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ILO – inverted L osteotomy 

HSOMS – Horizontal osteotomy of mandibular symphysis 

FVNP – Fascicolul vasculo – nervos palatinal 

AAOP - Academia Americană de Durere Orofacială 
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INTRODUCERE 

Actualitatea temei 

Anomaliile dento-maxilare (ADM) sunt caracterizate prin tulburări de creștere și 

dezvoltare, cu caracter primar sau dobândit, ale sistemului dentar sau bazelor osoase maxilare, 

implicând modificări semnificative ale arhitecturii viscerocraniului cu o malocluzie dentară [58]. 

Aceste malformații se constituie în cursul creșterii și dezvoltării somatice postnatale sau sunt 

congenitale, în cadrul unor sindroame complexe. Factorul etiologic poate fi genetic, metabolic, 

endocrin, traumatic sau funcțional (obiceiuri vicioase, respirație orală, deglutiție infantilă) [10]. 

 Studiul epidemiologic efectuat de mai mulți autori din diferite țări demonstrează că ADM 

constituie un subiect actual, cu o frecvență în continua creștere și pot fi depistate la diferite grupe 

de vârstă. În urma unui studiu epidemiologic realizat în Republica Moldova (RM) în 2001 s-a 

determinat o prevalență de circa 25,2% a ADM la vârsta de 7 ani [24]. În contrast cu aceste date, 

în Statele Unite ale Americii (SUA), după W.Proffit, 75% din copiii cu vârsta de 6-11 ani au fost 

diagnosticați cu diferite tipuri de ADM. Aceste date controversate, cât și creșterea adresabilității 

pacienților la medicul ortodont, au indus necesitatea efectuării unor studii mai aprofundate în 

vederea depistării ADM la noi în țară. Astfel, conform datelor studiului descriptiv „Morbiditatea 

prin anomalii dento-maxilare în Republica Moldova” (2015), demarat de Trifan Valentina, 

Lupan Ion, Calfa Sabina, Trifan Daniela, s-a determinat că indicele de afectare a populației prin 

ADM în țara noastră este destul de mare (la 11-14 ani s-a determinat un indice cu valoarea de 

55,8%, la 15-18 ani de 30,8%) [59]. Prin aceste date putem concluziona o creștere mare a ADM 

în comparație cu studiile anterioare, ceea ce induce necesitatea instituirii unui tratament 

ortodontic profilactic și interceptiv, încă în perioada de creștere și dezvoltare a aparatului dento-

maxilar. În acest sens este necesară adresarea cât mai precoce a părinților împreună cu copii 

pentru un examen de rutină la medicul stomatolog spre a evita dezvoltarea ADM. Anomaliile de 

formă ușoară și o bună parte din cele moderate pot fi tratate cu succes prin tratament ortodontic. 

În anomaliile severe, cu dezechilibre scheletale importante, chirurgia ortognatică vine să le 

corecteze prin efectuarea intervențiilor chirurgicale la nivelul maxilarului superior, inferior sau 

bimaxilar. Termenul „ortognatic” provine de la cuvântul grec „orthos” ce semnifică „a îndrepta” 

și „gnathos” – „maxilar”. În ansamblu, chirurgia ortognatică se referă la totalitatea de proceduri 

chirurgicale ce au menirea sa corecteze deformările maxilarelor. Fonseca R., Marciani R., în 

cartea „Oral and Maxillofacial Surgery: Orthognathic surgery, esthetic surgery, cleft and 

craniofacial surgery”, 2009, definesc chirurgia ortognatică ca arta și știința de diagnostic, 

planificare și tratament, combinând metodele ortodontice și chirurgicale maxilofaciale pentru a 

corecta deformările musculo-scheletale, dento-osoase și ale țesuturilor moi ale maxilarelor și 

structurilor asociate [21]. Obiectivele terapeutice de bază pentru chirurgia ortognatică sunt 
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restabilirea funcțiilor sistemului stomatognat (SS), armoniei faciale și asigurarea unei stabilități 

pe termen lung [22].  

Din punct de vedere istoric, chirurgia ortognată își are originea în America de Nord, iar 

prima osteotomie este considerată procedura lui Hulihen în 1846, de corectare a ocluziei 

deschise printr-o osteotomie intraorală. Totuși, „părintele” chirurgiei ortognatice moderne este 

considerat a fi Hugo L.Obwegeser [20], care a inventat și descris pentru prima dată operația de 

osteotomie sagitală a ramului mandibular, intervenție efectuată, propriu-zis în 1953, printr-un 

abord endooral. În 1957 același autor a realizat prima genioplastie, iar în 1965 a descris utilizarea 

osteotomiei Le Fort I în chirurgia ortognată și anume mobilizarea ei totală cu disjuncție 

pterigomaxilară, avansare în poziția dorită și fixarea fragmentelor.  

Meritul profesorului Obwegeser [20] poate fi subliniat prin faptul că dumnealui pentru 

prima dată a realizat toate aceste trei tehnici de bază în chirurgia ortognată, un alt merit este 

realizarea acestor intervenții printr-un abord endooral, minimal-invaziv, astfel, evitând cicatricile 

postoperatorii faciale precum și morbiditatea procedurilor. În 1969, Obwegeser a devenit primul 

chirurg ce a implementat realizarea simultană a operațiilor pe maxilarul superior și inferior într-o 

ședință chirurgicală, deci prima osteotomie bimaxilară. Aceste trei tipuri de osteotomii, rămân și 

în prezent cele mai versatile, deci cele mai des utilizate intervenții pentru reabilitarea ADM. 

Pentru stabilirea modului de abordare terapeutică este esențială elaborarea unui diagnostic 

corect și complet, ortodontic și chirurgical. Pentru aceasta este necesar de a ști clasificările 

anomaliilor dento-maxilare conform datelor literaturii de specialitate, punând accent pe cele mai 

cunoscute și uzuale clasificări și posedarea cunoștințelor despre particularitățile tehnicilor 

chirurgicale la fiecare clasă de anomalie. 

 

Scopul cercetării: 
Evaluarea particularităților de diagnostic și tratament a pacienților cu anomalii dento-

maxilare în plan sagital. 

 

Obiectivele cercetării: 

1. Analiza literaturii de specialitate cu privire la particularitățile tehnicilor chirurgicale de 

osteotomie a maxilarului superior și a celui inferior în dependență de clasa anomaliei dento-

maxilare în plan sagital, ca etapă componentă a protocolului standard privind etapizarea 

tratamentului combinat ortodontico-chirurgical. 
2. Analiza datelor statistice ale pacienților cu anomalii dento-maxilare în plan sagital care au 

urmat tratament chirurgical ortognatic în baza fișelor medicale de staționar. 
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3. Evaluarea tratamentul ortognatic ca metodă de reabilitare a pacienților cu anomalii dento-

maxilare severe, prin prisma metodelor moderne de planificare și tratament. 

4. Aprecierea eficacității metodelor de tratament chirurgical în reabilitarea complexă a 

pacienților cu ADM în plan sagital. 

 

Importanța practică a tezei de licență: 
Anomaliile dento-maxilare au o răspândire destul de mare în rândul populației și duc, din 

nefericire, la alterarea modului obișnuit de viață al pacienților printr-un complex de inferioritate 

susținut de aspectul facial inestetic, precum și din cauza acuzelor funcționale, de exemplu: 

tulburări de masticație, deglutiție, fonație, uneori chiar de respirație.  

În acest sens, teza dată vine să descrie despre operațiile de chirurgie ortognată ca metodă 

de tratament a pacienților cu ADM în plan sagital, intervenții care decurg în baza unui protocol 

standard expus în literatura de specialitate, axându-ne doar asupra etapei chirurgicale propriu – 

zise.  

La fel, importanța practică a tezei de licență este de a actualiza prin literatura din ultimii 

ani, despre tratamentul combinat ortodontico – chirurgical ca indicație în anomaliile care nu pot 

fi tratate printr-un tratament ortodontic de rutină, informații utile medicilor stomatologi 

ortodonți, dar și celor generaliști, ce întâlnesc în practica lor zilnică pacienți cu ADM. 

Actualizarea datelor din literatura de specialitate este necesară, deoarece este influențată de 

progresul tehnico – științific, aflat în constantă modernizare. 
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1. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI 

 

1.1 Clasificarea anomaliilor dento-maxilare 
Descrierea anomaliilor maxilare și alveolare se face în cele trei sensuri ale spațiului [], în 

funcție de planurile de referință: sagital, transversal și vertical, fiecare anomalie fiind 

caracterizată atât dento-alveolar, cât și scheletal. Datorită varietății și complexității morfo-

funcționale și etiopatogenetice, clasificarea acestora este foarte diversă, neexistând o unică 

clasificare care să include și să definească întreaga varietate a tablourilor clinice. Literatura de 

specialitate propune o serie de clasificări [22,60,64]: Angle (după Școala Americană), pe 

sindroame Korkhaus (după Școala Germană), morfo-funcțională și etiologică Cauhepe (după 

Școala Franceză), antropologico- clinică Firu (după Școala Românească), scheletală după 

Selzmann, Proffit, Arnett; dintre care cea mai cunoscută și pe larg practicată este clasificarea lui 

Angle. Varietatea spațială a anomaliilor le conferă un caracter complex, iar în acest studiu ne 

vom axa pe ADM în plan sagital. 

 1.1.1 Anomaliile dento-maxilare în plan sagital 
Referindu-ne la planul sagital, acesta coincide cu sutura mediană și anomaliile dento-

maxilare în acest plan sunt antero-posterioare, adică mezializări-distalizări, pro-retrognații [18]. 

La structurarea ADM în planul sagital, folosim clasificarea lui Angle. 

Concepută de E.Angle la începutul secolului XX, este cea mai utilizată clasificare dento-

alveolară în plan sagital atât la nivel mondial, cât și în cadrul Catedrei de ortodonție a 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru diagnosticul 

anomaliilor dento-maxilare (Anexa 1). Poziția arcadelor dentare este determinată de raporturile 

primilor molari permanenți sau „cheia de ocluzie”. 

În baza analizei datelor acumulate despre incidenţa anomaliilor dento-maxilare în RM, a 

fost realizat un studiu epidemiologic al anomaliilor dento-maxilare în funcţie de diverse criterii. 

Unul din obiectivele de studiu în acestă cercetare s-a remarcat determinarea frecvenţei 

anomaliilor dento-maxilare în plan sagital, la baza cărui a stat clasificarea malocluziilor sagitale 

după Angle. La majoritatea copiilor examinaţi (76,9±1,07%, t=30,9699, p<0,001) a fost stabilită 

prezența malocluziilor sagitale [59]. Acest studiu confirmă faptul că în Republica Moldova, 

anomaliile dento-maxilare în plan sagital sunt cele mai frecvente.  

Din ADM în plan sagital, un potențial mai mare de dizarmonii faciale îl au pacienții cu 

malocluzii de clasa II și III, de aceea vom prezenta în continuare câteva repere generale despre 

aceste malocluzii. 
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1.1.2 Malocluzia clasa II Angle. Repere generale 
Malocluzia clasa II Angle se definește printr-o relație sagitală distalizată, uni/bilaterală 

molară și canină cu cel puțin 2 mm [64]. Componentele scheletale se caracterizează prin 

discrepanțe sagitale (retrognatism mandibular) și transversale (endognație) ale bazelor osoase 

maxilare, produse prin tulburări de creștere la nivel scheletal și alveolar [18]. Datele oferite de 

către Iluţă I., Bușmachiu I. în urma examinării a 1252 de copii din unele școli din or. Chișinău, 

vârsta acestora fiind cuprinsă între 7-16 ani, au determinat frecvenţa anomaliilor dento-maxilare, 

unde ocluzia distală a constituit 32,92% la baieţi și la fete- 30,62%. Studiul epidemiologic al 

anomaliilor dento-maxilare în RM realizat de Trifan V., Lupan I. (2015) pune în evidență o 

frecvență a anomaliei de 17,7 7± 0,92% [59]. 

1.1.3 Malocluzia clasa III Angle. Repere generale 

În clasificarea lui Angle clasa III cuprinde anomaliile, în care raportul primilor molari 

permanenți este mezializat cu mai mult de 2 mm. Câmpeanu (1981) dă urmatoarea definiție a 

patologiei: anomaliile dento-maxilare caracterizate prin inversarea rapoartelor ocluzale în 

regiunea frontală sunt încadrate în sindromul progenic. Ilinca-Marcosean introduce termenul de 

ocluzie anterioară [43]. Potrivit unui review sistematic și meta-analiză demarată de Daniel și al. 

[25], prevalența medie a malocluziei clasa III pe un eșantion combinat cu toate rasele e 7,04%, 

variind in limitele 0 si 26,67%. Țările din Sud-estul Asiei au aratat o maximă a prevalenței 

15,80%, Europa 4,88%, iar India, cel mai mic nivel 1,19%. În RM, malocluzia clasa III are o 

frecvență de 2,2±0,35% [59]. 

1.1.4 Parametri sagitali de diagnostic a discrepanțelor dintre maxilare 
Luând în considerare că criteriul lui Angle este unul strict dentar, clasificarea nu este 

relevantă pentru raporturile scheletale maxilo-mandibulare [10]. În ultimii 50 ani, au fost propuși 

mai mulți indici cefalometrici pentru a descrie relația anteroposterioară a maxilarelor. 

Teleradiografia (TRG) este o metodă de examinare paraclinică ce ne ajută cu succes la 

determinarea relației maxilarelor între ele și față de baza craniului în cele trei planuri de referință 

prin parametrii cefalometrici angulari și liniari de diagnostic. În studiul nostru, TRG de profil a 

oferit informații utile pentru aprecierea discrepanțelor sagitale dintre maxilare prin analizele 

cefalometrice după diferiți autori. 

Astfel că, pornind de la clasificarea Angle, s-a stabilit și o clasificare scheletală a 

anomaliilor, prin analiza teleradiografiei de profil după metoda Steiner (1950), în funcție de 

raportul în plan sagital al maxilei și mandibulei cu baza anterioară a craniului, prin valorea 

unghiurilor SNA, SNB și a unghiului ANB [10,27,61] care se delimitează între acestea (Anexa 

2). Pentru a defini această relație, se ia în considerare raportul în plan sagital al punctelor 

antropometrice A și B, situate pe baza maxilară,  respectiv mandibulară, definite prin valorile 
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unghiurilor SNA, SNB și a unghiului ANB care se delimitează între acestea.  Astfel, se descriu 

trei clase de anomalii scheletale: 

• Clasa I scheletală: corespunde unor valori normale ale unghiurilor SNA, SNB, ANB. 

• Clasa II scheletală: corespunde unui unghi ANB mărit, care apare prin mărirea unghiului 

SNA și/sau micșorarea unghiului SNB. 

• Clasa III scheletală: corespunde unui unghi ANB micșorat sau negativ, care apare prin 

micșorarea unghiului SNA și/sau mărirea unghiului SNB. 

Această completare a clasificării lui Angle este foarte utilă în stabilirea diagnosticului 

complex al anomaliilor dento-maxilare scheletale,  orientând, de la început, alegerea tipului de 

tratament, ortodontic sau asociat, ortodontic și chirurgical. 

Prin urmare, ADM în plan sagital, clasa II-a scheletală se prezintă prin valori ale unghiului 

ANB >4°, iar clasa III-a scheletală cu valoarea unghiului ANB <0°. 

Masurările de la baza craniului, însă, nu aduc întotdeauna o informație credibilă despre 

relația anteroposterioară a maxilarelor. Cu toate că unghiul ANB e utilizat pe larg și arată o 

valoare reală a poziției sagitale a mandibulei față de maxilă într-o mare parte din cazuri, există și 

situații când acesta nu e decisiv pentru stabilirea diagnosticului definitiv [2]. Aceeași idee a fost 

împărtășită și de Beatty în 1975 [8], care ca alternativă pentru unghiul ANB a conceput unghiul 

AXD, unde punctul X este format prin proiectarea punctului A pe o perpendiculară pe linia SN, 

iar punctul D este situat în centrul  simfizei mandibulare (după Steiner) [55]. De aceea, pe 

parcusul anilor, s-au conceput mai multe analize cefalometrice după autori: Tweed, Sassouni, 

Rickets, Downs, Mc Namara, Wits etc. 

