucosal, în osul maxilei şi mandibulei, minimum cîte două perechi. La capetele
acestor şuruburi sunt prevăzute canale sau orificii pentru trecerea firului de imobilizare
intermaxilară. Această metodă este rapidă, cu traumatism minim, nu interesează dinţii şi parodonţiul
marginal. La aceşti pacienţi devine posibilă respectarea igienei cavităţii bucale din partea
vestibulară, cea orală şi ocluzală rămînînd în continuare neaccesibile. Metoda poate fi folosită
numai la pacienţii dentaţi cu fracturi în limita arcadei dentare sau în restul fracturilor în asociaţie cu
metodele chirurgicale de tratament al fracturilor de mandibulă. Neajunsurile imobilizării
intemaxilare sunt caracteristice şi pentru acest sistem.
Analizînd cele expuse, este necesar de menţionat că niciuna din metodele de tratament
ortopedic nu corespunde cerinţelor şi principiilor contemporane de tratament al fracturilor de
mandibulă, deoarece au un şir de dezavantaje [2, 56, 76, 188, 189, 190, 201, 203, 210, 211, 215,
216, 228, 235, 240, 246, 250, 270, 276]:


Prin aceste metode nu obţinem o repoziţie precisă a fragmentelor şi menţinerea lor în poziţia

corectă, mai ales la localizarea fracturilor posterior de arcadele dentare sau la pacienţii edentaţi;


Există unele forme clinice de fracturi de mandibulă, mai ales edentate sau în zonele lipsite

de dinţi: unghiul, ramul ascendent în care dispozitivele de imobilizare bimaxilară nu dau rezultatele
dorite sau nici măcar nu sunt aplicabile ca sisteme unice de imobilizare;


Pentru consolidarea fragmentelor este necesară o imobilizare intermaxilară îndelungată, ce

fixează mandibula în ocluzie centrică. Ocluzia centrică nu este poziţia de repaus fiziologic şi,
menţinută timp îndelungat, duce la creşterea pasivă a tensiunii în muşchii masticatori şi la
modificări în ATM, în aparatul dento-maxilar, extruzii şi intruzii, deplasări dentare [202, 210, 233,
234, 271, 272, 273];


În unele situaţii critice imobilizarea intermaxilară trebuie înlăturată favorizînd deplasările

repetate (la politraumatizaţi care necesită anestezie generală) sau nu este posibil de instalat (la
pacienţii cu secreţii bronşice abundente sau cu reflexe de vomă, la pacienţii cu traumatisme asociate
craniocerebrale, la pericol de asfixie, la transportarea pacienţilor, uneori la copii şi vîrstnici);


Suprimarea la nevoie a sistemului de imobilizare este anevoioasă. Apare pericolul de asfixie.

De aceea se recomandă acestor pacienţi să poarte cu ei foarfece de sîrmă, pentru înlăturarea de
urgenţă a blocajului intermaxilar rigid;


În cazul pacienţilor cu afecţiuni respiratorii cronice sau acute, concomitente traumatismului,

imobilizarea bimaxilară va fi suportată cu greu [176];


Crează dificultăţi respiratorii. pacienţilor care activează fizic, de aceea nu-şi pot relua

activitatea în perioada blocajului;
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Dispozitivele de imobilizare bimaxilară duc la modificări de fonaţie, producînd discomfort

pacienţilor cu activităţi socio-economice;


La unii pacienţi determină un sindrom de malnutriţie ceea ce se răsfrînge şi asupra duratei

procesului de vindecare;


Crează probleme de întreţinere a igienei orale şi halenă atît pentru pacienţi cît şi pentru

anturaj. Din această cauză, pacienţii trebuie instruiţi şi convinşi de necesitatea toaletei orale după
fiecare masă;


Din cauza igienizării orale insuficiente, pot apărea diverse patologii dentare (carie, pulpită,

periodontită, deplasări dentare), paradontale (gingivită, paradontită), ale mucoasei cavităţii bucale
(stomatite, glossite);


Osteomielita traumatică la utilizarea acestor metode de tratament constituie după unii autori

6%-3,75% cazuri [263].


Imobilizarea intermaxilară este contraindicată unor pacienţi. În acest grup intră pacienţii care

suferă de epilepsie cu accese periodice, pacienţii cu dereglări ale funcţiei locomotorii şi psihice,
pacienţii dependenţi de alcool şi droguri. În acest grup sunt incluşi şi pacienţii cu status general
somatic compromis, de asemenea cu dereglarea funcţiei de masticaţie (anchiloza ATM, contractura
musculară, constricţia ţesuturilor moi ).
Şirul lung al succeselor metodelor ortopedice de imobilizare a fracturilor de mandibulă şi
verificarea în timp a eficienţei lor face ca acestea să nu fie neglijate. Simplitatea, riscul diminuat
intraoperator şi postoperator şi, de asemenea, costul mai redus pledează în favoarea lor. Aceste
metode nu au nevoie de un personal cu o calificare specializată. Totuşi, fără îndoială, actual
metodele chirurgicale de tratament al fracturilor de mandibulă sunt apreciate şi utilizate mai pe larg.
Aceasta se datorează avantajelor determinate de reducerea deschisă a fragmentelor, de progresul
important, pe care l-au făcut cercetările din ultimii ani în acest domeniu. Toate acestea fac ca
metodele chirurgicale să devină mai rapide, mai sigure, mai accesibile şi mai economice. Cu toate
avantajele fiecăreia dintre ele, în practica curentă apar multe situaţii în care combinarea metodelor
ortopedice cu cele chirurgicale devine obligatorie pentru rezolvarea corespunzătoare a cazului [41,
171, 172].
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1.2. Metode chirurgicale de tratament al fracturilor de mandibulă (osteosinteza)
De cele mai dese ori, în vederea acordării asistenţei medicale specializate, se recurge la
tratamentul ortopedic, prin utilizarea diferitelor dispozitive. În cazul în care este imposibilă
reducerea deplasării şi fixarea fragmentelor în poziţie corectă prin metode ortopedice se recurge la
metodele chirurgicale de tratament ale fracturilor de mandibulă (osteosinteză).
Osteosinteza este intervenţia chirurgicală de fixare a fragmentelor în poziţie corectă prin
intermediul diferitor dispozitive, construcţii din materiale alogene, care se vor afla în contact direct
cu ţesutul osos [5, 9].
Metode chirurgicale de fixare a fragmentelor sunt foarte multe, unele prezentînd doar un
interes istoric. Chiar dacă actualmente unele din ele au rămas în umbră, ele au servit la o acumulare
substanţială a experienţei, aducînd o contribuţie considerabilă pentru progresul traumatologiei oromaxilo-faciale. În prezent metodele vechi sunt înlocuite cu cele noi, create pe baza materialelor
contemporane, tehnologiilor şi cercetărilor ştiinţifice în domeniul regenerării reparative a osului.
Pentru a diferenţia multitudinea metodelor de osteosinteză au fost propuse mai multe
clasificări. П.З. Аржанцев (1975), Н.М. Александров (1986) [180, 183, 217] clasifică metodele
de osteosinteză în: intraosoase şi periosoase. Această clasificare se foloseşte mai rar, deoarece nu ia
în consideraţie relaţia dispozitivului de fixare cu focarul de fractură, accesul către focarul de
fractură. O clasificare mai detaliată este propusă de către М.В. Швырков (1999) [279], care împarte
metodele de osteosinteză în:
Osteosinteza deschisă constă în repoziţia şi fixarea fragmentelor cu incizia ţesuturilor moi
şi scheletarea fragmentelor (ex: fir metalic, miniplăci cu şuruburi, clame).
Avantaje:


Posibilitatea înlăturării eschilelor mici, care au pierdut legătura cu ţesuturile moi şi aflîndu-

se în plagă, contribuie la iniţierea şi menţinerea inflamaţiei;


Reducerea deplasării şi repoziţia precisă sub control vizual al fragmentelor, îndepărtarea

dintre fragmente a ţesuturilor moi, eventual, interpuse între ele în timpul deplasării;


Alegerea procedeului optimal de osteosinteză.
Dezavantaje:



Traumatizarea suplimentară a ţesuturilor moi perifocale în timpul inciziei şi scheletării

fragmentelor de os, care duce la agravarea microcirculaţiei locale instalate deja în timpul fracturării.
Aceasta din urmă cauzează hipoxia ţesuturilor, ce are ca consecinţă parcurgerea osteogenezei pe
cale enhondrală [82], cînd calusul osos trece printr-o etapă, netipică pentru mandibulă - etapă de
cartilaj. Deci are loc o întîrziere a formării calusului osos angiogen;
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Apariţia cicatricelor pe pielea feţei la utilizarea accesului exooral;



Este posibilă pareza muşchilor mimici;



În unele cazuri este necesară înlăturarea dispozitivelor de fixare a fragmentelor, adică

operaţie repetată.
Osteosinteza închisă presupune repoziţia şi fixarea fragmentelor fără incizii a ţesuturilor
moi în regiunea fracturii. Fragmentele nu se scheletează, deci nu are loc o dereglare suplimentară a
microcirculaţiei. Dispozitivul de fixare poate lua contact cu osul la distanţă de focarul de fractură
(ex: ligaturile de sîrmă circummandibulare cu proteze, cîrlige în S, aparate exoorale).
Avantaje:


După repoziţia şi fixarea fragmentelor are loc osteogeneza directă (angiogenă), adică calusul

osos nu are cartilaj în structura sa.


Nu lasă cicatrici pe pielea feţei sau ele sunt neîsemnate;



Riscul apariţiei parezelor musculare este minimal.
Dezavantaje:



Dificultatea reducerii deplasării fragmentelor şi efectuarea procedurii în mod ―orb‖;



Necesitatea operaţiei repetate pentru înlăturarea dispozitivului de fixare a fragmentelor.
Osteosinteza intrafocară. Prin focar de fractură se subînţelege spaţiul interfragmentar şi

ţesuturile limitrofe traumatizate. Osteosinteză intrafocară se consideră acel tip de operaţie cînd
dispozitivele de fixare a fragmentelor traversează focarul de fractură (ex: fir metalic, miniplăci cu
şuruburi, tija Киршнер, scoabe).
Avantajele şi dezavantajele sunt aceleaşi ca şi în cazul osteosintezei deschise.
Osteosinteza extrafocară. Cînd dispozitivele de fixare a fragmentelor se pot afla în afara
focarului de fractură sau intersectează focarul în limita ţesuturilor netraumatizate (ex: ligaturile de
sîrmă circummandibulare, aparate extraorale). Este o metodă de preferinţă în cazul osteomielitei
traumatice.
Avantajele şi dezavantajele sunt aceleaşi ca şi în cazul osteosintezei închise.
Utilizînd termenii „deschisă‖, „închisă‖, „intrafocară‖, „extrafocară‖, se poate alcătui
denumirea mai precisă a fiecărei metode de osteosinteză a mandibulei. Ex.: osteosinteza deschisă
intrafocară (sutura cu fir metalic, miniplăci cu şuruburi, scoabe cu memorie, clei osteoplast, acrilat
autopolimerizabil, ligaturile de sîrmă circummandibulare fără proteză, tije intraosoase, uneori tijele
Киршнер);

osteosinteza

închisă

intrafocară

(tijele

Киршнер,

ligaturile

de

sîrmă

circummandibulare); osteosinteza închisă extrafocară (ligaturile de sîrmă circummandibulare cu

15

proteze, cîrlige în S, aparate exoorale); osteosinteza deschisă extrafocară (ligaturile de sîrmă
circummandibulare cu proteze, aparate exoorale).
Unii autori (В.Н. Балин, Н.М. Алехандров, В.А. Малышев şi colab. 1998) [193] clasifică
metodele de osteosinteză a mandibulei în dependenţă de dispozitivul de fixare al fragmentelor. Alţii
le clasifică după accesul către focarul de fractură. Accesul poate fi endooral, exooral sau mixt,
fiecare cu avantajele şi dezavantajele sale [96].
Vom lua în consideraţie, că fixarea fragmentelor prin metoda chirurgicală nu este o
intervenţie indiferentă pentru pacient, ci dimpotrivă, se consideră ca un traumatism suplimentar
fizic şi moral. Scopul tratamentului contemporan al pacienţilor cu fracturi de mandibulă constă în
restabilirea integrităţii anatomice corecte, cu preluarea precoce a funcţiilor şi afectarea minimă a
sferei psiho-emoţionale. Numai prin metoda chirurgicală de tratament al fracturilor de mandibulă
putem atinge acest scop. De aceea metodele de tratament chirurgical se perfectează continuu,
utilizîndu-se metodele cu un traumatism operator minimal, care permit reabilitarea precoce a
pacienţilor şi cu complicaţii minimale.

1.2.1. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral
Marea majoritate a metodelor de osteosinteză a mandibulei descrise în literatura de
specialitate (Е.Ш. Магарилл, 1966; Ю.И. Бернадский, 1973; В.А. Малышев, 1973; П.З
Аржанцев, 1975; Б.Д. Кабаков, В.А. Малышев, 1985; Krueger, Schilli W. 1982, A.Guţan) sunt
efectuate şi actualmente prin acces exooral [213, 214, 229, 230].
O răspîndire largă a obţinut metoda de osteosinteză a mandibulei cu fir metalic. Despre
succesele utilizării accestei metode aflăm încă din anul 1825 din comunicările lui K.Rogers [244].
Metoda prevede adaptarea şi fixarea în poziţie anatomică corectă a fragmentelor prin sutură cu fir
metalic. În prezent sunt perfecţionate şi propuse un şir de modificaţii ale suturii cu fir metalic:
sutură simplă, sutură dublă, sutură în 8, în X, în S şi combinarea între ele sau cu alte dispozitive de
fixare (tije, şuruburi) [213, 214, 229, 279]. Această metodă are un şir de neajunsuri. Sistemul de
fixare este instabil. Firul metalic nu asigură o stabilitate rigidă a fragmentelor, de aceea nu se poate
opune tuturor forţelor care acţionează în focarul de fractură. Pot apărea deplasări secundare ale
fragmentelor şi mobilitate patologică, ce măreşte riscul complicaţiilor postoperatorii. Aceasta este
condiţionată de aplicarea suturii metalice prin acces exooral la marginea inferioară sau mijlocul
înălţimii ramurii orizontale a mandibulei. Aplicat astfel, firul metalic nu se opune forţelor de
desfacere a fragmentelor ce se formează la marginea alveolară (Champy şi colab. 1976, 1986) [11,
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14, 19]. După o experienţă de aproape două decenii, s-a ajuns la concluzia, că ea nu poate fi folosită
decît în asociere cu alte metode de imobilizare [38, 64, 70, 76, 160].
Metoda de osteosinteză a mandibulei cu utilizarea tijei metalice se distinge prin traumatism
minimal al ţesuturilor perifocale. Ea se introduce transcutan, prin miniincizii cutanate, cu ajutorul
aparatului AOC-3 (М.А. Mакиенко,1967) [98]. Repoziţia fragmentelor efectuată în mod „orb‖,
poate fi nesatisfăcătoare, fragmentele se pot roti în jurul tijei, este posibilă traumatizarea rădăcinilor
dentare şi a conţinutului canalului mandibular (В.А. Малышев, 1976) [229].
Stabilitate mai bună a fragmentelor se obţine prin metoda de osteosinteză la utilizarea
combinaţiei firului metalic cu tije [230]. Dezavantajul acestei metode reiese din necesitatea
decolării largi a ţesuturilor moi de pe suprafaţa externă şi internă a mandibulei. Scheletarea masivă
a osului se manifestă negativ asupra vascularizării şi alimentaţiei periostale în zona focarului de
fractură [199]. Înlăturarea dispozitivelor de fixare este anevoioasă.
Metodele de osteosinteză metalo-acrilice [226] şi acrilice se utilizau, avînd rezultate
satisfăcătoare în cazul fracturilor neinfectate situate la ramul mandibulei. Fracturile în regiunea
ramului orizontal tratate prin aceste metode, adeseori se complicau, avind loc procese inflamatorii
[200] şi dezvoltarea osteomielitei postraumatice. В.А Малышев (1985) [212] atenţionează despre
pericolul complicaţiilor în aceste metode. El se referă la traumatismul masiv suplimentar,
determinat de înlăturarea prin osteotomie a unei zone importante de corticală în imediata apropiere
a focarului de fractură.
În încercarea de a evita numeroasele neajunsuri ale tratamentului conservativ-ortopedic şi
chirurgical al fracturilor de mandibulă, unii autori [43, 45, 46, 49, 70, 241] au folosit plase şi
miniplăci metalice cu şuruburi pentru osteosinteza mandibulei fracturate. Procentul de complicaţii
postoperatorii în aceste metode era destul de mare. Cele mai severe complicaţii au fost legate de
infecţia postoperatorie şi mai ales de poziţionarea incorectă a fragmentelor, cu apariţia spaţiului
între ele sau rotaţia lor cu modificări ale raporturilor ocluzale. Acest fapt în multe cazuri a
determinat suprimarea miniplăcii. De atunci şi pînă în prezent, cercetările în acest domeniu au luat o
amploare deosebită, astfel ele au deschis o adevărată epocă în tratamentul fracturilor scheletului
facial. Un rol deosebit îl au cercetările efectuate de M.Champy şi colab. (1978) care au studiat
biomecanica mandibulei fracturate şi au propus miniplăcile şi şuruburile din titan pentru
osteosinteza mandibulei [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 95, 97].
Prin utilizarea miniplăcilor din titan se determină o fixare stabilă a fragmentelor, însă pentru
aplicarea lor, de regulă, este întrebuinţat accesul exooral, în care tehnica operatorie nu întîmpină
dificultăţi în realizare, avînd un cîmp operator suficient şi bine vizibil.
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Accesul exooral are şi un şir de dezavantaje:


se aplică un traumatism exagerat al ţesuturilor moi în timpul inciziei, decolării şi scheletării

fragmentelor, care pe fondul traumatismului mecanic suportat, deprimă şi mai mult starea generală
şi locală a pacientului. Se dereglează microcirculaţia în zona focarului de fractură, cauzînd hipoxia
ţesuturilor. Aceasta din urmă are ca consecinţă, parcurgerea osteogenezei pe cale enhondrală, cînd
calusul osos trece printr-o etapă netipică pentru mandibulă - etapa de cartilaj. Deci are loc o
întîrziere a formării calusului osos angiogen;


măreşte perioada de vindecare;



sporeşte probabilitatea complicaţiilor;



este posibilă traumatizarea formaţiunilor anatomice importante (ex: r. marginal a mandibulei

(n.VII), a. şi v. facială, v. retromandibulară, eventuale pareze ale muşchilor mimici, traumatizarea
glandei parotide, glandei submandibulare);


fixarea fragmentelor se efectuează la marginea bazilară, ceea ce nu corespunde biomecanicii

mandibulei fracturate (Champy 1978), iar fixarea corectă la marginea alveolară necesită o
scheletare mai pronunţată;


timp mai îndelungat al operaţiei;



suturarea stratificată a plăgii exoorale necesită un timp mai îndelungat, iar adaptarea

marginilor plăgii este mai pretenţioasă din punct de vedere estetic faţă de cea endoorală;


apariţia cicatricelor cutanate postoperatorii, care, inevitabil, duce la defect estetic. Aceasta

din urmă, are o repercusiune negativă asupra sferei psiho-emoţionale a pacienţilor;


operaţie repetată, mai greu de realizat, comparativ cu accesul endooral (uneori este necesară

înlăturarea dispozitivelor de fixare a fragmentelor).
Aceste neajunsuri ne demonstrează actualitatea studierii şi perfecţionării în continuare a
metodelor noi de tratament chirurgical cu traumatism minimal, ce asigură preluarea precoce a
funcţiilor, cu complicaţii minimale şi rezultat estetic favorabil.

1.2.2. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral
Trebuie de remarcat faptul că progresele care au apărut în ultimul timp în domeniul
antibioticoterapiei şi în cel tehnic de confecţionare a materialului şi instrumentarului, au permis
extinderea metodelor endoorale de acces către focarul de fractură.
În literatura de specialitate sunt unele comunicări referitoare la osteosinteza mandibulei prin
acces endooral cu miniplăci şi fir metalic [8, 10, 224, 239, 242, 244]. Cu toate acestea, osteosinteza
mandibulei prin acces endooral este insuficient studiată, fapt ce ne-a determinat să efectuăm
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prezentul studiu. Această temă mai frecvent se discută începînd cu anul 1973, cînd a apărut lucrarea
lui Michlet şi colab. în care este descrisă metoda de osteosinteză monocorticală cu miniplăci.
În prezent în literatura de specialitate sunt descrise cîteva metode de osteosinteză a
mandibulei prin acces endooral. Cea mai răspîndită metodă de osteosinteză prin acces endooral pînă
nu demult era cea cu fir metalic. Cu firul metalic fragmentele pot fi fixate monocortical s-au
bicortical [244]. Şi în Republica Moldova în clinica de chirurgie oro-maxilo-facială a fost utilizată
metoda de osteosinteză cu fir metalic, prin acces endooral (Topalo V., Smiricinschi E.) [168], însă
nu a obţinut întrebuinţare largă.
Osteosinteza prin acces endooral permite fixarea fragmentelor la marginea alveolară, iar
prin acces exooral fixarea fragmentelor are loc la marginea bazilară. Stabilitate mai mare se obţine
la marginea alveolară. Această afirmaţie o întîlnim în lucrările lui Champhy (1977,1986) [16, 24].
Studiind biomecanica mandibulei, el propune liniile optimale de osteosinteză a mandibulei, care
coincid cu linia oblică externă ce corespunde axului longitudinal, biometric al mandibulei. Aşadar
fixarea fragmentelor pe această linie mai uşoară şi raţională va fi prin acces endooral, fixarea prin
acces exooral, de asemenea, e posibilă, însă cu un traumatism exagerat, nejustificat.
Fixarea fragmentelor şi la marginea bazilară, după Champy M., Pape H.D. şi colab. (1986)
[24], este necesară doar la localizarea fracturii în regiunea frontală între orificiile mentoniere, care
poate fi efectuată prin acces endooral. Rigiditatea mecanică a fixării fragmentelor cu fir metalic a
fost studiată de Л.В. Лазарович [244]. El a demonstrat că firul metalic nu asigură o fixare stabilă a
fragmentelor pe toată perioada de consolidare. Fixarea instabilă a fragmentelor necesită combinarea
obligatorie cu imobilizarea bimaxilară îndelungată. Astfel nu este posibilă preluarea precoce a
solicitării funcţionale, necesitînd elaborarea noilor metode.
Kitajama (1989) [94, 257, 259] a propus metoda de fixare rigidă a condilului fracturat cu
ajutorul şurubului lung, introdus prin ramul mandibular prin acces endooral. Această metodă nu a
obţinut o răspândire largă, deoarece este dificilă de realizat. Datorită spaţiului de manipulare îngust,
dificultatea controlului vizual a repoziţiei corecte a fragmentelor, grosimea mică a ramului în
regiunea lui anterioară.
Majoritatea metodelor de osteosinteză a mandibulei propuse pînă în prezent sunt asociate cu
metodele ortopedice, ceea ce necesită menţinerea imobilizării bimaxilare în perioada postoperatorie
cu preluarea tardivă a solicitării funcţionale. Suferă şi microcirculaţia în zona focarului de fractură
care se restabileşte cu greu ceea ce duce la condiţii nefavorabile vindecării osoase [263].
Schilli, Spiessl, Pogrel [145] evidenţiază un grup de pacienţi la care imobilizarea bimaxilară
este contraindicată. Acest grup prezintă pacienţii ce suferă de epilepsie cu accese periodice,
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pacienţii cu dereglări a funcţiei locomotoare, cu dereglări psihice, pacienţii cu dependenţă de
alcool şi droguri. În acest grup se includ şi pacienţii cu boli de caracter general, pacienţii ce se
alimentează insuficient, cei cu dereglări de alimentaţie, de asemenea, pacienţii cu dereglarea
funcţiei de masticaţie (anchiloza ATM, contractura musculară, constricţia ţesuturilor moi).
Unii autori [91, 73] atenţionează că imobilizarea bimaxilară acţionează nociv asupra
ventilaţiei pulmonare, mai ales la pacienţii cu dereglări ale respiraţiei nazale. Aceasta acţionează
nefast asupra oxigenării hemoglobinei şi corespunzător asupra proceselor şi condiţiilor de vindecare
osoase.
Luînd în consideraţie cele expuse mai sus, în ultimul timp sunt studite şi utilizate cu un
interes mai mare metodele de osteosinteză prin acces endooral, cu dispozitive de fixare care asigură
stabilitate rigidă ale fragmentelor, ceea ce ar exclude imobilizarea bimaxilară cu neajunsurile sale.
În calitate de astfel de dispozitive au fost propuse diferite tipuri de miniplăci metalice, plase,
care se utilizează cu succes de către specialişti [52, 57, 207, 241]. Analiza mecanico - matematică,
cercetările biomecanice [1, 65, 79, 87, 177, 178, 184] demonstrează eficacitatea înaltă a acestor
dispozitive de fixare a fragmentelor. Însă, de regulă, aceste dispozitive se aplicau prin acces exooral
cu neajunsurile sale. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu miniplăci şi şuruburi din titan
necompresive fără imobilizare bimaxilară după Champy M et al. 1977, 1978, 1986) [11, 15, 16,
142, 143, 144], a fost elaborată pe baza metodei de fixare monocorticală cu miniplăci şi şuruburi
după Michlet [13, 19]. Un tratament raţional al fracturilor de mandibulă trebuie să ia în consideraţie
biomecanica mandibulei fracturate (Champy M., Lodge J.P., 1977; Champy M. 1986; Ikemura et al
1984) [17, 18, 79, 258]. Pentru neutralizarea forţelor ce au tendinţa de deplasare a fragmentelor a
fost elaborată „The Ideal Osteosynthesis Line‖ – linia optimală

de osteosinteză. Aplicarea

dispozitivului de fixare pe această linie va asigura o stabilitate maximală.
Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu fixarea miniplăcilor din titan pe linia
optimală de osteosinteză, după părerea aceloraşi autori, nu necesită imobilizare bimaxilară în
continuare. Astfel devine posibilă preluarea precoce a funcţiilor prin înlăturarea imobilizării
intermaxilare chiar imediat postoperator [24, 58, 145]. Aceasta asigură alimentaţia fiziologică,
respectarea igienei cavităţii bucale şi condiţii optimale pentru ventilaţia pulmonară [91, 73], deci
preîntîmpină toate neajunsurile imobilizării intermaxilare descrise anterior (vezi pagina 12, 13).
Tehnica operaţiei prin această metodă cere de la chirurg anumite abilităţi şi respectarea obligatorie a
recomandărilor metodice [244]. Metoda are o răspândire largă şi se bucură de recunoştinţă în
viziunea multor specialişti (Cawood J. 1985; Khouri M. Champy M.,1986; Ikemura K., Hiduka H.,
Eton T et al. 1988; Hillerup S., Nattestad A 1988; Takenashita G et al 1989) [9, 10, 21, 37, 40, 53,
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54, 55, 72, 90]. Cu toate acestea, unii autori [81, 99, 116] recomandă limitarea indicaţiilor utilizării
acestei metode în anumite situaţii clinice a fracturilor de mandibulă. Ex: fracturi de mandibulă
complicate cu proces inflamator sau cînd este posibil de aplicat tehnica unei metode mai simple.
M.Champy (1986), Pape H.D. şi Gerlach K.L, Railean S. [24, 119, 133, 134, 135] recomandă
utilizarea metodei cu precauţie la pacienţii până la 13 ani, pentru a nu fi lezaţi mugurii dinţilor
permanenţi. De asemenea metoda nu este recomadată în cazul fracturilor însoţite cu defect de
ţesuturi moi, în fracturi infectate şi la pacienţii cu dereglări ale coagulării sîngelui. Gerlach K. şi
colab. (1983) [54], utilizînd în practică această metodă de tratament, menţionează că complicaţiile
postoperatorii au fost întîlnite în 13.5% cazuri (dehiscenţa plăgii, fistule, abcese, traumatizarea
rădăcinilor dentare, deplasarea fragmentelor, dereglarea ocluziei, osteomielita traumatică). Acest
procent este destul de mare şi, după părerea noastră, astfel de complicaţii ca dereglările de ocluzie şi
deplasarea fragmentelor, sunt condiţionate de forţele ce acţionează asupra mandibulei. O singură
miniplacă propusă de către aceşti autori, plasată pe linia opimală de osteosinteză nu neutralizează
aceste forţe în regiunea corpului şi angulară a mandibulei. Considerăm că pentru a evita aceste
complicaţii sau a le micşora frecvenţa, osteosinteza prin acces endooral necesită o perfecţionare în
continuare, ceea ce a servit drept obiectiv al prezentului studiu.

1.3. Caracteristica dispozitivelor de fixare ale fragmentelor de mandibulă.
Compoziţia materialului din care este confecţionat dispozitivul de fixare a fragmentelor, are
o mare importanţă [1, 76, 93]. El trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: să fie inert,
biocompatibil cu ţesuturile organismului uman, să posede rigiditate mecanică suficientă la
dimensiuni minimale [218]. Pentru osteosinteză se foloseşte fir metalic, tije din oţel inoxidabil de
marca IXI8H9T, ЭП -400, ЭК – I, crom, nichel, vitalium, tantal şi titan [76, 260, 261, 62, 264].
De asemenea se utilizează fir poliamid şi letilanlavsan cu diametrul de 0,7 – 1 mm. [39]
Folosirea materialelor absorbabile în osteosinteza mandibulei se dicută tot mai des în
literatura de specialitate [50, 71]. Însă aceste materiale nu posedă o rigiditate mecanică
satisfăcătoare şi folosirea lor la mandibulă este rezervată. Utilizarea acestor materiale necesită o
studiere continuă.
Jizuka T., Fujimoto H (1975) [76] au anunţat despre folosirea în practică a şuruburilor din
monocristal de safir, subliniind rezistenţa lor înaltă, biocompatibilitaea, stabilitatea chimică.
Folosirea acestor materiale se consideră cu perspectivă, însă, din cauza preţului înalt la producerea
acestora, folosirea lor pe larg în traumatologie este limitată.
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În studiile lui Л.В. Лазарович (1991), Ikemura J., Champy M., Pape H.D şi colab. (1986)
[16, 18, 79, 258] întîlnim caracteristica fizico-mecanică a dispozitivului optimal de fixare a
fragmentelor, ce ia în consideraţie dimensiunile minimal-posibile şi biocompatibilitatea cu
ţesuturile organismului. Aceste caracteristici corespund miniplăcilor şi şuruburilor din titan, propuse
în seturi pentru osteosinteză de diferite firme producătoare de instrumentar medical (ex. Martin,
Medico Instrumente, Тогран, Конмет, НПО „Азимут‖, Stryker, Syntez).
În R. Moldova metoda de osteosinteză a mandibulei cu miniplăci din titan s-a aplicat mai
tîrziu în comparaţie cu alte ţări (Topalo V., Ciobanu A.1999) [169]. Această metodă s-a
implementat destul de lent. Rezerva specialiştilor faţă de miniplăcile din titan, după părerea noastră,
era determinată de faptul că ele nu se produc în ţară, iar firmele producătoare de peste hotare le
propun la un preţ înalt, inaccesibil pentru pacienţii noştri, atitudinea precaută pentru o metodă nouă,
instrumentar şi manopere chirurgicale diferite de cele clasice. De asemenea aplicarea miniplăcilor
se efectua prin acces exooral cu toate dezavantajele sale. Din această cauză şi în clinica de
chirurgie oro-maxilo-facială din R. Moldova s-a necesitat studierea şi elaborarea noilor metode de
osteosinteză ale mandibulei.
1.4. Condiţiile osteogenezei optimale (principii contemporane de osteosinteză)
În tratamentul contemporan al fracturilor de mandibulă medicii specialişti nu au ca scop
numai restabilirea integrităţii şi formei anatomice ale osului fracturat, asigurarea relaţiilor
interocluzale corecte (ocluziei), dar şi restabilirea precoce a funcţiilor aparatului dentomaxilar,
muşchilor regiunii omf şi articulaţiei temporomandibulare. Acest principiu a fost formulat încă în
anul 1894 de către A.Klemm [244]: „este necesar de asigurat un repaus total numai în focarul de
fractură, iar articulaţiile, muşchii, ligamentele şi fasciile nu trebuie lipsite de mişcare‖.
Un rol deosebit îl are şi restabilirea precoce a microcirculaţiei în zona traumatizată [198,
199, 208], asigurarea condiţiilor pentru consolidarea fragmentelor după tipul osteogenezei directe
(primare). Normalizarea microcirculaţiei se obţine prin fixarea stabilă a fragmentelor şi preluarea
precoce a solicitării funcţionale. А.В. Цимбалистов (1981) accentuează importanţa solicitării
funcţionale prin faptul că transformarea calusului osos în os matur are loc la a 14-a – a 21-a zi, iar
în lipsa ei formarea osului matur are loc după 30 zile şi mai mult. Dependenţa vascularizării
ţesuturilor de funcţia organului a fost demonstrată încă în anul 1929 de către A.Krogh [82, 170]. El
a arătat că raportul intensităţii circulaţiei capilare în muşchi, în stare de repaus şi poziţie forţată, este
de 2:7, iar la mişcări libere sau active este 2:25. Cercetările biochimice efectuate de Dietrick J.E. şi
colab. [244] încă din 1948 au demonstrat că, în condiţiile imobilizării experimentale a membrului
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superior exclus din funcţie, începînd cu a doua săptămănă organismul sănătos pierde cîte 30 mg
calciu şi 10 mg fosfor pe zi. Încă mai importantă a fost stabilirea de către ei a faptului că apariţia în
organism a deficitului de săruri minerale nu se restituie, cu toate că sunt introduse cantităţi mari ale
preparatelor de calciu şi fosfor. Normalizarea indicilor calciului şi fosforului se normalizează doar
după înlăturarea imobilizării şi restabilirii funcţiei organului. Aşadar preluarea precoce a funcţiei
organului lezat asigură nu numai vascularizarea intensă, dar şi normalizează metabolismul mineral.
În cercetările efectuate de Гусева И.Е., Логинова Н.К. (1995) [203] s-a stabilit că pe lîngă
micşorarea circulaţiei sangvine, metabolismului şi troficii, imobilizarea determină, de asemenea,
apariţia aderenţelor între ţesuturile traumatizate, rigiditate musculară şi articulară, atrofie şi
degenerescenţa tuturor elementelor fragmentelor.
St. Krompecher (1966) şi colab. [86, 185, 186, 187, 220], au determinat, că metabolismul
tisular depinde de intensitatea vascularizării, avînd legile sale biologice. În condiţiile oxigenării
intensive domină tipul oxibiotic al proceselor metabolice, la hipoxie predomină metabolismul
anaerob glicolitic, iar la dereglarea totală a microcirculaţiei în capilare se instalează metabolismul
de tip mucopolizaharidic. A fost determinat că nivelul metabolismului se află în dependenţă directă
de nivelul vascularizării ţesuturilor traumatizate. Intensificarea proceselor metabolice sporesc
regenerarea. În condiţiile metabolismului de tip oxibiotic are loc un proces activ de osteogeneză şi
vindecare a plăgii osoase după tipul primar (osteogeneza directă). La metabolismul
mucopolizaharidic (de tip inferior) mai întîi se formează o consolidare primitivă, vindecarea plăgii
osoase se petrece după tipul secundar (osteogeneza indirectă). Se formează calus hondroid, care se
înlocuieşte treptat cu ţesut osos în dependenţă de proliferarea în el a vaselor sanguine.
Cercetările lui B.M.Уваров (1939) [266] referitor la studiul vasculării mandibulei au
demonstrat că, pe lîngă sursa endoosoasă din artera alveolară inferioară (a. maxilară), există şi
vascularizarea extraosală pe contul tecii musculare alimentate din multiple surse: arterele muşchilor
pterigoizi, arterele transverse ale feţei, arterele muşchilor maseteri, arterele milohioidiene, arterele
linguale şi arterele faciale. Sursa endoosoasă de vascularizare poate fi dereglată în urma
traumatismului sau a manoperelor chirurgicale, iar cea exoosoasă în timpul osteosintezei. La
osteosinteza prin acces exooral se aplică un traumatism exagerat al ţesuturilor moi cu afectarea mai
vădită a vascularizării extraosale, ceea ce poate determina evoluţia osteogenezei indirecte şi
reabilitarea tardivă a pacienţilor.
Studiile experimentale ale lui В.И. Лукьяненко (1957), Б.Д. Кабаков (1960), П.З.
Аржанцев (1962) [213, 214] au arătat că procesele de regenerare în formarea calusului osos sunt
mai intense din partea linguală a corpului mandibulei. Acest fapt se explică prin vascularizarea mai
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bogată a acestei regiuni. De aceea în metodele contemporane de osteosinteză majoritatea autorilor
recomandă aplicarea dispozitivului de fixare a fragmentelor din partea vestibulară, fără a decola
lamboul mucoperiostal din lingual. Păstrarea alimentaţiei bogate din partea linguală, traumatismul
minimal al intervenţiei chirurgicale, fixarea rigidă, stabilă a fragmentelor, biocompatibilitatea cu
ţesuturile organismului a materialului de fixare, coraportul optimal al dispozitivului de fixare între
dimensiunile minimal-posibile şi rezistenţa înaltă mecanică, preluarea precoce a funcţiilor
mandibulei sunt „cheia succesului‖ în tratamentul contemporan al fracturilor de mandibulă.
După datele catedrei chirurgie oro-maxilo-facială din St. Petersburg (Козлов В.А.) [199,
244] terapia funcţională se recomandă la început, încă la aflarea pacientului în staţionar cu
prelungirea ei în ambulator. În acest scop, pacienţilor cu fracturi de mandibulă, trataţi prin metode
conservativ-ortopedice, li se propune înlăturarea imobilizării intermaxilare de trei ori pe zi pentru
alimentaţie şi igiena cavităţii bucale. Acest regim este permis pacienţilor cu fracturi de mandibulă
unilaterale peste 9-11 zile de la traumatism, iar pacienţilor cu fracturi bilaterale, peste 14-16 zile. În
aceşti termeni tratamentul funcţional poate fi indicat şi pacienţilor cu osteosinteza mandibulei, dacă
dispozitivul de fixare asigură o stabilitate rigidă a fragmentelor. Dacă nu se obţine o fixare stabilă a
fragmentelor, atunci este necesar de menţinut imobilizarea intermaxilară pentru perioada
consolidării, iar solicitarea funcţională va fi amînată.
În crearea condiţiilor optimale pentru vindecarea plăgii osoase un rol important îl are
alimentaţia pacienţilor. Orice tip de traumatism duce la dereglarea metabolismului [26, 29, 275].
Dacă în cazul traumatismului de orice altă localizare, cauzele principale ale dereglărilor
metabolismului în organizmul pacienţilor sunt catabolismul posttraumatic şi hemoragia, atunci în
cazul traumatismului maxilarelor pe lîngă aceste dereglări, cauzate primar de agentul traumatizant,
se adaugă şi foametea (inaniţie parţială a bolnavilor), cauzată de durerea provocată la sugere,
masticaţie, deglutiţie, de imposibilitatea alimentării adecvate (mai ales la imobilizarea
intermaxilară; la inapetenţă sau dereglarea gustului). Aceşti factori duc la pierderea vădită în
greutate a bolnavilor în decurs de 2 – 3 săptămîni după traumatism. [192].
Respectării igienei pacienţilor cu fracturi de mandibulă de asemenea se acordă o atenţie
deosebită, deoarece utilizarea mijloacelor obişnuite de igienă devine dificilă şi ineficientă.
Cercetările efectuate de unii autori [28, 216, 244, 250] la pacienţii cu traumatisme ale regiunii oromaxilo-faciale au arătat că prelucrarea cavităţii bucale timp de o lună numai prin băi bucale cu
soluţie de furacilină nu este efectivă. La aceşti pacienţi se înrăutăţeşte starea parodonţiului, indicele
PMA şi răspîndirea inflamaţiei în gingie creşte cu 0,72 unităţi. Timpul formării hematomului la
proba Кулаженко se micşorează cu 13,7 sec, ceea ce demonstrează dereglarea microcirculaţiei în
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ţesuturile parodontului. Ineficienţa băilor bucale cu furacilină în tratamentul pacienţilor cu fracturi
de maxilare a fost demonstrată în rezultatele cercetărilor microbiologice [216].
Imobilizarea bimaxilară după observaţia unor autori (Williams I.G. şi colab. 1990) [91, 73]
acţionează negativ şi asupra respiraţiei, mai ales în traumatismul asociat cu leziuni ale ţesuturilor
moi şi oaselor nazale sau dereglări ale respiraţiei nazale.
În baza celor relatate mai sus putem stabili că principiile tratamentului contemporan al
fracturilor de mandibulă de asemenea suferă schimbări odată cu: evoluţia metodelor de tratament,
dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific, apariţia noilor cerinţe din partea societăţii. Astfel putem
enumera următoarele principii contemporane [33, 34, 49, 51, 59, 62, 63, 66, 88, 158, 268, 279]:


Repoziţia anatomică cît mai precisă a fragmentelor;



Asigurarea unui contact intim între fragmente;



Fixarea rigidă, stabilă a fragmentelor, care exclude mobilitatea lor sau deplasarea secundară

pentru toată perioada necesară consolidării fragmentelor. Dacă se respectă această condiţie, nu este
necesară imobilizarea intermaxilară [75, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 89, 92]


Tactica dintelui din linia de fractură;



Tratamentul medicamentos prevede preîntîmpinarea complicaţiilor în perioada de

consolidare. Se indică preparate antibacteriene, medicamente care îmbunătăţesc proprietăţile
reologice ale sîngelui şi microcirculaţia tisulară, preparate antihistaminice, imunomodulatorii,
preparate ce stimulează osteogeneza;


Crearea condiţiilor pentru alimentaţia parenterală şi igiena cavităţii bucale;



Fizioterapia - pentru îmbunătăţirea troficii ţesuturilor şi preîntîmpinarea complicaţiilor;



Preluarea precoce treptată a solicitării funcţionale [149, 150, 151].
Pentru ameliorarea eficacităţii tratamentului chirurgical al pacienţilor cu fracturi de

mandibulă, în prezentul studiu au fost luate în consideraţie aceste principii. Numai respectarea lor
asigură o vindecare osoasă primară în termenii optimali. Majoritatea metodelor de tratament
chirurgical al fracturilor de mandibulă se efectuează prin acces exooral cu neajunsurile sale. Pentru
prevenirea lor a fost elaborată metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral şi studiată
eficacitatea ei.
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CAPITOLUL II.
Material şi metode
2.1. Caracteristica generală a materialului clinic
În perioada anilor 2002 - 2008 au fost examinaţi, operaţi şi supravegheaţi, de către autor,
142 pacienţi cu fracturi de mandibulă. Obiectivele cercetărilor au servit rezultatele tratamentului
chirurgical prin acces endooral şi exooral al acestor pacienţi. Fixarea fragmentelor s-a efectuat cu
fir metalic, şuruburi, miniplăci cu şuruburi. Repartizarea pacienţilor după vîrstă şi sex este
prezentată în tabelul 1.
Repartizarea pacienţilor după vîrstă şi sex
Tabelul 1
Vîrsta

Bărbaţi

Femei

Total

(ani)

Vîrsta medie - 34.75 ani

Vîrsta medie – 40.39 ani

Vîrsta medie - 35.66 ani

Pacienţi

%

Pacienţi

%

Pacienţi

%

20

14

11.77

2

8.70

16

11.27

20 - 29

42

35.29

5

21.74

47

33.10

30 - 39

21

17.65

7

30.43

28

19.72

40 - 49

21

17.65

4

17.39

25

17.61

50 - 59

12

10.08

1

4.35

13

9.15

60

9

7.56

4

17.39

13

9.15

119

100

23

100

142

100

Din tabelul respectiv determinăm că majoritatea pacienţilor cu fracturi de mandibulă au fost
bărbaţi cu 83.9%, femeile constituind 16.1%. Mai frecvente sunt fracturile la bărbaţii care au vîrsta
între 20 - 29 ani (35.29 %), urmaţi de cei cu vîrsta între 30 - 39 (17.65%) şi 40 - 49 (17.65%) ani,
iar la femei – 30-39 (30.43%), 20 - 29 (21.74%) şi 40 - 49 (17.39%) ani. La compartimentul
pacienţilor totali se determină aceeaşi tendinţă, fracturile de madibulă cele mai frecvente sunt la cei
de 20 - 29 (33.10 %) ani, urmaţi de vîrstele 30 - 39 (19.72%) şi 40 - 49 (17.61%) ani. Observăm că
majoritatea pacienţilor cu fracturi de mandibulă sunt persoane tinere, apte de muncă. Cu creşterea
vîrstei frecvenţa fracturilor de mandibulă scade. Aceasta se explică prin etiologia traumei, astfel la
bărbaţi au fost: agresiune – 83 (69.75%) pacienţi, accidente de circulaţie – 22 (18.49%), au căzut la
domiciliu - 6 (5.04%), catatraumatism - 3 (2.52%), loviţi de cal - 3 (2.52%), accidente de muncă - 2
(1.68%); la femei: agresiune -14 paciente (60.87%) , accidente de circulaţie - 5 (21.74%), au căzut
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la domiciliu - 3 (13.04%), catatraumatism - 1 (4.35%). La bărbaţi şi femei cu vîrsta între 20 - 29, 30
- 39, şi 40 - 49 ani predomină trauma prin agresiune şi accidente de circulaţie şi de muncă, iar la
vîrstele > 50 ani căderi accidentale la domiciliu.
Repartizarea contingentului de pacienţi după localizarea fracturii este prezentată în tabelul 2.
Repartizarea pacienţilor după localizarea fracturii
Tabelul 2
Unilaterale – 48 pacienţi

Bilaterale – 82 pacienţi Triple – 12 pacienţi

(33.8%)

(57.75%)

(8.45%)

Unică - 44 pacienţi Dublă - 4 pacienţi
Pr - 3 - (6.82%)

Pr - Cd - 1

A - M - 39 – (47.56%)

Cd – Cd – Pr – 5

M - 7- (15.91%)

M– A -1

A – A – 13 – (15.85%)

Cd – Cd – M – 2

Cp - 4 - (9,09%)

Cp – Cd - 1

M – Cd – 12 –(14.63%)

Cd – Cr – M – 2

A - 25 - (56.82%) Cd – Cr - 1

Pr – Cd – 3 – (3.66%)

R – Cp – M – 1

Cd - 5 - (11.36%)

M–R

– 2 – (2.44%)

M – M – Cd – 1

Cd – Cd – 2 – (2.44%)

A – M – Cd – 1

Cd – Cp – 2 – (2.44%)
A – Cd – 2 – (2.44%)
M - Cp – 2 – (2.44%)
M - M – 1 – (1.22%)
Cp – Cd – 1 – (1.22%)
A – Cp

-1 – (1.22%)

Pr – R

- 1 – (1.22%)

A - Pr - 1 - (1.22%)
Fract total 44

8

164
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Legendă: Pr – paramedian; M – menton; Cp – corp; A – angular; Cd – condil; R – ram; Cr –
coronoid.
Din tabelul 2 observăm că la 142 pacienţi au fost fracturi unilaterale în 48 cazuri (33.8%),
dintre care în 44 cazuri sunt fracturi unice, iar în 4 cazuri fracturi duble unilaterale cu 8 fracturi în
sumă. Fracturi bilaterale au avut majoritatea pacienţilor - 82 (57.75%) cu 164 fracturi în sumă. La
12 pacienţi (8.45%) au fost fracturi triple, cu 36 fracturi în sumă. Aşadar 142 pacienţi au avut 252
fracturi în total. Numărul maximal de fracturi unilaterale unice (56.82%) sau localizat în regiunea
27

angulară. În fracturile bilaterale, cele mai frecvente localizări (47.56%) au fost în

regiunile

angulare cu mentoniere.
Nu toate fracturile au fost supuse tratamentului chirurgical. Coraportul între fracturile totale
şi cele operate după localizare, accesul şi dispozitivul de fixare a fragmentelor este elucidat în
tabelul 3.
Repartizarea fracturilor în dependenţă de localizare, accesul la focarul de fractură şi
dispozitivul de fixare a fragmentelor
Tabelul 3
Locali

Fracturi totale

Fracturi operate

zarea
Nr.