Analiza Wits, dezvoltată de Jacobson în 1975, descrie poziția maxilarelor în plan sagital 

prin măsurarea distanței dintre punctele de intersecție „Ao” și „Bo” pe planul ocluzal (folosit 

drept plan de referință [2]), rezultate în urma trasării prin reperele osoase „A” și „B” a doua 

perpendiculare pe planul dat. În mod normal, la femei punctele Ao și Bo coincid, iar la bărbați 

Bo se află cu 1mm înaintea punctului Ao (valoare negativă). Așadar, clasa II-a scheletală e 

caracterizată prin valorea AoBo > 2 mm, iar clasa III-a, respectiv, cu valoarea AoBo < - 2 mm. 

Această completare e utilă în stabilirea diagnosticului complex al anomaliilor dento-maxilare 

scheletate, orientând, de la început, alegerea tipului de tratament, ortodontic sau asociat, 

ortodontic și chirurgical. La fel de utilizată este analiza Sassouni (1955), ce prezintă trasarea a 

două arcuri (anterior și posterior) prin patru planuri: bazei craniului, palatin, ocluzal, mandibular, 

ce se unesc într-un punct posterior „O”. Cu ajutorul analizei Sassouni se apreciază profilul 

pacientului în funcție de arcurile trasate. O altă metodă de analiză cefalometrică cunoscută este 

analiza după McNamara (1984), cu ajutorul căreia putem aprecia relația sagitală a maxilei față de 

baza craniului, a mandibulei față de baza craniului, relația dintre maxilă și mandibulă, parametri 
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utili pentru diagnosticarea tipului de manifestare a ADM.  La fel, cu ajutorul acestei analize mai 

putem examina parametri dentari și volumul spațiului aerian. Astfel, poziția maxilei față de baza 

craniului e apreciată prin trasarea unei linii perpendiculare pe planul Frankfurt din punctul osos 

Nasion la punctul osos A, ce ar trebui sa fie o linie relativ dreaptă. O deplasare anterioară a 

punctului osos A cu 4 mm și mai mult indică prognație maxilară și, din contra, o deplasare 

posterioară a punctului osos A cu valori negative indică retrognație maxilară. Poziția mandibulei 

față de baza craniului e apreciată prin trasarea unei linii perpendiculare pe planul Frankfurt din 

punctul osos Nasion la punctul osos Pogonion, ce, la fel, în mod normal trebuie sa formeze o 

linie dreaptă [2,61]. Relația anteroposterioară dintre ambele maxilare este evaluată prin 

compararea valorilor măsurate ale lungimii maxilei și a mandibulei cu standardele tabelare.  

Mai nou, relația anteroposterioară a maxilarelor poate fi apreciată și cu ajutorul unghiului 

Beta, introdus de Chong YolBaik and Maria Ververidou (2004), care este independent de planul 

cranial și cel ocluzal [47]. Studiile efectuate sugerează o relație semnificativă între cele 3 

unghiuri: ANB, Wits si Beta, care pot fi folosite cu siguranță pentru a evalua discrepanțele 

sagitale între maxilă și mandibulă [29]. 

Alți parametri liniari elocvenți de diagnostic sunt parametrii liniari ai lui Schwartz (1961), 

care redau lungimea bazei anterioare a craniului (calculată ca distanța dintre punctele osoase 

Sella și Nasion), lungimea corpului mandibulei (calculată ca lungimea Se - N + 3 mm, cu o 

medie de 60-70 mm), lungimea ramului mandibular (distanța dintre punctul osos Gonion până la 

punctul de intersecție cu planul Frankfurt, cu  o medie de 50 mm) și lungimea maxilei (măsurată 

de-a lungul planului palatal de la punctul osos A la conturul fisurii pterigomaxilare sau 2/3 din 

lungimea mandibulei). 

Pe lângă parametrii osoși, se atrage o deosebită atenție și parametrilor țesuturilor moi, care, 

la fel, pot fi evaluați prin intermendiul TRG de profil: linia E (Ricketts), linia S (Steiner), unghiul 

Z (Merrifield), unghiul H (Holdaway). 

Întrucât analizele cefalometrice sunt diverse, fiecare autor având propriile puncte și planuri 

de referință, rămâne la discreția medicului să o aleagă pe cea care o consideră cea mai 

concludentă. Dar, în același timp, putem folosi analizele după mai mulți autori pentru a compara 

veridicitatea rezultatelor obținute în stabilirea unui diagnostic corect și complet al formei de 

manifestare a ADM. 

 

 1.2 Conduita de tratament în funcție de manifestarea ADM 
Pacienții cu ADM se prezintă la medicul ortodont cu un spectru larg de tulburări [10], 

începând cu cele estetice, de altfel, cele mai frecvente, până la altele funcționale severe (de 

masticație, fonație, deglutiție, respirație) care duc la alterarea modului de viață și a stării psiho-
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emoționale. De asemenea, există o strînsă corelație între anomalii și starea parodontală, întrucât 

acestea sunt o condiție favorabilă de apariție și menținere a plăcii bacteriene. ADM, îndeosebi 

dizarmoniile dentoalveolare cu înghesuiri, provoacă dereglări în arhitectura dentogingivală, ceea 

ce generează spre apariţia locurilor de retenţie cu autocurăţare dificilă şi, ca rezultat, acumularea 

progresivă a depunerilor dentare, suprasolicitările traumatice dentoparodontale şi ocluzale [5]. În 

acest sens, după examenul clinic, topografic și funcțional, se urmărește stabilirea unui plan de 

tratament personalizat. Tratamentul ADM poate fi ortodontic sau combinat ortodontico-

chirurgical. Din acest punct de vedere, pacienții au fost clasificați de Arnett și McLaughlin [23] 

în 3 grupe mari: 

• Grupa G1- pacienți cu malocluzie, dar fără dezechilibre faciale, care pot fi tratați exclusiv 

prin metode ortodontice. 

• Grupa G2- pacienți cu malocluzie și dizarmonii faciale. La aceștia, prin intermediul unui 

camuflaj ortodontic se restabilește armonia dentară, care aduce și o îmbunătățire a 

echilibrului facial. 

• Grupa G3- pacienți cu malocluzii și disgnații severe, cărora le este indicat tratament 

combinat. Utilizarea tehnicilor ortodontice, ca unic mijloc de terapeutic reprezintă o gravă 

eroare, cu implicații asupra esteticii faciale și a funcționalității aparatului dento-maxilar. 

Pentru pacienții din grupa G1, diagnosticul și tratamentul este destul de simplu, 

rezumându-se doar la metode ortodontice. Pacienții din grupa G2, pe lângă malocluzie, mai 

prezintă și o anomalie scheletală, însă care nu este evidentă, iar tratamentul, în acest caz, este la 

fel ortodontic. 

Tratamentul ortognatic de corectare a poziției maxilarelor e obligatoriu indicat în 

anomaliile dento-maxilare severe, cu decalaje scheletale majore (grupul G3 de pacienți în 

clasificarea lui Arnett și McLaughlin), pentru care tratamentul ortodontic nu are indicație nici în 

perioada de creștere; ADM severe diagnosticate tardiv, pentru care tratamentul ortodontic este 

depășit ca vârstă; eșecurile tratamentului ortodontic cu disfuncții ale articulației temporo-

mandibulare (ATM); apnee de somn; despicături de palat; microsomie hemi-facială; deformații 

faciale și malocluzii dentare post-traumatice [38]. Pacienții cu defecte de palat urmează o 

reabilitare complexă, iar chirurgia ortognată se încadrează în etapa tardivă de tratament. 

Tratamentul ortodontic este indicat la vârstele de 7-14 ani cu scopul de a redresa deficiențele 

mici, dar există o serie de factori locali care limitează posibilitățile ortodontice, legate în special 

de cicatricile palatine retractile [37,49]. De obicei acești pacienți se adresează pentru tratament 

de specialitate fiind conștienți de o eventuală intervenție chirurgicală, motivată de aspectul facial 

deficitar și dereglările funcționale ale sistemului stomatognat, care provoacă traumă psihică și le 

alterează activitatea cotidiană. Cu referire la acest subiect, Marie Larsen expune în „The Journal 
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of craniofacial surgery” (2017, martie) că 37-67% din pacienții incluși în studiu, acuză dereglări 

funcționale ca indicație pentru chirurgie ortognată, cele mai des întâlnite fiind: probleme de 

masticație, vorbire. În același timp, 15-80% din pacienți menționeză despre aspectul estetic, iar 

10% - cauze psihosociale, aparute, la fel, pe fundalul factorului estetic, funcțional sau ambele 

[38]. Potrivit cercetărilor, putem accentua că motivul adresării pentru tratament depinde și de 

vârsta pacientului. În acest sens, pacienții mai în vârstă se adresează pentru tratament ortognatic 

din motive funcționale, pe când tinerii mai des din motive estetice. Totuși, în prezent se observă 

tendința de a pune mai mult accent pe estetica facială și în rândurile celor mai în vârstă decât în 

trecut, iar contrar așteptărilor, satisfacția lor postoperatorie e mai mică decât la tineri. Acest 

moment ar putea fi explicat prin faptul că schimbările somatosenzoriale în rândurile lor sunt mai 

mari decât la tineri. 

Contraindicațiile intervențiilor de chirurgie ortognată sunt relative, fiind legate de prezența 

unor afecțiuni generale asociate (situații rare, fiind vorba în general de pacienți tineri), nivelul 

nerealist al așteptărilor post-terapeutice și complianța redusă a pacientului față de tratament. O 

contraindicație importantă este neîncheierea perioadei de creștere [10]. 

În trecut, cele mai multe erori se produceau la managementul pacienților la limita dintre 

grupa G2 și G3. Și anume, este o greșeală de a indica un camuflaj ortodontic tipic pentru grupul 

G2, unui pacient din grupul G3, deoarece va conduce mai degrabă la probleme adiționale, decât 

la rezolvarea celor deja existente. Problemele adiționale pot include recidivă ocluzală și facială, 

incapacitatea de a corecta până la urma ocluzia, dezechilibru facial, spațiu aerian inadecvat, 

nesatisfacția pacientului. În mod similar, este contraindicat tratament combinat pacienților din 

grupa G2, cu excepția situațiilor în care pacientul își dorește careva schimbări faciale ce nu pot fi 

obținute prin tratament ortodontic sau când compensarea dentară va modifica aspectul facial, 

lucru nedorit de pacient. Altfel spus, când riscurile sunt mai mari decât beneficiul abordului 

chirurgical, care, de obicei, nu satisfac doleanțele pacienților [23]. 

Această problemă rămâne actuală și astăzi, iar decizia finală de tratament este o „simbioză” 

a mai multor factori: preferințele și motivația pacientului, indicii cefalometrici scheletali și 

dentari, profilul țesuturilor moi, disponibilitatea aparatajului specific de diagnostic, planificare și 

tratament. La fel, atunci când se discută necesitatea unui tratament combinat, se acordă o atenție 

maximă probabilității de a atinge câteva obiective de bază doar printr-un tratament ortodontic și 

în ce măsură acestea pot fi atinse, ne referim la redresarea ocluziei dentare și stabilității ei, a 

esteticii și simetriei faciale, a poziției ATM și asigurarea unei buni permeabilități a căilor 

aeriene, fără a neglija sănătatea parodontală.  

Indicii cefalometrici scheletali și dentari, precum și profilul țesuturilor moi au un rol-cheie 

în depistarea pacienților ce necesită tratament combinat ortodontico-chirurgical. Ker si al. [32] 
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au raportat necesitatea intervenției chirurgicale la pacienții cu malocluzie clasa III ce au unghiul 

ANB < - 4°, înclinarea incisivilor inferiori < 83° față de planul mandibular. Rabie și al. în 2008 

au sugerat că pacienții cu unghiul Holdaway mai mic de 12° au nevoie de tratament ortognatic, 

un unghi mai mare ar putea fi corectat cu succes prin camuflaj ortodontic. Un studiu condus de 

Benyahia și al. în 2011 au indicat că unghiul Holdaway este cel mai concludent parametru de 

diferențiere între tratament ortodontic și complex ortodontico-chirurgical pentru clasa III-a. 

Eslami și al. adaugă că o valoare a analizei Wits < - 5,8 mm este indicație către chirurgie. 

Stellzig- Eisenhauer [56] a evocat un unghi goniac inferior  de 80,37° grupul chirurgical de 

pacienți. Cu privire la clasa II-a scheletată, acestea sunt mai des tratate printr-un camuflaj 

ortodontic decât clasa III. Tucker MR, în 1995, a constatat că adolescenții cu clasa II-a, ce au 

încheiat perioada de creștere, ar avea nevoie de chirurgie în tratamentul malocluziei daca 

overjetul > 10 mm, distanța din Pogonion la perpendicular din Nasion (poziția mandibulei la 

baza craniului după McNamara) este mai mare de 18 mm, lungimea corpului mandibular mai 

mică de 70 mm, înălțimea facială mai mare de 125 mm.  

 În pofida tuturor variabilelor, rămâne responsabilitatea medicului clinician să fie obiectiv 

și să aducă la cunoștinta pacientului toate metodele alternative de tratament, inclusiv metoda care 

o  consideră optimală pentru cazul dat din aspect medical (cu referire la reabilitarea morfo-

funcțională și estetică) și împreună cu pacientul să decidă asupra metodei optimale și din 

considerentele pacientului (cu referire la timpul de reabilitare, costurile, morbiditatea, 

complicațiile posibile, influențe psiho-emoționale din mediul apropiat).  

 În prezentul studiu ne vom axa asupra pacienților la care s-a utilizat abordul mixt 

ortodontico-chirurgical ca metodă de tratament, adică pacienții cu  malocluzii și disgnații severe 

și doar asupra etapei chirurgicale din protocolul standard. 

 

 1.3 Etapele tratamentului ortodontico-chirurgical 
Conform datelor din literatura de specialitate, s-a definit un protocol standard privind 

conduita diagnostică și terapeutică pentru pacienții ce vor urma un tratament ortodontico-

chirurgical [10]. Acesta constă în următoarele etape: stabilirea diagnosticului și a conduitei 

terapeutice chirurgical-ortodontice, tratamentul ortodontic pre-chirurgical, tratamentul 

chirurgical propriu-zis, tratamentul ortodontic post-chirurgical. Tratamentul ortodontico-

chirurgical prin prisma acestui protocol urmărește refacerea către finele tratamentului a formei și 

poziției corecte a maxilarelor între ele și față de baza craniului, a funcției sistemului stomatognat, 

esteticii faciale, precum și obținerea unei stabilități ocluzale [30]. Ținând cont de aceste 

deziderate, Arnett a stabilit 7 obiective de bază ale tratamentului complex al ADM [23]:  

 Redarea poziției normale a articulației temporo-mandibulare  
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 Simetria și estetica facială 

 Ocluzie echilibrată și funcțională 

 Parodonțiu sănătos 

 Motivația pacientului 

 Aspectul 3D al arcadelor dentare și a viscerocraniului 

 Permeabilitatea căilor aeriene 

Ținând cont de cerințele contemporane și experiența acumulată, D.Sîrbu propune de completat 

obiectivele de bază ale tratamentului complex al ADM cu următoarele: precizie înaltă, timp 

redus, morbiditate scăzută, predictibilitate înaltă. 

1.3.1 Tratamentul ortodontic pre-chirurgical 
Constă în decompensarea ocluzală în cele trei planuri, poziționarea dinților în funcție de 

baza osoasă și corecția arcadelor dentare. La pacienții cu anomalii dento-maxilare, în mod 

fiziologic, dentiția va compensa funcțional anomalia, pentru a obține cea mai favorabilă ocluzie 

în condițiile anomaliei bazei osoase. În condițiile unei baze osoase normale (sau corectate 

chirurgical), fără corectarea prealabilă a basculărilor dentare, pacientul ar putea prezenta o 

inocluzie sagitală și verticală semnificativă. Este deci obligatorie repoziționarea ortodontică a 

arcadelor dento-alveolare în funcție de tipul intervenției preconizate. 

Literatura de specialitate propune termenul „surgery-first approach (SFA)” pentru cazurile 

care necesită o aliniere dentară și decompensare minimă: dinți bine aliniați sau îngheisuire 

frontală forma ușoară, curba Spee normală sau plată, ușoară pro/retroînclinare a incisivilor 

maxilari [36]. Omiterea etapei ortodontice prechirurgicale micșorează tratamentul în mediu cu 1-

1,5 ani, iar modificările ortodontice finale se realizează postoperator. Această situație este 

întâlnită mai rar, fiind atribuită formelor incipiente sau necomplicate ale ADM. De cele mai dese 

ori, tactica de tratament este cea tradițională în care tratamentul complex include etapele descrise 

anterior. 

1.3.2.  Planificarea intervenției chirurgicale 
După etapa de tratament ortodontic prechirurgical, este necesară o evaluare cefalometrică 

în vederea planificării intervenției chirurgicale, pentru evaluarea fezabilității intervenției și 

definirea reperelor necesare intraoperator. Planificarea cefalometrică prechirurgicală oferă, 

astfel, informații esențiale pentru intervenția chirurgicală. Planificarea intervenției se va face cu 

ajutorul unei noi teleradiografii de profil, pe baza căreia se va elabora analiza cefalometrică 

preoperatorie și schema cefalometrică de predilecție. Menționăm că la această etapă se va 

compara TRG înainte de etapa de decompensare și post etapa ortodontică prechirurgicală pentru 

a vizuliza dacă parametrii cefalometrici obținuți sunt optimali pentru a trece la etapă chirurgicală 

propriu-zisă. Trasarea reperelor urmărește să stabilească viitoarea poziție a fragmentelor osoase, 
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precum și necesitatea unor intervenții asociate (genioplastie, extracții dentare, maleabilizări 

osoase etc.). În mod tradițional, în planificarea tratamentului acestor anomalii, se utilizează 

examenul fotostatic al pacientului, imaginile radiologice bidimensionale și modelele de studiu 

din ghips montate în articulator transferate prin intermediul arcului facial. Însă aceste metode 

bidimensionale, precum ortopantomografia (OPG) și teleradiografia prezintă o serie de 

neajunsuri în special din cauza tehnicii de achiziționare și suprapunerii structurilor anatomice pe 

același film radiografic, la care se mai adaugă și factorul uman, iar această eroare se intensifică 

la pacienții cu asimetrii vădite. În acest sens, evaluarea cefalometrică și planificarea intervenției 

se poate realiza și prin mijloace moderne, computerizate. Menționăm că în ultimul deceniu, 

imaginele 3D obținute în baza tomografiei computerizate cu fascicul conic (CBCT) sau a 

tomografiei computerizate (CT) multispiralate au facilitat diagnosticul și au permis efectuarea 

planificării virtuale a operației cu transpunere reală prin intermediul chirurgiei static virtual 

asistate sau a navigației chirurgicale asistate de computer. La fel, succesul intervenției 

chirugicale depinde mult de tehnica chirurgicală și de transpunerea exactă a planului chirurgical 

preoperator, fiind concepute, astfel, diverse programuri informaționale (software-uri) precum 

ProPlan CMF, Dolphin 3D adaptate necesităților chirurgiei ortognate [57]. 

Colectarea datelor pentru planificarea chirurgicală virtuală [57] presupune inițial 

efectuarea unui CBCT sau CT multispiralat și achiziționarea imaginilor 3D, care oferă o 

vizualizare superioară a anatomiei regiunii oro-maxilo-faciale, fapt ce facilitează stabilirea 

diagnosticului, elaborarea planului de tratament și evaluarea rezultatului tratamentului 

gnatochirurgical. CBCT-ul permite obținerea imaginilor tridimensionale cu o detalizare înaltă a 

structurilor anatomice la o scară de 1:1. În prezent, domeniul de aplicare a CBCT-ului s-a extins 

și cuprinde un șir de patologii precum: anomaliile dento-maxilare, obstrucția căilor aeriene, 

patologiile ATM și ale sinusurilor paranazale. Un detaliu important la efectuarea unui CBCT 

este poziționarea capului pacientului în poziție neutrală (Natural Head Position), astfel încât 

planul Frankfurt să fie paralel cu planul orizontal. O altă cerință este ca suporturile de fixare a 

capului să nu deformeze țesuturile moi din regiunea feței, iar mandibula să fie fixată în relație 

centrică. Imaginele obținute în urma examenului radiologic sunt stocate în format DICOM 

(Digital Imaging Communication in Medicine). Examinările CT-ului oferă o rezoluție spațială 

maximă de 0,5 mm și de 0,075 mm pentru CBCT, aceste mărimi fiind insuficiente pentru a reda 

morfologia coroanelor dentare și a ocluziei, motiv pentru care arcadele dentare suplimentar sunt 

digitalizate prin intermediul scanării intraorale sau de a scanerelor de laborator. Scanarea 

intraorală este capabilă să redea o detalizare înaltă a anatomiei, morfologiei și dimensiunilor 

dinților pacienților de până la 20 μm. Apoi, următoarea etapă presupune convertirea datelor 

DICOM în imagine 3D, utilizând procedeul de segmentare, care este de fapt un algoritm 
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matematic. Are loc suprapunerea datelor computer tomografului cu modelele virtuale ale 

arcadelor dentare scanate printr-un procedeu de triangulare cu obținerea imaginilor 

tridimensionale ale țesuturilor moi, scheletului osos și ale dinților. Odată cu obținerea acestor 

imagini, se pot simula virtual diferite tehnici de intervenții chirurgicale: simularea liniilor de 

osteotomie, repoziționarea fragmentelor osoase în poziția dorită, efectuarea controlului 

intercuspidării, controlul interferențelor între fragmentele osteotomiate, precum și vizualizarea 

rezultatelor postoperatorii în timp real. Alegerea tipului de intervenție chirurgicală monomaxilară 

sau bimaxilară depinde de situația clinică și anume de severitatea discrepanței sagitale dintre 

maxilare. Intervențiile bimaxilare, de obicei, se efectuează în cazul în care ADM nu poate fi 

corectată printr-o intervenție monomaxilară sau când sunt limitări anatomice. În general, se 

permite o avansare a maxilarului superior până la 6-9 mm, iar retrudarea mandibulei – 4-6 mm 

[29]. Johnston și al.[29] au raportat că operațiile bimaxilare sunt mai frecvent întâlnite 

(aproximativ 75% din cazuri), având o rată de reușită de 3,4 ori mai mare față de cele 

monomaxilare. 

 Planul virtual poate fi transferat cu ușurință în sala de operație cu ajutorul modelelor 

anatomice printate 3D, a ghidurilor de osteotomie/repoziție și a splinturilor ocluzale 

confecționate din rășini autoclavabile. În același timp, modelele virtuale pot fi exportate în 

format digital și accesate la necesitate de chirurg în timpul intervenției. Modelele anatomice sunt 

utilizate la planificarea intervenției dar și cu scop didactic, deoarece interacțiunea cu aceste 

modele facilitează o mai bună înțelegere a anatomiei regiunii de interes, iar o simulare 

preoperatorie pe modelele personalizate printate 3D reduc riscurile intraoperatorii. Ghidurile de 

osteotomie permit plasarea intraoperatorie a liniei de osteotomie în conformitate cu planificarea 

digitală preoperatorie, iar ghidurile de repoziție asigură deplasarea fragmentelor osteotomiate în 

poziția planificată. Cât privește splinturile chirurgicale, acestea pot fi fabricate în mod clasic prin 

intermediul modelelor de ghips, a arcului facial și a articulatorului sau modern în format digital, 

cee ce oferă o precizie mai înaltă. Reieșind din avantajele fabricării virtuale, splinturile ocluzale 

digitale sunt tot mai des implementate în practica chirurgiei ortognate.  

Menționăm că metodele de planificare tradiționale prezintă o serie de dezavantaje 

menționate mai sus, iar în întâmpinarea atenuării lor vin metodele comteporane care măresc 

precizia, oferă siguranță, reduc timpul intervenției și morbiditatea ei, deci satisfac obiectivele de 

bază ale tratamentului complex al ADM adăugate de D.Sîrbu, din punct de vedere a cerințelor 

pacientului contemporan. Dar, subliniem că aceste metode, la rândul lor, nu pot fi interpretate ca 

un etalon absolut, deci și ele nu sunt lipsite de neajunsuri, deoarece înglobează în sine un 

instrument de precizie ce este direct dependent de factorul uman. Ținând cont de acest lucru, că 

diferențele de precizie pre- și postoperatorii sunt inevitabile, literatura de specialitate propune 



 
18 

 

totuși câteva limite, până la care o intervenție este catalogată ca una reușită: Hsu și al. în 2013, 

într-un studiu multicentric, au definit criteriul de succes ca o deviere liniară de până la 2mm și o 

deviere angulară mai mică de 4 grade [57]. La momentul de față, metodele digitale sunt 

considerate a fi o metodă de tratament predictibilă ce are o precizie înaltă. Astfel, dispozitivele 

confecționate prin această metodă  poate fi transferate în sala de operație prin intermediul 

splinturilor ocluzale sau a navigației intraoperatorii la necesitate, ce corespund obiectivelor 

propuse. Totuși, aceste încă mici abateri, considerăm că vor fi soluționate datorită progresului 

tehnico-științific în viitorul apropiat. 

1.3.3.    Tratamentul chirurgical 

1.3.3.1 Tehnici chirurgicale de osteotomie a mandibulei 
Primul raport despre repoziționarea chirurgicală a mandibulei printr-o osteotomie 

subcondilară orizontală cu abord exooral datează din 1907, fiind publicat de Vilray Blair în 

revista medicală americană „Surgery, Gynecology and Obstetrics”. De atunci, tratamentul 

chirurgical al ADM s-a dezvoltat vertiginos. În evoluția metodelor chirugicale de tratament la 

mandibulă au contribuit New și Erich, Dingman, Burch, Woodward care au descris metode de 

osteotomii ale corpului mandibulei. Repoziționarea mandibulei prin osteotomii ale ramului au 

fost implementate de Caldwell și Letterman (1954), Hinds și Girotti, Robinson [35]. În 1955, 

Obwegeser și Trauner au descris intervenția de osteotomie bilaterală sagitală  a ramului 

mandibular (BSSO), revizuită și completată de Dal Pont (1961), Hunsuck (1968) și Epker (1977) 

[9]. În 1985, Datillo si al.[35] au raportat despre corecția clasei II scheletate asociate cu ocluzie 

deschisă prin tehnica exoorală de osteotomie „în L inversat” (ILO), iar în 1999 McMillan și al. 

au utilizat-o printr-un abord endooral. Song-Song Zhu și al. (2012) [53] au utilizat tehnica ILO 

cu abord endooral și grefă osoasă din creasta iliacă pentru tratamentul ADM cu deficiență 

mandibulară. Adeseori este necesară și o intervenție asociată de repoziție a mentonului cu 

retrudarea sau avansarea lui prin genioplastie (Obwegeser) [10]. În 2010, Albino Triaca a 

formulat o nouă tehnică de genioplastie extinsă - osteotomia chin wing pentru corectarea 

profilului hiperdivergent. 

Vom face, astfel, o scurtă trecere în revistă a principalelor tehnici chirurgicale de 

osteotomie a mandibulei, care sunt ilustrate prin reprezentări schematice în Anexa 4: 

 Osteotomia sagitală a ramului mandibular 
Osteotomia sagitală a ramului mandibular (BSSO) este cea mai des utilizată tehnică de 

osteotomie a mandibulei în tratamentul ADM (Anexa 3). O procedură similară a fost descrisă în 

1942 în literatura germană de Schuchardt, care presupunea o osteotomie orizontală imediat 

deasupra lingulei ce continuă oblic în jos spre cortexul bucal cu 1 cm mai caudal fără a atinge 

pachetul vasculo-nervos. Obwegeser și Trauner au dezvoltat în continuare tehnica lui Schuchardt 
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prin creșterea distanței dintre osteotomiile orizontale la 25 mm, crescând, astfel, și suprapunerea 

cantității osoase a segmentelor, oferind o mai buna stabilitate și un risc mai mic de dezvoltare a 

unei pseudoartroze [35].  

 În osteotomia sagitală după Obwegeser - Dal Pont, cea mai des folosită în practică, linia 

de osteotomie interesează corticala internă a ramului mandibular dinainte - înapoi, între spina 

Spix și incizura sigmoidă, apoi marginea anterioară a ramului mandibular, în jos și în afară, 

continuând la nivelul corticalei externe a corpului mandibular, până în dreptul molarului doi și se 

extinde până la bazilara mandibulei. Intervenția se practică bilateral [10]. Hunsuck și Epker au 

modificat linia de osteotomie verticală distal de molarul doi, micșorând, în același timp, 

lungimea osteotomiei orizontale [9].  

În pofida modificărilor realizate de-a lungul anilor, riscul de lezare a fascicolul vasculo -

nervos alveolar inferior (FVNAI) a ramas la fel de actual. În 1986, folosind tomografia 

computerizată disponibilă la acea vreme, Rajchel et al.[50] au sugerat schimbarea poziției 

osteotomiei anterioare bucale în regiunea molarul prim, ținând cont de topografia FVNAI. 

Autorul a descris zona dată ca fiind „o proeminență osoasă, o extensie a liniei oblice laterale”. 

Din punct de vedere anatomic, descrierea e corectă, deoarece distal de molarul doi, FVNAI are, 

de obicei, contact direct cu corticala bucală, riscul de lezare fiind mult prea mare la efectuarea 

unei osteotomii în zona dată [9].  

Recent, osteodistracția pentru tratamentul retrognației mandibulare a căpătat un mare 

interes. Cu toate că studiile clinice sunt minime, există opinii care atribuie osteodistracției 

avantaje față de BSSO în tratamentul chirurgical al pacienților care au nevoie de avansare mai 

mare de 7 mm [51]. Tehnica constă în practicarea unei ostetomii strict corticale perpendiculare 

pe direcția de tracțiune și aplicarea unui dispozitiv de alungire osoasă graduală, fixat cu șuruburi 

de titan, care prezintă o componentă de activare care va fi situată în vestibulul bucal sau la 

nivelul tegumentelor [6]. Osteotomia preferată în acest caz este Dal - Pont, ce asigură o mai bună 

fixare a aparatului de osteodistracție. Rezultatele pe termen lung prezentate de Lange și coautorii 

au arătat că osteodistracția și tehnicile clasice de osteotomie dau aceleași rezultate. Totuși, 

elongarea dirijată ar fi o alternativă pentru intervențiile chirurgicale ortognate cu risc crescut, 

sindroame cranio-maxilo-faciale [51,63]. Mai nou, s-a propus combinarea osteodistracției cu 

metodele moderne de piezochirurgie. 

Fixarea fragmentelor în noua poziție s-a realizat  inițial cu sârmă, apoi cu plăcuțe de 

osteosinteză și șuruburi din titan, odată cu publicarea cărții „New Concepts in Maxillofacial 

Bone Surgery” de Spiessl în 1976 [54] când pentru prima data s-a introdus termenul de fixare 

rigidă internă. 
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Majoritatea modificărilor osteotomiei sagitale în primii 20 ani de la introducerea sa în 

practică au avut drept scop minimalizarea riscului de pseudoartroză, lipsa consolidării după 

osteotomie, facilitarea tehncii chirurgicale, adaptarea mai bună și mărirea suprafeței de contact a 

fragmentelor osoase, stabilitate interfragmentară asigurată de dispozitivele de fixare, modificări 

minime în mușchi și ATM. Această problemă a fost soluționată cu succes odată cu fixarea 

fragmentelor osteotomiate cu plăcuțe de osteosinteză și șuruburi din titan. În continuare, s-a pus 

accent pe alte complicații majore precum lezarea FVNAI, fractura spontană nedirijată a 

fragmentelor osoase [9]. 