%

fracturi

Nr.

%

fracturi

Fracturi

Fracturi

Minip

operate

operate

lacă

prin

prin

acces

acces

exooral

endooral

Fir

Şu
ru
b

Pr

14

5.56 %

10

71.43%

2

8

10

-

-

M

37

28.97%

33

89.19%

8

25

11

20

2

Cp

12

4.76 %

10

83.33%

6

4

5

5

-

A

96

38.09%

89

92.71%

15

74

51

34

4

Rm

4

1.59 %

3

75%

2

1

2

1

-

Cd

50

19.84%

37

74%

37

-

32

5

-

Cr

3

1.19 %

2

66.67%

2

-

2

-

-

Total

252

100%

184

72

112

113

65

6

(73.02%)
Legendă: Pr – paramedian; M – menton; Cp – corp; A – angular; Cd – condil; R – ram; Cr –
coronoid.
Notă! Printre fracturile operate prin acces exooral s-au numărat şi fracturile operate mixt,
endooral într-un focar de fractură şi exooral în celălalt: 1 fractură la ram, 8 la condil, 1 la coronoid.
De asemenea şi numărul total de fracturi operate prin acces exooral -72- va constitui cu 10 fracturi
operate mai puţin în grupul de referinţă. În continuare aceste fracturi vor fi atribuite la pacienţii
grupului de studiu, operaţi prin acces endooral cu explicaţiile corespunzătoare.
Localizarea fracturilor la pacienţii studiaţi de noi, elucidată în tabelul 3, demonstrează că
regiunea angulară cu 38.09% este cea mai afectată, apoi regiunea mentonieră cu 28.97% este
urmată de regiunea condilului cu 19.84% . Celelalte regiuni sunt mai puţin afectate. Datele despre
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localizarea fracturilor obţinute de noi sunt echivalente cu datele din literatura de specialitate [6, 27,
69, 102, 105, 180, 181, 193, 194, 195, 213, 229, 248]. Din 252 de fracturi totale au fost operate 184
fracturi (73%). Din fracturile operate cel mai des s-a intervenit în partea orizontală a mandibulei, în
regiunea angulară în 92.71 %, în regiunea mentonieră în 89.19%, în regiunea corpului în 71,43 % .
În partea verticală a mandibulei în toate regiunile sa intervenit în proporţie de aproximativ 2/3.
Fiecare regiune îşi are particularităţile sale clinice şi de tratament, folosind metode conservative sau
chirurgicale [179, 205, 227, 230, 232, 237].
Toţi pacienţii cu osteosinteză a mandibulei, în dependenţă de abordul către focarul de
fractură, au fost operaţi prin acces endooral sau exooral. Din tabelul 3 observăm că din 184 fracturi
operate, 72 fracturi (39.13%) s-au efectuat prin acces exooral, iar 112 fracturi (60.87%) prin acces
endooral. Fixarea fragmentelor s-a efectuat cu fir, şurub sau miniplacă. Astfel din 184 fracturi
operate în 113 (61.41%) a fost folosită miniplaca, în 65 (35.33%) s-a folosit firul metalic şi în 6
(3.26%) fracturi s-a folosit şurubul. Utilizarea acestor dispozitive în fiecare dintre fracturi se
observă în tabelul 3. Miniplăcile au fost utilizate în toate focarele de fractură, însă cele mai multe în
regiunea angulară şi condil urmate de regiunile mentonieră şi paramediană. Firul metalic nu s-a
folosit în regiunea paramediană şi la coronoid. Cu fir metalic mai des au fost fixate fracturile în
regiunea angulară şi mentonieră, de altfel, cu şuruburi identic.
Prin acces exooral au fost operaţi 47 pacienţi cu 72 focare de fractură. Prin acces endooral 95 pacienţi cu 112 fracturi dintre care la 24 pacienţi accesul endooral a fost completat cu miniincizii
transcutane cu 27 focare de fractură. La 9 pacienţi s-a folosit accesul endooral într-un focar de
fractură şi exooral în altul.
Adresarea pacienţilor. 61 de pacienţi s-au adresat de sine stătător; au fost îndreptaţi la
clinica chirurgie oro-maxilo-facială 43 pacienţi, cu ambulanţa au fost aduşi 29 pacienţi şi 9 pacienţi
au fost transferaţi din alte secţii. În mod urgent au fost internaţi 134 pacienţi, iar 8 în mod planic.
După activitatea socială pacienţii au fost repartizaţi astfel: invalizi-4; pensionari-13;
studenţi-16; încadraţi în cîmpul muncii -35; neîncadraţi în cîmpul muncii -74.
Timpul de la traumatism pînă la adresarea în staţionar. Adresarea pacienţilor pînă la
internare: media 5,15 zile. Ziua pat media - 11,61zile. Majoritatea pacienţilor - 61 (42.96%) – s-au
adresat în primele 24 ore de la traumatism, 40 pacienţi (28.17%) s-au adresat în următoarele trei
zile. La a 5-a – a 10-a zi s-au adresat 24 (16,9%), iar la a 11-a – a 44-a zi, 17 (11.97%) pacienţi.
Motivul principal al adresării tîrzii a fost neglijenţa pacienţilor pe un fon de ebrietate etilică, cultura
joasă.
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Tratamentul chirurgical al pacienţilor se efectuează diferit, de la momentul traumatismului
(tabelul 4), în dependenţă de timpul adresării în staţionar, timpul necesar pentru examinarea clinică
şi pregătirea preoperatorie.
Repartizarea pacienţilor după timpul de la traumatism pînă la operaţie
Tabelul 4
Ziua

Pacienţi

%

1–2

7

4.93

3–5

31

21.83

6–8

24

16.9

9 – 12

39

27.47

13 – 17

22

15.49

18 – 48

19

13.38

Total

142

100

Examinînd tabelul 4, observăm că în primele două zile de la traumatism au fost operaţi cei
mai puţini pacienţi. Acest fapt este determinat de timpul adresării pacienţilor şi de timpul necesar
pentru examinarea lor. Majoritatea pacienţilor sunt operaţi la a 3-a - a 5-a zi după ce s-au examinat
şi s-a planificat tratamentul chirurgical sau după a 9 zi, cînd se atenuează inflamaţia acută în focarul
de fractură şi apare perioada favorabilă pentru osteosinteză.
În dependenţă de accesul la focarul de fractură pacienţii au fost separaţi în două grupuri:
Grupul de studiu l-au constituit 95 pacienţi, operaţi prin acces endooral; grupul de
referinţă - 47 pacienţi operaţi prin acces exooral.
Dispozitivele de fixare a fragmentelor nu sunt asemănătoare între ele după rezistenţa
mecanică, biocompatibilitatea cu organismul uman, compoziţia chimică, modul de fixare a
fragmentelor etc., de aceea noi am considerat raţională separarea pacienţilor şi după dispozitivul de
fixare a fragmentelor.
Ambele grupuri, după dispozitivul de fixare a fragmentelor, au fost împărţite în trei
subgrupuri. Pacienţii grupului de studiu au fost separaţi în următoarele subgrupuri: subgrupul PEd
l-au alcătuit 52 pacienţi, la care s-a efectuat osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu
miniplăci din titan, 39 pacienţi, la care osteosinteza mandibulei prin acces endooral s-a efectuat cu
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fir metalic, au alcătuit subgrupul FEd şi 4 pacienţi, la care osteosinteza mandibulei prin acces
endooral s-a efectuat cu şuruburi decalate, au alcătuit subgrupul ŞEd. Fiecare subgrup din grupul
de studiu va fi comparat cu subgrupul omonim din grupul de referinţă, astfel, pacienţii grupului de
referinţă, au fost separaţi, de asemenea, în trei subgrupuri: subgrupul PEx l-au alcătuit 29 pacienţi,
la care osteosinteza mandibulei prin acces exooral s-a efectuat cu miniplacă din titan, subgrupul
FEx l-au alcătuit 17 pacienţi, la care osteosinteza mandibulei prin acces exooral s-a efectuat cu fir
metalic, şi un pacient, la care osteosinteza mandibulei prin acces exooral s-a efectuat cu şurub
decalat, a alcătuit subgrupul ŞEx. Caracteristica mai detaliată a fiecărui subgrup va fi expusă în
următorul capitol.

ŞEd

FEd
39
41%

Grupele lotului de bază

ŞEx

4

1

4%

2%

PEd
52
55%

Grupele lotului martor

FEx
17
36%

PEx
29
62%

Fig.1. Repartizarea subgrupurilor de pacienţi în grupurile de studiu şi de referinţă

2.2. Caracteristica dispozitivelor de fixare a fragmentelor
utilizate la pacienţii în studiu.
Pentru fixarea fragmentelor am utilizat miniplăci din titan „Конмет‖, „Stryker‖ , „Syntez‖
(fig. 2) de diferită configuraţie, cu lungima de la 2 pînă la 6 cm, cu grosimea de 2 mm, numărul
orificiilor 4 – 8 şi şuruburi cu diametrul de 2 şi 2,3 mm, iar lungime de la 5 pînă la 17 mm. Forarea
canalelor în fragmente a fost efectuată cu bormaşina, piesa dreaptă, freze calibrate cu diametrul 1,6
mm. Diametrul frezei este mai mic cu 0,4 mm decît diametrul şuruburilor, ceea ce permite fixarea
primară rigidă în corticala osului mandibular. Adîncimea şi direcţia canalului forat era apreciată cu
ajutorul tijei indicator. Pensetele pentru menţinerea şurubului la capătul de lucru sunt ajustate la
forma şi diametrul lui. Şurubelniţele simple sau cu sistem de menţinere a şurubului sunt adaptate la
forma capului şurubului. Şurubelniţa cu menghină fixează şi menţine strîns şurubul la introducerea
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lui în canalele create pentru sinteză. Ea se utilizează cu preferinţă la accesul transcutan, pentru
facilitarea manipulaţiilor în spaţiul de lucru îngust şi în ţesuturile moi.

Fig.2. Setul de osteosinteză
Pentru sutura osoasă a fost utilizat fir metalic din oţel inoxidabil sau titan cu diametru 0,40,8 mm. Forarea canalelor în fragmente se efectuează cu bormaşina, piesa dreaptă, freze cilindru şi
sferă cu diametru corespunzător № 9, 11, 13.

2.3. Pregătirea preoperatorie a pacienţilor cu fractură de mandibulă
Pregătirea preoperatorie a pacienţilor a inclus:


Examenul clinic subiectiv şi obiectiv, paraclinic de laborator şi radiologic;



Consultaţia altor specialişti;



Stabilirea diagnozei şi planului de tratament;



Prelucrarea chirurgicală primară a fracturii include:
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Aplicarea atelelor confecţionate individual sau standard la maxilă şi mandibulă la toţi
pacienţii dentaţi în vederea rezolvării fracturii prin metoda conservativ-ortopedică;
Repoziţia - repunerea manuală, instrumentală sau ortopedică în poziţie anatomică corectă a
fragmentelor deplasate. Se efectuează sub anestezie locală înainte de imobilizarea
intermaxilară. Dacă nu se reuşeşte repoziţia fragmentelor unimomentan, ele pot fi repuse
treptat în timp, cu ajutorul tracţiunii elastice;
Imobilizarea - menţinerea fragmentelor în poziţie anatomică corectă prin fixarea elastică sau
rigidă a mandibulei în ocluzie centrică pentru perioada necesară consolidării;
Tactica dintelui din linia de fractură.
În cazul reducerii deplasării şi menţinerea fragmentelor în poziţie anatomică corectă vom
considera tratamentul ortopedic efectiv. Pentru consolidarea fragmentelor vom menţine
imobilizarea intermaxilară pentru 28 zile. Pentru micşorarea perioadei de imobilizare, chiar şi în
cazul tratamentului ortopedic efectiv, la dorinţa pacienţilor se poate recurge la osteosinteză. Numai
prin osteosinteză fragmentele pot fi fixate suficient de stabil, fapt ce permite înlăturarea imobilizării
intermaxilare imediat postoperator cu preluarea precoce a funcţiilor mandibulei.
Imposibilitatea reducerii deplasării fragmentelor cu diverse atele sau alte procedee
ortopedice a fost considerată indicaţie către osteosinteză. De asemenea indicaţie către osteosinteză
este imposibilitatea imobilizării intermaxilare (edentaţii totale, subtotale, parţiale; dinţi lezionaţi,
abraziaţi, mobili) sau contraindicaţii către imobilizare (pacienţi ce suferă de epilepsie cu accese
periodice, pacienţi cu dereglări a funcţiei locomotorii, cu dereglări psihice, pacienţii cu boli de ordin
general, de asemenea cu anchiloza ATM, contractura musculară, constricţia ţesuturilor moi etc.);


Tratamentul medicamentos care prevede preîntîmpinarea complicaţiilor. Se indică preparate

antibacteriene, medicamente care îmbunătăţesc proprietăţile reologice ale sîngelui şi microcirculaţia
tisulară, preparate antihistaminice, imunostimulanţi, preparate ce stimulează consolidarea
fragmentelor, tratament medicamentos concordat cu alţi specialişti la prezenţa afecţiunilor asociate,
combinate sau concomitente de ordin general;
În perioada preoperatorie pacienţii sunt examinaţi de către medicul anesteziolog pentru
evaluarea posibilităţii anesteziei generale prin intubare nazotraheală. Intubarea nazotraheală, după
părerea noastră, este optimală pentru efectuarea osteosintezei mandibulei prin acces endooral.
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2.4. Metode de osteosinteză a mandibulei
2.4.1. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan
Această metodă necesită anumite deprinderi din partea chirurgului, deoarece este însoţită de
anumite dificultăţi, legate de manipulaţii într-un spaţiu îngust şi adînc cu vizibilitatea redusă a
cîmpului operator [151, 153], (Certificat de inovator nr. 4196 din 05.11.2004). Operaţia, de
regulă, se efectuează sub anestezie generală prin intubare nazotraheală, însă poate fi şi locală cu
potenţare [47, 48].
Etapele sunt următoarele:
Descoperirea focarului de fractură. Incizia ţesuturilor moi pînă la os se efectuează cu 4 5 mm mai jos de marginea gingivală în regiunea anterioară şi corpul mandibulei. Pentru regiunea
angulară se practică o incizie în „baionetă‖. Lungimea inciziei deasupra focarului de fractură
trebuie să fie suficientă pentru manipulaţiile ulterioare. În cazul cînd mucoasa nu prezintă leziuni, se
crează un lambou mucoperiostal tipic. Cînd mucoasa este lezionată, incizia se efectuează în
prelungirea plăgii. Se decolează şi se mobilizează lamboul mucoperiostal, descoperindu-se faţa
externă a fragmentelor suficient pentru a fi aplicată miniplaca.
Explorarea focarului de fractură. După evidenţierea focarului de fractură nu este
suficientă doar inspecţia lui, ci trebuie confruntat examenul clinic cu cel radiologic, pentru
depistarea corpilor străini (fragmente dentare, eschile osoase libere, etc.). Se apreciază gradul şi
sensul de deplasare a fragmentelor, numărul şi poziţia liniilor de fractură, eventual interpoziţia de
ţesuturi moi. Se înlătură cheagurile de sînge, corpii străini, eschilele osoase libere. Hemostaza şi
lavajul focarului de fractură cu soluţii antiseptice.
Extracţia dinţilor din linia de fractură (după indicaţii, vezi subcapitolul 2.5).
Fixarea rigidă obligatorie a fragmentului mare mandibular în ocluzie centrică. Se
efectuează la pacienţii dentaţi prin intermediul acelor sisteme de imobilizare intermaxilare care au
fost instalate pînă la operaţie. În cazul în care nu au fost instalate aceste sisteme, se poate utiliza
ligaturile intermaxilare cu fir metalic sau şuruburi transosoase şi fir metalic pentru imobilizare.
Reducerea deplasării fragmentelor se efectuează manual sau instrumental. Fragmentul
(fragmentele) mic se aduce în poziţie anatomică corectă, orientîndu-ne după configuraţia liniei de
fractură. În cazul fragmentului mic dentat ne orientăm şi după criteriile ocluzale. Linia de fractură
serveşte ca un reper pentru repoziţia precisă a fragmentelor. Între timp marginile bonturilor osoase
sunt supuse osteolizei, astfel, pierdem acest reper. Acest criteriu de asemenea influenţează timpul
optimal pentru osteosinteză care este constituit din primele 1-3 zile după traumatism.
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Alegerea miniplăcilor de osteosinteză. Se aleg miniplăci de osteosinteză potrivite situaţiei
locale şi care să aibă minimum cîte două găuri pe ambele părţi ale liniei de fractură, astfel încît cea
mai apropiată gaură să fie situată la 0,7 – 0.8 cm de aceasta.
Adaptarea miniplăcilor. Corticala vestibulară a mandibulei nu prezintă o suprafaţă plană,
de aceea miniplaca trebuie conformată la relieful osos. Fixarea miniplăcii se efectuează în
corespundere cu linia optimală de osteosinteză (fig. 3) – The Ideal Osteosynthesis Line (Champy
M. şi colab. 1983, 1986, 2004, Strasbourg Osteosynthesis Research Group). Acceastă linie
corespunde bazei procesului alveolar. Posterior de orificiile mentoniere ea se situează între
apexurile dentare şi canalul mandibular. În regiunea angulară ea se prelungeşte pe linia oblică
externă, trecînd pe suprafaţa internă a ramului mandibulei. În sectorul frontal apare o linie
suplimentară, care se află la marginea inferioară a mandibulei între orificiile mentoniere. Locul de
aplicare a dispozitivelor de sinteză corespunde punctului de interferinţă dintre zona de tensiune şi
cea de compresiune unde nu are loc creşterea forţei de pîrghie, care ar favoriza deschiderea
fracturii. În dependenţă de localizarea fracturii se alege numărul şi configuraţia optimală a
miniplăcilor.

Fig. 3. Linia optimală de osteosinteză a mandibulei (M.Champy et al. 2004,
www.sorg-group.com)
La fracturile localizate în regiunea mentonieră obligatoriu sunt folosite două miniplăci.
Prima miniplacă se va plasa inferior de marginea alveolară cu aproximativ două lungimi de coroană
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dentară şi forarea canalelor cu preponderenţă în spaţiul interdentar. A doua miniplacă se va plasa
inferior de prima, la o distanţă nu mai puţin de 5 mm una de alta. Aplicate astfel în această regiune,
miniplăcile se opun şi forţelor de torsiune, generate de tracţiunea muşchilor inseraţi pe partea
internă a mandibulei.
La fracturile corpului mandibulei în regiunea molarilor se întrebuinţează o singură
miniplacă, fiind plasată superior de axul longitudinal geometric al mandibulei luînd în consideraţie
topografia rădăcinilor dentare şi canalului alveolar inferior.
Pentru aplicarea miniplăcilor în regiunea angulară, de către noi au fost elaborate trei variante
(fig. 4), (Certificat de inovator nr. 4298 din 30.03.2005). Indicaţiile alegerii fiecărei variante sunt
în funcţie de particularităţile anatomice ale regiunii.

Fig.4. Variante de osteosinteză a mandibulei în regiunea angulară
În prima variantă se utilizează o singură miniplacă. Porţiunea medială a miniplăcii se
aplică pe suprafaţa externă, iar cea distală pe triunghiul retromolar. În acest caz, astfel aplicată,
miniplaca are funcţia de menţinere a fragmentelor în poziţia corectă pentru perioada necesară
consolidării. Imobilizarea intermaxilară este obligatorie, însă de durată mai mică decît în cazul
fixării cu fir metalic. Această intervenţie noi am numit-o „osteosinteza stabilă” (Certificat de
inovator nr. 4259 din 19.01.2005). Această variantă poate fi utilizată în cazurile cînd linia oblică
externă şi triunghiul retromolar sunt proeminente, cînd molarul trei lipseşte sau a fost în retenţie şi
după extracţia lui, intraoperator s-a păstrat corticala la marginea alveolară, suficient pentru aplicarea
miniplăcii. Forarea canalelor de sinteză poate fi efectuată prin cavitatea bucală.
În varianta a doua miniplaca pe cale endoorală se aplică pe suprafaţa externă a unghiului
mandibulei inferior la 0,5 – 0,7 cm de linia oblică externă. Această variantă este indicată în cazul
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cînd linia oblică externă şi triunghiul retromolar nu sunt pronunţate, corticala vestibulară este
subţire la marginea alveolară sau este fracturată multiplu.

În acest caz forarea canalelor în

fragmentul distal pe cale endoorală este imposibilă. Pentru executarea ei se recurge la accesul
transcutan [154]. Atunci cînd se foloseşte numai această miniplacă, obligatoriu se va menţine şi
imobilizarea intermaxilară. (vezi varianta 1)
Crearea accesului transcutan (Certificat de inovator nr. 4202 din 22.11.2004). După
aseptizarea tegumentelor faciale geniomaseterine se introduce perpendicular acul seringii
transfixiant prin ţesuturile moi, în aşa mod încît vîrful lui să coincidă cu linia de fractură. Astfel
este apreciat locul miniinciziei. Se practică o miniincizie cutanată liniară de aproximativ 0,5 cm
(fig. 5A ). Apoi, în mod bont cu pensa se trece prin ţesuturile moi pînă la corticala osoasă, creînd un
tunel. Elasticitatea ţesuturilor moi

permite deplasarea lor antero-posterioară, suficient pentru

crearea prin acest tunel a patru canale osoase corespunzător găurilor din miniplăci. Se aplică
miniplca prin cavitatea bucală în poziţia descrisă mai sus şi se ţine în contact cu osul cu ajutorul
unui instrument. Prin tunelul creat se trece o freză calibrată. Se forează orificiul osos în corticala
externă sau transfixiant (prin ambele corticale) pentru primul şurub plasat proximal de linia
fracturii. Forarea canalelor de sinteză se efectuează cu freze calibrate astfel ca diametrul frezei să fie
cu 0,4 mm mai mic decît diametrul şuruburilor. Forarea se face perpendicular, la suprafaţa
corticalei. Obligatoriu se va iriga locul forării cu un jet de soluţie (ser fiziologic, furacilină etc.) rece
sterilă, pentru prevenirea combustiei osoase.
Prin tunelul creat este trecută şurubelniţa în cavitatea bucală (fig. 5B). Şurubul este preluat
de şurubelniţă din partea cavităţii bucale şi este inserat prin gaura proximală a miniplăcii în canalul
osos creat.
Prin acelaşi tunel se repetă manopera şi la cealaltă gaură proximală. Odată introduse cele
două şuruburi se înşurubează alternativ, pînă cînd fiecare şurub nu este aşezat strîns în miniplacă.
Ulterior este inspectat întregul traseu al fracturii şi reducerea definitivă a deplasării fragmentului
mic. În continuare se forează următoarele canale şi se inserează şuruburile în celelalte două orificii
ale miniplăcii (în fragmentul mare).
În varianta a treia se utilizează două miniplăci. Prima miniplacă se aplică la marginea
alveolară prin una din cele două variante descrise anterior. A doua miniplacă se aplică la marginea
bazilară. Poziţia ei trebuie să fie sub nivelul apexurilor dentare sau a canalului mandibular. Pentru
crearea orificiilor de sinteză şi inserarea şuruburilor este folosit accesul transcutan. În accestă
variantă două miniplăci asigură o stabilitate şi o fixare rigidă a fragmentelor fără imobilizare
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suplimentară intermaxilară. Această intervenţie noi am numit-o „osteosinteza funcţional stabilă”
[155], (Certificat de inovator nr. 4297 din 30.03.2005).

Fig. 5 (A). Miniincizia cutanată

Fig. 5 (B). Preluarea şurubului cu
şurubelniţa prin tunel

Fixarea sistemului fragment – miniplacă – fragment reprezintă momentul esenţial al
osteosintezei. Fixarea în poziţie corectă se efectuează cu cel puţin două şuruburi în fiecare fragment.
Inserarea şuruburilor trebuie făcută cu un efort dozat pentru a obţine o stabilitate primară a
fragmentelor, însă nu exagerat, pentru a evita deformaţia şurubului sau fracturarea lui.
Înlăturarea imobilizării intermaxilare. În cazul osteosintezei stabile imobilizarea
intermaxilară este obligatorie, însă de durată mai mică decît în cazul fixării cu fir metalic: la fracturi
unilaterale sau bilaterale, cînd s-a intervenit în fiecare focar de fractură imobilizarea a fost înlătură
în a 14-a zi; la fracturi bilaterale sau triple cînd nu s-a intervenit în fiecare focar de fractură,
imobilizarea a fost înlăturată în a 28-a zi (asemenea osteosintezei cu fir metalic) pentru consolidarea
în celălalt focar de fractură, unde nu s-a intervenit chirurgical. La osteosinteza funcţional stabilă
imobilizarea intermaxilară poate fi înlăturată în timpul operaţiei sau imediat postoperator.
Închiderea plăgii. După inspecţia finală se efectuează hemostaza, se prelucrează plaga cu
soluţii antiseptice, se reaplică părţile moi şi se suturează. Drenajul nu este obligator dacă hemostaza
a fost corect executată. Hipotermia local se menţine cu punga cu gheaţă timp de 1 – 2 ore. Timpul
operaţiei la un focar de fractură constituie de obicei 50 – 60 minute.
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2.4.2. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu fir metalic
Este o metodă de adaptare şi fixare în poziţie corectă a fragmentelor prin sutură cu fir
metalic. Firul metalic nu asigură o stabilitate rigidă a fragmentelor, deoarece nu se poate opune
tuturor forţelor care acţionează în focarul de fractură. El le menţine în poziţia anatomică corectă
după repoziţia lor pe perioada necesară pentru consolidare. Osteosinteza cu fir metalic necesită
imobilizarea intermaxilară obligatorie pe toată perioada de consolidare. Metoda poate fi folosită
doar în asociere cu metodele de imobilizare. Această intervenţie noi am numit-o „osteosinteza de
menţinere”.
Metoda este simplă, de scurtă durată şi nu necesită instrumentar special. Se efectuează de
obicei sub anestezie locală cu potenţare sau generală.
Etapele sunt următoarele:
Descoperirea focarului de fractură;
Explorarea focarului de fractură;
Extracţia dinţilor din linia de fractură (după indicaţii, vezi subcapitolul 2.5);
Etapele enumerate sunt identice cu metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral
cu miniplăci din titan, unde s-a efectuat descrierea în detalii a fiecărei etape. Următoarele etape
diferă de metoda precedentă, de aceea le vom descrie mai amănunţit.
Crearea orificiilor de sinteză. Noi am propus două variante de osteosinteză ale
fragmentelor cu fir metalic prin acces endooral.
În varianta 1 firul metalic fixează fragmentele monocortical, de obicei corticalele
vestibulare. Sutura monocorticală se indică în cazul cînd linia de fractură cuprinde alveola dintelui,
care trebuie extras intraoperator. De regulă, la fracturile angulare se extrage molarul 3, care nu
prezintă interes funcţional. La fracturile localizate anterior, extracţia dinţilor care prezintă
importanţă funcţională şi estetică nu se efectuează, cu excepţia indicaţiilor absolute ale extracţiei
(proces inflamator periapical, fractură dentară, mobilitate patologică gr. II-III etc.). Prin alveola
postextracţională intraoperatorie este trecut firul metalic. În această variantă nu este necesară
decolarea lamboului mucoperiostal din partea linguală pentru trecerea firului metalic. Metoda este
simplă, rapidă, cu traumatism minimal. Stabilitatea mecanică a firului metalic şi rezistenţa
corticalelor în această variantă asigură menţinerea fragmentelor în poziţia corectă pe perioada
consolidării, însă obligatoriu cu imobilizare intermaxilară pentru 26-28 zile.
În varianta 2 firul metalic fixează fragmentele bicortical. În această variantă firul metalic
trece prin ambele corticale (vestibulară şi linguală) ale procesului alveolar. Traumatismul operator
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este mai mare, decolîndu-se lambourile mucoperiostale din ambele părţi pentru trecerea firului
metalic. Se utilizează această variantă în cazurile cînd fragmentele sunt edentate. Fixarea bicorticală
este mai stabilă, deoarece sunt antrenate ambele corticale şi suprafaţa de contact a ligaturii firului
metalic cu osul este mai mare. Cu toate acestea rezistenţa mecanică a firului metalic nu se măreşte.
El nu se opune forţelor de desfacere a fragmentelor. Din acestea rezultă că perioada imobilizării
intermaxilare este aceeaşi (de 26-28 zile ).
Fiecare din variantele propuse vor fi alese în corespundere cu situaţia clinică concretă, avînd
ca bază traumatismul minimal, simplitatea metodei, durata scurtă a intervenţiei.
În cazul fracturii angulare, cînd nu este posibilă

forarea canalul de osteosinteză

în

fragmentul distal prin acces endooral, el este creat prin acces transcutan, după metoda descrisă
anterior. Firul metalic va fi trecut prin cavitatea bucală.
Aplicarea firului metalic prin canalele create pentru sinteză. În cazul utilizării firului
metalic ca dispozitiv de fixare a fragmentelor prin acces endooral sunt întîlnite dificultăţi la trecerea
firului metalic prin canalele forate mono- sau bicortical, fapt condiţionat de direcţia canalului forat,
care de cele mai dese ori are următoarea orientare: vestibular – anterior şi superior iar lingual
posterior şi inferior. La introducerea firului metalic din partea vestibulară nu întîmpinăm dificultăţi
prin vizibilitatea bună a corticalei externe. La trecerea firului metalic din partea linguală din cauza
cîmpului vizual redus şi direcţia oblică a canalelor forate apar un şir de dezavantaje:


Decolarea mai pronuţată a lamboului mucoperiostal lingual pentru a evidenţia orificiul

canalului forat;


Are loc o deplasare mai pronunţată a fragmentelor cu agravarea stării fasciculului

vasculonervos din canalul mandibular;


Chirurgul favorizează traumatismul suplimentar al fragmentelor în timpul manipulaţiilor de

introducere a firului.
În încercarea de a introduce firul metalic din partea linguală se pierde cel mai mult timp,
aproximativ jumătate din toată intervenţia.
Pentru evitarea acestor dificultăţi noi am propus utilizarea a 2 fire metalice în 2 răsuciri
(Certificat de inovator nr. 4204 din 23.11.2004).

Descrierea metodei.
După decolarea lambourilor, explorarea focarului de fractură, aprecierea orificiilor canalelor
de sinteză şi forarea lor în corespundere cu principiile de osteosinteză, se introduce cîte un fir
metalic prin ambele canale din partea vestibulară (fig.6). În partea linguală ambele fire se întîlnesc
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şi sunt răsucite într-un laţ simplu sau compus în dependenţă de grosimea, rigiditatea şi compoziţia
aliajului firului metalic (fig.7). Firele metalice sunt tracţionate spre vestibular, astfel ca nodul din
lingual să se sprijine pe corticală şi nu în linia de fractură. Din partea vestibulară firele sunt răsucite
obţinînd al doilea laţ. Prin utilizarea a 2 fire metalice în 2 răsuciri se evită neajunsurile metodei
tradiţionale şi obţinem următoarele avantaje:


Traumatism minimal;



Durată scurtă a operaţiei;



Se evită manipulaţiile de prisos de lungă durată;



Metoda este simplă;



Complicaţii minimale.

Fig. 6. Introducerea a 2 fire de sinteză

Fig. 7. Răsucirea laţului lingual

prin ambele orificii vestibulare
Aplicarea materialului de sutură. O atenţie deosebită se acordă suturării plăgii în cavitatea
bucală, care trebuie să fie efectuată etanş, pentru separarea ei de mediul septic oral. În osteosinteza
mandibulei prin acces endooral cu fir metalic întîmpinăm dificultate la etapa suturării. Osteosinteza
mandibulei cu fir metalic prin acces endooral prevede instalarea fragmentului mare a mandibulei în
ocluzie centrică înainte de fixarea fragmentelor cu firul metalic. Luînd în consideraţie că firul
metalic nu asigură o stabilitate rigidă monomaxilară a fragmentelor, deschiderea gurii pentru
aplicarea suturilor pe ţesuturile moi frecvent provoacă o deplasare secundară a fragmentelor. În
acest caz este necesar a reduce din nou deplasarea şi fixarea repetată. Astfel durata operaţiei se
măreşte, traumatismul este mai pronunţat, apar manipulaţii de lungă durată, ce sunt de prisos,
inutile, se consumă suplimentar material pentru operaţie. Dacă deplasarea nu va fi redusă, creşte
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probabilitatea complicaţiilor în perioada postoperatorie. Pentru evitarea acestor dificultăţi noi am
propus metoda de suturare (Certificat de inovator nr. 4229 din 28.12.2004).
Descrierea metodei
După aplicarea firului metalic simplu sau a 2 fire răsucite prin canalele forate pentru sinteză
mono- sau bicortical, nu efectuăm repoziţia şi fixarea fragmentelor, ci mai întîi aplicăm suturi la
ambele margini ale plăgii vestibular şi lingual, suficiente pentru închiderea etanşă a plăgii, minuţios
mai ales după ultimul dinte. În acest caz deschidem gura pacientului larg obţinînd un cîmp operator
bine vizibil. Firele de sutură le separăm cu 2 pense distal şi mezial de firele metalice de sinteză, fără
a le lega (fig.8). Numai după aceasta efectuăm următoarea etapă.
Fixarea rigidă obligatorie a fragmentului mare dentat în oncluzie centrică cu ligaturi
metalice intermaxilare.
Repunem fragmentul mic în poziţie anatomică corectă şi-l fixăm prin răsucirea firelor
metalice.

Fig. 8. Fixarea fragmentelor cu fir metalic după aplicarea suturilor
şi imobilizarea intermaxilară.
Închiderea plăgii. După inspecţia finală se efectuează hemostaza, se prelucrează plaga cu
soluţii antiseptice, se reaplică părţile moi. Apoi ligaturăm firele de sutură a plăgii mai întîi firul
după ultimul dinte, apoi din distal spre medial. Drenajul nu este obligator dacă hemostaza a fost
corect executată. Hipotermia local se menţine cu punga cu gheaţă timp de 1 – 2 ore.
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Aşadar, firele de sutură, aplicate înaitea imobilizării în condiţia deschiderii maximale a gurii,
permit repartizarea ţesuturilor moi în poziţie corectă sub control vizual. Firele de sutură separate de
firul metalic anterior şi posterior cu cîte o pensă nu împiedică efectuarea manoperelor ulterioare.
Prin utilizarea procedeului de suturare propus se evită neajunsurile metodei tradiţionale şi se
obţine următoarele avantaje:


Metoda este simplă;



Se preîntîmpină deplasarea secundară a fragmentelor;



Durată mai scurtă a operaţiei;



Se evită manipulaţiile de prisos de lungă durată;



Metoda este economic mai avantajoasă;



Complicaţii minimale.
Înlăturarea imobilizării intermaxilare. În cazul osteosintezei de menţinere imobilizarea

intermaxilară este obligatorie şi se va menţine pentru toată perioada necesară consolidării 26-28
zile. Timpul operaţiei la un focar de fractură constituie de obicei 30 – 40 minute.
2.4.3. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu şuruburi decalate
Fracturile de mandibulă oblice cauzează dificultăţi în tratamentul lor atît prin metode
conservativ ortopedice, cît şi chirurgicale. De obicei, aceste fracturi se supun tratamentului
chirurgical prin acces endo- sau exooral. Accesul endooral este preferabil petru avantajele sale faţă
de cel exooral.
Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu fir metalic este o metodă simplă, des
utilizată, însă la aceste fracturi nu se obţine o repoziţie şi fixare satisfăcătoare a fragmentelor. În
timpul răsucirii firului metalic are loc o alunecare a suprafeţelor de fractură, una faţă de cealaltă
[152]. Pentru preîntîmpinarea acestor neajunsuri am propus o metodă alternativă de osteosinteză în
fracturile de mandibulă oblice prin acces endooral (Certificat de inovator nr. 4591a, din
26.12.2007). Această metodă este o combinaţie a osteosintezei cu şuruburi decalate [147], şurub
monocortical şi fir metalic. Pentru fixarea fragmentelor au fost folosite şuruburi decalate, bicorticale
şi monocorticale cu diametrul de 2 mm, lungime de 7, 9, 15, 17 mm, fir metalic pentru osteosinteză
cu diametru de 0,6 mm, freze calibrate cu diametrul de 1,6 mm, 2,4 mm, şurubelniţe.

Descrierea metodei
Etapele sunt următoarele:
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Descoperirea focarului de fractură;
Explorarea focarului de fractură;
Extracţia dinţilor din linia de fractură (după indicaţii, vezi subcapitolul 2.5).
Etapele enumerate sunt identice cu metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral
cu miniplăci din titan unde s-a efectuat descrierea în detalii a fiecărei etape. Următoarele etape
diferă de metoda precedentă, de aceea le vom descrie mai amănunţit.
Fixarea rigidă obligatorie a fragmentului mare mandibular în ocluzie centrică. Se
efectuează la pacienţii dentaţi prin intermediul acelor sisteme de imobilizare intermaxilare care au
fost instalate pînă la operaţie. În cazul în care nu au fost instalate aceste sisteme, se pot utiliza
ligaturile intermaxilare cu fir metalic sau şuruburi transosoase şi fir metalic pentru imobilizare.
Reducerea deplasării fragmentelor. Se efectuează manual sau instrumental. Fragmentul
mare dentat este instalat în ocluzie centrică cu ajutorul atelelor sau cu ligaturi intermaxilare.
Ulterior este redusă deplasarea fragmentului (fragmentelor) mic, aducîndu-le în poziţie anatomică
corectă.
Fixarea fragmentelor. Se efectuază cu şurub decalat bicortical cu lungimile: 13, 15, 17 mm
(lungimea şurubului e determinată de grosimea mandibulei în diferite regiuni şi particularităţile
anatomice individuale) şi diametrul de 2 mm. Pentru aceasta se realizează un canal prin forare, mai
întîi pe fragmentul exterior (cel mai apropiat de capul şurubului), cu o freză de 2,4 mm diametru,
adică mai mare decît diametrul şurubului, efectuînd un canal de alunecare. Cînd s-a ajuns la
fragmentul intern (cel mai depărtat de capul şurubului), se continuă forarea cu o altă freză,
diametrul de 1,6 mm, efectuînd un canal de filetare (fig. 9A, 9B). Consecutivitatea frezelor poate
fi schimbată (mai întîi folosim freza de 1,6 mm în ambele fragmente, apoi în primul fragment
lărgim canalul de sinteză cu freza de 2,4 mm). Dacă filetele şurubului ar fi prinse şi în primul
fragment, aceasta ar împiedica apropierea fragmentului doi. Introducerea şurubului decalat trebuie
să se facă în aşa fel încît direcţia axului său să cadă perependicular pe linia de fractură.
Principiul dat este dificil de realizat în regiunea angulară. Pentru a facilita manopera
menţionată este folosită miniincizia transcutană. Acest procedeu este miniinvaziv, cicatricea
rezultată pe pielea feţei este neînsemnată, ceea ce facilitează mult accesul endooral în regiunea
angulară. Pentru avantajele sale recomandăm utilizarea mai pe larg a miniinciziilor transcutane, care
completează accesul endooral în regiunea angulară.
După fixarea fragmentelor cu şurubul decalat se mai apreciază o mobilitate între fragmente.
Un singur şurub decalat nu asigură o stabilitate rigidă. Pentru diminuarea mobilităţii este necesar de
fixat suplimentar fragmentele. Aplicarea încă a unui şurub decalat la marginea alveolară nu este
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posibilă din lipsa spaţiului necesar. Iar aplicarea lui în poziţie inferioară faţă de primul măreşte
riscul traumării fasciculului vasculonervos al canalului mandibular. Pentru a reduce mobilitatea
fragmentelor, noi am propus utilizarea firului metalic şi şurubului monocortical pe care îl fixăm în
fragmentul doi, deasemenea, la marginea alveolară. Astfel este obţinut un punct suplimentar de
fixare care asigură o stabilitate mai bună a fragmentelor (fig. 9 C, 9 D).

A.

C.

B.

D.
Fig. 9A. Schema fixării a două obiecte cu şurub decalat. 9B. Schema fixării

fragmentelor mandibulare oblice cu şurub decalat. 9C. OP pacientului X. Fractura oblică a
mandibulei în regiunea angulară cu deplasare, fixarea intermaxilară a fragmentelor. 9D
Osteosinteza mandibulei la acelaşi pacient cu şurub decalat, şurub monocortical şi fir metalic.
După fixarea şurubului decalat, în fragmentul doi fixăm şurubul monocortical. În jurul
şurubului bicortical decalat şi şurubului monocortical trecem un fir metalic pe care îl răsucim. Apoi
fixăm definitiv ambele şuruburi pentru a tensiona şi a menţine firul metalic.
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Închiderea plăgii. După inspecţia finală se efectuează hemostaza, se prelucrează plaga cu
soluţii antiseptice, se reaplică părţile moi şi se suturează. Drenajul nu este obligator dacă hemostaza
a fost corect executată. Hipotermia se menţine local cu punga cu gheaţă timp de 1 – 2 ore.
Înlăturarea imobilizării intermaxilare. Prin metoda cu şurub decalat şi fir metalic obţinem
o fixare mai stabilă a fragmentelor decît în cazul metodei cu fir metalic, însă mai puţin stabilă decît
în cazul metodei cu miniplăci. Astfel, această metodă de asemenea am numit-o „osteosinteza de
menţinere‖, în care imobilizarea intermaxilară este obligatorie şi se va menţine pentru toată
perioada necesară consolidării 26-28 zile.
Timpul operaţiei la un focar de fractură constituie, de regulă, 40 – 50 minute.
2.4.4. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces exooral cu miniplăci din titan
Osteosinteza mandibulei prin acces exooral este o metodă tradiţională utilizată şi actual de
către mulţi specialişti. Traumatismul masiv suplimentar şi cerinţele estetice ale pacienţilor rezumă
ca această metodă să fie tot mai rar utilizată şi la noi în ţară. Indicaţiile acestei metode se îngustează
şi reies din imposibilitatea osteosintezei prin acces endooral (fracturi cominutive, interpoziţie de
ţesuturi moi între fragmente, fracturi vicios consolidate, fracturi în regiunea treimii superioare a
ramului mandibulei etc.) [32].
Anestezia poate fi locală cu potenţiere sau generală prin intubare nazotraheală.
Etapele sunt următoarele:
Descoperirea focarului de fractură. După însemnarea locului de incizie cu verde de
briliant, albastru de metilen sau creion chirurgical se vor efectua două miniincizii superficiale la
derm, perpendiculare pe linia de incizie. Aceste miniincizii ne vor orienta spre adaptarea corectă a
marginilor plăgii cînd le vom sutura. În dependenţă de localizarea focarului de fractură incizia
cutanată va fi plasată în pliu cutanat de 2 cm sub marginea bazilară a mandibulei. Lungimea inciziei
4 - 5 cm este suficientă pentru expunerea cîmpului operator. Tegumentul se secţionează în întreaga
grosime. Apoi se descoperă ţesutul adipos, fascia cervicală superficială şi muşchiul platisma.
Periodic se efectuează hemostaza prin diatermocoagularea punctelor hemoragice. Se secţionează
fascia proprie a gîtului. Atenţie deosebită pentru ramul marginal al mandibulei (n. facial), care trece
prin acest spaţiu şi trebuie menajat. În cazul cînd artera şi vena facială se află în calea de acces către
focarul de fractură, ele se ligaturează şi se secţionează. Menajînd glanda submandibulară, secţionăm
periostul şi scheletăm fragmentele din partea externă.

46

Explorarea focarului de fractură. Se apreciază gradul şi sensul de deplasare a
fragmentelor, numărul şi poziţia liniilor de fractură, eventual interpoziţia de ţesuturi moi (fig.10A).
Se înlătură chiagurile de sînge, corpii străini, eschilele osoase libere. Se efectuează hemostaza şi
lavajul focarului de fractură cu soluţii antiseptice.

A.

B.
Fig. 10 A. Explorarea focarului de fractură în regiunea angulară prin acces exooral.
B. Fixarea fragmentelor cu două miniplăci
Extracţia dinţilor din linia de fractură (după indicaţii, vezi subcapitolul 2.5)
Fixarea rigidă obligatorie a fragmentului mare mandibular în ocluzie centrică. Se

efectuează la pacienţii dentaţi prin intermediul acelor sisteme de imobilizare intermaxilare, care au
fost instalate pînă la operaţie. În cazul în care nu au fost instalate aceste sisteme, se pot utiliza
intraoperator şuruburi endoosoase şi fir metalic pentru imobilizare, inclusiv la pacienţii edentaţi. La
pacienţii cu edentaţii totale sau parţiale cu mai puţin de trei perechi de antagonişti şi/sau stopuri
ocluzale instabile am propus metoda de restabilire a dimensiunii verticale de ocluzie prin
implantarea şuruburilor din titan (Certificat de inovator nr. 4357 din 08.11.2005).
Descrierea metodei
Au fost folosite şuruburi endoosoase cu lungimea 19-27 mm, diametrul de 2,3-3,7 mm, freze
calibrate la diametrul şuruburilor. Cu frezele calibrate s-a creat neoalveola la turaţii mici cu răcire
permanentă. Şuruburile la maxilă şi mandibulă au fost instalate luînd în consideraţie oferta osoasă,
liniile de rezistenţă, densitatea osoasă şi antagonismul reciproc. După determinarea relaţiei de
postură micşorăm înalţimea cu 2-6 mm obţinînd valoarea dimensiunii verticale de ocluzie. Nivelul
de implantare a şuruburilor era corelat cu această dimensiune. Şuruburile erau solidarizate prin atele
din sîrmă monomaxilare şi fixare intermaxilară rigidă.
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Reducerea deplasării fragmentelor. Un avantaj al acestei metode este repoziţia
fragmentelor sub un control vizual mai bun decît prin accesul endooral. Repoziţia lor corectă poate
fi influenţată de cîteva situaţii clinice posibile:


adresarea pacientului în primele zile de la accident. În această situaţie suprafaţa de secţiune a

fragmentelor prezintă o iregularitate, care va ajuta la poziţionarea corectă a lor;


interpoziţia de ţesuturi moi (muşchi, periost) între fragmente, împiedică repoziţia lor. În

acest caz vom decola mai mult pentru a permite distanţarea fragmentelor şi înlăturarea ţesuturilor
moi interpuse între ele;


pacientul s-a adresat peste cîteva zile de la accident. În lipsa procesului inflamator infecţios

hematomul se organizează, iar ţesuturile moi perifocale se fixează în poziţia vicioasă a
fragmentelor. Pentru a obţine repoziţia precisă a fragmentelor este necesar a înlătura hematomul
organizat şi eliberarea bonturilor osoase. Repoziţia manuală fiind dificilă, adeseori recurgem la cea
instrumentală;


din anumite motive (adresare tîrzie, prezenţa procesului inflamator infecţios) osteosinteza se

efectuează tardiv (după 21 zile de la accident). În această perioadă s-a format calusul fibros, care a
fixat fragmentele în poziţie vicioasă. Repoziţia fragmentelor în această situaţie este laborioasă. Este
necesară îndepărtarea ţesutului conjunctiv intra- şi perifocal. Adaptarea fragmentelor nu va fi
precisă, producîndu-se osteoliza şi şlefuirea marginilor lor.
Alegerea miniplăcilor de osteosinteză. Se aleg miniplăci de osteosinteză potrivite situaţiei
locale cu minimum două găuri de ambele părţi ale liniei de fractură, astfel încît cea mai apropiată
gaură să fie situată la cel puţin 0,7 – 0,8 cm de aceasta.
Adaptarea miniplăcilor. Corticala vestibulară a mandibulei nu prezintă o suprafaţă plană,
de aceea miniplaca trebuie conformată la relieful osos. Fixarea miniplăcii în această metodă se
efectuează la marginea bazilară ce nu corespunde cu linia optimală de osteosinteză descrisă mai sus.
Forarea canalelor de sinteză se efectuează cu freze calibrate, astfel ca diametrul frezei să
fie cu 0,4 mm mai mic decît diametrul şuruburilor. Forarea se face perpendicular la suprafaţa
corticalei. Obligatoriu se va iriga locul forării cu un jet de soluţie rece sterilă, pentru prevenirea
combustiei osoase.
Fixarea sistemului fragment – miniplacă – fragment reprezintă momentul esenţial al
osteosintezei. Fixarea în poziţie corectă se efectuează cu cel puţin două şuruburi în fiecare fragment
(fig. 10B). Inserarea şuruburilor trebuie făcută cu un efort dozat pentru a obţine o stabilitate primară
a fragmentelor, însă nu exagerat, pentru a evita deformaţia şurubului sau fracturarea lui. Se poate
utiliza o singură miniplacă sau două miniplăci.
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Înlăturarea elementelor de imobilizare intermaxilară. În cazul osteosintezei stabile
imobilizarea intermaxilară este obligatorie, însă de durată mai mică decît în cazul fixării cu fir
metalic. La osteosinteza funcţional stabilă imobilizarea intermaxilară poate fi înlăturată în timpul
operaţiei sau imediat postoperator (vezi subcapitolul 4.3).
Închiderea plăgii. După inspecţia finală se efectuează hemostaza, se prelucrează plaga cu
soluţii antiseptice, se reaplică părţile moi şi se suturează stratificat. În profunzime suturăm cu
material rezorbabil, iar la piele cu ace atraumatice şi material nerezorbabil nr. 4 – 5. Drenajul
obligator se menţine 2 – 3 zile. Pansamentele sterile se schimbă zilnic. Hipotermia se menţine local
cu punga cu gheaţă timp de 1 – 2 ore.
Timpul operaţiei la un focar de fractură constituie, de regulă, 60 – 90 minute.
2.4.5. Metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces exooral cu fir metalic
Firul metalic, în calitate de dispozitiv de fixare a fragmentelor mandibulare, pînă în prezent
a jucat un rol important în osteosinteza mandibulei [38]. Fiind un dispozitiv simplu, uşor de
manipulat, a fost utilizat de majoritatea specialiştilor. Pînă în prezent cele mai multe metode de
osteosinteză au fost propuse prin acces exooral cu fir metalic. Rezistenţa mecanică redusă şi
imposibilitatea sintezei unor fracturi, ca cele cominutive, oblice, cu defect de os, au scăzut din
valoarea firului metalic. Actualmente au prioritate miniplăcile din titan, care au un şir de avantaje
faţă de firul metalic şi alte dispozitive de fixare.
Anestezia poate fi locală, cu potenţiere sau generală, prin intubare nazotraheală.
Etapele metodei sunt:
Descoperirea focarului de fractură;
Explorarea focarului de fractură;
Fixarea rigidă obligatorie a mandibulei în ocluzie centrică;
Extracţia dinţilor din linia de fractură (după indicaţii, vezi subcapitolul 2.5);
Reducerea deplasării fragmentelor fracturate de mandibulă;
Etapele enumerate sunt identice cu metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces exooral
cu miniplăci din titan, unde s-a efectuat descrierea în detalii a fiecărei etape. Următoarele etape sunt
diferite de metoda precedentă, de aceea le vom descrie mai amănunţit.
Forarea canalelor de sinteză se efectuează transosos interesînd ambele corticale. Forarea se
face perpendicular la suprafaţa corticalei. Obligatoriu se va iriga locul forării cu un jet de soluţie
rece, sterilă, pentru preîntîmpinarea combustiei osoase. Canale de sinteză vor fi create în
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corespundere cu configuraţia laţului, însă se va ţine cont de direcţia liniei de fractură, de sensul şi
tendinţa de deplasare a fragmentelor fracturate. Ele trebuie să fie cu 0,5-1cm depărtare de linia de
fractură şi de marginea bazilară, luînd în consideraţie topografia rădăcinilor dentare şi canalului
mandibular.
Aplicarea firului metalic. Firul metalic va fi trecut prin canalele create de osteosinteză în
corespundere cu configuraţia laţului, astfel ca capetele lui să iasă pe suprafaţa exteră, unde vor fi
răsucite (fig. 11). Au fost propuse diferite tipuri de laţuri pentru a obţine o stabilitate rigidă a
fragmentelor: laţ simplu drept sau oblic, în 8, în X, în trapez etc. şi combinaţii între ele.