 Osteotomia sagitală a ramului mandibular permite tratamentul ADM în plan sagital 

(retrudare pentru anomaliile de clasa a III-a și avansare pentru anomaliile de clasa a II-a), în plan 

vertical ( prin modificarea angulației dintre corpul și ramul mandibular) și în plan transversal 

(avansare sau retrudare asimentrică a corpului mandibular în raport cu ramurile acestuia, pentru 

obținerea poziției corecte, îngustarea sau dilatarea arcului mandibular) [10].  

 Osteotomia verticală a ramului mandibular (Caldwell-Letterman) 
Osteotomia verticală a ramului mandibular (IVRO) este, de asemenea, o metodă practicată 

destul de frecvent. Intervenția se poate realiza pe cale orală sau cutanată, subangulomandibulară. 

Constă în secționarea verticală a ramului mandibular, bilateral, posterior de spina Spix, pentru a 

nu leza pachetul vasculo-nervos alveloar inferior. Linia de osteotomie are traiect de la unghiul 

mandibulei până la incizura sigmoidă, interesând întreaga grosime a ramului mandibulei. Astfel 

se obțin două fragmente unul distal format din porțiunea retrospingiană a ramului mandibular 

împreună cu condilul mandibulei și altul medial format din corpul mandibulei împreună cu 

porțiunea atașată a ramului mandibular, bilateral [10]. Permite tratamentul ADM asociate cu 

exces mandibular orizontal, asimetrie mandibulară, discrepanțe ocluzale mandibulare după 

osteotomie Le Fort I izolată, open bite asimetric, pacienți cu disfuncții ATM [42]. 

 Osteotomia ramului mandibular în „L inversat” (Datillo) 
Acestă metodă de osteotomie este mai rar folosită, care poate fi utilizată ca o metodă 

alternativă pentru celelalte tehnici, de exemplu când există variante anatomice ale ramului 

mandibular care predispun la despicări necontrolabile în urma osteotomiei sagiale a ramului. 

Este indicată în situațiile în care există o divergență marcată spre posterior a ramurilor 

mandibulare.  

Osteotomia în „L inversat” și osteotomia bilaterală sagitală a ramului mandibular alături de 

osteotomia Le Fort I pentru maxilarul superior, sunt considerate cele mai optime intervenții 

chirurgicale pentru tratamentul sindromului de apnee obstructivă în somn (SAOS) (Zaghi et al., 

2016).  Procedurile precum uvulo-palato-faringoplastie (UPPP), reconstrucție nazală, ablație prin 

radiofrecvență a căilor aeriene superioare duc lipsa unui efect curativ pentru SAOS, fiind 
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utilizate ca terapie suplimentară (Boyaci et al.,2013).  În urma unui studiu comparativ despre 

eficacitatea  BSSO și osteotomia în „L” inversat (ILO) pentru pacienții cu SAOS, s-a 

concluzionat că la pacienții cu apnee de somn, micrognație severă și disfuncție ATM, osteotomia 

„în L inversat” are prioritate, iar osteotomia bilaterală sagitală a ramului este prima alegere 

pentru forme mai ușoare [48]. Intervenția se poate realiza pe cale orală sau cutanată, 

subangulomandibulară. 

Tehnica de osteotomie „în L inversat” se practică pe cale orală sau cutantă și vizează 

efectuarea unei osteotomii orizontale supraspingiene și a unei verticale retrospingiene a ramului 

mandibulare. Astfel se detașează două fragmente: cel distal, care include condilul mandibulei, 

coronoida și porțiunea postero-superioară a ramului mandibular, și respectiv un fragment mezial, 

care include corpul mandibulei și porțiunea antero-inferioară a ramului, bilateral, cu pachetul 

vasculo-nervos alveolar inferior. Repoziționarea liberă a fragmentelor, în sensul retrudării sau 

avansării, permite corectarea anomaliilor sagitale de clasa III-a și respectiv a II-a. Fixarea 

fragmentelor în noua poziție se poate realiza cu plăcuțe de osteosinteză și șuruburi de titan, 

sârmă, sau șuruburi transcorticale [10]. 

 Osteotomia cu ostectomia corpului mandibular (Blair) 
Este o intervenție rar practicată din cauza riscului crescut de lezare a pachetului vasculo-

nervos alveolar inferior. Condiția de bază pentru a se putea efectua este ocluzia funcțională la 

nivelul grupului lateral. Este indicată pentru anomalii de clasa a III-a cu prognatism mandibular, 

în cazurile cu edentație laterală sau terminală, linguoversia accentuată a grupului inferior, lipsind 

însă înghesuirile la acest nivel. În prognatismul mandibular  extrem de sever (mai mare de 12 

mm), se poate opta pentru asocierea a două tehnici, pe corp și pe ram mandibular, bilateral. 

Intervenția se practică pe cale orală și constă în îndepărtarea unui segment de corp mandibular, 

cu conservarea FVNAI. Fixarea fragmentelor în noua poziție se va face cu plăcuțe de 

osteosinteză și șuruburi de titan [10]. 

 Genioplastia 
Este o intervenție asociată, practicată simultan cu una din intervențiile descrise anterior sau 

separat, pentru repoziționarea mentonului, în cazurile în care diagnosticul de anomalie scheletală 

implică necesitatea acestei intervenții. Se practică pe cale orală și constă în practicarea unei linii 

de osteotomie orizontală a mentonului, cu retrudarea sau avansarea acestuia. Linia de osteotomie 

trebuie sa fie situată la 5 mm sub rădăcina caninului, la 10-15 mm deasupra marginii bazilare și 

la 4-5 mm sub foramenul mental [44]. 

Se pot practica la necesitate ostectomii în „V”, care să permită repoziționarea în plan 

vertical sau transversal a mentonului. Fixarea se va face cu plăcuțe de osteosinteză și șuruburi 

din titan [10]. 
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Genioplastia clasică e utilizată cu indicații estetice, cît și funcționale. Însă, ea  are careva 

neajunsuri, precum iregularitatea marginii bazilare a mandibulei,  avansarea insuficientă sagitală 

a mentonului, ptoza țesuturilor moi postoperator. Pentru ameliorarea acestora, s-au studiat și 

aplicat în practică tehnici chirurgicale  moderne precum osteotomia „chin wing”. 

Intervenția chin wing este o tehnică de genioplastie modificată, descrisă pentru prima dată 

în 2010 de Albino Triaca [46]. Ca și în cazul unei genioplastii clasice, stabilirea planului corect 

de tratament cuprinde studiul datelor clinice, cât și paraclinice, în particular a imaginilor 

radiologice: OPG, TRG de față și de profil, CBCT pentru aprecierea detaliată a traiectului 

FVNAI. Se realizează incizia mucoasei vestibulare de la ramul mandibular până la simfiză, 

decolarea lamboului muco-periostal până la linia de osteotomie planificată preoperator, reperarea 

fascicolului vasculo-nervos, similar pe cealaltă hemiarcadă. Linia de osteotomie începe cu 

simfiza mentonieră, prin intermediul unei freze rotunde pentru corticala anterioară și piezotom 

orientat oblic în jos și spre partea linguală pentru corticala posterioară. Orientarea frezei se 

modifică cu aproximativ 1 cm anterior de foramenul mental, pentru a preveni lezarea FVNAI, 

formând o curbură sub foramenul mentan ce continuă posterior, paralel cu marginea bazilară. 

Toate osteotomiile pot fi efectuate și cu freze fisurale cilindrice, după cum a descris Triaca, mai 

nou pot fi utilizat ferestrăul chirurgical. Simfiza mentonieră e fixată cu plăcuțe de osteosinteză și 

șuruburi de titan. 

Marginea bazilară a mandibulei are două structuri majore: mentonul și unghiul mandibulei, 

care sunt adesea tratate separat în tehnicile convenționale de osteotomie. Clasic, ADM sunt 

corectate cu osteotomii maxilo-mandibulare, dar ele sunt deseori insuficiente pentru corectarea 

asimetriilor mandibulei. Mai mult decât atât, asocierea unei osteotomii mandibulare cu o 

genioplastie convențională nu duce întotdeauna la rezultatele estetice așteptate, din cauza 

incongruențelor osoase, avansării insuficiente, adeseori asociate cu pierderea dimensiunii 

verticale. Osteotomia chin wing vine să soluționeze aceste impedimente, îmbunătățind atât 

funcția, cât și estetica facială [46]. 

1.3.3.2 Tehnici chirurgicale de osteotomie a maxilei 
Prima osteotomie a maxilei în SUA a fost realizată cu succes de către David Cheeper în 

1867, pentru tratamentul obstrucției nazale complete din cauza unei tumori sinusale [11]. În 

1927, Wassmund [62] folosește pentru prima dată osteotomia le Fort I în tratamentul ADM și 

anume pentru un pacient cu ocluzie deschisă. Primele osteotomii maxilare efectuate până în anul 

1950 erau privite cu scepticism din cauza unor rezultate imprevizibile. După mobilizarea și 

repoziționarea cu succes a maxilei de către Wassmund, tehnica de ostetomie Le Fort 1 a fost 

recunoscută drept metoda eficientă în tratamentul anomaliilor dento-maxilare ale maxilarului 

superior la începutul anilor `60. Această afirmație e susținută de Bell, care constată că spre anul 
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1975 osteotomia Le Fort 1 a devenit intervenție chirurgicală ortognatică de rutină, datorită 

tehnicii sale sigure, predictibile, dar mai ales grație versatilității de repoziționare a maxilei în 

diferite planuri, cu excepția retrudării maxilei care prezintă dificultăți din cauza procesele 

pterigoide [44]. 

Actualmente, tehnicile chirurgicale de osteotomie a maxilei se adresează în special 

anomaliilor în plan sagital sau vertical cu componentă care implică osul maxilar. Trebuie 

menționat faptul că anomaliile maxilarului superior sunt în majoritatea cazurilor asociate cu 

anomalii ale mandibulei. Situații în care este interesat doar osul maxilar sunt rare și sunt de 

obicei prin retrognatism maxilar în contextul unor sechele după despicări labio-maxilo-palatine. 

În cazul anomaliile în plan sagital de clasa III-a cu componentă maxilară, cel mai adesea 

este indicată intervenția de tip le Fort I cu avansarea maxilarului și invers, pentru clasa II-a fiind 

indicată intervenția de tip le Fort I cu retrudarea maxilarului. La fel de frecvent interesează și 

anomaliile în plan vertical. Anomaliile în plan vertical prin deficit maxilar se corectează prin 

osteotomie de tip le Fort I a maxilarului, acesta fiind rotat inferior până în poziția optimă - 

„dezimpactare” și dacă este necesar va fi avansat, pe când anomaliile prin exces maxilar necesită 

o „impactare” cu sau fără retrudare [10]. 

Nu putem trece cu vederea anomaliile în plan transversal, tratamentul cărora vizează, cel 

mai des, asocierea unei osteotomii de tip le Fort 1 cu disjuncție intermaxilară chirurgicală. O altă 

posibilitate de tratament chirurgical în acest caz este realizarea unei ostetomii le Fort 1 

segmentare, cu separarea maxilarului în fragmente. 

Din cele enumerate mai sus, osteotomia le Fort 1 rămâne și în prezent cea mai des utilizată 

intervenție ortognată a maxilarului superior. Totuși, în cazul unor anomalii severe, cu hipoplazia 

întregului etaj mijlociu al feței, se recurge la alte tehnici chirurgicale alternative [19]. Tehnicile 

chirurgicale de osteotomie a maxilei sunt ilustrate schematic în Anexa 3. 

 Osteotomia Le Fort 1 
Intervenția se realizează pe cale orală și constă în practicarea unor osteotomii orizontale la 

nivelul maxilarului. Planul de ostetomie pornește de la apertura piriformă și interesează peretele 

antero-lateral al sinusului maxilar, prin puncte situate la 5 mm deasupra apexurilor caninilor, prin 

fosa canină, continuă descendent spre creasta zigomatico-alveolară. Ostetomia se continuă spre 

posterior, retrotuberozitar, până la nivelul apofizelor pterigoide, în treimea lor inferioară. Se 

continuă cu ostetomia peretelui nazal lateral și de asemenea cu osteotomia septului nazal 

cartilaginos și a vomerului, la nivelul planșeului bucal.  

În acest mod, întreg blocul maxilar este desprins și se poate avansa conform planificării 

preoperatorii, pentru anomaliile de clasa a III-a,  se poate „impacta” sau „dezimpacta”. Fixarea 

blocului maxilar la baza osoasă, în noua poziție, se va realiza cu plăcuțe de osteosinteză și 
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șuruburi de titan, cu un design specific pentru chirurgia ortognată, cu „treaptă” care să permită 

fixarea în noua poziție [10]. 

 Osteotomia Le Fort 1 segmentară 
În cazul pacienților cu ocluzie deschisă sau când este necesară expansiunea transversală a 

maxilarului, o posibilitate de tratament chirurgical este osteotomia le Fort I segmentară. 

Maxilarul este secționat în mai multe fragmente: 2,3,4,5 sau chiar 6 în funcție de situația clinică, 

ceea ce permite corectarea curbei Spee nefavorabile sau o discrepanță transversală [44]. 

Tehnica operatorie presupune osteotomia le Fort I clasică, cu desprinderea întregului bloc 

maxilar de la baza craniului, după care, conform planificării preoperatorii, se realizează două 

osteotomii paramediane pe palatul dur, ce continuă cu osteotomii verticale interdentare între 

canin și primul premolar. Altă opțiune de plasare a osteotomiile verticale interdentare ar fi între 

canin și incisivul lateral [30]. În ambele cazuri, osteotomiile interdentare verticale conectează cu 

osteotomiile palatale. Este esențial de a menține mucoasa palatala intactă. În timpul realizării 

osteotomiile interdentare se secționează atent, pentru a nu leza rădăcinile dinților și vasele de 

alimentație [43]. 

 Tehnici chirurgicale alternative 
Osteotomiile tip le Fort II sau le Fort III sunt practicate în unele cazuri cu anomalii sau 

malformații faciale severe, cu hipoplazia întregului etaj mijlociu al feței. Osteotomia tip le Fort II 

se poate realiza pentru hipoplazie nazo-maxilara [40,58], anomaliile de clasa a III-a cu deficit 

maxilo-nazal: hipoplazia sau retrudarea oaselor nazale și maxilare, asociate cu un anumit grad de 

hipoplazie a regiunii infraorbitale, însă fără afectarea oaselor malare și a peretelui lateral al 

orbitei [19]. De asemenea, osteotomia de tip le Fort II este indicată pentru alungirea verticală a 

nasului prin rotația complexului nazo-maxilo-mandibular.  

Din punct de vedere statistic, osteotomia le Fort II este relativ rară și nu este întrebuințată 

foarte des (doar în 2% din ADM,  în cazul sindroamelor Crouzon, Treacher Collins, Apert).  

Osteotomia le Fort III a fost prezentată pentru prima dată în 1951 de către Sir Harold Gillies și 

colegii săi. Tehnica inițială a fost ulterior modificată de Paul Tessier în 1967. Se adresează 

anomaliilor de clasa a III-a cu deficit maxilo-malar sau maxilo-nazo-malar: hipoplazia sau 

retrudarea oaselor nazale și maxilare, a regiunii infraorbitale, inclusiv a peretelui lateral al 

orbitei. Pentru osteotomiile tip le Fort II și III, abordul este mixt: atât cutanat, bicoronal (la 

nivelul scalpului), cât și oral. La fel se practică în cazul sindroamelor cranio-faciale: Treacher 

Collins, Crouzon, Apert [19]. 