Fig. 11. Pacientul X. Fragmentele

Fig.12. Pacientul Z. Fragmentele

sunt fixate cu două fire metalice

sunt fixate cu tijă şi fire metalice

Pentru a creşte eficienţa fixării fragmentelor se poate combina firul metalic cu tije metalice
(fig. 12). În acest caz tija va fi plasată sub marginea bazilară între fragmente. Pentru ea poate fi sau
nu creat un şanţ în bazilară, sfîrşindu-se cu două canale oarbe verticale de 3-4 mm. Tija va fi îndoită
la capete, 90 grade, pentru a fi adaptată la şanţ şi canalele create. Mai sus, în ambele fragmente vor
fi create cîte un canal orizontal prin care vor fi trecute firele metalice. Ele vor trece vertical sub
bazilară fixînd tija. Între canalele superioare se va trece încă un fir de sinteză. Pot fi întrebuinţate
combinaţii între fir metalic şi 2-3 tije pe suprafaţa internă, externă, bazilară.
Combinarea firului metalic şi tijelor asigură o fixare mai rigidă, însă nu exclude neajunsul
principal al osteosintezei cu fir metalic prin acces exooral – tendinţa de deplasare a fragmentului
mare în jos cu apariţia defectului fals de formă triunghiulară în partea alveolară. Aceasta se
datorează fixării fragmentelor fracturate prin acces exooral mai jos de axul geometric transversal al
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mandibulei. Acest neajuns se exclude în cazul osteosintezei cu fir metalic prin acces endooral la
marginea alveolară.
Fixarea fragmentelor cu fir metalic nu este atît de stabilă ca fixarea cu miniplăci.
Închiderea plăgii. După inspecţia finală se efectuează hemostaza, se prelucrează plaga cu
soluţii antiseptice, se reaplică părţile moi şi se suturează stratificat. În profunzime suturăm cu
material absorbabil, iar la piele cu ace atraumatice şi material neabsorbabil nr. 4 – 5.
Drenajul obligator se menţine 2 – 3 zile. Pansamentele sterile se schimbă zilnic. Hipotermia
se menţine local cu punga cu gheaţă timp de 1 – 2 ore.
Înlăturarea imobilizării intermaxilare. În cazul osteosintezei de menţinere imobilizarea
intermaxilară este obligatorie şi se va menţine pentru toată perioada necesară consolidării 26-28
zile. Timpul operaţiei la un focar de fractură constituie de obicei 60 - 120 minute.
În fracturile oblice fragmentele se pot fixa cu şuruburi decalate sau combinaţii între ele şi fir
metalic, tije sau miniplăci. Etapele metodei de fixare a fragmentelor cu şurub decalat şi fir metalic
prin acces exooral sunt aceleaşi ca şi în cazul metodei cu miniplăci prin acces exooral, iar tehnica
aplicării şurubului şi firului metalic aceeaşi ca şi în cazul metodei cu şurub decalat şi fir metalic prin
acces endooral.
2.5. Conduita faţă de dinţii din focarul de fractură
În dependenţă de situaţia clinică vom avea o decizie radicală sau coservativă faţă de dinţii
din focarul de fractură. Este condiţionată această decizie de ruperea fasciculului vasculo-nervos al
dintelui intact, care suferă un proces de necroză pulpară, devenind ulterior el însuşi un izvor septic
pentru focarul de fractură. Dinţii cu procese patologice periapicale pot fi sursă de infecţie cu
diseminarea procesului infecţios în focarul de fractură. Dinţii mobili, dinţii fracturaţi pot fi
conductori ai mediului septic bucal către focarul de fractură. Totodată, dinţii de pe fragmentul
distal, prin antagonism cu omonimii superiori se vor opune deplasărilor secundare ale fragmentului
respectiv. Iar extracţia unui dinte frontal poate duce la complexe de imperfecţiune mai ales la
persoanele tinere.
Aşadar, pentru a determina conduita faţă de dintele din focarul de fractură, prin examen
clinic şi radiologic, vom stabili rolul lui funcţional şi fizionomic, aportul său în contenţia
fragmentelor, de asemenea şi pericolul de dezvoltare a complicaţiilor infecţioase.
Rolul dintelui în contenţia fracturii. Fragmentul, care conţine dintele, are un relief convex
datorită conturului rădăcinii dintelui sau coroanei lui (dacă dintele este inclus), iar fragmentul opus
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are un relief concav reprezentat de forma restului de alveolă. Astfel, cele două suprafeţe ale
fragmentelor uşor se suprapun în poziţie corectă, după fenomenul matricei şi patricei, opunîndu-se
rotaţiilor şi deplasărilor în sens orizontal. În regiunea procesului alveolar, după extracţia dintelui din
linia fracturii vor rămâne doar cele două corticale internă şi externă cu suprafeţe înguste greu de
suprapus exact. Din aceste motive, dintele cu indicaţii relative către extracţie din focarul de fractură
va fi menţinut pentru contenţia fracturii timp de 2 săptămâni până la formarea calusului fibros,
capabil să menţină fragmentele. Dacă dintele are stabilitate bună şi putem aprecia că sub
supraveghere şi protecţia antimicrobiană va depăşi perioada de imobilizare, el va fi păstrat. După
înlăturarea imobilizării dintele în cauză este extras sau tratat endodontic. În fracturile de corp şi
angulare ale mandibulei, prezenţa dinţilor pe fragmentul mic va împiedica deplasările în sens
vertical, prin antagonismul cu omonimii superiori.
Stabilitatea sau mobilitatea dinţilor din focarul de fractură. Dinţii mobili din focarul de
fractură nu au şansa să devină stabili după tratament. Ei vor servi ca conductori ai mediului septic
bucal către focarul de fractură, mărind frecvenţa complicaţiilor septice. Astfel, chiar dacă dintele
este integru, dar mobil el se va extrage. Dinţii stabili din focarul de fractură vor fi păstraţi. Ei vor fi
utilizaţi la aplicarea sistemelor de imobilizare. Chiar dacă un astfel de dinte prezintă distrucţie
coronară şi nu are antagonism cu omonimii superiori, el va contribui la contenţia fracturii prin
relieful său radicular şi merită păstrat timp de 2 săptămîni.
Dinţii cu procese patologice. Dinţii cu proces patologic periapical din focarul de fractură
indiferent de starea lor de integritate şi stabilitate sunt extraşi pentru preîntîmpinarea complicaţiilor
septice. Vor fi extraşi de asemenea şi dinţii cu procese periapicale din vecinătatea focarului de
fractură.
Rolul funcţional al dinţilor din focarul de fractură. Dinţii au un rol important în
masticaţie. Păstrarea dinţilor din focarul de fractură este indicată când ei sunt stabili, intacţi şi fără
procese patologice periapicale, sub protecţia antibiotică şi tratament endodontic după consolidarea
fracturii.
Rolul fizionomic al dinţilor din focarul de fractură. Dinţii frontali au un rol fizionomic şi
fonetic. Extracţia lor crează pacienţilor complexe de imperfecţiune, prin lipsa lor şi atrofii
pronunţate de os în timp, care se recuperează cu greu. Dinţii frontali, ca şi cei laterali, vor fi păstraţi
sub supraveghere şi protecţie antibiotică cu tratament endodontic după consolidarea fracturii.
În cazul cînd focarul de fractură este supus osteosintezei, dinţii din focarul de fractură, ce nu
prezintă interes fizionomic sau funcţional se extrag. Dinţii vor fi extraşi înainte de repoziţia
fragmentelor. Dacă sunt mai multe fracturi în care nu se efectuează osteosinteza dinţii vor fi
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supravegheaţi. Astfel, tactica medicului faţă de dinţii din focarul de fractură poate fi variată şi
depinde de diferite situaţii clinice. Fiecare pacient va fi examinat minuţios clinic şi radiologic şi va
fi luată o hotărâre individuală [35, 36, 65, 67, 100, 128, 129, 130, 192, 191, 197, 202, 219, 221, 223,
245, 252, 256].
2.6. Metode şi criterii de apreciere a rezultatelor osteosintezei mandibulei
Pentru aprecierea eficacităţii metodei de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral noi
am folosit următoarele criterii:


Examenul clinic – aprecierea stării generale a pacienţilor prin utilizarea procedeelor de

rutină folosite în clinică.
Examenul clinic – Status localis pentru a aprecia:
prezenţa sau lipsa mobilităţii patologice a fragmentelor;
gradul edemului postoperator şi dinamica regresiei lui;
intensitatea sindromului algic postoperator;
menţinerea ocluziei în poziţie corectă;
dinamica restabilirii inervaţiei în teritoriul n.alveolar inferior;
termenii de reabilitare funcţională;
complicaţiile posibile şi profilaxia lor.


Examenul radiologic (Ortopantomografia, Radiografia mandibulei în plan frontal şi lateral,

Tomografia computerizată). Radiologic se aprecia:
repoziţia anatomică corectă a fragmentelor, postoperator, imediat şi la distanţă (o
lună, trei luni, şase luni, un an, doi ani);
prezenţa sau lipsa deplasărilor fragmentelor anteoperator şi postoperator;
gradul de resorbţie a fragmentelor în zona lor de contact;
prezenţa sechestrelor în focarul de fractură;


Analiza statistică.
Prelucrarea matematico-statistică a datelor obţinute s-a efectuat prin metoda Evaluării

eficacităţii tratamentului chirurgical al fracturilor de mandibulă prin acces endoooral.
Metoda de apreciere a eficacităţii a inclus următoarele etape:
1. Alcătuirea matricei rezultatelor osteosintezei în grupul de studiu şi cel de referinţă;
2. Compararea grupului de studiu şi cel de referinţă în baza algoritmului testului ―t‖ al lui
Student;
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3. Analiza comparativă a pacienţilor grupului de studiu şi cel de referinţă;
4. Aprecierea integrală a rezultatelor tratamentului;
5. Analiza rezultatelor;
6. Concluzii.
Pentru aprecierea eficacităţii osteosintezei mandibulei prin acces endooral şi exooral au fost
selectate 6 criterii:
1. Sindromul algic postoperator;
2. Cuparea durerii;
3. Răspîndirea edemului;
4. Regresia edemului;
5. Complicaţii postoperatorii;
6. Durata spitalizării.
Matricea rezultatelor în grupul de bază a inclus 950 elemente (10 variabile x 95 pacienţi).
Matricea rezultatelor în grupul de referinţă a inclus 470 elemente (10 variabile x 47 pacienţi). Din
10 variabile, 4 variabile (sexul, vîrsta, data internării, data externării) au fost utilizate pentru
caracteristica pacienţilor şi calculele ulterioare. Elementele matricei grupului de bază şi de referinţă
sunt reprezentate în anexele 1 şi 2.
Pe baza celor 6 criterii selectate s-a

apreciat

care din metodele de osteosinteză a

mandibulei, prin acces endooral (grupul de studiu) sau prin acces exooral (grupul de referinţă)
sunt mai efective.
Metoda dată este descrisă detaliat în subcapitolul 3.2.
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CAPITOLUL III
Rezultatele obţinute
3.1. Rezultatele tratamentului chirurgical al pacienţilor pe grupuri de studiu
3.1.1. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan
În acest subgrup au fost incluşi 52 pacienţi cu fracturi de mandibulă operaţi prin acces
endooral cu miniplăci din titan. Fracturi bilaterale au avut majoritatea pacienţilor 31 (59,62%),
fracturi unilaterale 17 pacienţi (32,69%). La 3 pacienţi (5,77%) au fost depistate fracturi triple şi 1
pacient (1,92%) a avut fractură unilaterală dublă. 52 pacienţi au avut 90 fracturi. Din fracturile
bilaterale şi triple nu toate focarele de fractură au fost supuse tratamentului chirurgical. Astfel, din
90 focare de fracturi, osteosinteza s-a efectuat în 72, celelalte 18 fracturi fiind fără deplasare sau
aflîndu-se în regiunea dentată au fost rezolvate prin tratament conservativ-ortopedic. La 2 pacienţi
cu fracturi triple osteosinteza a fost efectuată în toate focarele de fractură, iar la un pacient numai
într-un focar de fractură. Majoritatea

fracturilor (44) au fost localizate în regiunea angulară,

operîndu-se 42 din ele. La 2 pacienţi cu fracturi angulare bilaterale, regiunea angulară stîngă
fracturată nu s-a operat, deoarece erau fără deplasare. În regiunea corpului (3) şi ramului (2) s-au
operat toate focarele de fractură. În regiunea paramediană (9) nu s-a operat o fractură, iar în
regiunea mentonieră (19) s-au operat numai 8 fracturi. Acest fapt este determinat de prezenţa
dinţilor şi posibilitatea rezolvării acestei fracturi prin utilizarea atelelor. În regiunea condilului, din
11 fracturi au fost operate 8.
Accesul către focarul de fractură la pacienţii din acest grup a fost endooral. În regiunea
angulară la 7 pacienţi în 8 focare de fractură, pentru facilitarea manipulaţiilor chirurgicale, accesul
endooral a fost completat de miniincizii transcutane. La 8 pacienţi s-a recurs la acces mixt, endooral
într-un focar de fractură şi exooral în celălalt (10 focare de fractură). Astfel aceşti 8 pacienţi cu
fracturi în regiunea condilului şi coronoidului au intrat în această grupă.
Repartizarea fracturilor după dispozitivele de fixare, acces şi localizare este prezentat în
tabelul 5. Din acest tabel observăm că fracturile situate în regiunea ramului orizontal au fost operate
prin acces endooral. Accesul endooral fiind dificil în regiunea angulară şi la ram a fost completat de
accesul transcutan în 21 fracturi în regiunea angulară şi unul la ram. Fracturile ramului vertical s-au
operat prin acces exooral. Cele mai multe (8) au fost fracturile de condil.
Fragmentele au fost fixate cu o miniplacă sau două, în dependenţă de localizarea fracturii,
gravitatea ei şi accesul către focarul de fractură (tabel 5). Au fost luate în consideraţie liniile ideale
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de osteosinteză (Champy 2005), biomecanica mandibulei, timpul imobilizării şi dorinţele
pacienţilor.
Repartizarea fracturilor după dispozitivele de fixare, acces şi localizare.
Tabelul 5
Locali

Ed

EdT

Ex

Nr.

zarea

1

2

1

2

1

2

2

Fir

Fracturi

minipl

minipl

minipl

minipl

minipl

minipl

miniplăci

meta

operate

acă

ăci

acă

ăci

acă

ăci

şi

lic

amputare
Pr

2

6

-

-

-

8

M

3

5

-

-

-

8

Cp

3

-

-

-

-

3

A

20

1

10

11

-

42

R

-

-

2

Cd

-

-

Cr

-

-

Total

28

12

1

1
7

11

11

7

1

1

1

8
1

1

1

72

Legendă: Pr – paramedian; M – menton; Cp – corp; A – angular; Cd – condil; R – ram; Cr –
coronoid; Ed – acces endooral; EdT - acces endooral cu transcutan; Ex - acces exooral.
Din 72 fracturi, osteosinteza cu o miniplacă s-a efectuat la 46 fracturi, cu 2 miniplăci la 24
fracturi. Într-un caz de fractură de condil multieschiloasă, el a fost amputat. Într-un caz de fractură
de coronoid s-a fixat cu fir metalic. Din tabelul 5 observăm că noi am respectat liniile ideale de
osteosinteză (M.Champy şi colab., 2004 ) şi recomandările Grupului de Cercetare în Osteosinteză
de la Strasbourg. Conform acestor recomandări în regiunea paramediană şi mediană au fost utilizate
două miniplăci pentru neutralizarea forţelor de torsiune care apar în aceste regiuni. În regiunea
corpului – o singură miniplacă. În regiunea angulară am folosit o miniplacă în varianta I sau II. Însă,
la încercarea de a prelua precoce funcţiile mandibulei, clinic şi radiologic s-a observat deplasarea
neînsemnată a fragmentelor, fapt ce a determinat menţinerea imobilizării intermaxilare. Aceasta
ne-a impus la utilizarea a două miniplăci în regiunea angulară (varianta III), ceea ce a permis
preluarea precoce a funcţiilor mandibulei fără complicaţii.
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Atelele pentru imobilizare intermaxilară în subgrupul PEd au fost instalate la internare la 50
pacienţi. Doi pacienţi aveau edentaţie totală şi lor nu li s-au instalat atele. În timpul operaţiei noi am
folosit atelele instalate pentru poziţionarea şi fixarea rigidă a mandibulei în ocluzie centrică. Ocluzia
centrică serveşte ca un punct de reper anatomic pentru repoziţia corectă a fragmentelor distale
edentate, mai ales în fracturile cominutive sau fracturi învechite. În perioada postoperatorie la
începutul studiului menţineam imobilizarea intermaxilară pe un termen de 26 – 28 zile la toţi
pacienţii. Mai tîrziu, în cazurile fracturilor unilaterale sau bilaterale şi triple, cînd s-a intervenit
chirurgical în toate focarele de fractură, noi am redus timpul de imobilizare intermaxilară la 10 – 14
zile. În cazul fracturilor bilaterale sau triple cînd osteosinteza sa efectuat numai într-un focar de
fractură perioada de imobilizare a fost 26 – 28 zile, pentru consolidarea în celelalte focare de
fractură.
La începutul studiului au fost tentative de a exclude blocajul intermaxilar în cazul aplicării
unei singure miniplăci pe linia optimală de osteosinteză, însă observaţiile clinice şi radiologice
(dereglări de ocluzie, menţinerea durerilor, diastaza în partea superioară a fracturii) au arătat că o
singură miniplacă nu asigură stabilitate funcţională. Aceasta ne-a determinat să menţinem blocajul
intermaxilar pe o durată de 10-14 zile, pentru consolidare în poziţie corectă a fragmentelor. În cazul
utilizării a două miniplăci în fiecare focar de fractură noi am obţinut o fixare stabilă a fragmentelor.
Astfel, la 10 pacienţi imobilizarea intermaxilară a fost înlăturată în primele zile după operaţie, iar la
4 pacienţi imobilizarea intermaxilară s-a înlăturat în timpul operaţiei. La alţi 2 pacienţi imobilizarea
intermaxilară s-a menţinut 26-28 zile (din lipsa datelor clinice şi radiologice despre termenii de
reabilitare funcţională la începutul studiului).
Luînd în consideraţie stabilitatea fixării fragmentelor, la 16 pacienţi noi am efectuat
osteosinteza funcţional-stabilă, în cazul utilizării a două miniplăci în fiecare focar de fractură: la 9
pacienţi, în fracturi unilaterale şi la 6 pacienţi, în fracturi bilaterale, de asemenea la 1 pacient cu
două miniplăci la menton şi una la condil. Considerăm că o singură miniplacă la condil asigură
stabilitate funcţională, deoarece amplitudinea mică a mişcărilor în regiunea condilului, rezultată din
excursia mandibulei, produce o forţa neînsemnată ce ar deplasa fragmentele. Osteosinteză stabilă,
dar nu funcţională, a fost obţinută la 19 pacienţi, în cazurile de fixare a fragmentelor cu o singură
miniplacă: la 8 pacienţi cu fractură unilaterală, la 9 pacienţi cu fracturi bilaterale şi la 2 pacienţi cu
fracturi triple. La aceşti pacienţi imobilizarea intermaxilară a fost suprimată între a 10-a -14-a zi.
Pentru alţi 17 pacienţi noi am ales o tactică conservativă, operînd în focarele de fractură cu
deplasare mai pronunţată sau după tratamentul conservativ ortopedic, se menţinea deplasarea
fragmentelor. Celelalte focare de fractură, fiind fără deplasare sau după repoziţie, exista
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posibilitatea menţinerii fragmentelor în poziţia anatomică pentru perioada consolidării nu s-au
operat. Astfel, 16 pacienţi cu fracturi bilaterale şi 1 pacient cu fractură triplă, la care au fost fixate
fragmentele numai într-un singur focar de fractură cu o miniplacă, iar într-un caz de fractură
bilaterală chiar cu două miniplăci, nu vor intra în termenii sus numiţi. La ei, imobilizarea
intermaxilară s-a menţinut 26-28 zile.
Vom prezenta următorul caz clinic al pacientului cu fractură de mandibulă.
Pacientul B. M., în vîrstă de 16 ani, nr. fişei medicale 17923, a fost spitalizat în secţia
chirurgie OMF.
Acuzele la internare: dureri, tumefacţii faciale, dereglări de masticaţie.
Anamnesis morbi: Traumatismul prin agresiune a fost primit cu 4 zile înainte de adresare.
S-a adresat la locul de trai unde s-a efectuat prelucrarea chirurgicală primară a focarelor de fractură
cu imobilizarea bimaxilară şi indicarea tratamentului medicamentos. La radiografia de control s-a
determinat menţinerea deplasării în focarul de fractură în regiunea angulară stînga (fig. 13A). A fost
îndreptat în secţia de chirurgie OMF pentru tratament specializat. Din anamneză: anterior nu a mai
suportat asemenea traumatisme.
Status praesens: starea generală a pacientului de gravitate medie, patologia organelor
interne nu s-a determinat.
Status localis:
Exooral: asimetria feţei pe contul edemului ţesuturilor moi în regiunea mentonieră dreaptă
şi angulară stîngă. Hematom în ambele regiuni. Palparea dureroasă în ambele regiuni. Se apreciază
mobilitate patologică a fragmentului distal din regiunea angulară stîngă. Semnele de încărcare a
mandibulei după L. Lebourg sunt pozitive. Semnul Vincent-d’Alger este pozitiv din dreapta.
Endooral: este prezentă imobilizarea bimaxilară elastică cu atele standarde Васильев.
Igiena cavităţii bucale insuficientă, dereglarea integrităţii mucoasei în regiunea angulară stîngă cu
eliminări sero-hemoragice. Semne de supurare a plăgilor osoase lipsesc.
Formula dentară

C
Radiografia: pacientul a fost examinat radiologic (radiografia mandibulei proiecţie en fas şi
profil, ortopantomografia (fig. 13 A)), unde s-a depistat dereglarea integrităţii osoase a mandibulei
în regiunea mentonieră dreaptă, fără deplasare şi angulară stîngă, cu deplasare pronunţată. Dintele
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3.8 se află în linia de fractură în stare de retenţie. De asemenea, în stare de retenţie se află şi dintele
2.8.
După examinarea clinică şi paraclinică a fost stabilit diagnosticul: „ Fractura mandibulei
bilaterală în regiunea mentonieră dreaptă şi angulară stîngă, cu deplasare pronunţată. Stare după
imobilizare‖.
Planul de tratament:


tratament conservativ: antimicrobian, antiinflamator, analgetic, hiposensibilizant şi

simptomatic;


dieta maxilară nr.1;



fizioterapie;



lavaje antiseptice zilnice ale cavităţii bucale;



osteosinteza mandibulei în regiunea angulară stîngă.
Osteosinteza mandibulei în regiunea angulară stîngă s-a efectuat în a 12-a zi de la

traumatism, sub anestezie generală, cu intubare nazo-traheală. Extracţia dintelui 38. Fixarea
fragmentelor s-a efectuat prin acces endooral cu o miniplacă din titan (varianta 1, fig. 13B). S-a
instalat imobilizare bimaxilară rigidă.

A.

B.

Fig. 13. Pacientul B (A) Pe OP se determină deplasare pronunţată în regiunea angulară stîngă
după tratamentul conservativ-ortopedic, (B) Fragmentele au fost fixate cu miniplacă în Y
(Varianta 1)
Perioada postoperatorie a decurs fără particularităţi: durerile au trecut în a 2-a zi, edemul s-a
menţinut 3 zile, sensibilitatea nervului alveolar inferior s-a restabilit după 1 lună. Pe radiografia
postoperatorie de control se apreciază poziţia anatomică corectă a fragmentelor fixate cu miniplacă.
La examinarea în dinamică:


În a 7-a zi semne de inflamaţie nu au fost depistate. Mobilitate patologică nu se apreciază.

Examenul endooral a demonstrat o igienă nesatisfăcătoare a cavităţii bucale: prezenţa resturilor
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alimentare. Pacientul a fost informat despre importanţa respectării igienii cavităţii bucale. Plaga
închisă, eliminări din plagă nu sunt, iar suturile sunt prezente. Ocluzia este în normă. Imobilizarea
intermaxilară este fixată rigid. Radiologic: fragmentele în poziţie anatomică corectă, deplasări
secundare nu sunt. Au fost înlăturate suturile.


La a 21-a zi semne de inflamaţie nu au fost depistate. Mobilitate patologică nu se apreciază.

Examenul endooral a demonstrat o igienă nesatisfăcătoare a cavităţii bucale: prezenţa resturilor
alimentare, tartru sub şi supragingival a cauzat gingivita şi caria dentară (Fig. 14 A). Ocluzia în
normă, însă se determină torsiuni şi deplasări dentare. Imobilizarea intermaxilară s-a menţinut 21 de
zile pentru consolidarea în celălalt focar de fractură, unde nu s-a intervenit chirurgical. Atelele au
fost înlăturate, iar deschiderea gurii limitată pînă la 1-2 cm. Radiologic: deplasări secundare nu
sunt (fig. 14B).


Peste 3 luni. Clinic şi radiologic se determină restabilirea completă a integrităţii anatomice a

mandibulei şi a funcţiilor aparatului dento-maxilar.

A

B

Fig. 14. (A) Pacientul B la a 21 zi postoperator ( igiena nesatisfăcătoare a cavităţii bucale), (B)
OP pacientului B. la a 21 zi de la osteosinteză
O singură miniplacă utilizată în regiunea angulară asigură stabilitatea rigidă a fragmentelor,
permiţînd preluarea precoce a funcţiilor mandibulei. În celălalt focar de fractură, deoarece nu s-a
efectuat osteosinteza, se impune menţinerea imobilizării intermaxilare pe termenul formării
calusului osos (21-28 zile). Imobilizarea intermaxilară pe o asemenea durată are urmări negative
asupra întregului aparat dento-maxilar, inclusiv regenerarea osoasă, ceea ce nu corespunde
principiilor contemporane de tratament al fracturilor de mandibulă.
În continuare vom elucida un alt caz clinic rezolvat prin osteosinteza mandibulei cu
miniplăci şi preluarea precoce a funcţiilor mandibulei.
Pacientul M. I., în vîrstă de 21 ani, nr. fişei medicale 6087, a fost spitalizat în secţia
chirurgie OMF.
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Acuzele la internare: dureri, tumefacţii faciale, dereglări de masticaţie.
Anamnesis morbi: Traumatismul prin agresiune a fost primit cu o zi înainte de adresare.
S-a adresat de sine stătător în secţia de chirurgie OMF, pentru tratament specializat. Din anamneză:
anterior nu a mai suportat asemenea traumatisme.
Status praesens: starea generală a pacientului gravitate medie, patologia organelor interne
nu s-a determinat.
Status localis:
Exooral: asimetria feţei pe contul edemului ţesuturilor moi în regiunea angulară stîngă şi
condil dreaptă. Palparea este dureroasă în ambele regiuni, se constată mobilitate patologică a
fragmentelor. La palparea în conductul auditiv extern din dreapta se determină lipsa mişcărilor
condilului. Semnele de încărcare a mandibulei după L. Lebourg sunt pozitive. Semnul Vincentd’Alger este pozitiv din stînga.
Endooral: Deschiderea gurii şi mişcările mandibulei sunt limitate şi dureroase. Leziunea
mucoasei este prezentă în regiunea retromolară stînga cu eliminări sero-hemoragice. Semne de
supurare a plăgii osoase lipsesc. Ocluzia este dereglată, contact interdentar prematur în regiunea
molarilor din dreapta, ocluzie în doi timpi. Fragmentul mic angular cu deplasare lateral superior în
contact cu molarii antagonişti.
Formula dentară:

O
Radiografia: pacientul a fost examinat radiologic (radiografia mandibulei proiecţie en fas şi
profil, ortopantomografia ), unde s-a depistat dereglarea integrităţii osoase a mandibulei în regiunea
angulară stînga şi condil dreapta cu deplasare pronunţată (fig. 15A). Dintele 38 se află în linia de
fractură în stare de retenţie.
După examinarea clinică şi paraclinică a fost stabilit diagnosticul: „ Fractura mandibulei
bilaterală în regiunea angulară stîngă şi condil dreaptă cu deplasare pronunţată. Stare de ebrietate‖.
Planul de tratament:


tratament conservativ: antimicrobian, antiinflamator, analgetic, hiposensibilizant şi

simptomatic;


dieta maxilară nr.1;



fizioterapie;



lavaje antiseptice zilnice a cavităţii bucale;
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osteosinteza mandibulei în regiunea angulară stînga şi condil dreapta.
Osteosinteza mandibulei s-a efectuat la a 9-a zi de la traumatism sub anestezie generală cu

intubare nazotraheală. Extracţia dintelui 38. Fixarea fragmentelor în regiunea angulară stîngă s-a
efectuat prin acces endooral cu o miniplacă (varianta 1, fig. 15B), iar în regiunea condilului prin
acces exooral de asemenea cu o miniplacă. S-a instalat imobilizarea intermaxilară rigidă.
Perioada postoperatorie a decurs fără particularităţi: durerile şi edemul au fost de intensitate
mai mică în regiunea angulară comparativ cu regiunea condilului, în care traumatismul operator a
fost mai mare. Sensibilitatea nervului alveolar inferior s-a restabilit peste o lună. Pe radiografia de
control se determină poziţia anatomică corectă a fragmentelor fixate cu miniplăci.

A

B

Fig. 15. (A) OP pacientului M. Deplasare pronunţată în regiunea angulară stînga şi condil
dreapta, (B) Fragmentele au fost fixate cu miniplacă (Varianta 1)
La examinarea în dinamică:


În a 7-a zi semne de inflamaţie nu au fost depistate. Mobilitate patologică nu se apreciază.

Examenul endooral a demonstrat o igienă nesatisfăcătoare a cavităţii bucale: prezenţa resturilor
alimentare. Pacientul a fost informat despre importanţa respectării igienii cavităţii bucale. Plaga
închisă, eliminări din plagă nu sunt şi sunt suturile prezente. Ocluzia este în normă. Imobilizarea
intermaxilară este fixată rigid. Radiologic: fragmentele sunt în poziţie anatomică corectă, deplasări
secundare nu sunt. Au fost înlăturate suturile. Examenul exooral determină menţinerea edemului
postoperator al ţesuturilor moi numai în regiunea focarului de fractură operat prin acces exooral
(condil), plaga exoorală închisă.


În a 14-a zi semne de inflamaţie nu au fost depistate. Radiologic: deplasări secundare nu

sunt. Mobilitate patologică nu se apreciază. La examenul endooral s-a determinat o igienă
nesatisfăcătoare a cavităţii bucale. Au fost înlăturate atelele. Deschiderea gurii este limitată 2-3 cm,
mişcările mandibulei indolore, limitate.
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În a 28-a zi semne de inflamaţie nu au fost depistate. Examenul endooral a demonstrat o

igienă satisfăcătoare a cavităţii bucale. Deschiderea gurii este de 3-4 cm, mişcările mandibulei
indolore. Mobilitate patologică nu se apreciază. Se evidenţiază cicatricea postopertorie exoorală.
Radiologic: fragmentele sunt în poziţie anatomică corectă, deplasări secundare nu sunt.


Peste 3 luni. Clinic şi radiologic se determină restabilirea completă a integrităţii anatomice

ale mandibulei şi funcţiilor aparatului dento-maxilar.
Fixarea fragmentelor cu o singură miniplacă în fiecare focar de fractură asigură o stabilitate
rigidă. Aceasta a permis micşorarea perioadei de imobilzare intermaxilară a mandibulei pînă la 14
zile, fără complicaţii postoperatorii. Acest fapt a permis preluarea precoce a funcţiilor aparatului
dento-maxilar cu preîntîmpinarea neajunsurilor imobilizării intermaxilare de lungă durată.
Pentru a optimiza tratamentul fracturilor de mandibulă şi integrarea precoce a pacientului în
societate ne-am pus scopul de a rezolva fractura de mandibulă fără imobilizarea intermaxilară.
Aceasta ne-a determinat la începutul studiului să înlăturăm blocajul intermaxilar imediat
postoperator la 7 pacienţi din acest grup, în cazul aplicării unei singure miniplăci pe linia optimală
de osteosinteză. Însă observaţiile clinice şi radiologice (dereglări de ocluzie, menţinerea durerilor,
diastaza în partea superioară a fracturii) au arătat că o singură miniplacă nu asigură o stabilitate
funcţională. Aceasta ne-a impus să menţinem blocajul intermaxilar pe o durată de 10-14 zile pentru
consolidarea în poziţie corectă a fragmentelor. Pentru fixarea stabilă a fragmentelor şi preluarea
precoce a funcţiilor mandibulei am recurs la utilizarea a cîte două miniplăci în fiecare focar de
fractură, prezentat în următorul caz clinic:
Pacientul T. E., în vîrstă de 23 ani, nr. fişei medicale 71, a fost spitalizat în secţia chirurgie
OMF.
Acuzele la internare: dureri, tumefacţii faciale, dereglări de masticaţie.
Anamnesis morbi: Traumatismul prin agresiune a avut loc cu 8 zile înainte de internare.
S-a adresat la locul de trai unde s-a efectuat prelucrarea chirurgicală primară a focarelor de fractură
cu imobilizare intermaxilară şi a fost indicat un tratament conservativ. La radiografia de control s-a
determinat menţinerea deplasării în ambele focare de fractură (fig. 16 A, B). Pacientul a fost
îndreptat în secţia de chirurgie OMF pentru tratament specializat. Din anamneză reiese că anterior
nu a mai suportat asemenea traume.
Status praesens: starea generală a pacientului gravitate medie, patologia organelor interne
nu s-a determinat.
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Status localis:
Exooral: asimetria feţei pe contul edemului ţesuturilor moi în regiunile angulare dreaptă şi
stîngă. Palparea dureroasă în ambele regiuni, se apreciază mobilitate patologică a fragmentelor.
Semnele de încărcare a mandibulei după L. Lebourg sunt pozitive. Semnul Vincent-d’Alger este
pozitiv din ambele părţi.
Endooral: Este prezentă imobilizarea elastică intermaxilară cu atele standard Васильев,
leziunea mucoasei în regiunea retromolară bilaterală cu eliminări sero-hemoragice. Semne de
supurare a plăgii osoase lipsesc. Fragmentul mare dentat instalat în ocluzie. Fragmentele distale
bilateral cu deplasare extern, superior, în contact cu molarii antagonişti.
Formula dentară:

C
Radiografia: pacientul a fost examinat radiologic (radiografia mandibulei proiecţie en fas şi
profil, ortopantomografia ), unde s-a depistat dereglarea integrităţii osoase a mandibulei în regiunile
angulare bilateral cu deplasare pronunţată. Dinţii 3.8 şi 4.8 se află în linia de fractură în stare de
retenţie.

A

B

Fig. 16. (A) R-grafia mandibulei proiecţie en fas şi (B) OP a

pacientului T. Deplasare

pronunţată în regiunea angulară bilaterală (stare după imobilizarea intermaxilară).
După examinarea clinică şi paraclinică a fost stabilit diagnosticul: „ Fractura mandibulei
bilaterale în regiunea angulară stîngă şi angulară dreaptă cu deplasare pronunţată. Stare după
imobilizare. Fractura oaselor nazale fără deplasare. TCCÎ. Comoţie cerebrală. ‖
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Planul de tratament:


tratament conservativ: antimicrobian, antiinflamator, analgetic, hiposensibilizant şi

simptomatic; tratamentul în legătură cu comoţia cerebrală indicat de neurochirurg;


dieta maxilară nr.1;



fizioterapie;



lavaje antiseptice zilnice ale cavităţii bucale;



osteosinteza mandibulei în regiunea angulară stîngă şi angulară dreaptă.
Osteosinteza mandibulei s-a efectuat în a 12 zi de la traumatism sub anestezie generală cu

intubare nazotraheală. Extracţia dinţilor 3.8, 4.8. Fixarea fragmentelor în regiunea angulară stîngă şi
angulară dreaptă s-a efectuat prin acces endooral şi transcutan cu cîte 2 miniplăci (varianta 3, fig.
17A, B) în fiecare focar de fractură. Imobilizarea intermaxilară rigidă a fost înlăturată a doua zi
postoperator.

A

B

Fig. 17. OP pacientului T. (A) dreapta (B) stînga. Fixarea fragmentelor cu cîte două miniplăci
(varianta a III-a)
Perioada postoperatorie a decurs fără particularităţi: durerile şi edemul au fost de intensitate
mică. Sensibilitatea nervului alveolar inferior s-a restabilit peste 3 luni. Pe radiografia de control se
apreciază poziţia anatomică corectă a fragmentelor fixate cu miniplăci.
La examinarea în dinamică:


În a 7-a zi semne de inflamaţie nu au fost depistate. Mobilitate patologică nu se apreciază.

Examenul endooral a demonstrat o igienă satisfăcătoare a cavităţii bucale. Plaga închisă, eliminări
din plagă nu sunt, suturile prezente. Ocluzia este în normă. Deschiderea gurii este limitată 2-3 cm,
mişcările mandibulei indolore, limitate. Radiologic: fragmentele sînt în poziţie anatomică corectă,
deplasări secundare nu sunt. Au fost înlăturate suturile.
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În a 28-a zi semne de inflamaţie nu au fost depistate. Examenul endooral a demonstrat o

igienă satisfăcătoare a cavităţii bucale. Ocluzia este în normă. Deschiderea gurii se efectuează liber
de 3-4 cm, mişcările mandibulei sunt indolore. Radiologic: fragmentele sunt în poziţie anatomică
corectă, deplasări secundare nu sunt.


Peste 3 luni. Clinic şi radiologic se determină restabilirea completă a integrităţii anatomice a

mandibulei şi a funcţiilor aparatului dento-maxilar.
Fixarea fragmentelor cu cîte 2 miniplăci, în fiecare focar de fractură, asigură o stabilitate
rigidă cu preluarea precoce a funcţiilor aparatului dento-maxilar fără complicaţii postoperatorii.

3.1.2. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral cu miniplăci din titan
Subgrupul PEx l-au constituit 29 pacienţi cu fracturi de mandibulă operaţi prin acces exooral
cu miniplăci din titan.
La majoritatea pacienţilor 13 (44,83%) au fost depistate fracturi bilaterale. Fracturi
unilaterale au avut 8 pacienţi (27,59 %). La 6 pacienţi (20.69%) au fost depistate fracturi triple şi la
2 (6,89%) - unilaterale duble. În acest subgrup, comparativ cu subgrupul omonim procentul
fracturilor grave (triple şi unilaterale duble) este mai mare.
La 29 pacienţi au fost localizate 56 fracturi. Din fracturile bilaterale, triple şi unilaterale
duble nu toate focarele de fractură au fost supuse tratamentului chirurgical. Astfel, din 56 fracturi au
fost operate 38 (67,86%), celelalte 18 fracturi, fiind fără deplasare sau aflîndu-se în regiunea
dentată, au fost rezolvate prin tratament conservativ-ortopedic. Din cei 6 pacienţi cu fractură triplă
osteosinteza a fost efectuată în toate focarele de fractură la 1 pacient, la altul în două focare, iar la 4
pacienţi numai într-un focar de fractură. Din fracturile unilaterale duble un pacient a fost operat în
ambele focare de fractură şi altul într-un singur focar de fractură.
Din fracturile totale majoritatea (51,79 %) au fost localizate în regiunea condilului, urmate
de regiunea mentonieră (21,43 %) şi în proporţii aproximativ egale celelalte regiuni. Fracturile
angulare au fost operate în toate cazurile, iar în regiunea mentonieră nu s-au operat majoritatea
fracturilor. Acest fapt este determinat de prezenţa dinţilor şi posibilitatea tratării fracturii din această
regiune prin utilizarea atelelor. Fragmentele au fost fixate cu o miniplacă sau două, în dependenţă
de localizarea fracturii, gravitatea ei şi accesul către focarul de fractură.
Din cele 38 focare de fractură în care s-a intervenit chirurgical osteosinteza cu o miniplacă
s-a efectuat în 27 cazuri, cu 2 miniplăci în 6 cazuri. Cîte 2 miniplăci cele mai multe focare de
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fractură au fost în regiunea angulară şi în regiunea corpului. Ca şi în subgrupul omonim de studiu,
au fost luate în consideraţie liniile ideale de osteosinteză (Champy 2005), biomecanica mandibulei,
timpul imobilizării şi doleanţele pacienţilor.
Atelele pentru imobilizare intermaxilară în subgrupul PEx au fost instalate la internare la
toţi 29 pacienţii. În timpul operaţiei noi am folosit atelele instalate pentru poziţionarea şi fixarea
rigidă a mandibulei în ocluzie centrică. Ocluzia centrică serveşte ca un reper anatomic pentru
repoziţia corectă a fragmentelor distale edentate, mai ales în fracturile cominutive sau fracturi
învechite. În perioada postoperatorie, la începutul studiului, menţineam imobilizarea intermaxilară
pe un termen de 21 – 28 zile la toţi pacienţii. Mai tîrziu, în cazurile fracturilor unilaterale sau
bilaterale şi triple, cînd s-a intervenit chirurgical în toate focarele de fractură, noi am micşorat
timpul de imobilizare intermaxilară pentru 10 – 14 zile. În cazul fracturilor bilaterale sau triple cînd
osteosinteza s-a efectuat numai într-un focar de fractură, perioada de imobilizare a fost ca de obicei
21 – 28 zile, pentru consolidarea în celelalte focare de fractură.
În acest supgrup noi am efectuat osteosinteza funcţional-stabilă, în cazul utilizării a două
miniplăci în fiecare focar de fractură la 3 pacienţi cu fracturi unilaterale. La aceşti pacienţi
imobilizarea intermaxilară a fost înlăturată imediat postoperator. Osteosinteza stabilă, dar nu
funcţională, am obţinut în cazurile de fixare a fragmentelor cu o singură miniplacă la 5 pacienţi cu
fractură unilaterală, 5 pacienţi cu fractui bilaterale, 1 pacient cu fractură triplă şi 1 pacient cu
fractură unilaterală dublă. Perioada de imobilizare la aceşti pacienţi a alcătuit 10 – 14 zile. Pentru
ceilalţi 14 pacienţi noi am ales o tactică conservativă, operînd în focarele de fractură cu deplasare
mai pronunţată sau după tratamentul conservativ ortopedic se menţinea deplasarea fragmentelor.
Celelalte focare de fractură, fiind fără deplasare, sau după repoziţia fragmentelor ele se menţineau
în poziţia anatomică corectă pentru toată perioada de consolidare, nu au fost operate.
Vom prezenta următorul caz clinic al pacientului cu fractură de mandibulă la care s-a
efectuat osteosinteza prin acces exooral.
Pacientul B. A., în vîrstă de 24 ani, nr. fişei medicale 12268, a fost spitalizat în secţia
chirurgie OMF.
Acuzele la internare: dureri, tumefacţii faciale, dereglări de masticaţie.
Anamnesis morbi: Traumatismul prin accident rutier a avut loc cu o zi înainte de adresare.
S-a adresat la locul de trai, unde s-a efectuat prelucrarea chirurgicală primară a plăgii în regiunea
mentonieră şi indicarea tratamentului conservativ. A fost îndreptat în secţia chirurgie OMF pentru
consultaţie şi tratament specializat. La radiografia panoramică s-a determinat un focar de fractură în
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regiunea mentonieră stîngă, cominutivă şi deplasare pronunţată a fragmentelor. Din anamneză:
anterior nu a mai suportat asemenea traumatisme.
Status praesens: starea generală a pacientului de gravitate medie, patologia organelor
interne nu s-a determinat.
Status localis:
Exooral: asimetria feţei pe contul edemului ţesuturilor moi în regiunea mentonieră stîngă.
Plagă suturată în regiunea mentonieră (fig. 18A). Palparea dureroasă, se apreciază mobilitate
patologică a fragmentelor. Semnele de încărcare a mandibulei după L.Lebourg sunt pozitive.
Semnul Vincent-d’Alger este pozitiv din stînga.
Endooral: este prezentă dereglarea integrităţii mucoasei în regiunea focarului de fractură
cu eliminări sero-hemoragice. Semne de supurare a plăgii osoase lipsesc.
Formula dentară:
O

O

C

O

C

L

Radiografia: pacientul a fost examinat radiologic (radiografia mandibulei proiecţie en fas şi
profil, ortopantomografia), unde s-a depistat dereglarea integrităţii osoase ale mandibulei în
regiunea mentonieră stîngă cominutivă, cu deplasare pronunţată (fig. 18B). Dinţii 3.3, 3.4 din linia
de fractură sînt intacţi.