Osteotomiile enumerate mai sus sunt intervenții chirurgicale ortognate cu aplicabilitate 

limitată, din cauza dificultăților și riscurilor semnificative pe care le implică, un exemplu 

elocvent ar fi fracturile necontrolate ale bazei craniului. Din aceste motive, chiar și pentru 
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cazurile severe, de elecție este osteotomia le Fort I asociată cu intervenții de adiție osoasă șa 

nivelarea structurilor hipoplazice. 

Osteotomia segmentară anterioară a maxilei este o altă tehnică chirurgicală efectuată la 

nivelul maxilarului superior, utilizată pentru repoziționarea premaxilei în cazul anomaliilor 

verticale (open bite anterior) pentru retruzia dinților frontali. La fel, se utilizează cu succes în 

malocluziile sagitale clasa II/1 Angle pentru a trata protruzia grupului de dinți și a overjetului 

mărit ce nu poate fi rezolvat printr-un tratament ortodontic. Osteotomia implică extracția 

premolarilor 1 superiori [44]. 

1.3.4 Protocolul postoperator 
Indiferent de tipul de intervenție, de caracterul monomaxilar sau bimaxilar al acesteia și de 

metoda de osteosinteză, se recomandă imobilizarea intermaxilară ca ultimă etapă a intervenției 

chirurgicale.  

În prima zi postoperator se efectuează controlul radiologic și verificarea blocajului 

intermaxilar, stabilindu-se durata menținerii acestuia. În a doua zi se recomandă exerciții de 

închidere și de deschidere a gurii pentru mobilizarea condililor. Se evaluează ocluzia: raporturile 

ocluzale la nivel canin și molar, ocluzia psalidodontă, linia mediană, blocajul elastic 

intermaxilar. Se continuă zilnic cu exerciții de deschidere a gurii (elasticele se vor schimba la 

fiecare 2 zile). În continuare la vizitele de control se va verifica igiena orală, starea plăgilor 

postoperatorii, posibile hemoragii, hematoame, eliminări din plăgi, edeme, dacă sunt careva 

tulburări senzoriale. 

Între săptămânile a 3-a și a 4-a se îndepărtează gutiera. Se schimbă arcurile și elasticele, se 

examinează ocluzia. Se efectuează exerciții de deschidere a gurii. Pacientul este îndreptat la 

medicul ortodont pentru continuarea tratamentului.  

1.3.5 Tratamentul ortodontic post-chirurgical 
Această etapă are loc de preferință cât mai devreme, imediat după îndepărtarea imobilizării 

intermaxilare, practic la 4 săptămâni de la intervenția chirurgicală [10]. Obiectivul principal al 

etapei ortodontice post-chirurgicale este contenția ocluzală a rezultatului operator. Alte obiective 

ar fi: închiderea spațiilor interdentare reziduale, corectarea inocluziei verticale, alinierea dentară, 

sau alte corecții ocluzale minore. 

 

1.4 Tratamentul ortognatic pentru anomaliile în plan sagital, clasa II-a Angle 
Conceptual, pentru pacienții cu anomalii dento-maxilare de clasa a II-a se descriu 3 situații 

clinice: 1.retrognatism mandibular, 2.prognatism maxilar, 3.retrognatism mandibular asociat cu 

prognatism maxilar. 
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Pe lângă anomalie de bază în plan sagital, pot fi prezente și alte anomalii, în plan vertical 

sau transversal. Prima etapă o constituie diagnosticul corect al tipului de anomalie scheletală, din 

care rezultă stabilirea conduitei terapeutice. Forma anomaliei scheletale e apreciată pe baza 

analizelor cefalometrice. Un indice de diagnostic a formei scheletale pentru clasa a II-a îl oferă 

metoda Steiner, cu următoarele valori: SNA mărit asociat cu un prognatism maxilar, SNB 

micșorat- retrognatism mandibular; SNA mărit și SNB micșorat ce este caracteristic pentru o 

anomalie cu retrognatism mandibular și prognatism maxilar (variantă mai rar întâlnită). 

Odată stabilită necesitatea unui tratament ortognatic de către medicul ortodont și chirurg, 

prima etapă din cadrul tratamentului complex începe cu tratamentul ortodontic prechirurgical ce 

are ca obiective legate de corectarea formei dentare, aliniere dentară și corectarea basculărilor 

dentare. Planificarea cefalometrică prechirurgicală are drept scop avansarea mandibulei sau 

retrudarea maxilarului. 

Tratamentul chirurgical de bază vizează una din urmatoarele opțiuni, în dependență de 

forma scheletală a ADM de clasa a II-a: avansarea mandibulei retrognate, retrudarea maxilarului 

prognat, asocierea între acestea. Intervenția are ca obiectiv refacerea funcțională a ocluziei cu 

asigurarea raporturilor ocluzale de clasa I și a raporturilor normale între bazele osoase, cu 

refacerea fizionomiei. Tehnicile chirurgicale de osteotomie folosite pentru avansarea mandibulei 

sunt: osteotomia sagitală a ramului mandibular, osteotomia verticală a ramului mandibular, 

osteotomia în „L inversat” a ramului mandibular. În urma simulării a mai multor tehnici 

chirurgicale, medicul alege cea mai optimală pentru caz. Totuși, cea mai cunoscută și des 

utilizată este BSSO. La maxilarul superior, se poate practica osteotomia de tip le Fort I cu 

retrudarea maxilarului, le Fort I segmentară cu retrudare în cazul unor proalveolodenții maxilare 

sau în caz de discrepanțe transversale [10].  

 

1.6 Tratamentul ortognatic pentru anomaliile în plan sagital, clasa III-a Angle 
Pentru pacienții cu anomalii dento-maxilare de clasa III-a se descriu trei situații clinice: 

1.prognatism mandibular, 2.retrognatism maxilar, 3.asocierea dintre acestea. Ca și în cazul clasei 

a II-a, pe lângă anomalia de bază, mai pot exista și anomalii în plan vertical și transversal. 

O problemă dificilă de conduită o reprezintă anomaliile asociate, la care pacienții prezintă 

pe de o parte un prognatism mandibular anatomic și totodată un deficit de creștere sagitală a 

maxilarului. Această asociere este prezentă la aproximativ 18-20% dintre pacienții cu ADM de 

clasa a III-a. În contextul ADM clasa a III-a, metoda Steiner are următoarele semnificații: SNA 

micșorat semnifică retrognatism maxilar, SNB mărit – prognatism mandibular, SNA micșorat și 

SNB mărit pune în evidență o anomalie asociată, cu prognatism mandibular și retrognatism 

maxilar.  



 
27 

 

Odată stabilită necesitatea unei intervenții ortognatice, primul pas îl constituie tratamentul 

ortodontic de „decompensare” a anomaliei, corectarea formei arcadelor dentare și corectarea 

basculărilor dentare.  

Intervenția chirurgicală pentru anomaliile de clasa a III-a au drept scop retrudarea 

mandibulei, sau/și avansarea maxilei. Asocierile cu alte anomalii în plan vertical sau transversal, 

vizează corectarea suplimentară a acestora, fie prin modificări ale tehnicilor de bază (de exemplu 

pentru asocierea unui deficit maxilar, se realizează odată cu osteotomia de tip le Fort I și 

dezimpactarea maxilarului), fie timpi operatori suplimentari (cum ar fi genioplastia). Ținând cont 

de forma scheletală a anomaliei, se va alege între osteotomie mono- sau bimaxilară. Pentru 

osteotomiile bimaxilare se va practica o intervenție chirurgicală complexă, la maxilă cel mai 

frecvent o osteotomie de tip le Fort I cu avansarea maxilei și osteotomie sagitală a mandibulei 

Obwegeser - Dal Pont cu retrudarea mandibulei [10]. Dacă este necesar, la această etapă se 

realizează și o genioplastie. Inițial se va practica osteotomia mandibulei, cu retrudarea acesteia în 

poziția stabilită în planificarea preoperatorie cu ajutorul unui splint intermediar, care ghidează 

mandibula în poziția retrudată, pe baza raporturilor de ocluzie cu caracter temporar. După fixarea 

prin plăcuțe de osteosinteză a mandibulei, gutiera intermediară se îndepărtează și se practică 

osteotomia maxilarului și avansarea lui cu obținerea rapoartelor de ocluzie normale în plan 

sagital, la fel, cu ajutorul celui de-al doilea splint ocluzal. Se efectuează imobilizarea 

intermaxilară prin intermediul gutierei finale în raporturile de ocluzie corecte. Ulterior, blocul 

rigid rezultat, format din maxilă – splint - mandibulă va fi fixat prin sârmă. 

 

1.7 Complicațiile chirurgiei ortognate 
Chirurgia ortognatică, ca și orice altă intervenție chirurgicală, are riscurile și complicațiile 

sale. Complicațiile descrise în literatura de specialitate [1,3,7,12,16,17,31,45] sunt grupate în 

complicații senzitive (lacerația parțială sau secționarea totală a fibrelor nervului alveolar inferior, 

alveolari superiori anterior, mediu și posterior, infraorbital, fascicolul vasculo-nervos palatinal 

(FVNP), incisival), complicații legate de ATM (durere, dificultăți de deschidere și închidere a 

cavității bucale, cracmente, crepitații, resorbție condilară, deplasarea discului articular),  

vasculare (hemoragie, hematom intraoperator și postoperator), complicații supurative (sinusite, 

supurarea plăgii postoperatorie, osteomielite), lezarea țesuturilor moi, a periodontului și a 

dinților (lacerația țesuturilor moi și a țesuturilor periodontale intraoperator prin deraparea 

instrumentelor, necroza pulpară, mobilitate dentară patologică, fractura dentară, secționarea 

dinților), afectarea cavității nazale și a globului ocular (devierea septului nazal, lărgirea nasului 

secundar repoziționării maxilei, lezarea mucoasei sinuzale, leziuni oftalmice secundare afectării 

pachetelor vasculonervoase) rezultate estetice nesatisfăcătoare, malocluzie postoperatorie, 
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fractură spontană nedirijată a osului, recidivă scheletală, lipsa consolidării fragmentelor osoase, 

dehiscență.  

Un mod de evaluare a complicațiilor asociate cu o intervenție chirurgicală ar fi după felul 

în care ele sunt tratate. Clasificarea Clavien-Dindo (Clavien et al., 2009), care poate fi 

implementată în orice ramură a medicinei, împarte complicațiile ce pot apărea într-o operație în 5 

grade, după modul de severitate: gradul I - orice deviație de la parcursul normal postoperator fără 

tratament farmacologic sau chirurgical special. Tratamentul terapeutic pentru această grupă 

include analgezice, antipiretice, diuretice, electroliți, tratamentul infecțiilor. Gradul II - 

complicații ce necesită un tratament farmacologic mai complex decât gradul I, perfuzii de sânge 

și nutriție total parenterală. Gradul III - necesitatea unui tratament chirugical, endoscopic și 

examen radiologic în condiții de anestezie generală sau nu. Gradul IV - complicații care pot pune 

viața pacientului în pericol (de obicei care implică sistemul nervos central), ce necesită tratament 

în secția de terapie intensivă. Gradul V - complicații incompatibile cu viața. În 2019,  

F.M.Zaroni et al., [65] au publicat un studiu despre identificarea celor mai răspândite complicații 

ale chirurgiei ortognate și posibilii factori de risc, aplicând pentru prima dată clasificarea Clavien 

- Dindo în tratamentul ortodontico-chirurgical al ADM. Cele mai frecvente complicații au fost: 

malocluzia postoperatorie (la 12 pacienți), hemoragia (la 8 pacienți intraoperator și la 4 

postoperator), lezarea nervului alveolar inferior (9 pacienți), fractura spontană nedirijată a 

fragmentelor osoase (9 pacienți). Din complicațiile mai rare, putem cita recidiva, estetica 

nesatisfăcătoare, dereglări oculare, dehiscența plăgii, dereglări nazale, dispnea, infecția plăgii, 

pseudoartroza, disfuncția ATM, asociere sistemică cu tratament în terapie intensivă. Majoritatea 

complicațiilor (72,04%) au fost încadrate în gradul I după Clavien - Dindo, fapt ce arată că 

complicațiile chirurgiei ortognate tind sa aibă repercursiuni ușoare și o complexitate scăzută a 

tratamentului. De asemenea, accentuează ca chirurgia ortognată este o metodă sigură de 

tratament a pacienților cu ADM, a căror viață coditiană este perturbată. 

În concluzie, datele acestui studiu realizat de F.M. Zaroni et al., 2019, au adus un aport 

substanțial în identificarea riscurilor si complicațiilor asociate chirurgiei ortognate, dar și o serie 

de factori care influențează nemijlocit severitatea lor și, care, le putem explica pacientului. Pe 

lângă acestea, pentru cadrele medicale, este important de a ști aceste informații cu intenția de a 

îmbunătăți tactica operatorie, atât în perioada preoperatorie, cât și postoperatorie [65]. 

Majoritatea complicațiilor preoperatorii și postoperatorii sunt destul de bine cunoscute de 

pacienți, acest lucru fiind remarcat printr-un simplu dialog cu pacientul care se adreseaza pentru 

un tratament combinat. Dar este de datoria medicului sa le vocifereze și să le explice în detalii 

pacienților înaintea oricărei operații, cu semnarea unui acord informat. 
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1.8 Repere generale despre ATM și mușchii mobilizatori ai mandibulei 
Stabilirea unei armonii între dinți, mușchii mobilizatori ai mandibulei și ATM este un 

aspect esențial al chirurgiei ortognate în prevenirea unui șir de potențiale probleme și 

complicații. Deci, o armonie între acești trei piloni este cheia către succes. 

O atenție deosebită se atrage poziționării condililor articulari în fosa glenoidă, ceea ce 

constituie un moment de dezbatere în practica stomatologică de-a lungul anilor, diferiți autori 

având propria opinie în legatură cu acest lucru (începând cu concepții de la începutul anilor 

1900, apoi teoria lui Sears, care a introdus termenul de relație centrică, Posselt, Ricketts, Pankey 

și Mann). Ricketts a observat radiografic că pacienții sănătoși, ce prezintă confort articular, au o 

poziție a condilului amplasată la 1,5 mm de eminența articulară, 2,5 mm de fosa articulară și 7,5 

mm de meatul osului temporal. Odată cu implementarea rezonanței magnetice nucleare (RMN) 

în sfera stomatologică, opinia savanților s-a reîntors la concepția de a lăsa condilii să se așeze în 

poziția lor originală în fosă, determinată de anatomia articulației și de musculatură, în stare 

relaxată, netensionată. De aceea, înainte de intervenția chirurgicală propriu-zisă, după finisarea 

tratamentului ortodontic pre-chirugical, la pacienții cu simptomatologie articulară se recomandă 

medicație și splint terapie pentru 6 luni pentru a permite relaxare musculară, ca condilii articulari 

să se așeze într-o poziție necomprimată în fosa glenoidă și pentru a  proteja dinții și articulația de 

parafuncții musculare [23]. 

Dacă tratamentul ortodontico-chirurgical este o metoda de tratament de elecție pentru 

pacienții cu ADM severe, recunoscută de comunitatea medicală pentru faptul că ajută la 

armonizarea relațiilor scheletale faciale, atunci față de efectele chirurgiei ortognate asupra ATM 

există opinii controversate, fiind, în același timp, puține studii depsre satisfacția postoperatorie 

privind simptomele temporo-mandibulare. Conform datelor unui studiu retrospectiv, realizat de 

Jean-Paul Dujoncquoy et al., în 2010, au arătat că pacienții cu disfuncții preexistente ale ATM au 

avut îmbunătățiri semnificative după operație, cu ameliorarea durerii locale sau dispariției sale, a 

gradului de deschidere a cavității bucale. Pe de altă parte, s-au semnalat și cazuri în care, 

postoperator, la unii pacienți au apărut dureri articulare, cracmente și crepitații, în lipsa lor 

preoperator, ce țin de solicitarea crescută a articulațiilor după intervenție până când țesuturile 

moi și mușchii mobilizatori ajung la o stare de echilibru și se adaptează la noua poziție. În acest 

sens, trebuie de informat pacienții cu privire la această posibilitate, deoarece pacienții care cred 

ca au primit prea puține informații tind să fie nemulțumiți de rezultatele tratamentului [26]. 