A.

B.

Fig. 18. A). Pacientul B. A. la adresare, plaga în regiunea mentonieră suturată; B) OP a
pacientului B. A. anteoperator (se determină deplasarea fragmentelor şi eschilele libere)
După examinarea clinică şi paraclinică a fost stabilit diagnosticul: „ Fractura mandibulei
unilaterală în regiunea mentonieră stîngă cominutivă, cu deplasare pronunţată. Plaga contuză
lacerată în regiunea mentonieră (stare după suturare)‖.
Planul de tratament:
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imobilizarea bimaxilară cu atele individuale;



osteosinteza mandibulei în regiunea mentonieră stîngă;



tratament conservativ: antimicrobian, antiinflamator, analgezic, hiposensibilizant şi

simptomatic;


dieta maxilară nr.1;



fizioterapie;



lavaje antiseptice zilnice ale cavităţii bucale.
Osteosinteza mandibulei în regiunea mentonieră stîngă prin acces exooral s-a efectuat în a

4-a zi de la traumatism sub anestezie generală cu intubare nazotraheală. Alegerea accesului exooral
a fost determinat de prezenţa plăgii masive în regiunea dată şi prezenţa eschilelor osoase libere.
Particularităţile osteosintezei au fost: înlăturarea a 3 eschile osoase libere; utilizarea miniplăcii din
titan în „X‖ (fig. 19A), pentru a menţine fragmentele inclusiv şi alte eschile pe care le-am păstrat;
suturarea estetică a plăgii stratificat cu material atraumatic. S-a instalat imobilizare bimaxilară
rigidă.

A.

B.

Fig. 19. Pacientul B. A) imagine intraoperatorie, fixarea fragmentelor cu miniplacă în X, B)
OP pacientului B. postoperator a 7 zi, fragmentele sunt fixate în poziţie corectă.
Perioada postoperatorie a decurs fără particularităţi: durerile au trecut a 2-a zi, edemul s-a
menţinut 4-5 zile, sensibilitatea nervului alveolar inferior s-a restabilit peste 21 zile. În baza
radiografiei de control se apreciază poziţia anatomică corectă a fragmentelor fixate cu miniplacă.
La examinarea în dinamică:


Peste 7 zile semne de inflamaţie nu au fost depistate. Mobilitate patologică nu se apreciază.
Examenul endooral a demonstrat o igienă nesatisfăcătoare a cavităţii bucale (prezenţa

resturilor alimentare). Au fost înlăturate suturile. S-a recomandat fizioterapie, respectarea igienei
cavităţii bucale. Radiologic: deplasări secundare nu sunt (fig. 19B);
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Peste 21 zile. Au fost înlăturate atelele. Deschiderea gurii de 1-2 cm este dificilă, mişcările

mandibulei dureroase, limitate. Este prezent tartru subgingival şi supragingival şi carie dentară;


Peste 3 luni. Clinic şi radiologic se determină restabilirea completă a integrităţii anatomice a

mandibulei şi funcţiilor aparatului dento-maxilar.
Fractura cominutivă a determinat înlăturarea a trei eschile libere obţinîndu-se un defect de
mandibulă. S-a hotărît menţinerea imobilizării intermaxilare pentru 21 zile. Argumentele pentru
accesul exooral în acest caz au fost: plaga existentă în regiunea mentonieră, eschilele libere care nu
permiteau repoziţia fragmentelor şi defectul de os la marginea bazilară obţinut după înlăturarea
eschilelor.
În continuare vom elucida un alt caz clinic rezolvat prin ostesinteza mandibulei cu miniplăci
prin acces exooral şi preluarea precoce a funcţiilor mandibulei.
Pacientul P. V., în vîrstă de 44 ani, nr. fişei medicale 16578, a fost spitalizat în secţia
chirurgie OMF.
Acuzele la internare: dereglări de masticaţie, fonaţie.
Anamnesis morbi: Traumatismul prin agresiune a avut loc cu 30 zile înainte de adresare în
secţia chirurgie OMF. S-a adresat la locul de trai, unde a fost examinat şi tratat conservativ. La
vizita de control în dinamică peste 28 zile, la examinarea clinică şi radiologică, s-a determinat
consolidare vicioasă a fragmentelor. A fost îndreptat în secţia de chirurgie OMF pentru tratament
specializat. Din anamneză: anterior nu a mai suportat asemenea traumatisme.
Status praesens: starea generală a pacientului gravitate medie, patologia organelor interne
nu s-a determinat.
Status localis:
Exooral: asimetria feţei pe contul deformării neînsemnate în regiunea angulară stîngă.
Palparea în regiunea angulară stîngă sensibilă, se determină dereglarea conturului anatomic al
mandibulei, mobilitate patologică a fragmentelor nu se apreciază. Semnele de încărcare a
mandibulei după L.Lebourg sunt negative. Semnul Vincent-d’Alger este pozitiv din stînga.
Endooral: Deschidera gurii şi mişcările mandibulei sunt limitate, indolore. Semne de
supurare a plăgii osoase lipsesc. Sunt prezente atele pentru imobilizarea intermaxilară. Ocluzia este
dereglată, contact interdentar prematur în regiunea molarilor din stînga. Fragmentul mic angular cu
deplasare lateral superior în contact cu molarii antagonişti.
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Formula dentară:
Co D Co

Co

O

C

O

C

Co Co

L

L

L

Radiografia: pacientul a fost examinat radiologic (radiografia mandibulei proiecţie en fas şi
profil, ortopantomografia), unde s-a depistat deplasarea pronunţată a fragmentelor osoase ale
mandibulei în regiunea angulară stîngă (fig. 20A). Dinţii 3.7 şi 3.8 lipsesc.
După examinarea clinică şi paraclinică a fost stabilit diagnosticul: „ Fractura mandibulei
unilaterală în regiunea angulară stîngă, cu deplasare pronunţată, vicios consolidată. Stare după
tratament conservativ ortopedic‖.

A

B.

Fig. 20 A) OP a pacientului B. A. anteoperator (se determină deplasarea pronunţată a
fragmentelor). B) OP a pacientului B. A. postoperator a 7 zi (fragmentele sunt fixate cu două
miniplăci).

Planul de tratament:


osteosinteza mandibulei în regiunea angulară stîngă;



tratament conservativ: antimicrobian, antiinflamator, analgezic, hiposensibilizant şi

simptomatic;


fizioterapie;
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lavaje antiseptice zilnice ale cavităţii bucale.
Osteosinteza mandibulei în regiunea angulară stîngă s-a efectuat în a 2-a zi de la adresare în

secţia chirurgie OMF sau în a 32 zi de la traumatism sub anestezie generală cu intubare nazotraheală. Fixarea fragmentelor s-a efectuat prin acces exooral cu 2 miniplăci (varianta 3(fig. 20 B)).
Imobilizarea bimaxilară rigidă s-a înlăturat a doua zi, iar atelele a patra zi postoperator.
Perioada postoperatorie a decurs fără particularităţi: durerile şi edemul au fost de intensitate
corespunzătoare intervenţiei chirurgicale prin acces exooral (fig. 21A). A fost lezat ramul marginal
al mandibulei (n. facial (fig. 21B)). Sensibilitatea nervului alveolar inferior nu s-a restabilit. Pe
radiografia de control se apreciază poziţia anatomică corectă a fragmentelor fixate cu miniplăci.
La examinarea în dinamică:


Peste 7 zile semne de inflamaţie nu au fost depistate. Radiologic deplasări secundare nu

sunt. Mobilitate patologică nu se apreciază. Examenul endooral a demonstrat o igienă satisfăcătoare
a cavităţii bucale. Au fost înlăturate suturile. Deschiderea gurii limitată pînă la 2-3 cm, mişcările
mandibulei indolore, limitate;


Peste 1 lună. Mobilitate patologică nu se apreciază. Examenul endooral a demonstrat o

igienă satisfăcătoare a cavităţii bucale. Deschiderea gurii şi mişcările mandibulei indolore.
Radiologic: deplasări secundare nu au fost depistate. Sensibilitatea nervului alveolar inferior şi a
ramului cervical al nervului facial nu s-a restabilit;


Peste 6 luni. Clinic şi radiologic, se determină restabilirea completă a structurii şi funcţiilor

aparatului dento-maxilar.

A.

B.

Fig. 21. Imaginea pacientului B. A. postoperator în a 7 zi. A) profil lateral ( plaga suturată);
B) profil en fas, se observă consecinţele lezării ramului marginal al mandibulei (n. facial).
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Consolidarea vicioasă a fragmentelor [101, 107, 108, 109], osteoliza marginilor lor şi
modificările suprafeţelor cauzate de calusul osos, duce la pierderea reperelor pentru repoziţia
corectă. Refractura mandibulei, repoziţia fragmentelor fără repere clare în poziţie corectă şi fixarea
lor cu două miniplăci la marginea alveolară şi cea bazilară a necesitat un cîmp operator mai mare
pentru manipulaţii. Cele menţionate anterior indică alegerea accesului exooral. Aceasta s-a răsfrînt
asupra perioadei postoperatorii, demonstrînd neajunsurile accesului exooral: durerea şi edemul au
fost de intensitate mai mare decît la pacienţii operaţi prin acces endooral; a fost lezat ramul
marginal al mandibulei (n. facial); prezenţa cicatricii postoperatorii. Cu toate neajunsurile, accesul
exooral în cazul dat a avut indicaţii absolute. Utilizarea a două miniplăci în focarul de fractură a
permis înlăturarea imobilizării bimaxilare a doua zi cu preluarea funcţiilor mandibulei.
Accesul exooral va avea indicaţii limitate pentru traumatismul masiv suplimentar cauzat
pacientului cu fractură de mandibulă. Va fi folosit în cazul cînd nu putem utiliza accesul endooral.
Osteosinteza funcţional-stabilă poate fi efectuată atît prin acces endooral, cît şi exooral.

3.1.3. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu fir metalic
Subgrupul FEd l-au constituit 39 pacienţi cu fracturi de mandibulă, operaţi prin acces
endooral cu fir metalic.
Din 39 pacienţi operaţi prin acces endooral cu fir metalic, fracturi bilaterale au avut
majoritatea pacienţilor 28 (71,8%). Fracturi unilaterale au avut 10 pacienţi (25,64%) şi un pacient
(2,56%) a avut fractură unilaterală dublă. La 39 pacienţi au fost 67 fracturi. Din fracturile bilaterale
nu toate focarele de fractură au fost supuse tratamentului chirurgical. Astfel, din 68 fracturi totale au
fost operate 45, celelalte 23, fiind fără deplasare sau aflîndu-se în regiunea dentată, au putut fi
rezolvate prin tratament conservativ-ortopedic. Din fracturile operate, 28 au fost în regiunea
angulară, 16 în regiunea mentonieră şi 1 la corp.
Abordul către focarul de fractură la pacienţii subgrupului FEd a fost endooral, endooral cu
transcutan sau mixt (endooral într-un focar şi exooral în celălalt) în fracturile bilaterale. În acest
subgrup toate focarele de fractură au fost operate prin acces endooral cu excepţia unui caz de
fractură bilaterală, în care un focar de fractură situat la menton, s-a operat prin acces endooral, iar
celălalt la condil - exooral. Accesul endooral fiind dificil în regiunea angulară în 3 fracturi şi 1
mentonieră a fost completat de accesul transcutan.
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Fragmentele au fost fixate cu un fir metalic în 34 fracturi s-au două fire într-un laţ în 11
fracturi (4 la menton şi 7 angular), în dependenţă de localizarea fracturii, gravitatea ei şi accesul
către focarul de fractură.
Firul metalic a traversat osul numai prin corticala externă la 19 fracturi (fixare
monocorticală: angular – 17; mentonier - 3) sau transosos la 26 fracturi (fixare bicorticală: angular –
11; mentonier – 13; corp - 1). Observăm că fixarea monocorticală s-a efectuat mai mult în regiunea
angulară, iar bicorticală în regiunea mentonieră. Aceasta se explică prin prezenţa molarului trei în
linia de fractură, care se extrage în timpul operaţiei, iar corticala vestibulară şi linia oblică externă
sunt suficient de rezistente pentru a asigura fixarea fragmentelor monocorticale. Fixarea
fragmentelor bicorticale în regiunea angulară este mai dificil de efectuat din cauza greutăţilor la
trecerea firului metalic din partea linguală. Pentru a evita aceste dificultăţi şi traumatismul mai mare
la decolarea lamboului din partea linguală, s-a efectuat fixarea fragmentelor cu două fire metalice
într-un laţ în 11 fracturi (angular – 7, mentonier - 4). Fixarea cu fir metalic în laţ simplu s-a efectuat
în 34 fracturi (angular - 21, mentonier - 12, corp - 1).
Vom prezenta următorul caz clinic de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu fir
metalic.
Pacientul B. A., în vîrstă de 32 ani, nr. fişei medicale 22054, a fost spitalizat în secţia
chirurgie OMF.
Acuzele la internare: dureri, tumefacţii faciale, dereglări de masticaţie.
Anamnesis morbi: Traumatismul prin agresiune a avut loc cu o zi înainte de internare. S-a
adresat în secţia de chirurgie OMF, pentru tratament specializat. Din anamneză: anterior nu a mai
suportat asemenea traumatisme.
Status prezens: starea generală a pacientului de gravitate medie, patologia organelor interne
nu s-a depistat.
Status localis:
Exooral: asimetria feţei pe contul edemului ţesuturilor moi în regiunea angulară stîngă.
Palparea dureroasă în regiunea angulară stîngă, se apreciază mobilitate patologică a fragmentelor,
crepitaţii, dereglarea continuităţii osoase. Semnele de încărcare a mandibulei după L. Lebourg sunt
pozitive. Semnul Vincent-d’Alger este pozitiv din stînga.
Endooral: deschidera gurii şi mişcările mandibulei sunt limitate, dureroase. Este prezentă
leziunea mucoasei în regiunea retromolară stîngă cu eliminări sero-hemoragice. Simptomul de
treaptă este prezent. Semne de supurare a plăgii osoase lipsesc. Dintele 3.8 este în linia de fractură.
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Formula dentară:
Pt Pt C
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O

O
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Radiografia: pacientul a fost examinat radiologic (radiografia mandibulei proiecţie en fas şi
profil, ortopantomografia), unde s-a depistat dereglarea integrităţii osoase ale mandibulei în
regiunea angulară stîngă cu deplasare pronunţată (fig.22A). Dintele 3.8 este în linia de fractură,
dintele 3.7 este cu leziune odontală coronară totală.

A

B

C

D

E

F

Fig. 22. Radiografia pacientului B. A) fractura mandibulei în regiunea angulară din stînga cu
deplasare pronunţată, B) postoperator, a doua zi după osteosinteză, C) o lună postoperator,
D) 6 luni postoperator, E) un an postoperator, F) 4 ani postoperator
După examenul clinic şi paraclinic a fost stabilit diagnosticul: „ Fractura mandibulei
unilaterală în regiunea angulară stîngă, cu deplasare pronunţată. Stare de ebrietate‖.
Planul de tratament:


prelucrarea chirurgicală primară a fracturii, repoziţia şi imobilizarea bimaxilară;



tratament conservativ: antimicrobian, antiinflamator, analgezic, hiposensibilizant şi

simptomatic;
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dieta maxilară nr.1;



fizioterapie;



lavaje antiseptice zilnice a cavităţii bucale;
La internare s-a efectuat prelucrarea chirurgicală primară a fracturii, reducerea deplasării

fragmentelor şi imobilizarea bimaxilară cu atele standard Васильев. Imposibilitatea menţinerii
fragmentului mic în poziţie corectă prin tratamentul conservativ ortopedic apreciat clinic şi
radiologic a servit ca indicaţie absolută pentru osteosinteza mandibulei în regiunea angulară stîngă .
Osteosinteza mandibulei în regiunea angulară stîngă s-a efectuat la a 5-a zi de la traumatism
sub anestezie locală cu potenţare. Fixarea fragmentelor s-a efectuat monocortical prin acces
endooral cu un fir metalic. Perioada postoperatorie a decurs fără particularităţi: durerile şi edemul
au fost moderate. Sensibilitatea nervului alveolar inferior nu s-a restabilit. În baza radiografiei de
control se apreciază poziţia anatomică corectă a fragmentelor fixate cu fir metalic (ca punct de reper
au fost luate marginea bazilară, mariginea alveolară şi canalul mandibular (fig. 22B)). Perioada de
imobilizare a fost menţinută 28 zile. Firul metalic poate menţine fragmentele în poziţie corectă, dar
imobilizarea bimaxilară pe termenul consolidării fragmentelor este obligatorie.
La examinarea în dinamică:


În a 7-a zi semne de inflamaţie nu au fost depistate. Imobilizarea bimaxilară prezentă,

ocluzia păstrată, fixată rigid. Examenul endooral a demonstrat o igienă nesatisfăcătoare a cavităţii
bucale. Au fost înlăturate suturile;


În a 28-a zi. Clinic se determină consolidarea fragmentelor în poziţie anatomică corectă.

Mobilitate patologică nu se apreciază, anestezia nervului alveolar inferior din stînga se menţine.
Gura se deschide limitat la 1-2 cm. Mişcările mandibulei sunt limitate cu durere moderată. Este
prezentă gingivită şi depuneri sub-

şi supragingivale, acuză dureri dentare. S-a recomandat

asanarea cavităţii bucale. Radiologic: nu sunt depistate deplasări secundare ale fragmentelor, linia
de fractură se mai determină (fig. 22 C). S-a înlăturat imobilizarea bimaxilară;


Peste 6 luni. Anestezia se menţine pe traectul nervului alveolar inferior din stînga.

Deschiderea gurii şi mişcările mandibulei sunt libere, indolore. Radiologic: firul metalic este
prezent, linia de fractură nu se evidenţiază clar, în schimb pe proiecţia ei se determină o zonă de
osteoporoză (fig. 22 D);


Peste un an şi 4 ani. Deschiderea gurii şi excursia mandibulei sunt în limitele normei.

Anestezia nervului alveolar inferior din stînga se menţine. Radiologic: firul metalic este prezent,
linia de fractură nu se evidenţiază, zona de osteoporoză pe proiecţia ei nu se determină (fig. 22 E,
22 F).
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Dacă luăm în consideraţie contingentul pacienţilor edentaţi din grupurile studiate,
majoritatea au o vîrstă senilă şi prezintă o stare generală afectată de multiple boli concomitente
(diabetul zaharat, hepatite, ciroze, afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni sistemice etc.). De aceea, în
osteosinteză am preferat accesul endooral pentru avantajele sale: simplitatea accesului către focarul
de fractură; traumatism chirurgical minimal, ce dereglează neîsemnat alimentarea periostală şi
extraosală a mandibulei, favorizînd vindecarea plăgii osoase; hemoragie minimă; durată scurtă a
operaţiei; exclude cicatricile pe pielea feţei. Referitor la particularităţile locale condiţionate de lipsa
dinţilor şi atrofia pronunţată a osului, s-a observat că fracturile se produc cu deplasări mai
pronunţate, deseori cominutive şi cu proeminarea

în cavitatea bucală a fragmentelor, leziuni

însemnate de ţesuturi moi. Lipsa reperelor anatomice pentru ocluzia centrică şi atrofia pronunţată a
osului cauzează dificultăţi la repoziţia precisă a fragmentelor în timpul operaţiei şi menţinerea lor
stabilă în poziţie corectă în perioada postoperatorie.
Cele menţionate anterior sunt prezentate în următorul caz clinic.
Pacienta P. V., în vîrstă de 59 ani, n. fişei medicale 16457, a fost spitalizată în secţia
chirurgie OMF.
Acuzele la internare: dureri, tumefacţii faciale, dereglări de masticaţie.
Anamnesis morbi: Traumatismul a avut loc cu 3 zile înainte de adresare. A căzut la
domiciliu. A fost transportată cu ambulanţa în secţia de chirurgie OMF, pentru tratament
specializat. Din anamneză: anterior nu a mai suportat asemenea traumatisme.
Status prezens: starea generală a pacientului de gravitate medie, patologia organelor interne
nu s-a determinat.
Status localis:
Exooral: asimetria feţei pe contul edemului ţesuturilor moi în regiunea angulară stîngă şi
mentonieră dreaptă. Palparea dureroasă în ambele regiuni, se apreciază mobilitate patologică a
fragmentelor, crepitaţii, dereglarea continuităţii osoase. Semnele de încărcare a mandibulei după
L. Lebourg sunt pozitive. Semnul Vincent-d’Alger este pozitiv bilateral.
Endooral: deschidera gurii şi mişcările mandibulei sunt limitate, dureroase. Este prezentă
leziunea mucoasei

în regiunea retromolară stîngă şi mentonieră dreaptă cu eliminări sero-

hemoragice. Bonturile osoase ale fragmentelor proemină în cavitatea bucală, este prezent
simptomul de treaptă. Semne de supurare a plăgii osoase lipsesc. Edentaţie totală secundară la
maxilă, clasa III după Schröder şi la mandibulă, clasa II după Köller [131].
Radiografia: pacienta a fost examinată radiologic (radiografia mandibulei proiecţie en fas şi
profil, ortopantomografia), unde s-a depistat dereglarea integrităţii osoase ale mandibulei în
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regiunea angulară stîngă şi mentonieră dreaptă cu deplasare însemnată (fig. 28 A). Atrofia
pronunţată a fost determină şi la examenul radiologic.
După examinarea clinică şi paraclinică a fost stabilit diagnosticul: „ Fractura mandibulei
bilaterală în regiunea angulară stîngă şi mentonieră dreaptă cu deplasare pronunţată. Edentaţie
totală secundară la maxilă, clasa III după Schröder şi la mandibulă, clasa II după Köller‖.

Planul de tratament:


tratament conservativ: antimicrobian, antiinflamator, analgezic, hiposensibilizant şi

simptomatic;


dieta maxilară nr.1;



fizioterapie;



lavaje antiseptice zilnice ale cavităţii bucale;



osteosinteza mandibulei în regiunea angulară stîngă şi mentonieră dreaptă.

A

B

Fig. 23 Radiografia pacientei P. V. A) fractura mandibulei în regiunea angulară din stînga şi
mentonieră dreapta cu deplasare pronunţată, B) la o lună postoperator se determină
deplasarea secundară a fragmentelor.
Osteosinteza mandibulei s-a efectuat în a 9-a zi de la traumatism, sub anestezie generală cu
intubare nazotraheală. Fixarea fragmentelor în regiunea angulară stîngă s-a efectuat bicortical prin
acces endooral cu un fir metalic, iar în regiunea mentonieră bicortical prin acces endooral cu două
fire metalice. Imobilizarea

bimaxilară s-a efectuat prin suspendarea mandibulei de procesul

alveolar al maxilei cu fir metalic.
Perioada postoperatorie a decurs fără devieri: durerile şi edemul au fost moderate.
Sensibilitatea nervului alveolar inferior nu s-a restabilit. În baza radiografiei de control se apreciază
poziţia anatomică corectă a fragmentelor fixate cu fire metalice.
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La examinarea în dinamică:


Peste 7 zile semne de inflamaţie nu au fost depistate. Se apreciază mobilitate patologică

neînsemnată. Este prezentă suspendarea mandibulo-maxilară. Radiologic: se constată deplasări
secundare ale fragmentelor. Pacientei i-a fost propusă operaţia repetată însă ea a refuzat. Au fost
înlăturate suturile;


Peste 28 zile. Clinic şi radiologic, se determină formarea calusului osos, fragmentele vicios

consolidate (fig. 23 B). A fost înlăturată suspendarea mandibulo-maxilară şi i s-a recomandat
tratamentul protetic.
Fixarea fragmentelor cu fir metalic nu asigură o stabilitate rigidă, iar în cazul edentaţiilor cu
atrofii severe există posibilitatea fixării incorecte a fragmentelor sau deplasarea lor secundară.
Aceasta se datorează următorilor factori :


micşorarea suprafeţei de contact a bonturilor osoase;



imposibilitatea fixării interdentare monomaxilare cu atele;



imposibilitatea imobilizării bimaxilare;



lipsesc punctele de reper anatomice de repoziţie.
Perioada de imobilizare în asemenea condiţii a fost menţinută 28 zile. Suspendarea

mandibulo-maxilară nu asigură o imobilizare bimaxilară rigidă, dar numai limitează mişcările
mandibulei. Excursia mandibulei de asemenea poate provoca deplasările secundare ale
fragmentelor.
Imobilizării mandibulei [112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 162],

fiind o condiţie

importantă pentru crearea calusului osos, i se acordă o atenţie deosebită. Edentaţiile totale şi
extinse, mai ales cînd nu este păstrată înălţimea verticală de ocluzie, nu permit o imobilizare
suficientă a mandibulei fracturate [42]. Procedeele folosite nu asigură o imobilizare rigidă dar
numai limitează excursiile mandibulei, care totuşi, după părerea noastră, favorizează într-o oarecare
măsură consolidarea fragmentelor. Probabil că imobilizarea insuficientă a mandibulei în perioada
postoperatorie a şi adus la 7 pacienţi cu osteosinteză cu fir metalic la o deplasare secundară a
fragmentelor. În cazurile cînd pe arcadele dentare se aflau cel puţin 3 perechi de dinţi antagonişti,
imobilizarea intermaxilară postoperatorie s-a efectuat cu atele individuale la 20 pacienţi. La 19
pacienţi care prezentau edentaţii totale şi subtotale, imobilizarea s-a efectuat prin suspendarea
mandibulei de orificiul piriform sau apofiza alveolară a maxilei cu fir metalic. Perioada de
imobilizare la pacienţii acestui grup a constituit 28 - 35 zile.

79

3.1.4. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral cu fir metalic
Subgrupul FEx l-au alcătuit 17 pacienţi cu fracturi de mandibulă operaţi prin acces exooral
cu fir metalic.
Din 17 pacienţi operaţi prin acces exooral cu fir metalic, fracturi bilaterale au avut 7 pacienţi
(41.18%). Fracturi unilaterale au fost depistate la 7 pacienţi (41.18%) şi 3 pacienţi (17.64%) au
avut fracturi triple. La 17 pacienţi au fost depistate 30 fracturi. Din fracturile bilaterale şi cele triple
nu toate focarele de fractură au fost supuse tratamentului chirurgical. Astfel din 14 fracturi
bilaterale au fost operate 10 şi respectiv din 9 fracturi triple au fost operate 6, celelalte 4 fracturi
bilaterale şi 3 triple, fiind fără deplasare sau aflîndu-se în regiunea dentată, au putut fi rezolvate prin
tratament conservativ-ortopedic. Din fracturile operate 9 au fost în regiunea angulară, 5 în regiunea
condilului, 4 în regiunea mentonieră, 4 la corp şi 1 la ram. Fragmentele de mandibulă au fost fixate
cu un fir metalic sau două în laţ simplu în 8, în X, în trapez în dependenţă de localizarea fracturii,
gravitatea ei şi accesul către focarul de fractură. În 2 cazuri firul metalic a fost completat de tijă
metalică la unghi şi condil. Într-un caz de fractură oblică, verticală fragmentele au fost fixate cu 2
fire metalice circumscrise. În alt caz de fractură triplă, în regiunea paramediană stîngă şi condiliană
bilaterală, cu deplasare pronunţată şi luxaţie, pentru accesul către condilii luxaţi s-a efectuat
osteotomia verticală de ram. Condilii au fost fixaţi la fragmentele obţinute prin osteotomia verticală
de ram cu cîte 2 şuruburi decalate. Blocul obţinut s-a fixat la ramul mandibulei cu cîte 2 fire
metalice bilateral.
Vom prezenta următorul caz clinic de osteosinteză a mandibulei prin acces exooral cu fir
metalic.
Pacienta P. A, în vîrstă de 35 ani, nr. fişei medicale 6998, a fost spitalizată în secţia
chirurgie OMF.
Acuzele la internare: dureri, tumefacţii faciale, dereglări de masticaţie.
Anamnesis morbi: Traumatismul prin accident de circulaţie a avut loc cu o zi înainte de
adresare. A fost transportată cu ambulanţa la CNPŞMU şi internată în secţia de neurochirurgie. A
fost examinată şi consultată de un medic chirurg OMF. S-a recomandat transferarea în secţia
chirurgie OMF, după ameliorarea stării neurologice pentru tratament specializat. A fost transferată
după 6 zile. Din anamneză: anterior nu a mai suportat asemenea traumatisme.
Status praesens: starea generală a pacientei era de gravitate medie, patologia organelor
interne nu s-a depistat.
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Status localis:
Exooral: asimetria feţei pe contul edemului ţesuturilor moi în regiunea corpului mandibulei
din stînga. Palparea este dureroasă, se constată mobilitate patologică a fragmentelor, crepitaţii,
dereglarea continuităţii osoase. Semnele de încărcare a mandibulei după L. Lebourg sunt pozitive.
Semnul Vincent-d’Alger este pozitiv din stînga.
Endooral: Deschidera gurii şi mişcările mandibulei sunt limitate, dureroase. Este prezentă
leziunea mucoasei în regiunea corpului mandibulei din stînga cu eliminări sero-hemoragice. Este
prezent simptomul de treaptă. Semne de supurare a plăgii osoase lipsesc.
Formula dentară
Pt

C

C

Pt

L

L

Pt

Pt

Pt

Pt

L

L

Pt

L

L

L

Radiografia: pacienta a fost examinată radiologic (radiografia mandibulei: proiecţie - en fas
şi profil, ortopantomografia), unde s-a depistat dereglarea integrităţii osoase ale mandibulei în
regiunea corpului din stînga cu deplasare pronunţată multieschiloasă.
După examinarea clinică şi paraclinică a fost stabilit diagnosticul: „Fractura mandibulei
unilaterală în regiunea corpului din stînga cu deplasare pronunţată multieschiloasă. Contuzie
cerebrală minoră. Plăgi contuze lacerate în regiunea mentonieră şi submentonieră din stînga.‖

A.

B.
Fig. 24. Pacienta P. A.

C.

A) Imagine anteoperator, B) imagine în timpul operaţiei –

fragmentele sunt repoziţionate şi fixate cu două fire metalice, C) imagine postoperatorie a
doua zi.
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Planul de tratament:


prelucrarea chirurgicală primară a fracturii, repoziţia şi imobilizarea bimaxilară;



tratament conservativ: antimicrobian, antiinflamator, analgezic, hiposensibilizant şi

simptomatic;


dieta maxilară nr.1;



fizioterapie;



lavaje antiseptice zilnice ale cavităţii bucale.
La internare s-a efectuat prelucrarea chirurgicală primară a fracturii: reducerea deplasării

fragmentelor şi imobilizarea bimaxilară cu atele individuale, suturarea plăgii externe în regiunea
mentonieră (fig. 24 A).
Imposibilitatea menţinerii fragmentului mic în poziţie corectă prin tratamentul conservativ
ortopedic apreciat clinic şi radiologic a servit ca indicaţie absolută pentru osteosinteza mandibulei
în regiunea corpului din stînga.
Osteosinteza mandibulei în regiunea corpului din stînga s-a efectuat în a 7-a zi de la
traumatism, sub anestezie locală cu potenţare. Fixarea fragmentelor bicortical s-a efectuat prin acces
exooral cu două fire metalice (fig. 24 B). Imobilizarea bimaxilară rigidă s-a menţinut timp de 28
zile. Perioada postoperatorie a decurs fără particularităţi (fig. 24 C): durerile au fost moderate,
edemul s-a menţinut 4-5 zile. Sensibilitatea nervului alveolar inferior nu s-a restabilit. În baza
radiografiei de control se apreciază poziţia anatomică corectă a fragmentelor fixate cu fir metalic.

A
Fig. 25

B
Pacienta P. A.

A) radiografia anteoperatorie (după tratamentul conservativ

ortopedic se menţine deplasarea fragmentelor), B) radiografia postoperatorie a doua zi
(fixarea fragmentelor în poziţie anatomică cu fire metalice).
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La examinarea în dinamică:


În a 7-a zi nu au fost depistate semne de inflamaţie. Mobilitate patologică nu se apreciază,

anestezia nervului alveolar inferior din stînga se menţine. Imobilizarea bimaxilară este prezentă,
ocluzia păstrată, fixată rigid. Examenul endooral a demonstrat o igienă nesatisfăcătoare a cavităţii
bucale. Au fost înlăturate suturile. Radiologic: nu se constată deplasări secundare ale fragmentelor;


În a 28-a zi. Clinic şi radiologic se determină consolidarea fragmentelor în poziţie anatomică

corectă. S-a înlăturat imobilizarea bimaxilară. Gura se deschide limitat pînă la 1-2 cm. Mişcările
mandibulei sunt limitate cu durere moderată. Este prezentă gingivită şi depuneri sub-

şi

supragingivale, acuză dureri dentare. S-a recomandat asanarea cavităţii bucale.
Perioada de imobilizare a fost menţinută 28 zile. Firul metalic poate menţine fragmentele în
poziţie corectă, dar obligatorie este imobilizarea bimaxilară pe termenul de consolidare. În acest caz
s-a optat pentru accesul exooral din cauza fracturii oblice, a eschilului la marginea bazilară
(fig. 25 A), a plăgii externe în această regiune şi a interpoziţiei ţesuturilor moi între fragmentele cu
deformarea reliefului cutanat. Osteosinteza prin acces endooral în această situaţie clinică este dificil
de realizat. Rezultatele postoperatorii imediate şi la distanţă au demonstrat alegerea corectă a
accesului (fig. 25 B).
Consolidarea vicioasă a fragmentelor, osteoliza marginilor lor şi modificările suprafeţelor
cauzate de resorbţia osoasă, duce la pierderea reperelor pentru repoziţia corectă. Refractura
mandibulei, repoziţia fragmentelor fără repere clare în poziţie corectă şi fixarea lor necesită un cîmp
operator mai mare pentru manipulaţii. De aceea în asemenea fracturi este de preferat accesul
exooral. Firul metalic în asemenea situaţii poate fixa fragmentele în poziţie incorectă, de aceea
sunt preferate miniplăcile. În lipsa miniplăcilor ca dispozitiv rigid de fixare a fragmentelor poate fi
utilizată tija metalică.
Cele menţionate anterior sunt elucidate în următorul caz clinic.
Pacientul B. V., în vîrstă de 20 ani, nr. fişei medicale 19911, a fost spitalizat în secţia
chirurgie OMF.
Acuzele la internare: dureri, deformaţii faciale.
Anamnesis morbi: Traumatismul prin agresiune a avut loc cu 44 zile înainte de adresare în
secţia chirurgie OMF. A primit tratament în oraşul Tiraspol. La examenul de control în dinamică a
fost depistată consolidarea vicioasă a fragmentelor în regiunea angulară din dreapta. A fost îndreptat
în secţia chirurgie OMF pentru tratament specializat. Din anamneză: anterior nu a mai suportat
asemenea traumatisme.
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Status prezens: starea generală a pacientului de gravitate medie, patologia organelor interne
nu s-a depistat.
Status localis:
Exooral: asimetria feţei pe contul deformării reliefului osos în regiunea angulară dreaptă. La
palpare, în regiunea angulară dreaptă determinăm dereglarea conturului anatomic al mandibulei,
prezenţa unui calus osos masiv, în regiunea mentonieră stîngă conturul mandibulei este păstrat,
calusul osos este de volum mic. Mobilitate patologică a fragmentelor, crepitaţii nu se determină.
Semnele de încărcare a mandibulei după L. Lebourg sunt negative. Semnul Vincent-d’Alger este
pozitiv din dreapta.
Endooral: gura se deschide limitat, aproximativ 2-3 cm, mişcările mandibulei sunt limitate.
Sunt prezente atele standard Васильев, iar blocajul intermaxilar lipseşte. Semne de supurare a
plăgii osoase lipsesc. Ocluzia este dereglată. Igiena bucală este insuficientă cu depuneri dentare,
tartru supra- şi subgingival, gingivită, leziuni carioase.
Formula dentară
L

Pt

Co

Pt

L

Radiografia: pacientul a fost examinat radiologic (radiografia mandibulei proiecţie en fas şi
profil, ortopantomografia) şi a fost depistată dereglarea integrităţii osoase ale mandibulei în
regiunea mentonieră stîngă şi angulară dreaptă cu deplasare însemnată. Fragmentul mic din dreapta
deplasat superior şi lateral în contact cu dintele 1.8. Dintele 4.8 este prezent în linia de fractură.
După examinarea clinică şi paraclinică a fost stabilit diagnosticul: „Fractura mandibulei
bilaterală în regiunea mentonieră stîngă şi angulară dreaptă, cu deplasare pronunţată, vicios
consolidată.
Planul de tratament:


tratament conservativ: antimicrobian, antiinflamator, analgezic, hiposensibilizant şi

simptomatic;


dieta maxilară nr.1;



fizioterapie;



lavaje antiseptice zilnice ale cavităţii bucale;



osteosinteza mandibulei în regiunea angulară dreaptă.
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Osteosinteza mandibulei în regiunea angulară dreaptă s-a efectuat în a 48-a zi de la
traumatism sub anestezie generală cu intubare nazo-traheală. Accesul către focarul de fractură s-a
efectuat pe cale exoorală. Fragmentele se aflau în poziţie incorectă, vicios consolidate, cu un calus
masiv. S-a efectuat refractura mandibulei, înlăturarea surplusului de os neoformat. Dintele 4.8 din
linia de fractură a fost extras. Fixarea fragmentelor s-a realizat cu tijă şi fire metalice bicortical
(fig. 26 A). S-a instalat imobilizarea bimaxilară rigidă cu fir metalic.
Perioada postoperatorie a decurs fără particularităţi: durerile şi edemul au fost moderate
Sensibilitatea nervului alveolar inferior din dreapta nu s-a restabilit. În baza radiografiei de control
se constată poziţia anatomică corectă a fragmentelor.

A.

B.

Fig. 26. Pacientul B. V. A) Imagine intraoperatorie (fixarea rigidă a fragmentelor cu tijă şi
fire metalice) B) radiografia de control postoperatorie peste 30 zile.
La examinarea în dinamică:


În a 7-a zi nu au fost depistate semne de inflamaţie. Mobilitate patologică a fragmentelor nu

se apreciază. Examenul endooral a demonstrat o igienă nesatisfăcătoare a cavităţii bucale. Este
prezentă imobilizarea bimaxilară rigidă şi ocluzia păstrată. Radiologic: fragmentele sunt în poziţie
anatomică corectă. S-au înlăturat suturile.


În a 28-a zi. Clinic şi radiologic se determină formarea calusului osos de volum mai mic

comparativ cu cel precedent. A fost înlăturată imobilizarea bimaxilară. Ocluzia este păstrată.
Mişcările mandibulei sunt limitate, deschiderea gurii pînă la 2-3cm. Radiologic fragmentele sunt în
poziţie anatomică corectă (fig. 26 B). Igiena cavităţii bucale, de asemenea este în stare
nesatisfăcătoare. S-a recomandat respectarea igienei şi asanarea cavităţii bucale.
În acest caz există posibilitatea fixării incorecte a fragmentelor sau deplasarea lor secundară,
la utilizarea numai a firului metalic. Aceasta se datorează următorilor factori :


firul metalic nu asigură o stabilitate rigidă;



micşorarea suprafeţei de contact a bonturilor osoase;



lipsesc punctele de reper anatomice de repoziţie.
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Rezolvarea cu succes a cazului dat a fost posibilă la utilizarea combinaţiei tijă metalică
rigidă plus fir metalic prin acces exooral. Neajunsurile accesului exooral şi în acest caz s-au răsfrînt
asupra perioadei postoperatorii: durerea şi edemul au fost de intensitate mai mare decît la pacienţii
operaţi prin acces endooral; prezenţa cicatricei postoperatorii; a fost lezat ramul marginal al
mandibulei (n. facial). Cu toate dezavantajele, accesul exooral, în cazul dat, a avut indicaţii
absolute.
3.1.5. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral şi exooral cu şuruburi decalate
Subgrupul ŞEd şi ŞEx l-au constituit 5 pacienţi cu fracturi de mandibulă, 4 operaţi prin
acces endooral şi unul prin acces exooral cu şuruburi din titan. Caracteristic pentru acest sugrup au
fost fracturile oblice cu deplasare pronunţată.
Din 5 pacienţi, 4 au fost operaţi prin acces endooral (4 în regiunea angulară, 1 mentonieră)
şi unul prin acces exooral în regiunea mentonieră. Fracturi bilaterale au fost depistate la 3 pacienţi,
iar fracturi unilaterale au avut 2 pacienţi. La 5 pacienţi au fost 8 fracturi, 6 din ele au fost operate. În
2 cazuri de fracturi angulare au fost utilizate 2 şuruburi şi fir metalic, în celelalte cazuri un singur
şurub şi fir metalic.
Atele pentru imobilizare intermaxilară în subgrupurile ŞEd şi ŞEx au fost instalate la
internare la 4 pacienţi. Un pacient a avut edentaţie totală şi aplicarea atelelor nu a fost posibilă. În
timpul operaţiei noi am folosit atelele instalate, pentru poziţionarea şi fixarea rigidă a mandibulei în
ocluzie centrică. Ocluzia centrică serveşte ca punct de reper anatomic pentru repoziţia corectă a
fragmentelor distale edentate, mai ales în fracturile cominutive sau fracturi învechite. În perioada
postoperatorie menţineam imobilizarea intermaxilară pe un termen de 21 – 28 zile. Perioada
postoperatorie la toţi pacienţii a fost satisfăcătoare. Pacienţii acestor subgrupuri nu au avut
complicaţii.
Specific pentru aceste subgrupuri au fost fracturile oblice, rezolvate prin osteosinteza cu
şuruburi decalate (metoda descrisă în capitolul II), prezentate în următorul caz clinic.
Pacientul G. A., în vîrstă de 21 ani, nr. fişei medicale 12268, a fost spitalizat în secţia
chirurgie OMF.
Acuzele la internare: dureri, tumefacţii faciale, dereglări de masticaţie.
Anamnesis morbi: Traumatismul prin agresiune a avut loc cu 7 zile înainte de internare. S-a
adresat de sine stătător în secţia de chirurgie OMF, pentru tratament specializat. Din anamneză:
anterior nu a mai suportat asemenea traumatisme .
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Status praesens: starea generală a pacientului de gravitate medie, patologia organelor
interne nu s-a depistat.
Status localis:
Exooral: asimetria feţei pe contul edemului ţesuturilor moi în regiunea angulară dreaptă şi
mentonieră stîngă. Palparea este dureroasă în ambele regiuni, se apreciază mobilitate patologică a
fragmentelor, crepitaţii, dereglarea continuităţii osoase. Semnele de încărcare a mandibulei după
L. Lebourg sunt pozitive. Semnul Vincent-d’Alger este pozitiv din dreapta.
Endooral: deschiderea gurii şi mişcările mandibulei sunt limitate, dureroase. Este prezentă
leziunea mucoasei în regiunea retromolară dreaptă şi mentonieră stîngă cu eliminări
sero-hemoragice. Bontul osos al fragmentului mic angular proemină în cavitatea bucală, este
prezent simptomul de treaptă. Semne de supurare a plăgiilor osoase lipsesc.
Formula dentară
L

L

L

Radiografia: pacientul a fost examinat radiologic (radiografia mandibulei proiecţie en fas şi
profil, ortopantomografia), unde s-a depistat dereglarea integrităţii osoase a mandibulei în regiunea
angulară dreaptă cu deplasare însemnată şi mentonieră stîngă fără deplasare.
După examinarea clinică şi paraclinică a fost stabilit diagnosticul: „Fractura mandibulei
bilaterală în regiunea angulară dreaptă cu deplasare însemnată şi mentonieră stîngă fără deplasare‖.
Planul de tratament:


prelucrarea chirurgicală primară a fracturii, repoziţia şi imobilizarea bimaxilară;



tratament conservativ: antimicrobian, antiinflamator, analgezic, hiposensibilizant şi

simptomatic;


dieta maxilară nr.1;



fizioterapie;



lavaje antiseptice zilnice ale cavităţii bucale.
La internare s-a efectuat prelucrarea chirurgicală primară a fracturii, reducerea deplasării

fragmentelor şi imobilizarea bimaxilară cu atele individuale.Imposibilitatea menţinerii fragmentului
mic în poziţie corectă, prin tratamentul conservativ- ortopedic apreciat clinic şi radiologic
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(fig. 27 A, 27 B), a servit ca indicaţie absolută a osteosintezei mandibulei în regiunea angulară
dreaptă.

A.

B.

Fig. 27 OP pacientului G. A., A) se determină fractura bilaterală a mandibulei, B) în regiunea
angulară se menţine deplasarea fragmntelor după tratamentul conservativ-ortopedic.
Osteosinteza mandibulei în regiunea angulară dreaptă s-a efectuat în a 9-a zi de la
traumatism sub anestezie generală cu intubare nazotraheală. Fixarea fragmentelor s-a efectuat prin
acces endooral cu şurub decalat bicortical. Pentru a obţine o direcţie perpendiculară a canalului de
sinteză în ambele fragmente am recurs la accesul transcutan. După fixarea şurubului decalat, în
fragmentul doi am fixat un şurub monocortical. În jurul şurubului bicortical decalat şi şurubului
monocortical am trecut un fir metalic pe care l-am răsucit. Apoi am fixat definitiv ambele şuruburi,
pentru a tensiona şi menţine firul metalic.
Imobilizarea bimaxilară rigidă s-a menţinut timp de 28 zile. Perioada postoperatorie a decurs
fără particularităţi: durerile şi edemul au fost moderate; sensibilitatea nervului alveolar inferior s-a
restabilit peste 28 zile. În baza radiografiei de control se apreciază poziţia anatomică corectă a
fragmentelor fixate cu şurub decalat, şurub monocortical şi fir metalic.
La examinarea în dinamică:


În a 7-a zi semne de inflamaţie nu au fost depistate. Mobilitate patologică nu se apreciază,

anestezia nervului alveolar inferior din dreapta se menţine. Imobilizarea bimaxilară este prezentă,
ocluzia fixată rigid. Examenul endooral a demonstrat o igienă nesatisfăcătoare a cavităţii bucale. Au
fost înlăturate suturile. Radiologic: nu sunt prezente deplasări secundare ale fragmentelor;


În a 28-a zi. Clinic şi radiologic se determină consolidarea fragmentelor în poziţie anatomică

corectă. A fost înlăturată imobilizarea bimaxilară. Gura se deschide limitat pînă la 1-2 cm. Mişcările
mandibulei sunt limitate, cu durere moderată. Este prezentă gingivita şi depuneri sub-

şi

supragingivale, acuză dureri dentare. S-a recomandat asanarea cavităţii bucale. Perioada de
imobilizare a fost menţinută 28 zile.
88

A.

B.

Fig. 28. OP pacientului G. A. A) postoperator a 2-a zi, fragmentele sunt repoziţionate corect
şi fixate rigid cu şurub decalat, un şurub monocortical şi fir metalic, B) postoperator în a
28-a zi, poziţia anatomică corectă a fragmentelor.
Şurubul decalat fixează fragmentele mai stabil comparativ cu firul metalic, însă mai slab
decît miniplaca. Un singur şurub decalat fixează fragmentele într-o singură axă, ceea ce conferă
mobilitatea lor în celelalte axe. Două sau mai multe şuruburi decalate ar mări stabilitatea
fragmentelor, însă, de regulă, nu avem suprafaţa osoasă necesară pentru fixarea mai multor şuruburi
decalate la marginea alveolară. Fixarea şuruburilor decalate bicorticale mai inferior duce la riscul
lezării canalului mandibular sau a rădăcinii dinţilor.
La un pacient cu fractura mandibulei unilaterală mentonieră osteosinteza s-a efectuat prin
acces exooral tradiţional. Perioada postoperatorie la acest pacient a decurs tipic, cu dezavantajele
caracteristice accesului exooral. Traumatismul accentuat, caracteristic acestui acces, s-a oglindit în
edemul şi durerile mai pronunţate, care s-au păstrat mai mult timp. La patru pacienţi operaţi prin
acces endooral perioada postoperatorie a decurs mai uşor. Edemul slab manifestat şi durerile
neînsemnate nu au creat disconfort pacienţilor. Controlul radiologic postoperator a arătat în toate
cazurile o fixare stabilă a fragmentelor în poziţie corectă. Examenul clinic şi radiologic în dinamică
a arătat că calusul osos era de un volum mic, linia fracturii către a 5-a, 6-a lună nu se aprecia.
Dereglările de inervaţie (parestezia, anestezia) în teritoriul n.alveolar inferior, prezente anteoperator
la toţi pacienţii dispăreau într-un timp scurt după intervenţia chirurgicală. Aşadar, la toţi pacienţii
rezultatele osteosintezei prin acces endooral au fost pozitive.
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3.2. Eficacitatea rezultatelor osteosintezei mandibulei prin acces endooral

În acest subcapitol s-a apreciat eficacitatea rezultatelor osteosintezei mandibulei prin acces
endooral şi exooral.
Metoda de apreciere a eficacităţii a inclus următoarele etape:
1. Alcătuirea matricei rezultatelor osteosintezei în grupul de studiu şi cel de referinţă;
2. Compararea grupului de studiu şi cel de referinţă în baza algoritmului testului ―t‖ al lui
Student ;
3. Analiza comparativă a pacienţilor grupului de studiu şi cel de referinţă;
4. Aprecierea integrală a rezultatelor tratamentului;
5. Analiza rezultatelor;
6. Concluzii.

Etapa 1.
Alcătuirea matricei rezultatelor osteosintezei în grupul de studiu şi cel de referinţă.
Matricea rezultatelor tratamentului prezintă un tabel în care sunt reprezentaţi pacienţii şi
rezultatele tratamentului lor (anexa 1, anexa 2).
Pentru aprecierea eficacităţii osteosintezei mandibulei prin acces endooral şi exooral au fost
selectate 6 criterii:
1. Sindromul algic postoperator;
2. Cuparea durerii;
3. Răspîndirea edemului;
4. Regresiunea edemului;
5. Complicaţii postoperatorii;
6. Durata spitalizării.
Este important să menţionăm faptul că pentru compararea a două grupe toţi indicii au fost
descrişi cu aceleaşi unităţi de măsură (tab.6).
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Unităţi de măsură a indicilor eficacităţii
osteosintezei mandibulei prin acces endooral şi exooral
Tabelul 6
Nr
d/o
1

Denumirea criteriului
Sindromul algic postoperator

Unitatea de măsură
Numărul pacienţilor cu sindrom algic postoperator la o
100 de pacienţi trataţi. %

2

Cuparea durerii

Numărul mediu de zile

3

Regresiunea edemului

Numărul mediu de zile

4

Răspîndirea edemului

Răspîndirea medie a edemului după regiuni

5

Complicaţii postoperatori

Numărul pacienţilor cu complicaţii postoperatorii la 100
de pacienţi trataţi. %

6

Durata spitalizării

Numărul mediu de zile

Matricea rezultatelor în grupul de bază a inclus 950 elemente (10 variabile x 95 pacienţi).
Matricea rezultatelor în grupul de referinţă a inclus 470 elemente (10 variabile x 47 pacienţi). Din
10 variabile, 4 variabile (sexul, vîrsta, data internării, data externării) au fost utilizate pentru
caracteristica pacienţilor şi calculele ulterioare. Elementele matricei grupului de studiu şi celui de
referinţă sunt reprezentate în anexele 1 şi 2.
Pe baza celor 6 criterii selectate a fost apreciat care din metodele de osteosinteză a
mandibulei prin acces endooral (grupul de studiu) sau prin acces exooral (grupul de referinţă) sunt
mai efective.
Etapa 2
Compararea grupului de studiu şi cel de referinţă
în baza algoritmului testului “t” al lui Student.
Compararea grupului de studiu şi cel de referinţă s-a efectuat în baza testului ―t‖ al lui
Student [237]. Algoritmul calculului a inclus următoarele etape:
1. Calcularea sumei valorii indicilor din matricea rezultatelor;
2. Calcularea valorii primului indice în grupul de studiu;
3. Calcularea valorii erorii standart a primului indice în grupul de studiu;
4. Calcularea valorii primului indice în grupul de referinţă;
5. Calcularea valorii erorii standart a primului indice în grupul de referinţă;
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6. Calcularea valorii «t» criteriul Student;
7. Compararea valorii calculate «t» criteriul Student cu tabelul valorilor lui „t‖;
8. Concluzii despre deosebirea sau asemănarea între valoarea primului indice în grupul de
studiu şi valoarea primului indice în grupul de referinţă. Analiza veridicităţii
statistice de deosebire sau asemănare a indicilor.
Algoritmul de calcul al valorii «t» criteriul Student îl vom arăta în exemplul rezultatelor
„complicaţii postoperatorii‖ la pacienţii grupului de studiu şi la pacienţii grupului de referinţă.
Exemplu:
În rubrica „Complicaţii‖ a anexei 1 se determină că din 95 pacienţi ai grupului de studiu

1.

(acces endooral), complicaţii postoperatorii s-au înregistrat la 11 pacienţi. La
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pacienţi nu au fost complicaţii.
Calcularea valorii primului indice în grupul de studiu s-a efectuat după formula /1/ :

2.

P

Abs x100
n

/ 1 /,

unde : «P» - indicatorul de frecvenţa a indicelui;
«Abs» - suma cifrelor care aveau codul «1»;
«n»

- cantitatea pacienţilor în grupul de studiu.

După formula /1/ indicatorul de frecvenţă a complicaţiilor postoperatorii în grupul de studiu
a alcătuit:

P=

_11_
95

X 100 =

11,6.

Interpretarea indicelui. În grupul de studiu numărul de complicaţii postoperatorii a fost în
mediu la 12 (11,6) pacienţi din 100.
3. valorea erorii standard a indicelui complicaţiilor postoperatorii în grupul de studiu a
fost calculat după formula /2/:
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P x (100
n

m

P)

/ 2 /,

unde: «P» indicatorul de frecvenţă a complicaţiilor postoperatorii (P = 11,6);
«n»

- cantitatea pacienţilor în grupul de studiu (n = 95).

În baza indicilor reprezentaţi mai sus valorea erorii standard a indicatorului de frecvenţă a
complicaţiilor postoperatorii în grupul de studiu a constituit:

11,6
m=

X

(100 - 11,6)

__________________________
√

=

± 3,3
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Interpretarea rezultatului. În grupul de studiu valorea erorii standard a indicelui
complicaţiilor postoperatorii a constituit m = ± 3,3. Cunoscînd valorea erorii standard poate fi
calculată frecvenţa complicaţiilor postoperatorii la toţi pacienţii cu fracturi de mandibulă care pot fi
operaţi prin acces endooral din Republica Moldova. Această frecvenţă a complicaţiilor poate fi în
limitele:

P colectivitatea generală = Peşantionul reprezentativ ± ,
unde: P colectivitatea generală – indicatorul de frecvenţă a complicaţiilor postoperatorii la toţi pacienţii
Republicii Moldova;

Peşantionul reprezentativ – indicatorul de frecvenţă a complicaţiilor postoperatorii la pacienţii
eşantionului reprezentativ (grupului în studiu, Peşantionul reprezentativ = 11,6%)
(delta) – eroarea maximală a complicaţiilor în colectivitatea generală care se calculează
după formula / 3 /:
=t x m

/ 3 /,

unde: «m» – eroarea standard a indicelui în grupul de studiu (m = ± 3,3 %);
«t» - factor de probabilitate a fenomenului cercetat.
În cercetările medicale mari, selective, cînd numărul de pacienţi este mai mare de 30
(n

30), factorul de probabilitate «t» se consideră egal cu «t» = 1,96 ( 2). Probabilitatea
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pronosticului exact ajunge nu mai puţin de 95%. Astfel eroarea maximală a complicaţiilor
postoperatorii în colectivitatea generală constitue:
= t x m = 2 x 3,3 = 6,6%.
Este necesar de menţionat că valoarea exactă a frecvenţei complicaţiilor postoperatorii în
colectivitatea generală (tot teritoriul Republicii Moldova) tot timpul rămăne necunoscută. Totodată
poate fi calculată limita valorii medii a complicaţiilor postoperatorii la toţi pacienţii grupului în
studiu. Cunoscînd frecvenţa selectivă ce constituie
maximală selectivă egală cu

Peşantionul

reprezentativ

= 11,6% şi eroarea

= ± 6,6%, poate fi determinată frecvenţa medie a complicaţiilor

postoperatorii în colectivitatea generală.
Limita minimală a frecvenţei complicaţiilor postoperatorii va fi:

Pcolectivitatea generală minimală = 11,6% - 6,6% = 5,0%
iar limita maximală a frecvenţei complicaţiilor postoperatorii va fi:

Pcolectivitatea generală maximală = 11,6% + 6,6% = 18,2%.
Interpretarea rezultatului. Frecvenţa medie a complicaţiilor postoperatorii la pacienţii
operaţi prin acces endooral pe teritoriul Republicii Moldova constituie nu mai puţin de 5% şi nu mai
mult de 18,2%. Sensul practic al acestor calcule este că frecvenţa maximală a complicaţiilor
postoperatorii pe tot teritoriul Republicii Moldova va fi nu mai mult de 18 pacienţi din 100 cu
fracturi de mandibulă operaţi prin acces endooral. Aceasta poate fi confirmată prin probabilitatea
pronosticului exact, egală cu 95%.
4. Calcularea valorii primului indice în grupul de referinţă.
După formula /1/, frecvenţa relativă a complicaţiilor postoperatorii în grupul de referinţă a
alcătuit:

P=

17
47

X 100 =

36,2

Interpretarea indicelui. În grupul de referinţă numărul de complicaţii postoperatorii a fost
în mediu la 36 (36,2) pacienţi din 100.
5. Calcularea valorii erorii standard a primului indice în grupul de referinţă.
Valoarea erorii standard a primului indice în grupul de referinţă a constituit:
m = ± 7,0%.
Calculele ulterioare au arătat că frecvenţa complicaţiilor postoperatorii la pacienţii cu
fracturi de mandibulă operaţi prin acces exooral pe teritoriul Republicii Moldova constituie nu mai
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puţin de 22,2% şi nu mai mult de 50,2%. Practic frecvenţa maximală posibilă a complicaţiilor
postoperatorii la pacienţii cu fracturi de mandibulă operaţi prin acces exooral pe teritoriul întregii
ţări costituie nu mai mult de 50 pacienţi din 100. Aceasta poate fi confirmată cu probabilitatea
pronosticului exact egal cu 95%. Comparînd cu rezultatul 18% (grupul de studiu) putem face
concluzie că 50% de complicaţii este un indice destul de înalt.
6. Calcularea valorii «t» criteriul Student a fost efectuată după formula / 4 /:

| P1

"-"

P2 |

--------------------------------------

tStudent =

m12

√

/4/

m22

"+"

unde: P1 – frecvenţa complicaţiilor în grupul de studiu (P1 = 11,6%);
P2 – frecvenţa complicaţiilor în grupul de referinţă (P2 = 36,2%);
m1 – eroarea standard a frecvenţei complicaţiilor în grupul de studiu (m1 = ± 3,3 %);
m2 – eroarea standard a frecvenţei complicaţiilor în grupul de referinţă (m2 = ± 7,0 %).
Rezultatele calculelor sunt reprezentate în tabelul 7.

T-test S t u d e n t
pentru comparaţia frecvenţei complicaţiilor postoperatorii
dintre pacienţii operaţi prin acces endooral (grupul de studiu) şi
exooral (grupul de referinţă)
Таbelul 7
Grupul
De studiu

De referinţă

T-test

Funcţie

Diferenţa statistică

de

dintre grupuri

Eroar

Denumirea
Indicat

ea

Indica

Eroarea

Stude

probabilita

orul

stand

torul

standard

nt

tea

36,2

7,0

3,18

р < 0,001

ard

este

nu este

semnificat

semnificat

ivă

ivă

Frecvenţa
complicaţiilor
postoperatorii

11,6

3,3

*

%
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Din tabelul 2 determinăm că valoarea «t» criteriul Student a constituit
tStudent-calculat = 3,18.
6. Compararea valorii calculate «t» criteriul Student cu tabelul valoarilor lui „t‖
Tabelul valorilor lui «t» se determină pe baza numărului pacienţilor examinaţi în grupul de
studiu (n1 = 95) şi în grupul de referinţă (n2 = 47). Gradul de libertate pentru diferenţa a două grupe
de observaţie se determină după formula / 5 /:
γ = n1 + n2 – 2

/ 5 /,

unde: γ – gradul de libertate;
n1 – numărului pacienţilor în grupul de studiu (n1 = 95);
n2 – numărului pacienţilor în grupul de referinţă (n1 = 47).
În baza datelor reprezentate mai sus gradul de libertate este egal cu:
γ = 95 + 47 – 2 = 140.
Valorile standard ale criteriului Student (t tabelar) sunt reprezentate în tabelul 8 [243].
Din acest table observăm că la γ = 140, valooarea tabelară a criteriului Student constituie
* t tabelar = 2,0 în funcţie de nivelul de probabilitate 95%
* t tabelar = 2,6 în funcţie de nivelul de probabilitate 99%
* t tabelar = 3,4 în funcţie de nivelul de probabilitate 99,9%.
Interpretarea. Dacă valoarea calculată a criteriului Student tStudent-calculat este egală sau mai
mare decît valoarea tabelară a criteriului Student tStudent-tabelar, atunci deosebirea între grupe se
consideră statistic veridică.
Dacă valoarea calculată a criteriului Student tStudent-calculat este mai mică decît valoarea
tabelară a criteriului Student tStudent-tabelar, atunci deosebirea între grupe nu se consideră statistic
veridică. Adică grupele nu se deosebesc după indicele cercetat. Mai mult de atît putem confirma că
ele sunt asemănătoare după variabilele calculate.
Rezultatele calculelor reprezentate mai sus au arătat că valoarea calculată a criteriului
Student a constituit
tStudent-calculat = 3,18.
Ea s-a dovedit mai mare decît toate valorile tabelare a criteriului Student, adică t tabelar = 2,0
(95%) – 2,6 (99%) – 3,4 (99,9).
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Valorile lui „t” în funcţie de probabilitate şi numărul gradelor de libertate ( tStudent- tabelar )
Tabel 8
Valorile lui „t” în funcţie de probabilitatea

γ

95% (p < 0,05)

99% (p < 0,01)

99,9% (p < 0,001)

1

12,7

63,7

3,7

2

4,3

9,9

31,6

3

3,2

5,8

12,9

4

2,8

4,6

8,6

5

2,6

4,0

6,9

6

2,4

3,7

6,0

7

2,4

3,5

5,3

8

2,3

3,4

5,0

9

2,3

3,3

4,8

10

2,2

3,2

4,6

11

2,2

3,1

4,4

12

2,2

3,1

4,3

13

2,2

3,0

4,2

14 – 15

2,1

3,0

4,1

16 – 17

2,1

2,9

4,0

18 – 20

2,1

2,9

3,9

21 – 24

2,1

2,8

3,8

25 – 28

2,1

2,8

3,7

29 – 30

2,0

2,8

3,7

31 – 34

2,0

2,7

3,7

35 – 42

2,0

2,7

3,6

43 – 62

2,0

2,6

3,4

63 – 175
176 >

2,0
2,0

2,6
2,6

3,4
3,3

Concluzie. Rezultatele cercetării au arătat că deosebirea între frecvenţa complicaţiilor
postoperatorii la pacienţii cu fracturi de mandibulă operaţi prin acces endooral (11,6% ± 3,3%) şi
prin acces exooral (36,2% ± 7,0%) este statistic veridică. Nivelul probabilităţii pronosticului exact
în astfel de concluzie constituie 99,9% din 100% (p < 0,001). Constatarea acestei deosebiri se va
manifesta în colectivitatea generală, adică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Astfel, compararea grupelor de studiu cu cea de referinţă în baza algoritmului testului ―t‖ al
lui Student a făcut posibil:
1.

Aprecierea deosebirii statistice a indicilor la pacienţii grupelor de studiu şi de referinţă;
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2.

Demonstrarea veridică a deosebirii;

3.

Extrapolarea rezultatelor cercetării asupra colectivităţii generale, adică pe întreg teritoriul
Republicii Moldova.
Etapa 3
Analiza comparativă a pacienţilor grupului de studiu şi cel de referinţă.
1. Sexul
Rezultatele cercetării au arătat că numărul de bărbaţi operaţi prin acces endooral

constituie 83,2%, iar prin acces exooral 85,1%. Numărul de femei prin acces endooral constituie
16,8%, iar prin acces exooral 14,9%. Compararea numărului de bărbaţi în ambele grupuri nu a
demonstrat deosebire statistic veridică între aceste grupuri (p > 0,05). Rezultat analogic s-a
obţinut la compararea numărului de femei operate prin acces endooral şi exooral (p > 0,05).
Astfel, componenţa grupelor după sex a fost similară (fig. 29).

100

85,1

83,2

Bărbaţi

50
16,8

14,9

Femei

0
Acces Endooral

Acces Exooral

Fig.1. Bărbaţi şi Femei operaţi cu acces endooral şi exooral. % .

Fig. 29 Bărbaţi şi femei operaţi prin acces endooral şi exooral. %
2. Vîrsta

Analiza comparativă a grupelor a arătat că vîrsta medie a pacienţilor în grupul de studiu
a constituit 36,4 ± 1,7 ani, iar în grupul de referinţă 34,1 ± 1,4 ani. Aprecierea deosebirii după
vîrsta medie în ambele grupe cu utilizarea testului Student nu a constatat o diferenţă veridică
între grupe (p > 0,05). Prin urmare putem concluziona că grupele după vîrsta medie sunt veridic
egale (fig. 30).
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Fig. 30 Vîrsta medie a pacienţilor operaţi prin acces endooral şi exooral. Ani.

Fig.2. Vîrsta Medie la Pacienţi
cu Acces Endooral şi Exooral.

3. Răspîndirea edemului.

Răspîndirea edemului postoperator a fost apreciat după regiunile implicate. Astfel,
răspîndirea minimală într-o singură regiune se apreciază cu «1» punct, iar răspăndirea maximală
în mai multe regiuni (Ex.: mentonieră, submentonieră, submandibulară, parotidom aseterică,
geniană, retromandibulară) cu «6» puncte.
Rezultatele cercetării au arătat că valoarea medie a răspîndirii edemului postoperator la
pacienţii grupului de studiu a constituit 1,7 ± 0,07 puncte (regiuni), iar la pacienţii grupului de
referinţă 4,2 ± 0,05 puncte (regiuni). În figura 31 se determină clar că răspîndirea edemului
postoperator este mult mai exprimat în grupul de referinţă.
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Fig. 31 Gradul de răspîndire
operaţiEdemului
prin acces endooral şi exooral.
Regiuni.
Aprecierea indicelui după criteriul Student a arătat că deosebirea între grupe este statistic
veridică. Valoare t-test Student a constituit 29,1, ceea ce este mai mult decît valoarea tabelară a
criteriului Student t tabelar = 2,0 (95%) – 2,6 (99%) – 3,4 (99,9).
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Aceasta a permis să facem concluzia: în cazul osteosintezei mandibulei prin acces endooral
răspîndirea edemului postoperator este veridic mai mică (1,7 ± 0,07 regiuni), comparativ cu
accesul exooral (4,2 ± 0,05 regiuni). Această diferenţă se va manifesta în colectivitatea generală,
adică pe întreg teritoriul Republicii Moldova cu probabilitatea pronosticului exact, egal cu mai mult
de 99,9%. Diferenţa este semnificativă la nivelul p < 0,001.
4. Regresiunea edemului.
Regresiunea edemului la pacienţii operaţi a fost apreciat în numărul de zile. Astfel «1»
este menţinerea minimală a edemului timp de 1 zi, iar «9» - menţinerea maximală a edemului
timp de 9 zile. Trebuie să menţionăm faptul, cu cît mai precoce va fi regresiunea edemului, cu
atît eficacitatea tratamentului chirurgical va fi mai înalt.
Rezultatele cercetărilor au arătat că la pacienţii operaţi prin acces endooral regresiunea
edemului a constituit 2,9 ± 0,08 zile, iar prin acces exooral 7,1 ± 0,13 zile.
În figura 32 se determină clar diferenţa în regresiunea edemului postoperator în ambele
grupe.
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Fig. 32 Regresiunea
edemului.
Numărul
zile.
la Pacienţi cu Acces Endooral şi Exooral
Aprecierea regresiunii edemului postoperator în ambele grupuri de cercetare, cu
utilizarea testului Student a constatat o diferenţă statistic veridică. Astfel, valoarea t-test Student
s-a dovedit a fi egală cu 3,5, ceea ce este mai mult ca valoarea tabelară { 2,0 – 2,6 – 3,4 }.
În baza rezultatelor obţinute putem afirma că regresiunea edemului postoperator la
osteosinteza mandibulei prin acces endooral este veridic mai rapidă (2,9 ± 0,08 zile) comparativ
cu accesul exooral (7,1 ± 0,13 zile). Regresiunea edemului, mai rapidă de 2,4 ori în accesul
endooral, se va manifesta pe întreg teritoriul ţării cu probabilitatea pronosticului precis, egal cu
mai mult de 99,9%. Diferenţa obţinută este statistic semnificativă la nivelul p < 0,001.
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5. Sindromul algic postoperator.
Sindromul algic postoperator a fost apreciat prin numărul de pacienţi din 100 la care el
se determina. Calculele statistice au arătat că sindromul algic postoperator s-a determinat în
mediu la 41 pacienţi din 100, la care osteosinteza mandibulei s-a efectuat prin acces endooral
(41,1% ± 5,0%). Prin acces exooral la toţi pacienţii s-a determinat sindromul algic postoperator
(100,0% ± 0,0%).
Diferenţa între grupuri este reprezentată în figura 33.
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Aprecierea după criteriul Student a arătat că diferenţa frecvenţei sindromului algic între
grupuri este statistic veridică. Valoare calculată t-test Student a constituit 11,8, ceea ce,
semnificativ, este mai mare decît valorile tabelare ale criteriului Stiudent t tabelar = { 2,0 – 2,6 –
3,4 }.
Astfel, în osteosinteza mandibulei prin acces endooral se determină veridic prezenţa
sindromului algic postoperator la mai puţini pacienţi (41,1% ± 5,0%) comparativ cu accesul
exooral în care el se manifestă la toţi pacienţii (100,0% ± 0,0%). Această diferenţă se va
manifesta în colectivitatea generală, adică pe întreg teritoriul Republicii Moldova cu probabilitatea
pronosticului exact egal cu mai mult de 99,9%. Diferenţa obţinută este statistic semnificativă la
nivelul p < 0,001.
6. Cuparea durerii.
Cuparea durerii a fost apreciată în numărul de zile în care pacienţii necesitau medicaţie
analgezică pînă la dispariţia sindromului algic. Cu cît este mai mică perioada de durere , cu atît
eficacitatea tratamentului chirurgical este mai înalt.
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Rezultatele cercetării au arătat că la pacienţii operaţi prin acces endooral numărul de zile
pentru cuparea durerii a constituit 0,9 zile ± 0,12 zile, iar la pacienţii operaţi prin acces exooral
4,9 zile ± 0,10 zile.
Deosebirea cupării durerii în ambele grupuri este reprezentată în figura 34.
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Aprecierea deosebirii duratei de cupare a durerii postoperatorii în ambele grupuri de
cercetare prin utilizarea testului Student a constatat o deosebire statistic veridică. Astfel
valoarea t-test Student s-a dovedit egală cu 3,6, ceea ce este mai mare decît valorile tabelare ale
criteriului Stiudent t tabelar = { 2,0 – 2,6 – 3,4 }.
Rezultatele obţinute ne permit să afirmăm că la osteosinteza mandibulei prin acces
endooral durata de cupare a durerii veridic este mai mică (0,9 zile ± 0,12 zile), comparativ cu
pacienţii operaţi prin acces exooral (4,9 zile ± 0,10 zile). Această diferenţă se va manifesta în
colectivitatea generală, adică pe întreg teritoriul Republicii Moldova cu probabilitatea pronosticului
egal cu mai mult de 99,9%. Diferenţa obţinută este statistic semnificativă la nivelul p < 0,001.
7. Durata spitalizării.
Criteriul

dat

caracterizează

eficacitatea

tratamentului

chirugical

din

aspectul

cheltuielillor financiare. Astfel, cu cît perioada de spitalizare este mai mică cu atît cheltuielile
financiare ale pacientului sunt mai mici.
Rezultatele cercetărilor au arătat că durata medie de spitallizare a pacienţilor operaţi prin
acces endooral a constituit 12,4 ± 0,7 zile, iar prin acces exooral 11,2 ± 0,7 zile.
Mai demonstrativ aceasta este elucidat în figura 35.
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Rezultatele cercetării au arătat că valoarea t-test Student s-a dovedit a fi egală cu 1,2.
Valoarea obţinută s-a dovedit mai mică decît valorile tabelare ale criteriului Stiudent t

tabelar

=

{ 2,0 – 2,6 – 3,4 }.
Aceste date ne permit să afirmăm, că nu este deosebire esenţială în durata spitalizării la
pacienţii operaţi prin acces endooral şi cei operaţi prin acces exooral. Statistic deosebirea nu a
fost demonstrată. Astfel nu putem afirma că durata spitalizării într-un grup este mai mare sau
mai mic decît în alt grup. Dimpotrivă valoarea t-test Student a arătat că durata medie de
spitalizare este egală în ambele grupuri. După acest criteriu acesul endooral şi exooral sau
dovedit a fi egale (p > 0,05).
8. Complicaţii postoperatorii.
După cum a fost demonstrat anterior, diferenţa între frecvenţa complicaţiilor
postoperatorii, la pacienţii operaţi prin acces endooral (11,6% ± 3,3%) şi paccienţii operaţi prin
acces exooral (36,2% ± 7,0%), este statistic veridică. Probabilitatea pronosticului precis a acestei
afirmaţii constituie 99,9% din 100% (p < 0,001). Această diferenţă se va manifesta în
colectivitatea generală, adică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Demonstrativ aceasta este elucidat în figura 36.
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Etapa 4
Aprecierea integrală a rezultatelor tratamentului chirurgical
Aprecierea integrală – este o apreciere complexă obţinută la compararea a două metode
de tratament chirurgical după 6 criterii.
Aprecierea integrală se determină în baza alcătuirii unei funcţii speciale care se numeşte
funcţia de stabilire. Funcţia de stabilire are scopul demonstrării logice a faptului, care din două
metode de tratament chirurgical este mai bună, conform criteriilor cercetate.
Determinarea funcţiei de stabilire se efectuează după formula / 5 /.

ωie

unde:

"="

{

"1",

dacă

xie

mai bun

xic

"0,5",

dacă

xie

Egal

xic

"0",

dacă

xie

mai rău

xic

cu condiţia că, P < 0,05

}

cu condiţia că, P ≥ 0,05

/5/

cu condiţia că, P< 0,05

ωie

"-"

funcţia de stabilire a rezultatului tratamentului „i‖ în grupul de studiu

xie

"-"

valoarea rezultatului tratamentului „i‖ în grupul de studiu

xiс

"-"

valoarea rezultatului tratamentului „i‖ în grupul de referinţă

e

Vom arăta exemplu indicaţiei funcţiei ωi conform criteriului ―Complicaţii postoperatorii‖.
În medie, frecvenţa complicaţiilor postoperatorii la pacienţii operaţi prin acces endooral
constituie xie = 11,6%, iar prin acces exooral este egal cu xic = 36,2%. Statistic, diferenţa între
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indici s-a dovedit a fi veridică (p < 0,001). Din rezultatele obţinute este clar că cu cît valoarea
complicaţiilor este mai mică, cu atît rezultatul tratamentului chirurgical este mai bun.
Din formula /5/ determinăm că:
x ie

xic

Este mai bun decît

Cu condiţia că P < 0,05

adică, s-a demonstrat că grupul de studiu este mai bun decît grupul de referinţă conform
criteriului frecvenţei complicaţiilor postoperatorii. Dacă grupul de studiu veridic este mai bun,

ωie = 1,

atunci lui i se conferă funcţia de stabilire egală cu

iar grupului de referinţă, care s-a

dovedit a fi veridic mai rău; conform criteriului dat i se conferă valoarea

0.

În alt rezultat al cercetării, durata medie a spitalizării la pacienţii operaţi prin acces endooral
a constituit 12,4 ± 0,7 zile, iar prin acces exooral 11,2 ± 0,7 zile. În acest caz diferenţa statistică
nu a fost semnificativă. Conform acestui criteriu, accesul endooral şi cel exooral s-au dovedit a fi
egale (p > 0,05). Astfel grupurile se consideră identice din punct de vedere al funcţiei de
stabilire, adică:

ωie

{

"="

xie

dacă

"0,5"

xic

egal

}

cu condiţia că P ≥ 0,05

/5/

Fiecărui grup i se conferă o valoare egală:

ωie

"="

ωiс

"="

(1

+

0) / 2

"="

0,5

Astfel, funcţia de stabilire poate primi una din trei valori:
«1», dacă rezultatul tratamentului este mai bun în grupul de studiu;
«0», dacă rezultatul tratamentului este mai rău în grupul de studiu;
«0,5», dacă rezultatul tratamentului este egal în grupul de studiu şi cel de referinţă.
Aprecierea integrală a două metode chirurgicale de tratament s-a efectuat după formula / 6 /:

1
Ie,c

"="

_____
N

unde:

Ie,c

"-"

ωie

"-"

N

"-"

N

∑ ωie,c

/6/

I=1

Aprecierea integrală a rezultatelor
tratamentului chirurgical în grupurile de studiu (Ie) şi de referinţă (Iс)
Funcţia de stabilire a rezultatelor tratamentului chirurgical în grupurile de studiu (Ie)
şi de referinţă (Iс);
Numărul de criterii alese pentru aprecierea rezultatelor tratamentului.
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Rezultatele finale ale aprecierii integrale sunt prezentate în tabelul 9:
Evaluarea i n t e g r a l ă
a tratamentului chirurgical la pacienţii
grupului de studiu (osteosinteza endoorală)
şi grupului de referinţă (osteosinteza exoorală)
Tabelul 9

de evaluare a

ordin

tratamentului

1

Sindromul

algic

postoperator

%

41,1 ± 5,0

2

Cuparea durerii

zi

0,9 ± 1,1

3

Regresiunea edemului

zi

2,9 ± 0,1

4

Răspîndirea edemului

regi

5
6

Complicaţii
postoperatorii
Durata spitalizării

une

t-test Student

de

Grupul de referinţă

Criteriu

Grupul de studiu

Nr

Unitatea de măsură

Funcţie

100,0 ± 0

4,9 ± 0,1

7,1 ± 1,2

1,7 ± 0,1

4,2 ± 0,1

de

mai bun -"1",

probab

mai rău-"0",

ilitate

"р"
<

11,8

0,001
<

3,6

0,001
<

3,5

0,001
<

29,1

Rezultatul este

0,001

Suma

egal-"0,5"
Grupul

Grupul

de

de

studiu

referinţă

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

%

11,6 ± 3,3

36,2 ± 7,0

3,2

< 0,01

1

0

1

zi

12,4 ± 0,7

11,2 ± 0,7

1,2

> 0,05

0,5

0,5

1

Total

5,5

0,5

6

Evaluarea integrală

92

8

100

În baza a 6 criterii selectate
rezultatul

integral

al

tratamentului chirurgical a fost
Concluzie:

de 11,5 ori mai bun în grupul de
studiu

(pacienţii

operaţi

prin

92 : 8 = 11,5

acces endooral) în comparaţie cu
grupul de referinţă (pacienţii
operaţi prin acces exooral)
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Etapa 5. Analiza.
Valoarea integrală a indicelui poate varia de la I = 0 (apreciere minimală) pînă la I = 100
(apreciere maximală). Metoda chirurgicală de tratament, care obţine aprecierea integrală egală
cu «100», se consideră a fi cea mai efectivă metodă. Grupul mai rău se consideră cel cu
aprecierea integrală egală I = «0». Voloarea apricierii integrale practice variază de la 0 pînă la
100.
Rezultatele cercetărilor în baza a 6 criterii au arătat că metoda de osteosinteză a
mandibulei prin acces endooral, s-a dovedit a fi mai bună după 5 criterii:
* sindromul algic postoperator;
* cuparea durerii;
* răspîndirea edemului;
* regresiunea edemului;
* complicaţii postoperatorii.
Conform criteriului al 6-lea – durata spitalizării – ambele metode s-au dovedit a fi egale.
Aşadar, aprecierea integrală a grupului de studiu a constituit 92, iar a grupului de
referinţă - 8. Astfel, prin aprecierea integrală a ostesinezei mandibulei prin acees endooral,
această metodă s-a dovedit a fi de 11,5 ori mai bună decît osteosinteza mandibulei prin acces
exooral (92 : 8). Acest rezultat ne permite să afirmăm că metoda de osteosinteză a mandibulei
prin acces endooral este mult mai efectivă. Eficacitatea acestei metode a fost demonstrată
veridic prin criteriile cercetate:

 manifestarea şi răspîndirea mai mică a edemului postoperator;
 regresiunea edemului postoperator într-un timp mai scurt;

 durerea postoperatorie de intensitate mai mică;
 cuparea durerii postoperatorii într-un timp mai scur;
 frecvenţa mai mică a complicaţiilor postoperatorii.

Etapa 6. Concluzie
În rezultatul cercetărilor a fost elaborată metoda de apreciere a eficacităţii rezultatelor
tratamentului fracturilor de mandibulă, care conţine 6 etape.
În rezultatul utilizării metodei respective s-a determinat că metoda de osteosinteză a
mandibulei prin acces endooral este de 11,5 ori mai efectivă decît cea prin acces exooral.
În premieră a fost demonstrat statistic că osteosinteza mandibulei prin acces endooral veridic
este mai efectivă prin: manifestarea şi răspîndirea mai mică a edemului postoperator; regresiunea
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edemului postoperator într-un timp mai scurt; durerea postoperatorie de intensitate mai mică;
cuparea durerii postoperatorii într-un timp mai scurt; frecvenţa mai mică a complicaţiilor
postoperatorii.

Rezumat
I. A fost elaborată şi implimentată metoda de apreciere a eficacităţii metodei de osteosinteză a
mandibulei prin acces endooral. Metoda de apreciere a eficacităţii a inclus următoarele etape:
* alcătuirea matricei rezultatelor osteosintezei în grupul de studiu şi cel de referinţă;
* compararea grupului de studiu şi cel de referinţă în baza algoritmului testului ―t‖ a lui
Student;
* analiza comparativă a pacienţilor grupului de studiu şi cel de referinţă;
* aprecierea integrală a rezultatelor tratamentului;
* analiza;
* concluzii.
Particularitatea specifică a metodei constă în faptul că ea permite aprecierea integrală a
rezultatelor tratamentului şi stabilirea celei mai efective metode de tratament chirurgical.
II. Aprecierea integrală a două metode de tratament chirurgical, conform celor 6 criterii, a
demonstrat că metoda de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral este de 11,5 ori mai efectivă
decît prin acces exooral.
III. Eficacitatea metodei de osteosinteză prin acces endooral a fost demonstrată veridic prin:
 manifestarea şi răspîndirea mai mică a edemului postoperator;
 regresiunea edemului postoperator într-un timp mai scurt;
 durerea postoperatorie de intensitate mai mică;
 cuparea durerii postoperatorii într-un timp mai scurt;
 frecvenţa mai mică a complicaţiilor postoperatorii.
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CAPITOLUL IV
Interpretarea rezultatelor obţinute
4.1. Analiza şi evaluarea comparativă a rezultatelor osteosintezei mandibulei prin
acces endooral şi exooral.
Pentru aprecierea eficienţei metodei de osteosinteză prin acces endooral noi am folosit
criteriile menţionate în capitolul II.
Analizînd criteriile de apreciere a rezultatelor clinice în grupurile de studiu şi de referinţă am
obţinut următoarele rezultate:
Mobilitatea fragmentelor a fost apreciată vizual intraoperator (după fixarea lor)

şi la

distanţă (7, 14, 21, 28 zile) prin înlăturarea imobilizării intermaxilare şi încercarea deschiderii gurii
şi mişcării mandibulei.
La pacienţii subgrupurilor din grupul de studiu, cît şi din grupul de referinţă, unde în calitate
de dispozitiv de fixare a fragmentelor s-a utilizat miniplaca din titan, mobilitate patologică nu s-a
determinat, atît intraoperator cît şi la distanţă. Lipsa mobilităţii patologice este condiţionată de
calităţile dispozitivului de fixare descrise anterior. Accesul asupra focarului de fractură în aceste
grupuri nu a influenţat mobilitatea patologică. Lipsa mobilităţii patologice atît intraoperator, cît şi la
distanţă, ne-a permis să micşorăm treptat durata imobilizării bimaxilare, obţinînd osteosinteză
funcţional-stabilă.
La pacienţii subgrupurilor, unde în calitate de dispozitiv de fixare a fragmentelor s-a utilizat
firul metalic sau şurubul decalat, atît în grupul de studiu, cît şi în grupul de referinţă a fost observată
mobilitate patologică. Chiar la fixarea intraoperatorie a fragmentelor cu fir metalic se determină o
mobilitate patologică neînsemnată, condiţionată de calităţile dispozitivului de fixare. Pentru a
preîntîmpina mobilitatea patologică şi deplasarea secundară a fragmentelor noi am propus metode
de aplicare a firului metalic (Certificat de inovator nr. 4204 din 23.11.2004), metoda de suturare
(Certificat de inovator nr. 4229 din 28.12.2004). Această mobilitate neînsemnată a fagmentelor se
apreciază şi la controlul în dinamică cu micşorarea ei treptată la 21-28 zile.
Edemul postoperator este o reacţie inflamatorie locală a ţesuturilor moi, apărută în
rezultatul traumatismului iatrogen. Edemul postoperator a fost, însă, determinat în ambele grupuri
de o intensitate diferită, în dependenţă de dispozitivul de fixare şi accesul către focarul de fractură.
La pacienţii din grupul de studiu, din subgrupul PEd, unde traumatismul operator a fost
minimal, decolîndu-se lamboul doar din partea vestibulară, edemul postoperator a fost de intensitate
moderată, fiind prezent în limita regiunii operate (1,7 ± 0,07 regiuni), mai pronunţat a 2-a zi şi
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diminuîndu-se în a 4-a zi (2,9 ± 0,08 zile). La pacienţii din grupul de studiu, din subgrupul PEx s-a
decolat de asemenea numai din partea corticalei externe, însă calea de acces trece prin mai multe
straturi, provocînd traumatism operator mai pronunţat. La aceşti pacienţi edemul postoperator a
fost de intensitate mărită răspîndindu-se în 3 – 5 regiuni (4,2 ± 0,05 regiuni), ajungînd maximal la a
3-a zi şi regresînd la 5 - 8 zile (7,1 ± 0,13 zile). La 24 pacienţi (din 52 pacienţi ai grupului de
studiu), la care accesul endooral a fost completat cu miniincizii transcutane, intensitatea edemului
postoperator a fost mai mare decît la pacienţii operaţi prin acces endooral şi mai mică decît la cei
operaţi prin acces exooral, de asemenea şi dinamica regresiunii lui. Aceleaşi rezultate au fost
obţinute şi la 8 pacienţi cu fracturi bilaterale (din 52 pacienţi ai grupului de studiu), la care s-a
efectuat osteosinteza mandibulei mixtă (într-un focar de fractură s-a utilizat accesul endooral în
celălalt accesul exooral). Astfel, la acelaşi pacient, intensitatea edemului postoperator şi dinamica
regresiunii lui a fost diferită în funcţie de acces. (fig. 37)

A.

B.

C.

Fig. 37 Pacientul V. G. A) Fixarea fragmentelor cu o miniplacă în regiunea condilului din
dreapta (imagine intraoperatorie), B) Edemul postoperator mai pronunţat din dreapta
(imagine postoperatorie a doua zi), C) Fixarea fragmentelor cu două miniplăci în regiunea
mentonieră din stînga (imagine intraoperatorie).
La pacenţii din subgrupul FEd al grupului de studiu, în cazul fixării monocorticale ca şi la
pacienţii subgrupului Ped, edemul a fost de aceeaşi intensitate (moderată), fiind mai pronunţat a
2-a zi şi diminuîndu-se la a 4-a zi. La ceilalţi pacienţi ai subgrupului FEd în cazul fixării bicorticale
se aplică un traumatism operator mai mare prin decolarea lamboului şi din partea linguală. La ei era
prezent edemul din partea linguală, cauzîndu-le pacienţilor discomfort, iar uneori dureri la
deglutiţie. La pacenţii din subgrupul Fex al grupului de referinţă, edemul postoperator a fost cel mai
pronunţat ocupînd cîteva regiuni ale feţei din cauza traumatismului masiv, deoarece pentru
aplicarea firului metalic a fost necesară scheletarea mandibulei atît din exterior cît şi din interior.
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La aceşti pacienţi edemul se instala imediat postopetator, fiind de intensitate maximală la a 3-a zi
şi regresînd la 5 - 8 zile.
La pacientii din subgrupul ŞEd, la care s-a folosit şurubul prin acces endooral, edemul
postoperator şi diamica regresiunii lui a fost acelaşi ca şi la pacienţii subgrupului PEd. La un
pacient la care s-a folosit şurubul prin acces exooral, edemul postoperator şi dinamica regresiunii
lui a fost ca şi la pacienţii subgrupului PEx.
Aşadar, intensitatea cea mai mică a edemului postoperator şi regresiunea lui mai rapidă a
fost observată la pacienţii din subgrupurile PEd şi Fed ale grupului de studiu, (la pacienţii cu fir
metalic monocortical) deoarece trauma operatorie a fost cea mai mică.
Dacă ne referim la intensitatea sindromului algic, atunci observăm aceleaşi rezultate ca şi în
cazul criteriului precedent (intensitatea edemului postoperator şi dinamica regresiei lui). La