Un alt factor, nu mai puțin important, în obținerea stabilității postoperatorii ține de mușchii 

mandibulei. Chirurgia ortognatică creează noi relații intermaxilare, iar mușchii mandibulei 

trebuie să se adapteze la noile necesități funcționale, iar această adaptare poate fi pozitivă sau, 

din contra, cu consecințe negative. Cu referire la acest subiect, Coclici Alina și coautorii (2019) 
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au arătat că  răspunsul variat al mușchilor după intervenție ar putea fi legat de inserția musculară 

și funcția lor. Toți pacienții incluși în studiu (26) au fost examinați prin ultrasonografie (USG) la 

o săptămână preoperator (T0), 1 lună postoperator (T1) și 9 luni postoperator (T2), termene ce ar 

indica interventul de timp postoperator când apar de obicei recidivele timpurii și tardive [14]. 

Schimbări statistice evidente în lungimea mușchilor depresori s-a produs în special la pacienții 

diagnosticați cu anomalie de clasa II-a, la 1 lună postoperator Astfel, digastricul și geniohioidul 

își modifică lungimea prin întindere în timpul intervenției de avansare a mandibulei 

(caracteristică pentru clasa II-a), mușchiul milohiod, a arătat un răspuns diferit, prin micșorarea 

lungimii și creșteri în lățime, iar acest lucru ar putea fi explicat prin faptul că mușchiul are o 

suprafață mare de inserție. Dimensiunile mușchilor maseter și temporal, în contrast cu cele a 

mușchilor coborâtori, nu au fost suferit schimbări importante în tratamentul anomaliilor de clasa 

II și III, ținând cont de inserția posterioară față de situs-ul operator. Rezultate similare cu referire 

la comportamentul mușchiului master au fost obținute și de alte studii în domeniu, prin 

compararea imaginilor CBCT-urilor preoperatorii șu postoperatorii [14]. Da-Hye Lee, Hyung-

Seog Yu în 2012 [15], au evaluat schimbările mușchiului master pe termen lung, cu follow-up la 

1 și 4 ani postoperator, după operație bimaxilară (Le Fort 1 și osteotomie verticală a ramului 

mandibular) pentru corectarea clasei III scheletale. În acest caz, de asemenea, nu au fost 

semnalate schimbări dimensionale, ceea ce indică o bună adaptare la un mediu scheletal nou și la 

creșterile cerințelor funcționale, în diferite tipuri de osteotomii ale mandibulei (BSSO și IVRO).  

 Pentru a evita complicațiile postoperatorii, se indică o abordare individuală a mușchiul 

pterigoid medial, în dependență de clasa scheletală. Când e necesară o avansare a mandibulei, 

mușchiul pterigoid medial este dezinserat de pe marginea inferioară a fragmentului distal, iar 

când e nevoie de o retrudare a mandibulei, la necesitatea se face stripping-ul mușchiului 

pterigoid medial și a ligamentului stilomandibular, pentru a evita deplasarea posterioară a 

fragmentului condilar [14]. 

În concluzie, informațiile obținute din literatură ne aduc la cunoștință că pacienții cu 

malocluzii scheletale de clasa II-a sunt cu mult mai susceptibi la o eventuală recidivă 

postoperatorie, decât cei cu clasa III-a, ce ține mai mult de întinderea fibrelor mușchilor 

suprahiozi. 
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2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE 
Cercetările clinice au la bază studiul descriptiv retrospectiv – utilizând arhivele clinice din 

ultimii 5 ani, din cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă 

(IMSP IMU) și prospectiv (2020-2021), perioadă în care s-a efectuat studiul curent. 

În cadrul IMSP IMU, metoda de studiu utilizata este dоcumеntаră – studiеrеа și аnаlizа 

dоcumеntеlоr mеdicаlе аlе pacienților internați în secția de chirurgie oro-maxilo-facială (OMF) 

din cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Caracteristica definitorie statistică a studiului care a 

stat la baza cercetării este un indicator absolut – prezența anomaliilor dento-maxilare la pacienți 

(codificate prin codul K070, K072, K078, K100), care necesită tratament chirurgical planic în 

regiunea OMF, în cadrul tratamentul combinat ortodontico-chirurgical. 

În perioada ianuarie 2016 – iulie 2021, în arhiva IMSP IMU, secția de chirurgie OMF, au 

fost studiate în total 8236 fișe de internare în secție, dintre care în 2016 – 1970, 2017 – 1748, 

2018 – 1479, 2019 – 1502, 2020 – 774, 2021 – 763, până în luna iulie. Din totalul fișelor de 

internare a pacienților în secție, s-au identificat și ulterior studiat 32 de fișe medicale de 

observație din staționar a pacienților cu ADM, internați în secția de chirurgie OMF, în perioada 

2016-2021, care au necesitat internare și tratament chirurgical planic. Din cele 32 de fișe 

medicale de observație din staționar, 16 fișe includ tratament chirurgical planic pentru ADM în 

plan transversal, la care s-a realizat disjuncția chirurgicală a maxilarului superior, astfel acești 

pacienți nu au fost incluși în baza de date.  În perioada 2020-2021, în contexul pandemiei cu 

Coronavirus, s-au efectat alte 6 intervenții chirurgicale de către D.Sîrbu împreună cu echipa, în 

cadrul Forum Clinic. Astfel, au fost identificați și studiați în total 22 de pacienți cu ADM în plan 

sagital, care au fost incluși în studiul nostru. Parametrii care au fost comparați la acești pacienți 

sunt: vârsta, sexul, data internării, tipul scheletal al ADM, proporționalitatea etajelor feței, 

simetria facială, profilul facial, ocluzia, intervenția chirurgicală și tipurile de osteotomii utilizate, 

regiunea operatorie, numărul de situs-uri chirurgicale, durata operației, numărul zilelor de 

spitalizare și complicațiile apărute. 

Pentru toți pacienții incluși în studiu parametrii menționați au fost colectați și evaluați în 

cadrul clinicii stomatologice SRL „Omni Dent”, la fel, acești pacienți au avut tratamentul 

ortodontic pre-chirurgical, iar planul de reabilitare a fost concordat în comun cu echipa de medici 

ortodont-chirurg. Tratamentul ortodontic pre-chirurgical a avut drept scop decompensarea 

ocluzală în cele trei planuri, poziționarea dinților în funcție de baza osoasă și corecția arcadelor 

dentare. La pacienții cu anomalii dento-maxilare, în mod fiziologic, dentiția va compensa 

funcțional anomalia, pentru a obține cea mai favorabilă ocluzie în condițiile anomaliei bazei 

osoase. În condițiile unei baze osoase necorectate prealabil de basculări dentare, pacientul ar 
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putea prezenta o inocluzie sagitală și verticală semnificativă. Este deci obligatorie repoziționarea 

ortodontică a arcadelor dento-alveolare în funcție de tipul intervenției preconizate. 

 Apoi, s-a efectuat planificarea intervenției chirurgicale utilizând soft-urile disponibile de 

planificare pentru simularea intervenției propriu-zise, vizualizarea rezultatului virtual 

postoperator, confecționarea ghidurilor chirurgicale și a splinturilor ocluzale. În timp real, 

rezultatele simulării au fost arătate și discutate cu pacienții, uneori modificate în funcție de 

doleanțele pacienților, însă ținând cont de normele antropometrice, astfel, planul aprobat de către 

pacient, a servit pentru realizarea intervenției chirurgicale. 

Pacienții din lotul de studiu au fost evaluați ca și cazul altor patologii în sfera OMF, în 

primul rând, prin examenul clinic, ce denotă, ca particularitate, modificări de dezvoltare 

scheletală și dento-alveolară vizible din normă frontală și sagitală, în cele trei planuri de referință 

(sagital, transversal, vertical). În studiul nostru ne vom axa doar pe modificările relevante în plan 

sagital. Ulterior, s-a continuat cu examenul fotostatic exooral (în normă frontală, laterală și 

semiprofil), și endooral (din normă frontală, laterală dreapta și stânga, arcada superioară și cea 

inferioară) ce permite măsurarea exactă a parametrilor morfologici. Din normă frontală, se 

analizează: proporția etajelor feței, simetria facială, raportul interlabial, conturul genian, 

suprafața incisivului superior expus în repaus și în surâs, linia surâsului. Din normă laterală, se 

evaluează: profilul etajului inferior, treapta labială, unghiul nazo-labial, unghiul labio-mentonier, 

unghiul submento-cervical, șanțul labio-mentonier, conturul mentonului, unghiul mandibular, 

conturul osului malar. La analiza acestora se va ține cont de realizarea fotografiei, astfel încât 

orizontala de la Frankfurt să fie paralelă cu planul orizontal real.  

Cât privește examenul endooral, ne interesează în special ocluzia statică și dinamică a 

pacientului, dar și existența sau lipsa unor tulburări de dezvoltare ale aparatului dento-maxilar 

(se evaluează respirația, tonicitatea grupelor musculare circumorale, starea ATM, deglutiția, 

masticația, fonația). Examenul endooral este urmat de analiza modelelor de studiu (prin metoda 

clasică din ghips sau modelele de studiu digitale) care furnizează informații privind dezvoltarea 

sagitală, transversală și verticală a arcadelor dentare prin indicii specifici, simetria și forma 

arcadelor, dezvoltarea tridimensională a bolții palatine, raportul între perimetrul arcadei dentare 

și perimetrul arcadei alveolare. În completare este utilă și o analiza a modelelor de studiu 

montate în articulator, ce permite evaluarea ocluziei dinamice și obținerea unei estetici 

superioare. Inițial, primele intervențiii chirurgicale din studiul nostru erau planificate cu ajutorul 

modelelor de studiu din ghips montate în articulator transferate prin intermediul arcului facial, 

iar pe baza acestor date, în mod clasic, se fabricau splinturile ocluzale. Însă, ținând cont de 

tendințele contemporane – imaginile 3D obținute în baza CBCT-ului sau a CT-ului multispiralat, 

metodele clasice au fost treptat înlocuite cu cele moderne – digitale. 
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Decizia de a opta către tratament combinat ortodontico-chirurgical, a fost susținută de 

indicii analizei cefalometrice după Steiner (unghiurile SNA, SNB, ANB) – valori cu 5 grade mai 

mici decât limita inferioară a  intervalului de referință pentru anomaliiile de clasa III și valori cu 

5 grade mai mari decât limita superioară a intervalului de referință pentru anomaliile de clasa II .  

Ker si al. [32] au raportat necesitatea intervenției chirurgicale la pacienții cu malocluzie clasa III 

ce au unghiul ANB  <- 4°, înclinarea incisivilor inferiori < 83° față de planul mandibular. Rabie 

și al. în 2008 au sugerat că pacienții cu unghiul Holdaway mai mic de 12° au nevoie de tratament 

ortognatic, un unghi mai mare ar putea fi corectat cu succes prin camuflaj ortodontic. Eslami și 

al. adaugă că o valoare a analizei Wits  < -5,8 mm este indicație către chirurgie.  Cu privire la 

clasa II-a scheletată, acestea sunt mai des tratate printr-un camuflaj ortodontic decât clasa III. 

Tucker MR, în 1995, a constatat că adolescenții cu clasa II-a, ce au încheiat perioada de creștere, 

ar avea nevoie de chirurgie în tratamentul malocluziei daca overjetul > 10 mm, distanța din 

Pogonion la perpendicular din Nasion (poziția mandibulei la baza craniului după McNamara) 

este mai mare de 18 mm, lungimea corpului mandibular mai mică de 70 mm, înălțimea facială 

mai mare de 125 mm.  

Toți pacienții cu indicație către tratament combinat ortodontico-chirurgical, au fost 

cercetați paraclinic radiologic prin OPG, CBCT, TRG (cu aparatul Orthophos SL, Dentsply 

Sirona, prin programul Sidexis.4), CT multispiralat a regiunii cranio-maxilo-faciale.  

✔ OPG-ul fiind o metodă radiologică panoramică a cavității bucale, oferă medicului 

stomatolog o imagine de ansamblu a situației clinice a pacientului. Din punct de vedere 

ortodontic, ajută la evidențierea anomaliilor de dezvoltare dento-maxilară, asimetrii, prezența sau 

lipsa dinților supranumerari, incluși sau dacă sunt anodonții dentare. Se atrage o deosebită atenție 

paralelismului radicular.  

✔ CBCT-ul are o valoare esențială prin furnizarea imaginilor 3D (imagini în 3 planuri: 

coronar, sagital și axial), ce ajută la diagnosticul cu precizie al discrepanțelor oaselor maxilare în 

plan transversal, diagnosticul incluziei dentare, al dinților supranumerari sau a hipodonției, 

evidențierea patologiei articulare. La fel, dă informații importante în cazurile cu malformații 

congenitale, în anomaliile scheletale care au indicație către chirurgie ortognatică, evaluarea 

volumului căilor aeriene.  

✔ TRG de profil permite analiza structurilor osoase cranio-faciale și a părților moi în sens 

sagital și vertical, prin intermediul valorilor indicilor cefalometrici după diferiți autori. 

✔ CT spiralat al regiunii cranio-maxilo-faciale se indică cu scopul de a oferi medicului o 

imagine de ansamblu a regiunii faciale. Ulterior în baza sa are loc planificarea virtuală, se 

determină tactica chirurgicală și volumul operator. Se indică efectarea CT-ului în relație de 

ocluzie a mandibulei. 
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 În continuare, s-a realizat scanarea intraorală cu scanerul Trios 3 (3Shape) pentru a obține 

o amprentă digitală a arcadelor dentare, a țesuturilor moi și a ocluziei pacientului. Consecutiv, s-

au suprapus datele computer tomografului cu modelele virtuale ale arcadelor dentare scanate, 

printr-un proces de triangulare, obținând imagini tridimensionale ale țesuturilor moi, scheletului 

osos și ale dinților. Planificarea chirurgicală virtuală s-a realizat prin intermediul programului 

Dolphin 3D Imaging and Management Solutions. 

Pentru spitalizarea și efectuarea intervențiilor fără riscuri vitale, pacienții au fost supuși 

următoarelor testări paraclinice de rutină: hemoleucograma, probele hepatice, indicii de 

coagulabilitate, ionograma serică, glucoza sângelui, grupa și factorul Rh, analiza generală a 

urinei, ECG. La pacienții cu deviații de la normă, s-a temporizat intervenția până la normalizarea 

analizelor. 

Parametrii statistici menționați mai sus au fost identificați, colectați și introduși în 

Microsoft Excel obținând o bază de date. Paramentrii i-am prelucrat pentru a obține date 

obiective necesare studiului, care vor fi expuse ulterior. 
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3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII 
În studiul curent s-au inclus 22 de pacienți (14 femei – 63,63% și 8 bărbați – 36,36%) cu 

vârsta cuprinsă între 20 și 46 ani, cu anomalii în plan sagital: 16 operați în cadrul IMSP IMU (11 

femei și 5 bărbați) și 6 în cadrul Forum clinic (3 femei și 3 bărbați).  