52

pacienţi ai subgrupului PEd din grupul de studiu sindromul algic nu s-a manifestat, sau numai la
unii în prima zi postoperator; aici s-au inclus şi cei 24 pacienţi din acest subgrup la care accesul
endooral a fost completat cu miniincizie transcutană. La pacienţii subgrupului Pex din grupul de
referinţă durerea postoperatorie a fost de intensitate moderată, la unii (17) chiar pronunţată, la
alţii (12) menţinîndu-se 4-5 zile.
La pacenţii subgrupului Fed din grupul de studiu, în cazul fixării monocorticale ca şi la
pacienţii subgrupului Ped, durerea nu s-a manifestat. La ceilalţi pacienţi ai subgrupului FEx în
cazul fixării bicorticale a fost prezentă durerea moderată. La pacenţii subgrupului FEx din grupul
de referinţă sindromul algic a fost cel mai pronunţat, menţinîndu-se 4-5 zile, deoarece pentru
aplicarea firului metalic a fost necesară scheletarea mandibulei atit din exterior, cit şi din interior.
La pacienţii din subgrupul Şed, la care s-a folosit şurubul prin acces endooral durerea
postoperatorie a fost aceeaşi ca şi la pacienţii subgrupului PEd. La pacientul subgrupului Şex, la
care s-a folosit şurubul prin acces exooral, durerea a fost aceeaşi ca şi la pacienţii subgrupului PEx.
În osteosinteza mandibulei prin acces endooral s-a determinat prezenţa sindromului algic
postoperator la mai puţini pacienţi (41,1% ± 5,0%), comparativ cu accesul endooral în care el se
manifestă la toţi pacienţii (100,0% ± 0,0%).
Cuparea sindromului algic postoperator a fost necesar de efectuat mai mult la pacienţii
grupului de referinţă. Rezultatele cercetării au arătat că la pacienţii operaţi prin acces endooral
numărul de zile pentru cuparea durerii a constituit 0,9 zile ± 0,12 zile, iar la pacienţii operaţi
prin acces exooral 4,9 zile ± 0,10 zile.
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Deci, intensitatea sindromului algic la fel ca şi intensitatea edemului şi dinamica regresiunii
lui este direct proporţională cu intensitatea traumatismului ţesuturilor moi, manipulaţiilor
chirurgicale, duratei intervenţiei.
Menţinerea ocluziei în poziţie corectă pe perioada de consolidare este un criteriu obiectiv
de apreciere a rezultatelor tratamentului, deoarece chiar o deplasare neînsemnată a fragmentelor
cauzează dereglări importante ale ocluziei. La pacienţii dentaţi folosim ocluzia ca un reper anatomic
pentru repoziţionarea şi menţinerea fragmentelor în poziţie corectă. Acest criteriu este aplicabil doar
la pacienţii cu cel puţin trei perechi de dinţi antagonişi, care prin raportul său pot servi ca reper
anatomic. La pacienţii cu edentaţie parţială, cu ocluzie instabilă şi la cei cu edentaţie totală, persistă
riscul repoziţionării şi fixării incorecte sau deplasarea secundară a fragmentelor. Astfel, pentru
crearea reperelor anatomice la 5 pacienţi, am aplicat metoda de restabilire a înălţimii ocluziei
intraoperator, prin implantarea şuruburilor din titan (certificat de inovaţie nr. 4357 din
08.11.2005). În cazul celorlalţi pacienţi, la care au fost deplasări secundare neînsemnate, s-a recurs
la tratament protetic postoperator.
Menţinerea ocluziei în poziţie corectă postoperator în dinamică a fost observată de către noi
la 50 pacienţi ai subgrupului PEd din grupul de studiu şi la 29 pacienţi ai subgrupului PEx din
grupul de referinţă. La toţi pacienţii au fost instalate atele pentru imobilizare intermaxilară la
internare. La alţi doi pacienţi ai subgrupului PEd din grupul de studiu, care aveau edentaţie totală
nu s-au instalat atele. În timpul operaţiei noi am folosit atelele instalate pentru poziţionarea şi
fixarea rigidă a mandibulei în ocluzie centrică.
În perioada postoperatorie, la începutul studiului, menţineam imobilizarea intermaxilară
pe un termen de 21 – 28 zile la toţi pacienţii. La aceşti pacienţi am determinat menţinerea ocluziei
în poziţie corectă în perioada consolidării şi la vizitele de control la distanţă. Mai tîrziu, în cazurile
fracturilor unilaterale sau bilaterale şi triple, cînd s-a intervenit chirurgical în toate focarele de
fractură, noi am micşorat timpul de imobilizare intermaxilară pentru 10 – 14 zile. La aceşti pacienţi
atît în subgrupul PEd, grupul de studiu, cît şi subgrupul PEx, grupul de referinţă, în perioada
menţinerii imobilizării intermaxilare nu au fost depistate dereglări de ocluzie. La vizitele de control
la distanţă au fost observate dereglări neînsemnate de ocluzie la 5 pacienţi din grupul de referinţă, la
care fragmentele au fost fixate cu o singură miniplacă la marginea bazilară (la aceşti pacienţi s-a
preluat imobilizarea intermaxilară pentru încă 14 zile cu restabilirea ocluziei în dinamică). La
examenul radiologic s-a determinat mărirea neînsemnată a spaţiului interfragmentar la marginea
alveolară. Acest fapt se datorează încercării noastre de a înlătura imobilizarea intermaxilară mai
devreme, pentru preluarea precoce a funcţiilor mandibulei. La ceilalţi pacienţi, la care fragmentele
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au fost fixate cu cîte două miniplăci sau cu o miniplacă, însă imobilizarea intermaxilară a fost
menţinută pe toată perioada de consolidare, mărirea spaţiului interfragmentar la marginea alveolară
la examenul radiologic efectuat în dinamică nu s-a determinat. Datele obţinute confirmă afirmaţiile
lui Champy referitor la biomecanica mandibulei fracturate, conform cărora, la utilizarea unei
singure miniplăci, ea trebuie plasată la marginea alveolară, pentru a se opune forţelor de desfacere a
fragmentelor de la acest nivel şi nu la marginea bazilară unde sunt forţe de compresie. Fixarea
miniplăcii la marginea alveolară mai uşor se efectuează prin acces endooral şi, de asemenea, este
posibilă prin acces exooral, însă cu traumatism masiv nejustificat (cu excepţia indicaţiilor către
accesul exooral). În cazul fracturilor bilaterale sau triple cînd osteosinteza s-a efectuat numai
într-un focar de fractură, perioada de imobilizare a fost ca de obicei 21 – 28 zile, pentru
consolidarea în celelalte focare de fractură.
Analiza rezultatelor obţinute şi afirmaţiile lui Champy despre liniile ideale de osteosinteză,
ne-a determinat, la 7 pacienţi ai subgrupului PEd din grupul de studiu să înlăturăm blocajul
intermaxilar imediat postoperator, la aplicarea unei singure miniplăci pe linia optimală de
osteosinteză în regiunea corpului şi angulară. Însă, observaţiile clinice şi radiologice (dereglări de
ocluzie, menţinerea durerilor, diastaza în partea superioară a fracturii) au arătat, că o singură
miniplacă, chiar dacă ea este situată pe linia optimală de osteosinteză, nu asigură o stabilitate
funcţională. Aceasta ne-a impus să menţinem blocajul intermaxilar pe o durată de 10-14 zile, timp
suficient pentru consolidarea în poziţie corectă a fragmentelor. Deci, am obţinut osteosinteză
stabilă, dar nu funcţională, în subgrupul PEd din grupul de studiu, în cazurile de fixare a
fragmentelor cu o singură miniplacă la 8 pacienţi cu fractură unilaterală, 9 pacienţi cu fracturi
bilaterale, 2 pacienţi cu fracturi triple. Acelaşi rezultat (cu osteosinteză stabilă, dar nu funcţională)
am obţinut şi în subgrupul PEx al grupului de referinţă la 5 pacienţi cu fractură unilaterală, 5
pacienţi cu fracturi bilaterale, 1 pacient cu fractură triplă şi 1 pacient cu fractură unilaterală dublă.
Termenul de osteosinteză funcţional-stabilă îl atribuim mandibulei în întregime şi nu focarului de
fractură. Astfel, pentru ceilalţi 17 pacienţi din subgrupul PEd al grupului de studiu şi 14 pacienţi
din subgrupul PEx al grupului de referinţă, noi am ales o tactică conservativă, operînd în focarele de
fractură cu deplasare mai pronunţată sau după tratamentul conservativ ortopedic se menţinea
deplasarea fragmentelor. Celelalte focare de fractură, fiind fără deplasare, nu au fost operate.
Pentru a obţine stabilitate funcţională, noi am încercat în subgrupul PEd al grupului de
studiu şi în subgrupul PEx al grupului de referinţă, fixarea fragmentelor cu cîte două miniplăci în
fiecare focar de fractură. În cazul utilizării a două miniplăci în fiecare focar de fractură noi am
obţinut o fixare stabilă a fragmentelor. Astfel, la 10 pacienţi ai subgrupului PEd din grupul de
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studiu, imobilizarea intermaxilară a fost înlăturată în primele zile după operaţie, iar la 4 pacienţi
din acelaşi subgrup, imobilizarea intermaxilară s-a înlăturat în timpul operaţiei.
Luînd în consideraţie stabilitatea fixării fragmentelor, noi am obţinut o fixare funcţionalstabilă în cazul utilizării a două miniplăci în fiecare focar de fractură în subgrupul PEd al grupului
de studiu: la 9 pacienţi în fracturi unilaterale şi la 6 pacienţi în fracturi bilaterale, de asemenea, la
un pacient cu două miniplăci la menton şi una la condil. Considerăm că o singură miniplacă la
condil asigură o stabilitate funcţională. Fixare funcţional-stabilă în cazul utilizării a două miniplăci
în fiecare focar de fractură noi am obţinut şi la 3 pacienţi cu fracturi unilaterale din subgrupul PEx
al grupului de referinţă. La aceşti pacienţi imobilizarea intermaxilară a fost înlăturată imediat
postoperator. Dereglări de ocluzie la pacienţii cu osteosinteză funcţional-stabilă în subgrupul PEd al
grupului de studiu şi în subgrupul PEx al grupului de referinţă, nu au fost determinate nici în
primele zile, postoperator şi nici la vizitele de control în dinamică. Deci, menţinerea ocluziei în
poziţie corectă cu preluarea precoce a funcţiilor mandibulei este posibilă doar la fixarea
fragmentelor de mandibulă cu cîte două miniplăci în fiecare focar de fractură la corpul mandibulei,
cu o singură miniplacă la ramul şi apofizele mandibulei sau la corpul mandibulei la pacienţii senili
cu edentaţie.
Dereglările de ocluzie pot fi cauzate de repoziţia incorectă a fragmentelor de mandibulă în
timpul operaţiei. În cazul repoziţiei şi fixării fragmentelor de mandibulă în poziţie anatomică
corectă, însă dereglările de ocluzie apar postoperator la distanţă, cauze pot fi: instabilitatea fixării
fragmentelor sau nerespectarea termenilor de consolidare. Problema instabilităţii fixării
fragmentelor a existat la începutul studiului, cînd la fracturile angulare în fragmentul distal,
miniplaca a fost fixată doar cu un şurub (prin acces endooral era dificil de manipulat). Metoda
miniinciziilor transcutane, elaborată mai tîrziu, ne-a permis să manipulăm mai uşor fragmentul
distal în fracturile angulare, obţinînd o stabilitate mai bună. Instabilitatea fixării fragmentelor apare
şi în cazul nerespectării legilor biomecanicii mandibulei fracturate (liniile optimale de osteosinteză).
Aceasta noi am obţinut în subgrupul PEx al grupului de referinţă, unde miniplaca a fost fixată la
marginea bazilară, în încercarea de preluare precoce a funcţiilor mandibulei.
Termenii de consolidare osoasă trebuie luaţi în consideraţie la fracturile în care nu s-a
intervenit chirurgical (fiind necesară menţinerea imobilizării pînă la formarea calusului osos 21-28
zile). La utilizarea unei singure miniplăci în fiecare focar de fractură, pentru preluarea precoce a
funcţiilor mandibulei vom lua în consideraţie doar termenul de formare a calusului fibros (10-14
zile). Continuarea procesului de consolidare osoasă fiind posibilă în timpul funcţiei mandibulei. Vor
fi neglijaţi termenii de consolidare osoasă în cazul utilizării a cîte două miniplaci în fiecare focar de
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fractură, deoarece obţinem o stabilitate bună a fragmentelor fără imobilizare bimaxilară pe toată
perioada de consolidare.
La pacienţii subgrupului FEd din grupul de studiu şi cei ai subgrupului FEx din grupul de
referinţă, la care intraoperator se obţinea o fixare stabilă a fragmentelor, la încercarea înlaturării
imobilizării intermaxilre în primele zile postoperator am obţinut dereglarea ocluziei datorită
instabilităţii fixării fragmentelor cu fir metalic. Aceleaşi rezultate au fost obţinute şi la pacienţii din
subgrupurile ŞEd şi ŞEx, cînd s-a folosit şurubul pentru fixarea fragmentelor prin acces endooral şi
exooral. Menţinera ocluziei în poziţie corectă la aceşti pacienţi este posibilă doar la păstrarea
imobilizării intermaxilare pe toată perioada de consolidare (21-28 zile).
Dereglările inervaţiei şi dinamica restabilirii ei în regiunea mandibulei fracturate
În cazul fracturilor de mandibulă cu deplasarea fragmentelor are loc traumatizarea n.alveolar
inferior, manifestat prin parestezie, hipoestezie sau anestezie. Nu a fost determinată o corelaţie între
acces, dispozitivul de fixare şi dinamica restabilirii inervaţiei în teritoriul n. alveolar inferior.
Studiind subgrupurile din grupul de studiu şi cel de referinţă, a fost determinată dependenţa
dinamicii restabilirii inervaţiei în teritoriul n. alveolar inferior de gravitatea traumatismului, timpul
adresării, repoziţia anatomică corectă a fragmentelor şi menţinerea lor în perioada consolidării. În
ambele grupuri s-a observat restabilirea inervaţiei atît în primele zile postoperator la unii pacienţi,
cît şi peste 3-4 ani la alţi pacienţi.
Prin acces exooral poate fi lezionat ramul marginal al mandibulei (n. facial). Aceasta s-a
manifestat prin paralizie temporară la 5 pacienţi din subgrupul PEx şi la 9 pacienţi din subgrupul
FEx. Această complicaţie poate fi evitată dacă osteosinteza se efectuează prin acces endooral. În
cazul cînd accesul exooral are indicaţii absolute această complicaţie poate fi evitată prin tehnica
operatorie corectă şi manipulaţiile chirurgului menajate faţă de ţesuturile moi.
Au fost întîlnite şi alte complicaţii:
Dehiscenţa plăgii în subgrupul PEd a avut loc la 2 pacienţi: la unul în regiunea angulară,
iar la altul în regiunea mentonieră. Cauza dehiscenţei plăgii în ambele cazuri o considerăm:
 adresarea tardivă a pacienţilor, în rezultat marginile plăgilor erau macerate;
 defectul de ţesuturi moi care a creat dificultăţi la etapa închiderii plăgii.
În ambele cazuri prin pansamente antiseptice riguroase zilnice a avut loc vindecarea
secundară a plăgii cu preîntîmpinarea complicaţiilor septice.
Ruperea frezei în subgrupul PEd s-a produs în şase cazuri la localizarea fracurii în regiunea
angulară. Manipulaţiile chirurgicale în regiunea angulară sunt dificile, deoarece se lucrează într-un
spaţiu îngust, greu accesibil. Ruperea frezei are loc la crearea canalelor de sinteză cînd poziţia ei
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este oblică faţă de planul osos. Prin acces endooral în regiunea angulară în varianta 2 şi 3 nu este
posibilă respectarea poziţiei perpendiculară pe suprafaţa planului osos. Pentru evitarea acestui
neajuns am propus completarea accesului endooral cu miniincizii transcutanate.
Pierderea şurubului în plagă a avut loc în subgrupul Ped, la doi pacienţi, de asemenea, în
regiunea angulară. Are loc atunci cînd şurubelniţa cu şurubul nu corespund calibrării sau cînd
şurubelniţele sunt uzate. Se consumă timp pentru căutarea şurubului. Se evită acest neajuns prin
verificarea periodică a instrumentarului, pentru înlocuirea celui uzat la timp. Unele şurubelniţe
pentru menţinerea şurubului sunt prevăzute cu mecanism de menghină.
Supurarea plăgii osoase în subgrupul PEx a avut loc la 3 pacienţi: în regiunea corpului
mandibulei la 2 pacienţi şi în regiunea angulară la un pacient. Caracteristic pentru aceşti pacienţi a
fost adresarea tardivă, deplasarea pronunţată a fragmentelor. Considerăm că trauma suplimentară
prin acces exooral a influenţat apariţia acestei complicaţii. Pacienţii au fost supravegheaţi
postoperator în staţionar pînă la diminuarea simptomelor de inflamaţie. S-a preîntîmpinat apariţia
osteomielitei prin administrarea tratamentului general antimicrobian, antiinflamator, tratamentului
local prin pansamente zilnice.
Din 95 pacienţi ai grupului de studiu (acces endooral), complicaţii postoperatorii s-au
înregistrat la 11 pacienţi (11,6% ± 3,3%), iar la grupul de referinţă la 17 pacienţi (36,2% ± 7,0%).
Aceste complicaţii, ca şi celelalte relatate în studiul dat (deplasare neînsemnată
postoperatorie a fragmentelor, mobilitate neînsemnată postoperatorie a fragmentelor, dereglări de
ocluzie etc.), au fost luate în consideraţie la elaborarea metodelor de osteosinteză, compararea
rezultatelor în grupul de studiu şi cel de referinţă.
4.2. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei cu fir metalic, miniplăci şi
şuruburi din titan prin acces endooral şi exooral.
4.2.1 Avantajele şi dezavantajele accesului endooral şi exooral
Indicaţiile osteosintezei mandibulei, rezultă din imposibilitatea întrebuinţării adecvate numai
a metodelor conservativ-ortopedice de fixare a fragmentelor sau după examinarea pacientului, este
evident că metodele conservativ-ortopedice nu vor asigura o repoziţie precisă şi fixare stabilă a
fragmentelor. Studiind datele literaturii şi analizînd rezultatele noastre, putem argumenta priorităţile
accesului endooral vizavi de cel exooral:


fracturile mandibulei în limita arcadei dentare, mai des cele cu deplasare vădită a

fragmentelor, sunt însoţite de plagă endoorală la nivelul focarului de fractură, ceea ce argumentează
accesul endooral;
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hematomul instalat în focarul de fractură duce la decolarea mucoperiostului din vestibul,

deci prin acces endooral nu se va decola suplimentar;


dinţii fracturaţi, mobili, cu focare periapicale cronice din linia de fractură, au indicaţii

absolute către extracţie, care, de asemenea, se efectuează prin acces endooral;


fixarea mandibulei în ocluzie centrică în timpul operaţiei se realizează de asemenea prin

acces endooral.


fixarea corectă a fragmentelor la marginea alveolară (luînd în consideraţie legile

biomecanicii mandibulei fracturate) se efectuează mai uşor prin acces endooral.
Luînd în consideraţie aseptica, nu se permite lucrul cu instrumentele din plaga endoorală
infectată în cea exoorală, adică la osteosinteza prin acces exooral vom utiliza încă un set de
instrumente pentru manipulaţii în cavitatea bucală.
Toate argumentele menţionate anterior demonstrează că osteosinteza prin acces endooral în
fracturile de mandibulă este mai rezonabilă, ne rămîne doar să efectuăm repoziţia şi fixarea
fragmentelor. Dacă nu are indicaţiile sale, numai pentru aceste etape nu este raţional de utilizat
accesul exooral (metoda clasică). Aceasta se oglindeşte şi în compararea avantajelor şi
dezavantajelor acceselor în grupul de studiu şi cel de referinţă.
Astfel am determinat următoarele avantaje ale accesului endooral:


este mai puţin traumatic şi nu necesită scheletarea masivă a fragmentelor, ceea ce permite

menţinerea vascularizării periostale din partea linguală, favorizînd vindecarea plăgii osoase;


se exclude probabilitatea traumatizării formaţiunilor anatomice importante (ex: r. marginal

al mandibulei (n.VII), a. şi v. facială, v. retromandibulară, eventuale pareze ale muşchilor mimici,
traumatizarea glandei parotide, glandei submandibulare);


fixarea fragmentelor se efectuează la marginea alveolară, ceea ce corespunde biomecanicii

mandibulei fracturate (Champy 2005);


suturarea plăgii endoorale se efectuează mai repede şi nu este pretenţioasă estetic,

comparativ cu plaga externă;


hemoragie minimală;



durata scurtă a operaţiei;



estetic este mai favorabil deoarece nu lasă cicatrice pe pielea feţei;



accesul endooral este mai economic, deoarece plaga postoperatorie endoorală nu necesită

numeroase pansamente zilnice (mai puţin material şi soluţii antiseptice), astfel, micşorîndu-se
perioada de supraveghere în staţionar;


reabilitarea funcţională precoce a pacientului.
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Dezavantajele accesului endooral se reduc la:


cîmpul vizual mai mic face manipulaţiile chirurgicale în cavitatea bucală mai dificile,

comparativ cu accesul exooral;


dificultăţi în hemostază în cazul hemoragiei accentuate;



controlul poziţiei exacte a fragmentelor la marginea bazilară este mai dificil;



intervenţia chirurgicală se efectuează în mediul septic oral;



la pacienţii cu edentaţii totale sau parţiale, apar dificultăţi la realizarea sau utilizarea

protezelor mobile şi parţial mobile.
Dezavantajele accesului endooral pot fi discutabile. Mediul septic oral se reduce prin
asanarea obligatorie preoperatorie, aseptizarea zilnică postoperatorie şi tratamentul antimicrobian
eficace. La pacienţii cu edentaţii, de regulă, după fractură şi osteosinteză protezele trebuie adaptate
la noile condiţii, trebuie corectate sau confecţionate altele noi. În unele cazuri dispozitivele de fixare
pot fi uşor înlăturate prin acces endooral. Hemoragia accentuată noi am micşorat-o prin utilizarea
anesteziei locale cu vasoconstrictori chiar şi la pacienţii operaţi sub anestezie generală. Celelalte
dezavantaje se pot reduce prin manipulaţii chirurgicale precise şi fine, obţinute şi cizelate prin multă
muncă.
Studiul nostru în grupul martor a demonstrat un şir de dezavantaje ale accesului exooral:


se aplică un traumatism exagerat al ţesuturilor moi în timpul inciziei, decolării şi scheletării

fragmentelor, care pe fondul traumatismului mecanic suportat, deprimă şi mai mult starea generală
şi locală a pacientului;


măreşte perioada de vindecare;



sporeşte probabilitatea complicaţiilor;



este posibilă traumatizarea formaţiunilor anatomice importante (ex: r. marginal al

mandibulei (n.VII), a. şi v. facială, v. retromandibulară, eventuale pareze ale muşchilor mimici,
traumatizarea glandei parotide, glandei submandibulare);


fixarea fragmentelor se efectuează la marginea bazilară, ceea ce nu corespunde biomecanicii

mandibulei fracturate (Champy 2005), iar fixarea corectă la marginea alveolară necesită o
scheletare mai pronunţată;


timp mai îndelungat al operaţiei;



suturarea stratificată a plăgii exoorale necesită un timp mai îndelungat, iar adaptarea

marginilor plăgii este mai pretenţioasă din punct de vedere estetic, faţă de cea endoorală;


apariţia cicatricelor cutanate postoperatorii, care, inevitabil, duc la defect estetic. Aceasta din

urmă are o repercusiune negativă asupra sferei psihico-emoţionale a pacienţilor;
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cînd este necesară înlăturarea mijloacelor de fixare a fragmentelor prin operaţie repetată,

este mai greu de realizat, comparativ cu accesul endooral.
Avantajul accesului exooral rezultă din cîmpul operator mai mare. Aceasta permite
manipulaţii chirurgicale libere sub un control vizual superior celui endooral. Cu toate dezavantajele
accesului exooral în unele situaţii clinice nu-l putem neglija.
4.2.2. Avantajele şi dezavantajele dispozitivelor de fixare ale fragmentelor (miniplaca,
fir metalic, şuruburi)
Cerinţele biologice faţă de materialul dispozitivelor de fixare al fragmentelor


biocompatibilitate cu mediul biologic;



lipsa toxicităţii ;



rezistenţă înaltă la acţiunea mecanică;



plasticitate înaltă;



rezistenţă la coroziune;



să fie radiocontraste;



lipsa reflectării suplimentare a razelor X;



longevitate înaltă;



să posede funcţie dinamică pentru a transmite micromişcările.
În prezent cel mai utilizat biomaterial este titanul şi aliajele sale. Titanul este un metal situat

la limita dintre metalele grele şi uşoare. Alegerea titanului în confecţionarea diferitor dispozitive şi
instrumente folosite în chirurgia oro-maxilo-facială se datorează unor proprietăţi deosebite ca:
densitate redusă, rezistenţă specifică foarte mare şi o deosebită rezistenţă la coroziune. Pe suprafaţa
titanului se formeaza o peliculă de TiO2 în mod spontan, care se regenerează continuu. Acest oxid
de titan conferă o rezistenţă deosebită la coroziune (de 400 de ori mai mare decît cea a oţelurilor
inoxidabile). Rezistenţa la coroziune s-a mărit prin aliere cu molibdenul, zirconiu, reniul, tantalul,
niobiul, cromul şi manganul.
Caracteristica

dispozitivelor

din

titan

(miniplăci,

şuruburi)

pentru

fixarea

fragmentelor.
Dispozitivele din titan (miniplăci, şuruburi) pentru fixarea fragmentelor sunt acoperite cu
un strat de oxid de titan (TiO2) gros, dens şi omogen. El se înnoieşte spontan şi de sine stătător în
mediul biologic chiar şi după aplicarea lui. Acest oxid este foarte rezistent, formînd o peliculă, ce
protejează metalul de atacul chimic agresiv al mediului organismului. Stratul dens de oxid, în
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contact cu ţesuturile, este practic insolubil, nu se eliberează ioni ce ar putea reacţiona cu moleculele
organice. De aici rezultă următoarele caracteristici ale dispozitivelor din titan:


biocompatibile cu mediul biologic:



nu se supun coroziunii în mediul ambiant şi biologic;



nu provoacă reacţii alergice;



nu sunt toxice;



posedă bune proprietăţi mecanice;



duritatea lor este înaltă, apropiată de cea a oţelului inoxidabil;



miniplăcile din titan au o plasticitate mai înaltă vizavi de aliajele altor metale, se modelează

şi adaptează uşor, precis la conturul osului;


datorită durităţii şi maleabilităţii înalte a metalului miniplăcile rezistă la solicitările de şoc;



comparativ cu alte aliaje, miniplăcile din titan îşi păstrează configuraţia redată de relieful

osos în timp (nu se desprinde de os sau nu revine la forma sa iniţială), în rezultat şuruburile din titan
rămîn ancorate intim la os, rezistînd la presiune;


datorită elasticităţii apropiate de cea a osului are loc transmiterea micromişcărilor către

fragmentele în consolidare.
Sunt radiocontraste. Reflectarea razelor X de către aliajele titanului este mai mică decît cea
a altor aliaje, în rezultat imaginea (conturul) este mai clară.
Aceste caracteristici ale dispozitivelor de fixare a fragmentelor din titan, descrise în
literatura de specialitate şi analizate de către noi la pacienţii în studiu, au demonstrat că miniplăcile
şi şuruburile din titan se modelează uşor după relieful osos. Sunt bine tolerate de organism, nu au
provocat complicaţii inflamatorii, iar proprietăţile lor mecanice, au permis efectuarea osteosintezei
funcţional stabile prin acces endo- şi exooral, cu preluarea precoce a funcţiilor sistemului
stomatognat.
Noi am utilizat şi firul metalic din oţel inoxidabil, în calitate de dispozitiv de fixare a
fragmentelor. De regulă, aceste aliaje conţin crom, nichel, cobalt în diferite proporţii. Astfel, apar
un şir de neajunsuri, comparativ cu cele din titan:


sunt posibile alergii de contact, sensibilizarea organismului la metale;



nu sunt rezistente la coroziune, în rezultat ionii metalului penetrează şi se acumulează în

ţesuturi (acumularea lor depinde de perioada de retenţie);


sunt toxice, provocînd reacţii locale şi generale.
Atît în grupul de bază, cît şi în cel martor au fost unele complicaţii la pacienţii la care s-a

utilizat firul metalic ca dispozitiv de fixare a fragmentelor (ruperea firului, deplasarea secundară a
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fragmentelor, dehiscenţa plăgilor, supurarea plăgii osoase). Aceste complicaţii pot fi cauzate şi de
neajunsurile aliajelor din oţel inoxidabil menţionate.
4.2.2.1. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei cu miniplăci din titan
prin acces endooral.
În baza observaţiilor clinice proprii şi datelor literaturii [16, 18, 19, 150, 151, 152, 154, 160]
noi am determinat că osteosinteza prin acces endooral cu miniplăci din titan, poate fi indicată în
majoritatea cazurilor de fracturi ale mandibulei. Ea este o perfecţionare a metodei de osteosinteză
cu fir metalic prin acces endooral. Noi confirmăm că această metodă de osteosinteză a mandibulei
are indicaţii mult mai largi decît osteosinteza prin acces endooral cu fir metalic. Fixarea mai stabilă
a fragmentelor cu preluarea precoce a funcţiilor mandibulei permite utilizarea miniplăcii din titan
în cazurile cînd este imposibilă utilizarea firului metalic. Indicaţiile largi către utilizarea acestei
metode sunt determinate de:


traumatismul minimal (operaţia este mai puţin traumatică, periostul se decolează numai din

partea corticalei externe, astfel dereglările de circulaţie fiind minime);


durata scurtă a operaţiei;



hemoragie minimală în cazul utilizării anestezicilor cu vasoconstrictori, chiar şi în cazul

osteosintezei sub anestezie generală;


formaţiunile anatomice importante (canalul mandibular, rădăcinile dinţilor) nu sunt

obstacole pentru aplicarea miniplăcii, deoarece pot fi folosite şuruburi monocorticale;


lipsa cicatricilor faciale;



fixarea stabilă a fragmentelor în poziţia anatomică corectă în timpul operaţiei;



menţinerea stabilă a fragmentelor în această poziţie pe toată perioada de consolidare;



comparativ cu firul metalic, miniplaca asigură o imobilizare tridimensională a fragmentelor,

iar două miniplăci aplicate în fiecare focar de fractură sporesc stabilitatea tridimensională;


nu este necesară imobilizarea intermaxilară îndelungată;



la utilizarea a două miniplăci în fiecare focar de fractură nu este necesară imobilizarea

intermaxilară;


este posibilă preluarea precoce a funcţiilor aparatului dentomaxilar cu integrarea pacientului

în societate ( la utilizarea unei singure miniplăci imobilizarea bimaxilară se înlătură în a 10-a - a 14a zi, iar la utilizarea a două miniplăci în fiecare focar de fractură poate fi înlăturată imediat,
postoperator);
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miniplaca din titan este bine tolerată de organism şi nu necesită înlăturarea ei (se evită

operaţia suplimentară).
Vom enumera următoarele indicaţii pentru utilizarea acestei metode de osteosinteză:


fracturile de mandibulă unilaterale, bilaterale şi multiple, fără semne de supurare a plăgii

osoase, în limita arcadelor dentare şi regiunilor angulare, cu sau fără deplasarea fragmentelor pînă
la 14-21 zile după fractură;
Notă! fracturile de mandibulă în limita arcadelor dentare fără deplasarea fragmentelor,
tradiţional sunt tratate prin metode conservativ-ortopedice, ce necesită menţinerea imobilizării
intermaxilare pe perioada formării calusului osos (21-28 zile). Tendinţele moderne de tratament al
fracturilor de mandibulă, prevăd preluarea precoce a funcţiilor mandibulei cu micşorarea
perioadei incapacităţii de muncă. Numai osteosinteza funcţional-stabilă corespunde cerinţelor
moderne de tratament al fracturilor de mandibulă;


fracturile de mandibulă cu edentaţie totală sau parţială, însă dinţii restanţi nu pot asigura

folosirea metodelor conservativ-ortopedice;


fracturile de mandibulă cu interpoziţie de ţesuturi moi sau comprimarea fasciculului

neurovascular alveolar inferior în rezultatul deplasării fragmentelor;


fracturi de mandibulă oblice;



fracturi de mandibulă cu defecte osoase neînsemnate;



fracturi de mandibulă multieschiloase care permit restabilirea continuităţii osoase (eschile

mici sau care nu interesează integritatea mandibulei);


fracturile de mandibulă la pacienţii cu contraindicaţii către imobilizarea intermaxilară

(bolnavii psihici, TCC, patologii cerebrovasculare, etc.).
Limitarea indicaţiilor pentru osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din
titan este determinată de anumite condiţii şi factori:


dificultatea aplicării dispozitivului de fixare în anumite cazuri clinice;



aplicarea dispozitivului de fixare în focarul de fractură cu supuraţie poate menţine sau

agrava inflamaţia, ceea ce va prelungi perioada de vindecare;


traumatismul suplimentar nejustificat (la prezenţa plăgilor externe).
Contraindicaţiile acestei metode sunt:



fracturile mandibulei cu localizare în regiunea ramului, apofizelor coronoide şi condiliene;



complicaţiile inflamatorii ale focarului de fractură (supurarea plăgii osoase);
Notă! pacienţii cu semne de supurare a plăgii osoase vor fi operaţi după cuparea fazei

inflamatorii acute.
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defecte masive de os în regiunea proceselor alveolare;



pacienţii cu patologii ale mucoasei cavităţii bucale;



pacienţii cu limitarea deschiderii gurii (microstoma, patologii ale ATM. constricţii,etc.);



fracturi vicios consolidate;



fracturi multieschiloase care nu permit restabilirea continuităţii osoase (eschile mari sau care

interesează integritatea mandibulei);


interpoziţia între fragmente a ţesuturilor moi, eschilelor, dinţilor fracturaţi, care împiedică

repoziţia;


fracturile patologice de mandibulă (în inflamaţii, tumori, pseudotumori);



prezenţa plăgilor externe (fractura deschisă extern);



maladii de ordin general (hemoragie cerebrală, infarct, tumori maligne etc.).
4.2.2.2. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei cu miniplăci din titan
prin acces exooral.
Indicaţiile osteosintezei mandibulei prin acces exooral cu miniplăci din titan rezultă din

contraindicaţiile osteosintezei mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan:


fracturile de mandibulă cu diversă localizare, cînd situaţia nefavorabilă a fragmentelor nu

permite repoziţia lor satisfăcătoare prin acces endooral;


fracturile mandibulei cu localizare în regiunea ramului, apofizelor coronoide şi condiliene;



fracturile de mandibulă cu diversă localizare la pacienţii cu patologii ale mucoasei cavităţii

bucale;


fracturile de mandibulă cu defecte masive de os în regiunea proceselor alveolare;.



fracturile de mandibulă la pacienţii cu limitarea deschiderii gurii (microstoma, patologii ale

ATM, constricţii,etc.);


fracturile vicios consolidate;



fracturile multieschiloase;



interpoziţia ţesuturilor moi, eschilelor, dinţilor fracturaţi între fragmente, care împiedică

repoziţia;


prezenţa plăgilor externe (fractura deschisă extern);



fracturile patologice de mandibulă (în inflamaţii, tumori, pseudotumori);



fracturile oblice transversale în regiunile corpului şi ramului mandibulei, cu deplasare vădită

a fragmentelor.
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Osteosinteza mandibulei cu miniplăci din titan prin acces exooral nu are contraindicaţii,
dacă le excludem pe cele de ordin general (ictus, infarct, tumori maligne etc.). Prin această metodă
poate fi soluţionată orice fractură de mandibulă, însă cu neajunsurile accesului exooral. Astfel vom
limita accesul exooral, reeşind din raţionamentul clinic al fiecărui caz în parte.
4.2.3. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei cu fir metalic prin acces
endooral şi exooral.
Accesul endooral va avea indicaţii primordiale în funcţie de raţionamentul clinic. Numai în
cazul cînd este contraindicat accesul endooral se va recurge la accesul exooral.
Indicaţiile osteosintezei cu fir metalic prin acces endooral vor fi aceleaşi ca şi în cazul
osteosintezei cu miniplăci prin acces endooral, cu excepţia fracturilor oblice, fracturilor cu defect
osos şi multieschiloase. În cazul fracturilor multieschiloase se vor înlătura eschilele mici care au
pierdut legătura cu ţesuturile moi, de altfel ele se vor sechestra. Fixarea fragmentelor cu defect de os
duce la apropierea lor cu deformarea mandibulei, dereglarea ocluziei şi deformări estetice. În
fracturile oblice, cînd răsucim firul metalic, are loc alunecarea reciprocă a fragmentelor cu scurtarea
mandibulei, care, de asemenea, duce la dereglarea ocluziei şi deformări estetice. Contraindicaţie
relativă vor fi şi fracturile cu supurare a plăgii osoase.
Astfel, în baza studiului literaturii şi analiza rezultatelor obţinute de noi, am constatat că
osteosinteza prin acces endooral cu fir metalic are indicaţii restrînse. Limitarea indicaţiilor este
condiţionată de prezenţa dinţilor pe fragmentele fracturate. Crearea canalelor de osteosinteză poate
leza rădăcinile dinţilor. De aceea metoda poate fi utilizată în cazul prezenţei ofertei osoase la
marginea alveolară pentru aplicarea firului (prezenţa edentaţiei sau extracţia dintelui din linia de
fractură).
Avantajele osteosintezei prin acces endooral cu fir metalic rezultă din

posibilitatea

efectuării ei, chiar la internarea pacientului. Metoda este simplă, rapidă, puţin traumatică şi nu
necesită instrumentar special. Însă metoda poate fi aplicată doar la scurt timp de la traumatism, cînd
cele două suprafeţe osoase apropiate între ele se menţin prin interdigitaţiile încă prezente.
Avantajele osteosintezei prin acces exooral cu fir metalic se reduc la posibilitatea
manipulării într-un cîmp operator mai mare şi posibilitatea fixării bicorticale a fragmentelor.
Fixarea bicorticală este mai sigură, însă, prin acces exooral se efectuează la marginea bazilară, ceea
ce nu corespunde legilor biomecanicii mandibulei fracturate. Dezavantajele metodei reies din
fixarea instabilă a fragmentelor şi neajunsurile accesului exooral.
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Firul metalic nu asigură o fixare stabilă a fragmentelor de mandibulă, de aceea el poate fi
folosit numai în asociere cu alte sisteme de imobilizare.
Fixarea instabilă a fragmentelor, neajunsurile fizico-chimice ale aliajului, imposibilitatea
preluării precoce a funcţiilor mandibulei, demonstrează imperfecţiunea metodei de osteosinteză a
mandibulei cu fir metalic prin acces exooral, cît şi endooral. La accesul exooral se mai adaugă şi
traumatismul masiv, nejustificat, cu toate urmările şi complicaţiile posibile. De aceea metoda de
osteosinteză a mandibulei cu fir metalic prin acces endooral şi exooral trebuie să rămînă în umbră,
cedînd locul osteosintezei cu miniplăci, care este net superioară pentru avantajele sale. Însă metoda
de osteosinteză cu fir metalic încă are „rădăcini‖ puternice alimentate de bogata experienţă
acumulată în trecut de către medicii specialişti, de simplitatea şi rapiditatea manoperei chirurgicale.
Contraindicaţiile accesului endo- şi exooral cu fir metalic sunt similare contraindicaţiilor accesului
endo- şi exooral cu miniplăci.
4.2.4. Indicaţiile şi contraindicaţiile osteosintezei mandibulei cu şuruburi decalate prin acces
endooral şi exooral.
Şuruburile decalate în osteosinteza mandibulei atît prin acces endooral, cît şi exooral vor fi
utilizate în fracturile oblice transversale de mandibulă, unde nu-i posibilă utilizarea firului metalic,
deoarece se produce o alunecare reciprocă a fragmentelor. Şurubul decalat cu fixare bicorticală, de
sine stătător sau în asociere cu fir metalic, asigură o fixare a fragmentelor mai stabilă decît firul
metalic, dar mai slab decît miniplaca. Şurubul decalat nu vine să înlocuiască firul metalic sau
miniplaca, el are o indicaţie concretă şi anume fracturile de mandibulă oblice în sens transversal.
Alegerea accesului endooral, de semenea, va fi preferabil. Numai în cazul cînd este contraindicat
accesul endooral se va recurge la cel exooral. Contraindicaţiile accesului endo- şi exooral cu şurub
decalat sunt similare contraindicaţiilor accesului endo- şi exooral cu miniplăci.
Analizînd cele expuse anterior este necesar a menţiona că metodele descrise de noi au
indicaţii şi contraindicaţii concrete. Indicaţiile sunt limitate de un şir de condiţii care se referă la
caracteristicile fizico-chimice ale dispozitivelor de fixare, tehnicii operatorii şi tabloului clinic al
pacientului cu fracturi de mandibulă.
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4.3. Algoritmul tratamentului pacienţilor cu fracturi de mandibulă.
Multitudinea situaţiilor clinice posibile ale fracturilor de mandibulă face dificilă alegerea
tacticii de tratament. Propunem algoritmul tratamentului pacienţilor cu fracturi de mandibulă
(algoritm 1). În acest algoritm se expune consecutivitatea tacticii de tratament.
Pacienţii cu fracturi de mandibulă se examinează clinic şi paraclinic pentru stabilirea
diagnosticului. Acordarea ajutorului medical pacienţilor cu fracturi de mandibulă prevede
restabilirea formei şi funcţiei, crearea condiţiilor optimale pentru vindecarea şi prevenirea
complicaţiilor septice. În acest scop, încă la etapa acordării primului ajutor medical, se efectuează
un complex de măsuri curative: imobilizarea sigură a fragmentelor, administrarea tratamentului
medicamentos, crearea condiţiilor pentru alimentarea pacienţilor şi igiena cavităţii bucale.
Tratamentul ortopedic al fracturilor de mandibulă se poate considera ca unul de bază, fiind instituit
iniţial la toţi pacienţii prin imobilizarea curativă intermaxilară cu diverse dispozitive. În cazul
reducerii deplasării fragmentelor şi menţinerii lor în poziţie anatomică corectă apreciată clinic şi la
radiografia de control, vom considera tratamentul ortopedic efectiv. Imobilizarea intermaxilară va fi
menţinută pe toată perioada de consolidare 21-28 zile.
În cazul cînd deplasarea fragmentelor nu poate fi redusă (adresare tardivă, fracturi
complicate multieschiloase, oblice, interpoziţia ţesuturilor moi, dinţi, eschile, fracturi patologice),
linia de fractură favorabilă deplasării, localizarea fracturii etc.) se va recurge la tratamentul
chirurgical. Tratamentul chirurgical primar se va efectua şi în cazul imposibilităţii instalării
dispozitivelor ortopedice (edentaţii totale, subtotale, parţiale; dinţi mobili; dinţi abraziaţi, lezionaţi,
pacienţi cu contraindicaţii către imobilizare).
Tratamentul chirurgical se efectuează prin acces diferit cu diverse dispozitive de fixare a
fragmentelor (algoritm 2). Acest algoritm orientează alegerea accesului în diverse situaţii clinice.
Indicaţiile şi contraindicaţiile accesului şi dispozitivelor de fixare au fost elucidate în
subcapitolul 4.2. Din acest subcapitol rezultă că accesul endooral este superior accesului
exooral pentru avantajele sale, însă este limitat de factori: ca timp de adresare, localizarea şi
gravitatea fracturii; miniplăcile din titan sunt dispozitivele de elecţie vizavi de firul metalic şi
şuruburile decalate.
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Algoritm 1. Algoritmul tratamentului pacienţilor cu fracturi de mandibulă

Fractura mandibulei
Examinare clinică şi radiologică
Tratament ortopedic

Imposibilitatea

imobilizării

imtermaxilare

Imobilizare intermaxilară cu atele,

(edentaţii totale, subtotale, parţiale; dinţi lezionaţi, abraziaţi,

şuruburi transosoase, brachet etc.

mobili; pacienţi cu contraindicaţii către imobilizare

Tratament

Tratament

Tratament chirurgical

ortopedic efectiv

ortopedic

Acces endooral, exooral sau mixt

(reducerea

neefectiv (se

fragmentelor

menţine

şi

menţinerea lor în

deplasarea

poziţie anatomică

fragmentelor

corectă)

Osteosinteza

Osteosinteza

Osteosinteza

funcţional stabilă

stabilă

de menţinere

Motivaţia
pacientului
(reabilitare

Înlăturarea

Înlăturarea

precoce)

imobilizării 14

imobilizării 28 zile

zile (fracturi

(fracturi bilaterale

Imobilizarea

unilaterale, sau

cînd nu s-a

se înlătură

bilaterale cînd s-a

intervenit în

Înlăturarea

imediat sau

intervenit în

fiecare focar de

imobilizării

peste 2-3 zile

fiecare focar de

fractură)

postoperator)

fractură )

28 zile

Înlăturarea
imobilizării
28 zile
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Algoritm 2. Alegerea accesului în osteosinteza mandibulei

Accesul

Accesul

endooral

exooral
1. Motivaţia:
Anxietate
Reabilitarea precoce
Complicaţii:
Cicatrici postoperatorii
Posibilă traumatizarea formaţiunilor anatomice importante
(ex: r. marginal a mandibulei (n.VII), a. şi v.
2. Adresare:
Adresarea precoce (<14 zile)
Adresarea tardivă (>14 zile)

3. Fracturi necomplicate cu localizarea:

Paramedian
Adresare

Mentonier

precoce

Corp

Adresare
tardivă

Angular
Ram
Condil
Coronoid
4. Fractruri complicate:
Fracture patologice în pseudotumori, tumori, inflamaţii
Consolidare vicioasă, pseudoartroza
Fracturi multieschiloase:
Eschile mici ce nu interesează integritatea mandibulei
Eschile mari ce interesează integritatea mandibulei
Adresare

Defecte de ţesut osos:

precoce

Mici - ce nu interesează integritatea mandibulei:

localizarea

În regiunea procesului alveolar

Adresare
precoce
localizarea
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Pr-M-Cp-A

În regiunea marginii bazilare, ramului

R-Cd-Cr,

Mari - ce interesează integritatea mandibulei

adresare

În regiunea procesului alveolar
În regiunea marginii bazilare, ramului
Fracture asociate cu fracturi ale etajului mijlociu al feţei
Fracturi oblice

tardivă
localizarea
Pr-M-CpA-R-Cd-Cr

Fracturile la pacienţii cu edentaţie totală, subtotală sau parţială
Fracturi la pacienţi cu contraindicaţii către imobilizarea
intermaxilară (TCC, boli psihice, patologii cerebrovasculare)
Limitarea deschiderii gurii: patologii ATM, constricţii, microstomia
Plagă externă în regiunea focarului de fractură
Patologii ale mucoasei cavităţii bucale
(stomatite, ulcere,tumori etc.) în regiunea focarului de fractură

Pentru a uşura alegerea tacticii de tratament chirurgical am sistematizat metodele de
osteosinteză în funcţie de dispozitivul de fixare a fragmentelor, stabilitatea fixării, termenii de
imobilizare intermaxilară şi reabilitare a pacienţilor. Astfel, am propus termenii: osteosinteză de
menţinere, osteosinteză stabilă, ostesinteză funcţional-stabilă.
Osteosinteza funcţional-stabilă a mandibulei este intervenţia chirurgicală, ce prezintă
repoziţia anatomic corectă a fragmentelor şi fixarea lor stabilă cu ajutorul unor dispozitive, care
asigură funcţia postoperatorie fără imobilizare intermaxilară.
Osteosinteza funţional stabilă este o noţiune care se referă la mandibulă în întregime şi nu la
focarul izolat de fractură. Dacă o atribuim mandibulei, atunci la această categorie se referă
fracturile de orice localizare, cînd se intervine la fiecare focar de fractură cu cîte 2 miniplăci. La
pacienţii senili datorită schimbărilor de vîrstă (edentaţii, atrofie pronunţată de mandibulă,
micşorarea tonusului muscular) o miniplacă asigură stabilitatea funcţională. La fracturile de condil
şi coronoid stabilitatea funcţională, de asemenea, poate fi obţinută prin aplicarea unei singure
miniplăci, deoarece forţele de desfacere a fragmentelor în regiunile respective sînt mai mici.
Imobilizarea intermaxilară se înlătură intraoperator sau în primele trei zile, postoperator.
Osteosinteza funcţional-stabilă poate fi efectuată la toţi pacienţii, chiar şi la cei cu tratament
ortopedic efectiv, atunci cînd nu sunt indicaţii către osteosinteză, însă pacienţii doresc micşorarea
perioadei de imobilizare pentru reabilitarea şi integrarea precoce în societate.
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Algoritm 3. Osteosinteza funcţional-stabilă

Osteosinteza funcţional-stabilă

Osteosinteza funcţional stabilă este o noţiune ce se referă la mandibulă în
întregime şi nu la focarul izolat de fractură, cînd dispozitivele de fixare a fragmentelor
pot neutraliza forţele ce apar în timpul funcţiei.

Osteosinteza funcţional-stabilă permite preluarea
precoce a funcţiilor mandibulei.
Sunt fracturile cu orice localizare cînd se intervine la fiecare focar de fractură
cu cîte două miniplăci.
O singură miniplacă de asemenea asigură stabilitate funcţională la:
1. pacienţii senili, datorită schimbărilor de vîrstă (edentaţii, atrofii pronunţate de
mandibulă, micşorarea tonusului muscular)
2. fracturile de condil şi coronoid (în timpul funcţiei mandibulei, amplitudinea mică a
mişcărilor de la acest nivel nu acţionează nociv fixarea fragmentelor cu miniplacă)

Imobilizarea intermaxilară, instalată la etapa tratamentului ortopedic, în
timpul operaţiei va servi la poziţionarea corectă a fragmentelor. Se înlătură imediat
sau peste 2-3 zile postoperator
Osteosinteza funţional-stabilă este metoda optimă de rezolvare a fracturilor de mandibulă,
însă pentru realizarea ei, sunt necesare anumite cheltuieli pentru instrumentar special şi dispozitive
de fixare, suportate de către compania de asigurare. Aceste cheltuieli nu se răsfrîng asupra
pacienţilor asiguraţi. Cînd posibilităţile materiale ale pacienţilor neasiguraţi nu permit a realiza
obiectivele sus menţionate, se recurge la osteosinteza în focarul de fractură unilateral sau bilateral
cu deplasare pronunţată. Astfel se recurge şi în cazul pacienţilor care nu doresc intervenţie în toate
focarele de fractură (din cauza anxietăţii e.t.c.). De asemenea se procedează cînd sunt limitate
condiţiile tehnice (lipsa sau necorespunderea sistemelor de fixare). Astfel apare noţiunea de
osteosinteză stabilă.
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Osteosinteza stabilă a mandibulei este noţiune limitată ce se atribuie focarului de fractură.
La această categorie se referă fracturile cu orice localizare unilaterală sau bilaterală, cînd se
intervine într-un focar de fractură sau ambele focare de fractură cu o singură miniplacă. O singură
miniplacă, determină o fixare stabilă a fragmentelor, însă nu asigură funcţia imediată a mandibulei.
În acest caz, imobilizarea intermaxilară este necesară, dar pe un termen mai scurt decît la utilizarea
metodelor tradiţionale la fracturile unilaterale sau bilaterale cînd s-a intervenit în fiecare focar de
fractură termenul de imobilizare va fi 14 zile. În cazul fracturilor bilaterale, cînd nu s-a intervenit în
fiecare focar de fractură termenul de imobilizare va fi 28 zile.
Algoritm 4. Osteosinteza stabilă

Osteosinteza stabilă
Osteosinteza stabilă a mandibulei este o noţiune limitată ce se atribuie focarului de fractură.

Aici se referă fracturile cu orice localizare unilaterală sau bilaterală
cînd se intervine la fiecare focar de fractură cu o singură miniplacă.

Miniplaca determină o fixare stabilă a fragmentelor, însă nu asigură funcţia
imediată a mandibulei (forţele ce apar în focarul de fractură în timpul funcţiei sunt
superioare capacităţii de menţinere a fragmentelor de către dispozitivul de fixare).
La fracturile unilaterale, unilaterale duble, bilaterale, triple cînd se intervine în
fiecare focar de fractură, imobilizarea intermaxilară este necesară, însă pe un termen mai
scurt decît la osteosinteza de menţinere.
Înlăturarea imobilizării intermaxilare
se efectuează la 10-14 zile.
La fracturile unilaterale duble, bilaterale, triple, cînd nu se intervine în fiecare
focar de fractură, este necesar a menţine imobilizarea intermaxilară pe un termen similar
tratamentului ortopedic (pentru consolidarea în celelalte focare de fractură).

Înlăturarea imobilizării intermaxilare
se efectuează la 28 zile.
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Osteosinteza de menţinere este o noţiune limitată atribuită focarului de fractură, la care
drept dispozitiv de fixare serveşte firul metalic. Firul metalic nu asigură o fixare stabilă, rolul lui
este menţinerea fragmentelor pentru toată perioada necesară consolidării, 21 – 28 zile cu
imobilizarea bimaxilară obligatorie.
Algoritm 5. Osteosinteza de menţinere

Osteosinteza de menţinere
Osteosinteza de menţinere este o noţiune limitată ce se atribuie focarului de fractură.
Dispozitive de fixare: fir metalic, şuruburi decalate, tije sau asocierea lor.

Aceste dispozitive nu asigură o stabilitate rigidă a fragmentelor, deoarece nu se
opun tuturor forţelor care acţionează în focarul de fractură. Ele doar le menţin în
poziţia anatomică corectă după repoziţia lor. Metoda poate fi folosită doar în asociere
cu metodele ortopedice de imobilizare.

Osteosinteza de menţinere necesită imobilizarea intermaxilară
obligatorie pe toată perioada de consolidare.

Înlăturarea imobilizării
intermaxilare la 28 zile,
la fel ca şi în cazul
tratamentului ortopedic
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Matricea rezultatelor tratamentului chirurgical la pacienţii
cu osteosinteză prin acces endooral (grupul de studiu)
Anexa 1
Numele
Nr

Prenumele

d/o

Patronimi
cul

Genul
M-1.

Vîrsta

F-2

Data

Data

Zile-

internării

externării

pat

Complica
ţii. Da-1.
Nu-2

Răspîn
direa
edemul
ui

Sindromul
Regresia

algic

Cuparea

edemulu

postoperat

durerii

i

or. Da-1.

(zile)

Nu-2

1

A.V.F.

1

68

23.05.2003

02.06.2003

10

2

1

3

2

0

2

A.A.N.

1

51

02.09.2002

13.09.2002

11

2

1

2

2

0

3

A.A.V.

1

20

14.06.2002

27.06.2002

13

2

3

4

1

2

4

A.I.I.

1

23

08.02.2003

14.02.2003

6

2

1

3

2

0

5

B.M.V.

1

16

24.10.2002

05.11.2002

12

2

1

2

2

0

6

B.A.I.

1

18

20.09.2003

30.09.2003

10

2

2

3

1

1

7

B.V.G.

1

24

18.02.2001

21.02.2001

3

2

2

3

2

0

8

B.A.M.

1

32

31.12.2002

11.01.2003

11

2

1

2

2

0

9

B.F.I.

1

43

29.01.2002

13.02.2002

15

1

3

4

1

3

10

B.V.I.

1

40

19.07.2004

02.08.2004

14

2

2

2

2

0

11

B.D.N.

1

24

16.01.2003

29.01.2003

13

2

2

3

2

0

12

B.P.V.

1

20

29.09.2004

08.10.2004

9

2

2

3

2

0

13

B.O.V.

2

31

06.05.2002

18.05.2002

12

2

1

2

2

0

14

B.V.

1

19

04.03.2001

25.03.2001

21

2

1

3

2

0

15

C.M.

2

47

28.03.2002

01.04.2002

4

2

2

2

1

3

16

C.G.M.

1

18

23.09.2001

09.10.2001

16

2

2

3

2

0

17

C.V.V.

1

53

25.02.2002

12.03.2002

15

1

3

4

1

3

18

C.A.I.

2

52

02.07.2002

15.07.2002

13

2

1

2

2

0

19

C.N.Ş.

2

43

25.01.2003

18.02.2003

24

2

2

3

1

2

20

C.A.A.

2

26

18.11.2002

09.12.2002

21

2

2

3

1

2

21

C.A.Ş.

1

22

11.04.2002

22.05.2002

41

1

2

4

1

3

22

C.V.M.

1

22

27.04.2001

07.05.2001

10

2

3

4

1

3

23

C.I.B.

1

22

01.02.2004

07.02.2004

6

2

1

2

2

0

24

C.V.D.

2

39

26.06.2004

07.07.2004

11

1

1

2

2

0

25

C.S.V.

1

22

14.06.2002

28.06.2002

14

2

3

4

1

2

26

C.N.I.

1

46

09.09.2001

20.09.2001

11

2

2

3

2

0

27

C.I.P.

1

34

19.11.2004

27.11.2004

8

2

1

2

2

0

28

C.C.

1

70

20.09.2004

27.09.2004

7

2

1

2

2

0

29

D.M.

1

20

26.05.2003

03.06.2003

8

2

2

3

1

2

30

D.I.G.

1

26

26.03.2004

08.04.2004

13

2

1

3

2

0

31

D.B.

1

30

11.05.2003

19.05.2003

8

2

2

3

1

1

32

D.I.

1

20

22.09.2001

01.10.2001

9

2

2

4

1

2

33

E.P.

1

50

08.03.2001

16.03.2001

8

1

1

2

2

0

34

G.A.G.

1

74

08.07.2002

18.07.2002

10

2

2

3

2

0

35

G.S.S.

1

36

19.10.2004

25.10.2004

6

2

3

4

1

2

36

G.I.V.

2

25

13.11.2000

24.11.2000

11

2

1

3

2

0

37

G.A.N.

1

21

07.07.2004

12.07.2004

5

2

1

3

1

2

38

G.V.E.

1

33

06.10.2002

31.10.2002

25

2

2

3

1

2

39

G.N.N.

1

23

22.03.2002

03.04.2002

12

2

1

2

2

0

133

40

G.D.V.

1

36

09.11.2002

03.12.2002

24

2

3

5

1

2

41

G.R.M.

1

23

10.02.2002

42

G.E.

2

20

30.06.2001

19.02.2002

9

2

1

2

2

0

18.07.2001

18

2

1

2

1

1

43

G.G.V.

1

27

44

G.E.

2

73

23.10.2001

19.11.2001

27

2

1

2

2

0

03.07.2002

12.07.2002

9

2

3

5

1

4

45

G.G.

1

46

I.S.I.

1

40

29.07.2004

03.08.2004

5

2

2

3

2

0

34

29.10.2001

06.11.2001

8

2

1

3

2

0

47

I.I.I.

1

27

08.01.2003

24.01.2003

16

2

2

3

2

0

48
49

I.I.C.

2

72

02.10.2002

12.10.2002

10

2

1

4

1

3

I.B.T.

1

65

12.05.2003

21.05.2003

9

2

1

3

2

0

50

J.Ş.E.

1

60

10.09.2004

22.09.2004

12

2

1

2

2

0

51

J.I.T.

1

51

29.05.2001

27.06.2001

29

2

3

4

1

3

52

L.V.P.

2

31

25.01.2002

13.02.2002

19

2

2

4

2

0

53

L.P.I.

2

74

18.09.2004

29.09.2004

11

2

1

2

2

0

54

M.G.T.

1

45

18.04.2002

26.04.2002

8

2

1

2

2

0

55

M.E.T.

1

21

15.04.2002

29.04.2002

14

2

2

4

1

1

56

M.N.L.

2

16

07.05.2001

08.06.2001

32

2

1

3

1

2

57

M.I.I.

1

21

01.04.2004

13.04.2004

12

2

1

3

1

1

58

M.A.A.

1

25

01.09.2004

11.09.2004

10

2

2

2

2

0

59

M.L.

1

27

08.05.2002

28.05.2002

20

1

2

3

1

2

60

M.E.P.

1

20

10.11.2004

22.11.2004

12

2

3

4

1

2

61

M.I.

1

42

04.03.2002

14.03.2002

10

2

1

3

2

0

62

N.S.O.

1

26

03.01.2004

19.01.2004

16

2

1

2

2

0

63

O.V.S.

2

38

09.01.2003

23.01.2003

14

2

2

3

1

2

64

P.N.G.

1

49

22.12.2001

28.12.2001

6

2

1

3

2

0

65

P.A.

1

35

25.03.2001

05.04.2001

11

2

2

3

2

0

66

P.P.V.

1

58

11.02.2002

18.02.2002

7

1

2

4

1

2

67

P.L.

1

18

05.06.2003

09.06.2003

4

2

1

2

2

0

68

P.P.P.

1

44

16.07.2004

04.08.2004

19

2

2

3

1

2

69

P.S.B.

1

24

15.07.2002

19.07.2002

4

2

1

2

2

0

70

P.A.

1

38

27.11.2002

05.12.2002

8

2

3

3

1

1

71

P.A.

2

45

20.10.2001

30.10.2001

10

2

1

3

2

0

72

P.V.G.

1

59

29.09.2002

12.10.2002

13

1

2

4

1

3

73

P.I.M.

1

21

25.07.2003

02.08.2003

8

1

3

5

1

2

74

R.V.I.

1

69

08.07.2003

22.07.2003

14

2

2

3

2

0

75

R.V.

1

42

06.01.2002

18.01.2002

12

2

2

3

1

2

76

R.G.V.

1

49

17.05.2004

21.05.2004

4

2

1

2

2

0

77

R.A.

1

29

09.06.2004

21.06.2004

12

1

2

3

1

1

78

R.V.

1

25

13.07.2002

24.07.2002

11

2

1

3

2

0

79

S.A.I.

1

25

09.11.2004

22.11.2004

13

2

2

3

2

0

80

Ş.M.G.

1

42

22.01.2002

21.02.2002

30

2

2

4

1

3

81

Ş.V.I.

1

31

25.09.2002

04.10.2002

9

2

1

2

2

0

82

S.V.N.

2

83

14.11.2004

26.11.2004

12

2

1

2

2

0

83

S.I.G.

1

26

13.07.2004

24.07.2004

11

2

2

3

1

2

84

S.V.M

1

19

13.07.2004

19.07.2004

6

2

1

2

2

0

85

Ş.S.N.

1

20

04.09.2001

15.09.2001

11

2

1

2

2

0

86

T.S.A.

1

39

11.11.2004

22.11.2004

11

2

1

2

2

0

87

T.O.S.

1

29

31.05.2003

09.06.2003

9

2

2

3

1

2
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88

T.M.V.

1

69

14.05.2001

25.05.2001

11

2

1

2

2

0

89

T.E.

1

23

01.01.2004

90

V.I.P.

1

45

26.03.2002

08.01.2004

7

2

3

4

1

2

08.04.2002

13

2

1

3

2

0

91

V.A.V.

1

39

19.02.2003

92

V.B.

1

31

20.09.2001

28.02.2003

9

2

2

3

2

0

12.10.2001

22

2

1

3

2

0

93

V.G.A.

1

64

94

Z.D.

1

35

27.12.2002

09.01.2003

13

1

2

3

1

2

02.12.2000

10.12.2000

8

2

2

3

2

0

95

Z.I.G.

1

19

01.05.2002

08.05.2002

7

2

1

2

2

0

Matricea rezultatelor tratamentului chirurgical la pacienţii
cu osteosinteză prin acces exooral (grupul de referinţă)
Anexa 2
Numele
Nr.

Prenumele

d/o

Patronimic
ul

Genul
M-1.

Vîrsta

F-2

Data

Data

Zile-

internării

externării

pat

Complica
ţii. Da-1.
Nu-2

Răspîn
direa
edemul
ui

Sindromul
Regresia

algic

Cuparea

edemulu

postoperat

durerii

i

or: Da-1.

(zile)

Nu-2

1

B.V.T.

1

47

18.10.2004

25.10.2004

7

1

5

9

1

5

2

B.A.P.

1

25

03.09.2002

20.09.2002

17

1

4

7

1

5

3

B.V.G.

1

20

25.03.2004

06.04.2004

12

1

4

9

1

6

4

B.A.R.

1

24

03.07.2004

12.07.2004

9

2

5

6

1

3

5

B.O.F.

2

16

03.02.2000

29.02.2000

26

2

4

6

1

5

6

B.V.M.

1

46

26.07.2004

30.07.2004

4

2

5

7

1

5

7

B.O.I.

1

34

25.12.2002

13.01.2003

19

1

4

6

1

4

8

B.V.E.

1

20

25.11.2002

06.12.2002

11

2

4

6

1

5

9

C.I.M.

1

32

26.08.2004

13.09.2004

18

2

5

8

1

6

10

C.M.G.

2

40

14.04.2001

25.05.2001

41

1

5

9

1

8

11

C.M.

1

33

06.08.2002

12.08.2002

6

2

4

7

1

5

12

C.S.V.

1

18

13.02.2001

23.02.2001

10

1

6

9

1

5

13

C.R.G.

1

18

28.07.2004

05.08.2004

8

2

4

8

1

4

14

C.P.N.

1

55

12.04.2001

24.04.2001

12

2

4

5

1

3

15

C.M.

1

17

07.10.2000

17.10.2000

10

2

4

8

1

6

16

C.D.I.

1

35

29.08.2003

08.09.2003

10

1

4

6

1

3

17

C.N.

1

41

30.06.2001

09.07.2001

9

1

5

8

1

5

18

D.I.I.

1

19

29.10.2001

08.11.2001

10

2

4

8

1

5

19

D.A.I.

1

25

21.03.2003

04.04.2003

14

2

4

6

1

5

20

F.I.A.

1

48

09.10.2000

16.10.2000

7

2

4

6

1

5

21

G.R.P.

2

33

15.01.2003

29.01.2003

14

2

4

8

1

5

22

H.L.C.

2

27

01.03.2004

06.03.2004

5

1

4

7

1

5

23

I.S.

1

64

03.12.2000

15.12.2000

12

2

4

6

1

4

24

J.P.I.

2

39

21.07.2003

28.07.2003

7

2

4

6

1

5

25

J.R.

1

17

19.01.2000

02.02.2000

14

2

4

6

1

5

26

L.V.A.

1

51

28.06.2004

03.07.2004

5

2

4

8

1

5

27

L.I.T.

1

24

20.06.2004

26.06.2004

6

1

4

7

1

5

28

M.A.M.

2

24

27.02.2004

12.03.2004

14

2

4

8

1

5
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29

M.S.

1

18

15.03.2004

25.03.2004

10

2

4

8

1

5

30

M.G.

1

20

03.05.2004

10.05.2004

7

2

4

8

1

5

31

M.A.N.

1

33

17.07.2004

24.07.2004

7

1

3

6

1

5

32

M.B.A.

1

32

01.09.2003

12.09.2003

11

2

4

9

1

6

33

O.A.S.

1

46

15.02.2004

25.02.2004

10

2

4

7

1

4

34

P.V.I.

1

52

29.01.2004

07.02.2004

9

2

5

5

1

3

35

P.R.A.

1

26

07.10.2003

20.10.2003

13

2

4

7

1

5

36

P.V.P.

1

44

16.09.2003

22.09.2003

6

1

4

6

1

3

37

P.V.M.

1

55

11.09.2003

20.09.2003

9

1

4

8

1

5

38

P.A.G.

1

24

30.09.2002

11.10.2002

11

1

4

9

1

6

39

P.G.A.

1

45

29.11.2000

05.12.2000

6

2

4

6

1

5

40

P.A.T.

2

35

27.04.2002

08.05.2002

11

2

3

5

1

5

41

R.V.

1

45

07.11.2000

10.11.2000

3

1

4

9

1

5

42

R.V.S.

1

47

15.07.2003

21.07.2003

6

2

4

8

1

6

43

Ş.D.N.

1

21

03.03.2000

13.03.2000

10

2

4

6

1

5

44

S.V.A.

1

59

10.01.2001

26.01.2001

16

2

4

5

1

3

45

Ş.A.V.

1

37

05.07.2004

12.07.2004

7

2

4

7

1

6

46

U.S.

1

18

28.06.2001

16.07.2001

18

1

4

8

1

6

47

V.V.T.

1

55

18.05.2001

04.06.2001

17

1

5

7

1

6
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CONCLUZII

1.

Osteosinteza mandibulei prin acces endooral contribuie la crearea condiţilor optimale pentru
consolidarea fracturii, asigurînd în dinamică evoluţia satisfăcătoare a tratamentului.

2.

Aprecierea integrală a rezultatelor tratamentului chirurgical în grupele studiate a demonstrat
că osteosineza mandibulei prin acees endooral este de 11,5 ori mai efectivă decît
osteosinteza mandibulei prin acces exooral (92 : 8).

3.

Accesul endooral este superior accesului exooral pentru avantajele sale, însă este limitat de
factori: ca timpul de adresare, localizarea şi gravitatea fracturii.

4.

Accesul exooral are un şir de neajunsuri însă nu va fi neglijat, se va recurge la el atunci cînd
osteosinteza prin acces endooral nu este posibilă.

5.

Analiza comparativă a evoluţiei tratamentului în grupurile de pacienţi în funcţie de dispozitivul
de fixare a fragmentelor a demonstrat prioritatea miniplăcilor faţă de firul metalic şi şuruburile
decalate.

6.

Osteosinteza funcţional-stabilă poate fi obţinută cu miniplăci, ţinînd cont de biomecanica
mandibulei fracturate indiferent de acces.

7.

Osteosinteza funcţional-stabilă prin acces endooral permite reabilitarea funcţională precoce a
pacienţilor.
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RECOMANDĂRI PRACTICE
Tendinţele contemporane de tratament chirurgical al traumatizaţilor prevăd cerinţe noi atît
din partea pacienţilor (suferinţe minimale, reabilitare precoce, fără complicaţii), cît şi din partea
medicilor specialişti (metode de tratament chirurgical efective cît mai simple, mai rapide, mai puţin
traumatice şi cu rezultate înalte). Pentru a corespunde tendinţelor contemporane ale tratamentului
chirurgical al pacienţilor cu fracturi de mandibulă propunem recomandări practice care sunt o
sinteză a studiului dat.
Se va recurge la accesul endooral în toate cazurile posibile (vezi algoritmul 2) datorită
avantajelor sale şi numai în cazurile imposibile vom recurge la accesul exooral.
Recomandăm miniplăcile din titan care sunt dispozitivele de elecţie vizavi de firul metalic şi
şuruburile decalate.
Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan este o metodă actuală ce
corespunde tendinţelor contemporane de tratament chirurgical al traumatizaţilor (Certificat de
inovator nr. 4196 din 05.11.2004).
Pentru aplicarea miniplăcilor în regiunea angulară recomandăm trei variante (Certificat de
inovator nr. 4298 din 30.03.2005). Indicaţiile alegerii fiecărei variante sunt în funcţie de
particularităţile anatomice ale regiunii. În varianta 1 şi 2 se aplică o singură miniplacă pentru care
am propus noţiunea de „osteosinteză stabilă” (Certificat de inovator nr. 4259 din 19.01.2005)
(vezi algoritmul 4). În varianta 3 se aplică două miniplăci (prima la marginea alveolară prin
varianta 1 sau 2, iar a doua la marginea bazilară) pentru care am propus noţiunea de „osteosinteză
funcţional stabilă” (Certificat de inovator nr. 4297 din 30.03.2005) (vezi algoritmul 3).
Pentru facilitarea manoperelor chirurgicale prin acces endooral în regiunea angulară
recomandăm crearea accesului transcutan (Certificat de inovator nr. 4202 din 22.11.2004).
Osteosinteza funcţional-stabilă poate fi efectuată la toţi pacienţii, chiar şi la cei cu tratament
ortopedic efectiv, atunci cînd nu sunt indicaţii către osteosinteză, însă pacienţii solicită micşorarea
perioadei de imobilizare pentru reabilitarea şi integrarea precoce în societate.
În cazul lipsei miniplăcilor sau a instrumentarului adecvat pentru instalarea lor nu vom
neglija firul metalic pentru care am propus noţiunea de „osteosinteză de menţinere” (vezi
algoritmul 5).
Pentru evitarea dificultăţii de a introduce firul metalic din partea linguală recomandăm
utilizarea a 2 fire metalice în 2 răsuciri. (Certificat de inovator nr. 4204 din 23.11.2004).
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Pentru evitarea deplasării fragmentelor la etapa închiderii plăgii recomandăm metoda de
suturare (Certificat de inovator nr. 4229 din 28.12.2004).
În fracturile de mandibulă oblice recomandăm metodă alternativă de osteosinteză prin acces
endooral (Certificat de inovator nr. 4591a, din 26.12.2007). Această metodă este o combinaţie a
osteosintezei cu şuruburi decalate, şurub monocortical şi fir metalic.
La pacienţii cu edentaţii totale sau parţiale cu mai puţin de trei perechi de antagonişti şi/sau
stopuri ocluzale instabile recomandăm metoda de restabilire a dimensiunii verticale de ocluzie prin
implantarea şuruburilor din titan (Certificat de inovator nr. 4357 din 08.11.2005).
Recomandăm utilizarea în practica medicală a noţiunilor de „osteosinteză de menţinere”,
„osteosinteză stabilă”, „osteosinteză funcţional-stabilă”, care iau în consideraţie dispozitivul de
fixare, stabilitatea fixării, termenii de imobilizare intermaxilară şi reabilitare a pacienţilor operaţi cu
fracturi de mandibulă.
Algoritmele propuse (vezi algoritmele 1-5) orientează medicii practicieni, mai cu seamă pe
cei tineri, în terminologia de specialitate, ajută specialiştii în domeniu la alegerea metodei optimale
de tratament.
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REZUMAT
Osteosinteza mandibulei prin acces endooral
Perfecţionarea metodelor de tratament al pacienţilor cu fracturi de mandibulă şi reabilitarea
lor precoce rămîne actuală şi în prezent.
Scopul actualei lucrări constă în ameliorarea eficacităţii tratamentului chirurgical al
pacienţilor cu fracturi de mandibulă şi elaborarea metodelor de osteosinteză a mandibulei prin
acces endooral şi studierea eficacităţii lor.
Studiile s-au bazat pe analiza rezultatelor osteosintezei mandibulei prin acces endooral. În
conformitate cu scopul şi obiectivele lucrării pacienţii în studiu au fost divizaţi în două grupuri:
grupul de studiu l-au constituit 95 pacienţi operaţi prin acces endooral, grupul de referinţă 47
pacienţi operaţi prin acces exooral. Ambele grupuri au fost împărţite în trei subgrupuri după
dispozitivul de fixare a fragmentelor (miniplacă, fir metalic, şuruburi). Rezultatele osteosintezei
mandibulei prin acces endooral în subgrupurile grupului de studiu au fost comparate cu rezultatele
subgrupurilor omonime din grupul de referinţă. Metodele de osteosinteză a mandibulei au fost
perfecţionate şi au fost propuse 9 inovaţii. Au fost întrebuinţate mai multe criterii pentru aprecierea
rezultatelor: prezenţa sau lipsa mobilităţii patologice a fragmentelor; gradul edemului postoperator
şi dinamica regresiunii lui; intensitatea sindromului algic postoperator; menţinerea ocluziei în
poziţie corectă; dinamica restabilirii inervaţiei în teritoriul n.alveolar inferior; termenii de reabilitare
funcţională; complicaţiile posibile şi profilaxia lor; examenul radiologic anteoperator şi
postoperator în dinamică; analiza statistică.
Concluzie: Metodele elaborate de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral sunt
efective şi ameliorează eficacitatea tratamentului chirurgical al pacienţilor cu fracturi de
mandibulă. Aceasta constă în priorităţile accesului endooral pentru avantajele sale vizavi de accesul
exooral. Combinarea metodelor de osteosinteză a mandibulei prin acces endooral cu miniplăcile din
titan, care sunt net superioare firului metalic şi şuruburilor, demonstrate în studiul dat, au permis
înlăturarea neajunsurilor imobilizării intermaxilare îndelungate. Aplicarea prin acces endooral a
două miniplăci (osteosinteza funcţional-stabilă), luînd în consideraţie biomecanica mandibulei
fracturate, a permis înlăturarea imobilizării intermaxilare imediat postoperator. Aceasta a favorizat
reabilitarea precoce a pacienţilor.
Multitudinea situaţiilor clinice a fracturilor de mandibulă în studiu a făcut posibilă crearea
algoritmelor de tratament al pacienţilor cu fracturi de mandibulă. Aceste algoritme orientează
medicii practicieni, în special pe cei tineri, în terminologia de specialitate, ajută specialiştii în
domeniu la alegerea metodei optimale de tratament.
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Summary
Mandible osteosynthesis by endooral access
The improvement of patients treatment with mandible fractures and their early recovery in
present has been actual. The purpose of this paper includes the surgical treatment efficiency
improvement of mandible fracture patients and mandible osteosynthesis method establishment by
endooral approach and their efficiency study.
The studies on mandible osteosynthesis results analysis by endooral approach have been
based. According to study purpose an objectives the patients were selected into 2 groups: the first
group (main) – 95 operated patients by endooral approach, the second one (control) – 47 operated
patients by exooral approach. Both grpups were divided into three subgroups depending of the
fixation device (miniplates, metal wire, screws). The result of mandible osteosynthesis by endooral
approach the main group were compared with those of the same subgroups from the control one.
The osteosynthesis method of mandible was improved and proposed 9 inventions. Many criteria for
the result establishment were used: presence or absence of the pathologic mobility of the parts, post
operatory oedema level and its regression dynamics, the intensity of post operatory algic syndrome,
occlusion maintenance in correct position, dynamics of innervation recovery in the alveolar inferior
nerve surface, terms of functional recovery, possible complications and their prophylaxis, pre and
after operator radiologic examination in dynamics, statistic analiysis.
Conclusion: The established mandible osteosynthesis methods by endooral approach are
effective and they improve the surgical treatment efficiency of mandible fractures patients. This
one is referred to endooral approach advantages comparative with exooral approach. The
combination of mandible osteosynthesis method with titanium titanium miniplates, which are net
superior to metallic wire and screws which are demonstrated in this study. They permit the
removement of the long term intermaxillar immobilization disadvantages. The application by
endooral approach of 2 miniplates (functional stabile ostesynthesis) due to fractured mandible
biomechanics, permit the removement of

the intermaxillar immobilization immediately post

operatory. This was the way to early recovery of the patients. The absence of intraoperatory and
postoperatory complications of the patients in dynamics in the study confirm the viability of the
used ostesynthesis methods.
Many clinical situations of the mandible fractures in the study leaded to the new treatment
algorithms of the mandible fracture patients. These algorithms give practitioners especially for
young one, in the specciality terminology to improve of the methods of treatment and choosing the
optimal one.
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Резюме
Остеосинтез нижней челюсти внутриротовым доступом
Усовершенствование методов лечения пациентов с переломами нижней челюсти и
ранее их реабилитация остаются актуальны и посей день.
Цель данной работы является усовершенствование качества хирургического лечения
пациентов с переломами нижней челюсти и разработка новых методов остеосинтеза нижней
челюсти внутриротовым доступом и исследование их эффективности.
Исследования были основаны на анализе результатов остеосинтеза нижней челюсти
внутриротовым доступом. Согласно цели и методологии работы пациенты были разделены
на две группы:
Основную группу составили 95 пациентов прооперированные внутриротовым
доступом; контрольную группу составили 47 пациентов прооперированные экзооральным
доступом. Обе группы были разделены на три подгруппы по методу скрепления отломков
(минипластина, металлическая проволока, шурупы). Результаты остеосинтеза нижней
челюсти внутриротовым доступом из подгрупп основной группы были сравнены с
результатами подгрупп контрольной группы. Методы остеосинтеза нижней челюсти были
усовершенствованы и предложены девять инноваций. Был использован ряд критериев для
оценки результатов: присутствие или отсутствие патологической подвижности отломков;
уровень

послеоперационного

оттека

и

динамика

его

регрессии;

интенсивность

послеоперационного болевого синдрома; сохранность правильной окклюзии; динамика
восстановления

иннервации

на

территории

нижнего

альвеолярного

нерва;

сроки

функциональной реабилитации; возможность осложнений и их профилактика; пред и
послеоперационные радиологические исследования и их динамика; статистический анализ.
Выводы: предложенные методы остеосинтеза нижней челюсти внутриротовым
доступом эффективны и повышают эффективность хирургического лечения пациентов с
переломом нижней челюсти. Это отражается в приоритетах внутриротового доступа и его
плюсы перед экзооральным доступом. Комбинирование методов остеосинтеза нижней
челюсти внутриротовым доступом титановыми пластинами, которые стоят на ступень выше
металлической проволоки и шурупов, доказанные в данном исследовании, позволили
избавить пациентов от недостатков длительной межчелюстной иммобилизации. Установка
внутриротовым доступом двух пластинок (функционально стабильный остеосинтез),
принимая во внимание биомеханику сломанной челюсти позволила удаление межчелюстной
иммобилизации сразу послеоперационно. Это обусловило раннюю реабилитацию пациентов.
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Множество клинических ситуаций переломов нижней челюсти из исследований
позволили создать алгоритмы лечения пациентов с переломами нижней челюсти. Эти
алгоритмы ориентируют практического врача, особенно молодых специалистов в
профессиональной терминологии, помогают врачам из данной отрасли при выборе
оптимального метода лечения.

Cuvinte cheie: Traumă, fractură, mandibulă, osteosinteză, acces, miniplacă, şurub, fir metalic.

Key words: Trauma, fracture, mandible, osteosynthesis, aproach, miniplate, screw, steel wire.
Ключевые слова: Травма, перелом, нижняя челюсть, остеосинтез, доступ, минипластина,
винт, стальная проволока.

143

BIBLIOGRAFIE
1.

ACERO, J., CALDERON, J., SALMERON, JI. et. al. The behaviour of titanium as a

biomaterial: microscopy study of plates and surrounding tissues in facial osteosynthesis. J.
Craniomaxillofac. Surg. 1999. Apr. 27(2) p. 117-123. Department of Maxillofacial Surgery,
Gregorio Maranon University Hospital, Madrid, Spain.
2.

ANDRES, JJ., GONZALES, DDS,, HIDEAKI Sakamaki, DDS. et. al. Evaluation of trismus

after treatment of mandibular fractures. J. Oral Maxillofac. Surg. 1992. p. 24.
3.

BACIUT, M., CIUCE C., BACIUT, G. Free osseous and osteocutaneus fibula transfer in

reconstruction of complex mandibular defects. Romanian journal of hand and reconstructive
microsurgery 2004. p. 13-17.
4.

BEŢIŞOR, V., Actualităţi în traumatologie şi ortopedie. Materialele conferinţei ştiinţifice

anuale a colaboratorilor şi studenţilor USMF ―Nicolae Testemiţanu‖. Chişinău, 1997. p. 15 - 27.
5.

BOLOURIAN, R., LAZOW, S., BERGER, J. Transoral 2.0-mm miniplate fixation of

mandibular fractures plus 2 week maxillomandibular fixation: a prospective study. J. Oral
Maxillofac. Surg. 2002. Feb. 60(2):167-70. State University of New York Health Science Center at
Brooklyn/Kings County.
6.

BURLIBAŞA, C. Chirurgie orală şi maxilofacială. Bucureşti. Editura medicală, 2003.

p. 653-697.
7.

BUSCH, RF. Mandibular osteosynthesis with intraoral miniplates and cortical bone screws.

Ear Nose Throat J. 1995. Dec.74(12):814-5, 819-20. Department of Surgery, Kern Medical Center,
Bakersfield, California, USA.
8.

BUSCH, HP. Experimenteller Vergleich unterschiedlicher Osteosynthese- Mini- schrauben

zur operativen Versorgung von Unterkieferfrakturen. Inaugural-Dissertation, Kiel. 1985. p. 53-72.
9.

CAWOOD, JI. Small plate osteosynthesis of mandibular fractures. Br. J. Oral Maxillofac.

Surg. 1985. Apr. 23(2) p.77-91.
10.

CAWOOD, J. Small Plate Osteosynthesis of Mandibular Fractures. British Journal of Oral,

Maxillo-Facial Surgery. 1985. p. 23.
11.

CHAMPY, M., LODDÉ, JP., SCHMITT, R. et.al. Mandibular osteosynthesis by miniature

screwed plates via a buccal approach. J. Maxillofac. Surg. 1978. Feb. 6(1). p.14-21.
12.

CHAMPY, M. Microplates in maxillo-facial surgery. Rev. Prat. 1992. Feb. 1; 42(3): p.321.

13.

CHAMPY, M., LODDE, JP., JAEGER, JH. et.al. Ostéosynthèses mandibulaires selon la

technique de Michelet.II.- Présentation d'un nouveau matériel. Résultats. Rev. Stomat. Paris, 1976.
p. 577.
144

14.

CHAMPY, M. Biomechanische Grundlagen der Straßburger Miniplattenosteo-synthese.

Dtsch. zahnärztl. Z. 1983. p. 363.
15.

CHAMPY, M. Facial osteosynthesis by miniaturized screwed plates. Service de

Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale, Strasbourg, 1978. p. 49-71.
16.

CHAMPY, M., LODDE, JP. Etude des contraintes dans la mandibula fracturée chez

l'homme. Mesures théoriques et vérification par jauges extensométriques in situ. Rev. Stomat. Paris
78, 545, 1977 a.
17.

CHAMPY, M., LODDE, JP. Synthèses mandibulaires, Localisation des synthèses en

function des contraintes mandibulaires. Rev. Stomat. Paris 77, 971, 1976 c.
18.

CHAMPY, M., LODDE, JP., GRASSET, D. et. al. Osteosynthäses mandibulaires et

compression. Arm. Chir. Plast. 1977 b., p.165.
19.

CHAMPY, M., LODDE, JP., JAEGER, JH. et. al. Ostéosynthèses mandibulaires selon la

technique de Michelet. I.- Bases bioméchaniques. Rev. Stomat. Paris 1976. p. 569.
20.

CHAMPY, M., LODDE, JP., WILK, A. A propos des ostéosynthèses frontomalaires par

plaques vissées. Rev. Stomat. Paris 1975. p. 483.
21.

CHAMPY, M., LODDE, JP., SCHMITT, R. et. al. Mandibular osteosynthesis by miniature

screwed plates via a buccal approach. J. Max.-Fac. Surg. 1978. p. 14.
22.

CHAMPY,

M.,

LODDE,

JP.,

WILK,

A.

et.

al.

Plattenosteosynthesen

bei

Mittelgesichtsfrakturen und -osteotomien. Dtsch. Z. Mund-Kiefer-Gesichts-Chir. 2 1978. p. 26.
23.

CHAMPY, M., LODDE, JP., WILK, A. et. al. Probleme und Resultate bei der Verwendung

von Dehnungsmeß- streifen am präparierten Unterkiefer und bei Patienten mit Unterkieferfrakturen. Dtsch. Z. Mund-Kiefer-Gesichts-Chir. 2, 1978. p. 31.
24.

CHAMPY, M., PAPE, H.-D., GERLACH, K.-L. et. al. The Strasbourg miniplate

osteosynthesis in: Oral and Maxillofacial Traumatology, Eds. E. Krüger and W. Schilli,
Quintessence. Publishing Chicago, London, Berlin, Rio de Janeiro, TokyoVol. II, 1986. p. 71-93.
25.

Champy, M., Wilk, A., Schnebelen, JM. Die Behandlung der Mandibularfrakturen mittels

Osteosynthese ohne intermaxilläre. Ruhigstellung nach der Technik von F. X. Michelet Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde. 1975 p. 63, pag.339,
26.

CHELE, N. Rezultatele cercetărilor biochimice la bolnavii cu fracturi de mandibulă ce au

primit tratament tradiţional şi complex. Curierul medical, 2005. p 61.
27.

CHELE, N. Aspecte statistice ale traumatismului facial în Republica Moldova. Zilele

facultăţii de medicină dentartă. Iaşi, 2005. p. 61-63.

145

28.

CHELE, N. Optimizarea tratamentului complex a fracturilor de mandibulă. Teză de doctor

în ştiinţe medicale: 14.00.21 Chişinău, 2007.
29.

CHELE, N. Tratamentul complex a fracturilor de mandibulă prin administrarea complexului

de aminoacizi Alvezin. Zilele facultăţii de medicină dentartă. Iaşi, 2005. p. 31-33.
30.

CHELE, N. Utilizarea şuruburilor bicorticale în imobilizarea rigidă a fracturilor de

mandibulă. Zilele facultăţii de medicină dentartă. Iaşi, 2005.
31.

CHELE, N., ŞCERBATIUC, D., OUATU V. Unele aspecte etiologice ale traumatismelor

faciale. Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Practice “Urgenţele medico-chirurgicale”. Chişinău,
1997. p. 9-10.
32.

CHEYNET, F., ALDEGHERI, A., CHOSSEGROS, C. et. al. The retromandibular approach

in fractures of the mandibular condyle. Rev. Stomatol. Chir. Maxillofac. 1997. Dec.98(5):288-94.
Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale, Hopital de la Timone, Marseille. p. 59 - 63.
33.

CHRITAH, A., LAZOW, SK., BERGER, JR. Transoral 2.0-mm locking miniplate fixation

of mandibular fractures plus 1 week of maxillomandibular fixation: a prospective study. J. Oral.
Maxillofac. Surg. 2005 Dec.63(12) p. 1737 - 1741.
34.

COLUCCIELLO, St. Maxillofacial trauma Emergency Medicine: A Comprehensive Study

Guide. McGraw-Hill, 2000. p. 1661-1669.
35.

CORNELIU, A. Radiologie. Pentru studenţi şi medici stomatologi. Polirom 1998. p. 51- 63.

36.

DAFFNER, RH. Imaging of facial trauma. Curr. Probl. Diagn. Radiol. – 1997. – Vol. 26,

Nr. 4. – p. 153-184.
37.

DAVIES, BW., CEDERNA, JP., GUYURON, B. Noncompression unicortical miniplate

osteosynthesis of mandibular fractures. Ann. Plast. Surg. Department of Plastic Surgery, Akron
General Hospital, OH.1992 May;28(5): p.114-119.
38.

DECHAUME, M., CREPY, C. Osteosynthesis with steel wire in fractures of the angle and

of the ramus of the mandible. Presse Med. 1953 May 20;61(35):724-6.
39.

DUMBACH, J. Osteosynthesis with absorbable Polydioxanone posts following sagittal

splitting and posterior repositioning of the mandible mandible first results. Dtsch Zahnarztl Z. 1987.
Sep. p. 210-218.
40.

EHRENFELD, M., ROSER, M., HAGENMAIER, C. et.al. Treatment of mandibular

fractures with different fixation techniques—results of a prospective fracture study. Fortschr Kiefer
Gesichtschir. Klinik fur Kiefer- und Gesichtschirurgie der Universitat Tubingen.1996. p. 67-71.
41.

ELLIS, E. 3rd, MILES, BA. Fractures of the mandible: a technical perspective. Plast.

Reconstr. Surg. 2007. Dec; p. 76 - 89.
146

42.

ELLIS, E. 3rd, PRICE, C. Treatment protocol for fractures of the atrophic mandible. J. Oral

Maxillofac. Surg. 2008. p. 421-435.
43.

ELLIS, E. 3rd. Treatment methods for fractures of the mandibular angle. Int. J. Oral

Maxillofac. Surg. 1999. p. 243-252.
44.

FASOLA, A., O. LAWOYIN, J. O., OBIECHINA, AE., et. al. Inner city maxillofacial

fractures due to road traffic accidents. Dent. Traumatol. 2003. Vol. 19, Nr. 1., p. 2-5.
45.

FORDYCE, AM., LALANI, Z., SONGRA, AK. et al. Intermaxillary fixation is not usually

necessary to reduce mandibular fractures. J. Oral Maxillofac. Surg. Catherine Cookson Oral and
Maxillofacial Unit, Newcastle General Hospital, Newcastle Upon Tyne, UK. Br. 1999. Feb.
p. 52 -57.
46.

FOX, AJ., KELLMAN, RM. Mandibular angle fractures: two-miniplate fixation and

complications Arch Facial Plast. Surg. Department of Otolaryngology and Communication
Sciences, Upstate Medical University, Syracuse, NY 13210, USA. 2003 Nov-Dec. p. 464-469.
47.

GANUŢA, N., Anesteziologie în chirurgia oro-maxilo facială. Bucureşti. Editura medicală

1995.
48.

GANUŢA, N., BUCUR, A. Chirurgie maxilo-facială curs tumori maligne oro-maxilo-

faciale. Osteopatii si malformatii cranio-faciale. Anomalii dento-maxilare. Durerea in teritoriul
oro-maxilo-facial. Editura Medicală Naţională. 2005. p. 91 – 103.
49.

GERLACH, K.-L., PAPE, H.-D. Principle and indication for mini-plate osteozynthesis.

Dtsch. Zahnarztl Z. 1980. Feb. p. 346 - 348. German.
50.

GERLACH, K.-L. Long-term evaluation of a biodegradable poly (d,l) lactide osteosynthesis

material in cranio-maxillofacial surgery. Oral & Maxillofacial Surgery. 2003. Vol. 32, Nr. 1.
p. 159 – 172.
51.

GERLACH, K.-L. und PAPE, H.-D. Untersuchungen zur Antibiotikaprophylaxe bei der

operative Behandlung von Unterkieferfrakturen. Dtsch. Z. Mund-Kiefer-Gesichts-Chir. 1988.
p. 497.
52.

GERLACH, K.-L. Die Miniplattenosteosynthese bei Unterkiefer- und Mittelgesichts-

frakturen. Inaug. Diss., Köln 1982. p. 211-244.
53.

GERLACH, K.-L. und PAPE, H.-D. Prinzip und Indikation der Miniplattenosteosynthese

Dtsch. zahnärztl. Z. 1989. p. 346.
54.

GERLACH, M., PAPE, H.-D., CHAMPY, M. Die Ergebnisse der Miniplattenosteosynthese

bei 1000 Unterkieferfrakturen an der Kölner und Straßburger Klinik. Dtsch. zahnärztl. Z. 1983.
p. 363 – 369.
147

55.

GERLACH, K.-L., KHOURI, M., PAPE, H.-D. The Strasbourg Miniplate Osteosynthesis

In: Oral and Maxillofacial Surgery: 8th International Conference on Oral and Maxillofacial
Surgery. Ed. E. Hjörting-Hansen, Quintessence Chicago, Berlin, London, Rio de Janeiro, Tokyo.
1985. p. 138.
56.

GERLACH, K.-L., ÖZDILEK, I., PAPE, H.-D.

Welche Rolle spielt die operative

Frakturbehandlung bei Kindern und Jugendlichen? Dtsch. zahnärztl. Z. 1983. p. 301.
57.

GERLACH, K.-L., PAPE, H.-D., NUSSBAUM, P. Belastungsmessungen nach der

Osteosynthese von Unterkieferfrakturen. Dtsch. Z. Mund-Kiefer - Gesichts - Chir. 1984. p. 363.
58.

GERLACH, K.-L., PAPE, H.-D., TUNCER, M. Funktionsanalytische Untersuchungen nach

der Miniplatten-osteosynthese von Unterkieferfrakturen. Dtsch. Z. Mund-Kiefer-Gesichts-Chir.
1982. p. 57.
59.

GHICAVÎI, V., SÂRBU, S., BACINSCHII, N. Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice:

ghid, Ed. a 2-a revăz. şi compl. Chişinău, 2002. p. 80-88.
60.

GODOROJA, P., LUPAN, I., RĂILEAN, S. Leziunile dento-maxilo-faciale la copii

Congresul II al stomatologilor. Chişinău, 1994. p. 180.
61.

GOGÂLNICEANU, D., VARNA, M., VICOL, C. et. al. Etape de tratament în

traumatismele maxilo-faciale produse prin împuşcare. Congresul II al stomatologilor. Chişinău
1994. p.70.
62.

GOTCHER, J. E. JR., LIVESAY, K. W. Management of complex facial fractures. J. Tenn

Dent. Assoc. 2002. Vol. 82, Nr. 3., p. 69-73.
63.

GREENBERG, A. M. Management of facial fractures. New York State Dental Journal.

1998. – 64, Nr. 3. p. 42-47.
64.

GRIGNON, JL., LAUFER, J., BEAUVAIS, M. et. al. Mandibular osteosynthesis with

cortical or transfixing steel wire: the "rubicon" of coherence. Rev. Stomatol. Chir. Maxillofac. 1973.
Apr-May; N. 74, vol. 3, p. 222 - 229.
65.

HAMPSON, D. Traumatismele faciale: analiza studiilor biomecanice şi a procedurilor de

evaluare. Journal of Biomechanics. 1995. Vol. 28, Nr. 1. p. 51 -73.
66.

HAYTER, JP., CAWOOD, JI. The functional case for miniplates in maxillofacial surgery.

Int. J. Oral. Maxillofac. Surg. 1993. Apr. N. 22, vol. 2. p. 91-96.
67.

HERMANS, R., VAN DER GOTEN, A., DE FOER, B. B. et. al. Imaging of maxillo-facial

trauma. Journal Belge de Radiologie. 1997. Vol. 80, Nr. 1. p. 25-29.

148

68.

HÎŢU, D. Problema socială a traumatismului maxilo-facial. Bioetica. Filosofia. Medicina

practică: probleme de existenţă şi de supraveţuire ale omului. Materialele conferinţei a V-a
Ştiinţifice Internaţionale. Chişinău, 2000. p. 275-276.
69.

HÎŢU, D., CHELE, N.GH., OUATU, V.A., ŞCERBATIUC, D. Tratamentul chirurgical a

fracturilor de mandibulă. Conferenţa practico-ştiinţifică. Urgenţele traumatologice – actualităţi şi
perspective. 2001. p. 112-114.
70.

HOFFMAN, WY., BARTON, RM., PRICE, M. et. al. Rigid internal fixation vs. traditional

techniques for the treatment of mandible fractures. Department of Surgery, University of California,
San Francisco. J. Trauma. 1990. Aug. N. 30, vol. 8, p. 1032-1035.
71.

HOFFMANN, J., ADAM, C., TROITZSCH, D. et. al. Bioresorbable fixatio in cranio-

maxillofacial surgery. Oral & Maxillofacial Surgery. 2003. Vol. 32, Supl. Nr. 1. – p. 83.
72.

HORCH, HH., GERLACH, K.-L., H.-D. Indikation und Grenzen der intraoralen

Miniplattenosteosynthese bei Frakturen des aufsteigenden Unterkieferastes. Dtsch. zahnärztl. Z.
1983. p. 447.
73.

HUANG JEFFREY, JUSTIN WU, KEITH BRANDT JIANHONG. Airway management of

a patient with facial trauma. Journal of Clinical Anesthesia. 2002. vol. 14, issue 4. p. 302-304.
74.

HULL, AM., DEVLIN, T. LOWE M. Psychological consequences of maxillofacial trauma:

a preliminary study. Br. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2003. vol. 41. p. 317-322.
75.

IATROU, I., SAMARAS, C., THEOLOGIE-LYGIDAKIS, N. Miniplate osteosynthesis for

fractures of the edentulous mandible. J Craniomaxillofac Surg. Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, University of Athens, Greece.. 1998. Dec.26(6). p. 400 - 404.
76.

IIZUKA, T., FUJIMOTO, H., ONO, T. A new material (single crystal sapphire screw) for

internal fixation of the mandibular ramus. J Craniomaxillofac Surg. 1987. Feb.15(1), p. 24-27.
77.

IKEMURA, K. Treatment of Condylar Fractures associated with other Mandibular

Fractures. Journal of Oral and Maxillo-Facial Surgery. vol. 43, No. 10, 1985. p. 32 – 37.
78.

IKEMURA, K., HIDAKA, H., ETOH, T. et. al. Osteosynthesis in Facial Bone Fractures

Using Miniplates: Clinical and Experimental Studies. J. Oral Maxillofac. Surg. 46, 1988. p. 10.
79.

IKEMURA, K., KOUNO, Y., SHIBATA, H. et. al. Biomechanical study on monocortical

osteosynthesis for the fracture of the mandible. I. J. Oral Surg. 13, 1984. p. 307.
80.

JAMES, F. KELLY, DDS, MS Captain, Dental Corps United States Navy. Management of

war injuries to the jaws and related structures. USA 1980. p. 110 – 132.
81.

JOHANSSON, B., KREKMANOV, L., THOMSSON, M. Miniplate osteosynthesis of

infected mandibular fractures. J Craniomaxillofac Surg. 1988. Jan. 16(1) p. 22 - 27.
149

82.

JUNG, F., KEßLER, H., PINDUR, G. et. al. Journal Clinical Hemorheology and

Microcirculation. IOS Press. volume 21, Number 1/1999. p. 58 – 62.
83.

KAKOSCHKE, D., MOHR, C., SCHETTLER, D. Long-term outcome after intraoral

miniplate osteosynthesis in mandibular angle fractures. Fortschr Kiefer Gesichtschir. 1996. N. 41.
p. 91 -9 4.
84.

KAPLAN, BA., HOARD, MA., PARK, SS. Immediate mobilization following fixation of

mandible fractures: a prospective, randomized study. Journal of the Department of OtolaryngologyHead and Neck Surgery. 2001. Sep. 111 (9) p. 1520-1524.
85.

KHOURI, M., CHAMPY, M. Results of mandibular osteosynthesis with miniaturized

screwed plates. Apropos of 800 fractures treated over a 10-year period. Ann Chir Plast Esthet.
1987. 32(3) p. 262 - 266.
86.

KROMPECHER, S. Adaptative changes of tissular metabolism depending upon local

circulatory conditions. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 1966 14(6) p. 787-792.
87.

KROON, FH., MATHISSON, M., CORDEY, JR., et. al. The use of miniplates in

mandibular fractures. An in vitro study. J. Craniomaxillofac. Surg. 1991. Jul 19(5) p.199 - 204.
88.

LASKIN, D., BEST, A. Current trends in the treatment of maxillofacial injuries in the

United States. J. Oral Maxillofac. Surg. 2000. vol. 58, Nr. 2. p. 207-215.
89.