În secția de Chirurgie oro-maxilo-facială din cadrul IMSP IMU din Chișinău, în perioada 

ianuarie 2016 – iulie 2021, s-au internat în mod planic 16 pacienți, la care s-au efectuat operații 

de chirurgie ortognată ca metodă de tratament a ADM în plan sagital (independente sau asociate 

cu anomalii în alte planuri) din totalul de 32 de pacienți la care s-a stabilit diagnosticul de 

anomalie dento-maxilară. Alți 16 pacienți au urmat o primă intervenție chirurgicală de disjuncție 

a maxilarului superior, pentru tratamentul anomaliilor sagitale asociate cu maxilar îngust, care pe 

viitor urmează a fi reabilitați și în plan sagital. O pacientă inclusă în studiu a urmat consecutiv 2 

intervenți chirurgicale în 2017 și, respectiv, în 2019 pentru tratamentul ADM clasa III scheletală 

asociată cu maxilar îngust. Inițial s-a efectuat disjuncția chirurgicală a maxilarului superior 

pentru corectarea discrepanței transversale, urmată de osteotomie bimaxilară. O altă abordare în 

astfel de situații ar fi corectarea intraoperatorie a discrepanței transversale printr-o osteotomie 

segmentară a maxilei, metodă care am utilizat-o într-unul din cazurile incluse în acest studiu. 

Numărul total de pacienți cu ADM (32) operați în cadrul secției în perioada ianuarie 2016 - 

iulie 2021 este mic, în comparație cu totalul fișelor de internare în secție (8236) și constituie 

0,38%. Aceste date pun în evidență faptul că tratamentul chirurgical ortognatic ocupă un loc 

minor în asistența medicală din cadrul secției de Chirurgie oro-maxilo-facială. La fel, motivele 

ce ar justifica frecvența mai joasă sunt informarea precară a pacienților și a medicilor 

stomatologi despre această metodă de reabilitare, frica de morbiditatea înaltă pe care operația o 

avea în trecut în lipsa cunoașterii despre  disponibilitatea tehnică actuală. Frica de un act 

chirurgical face ca o bună parte din pacienți să nu fie de acord cu acest tip de abord, pledând 

pentru un tratament ortodontic de compensare a anomaliei, în contextul în care indicele de 

afectare a populației prin ADM în țara noastră este destul de mare (la 11-14 ani s-a determinat un 

indice cu valoarea de 55,8%, la 15-18 ani de 30,8%) conform datelor studiului descriptiv 

„Morbiditatea prin anomalii dento-maxilare în Republica Moldova”, demarat de Trifan 

Valentina, Lupan Ion, Calfa Sabina, Trifan Daniela în 2015. Datele prezentate de spitalul Johns 

Hopkins, Maryland, SUA, sugerează că aproximativ 15% din pacienții cu anomalii dento-

maxilare severe, nu pot fi reabilitați printr-un tratament ortodontic convențional și ar fi candidați 

pentru chirurgie ortognată.   

În Figura 1 vizualizăm repartizarea anuală a numărului intervențiilor chirurgicale realizate 

pentru tratamentul ADM în IMSP IMU. Se remarcă o creștere a numărului intervențiilor 

chirurgicale în perioada 2016-2019, dată de familiarizarea populației cu disgnații severe despre 
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această metodă de reabilitare sigură. În perioada 2019-2021 se observă o descreștere a numărului 

operațiilor efectuate, în contextul pandemiei cu Covid-19 când, prioritar, se realizau intervețiile 

chirurgicale de urgență.  

 

 
Figura 1. Repartizarea anuală a numărului intervențiilor chirurgicale realizate pentru 

tratamentul ADM în IMSP IMU 

 

În contextul pandemiei, pentru reabilitarea pacienților cu ADM cu acuze funcționale și 

estetice s-au efectuat 6 operații chirurgicale în clinica Forum pe perioada anilor 2020-2021, care, 

după cum am menționat anterior, au fost încadrate în studiul nostru împreună cu operațiile din 

cadrul IMSP IMU. 

 Pe parcursul anului 2021 (tabelul 1) în instituțiile medicale din Chișinău s-au efectuat 11 

operații de osteoplastie a maxilarelor (în toate planurile), care corespund unei incidențe a 

chirurgiei ortognatice în RM de 0,00042% (calculată pe bază populației țării de 2,597,100 

locuitori la 01.01.2021, cu excluderea Transnistriei). Făcând o comparație cu incidența chirugiei 

ortognatice în alte țări, în Suedia incidența ei în anul 2011 a fost de 0,0094% (calculată pe baza 

populației țării în 2011 de 9,482,855 locuitori), conform datelor publicate de Max Andrup, Jesper 

Elenius, Eusebio Ramirez și Mats Sjöström în articolul „Indications and Frequency of 

Orthognathic Surgery in Sweden – A Questionnaire Survey” [41]. În SUA, în 2008 s-au 

înregistrat 10,345 spitalizări pentru chirurgie ortognatică, ceea ce corespunde cu o incidență de 

0,0034% (calculată pe bază populației Statelor Unite ale Americii de 304 milioane de locuitori). 

Totuși, studiul este incomplet din cauza neparticipării a 5 state la realizarea sa. Aceste date ne 

induc la concluzia că în pofida faptului că țările cu o dezvoltare economică mai înaltă sunt dotate 

cu tehnologie mult mai performantă de diagnostic, planificare și tratament, numărul de operații 

de chirurgie ortognată pe an raportat la numărul populației nu este cu mult mai mare decât în țara 
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noastră. Astfel, putem conchide că o vizită de rutină la medicul stomatolog încă din copilărie 

duce la stabilirea precoce a diagnosticului de anomalie dento-maxilară, ce poate fi ameliorată 

prin instituirea unui tratament ortodontic profilactic și interceptiv încă în perioada de creștere și 

dezvoltare a aparatului dento-maxilar. 

 

Tabelul 1. Repartizarea pe ani a numărului de operații ortognate efectuate pentru 

tratamentul pacienților cu ADM 

Anul 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Numărul de 
intervenții 
chirugicale 
efectuate 

2 4 5 9 7 11 

 

Figura 2 reprezintă repartizarea pe vârste a pacienților din grupul de studiu. Astfel, s-au 

adresat pentru tratament chirurgical cel mai mult pacienții cu vârsta cuprinsă între 25-29 

(27,27%) ani și 30-34 ani (27,27%).  

 

 
Figura 2. Repartizarea pe grupe de vârstă a pacienților din grupul de studiu 

 

Vârsta minimă a pacienților din grupul de studiu este de 20 ani iar cea maximă de 46 ani. 

Vârsta minimă corespunde cu indicațiile către chirurgie ortognatică descrise în literatura de 

specialiate despre definitivarea creșterii scheletului facial înainte de operație. În medie, acest 

proces fiziologic se finisează aproximativ la vârsta de 16 ani la fete și la 18 ani la băieți. Sunt 

cunoscute mai multe metode de apreciere a stadiului creșterii scheletului facial, de exemplu: 

0

1

2

3

4

5

6

20-24 ani 25-29 ani
30-34 ani

35-40 ani
41-46 ani

3

6 6

5

2



 
38 

 

indicele carpal, indicele de maturație a vertebrelor cervicale.  Indicele carpal presupune 

efectuarea unei radiografii suplimentare din partea pacientului, care ar putea crea incomodități, 

de aceea, indicele de maturație a vertebrelor cervicale (CVM) este mai des folosit, deoarece este 

interpretat pe TRG, film radiologic de rutină pentru diagnostic ortodontic. Această metodă a fost 

descrisă pentru prima dată de Lamparski în 1972 [39]. Se cunosc 6 stadii de maturare a 

vertebrelor cervicale în care se urmărește schimbarea aspectului marginii inferioare a corpului 

vertebrelor cervicale (din plat în concav). Etapa 1 de maturație a vertebrelor cervicale indică că 

marginile inferioare ale corpurilor tuturor vertebrelor cervicale sunt plate. În etapa 2 se dezvoltă 

o concavitate la nivelul marginii inferioare a corpului vertebrei a doua. Înălțimea verticală 

anterioară a corpurilor vertebrelor crește. Urmează dezvoltarea concavității la nivelul marginii 

inferioare a corpului celei de-a treia (în stadiul 3), a patra și a cincea (în stadiul 4) vertebră 

cervicală. În etapa a 5-a, concavitățile sunt bine definite în marginile inferioare ale corpurilor 

tuturor celor 6 vertebre cervicale. Corpurile au o formă aproape pătrată, iar spațiile dintre corpuri 

sunt reduse. Etapa 6 presupune că toate concavitățile s-au adâncit, iar înălțimea vertebrelor 

depășește lățimea lor [39]. 

 

  

Figura 3. Reprezentarea schematică a indexului de maturitate a vertebrelor cervicale 

 

În Figura 3, etapele CS1 și CS2 sunt pubertare, CS3 și CS4 cuprind creșterea bruscă 

pubertară, iar CS5 și CS6 sunt postpubertare. Laila Baidas în articolul său intitulat „Correlation 

between cervical vertebrae morphology and chronological age in Saudi adolescents” [34] 

prezintă date despre corelația dintre indexul verbrelor cervicale și vârsta pacientului. Așadar 

vârsta pacienților de sex feminin cu stadiul 6 CVM este în medie de 15 ± 1,6 ani, iar la pacienții 

de sex masculin 16 ± 0,5 ani. Este recomandat de aplicat una din aceste metode la tineri pentru a 
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fi convinși de finisarea procesului de creștere a organismului și prevenirea unor ulterioare 

recidive. În studiul nostru, pentru aprecierea creșterii scheletului facial s-a aplicat indexul de 

maturitate a vertebrelor cervicale. La toți pacienții, conform clasificării respective, s-a determinat 

stadiul 6 de maturitate a vertebrelor cervicale, deci având o vârstă optimă pentru intervenții 

chirurgicale. Vârsta maximă vine să accentueze că și persoanele mai în vârstă au motivație către 

această metodă de tratament, argumentând-o cu acuze funcționale care le alterează modul de 

viață, spre deosebire de tineri - care invocă în special acuze estetice. 

 

 
Figura 4. Repartizarea după gen a pacienților din grupul de studiu 

 

Din figura 4 putem observa că raportul dintre sexul feminin și masculin care au optat 

pentru tratament chirurgical este de 1,75:1, ce rezultă din faptul că sexul feminin este mai 

susceptibil la un complex de inferioratate care să-i afecteze viața coditiană în condițiile unei 

imperfecțiuni ale scheletului facial decât sexul masculin. Vârsta medie a pacienților de sex 

masculin este de 28 ani, iar a pacienților de sex feminin – 33 ani, valoari ce nu accentuează o 

diferență mare a vârstei medii a pacienților de sex feminim și masculin care s-au adresat pentru 

un tratament combinat. 

Figura 5 reflectă divizarea pacienților cu ADM în plan sagital după clasa scheletală care au 

urmat operații de chirurgie ortognată. Astfel, din totalul pacienților, 5 (22,7%) au prezentat clasa 

2 scheletală, iar 17 (77,3%) – clasa 3 scheletală. În RM, datele studiilor epidemiologice 

(studierea a 1710 chestionare a pacienților din Sudul, Nordul și Centrul țării) [59] arată că 

malocluzia de clasa 1 Angle ocupă 56,9±1,19%, clasa 2 Angle însumează 17,7±0,92%, pe când 

clasa 3 Angle – doar 2,2±0,35% din totalul ADM în plan sagital (figura 6). 
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Figura 5. Repartizarea după clasă scheletală a pacienților cu ADM în plan sagital 

 

 
Figura 6. Frecvența malocluziilor sagitale în RM în lotul de cercetare (2015) 

 

Cu toate acestea, analizând datele din figura 5 și 6 concludem că pacienții cu ADM clasa 3 

scheletală au beneficiat în număr mai mare de tratament chirurgical ca metodă de tratament, deși 

frecvența lor ca malocluzie în plan sagital este cea mai mică. Opinia noastră este că efectuând un 

raport orientativ între numărul cazuri de operații la numărul de pacienți cu malocluzie, observăm 

ca intervențiile chirurgicale pentru clasa 2 au fost efectuate în număr mai mic decât indicate. 

Aceste date sunt în consens cu studiile analizate din literatura de specialitate, care afirmă că 

pacienții cu ADM clasa 2 Angle preferă camuflajul ortodontic ca metodă de tratament de elecție, 

obținându-se în cadrul său și o armonizare a esteticii faciale, pe când formele gnatice ale ADM 

clasa 3 Angle, cu prognatism mandibular adevărat - sunt exclusiv tratate chirurgical.  
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Studiind fișele de internare în secție ale pacienților, am observat că la majoritatea 

pacienților ADM este prezentă de la naștere, dar în copilărie nu era atât de evidentă. Dereglările 

estetice și funcționale s-au accentuat odată cu atingerea perioadei pubertare, ce coincide cu 

apogeul de creștere a oaselor maxilare. Unii pacienți au menționat efectuarea anterior a unui 

tratament ortodontic, dar fără succes. De exemplu: la 2 pacienți (D/D 25 ani, G/Z 28 ani – la 

momentul adresării), anterior s-a efectuat disjuncția nechirurgicală ineficientă a suturii palatine 

în vederea reabilitării discrepanței transversale (pacienta G/Z – a menționat că la 14 ani a purtat 

aparat mobilizabil), pacientul B/M 25 ani, a relatat că în copilărie a urmat tratament ortodontic 

pentru tratamentul malocluziei clasa III, dar patologia a recividat.  

În tabelul 2 sunt expuse  câteva date de examinare clinică a pacienților cu anomalii în plan 

sagital, clasa II și clasa III Angle. 

 

Tabelul 2. Datele examenului clinic al pacienților 

Clasa 

scheletală 

Proporționalitatea etajelor 

feței 

Simetria facială Profil facial 

 

 

 

 

Proporțio

nale 

Etajul 

inferior 

mărit 

Etajul 

inferior 

micșorat 

Simetrică Asimetrică Convex Concav Drept 

Clasa 2 1 - 5 4 1 5 - - 

Clasa 3 - 17 0 13 4 - 17 - 

 

Remarcăm că la pacienții cu anomalii de clasa a II-a Angle, etajul inferior al feței este 

micșorat și au un profil facial convex tipic sau cu aspect „de cioc de pasăre”, endobucal au 

prezentat ocluzie distalizată. Anomalia poate fi independentă sau asociată cu anomalii în alte 

planuri. De exemplu, studiind simetria lor facială, o pacientă a prezentat față asimetrică, ce 

indică prezența unei anomalii în plan transversal. La pacienții cu anomalii de clasa a III-a Angle, 

etajul inferior al feței este mărit și au un profil facial concav, cu o ocluzie mezializată. Ca și în 

cazul anomaliilor de clasa a II-a, la 4 pacienți s-a depistat și asocierea unei discrepanțe în plan 

transversal, dată de asimetria facială. 

Figura 7 pune în evidență faptul că cele mai multe ADM în plan sagital au fost tratate prin 

operații ortognatice bimaxilare, la nivelul maxilei și a mandibulei (40,9%), urmate de operații 

monomaxilare cu interesarea maxilei (22,7%) și a mandibulei (18,18%). Despre acest lucru au 

menționat Johnston și al.[29], care au raportat că operațiile bimaxilare sunt mai frecvent întâlnite 

(aproximativ 75% din cazuri), având o rată de reușită de 3,4 ori mai mare față de cele 

monomaxilare. Procentul mai scăzut al operațiilor chirurgicale cu caracter bimaxilar obținut în 
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studiul nostru – 40,9% decât cel prezentat de Johnston și al. – 75% ar putea fi motivat de faptul 

că pacienții refuză operațiile bimaxilare din cauza morbidității mai mari ce ține de implicarea 

mai multor zone faciale, respectiv, a mai multor formațiuni anatomice cu risc vital, fricii de 

rezultatele postoperatorii, precum și din cauza opiniei rezervate a medicilor stomatologi despre 

metoda respectivă de tratament, cu toate că actualmente există programe și soft-uri moderne de 

planificare și tratament, ce oferă predictibilitate operației, iar rezultate mai bune sunt obținute 

prin operații bimaxilare. 