LEVY, FE., SMITH, RW., ODLAND, RM. et. al. Monocortical miniplate fixation of

mandibular angle fractures. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1991. Feb 117(2) p. 149-154.
90.

LUHR, HG., HAUSMANN, DF. Results of compression osteosynthesis with intraoral

approach in 922 mandibular fractures. Fortschr Kiefer Gesichtschir. 1996. N. 41 p. 77 - 80.
91.

MASAKI, K., TAMIO, N., GENJI, S. Effects of Maxillomandibular Fixation on

Respiration. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 1993. vol. 51. p. 992 - 996.
92.

MAURER, P., SYSKA, E., ECKERT, A. W. The FAMI screw for temporary intermaxillary

fixation. Report of experiences for extending indications. Mund Kiefer Gesichtschir. 2002. vol. 6,
nr. 5. p. 360 - 362.
93.

MOBERG, L.-E., NORDENRAM, A. KJELLMAM, O. Metal release from plates used in

jaw fracture treatment. A pilot study Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 18, 1989. p. 311.
94.

MOKROS, S., ERLE, A. Transoral miniplate osteosynthesis of mandibular condyle

fractures optimizing the surgical method. Fortschr Kiefer Gesichtschir. 1996. 41 p. 136 - 138.
95.

MOMMAERTS, M. Y., ENGELKE, W. Erfahrungen mit der Osteosynthese-Platte nach

Champy/Lodde bei Unterkieferfrakturen. Dtsch. Z. Mund-Kiefer-Gesichts-Chir. 10, 1986. p. 94.

150

96.

MOOS, K. F. Diagnosis of facial bone fractures. Ann. R. Coll. Surg Engl. 2002. vol. 84,

Nr. 6. p. 429 - 431.
97.

MYRON, R., TUCKER, C., RAYMOND, P. et.al. Rigid fixation for maxillofacial surgery.

1991 Philadelphia, Pennsylvania. p. 190 – 232.
MАКИЕНКО, МА. докторская диссертация «Остеосинтез переломов челюстей

98.

металлическими спицами при помощи аппарата АОЧ-3» 1967. p. 50 – 71.
99.

NIEDERHAGEN, B., ANKE, S., HULTENSCHMIDT, D. et. al. AO and miniplate

osteosynthesis of the mandible in an 8-year comparison. Fortschr Kiefer Gesichtschir. 1996. 41 p.
58-60.
OUATU, V. Dinamica determinării pragului sensibilităţii dolore în linia de fractură, ca o

100.

metodă de prognozare a consolidării fragmentelor. Lucrările conferinţei jubiliare a Spitalului Clinic
Republican. 1997. p. 91 – 93.
OUATU, V., COJOCARU, V. Către metodele de tratament a fracturilor vicios consolidate.

101.

Tezele conferinţei ştiinţifice. 1999. p. 449.
OUATU, V., HÎŢU, D. Frecveţa diagnosticului şi tratamentului bolnavilor cu fracturi a

102.

scheletului maxilo-facial. A 4 –a conferenţa naţională de chirurgie orală şi maxilo-facială din Iaşi.
1998. p. 60 – 64.
OUATU, V., ŞCERBATIUC, D., HÎŢU, D. Unele aspecte etiologice ale traumatismului

103.

facial. Urgenţele medico chirurgicale. 1998. p. 3-4.
OUATU, V., ŞCERBATIUC, D., CHELE, N., HÎŢU, D. Frecvenţa fracturilor de mandibulă

104.
în

R. Moldova. Materialele conferinţei jubiliare a policlinicei stomatologice orăşeneşti. 1995.

p. 98.
105.

OUATU V., CHELE N., HITU D. Frecvenţa traumatismelor maxilo-faciale în dependenţă

de regiunea anatomică, gen, profesie şi vîrstă. Tezele conferinţei ştiinţifice. 1996.
106.

p. 392.

OUATU, V., CHELE, N., ŞCERBATIUC, D., HÎŢU, D. Traumatismul cranio-cerebral.

Tezele conferinţei ştiinţifice. 1999. p. 492.
107.

OUATU, V., CHELE, N. Unele aspecte de tratament a fracturilor de mandibulă vicios

cosolidate. Probleme actule de stomatologie. 1999. p. 92.
108.

OUATU, V., CHELE, N. Unele din cauzele osteomelitei traumatice a mandibulei. Tezele

conferinţei ştiinţifice anuale a USMF “N. Testemiţanu “ 1992. p. 515.
109.

OUATU, V., CHELE, N. Unele particularităţi a clinicii şi tratamentului fracturilor apofizei

condiliene. Probleme actule de stomatologie. 1999. p. 93.

151

110.

OUATU, V., ŞCERBACIUC, D. Către tratamentul complex a fracturilor de mandibulă.

Tezele conferinţei ştiinţifice. 1995. p. 359.
111.

OUATU, V., CHELE, N., ŞCERBATIUC, D. Către tratamentul complex a fracturilor de

mandibulă. Tezele conferinţei ştiinţifice. 1999. p. 440.
112.

OZGENEL, GY., BAYRAKTAR, A., OZBEK, S. Et. al. A retrospective analysis of 204

mandibular fractures Department of Plactic and Reconsructive Surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi
Derg. 2004. Jan. 10(1) p. 47 -50.
113.

PĂLĂRIE, V., SÎRBU, D., PASENCO, N., SWARTMANN, P., HÎŢU, D. Study between

intermaxillary immobilization and syntheses with 11 titanium plate. Przeglad Lekarski.
International Students Conference of Medical Sciences, Krakow. 21-23 kwietnia 2005. p. 54.
114.

PĂLĂRIE, V., SÎRBU, D., TOPALO, V. Implants in treatment of mandible factures.

Przeglad Lekarski. International Students Conference of Medical Sciences, Krakow, 21-23 kwietnia
2005. p. 58.
115.

PĂLĂRIE, V., TOPALO, V., SÎRBU, D. Treatment of the mandible fractures at patients

with edentulous maxillary bones using implant - supported system. 5th Congress of International
college for maxillo – facial – surgery. Interantional Congress on Oral & Maxillofacial Surgery and
Dentistry Program &Abstracts „Maebashi Terrsa”. june 2005. p. 71.
116.

PANTETIS, NB. A retrospective stuty of 1.521 mandibular fractures J. Oral Max. Surg.

1985. vol. 43, nr.8, p. 597-599.
117.

PAPE, HD., HERZOG, M., GERLACH, K.-L. Der Wandel der Unterkieferfraktur

versorgung von 1950-1980 am Beispiel der Kölner Klinik. Dtsch. zahnärztl. Z. 38, 1983. p. 301.
118.

PAPE, H.-D., GERLACH, K.-L., HERZOG, M. Die Indikation zur Osteosynthese von

Unterkieferfrakturen. Acta Chirurgiae Maxillo-Facialis. 9, 14, 1988. p. 77.
119.

PAPE, H.-D., GERLACH, K.-L. Le traitement des fractures des maxillaires chez l'enfant et

l'adolescent. Rev. Stomatol. Chir. maxillo-fac. 81 N. 5, 280, 1980. p. 61 – 66.
120.

PAPE, H.-D., GERLACH, K.-L. Prinzipi i klinicka zapazanja u lecenju preloma upotrebom

mini plocia. 6 Kongres. Plasticnih i maksilofacijalnih Hirurga Jugoslavije. Sarajewo 1982. p. 69.
121.

PAPE, H.-D., GERLACH, K.-L. The use of long miniplates in jaw reconstruction. Paper

presented at the 10th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery. Jerusalem,
Israel, May 22, 1989. p. 98 – 100.
122.

PAPE, H.-D., HAUENSTEIN, H.-G., GERLACH, K.-L. Chirurgische Versorgung der

Gelenkfortsatzfrakturen mit Miniplatten. Indikation - Technik - erste Ergebnisse und Grenzen.
Fortschr. Kiefer-Gesichts-Chir. 25, 81, 1980. p. 81.
152

123.

PAPE, H.-D., HAUENSTEIN, H.-G., GERLACH, K.-L. The surgical treatment of

collumfractures by miniplates. Chirurgia Maxillo Faciale, Acura di Modica e. F. Mela. Monduzzi
Editore Bologna, 1980. p. 79.
124.

PAPE, H.-D., HERZOG, M., GERLACH, K.-L. Progress in the Treatment of Fractures of

the Mandible from 1950 to 1980. In: Oral and Maxillofacial Surgery. The 8th International
Conference on Oral and Maxillofacial Surgery. 1985. p. 138.
125.

PEREIRA, MD. MARQUES, ISHIZUKA, A., Keira, M. Surgical treatment of the fractured

and dislocated condylar process of the mandible. J. Craniomaxillofac. Surg. 1995. Dec 23(6)
p. 369 -376.
126.

PISTNER, H., MICHEL, C., KUBLER, N. Therapeutic concept in comminuted and defect

fractures of the mandible. Fortschr Kiefer Gesichtschir. 1996; 41:157-60. Klinik und Poliklinik fur
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Julius-Maximilians-Universitat, Wurzburg.
127.

POMATTO, E., AMASIO, M., BERRONE, S. Treatment of mandibular fractures with plate

osteosynthesis alone without intermaxillary blocking. Minerva Stomatol. 1988. Jan. 37(1) p.63 - 68.
128.

POPESCU, E. Evaluarea metodelor de tratament definitiv în fracturile oaselor. Iaşi, 1999.

p. 13-14.
129.

POPESCU, V., RĂDULESCU, M. Radiodiagnosticul în stomatologie. Bucureşti. Editura

medicală 1993. p. 34-52.
130.

POSTOLACHI, R. Caracteristica clinică a contuziei cerebrale în cadrul catatraumatismelor

cranio-cerebrale asociate. Conferinţa Practico-Ştiinţifică “Urgenţele traumatologice – actualităţi şi
perspective”. Chişinău, 2001. p. 25.
131.

POSTOLACHI, I. Protetica dentară. Chişinău 1993. p. 428- 443.

132.

PYNN, BR., DOWHOS, WW., AFFLECK, A. Maxillo-facial injuries from moose-motor

vehicle collisions in northwestern Ontario, Canada. Oral & Maxillofacial Surgery. 2003. vol. 32,
Suppl. 1. p. 5.
133.

RAILIAN, S. Actualităţi în tratamentul traumatismelor oro-maxilo-faciale la copii.

Chişinău, 2001. p. 25-28, 45-56.
134.

RALLIS GEORGE, CONSTANTINOS MOUROUZIS, VERONIKA PAPAKOSTA et. al.

Reasons for miniplate removal following maxillofacial trauma: A 4-year study Received 14 January
2005; accepted 26 April 2006. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. p. 1210 – 1214.
135.

REINERT, S., SCHWARZ, M., POURKERMANI, R. et al. Late outcome and

complications of mandibular compression osteosynthesis with intraoral approach a 10-year study
Fortschr Kiefer Gesichtschir. 1996. p. 74 -77.
153

136.

ŞCERBATIUC, D., HÎŢU, D., OUATU, V., CHELE, N. Tratamentul chirurgical a

fracturilor de mandibulă. Spitalul de Urgenţă. Conferinţa practico-ştiinţifică. XII. vol. VI p. 8-16.
137.

ŞCERBATIUC, D., MELNIC, IU., BUŢAN, S. Prioritaţile osteosintezei cu mini plăci în

fracturile scheletului facial. Conferinţa practico-ştiinţifică a CNSPMU, 10. XII. 01, vol. VI p.10-12.
138.

ŞCERBATIUC, D., CHELE, N., OUATU, V. Tratamentul complex al bolnavilor cu fracturi

de mandibulă. Probleme actuale de stom., culegere de lucrări închinate aniv-ii a 50 ani
Pol. Municipale. 1995. p. 56-57.
139.

ŞCERBATIUC, D., HÎŢU, D. Problema socială a traumatizmului maxillo-facial.

Mater.Conf. a V ştiinţific Internaţional, 19 aprilie, Chişinău, 2000. p. 275 – 276.
140.

ŞCERBATIUC, D., OUATU, V. Tratamentul complex a bolnavilor cu fracturi de

mandibulă. Problemele actuale în stomatologie. Materialele conferinţei jubiliare a policlinicei
stomatologice orăşeneşti. 1995. p. 19 – 21.
141.

ŞCERBATIUC, D., HÎŢU, D., OUATU, V., CHELE, N. Tratamentul chirurgical al

fracturilor de mandibulă. Conferinţa practico-ştiinţifică. “Urgenţe traumatologice – actualităţi şi
perspective”. Chişinău, 2001. p. 8-10.
142.

SCHIERLE, HP., SCHMELZEISEN, R., RAHN, B. et. al. One- or two-plate fixation of

mandibular angle fractures? J. Craniomaxillofac. Surg. 1997. Jun 25(3) p. 162 - 168.
143.

SCHMID,

W.,

PAPE,

H.-D.

Vergleichende

experimentelle

Untersuchung

von

Minirekonstruktionsplatten. Dtsch. Z. Mund-Kiefer-Gesichts-Chir. 1991. 15, p. 271-274.
144.

SCURRY, WC. JR,, BEUS, KS., MCGINN, J. et. al. Operative time analysis of miniplate

fixation of the mandible. Facial Plast Surg. 2005. Aug 21(3) p. 176 - 179.
145.

SEPER, L., GYENES, V., STOLL, P. et. al. Selection of the method of surgical approach in

plate osteosynthesis of mandibular fractures. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szájsebészeti és
Fogászati Klinika, Budapest. 1998. Feb. 91(2) p.35-42.
146.

ŞCERBATIUC, D., OUATU, V., LUNGU, S., HÎŢU, D. Unele aspecte etilogice ale

traumatismelor faciale. Conferinţa ştiinţifico-practică. SCMU. 3-4-XII-1997. Chişinău. p. 9 - 10.
147.

SERLETTI, JM., PACELLA, SJ., CONIGLIO, JU. et. al. Transverse lag screw fixation in

midline mandibulotomy. A case series. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 2000. Mar. 109(3)
p. 334 - 339.
148.

SIDDIQUI, A., MARKOSE, G., MOOS, KF. et. al .One miniplate versus two in the

management of mandibular angle fractures: a prospective randomised study. Br. J. Oral.
Maxillofac. Surg. 2007. Apr. 45(3) p. 223 - 225.

154

149.

SIMONI, P., OSTENDORF, R., COX, AJ. Effect of air bags and restraining devices on the

pattern of facial fractures in motor vehicle crashes. Arch Facial Plast Surg. 2003. Vol. 5, Nr. 1.
p. 113-115.
150.

SINDET-PEDERSEN, S., JENSEN, J. Treatment of mandibular fractures with or without

intermaxillary fixation--a comparative study. Oral. Surg. Oral. Diagn. 1992. p. 37-44.
151.

SÎRBU, D. Osteosinteza endoorală funcţională stabilă a mandibulei cu miniplăci din titan.

Curierul medical. Nr 4(286), 2005. p. 27 – 30.
152.

SÎRBU, D. Osteosinteza mandibulei în fracturi oblice prin acces endooral. Anale ştiinţifice

ediţia VI, Probleme clinico – chirurgicale vol. IV. 2005. p.706-709.
153.

SÎRBU, D. Osteosinteza mandibulei prin acces endooral cu miniplăci din titan firma

―Konmet‖. Probleme actuale de stomatologie. Mater. Congresului XI naţional al medicilorstomatologi din R.Moldova. 9-10 octombrie 2001. p.11.
154.

SÎRBU, D. Particularităţile osteosintezei mandibulei în regiunea angulară prin acces

endooral şi transfacial. Anale ştiinţifice. Volumul 3.Problemele Clinico-chirurgicale şi a sănătăţii
mamei şi copilului. Zilele Universităţii 14-16 octombrie Ediţia 5. Chişinău 2004. p. 686 – 692.
155.

SÎRBU, D. Reabilitarea precoce a pacienţilor cu fracturi de mandibulă. Zilele Facultăţii de

Medicină Dentară. Ediţia a IX. Iaşi- România, 4-6 martie 2005. p. 279-281.
156.

SÎRBU, D., TOPALO, V. Rezultatele tratamentului chirugical al fracturilor de condil

mandibular în dinamică. Anale ştiinţifice ediţia VIII, Probleme clinico – chirurgicale vol. IV, 2007.
p. 401 - 406.
157.

SÎRBU, D., TOPALĂ, V., PĂLĂRIE, V., ZĂNOAGĂ, O. Indicaţiile imobilizării

intermaxilare la pacienţii cu osteosinteză a mandibulei prin acces endooral. Anale ştiinţifice ediţia
VII, Probleme clinico – chirurgicale vol. IV, 2006. p. 347 - 352.
158.

STACEY, DH., DOYLE, JF., MOUNT, DL. et. al. Management of mandible fractures.

Plast. Reconstr. Surg. 2006. Mar 117(3) p. 48e - 60e.
159.

TAKEHISA YAMADA DDS, YASUNORI SUMI DDS, PHD, YASUHIRO OKAZAKI

DDS et. al. A new intermaxillary fixation method using adhesive cast splints for a voiding skin
puncture. Australian Dental Journal. Volume 43 June 1998. Issue 2 p. 167-169.
160.

TIMOŞCA, G., BURLIBAŞA, C. Chirurgie orală şi maxilofacială. Chişinău, 1992.

p. 243-318.
161.

TOPALO, V., SÎRBU, D., SOCOLOV, S., SMIRICINSCHI, E., PROCOPENCO, O.,

CALDARARI, S., CRIVOLIUBIC, A. CIBOTARI, M., ARBUZ, L. Particularităţile fracturilor de

155

mandibulă în regiunea angulară. Conf. practico-ştiinţ.“Urgenţe traumatologice - actualităţi şi
perspective”. Chişinău, 2001.p. 18 – 20.
162.

TOPALO V., SÎRBU D. Particularităţile de tratament a pacienţilor cu fracturi de mandibulă

şi edentaţii extinse‖. Anale ştiinţifice. Problemele Clinico-chirurgicale şi a sănătăţii mamei şi
copilului.Volumul III, ediţia IV. Zilele Universităţii 16-17 octombrie 2003. p. 388-392.
163.

TOPALO V., SÎRBU D. Aspecte contemporane de osteosinteză a mandibulei. Anale

ştiinţifice ale USMF ―N.Testemiţanu‖. Volumul 3. Probleme clinico-chirurgicale, ale sănătăţii
mamei şi copilului. Zilele Universităţii (17-18 octombrie 2002), Ediţia III. Chişinău, 2002.
p. 361-366.
164.

TOPALO V., SÎRBU D. Osteosinteza mandibulei prin acces exooral cu miniplăci din titan

firma ―Konmet‖. Probleme actuale de stomatologie. Mater. Congresului XI naţional al medicilorstomatologi din R.Moldova. 9-10 octombrie 2001. p.11.
165.

TOPALO V., SÎRBU D. Osteosynthese de la mandibule par acces endooral. Archives of the

Balkan Medical Union. 70 th anniversary. June 2002. p. 162-163.
166.

TOPALO V., SÎRBU D., SMIRICINSCHI E. Osteosinteza mandibulei cu fir metalic prin

acces

endooral.

Conf. practico-ştiinţ. “Urgenţe traumatologice - actualităţi şi perspective”.

Chişinău, 2001. p. 16-18.
167.

TOPALO V., SÎRBU D. Unele aspecte în tratamentul chirurgical al fracturilor de condil

mandibular. Anale ştiinţifice. Volumul 3. Problemele Clinico-chirurgicale şi a sănătăţii mamei şi
copilului. Zilele Universităţii 14-16 octombrie 2004. p. 659 – 665.
168.

TOPALO V., SMERICINSCHI E., SOCOLOV S. Osteosinteza intraorală în tratamentul

fracturilor de mandibulă. Culegere de lucrări închinată aniversării a 50 de ani de la fondarea
policlinicii municipale or. Chişinău, 1995. p. 69-70.
169.

TOPALO, V. CIOBANU A. Osteosinteza cu miniplăcuţe din titan în cadrul fracturilor

scheletului facial. Probleme actuale de stomatologie. Materialele congresului III naţional al
medicilor-stomatologi, consacrat jubileului de 40 de ani ai Facultăţii de Stomatologie a USMF “N.
Testemiţanu”. Chişinău, 1999. p. 114.
170.

TUREK, Z., HOOFD, L., RAKUSAN, K. Myocardial capillaries and tissue oxygenation.

Can J Cardiol. 1986. Mar-Apr;2(2) p. 98-103.
171.

VALENTINO, J., MARENTETTE, LJ. Supplemental maxillomandibular fixation with

miniplate osteosynthesis. Otolaryngol Head Neck Surg. 1995. Feb;112(2) p. 215-220.
172.

VALENTINO, J., LEVY, FE., MARENTETTE, LJ. Intraoral monocortical miniplating of

mandible fractures. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1994. Jun 120(6) p. 605-612.
156

173.

VAN SICKELS, J. A review and update of new methods for immobilization of the mandible

. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology , Volume 100
, Issue 2, p. S11 - S16.
174.

VAUGHAN, ED. The Radial Forearm Free Flap in Orofacial Reconstruction. J. Cranio-

Max.-Fac. Surg., 2, 1990. p.18
175.

VORONEANU. M., CARMEN. V., GOGĂLNICEANU, D. Urgenţa în cabinetul

stomatologic, Colecţia Chiron, Ed. Apollonia, Iaşi, 1998. p. 34-37.
176.

WILLIAMS, JG., CAWOOD, JI., Effect of intermaxillary fixation on pulmonary function

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 19, 1990. p. 76.
177.

WORTHINGTON, P., CHAMPY, M. Monocortical miniplate osteosynthesis. Otolaryngol

Clin North Am. 1987. Aug 20(3) p. 607 - 620.
178.

YAN, HH., DU, HJ., HUANG, HR. Transoral miniplate fixation of mandibular body

fracture without maxillomandibular fixation: report of 45 cases. Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2007.
Aug;16(4) p. 385 - 387.
179.

АБЛО, М. А. Анализ результатов лечения больных с переломами нижней челюсти

при различных методах фиксации отломков. Профилактика и лечение основных
стоматологических заболеваний. Ленинград, 1984. стр. 116- 119.
180.

АЛЕКСАНДРОВ, Н. М., АРЖАНЦЕВ, П.З. Травмы челюстно-лицевой области.

Москва «Медицина» 1986. стр. 72 – 81.
181.

АЛЕКСАНДРОВ, Н. М., КОЗЛОВ, В. А. Травмы челюстно.лицевой области и их

лечение. Тез. докл. Ташкент 11-15 мая 1981г. М., 1981. стр. 15-18.
182.

АЛЬ-ХУРИ, ИСАМ.

Диагностика повреждений нижней челюсти с применением

компьютерной томографии. Восстановительная хирургия челюстно-лицевой области : Сб.
материалов конф., посвящ. 90-летию со дня рождения проф. Ф. М. Хитрова. - М., 1995.
стр. 83 – 85.
183.

АРЖАНЦЕВ, П. З., ИВАЩЕНКО, Г. И. Лечение травм лица. М., 1975. стр. 90 – 111.

184.

АРТЮШКЕВИЧ, А. С. Биомеханически обоснованный способ лечения переломов

нижней челюсти в области симфиза. Новости хирургии, 1997. N 2. стр. 27 – 29.
185.

АРТЮШКЕВИЧ, А. С., ШВЕД, И. А. Особенности регенерации нижней челюсти при

переломах в зависимости от способов остеосинтеза.

Совр. стоматология, 1998. N 4.

стр. 5 - 8.

157

186.

АРТЮШКЕВИЧ, А. С., ШВЕД, И. Л. Характер посттравматической регенерации

нижней челюсти в зависимости от способа остеосинтеза.

Стоматология, 1998. N 1.

стр. 12 -15.
187.

АРТЮШКЕВИЧ,

А. С.

Сравнительная оценка оперативных способов лечения

переломов нижней челюсти с позиций кровообращения, функции, биомеханики. : Автореф.
дис. .д-ра мед. наук : 14.00.21 / Смол. гос. мед. акад. - Смоленск, 1995. стр. 49.
188.

АХМЕТЯНОВ, А. Ш. Сравнительная оценка методов лечения переломов нижней

челюсти при использовании назубного шинирования и остеосинтеза по В. В. Донскому //
Актуальные проблемы неотложных состояний : Материалы Регион. науч.-практ. конф.
молодых ученых и специалистов. - Омск, 1995. стр. 20 – 22.
189.

БАГАУТДИНОВА, В. И. Лечение больных с мышечно-суставными дисфункциями

после перелома нижней челюсти. Медицина сегодня и завтра, 1999. N 2. стр. 82 - 84.
190.

БАГАУТДИНОВА, В. И. Мышечно-суставные дисфункции после перелома нижней

челюсти. Междунар. мед. журн, 1999. N 2. стр. 94 - 97.
191.

БАДАНИН,

В.

В.

Компьютерно-томографическое

исследование

височно-

нижнечелюстного сустава при ортопедическом лечении неправильно сросшегося перелома
мыщелкового отростка нижней челюсти. Клинич. стоматология. 1999. стр. 59 - 63.
192.

БАЙРИКОВ, И. М. Оценка методов лечения и реабилитации больных с переломами

нижней челюсти : (Клинико-эксперим. исслед.) : Дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.21. - Самара,
1997. - Утв. 06.03.98. стр. 409.
193.

БАЛИНА,

В. Н., АЛЕКСАНДРОВ, Н. М. Клиническая оперативная челюстно-

лицевая хирургия. Санкт-Петербург «Специальная литература» 1998. стр. 47 – 56.
194.

БЕЗРУКОВА,

В.М.,

РОБУСТОВА, Т. Г. Руководство по хирургической

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Том 2. Москва «Медицина» 2000. стр. 73 – 85.
195.

БЕРНАДСКИЙ,

Ю.

И.

Травматология

и

восстановительная

хирургия

челюстно.лицевой области. Киев, 2002. стр. 389.
196.

ВАРГАНОВА, Н. В., ПАНТЮХИН, А. И., ОСИПОВ, В. Ю. и др. Влияние зубов,

прилежащих к линии перелома, на заживление переломов нижней челюсти Медицинская
реабилитация при заболеваниях и повреждениях челюстно-лицевой области: Сб.науч.трудов.
Свердловск, 1985. стр. 86 - 89.
197.

ВАРТАНЯН, Л. М. Особенности течения и лечения открытых переломов нижней

челюсти в области угла: Автореф. дис... канд. мед. наук. – М., 1970.

158

198.

ВАСИЛЬЕВ, А. В., ПОПОВ, С. А. Уточнение показаний к оперативной фиксации

отломков нижний челюсти металлическими пластинками. Вестн. хирургии, 1992. N 3.
стр. 368 - 372.
199.

ВАСИЛЬЕВ, А. В. ЛЕЧЕНИЕ

ПЕРЕЛОМОВ ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Работа выполнена в
Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования Научный
консультант: чл.-кор. РАМН, з.д.н. РФ, д.м.н. профессор Владимир Александрович Козлов
Санкт-Петербург. 2001. стр. 74 – 85.
200.

ВОВК, В. Е., КАДЫСЕВА, И. В. Причины развития травматического остеомиелита

нижней челюсти. Вопросы стоматологии. Караганда, 1992. стр. 83.
201.

ГАВРИЛЕНКО, М. С., МОЗГОВАЯ, С. В. Физиотерапевтическое воздействие на

пародонт у больных с внутриротовыми фиксирующими конструкциями при переломах
нижней челюсти. Достижения, нерешенные проблемы и перспективы развития стоматологии
на Урале : Материалы итог. науч.-практ. конф., 2-4 марта 1999 г., г. Екатеринбург, 1999.
стр. 19 - 20.
202.

ГЕРШУНИ, Ю. Х. Хирургическое лечение переломов мыщелкового отростка нижней

челюсти. Автореф. дис. ... канд.мед.наук. - Киев, 1986. стр. 24 - 26.
203.

ГУСЕВА, И. Е., ЛОГИНОВА, Н. К.

кровоснабжение ее альвеолярной части.

Влияние адинамии нижней челюсти на

Восстановительная хирургия челюстно-лицевой

области : Сб. материалов конф., посвящ. 90-летию со дня рождения проф. Ф. М. Хитрова. М., 1995. стр. 111 – 114.
204.

ГУЦАН, А. Е. Остеосинтез нижней челюсти гетерогеннными фиксаторами.

Диссертация на соискание степени канд.мед.наук. Кишинев, 1964г.
205.

ГУЦАН, А. Е. Справочник челюстно-лицевых операций А. Е. Гуцан, И. Бернадский,

П. Д. Годорожа, . Кишинев, 2001. стр. 67 - 70.
206.

ГУЦАН, А. Э., ТОПАЛО, В. М., БОТЕЗАТУ, Г. А. Челюстно-лицевая травма у детей.

Сборник научных трудов «Судебная стоматология» Под редакцией проф. Б. С.
Свадковского, Москва. 1975. стр. 39 – 40.
207.

ДУНАЕВСКИЙ, В. А. Хирургическая стоматология. - М., 1979. стр 58 – 62.

208.

ЕФИМОВ, Ю. В., ЗАЙЦЕВ, В. Г., МУХИН, В. Н., СЫЧУГОВ, А. В. Компрессионный

остеосинтез и репаративная регенерация костной ткани при лечении переломов нижней
челюсти. Актуальные вопросы стоматологии : Сб. ст.. - Волгоград, 1999. стр 184 – 189.

159

209.

ЖИЛОНОВ, А. Клиника, диагностика и лечение больных с высокими переломами

мыщелкового отростка нижней челюсти. Автореф. дис. ... канд.мед.наук.- Москва, 1985.
стр 15.
210.

ЖИТНИЙ, Н. И. Восстановление функциональной активности жевательных мышц

при переломах нижней челюсти. Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21 Львов. гос. мед.
ин-т. - Львов, 1989. стр 17. Библиогр.: стр. 16-17 (16 назв.).
211.

ИВАЩЕНКО, Н. И. Разработка и внедрение методов лечения больных с переломами

нижней челюсти. Дисертация на соискание степени канд.мед.наук в форме научного
доклада. Москва, 2000г.
212.

ИМАНКУЛОВ, Р. И. Гнойные осложнения при переломах нижней челюсти. Автореф.

дис... канд. мед. наук. Пермь, 1982.
213.

КАБАКОВ, Б. Д., ЛУКЬЯНЕНКО, В. И., АРЖАНЦЕВ, П. З. Учебное пособие по

военной челюстно-лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стоматологии.
Москва «Медицина» 1980. стр 73 – 81.
214.

КАБАКОВ, В. Д., ЛУКЬЯНЕНКО, В. И. Краткий курс военной стоматологии. 1973.

стр 38 – 46.
215.

КАЛИНОВСКИЙ, Д. К., ДАДОНКИН, Д. А., АБДЕЛЬГАНИ, И. А., ИХСАН, Х. Д.

Функциональная реабилитация пострадавших с переломами нижней челюсти по данным
электромиографии

мышц

лица

с

многопараметральным

анализом.

Материалы

7

международной конференции по квантовой медицине. - Мариуполь, 2002. стр. 158 - 160.
216.

КОЛЕСНИКОВ, С. Н. Коррекция гигиены полости рта у больных с внутриротовыми

шинирующими конструкциями при межчелюстной фиксации. Ижевск. 1997. cтр. 47 – 52.
217.

КОЛИКОВ, С. И. Лечение больных с переломами нижней челюсти аппаратом для

накостно-внутрикостной фиксации отломков. Стоматология. 1999. стр 38 – 41.
218.

КОМЕЛЯГИН, Д. Ю., РОГИНСКИЙ, В. В. Набор титановых имплантатов для

черепно-челюстно-лицевого остеосинтеза. Руководство по применению. М.: ЗАО «Конмет»,
2001. стр 18.
219.

КОНАЙДОС, ЧАНДРЕКАНТ. Клинико-лабораторная диагностика и повышение

эффективности лечения переломов нижней челюсти и их осложнений. Моск. мед. стоматол.
ин-т. M. 1999.
220.

КРАВЦОВА, Г. Н., ЛЕВЕНЕЦ ,А. А., БЕГЛЮК, Д. Г.

Состояние гемодинамики

тканей в области несросшихся переломов нижней челюсти. гос. мед. ин-т. - Красноярск,
1995. - Утв. 27.07.95. стр 16.
160

221.

КРАВЦОВА, Г. Н., ЛЕВЕНЕЦ, А. А., ЖУНИН, А. В. Электромиографическое

обоснование зачелюстного доступа при оперативном лечении переломов мыщелкового
остростка нижней челюсти. Краснояр. гос. мед. акад. дата депон-ния 20.02.98. Красноярск.
1998.
222.

КУЧЕРГИН, В. В. Ортопедическое лечение переломов нижней челюсти. Вопросы

клинической и профилактической медицины : Тез. науч. работ, посвящ. 30-летию Воен.-мед.
фак. при Сарат. мед. ун-те. Саратов, 1995. cтр. 49-50.
223.

ЛЕБЕДЕВ, В. В., ГОРЕШТЕЙН, В. Я. Лечение и его организация при черепно-

мозговой травме. Москва, «Медицина» 1977. cтр. 47 – 52.
224.

ЛЕСКОВА, В. В. Докторская диссертация "Варианты остеосинтеза гомокостью при

переломах нижней челюсти" 1968.
225.

ЛОСЕВ, Ф. Ф. Ортопедическое лечение при дистальном смещение нижней челюсти.

Автореф. канд. дисс. ВНПО «Стоматология», 1994. стр.27.
226.

ЛУКЬЯНЕНКО, В. И. Неотложная стоматологическая помощь Важнейшие вопросы

стоматологии М. : Медицина, 1976. стр 47 – 50.
227.

ЛУРЬЕ, Т. М. Травматология челюстно-лицевой области. М., ВНИИ мед. и мед.-техн.

информ., 1977. стр 71.
228.

ЛЫЧАК, В. С. Реабилитация больных с переломами нижней челюсти. Актуальные

вопросы стоматологии: Сб. науч. тр. М., 1985. стр. 80-81.
229.

МАЛЫШЕВ, В. А. Переломы челюстей. М., Медицина, 1981. стр. 175.

230.

МАЛЫШЕВ, В. А. Оперативное лечение переломов нижней челюсти. Клиническая

оперативная челюстно-лицевая хирургия: Руководство для врачей.

2-е изд.

Гл.24.

стр. 397 - 398.
231.

МАТРОС-ТАРАНЕЦ,

И. Н. Функционально-стабильный остеосинтез нижней

челюсти. Донецк, 1998. cтр. 242.
232.

МАТРОС-ТАРАНЕЦ, И. Н., АЛЬАВАМЛЕХ, А. И., АБЕД ЭТЕР, А. Р., ДУФАШ, И.

Х., ДАДОНКИН. Д. А. Принципы ортопедического и хирургического лечения переломов
костей лицевого черепа. Травма. 2002. Т. 3, №3. стр. 340 - 347.
233.

МАТРОС-ТАРАНЕЦ, И. Н., АЛЬАВАМЛЕХ, А. И., ДУФАШ, И. Х., ХАХЕЛЕВА Т.

Н., НИКАНОРОВ, Ю. А., АБЕД ЭТЕР, А. Р. Локальные мышечные дисфункции при
переломах костей лицевого черепа / - Донецк, 2003. стр 142.

161

234.

МАТРОС-ТАРАНЕЦ, И. Н., Д. К. КАЛИНОВСКИЙ, С. Б. АЛЕКСЕЕВ, Д. А.

ДАДОНКИН. Новые методы оперативного лечения переломов мыщелкового отростка
нижней челюсти Травма. 2000. Т. 1, № 2. стр. 182 – 188.
235.

МОЗГОВАЯ, С. В., ГАВРИЛЕНКО, М. С. Оценка состояния тканей пародонта у

больных с межчелюстной фиксацией при переломах нижней челюсти. Наука - практике :
(Материалы науч. сессии ЦНИИС, посвящ. 35-летию ин-та). М., 1998. cтр. 184 – 185.
236.

МОЗГОВАЯ, С. В. Накостный остеосинтез титановыми минипластинками при

лечении больных с переломами нижней челюсти. Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21
Перм. гос. мед. ин-т. Пермь, 1994. стр 20.
237.

МОРОШАНУ, М. И., ПОЛЮДОВ, С. И. Проектирование компьютерных технологий

в здравоохранении. Кишинев, 1993. стр. 84 - 89.
238.

ОЛЕННИКОВА, М. М. Опыт использования минипластин для остеосинтеза отломков

при переломахнижней челюсти. Новые методы диагностики, лечения заболеваний и
менеджмента вздравоохранении : Материалы докл. науч.-практ. конф., 19 марта 1993 г.,
посвящ.40-летию со времени работы акад. С. С. Юдина в Новосиб. обл. клинич. больнице.Новосибирск, 1993. стр 32.
239.

ОЛЕННИКОВА,

М.

М.

Сравнительная

оценка

методов

внутриротового

остеосинтеза при переломах нижней челюсти и их осложнениях : Дис. ... канд. мед. наук :
14.00.21. Новосибирск, 1996. cтр. 134.
240.

ОСИПЯН, Э. М., КАРАКОВ, К. Г., ПОЛЕНКО, И. В.

посттравматических

осложнений

у

больных

с

Причины возникновения

переломами

нижней

челюсти.

Совершенствование методов лечения в современных условиях. Материалы юбилейной
научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора М. С. Макарова :
Сб. науч. тр. Ставрополь, 1998. cтр. 345 – 348.
241.

ПАВЛОВ, Б. Л., МОЗГОВАЯ, С. В. Накостный остеосинтез при переломах нижней

челюсти с использованием минипластинок. Региональная научно-практическая конференция
стоматологов,

посвященная 10-летию

детского

отделения

клиники

хирургической

стоматологии "Профилактика и лечение основных стоматологических заболеваний" : Тез.
докл. Ижевск, 1992-1992. 10-1 Ч. 1.
242.

ПЕРЕКАЛИН, П. В.

Особенности и тактика оперативного лечения переломов в

области угла нижней челюсти. Актуальные проблемы внутренней медицины и стоматологии
: Сб. науч. тр. СПб., 1997. стр 43. Ч. 2.
243.

ПЛОХИНСКИЙ, Н. А. Биометрия. Изд-во Московского университета. 1970. стр. 352.
162

244.

ПОПОВ, С. А. Сравнительная оценка методов остеосинтеза нижней челюсти

внутриротовым доступом : Дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21. СПб., 1994. cтр. 143.
245.

ПОПОВА, Л. Г., ТЮРИНА, И. Н. Клинико-лабораторная характеристика тканей и

органов полости рта у больных с переломами челюстей. Новые методы диагностики, лечения
заболеваний и управления в медицине : Материалы науч.-практ. конф. ГОКБ 10 марта 2000
г. Новосибирск. 2000.
246.

ПОПОВА, Л. Г. Клинико-лабораторная характеристика нарушений тканей и органов

полости рта и их коррекция у пострадавших с переломами челюстей / Новосиб. гос. мед.
акад. МЗ Рос. Федерации, Новосиб. гос. обл. клинич. больница. Новосибирск. 2000.
cтр. 37 – 42.
247.

ПРАХИНА, О. В. и др. Осложнения травм нижней челюсти, способы лечения и

профилактики. Научные труды Новосибирского мединститута, Томск. 1987. cтр. 51 - 59.
248.

РАДИОНОВ, Н. Т. Повреждения костей лица по материалам клиники хирургической

стоматологии ОГМИ. / Диагностика, лечение и реабилитация больных с повреждениями
челюстно.лицевой области. Смоленск, 1981. стр. 36 - 41.
249.

РАФФ, А. И. Ортопедическое лечение больных с переломами

нижней челюсти

модифицированными назубно-десневыми шинами. Казань. 2000. cтр. 69 – 73.
250.

РЕДИНОВА, Т. Л., КОЛЕСНИКОВ, С. Н. Влияние шин на состояние твердых тканеи

зубов и пародонта у больных с переломами челюстей. Стоматология

1998. Том 77, 1,

стр. 42 – 44.
251.

РОБУСТОВА, Т. Г. Хирургическая стоматология / Т. Г. Робустова. – Москва:

Медицина, 2003. стр. 268 - 314.
252.

РЫБОЛОВЛЕВА, А. А., МОЛОКОВ, В. Д., БЕЛЕХОВ, В. Н. Накостный

фиксатор

для лечения ангулярных переломов нижней челюсти. Бюл. Вост-Сиб. науч. центра Сиб.
отд-ния Рос. акад. мед. наук. 1999.
253.

РЯБОКОНЬ, Е. Н. Опыт применения назубных шин при лечении переломов нижней

челюсти. Медицина сегодня и завтра, 1999. N 2. стр. 85 - 86.
254.

РЯБОКОНЬ, Є. М. Діагностика і комплексне лікування хворих із переломами

виросткового відростка нижньої щелепи і кістковими захворюваннями скроневонижньощелепного суглоба: Автореф. дис. ... д-ра.мед.наук. - Полтава, 2002. стр. 34.
255.

САГАНДЫКОВ, Х. Л. Разработка и совершенствование методов лечения больных с

переломами нижней челюсти : (Клинико-эксперим. исслед.) : Дис. ... канд. мед. наук :
14.00.21. Алма-Ата, 1990. Утв. 16.01.91. стр. 181.
163

256.

СВЕТЛОВСКИЙ, А. А.

Выбор методов лечения переломов нижней челюсти в

зависимости от стояния отломков : Дис. ... канд. мед. Наук: 14.00.21. Днепропетровск,
1991. стр. 143.
257.

СВИСТИН,

А. М., СЫСОЛЯТИН, С. П.

Хирургическое лечение переломов

мышелкового отростка внутриротовым доступом с использованием эндоскопической
техники // Новые методы диагностики, лечения заболеваний и управления в медицине :
Материалы науч.-практ. конф. ГОКБ (14 марта 1997 г.).

Новосибирск, 1997.

cтр. 219 – 220.
258.

СОЛОВЬЕВ, М. М. мл. Инфекционно-воспалительные осложнения у больных с

переломами нижней челюсти и выбор оптимальных способов иммобилизации отломков с
учетом

биомеханических

аспектов:

Дис.

…канд.мед.наук:

14.00.21.

СПбГМУ

им. ак. И. П. Павлова Санкт-Петербург, 2000. стр.18.
259.

СТЕЦУЛА,

В. И.,

ВЕКЛИЧ, В. В. Основы управляемого чрескостного синтеза

Медицинская Литература 2003. cтр. 29 – 37.
260.

СУБОТЬКО, С. Н. Внутриротовой остеосинтез при переломах нижней челюсти в

области угла : (Эксперим.-клинич. исслед.) : Дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21. Минск, 1992.
стр. 116..
261.

СЫСОЛЯТИН, П. Г., МЕШКОВ, А. В., ТОЛМАЧЕВ,

В. Е.

Внутриротовой

остеосинтез устройствами из сплавов с эффектом памяти формы при переломах нижней
челюсти. Актуальные вопросы хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии :
Тр. Конф. хирургов-стоматологов ВУЗ Грузии, посвящ.памяти проф. А. И. Едиберидзе,
Тбилиси, 25 июня 1990. Тбилиси, 1990. стр. 221 – 228.
262.

ТЕМЕРХАНОВ, Ф. Т., ЮРМАЗОВ, Н. Б., ПЯТНИЦКИЙ, Б. Г.

Внутриротовой

остеосинтез фиксирующими устройствами из титана при переломах нижней челюсти. Новое
в стоматологии, 1997. N 8. стр. 43 - 46.
263.

ТИМОФЕЕВ, А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической

стоматологии Киев: 000 «Червона Рута-Туре», 2002.
264.

ТИТАРЕНКО, А. В.

Внутриротовой стабильный остеосинтез устройствами из

сплавов с эффектом памяти формы при переломах нижней челюсти и их осложнениях :
Дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21. Омск, 1995. стр.142.
265.

ТОПАЛО, В., ЩЕРБАТЮК, Д., СОКОЛОВ, С., КАЛДАРАРЬ, С., КРИВОЛЮБИК, А.

Неотложная помощь больным с травмой и воспалительными заболеваниями ЧЛО среди

164

населения г.Кишинѐва. Probleme actuale de stom.,culegere de lucrări închinate aniv-ii a 50 ani
Pol. Municipale, 1995. p. 70 - 71.
266.

УВАРОВ,

B. M. Кровоснабжение челюстей и типы некрозов при одонтогенном

остеомиелите. Москва 1939. cтр. 57 – 62.
267.

УОТСОН-ДЖОНС, Р. Переломы костей и повреждения суставов. М.: Медицина, 1972.

стр. 672.
268.

УРАЗАЛИН, Ж. Б. Принципы лечения переломов нижней челюсти. Проблемы

стоматологии. Алма-Аты, 1998. т.1, стр. 24 - 26.
269.

ФЕДОТОВ, С. Н., МИНИН. Е. А. Комплексное лечение переломов нижней челюсти.

Стоматология, 1994. N 1. стр. 53 – 56.
270.

ХАМИТОВ, Ф. С., ЭПШТЕЙН, Я. З., ВАЛЕЕВ, Р. Л. Лечение больных с переломами

нижней челюсти с помощью компрессионно- дистракционного аппарата. Стоматология.
1987. № 2, стр. 44 - 45.
271.

ХАЦКЕВИЧ, Г. А., СОЛОВЬЕВ, М. М., ТРОФИМОВ, И. Г., БУЛГАКОВ, М. Г.

Использование внутриротового доступа при остеосинтезе по поводу перелома нижней
челюсти в области мыщелкового отростка. Реабилитация жевательного аппарата : Юбил. сб.
тр., посвящ. 40-летию каф. ортопед. стоматологии и материаловедения С.-Петерб. гос.
мед. ун-та им. И. П. Павлова. СПб., 1998. стр. 77 – 80.
272.

ЧЕБОТАРЕВ, С. Я., ДРЕЙДЕН, Л. Н. Значение современных методов остеосинтеза в

восстановлении функции жевания у больных с переломами нижней челюсти. Реабилитация
жевательного аппарата : Юбил. сб. тр., посвящ. 40-летию каф. ортопед. стоматологии и
материаловедения С.-Петерб. гос. мед. ун-та им. И. П. Павлова. 1998. стр. 92 – 94.
273.

ЧЕБОТАРЕВ, С. Я., ДРЕЙДЕН, Л. Н. Сравнительная характеристика эффективности

реабилитации больных с переломами мыщелкового отростка нижней челюсти после
остеосинтеза, произведенного наружным и внутриротовым доступом. Реабилитация
жевательного аппарата : Юбил. сб. тр., посвящ. 40-летию каф. ортопед. стоматологии и
материаловедения С.-Петерб. гос. мед. ун-та им. И. П. Павлова. СПб., 1998. стр. 96 – 97.
274.

ЧЕБОТАРЕВ, С. Я. Сравнительный анализ различных методов хирургического

лечения

переломов

нижней

челюсти:

Дис.

канд.

мед.

наук:

14.00.21/СПбГМУ

им. ак. И. П. Павлова Санкт-Петербург, 1999. стр. 54.
275.

ЧЕРГЕШТОВ, Ю. И., МУСТАФАЕВ, М. Ш. Опыт лечения переломов нижней

челюсти по данным клиники хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ФДПО

ММСИ

и

кафедры

хирургической

стоматологии

Кабардино-Балкарского
165

государственного университета. Вопросы стоматологи: Сб. науч. работ, посвящ. 70-летию
со дня рождения проф. Э. С. Тихонова. Рязань. 1998.
276.

ЧИРКИН,

В. И.

Лечение функциональных расстройств при переломах нижней

челюсти, сопровождающихся повреждениями жевательных мышц : Дис. ... канд. мед. наук :
14.00.21. Днепропетровск, 1990. стр. 192.
277.

ЧИСТОВ, В. Б. Ранняя диагностика воспалительных осложнений при переломах

нижней челюсти / Твер. гос. мед. ин-т. Тверь. 1992.
278.

ШАРГОРОДСКИЙ, А. Г. Повреждения троиничного нерва при переломах костей

лица. Москва «Медицина» 1975. стр. 47 – 53.
279.

ШВЫРКОВ, М. Б., АФАНАСЬЕВ, В. В., СТАРОДУБЦЕВ, В.С. Неогнестрельные

переломы челюстей. Руководство для врачей. Москва. 1999. стр. 37 – 45.

166