 

 
Figura 7. Caracterul monomaxilar sau bimaxilar al intervențiilor de chirurgie ortognată 

 

Osteotomiile de elecție utilizate pentru operația de osteoplastie bimaxilară (cea mai 

frecventă din studiul nostru) au fost Le Fort 1 pentru maxilarul superior și osteotomia bilaterală 

sagitală a ramului mandibular (BSSO) pentru mandibulă. La necesitate, în cazul în care 

diagnosticul de anomalie scheletală a implicat necesitatea repoziționării mentonului s-a realizat 

și o genioplastie printr-o osteotomie orizontală a simfizei mentoniere (HSOMS) sau genioplastie- 

extinsă „chin wing”. La pacienții cu asocierea unei anomalii și în plan transversal de tipul – 

maxilar îngust, s-a recurs la o osteotomie Le Fort 1 segmentară ce oferă reabilitarea ADM în 

plan sagital, asociată cu o discrepanță transversală. Principalele tipuri de osteotomii, enumerate 

anterior, dar și frecvența lor este prezentată în figura 8. 

Există o corelație evidentă între numărul de situs-uri chirurgicale și regiunea anatomică în 

care se practică osteotomia cu durată propriu-zisă a intervenției. Astfel, în figura 9 observăm că 

cele mai lungi operații au durat în medie 325 min și au interesat 3 situs-uri chirurgicale: maxila, 

mandibula și mentonul. Cele mai scurte operații au durat în medie 148 min și au interesat doar 

osteotomia maxilei. Cu cât mai multe regiuni anatomice au fost interesate, cu atât durația 
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intervenției a fost mai mare. Operațiile bimaxilare ce intereseaza osteotomia maxilei și a 

mandibulei, și care au fost, de altfel, cele mai frecvent întâlnite în studiul nostru pentru 

reabilitarea pacienților cu ADM, au durat în medie 300 min. Spre deosebire de osteotomia Le 

Fort 1 pentru maxilarul superior, osteotomia bilaterală sagitală a ramului mandibular, care, la fel, 

a interesat un singur situs chirurgical,  a durat mai mult (216 min). Acest lucru poate fi explicat 

prin faptul că mandibula este un os mobil, articulat și este sediul a numeroase inserții musculare. 

Caracteristicile sale anatomice, vizualizare limitată și dificilă a pachetului vasculo-nervos 

alveolar inferior în timpul osteotomiei sunt câteva din argumentele oferite de literatura de 

specialitate ce susțin gradul de dificultate mai mare a unei osteotomii la nivelul mandibulei. 

 

 
Figura 8. Frecvența tipurilor de osteotomii utilizate în chirurgia ortognatică 

 

Nu se determină o strictă corelație între durata intervențiilor monomaxilare (maxilă sau 

mandibulă) și cele bimaxilare (maxilă și menton, mandibulă și menton), deoarece examinarea 

pacienților este într-o perioadă de dezvoltare a metodelor de chirurgie ortognată în care la etapele 

inițiale planificarea se realiza subiectiv, respectiv și durata propriu-zisă a intervențiilor era mai 

mare. Ulterior, timpul fiind mai mic o dată cu digitalizarea planificării. La aceasta mai poate fi 

adăugate unele accidente introperatorii precum hemoragia sau fractura spontană nedirijată ce 

măresc timpul intervenției, particularitățile anatomice și nu în ultimul rând  - abilitățile 

chirurgicale ale medicului, care se desăvârșesc în timp. 
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Figura 9. Dependența dintre durata operației (min) și tipul de intervenție chirurgicală 

 

Un timp mai mic al intervenției chirurgicale scade gradul de morbiditate, hipoxia, crește 

aportul vascular și nutrițional al țesuturilor, respectiv stimuleaza regenerarea. Totuși, tendința de 

micșorare a duratei unei intervenții pentru obținerea avantajelor enumerate anterior, s-ar putea 

solda cu accidente și complicații mult mai grave. În acest sens, se consideră că timpul optimal al 

unei intervenții chirurgicale care să nu epuizeze rezervele organismului ar fi în medie de 3,5- 4h. 

Durata unei operații de chirurgie ortognată monomaxilară durează în medie 2h, cea bimaxilară 

respectiv 4h, în lipsa accidentelor și complicațiilor intraoperatorii și se încadrează, astfel, în 

timpul optimal, atât pentru a permite organismului să se refacă, cât și pentru o maximă atenție și 

concentrație a medicului către situs-ul operator. 

Dependența dintre numărul zilelor de spitalizare și numărul de regiuni anatomice implicate 

în operația ortognatică este prezentată în figura 10. Datele obținute nu relevă o dependență strictă 

între cele 2 variabile, astfel, pacienții cu operație monomaxilară la nivelul maxilei și cei cu 

operații bimaxilare la maxilă și mandibulă au fost internați pe o perioadă medie de 4 zile. 

Trumatismul operator este echivalent în cazul operațiilor monomaxilare, cât și bimaxilare, iar 

numărul zilelor de spitalizare este influențat mai mult de voința pacientului. În cazul pacienților a 

căror tehnica operatorie a inclus 3 situs-uri chirurgicale, durata de spitalizare a fost de 6 zile, iar 

pentru pacienții cu osteotomia mandibulei, respectiv, un singur situs chirurgical – aproximativ 7 

zile. Această cifră din urmă este justificată de faptul că 2 pacienți care au urmat BSSO au avut 

complicații intraoperatorii (fractura spontană nedirijată a fragmentului mic) și postoperatorii 

(supurarea plăgii osoase). 
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Figura 10. Dependența dintre numărul zilelor de spitalizare și numărul de regiuni 

anatomice implicate în operația ortognatică 

 

În studiul curent, complicații operatorii s-au depistat în cazul pacienților care au urmat 

BSSO, legate de particularitățile individuale ale anomaliei și metoda ei de tratament. Acestea 

sunt: fractura spontană nedirijată a fragmentului mic și supurarea plăgii osoase. Rezultate 

similare au obținut F.M.Zaroni și coautorii în studiul „Complications associated with 

orthognathic surgery: A retrospective study of 485 cases”, care au subliniat că prevalența 

complicațiilor asociate chirurgiei ortognate a fost mai mare la pacienții ce au urmat osteotomie 

BSSO sau Le Fort 1 segmentară.  

Etapa chirurgicală din cadrul tratamentului combinat ortodontico-chirurgical în sine 

comportă riscuri intraoperatorii și postoperatorii, ce țin de formațiunile anatomice ce traversează 

oasele maxilare, motiv pentru care ele sunt aduse la cunoștință și explicate pacientului 

preoperator. Trauma chirurgicală inevitabilă în timpul operației pentru a avansa sau a retruda 

oasele maxilare într-o poziție corectă între ele și față de baza craniului, precum și pentru a obține 

o ocluzie fiziologică, duc intraoperator la hemoragii sau hematoame și stări postoperatorii 

acceptabile din punct de vedere a traumatismului suportat: hipoestezie sau anestezie, edem, 

dureri. 

Perioada postoperatorie include păstrarea imobilizării intermaxilare din sârmă pe o durată 

de 4 săptămâni, argumentată de particularitățile oaselor maxilare, timp în care are loc formarea 

calusului osos. După Kelsch și Kiener, formarea calusului osos la nivelul oaselor faciale decurge 

în 4 faze consecutive [50]: calusul fibrino-proteic (6-8 zile), calusul fibros-condroid (până la 16-

18 zile), calusul osos primitiv (mai mult de 16-18 zile) și calusul osos definitiv (după 4 
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săptămâni). Îndepărtarea prea devreme a imobilizării intermaxilare va duce la expunerea unui 

calus incomplet format, cu repersiuni ulterioare.  

Pacientul are o alimentație deficitară din cauza imobilizării intermaxilare, ce duc la 

pierderi în greutate din cauza reducerii rației alimentare și insuficienței unuia sau mai multor 

elemente nutritive. De aceea, este necesar de informat pacientul să asigure o alimentație 

corespunzătoare, moale, dar completă, bogată în proteine, săriri minerale și vitamine, pentru a 

asigura formarea cât mai rapidă a calusului. 

 Zilnic se fac pansamente și este de datoria pacientului să atragă o atenție deosebită igienei 

bucale, pentru a evita asocierea unor procese inflamatorii. Igiena bucală se va menține prin 

spălături foarte dese cu soluții slab antiseptice și pentru a îndepărta toate resturile alimentare. 

Sunt foarte utile jeturile de apă de la un irigator bucal, cu un efect mecanic favorabil pentru 

îndepărtarea resturilor alimentare, dar și pentru masarea gingiei. Spălarea cu peria de dinți este 

permisă în măsura în care nu deplasează firele metalice de imobilizare, se realizează un masaj 

gingival fin. Se poate produce o ușoară iritație a parodonțiului marginal, care se va remite la 

câteva zile după îndepărtarea dispozitivelor de imobilizare. Drenurile se înlătură la 2-3 zile, iar 

suturile la 7-8 zile. Se administrează medicație antimicrobiană cu penicline sau cefalosporine 5-7 

zile, antiinflamatoare 2-3 zile și analgetice la durere. 

Pentru a argumenta rezultatele obținute mai sus și a sublinia particularitățile tratamentului 

combinat ortodontico-chirurgical, voi suplini review-ul cu două cazuri clinice despre tratamenul 

ADM în plan sagital prin chirurgie ortognatică, axându-ne doar asupra etapei chirurgicale din 

protocolul standard (Anexa 5, 6). 
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CONCLUZII 
1.  În literatura de specialitate este suficient elucidată problema ADM, cu predominarea 

informației despre metodele contemporane de diagnostic și tratament. Acest fapt demonstrează 

actualitatea problemei și necesitatea studiilor în continuare. 

2.  Analiza datelor statistice efectuate în baza fișelor medicale de staționar au confirmat 

datele descrise în literatură, astfel la toți pacienții operați s-a utilizat osteotomia mandibulei prin 

BSSO și a maxilei prin Le Fort 1 sau Le Fort 1 segmentară (în cazul asocierii unei discrepanțe 

transversale). La necesitate s-a efectuat genioplastie în funcție de forma clinică a anomaliei în 

plan sagital. 

3. Tratamentul chirurgical de staționar a avut următoarele particularități în funcție de clasa 

scheletală: pentru pacienții cu clasa III scheletală (ce alcătuiesc 77,3 % din lotul de studiu) planul 

de tratament standard a presupus retrudarea mandibulei, sau/și avansarea maxilei, iar în cazul 

clasei II scheletale (22,7 % din totalul pacienților operați prin chirurgie ortognată) – s-a efectuat 

avansarea mandibulei retrognate sau/și retrudarea maxilarului prognat, cu dezinserția mușchiului 

pterigoidian intern pentru a preveni recivida. 

4. Review-ul literar a fost suplinit cu două cazuri clinice, evaluând tratamentul ortognatic 

ca metodă de reabilitare a pacienților cu ADM în plan sagital prin prisma acuzelor preoperatorii 

ale pacienților. Postoperator, la pacienți a dispărut complexul de inferioritate prin ameliorarea 

esteticii faciale, precum și atenuarea acuzelor funcționale. 
5. Acest studiu vine să confirme că tratamentul combinat ortodontico – chirurgical este o 

metodă sigură de reabilitare a pacienților cu ADM în plan sagital, cu rezultate postoperatorii net 

superioare riscurilor și complicațiilor intraoperatorii, dar și o metodă predictibilă grație 

metodelor moderne digitale de planificare. 
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ANEXE: 
Anexa 1: Clasificarea malocluziilor dentare după Angle (1888) 

• Clasa I cuprinde ocluziile în care cuspidul mezio-vestibular al primului molar superior 

articulează cu șanțul intercuspidian vestibular al primului molar permanent inferior. La 

rândul ei, se împarte în trei subdiviziuni: 

 Subdiviziunea 1: malocluzii ale unui număr redus de dinți, datorită unor cauze locale; 

întârzieri în erupția dinților permanenți prin persistența dinților temporari; pierderea 

prematură a dinților temporari sau permanenți, care va produce migrarea mezială, 

distală, verticală; dinți supranumerari; macrodenție, microdenție; anodonție parțială; 

incluzie dentară; diastemă produsă de un fren anormal; prodenția și proalveolia 

determinată de obiceiuri vicioase; inocluzia verticală determinată de deglutiția 

infantilă. 

 Subdiviziunea 2: înghesuirea dinților frontali, a cărei cauză este incongruența dintre 

mărimea dinților și a maxilarelor. 

 Subdiviziunea 3: protruzia, retruzia bimaxilară. 

• Clasa II cuprinde ocluziile în care mandibula are o poziție distalizată, astfel încât cuspidul 

mezio-vestibular al molarului unu superior aflându-se înaintea șanțului intercuspidian al 

primului molar inferior. Are 2 subdiviziuni: 

 Subdiviziunea 1: îngustarea arcadelor dentare superioare cu proalveolodenția 

frontalilor (axul incisivilor centrali superiori formează un unghi mai mare de 15° cu 

perpendiculara pe planul de ocluzie), asociată cu inocluzie sagitală frontală,  ocluzie 

adâncă în acoperiș, mentonul este retras și respirație orală. 

 Subdiziviunea 2: cuprinde retrodenția frontalilor superiori și inferiori cu supraocluzie 

frontală, ocluzie adâncă acoperită. 

• Clasa III cuprinde ocluziile în care mandibula are o poziție mezializată, astfel încât 

cuspidul mezio-vestibular al molarului unu superior aflându-se după șanțul intercuspidian 

al primului molar inferior. Are 2 subdiviziuni: 

 Subdiviziunea 1: include o prognație inferioară asociată uneori cu o proalveolie și 

prodenție – forma gnatică. 

 Subdiviziunea 2: apare ca urmare a unei nedezvoltări a maxilarului superior – forma 

falsă. 
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Anexa 2: Clasificarea Angle adaptată pentru definirea tiparului sagital de dezvoltare 

scheletală

 

 

 

 

 

 

Anexa 3: Tehnici chirurgicale de osteotomie a maxilei 



 
55 

 

 

 

 

 

 

A                             B                                  C 

Figura 12. Osteotomia Le Fort 1 segmentară. A. Reprezentare schematică a 

osteotomiei Le Fort 1 segmentare în 4 bucăți. B. Aspect clinic endobucal al osteotomiei. 

C. Reprezentare schematică a osteotomiei Le Fort 1 segmentare în 6 bucăți. (imagini 

preluate www.intechopen.com) 

A                                                           
              Figura 11. Osteotomia Le Fort 1. A. Reprezentarea schematică a osteotomiei Le 

Fort 1. B. Aspect frontal endobucal al osteotomiei Le Fort 1. (imagini preluate 

www.intechopen.com) 

http://www.intechopen.com/
http://www.intechopen.com/
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Figura 13. Reprezentarea schematică a osteotomiei segmentare anterioare (imagini 

preluate www.intechopen.com) 

Figura 14.Tehnici chirurgicale alternative la nivelul maxilei. A. Reprezentare schematică 

a osteotomiei Le Fort 2. B. Reprezentarea schematică a osteotomiei Le Fort 3. (imagini preluate 

www.intechopen.com) 

A                                                           B 

http://www.intechopen.com/
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Anexa 4: Tehnici chirurgicale de osteotomie a mandibulei 

 

 

 

 

 

 

 

A                                                      B 

C                                                        D 

E                                                         F 
Figura 15. Modificările liniilor de osteotomie în BSSO după diferiți autori. A,B. 

BSSO clasică după Obwegeser. C,D. BSSO după Obwegeser – Dal – Pont. E,F. BSSO 

după Hunsuck și Epker. (imagini preluate www.pubmed.com) 

http://www.pubmed.com/
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A                                      B                                        C                           
Figura 16. Tehnici de osteotomie a mandibulei. A. Osteotomia verticală a 

ramului mandibular. B. Osteotomia în „L inversat”. C. Osteotomia laterală a corpului 

mandibular. (imagini preluate www.intechopen.com) 

A                                              B                                C 

Figura 17. Tipuri de genioplastie. A,B. Genioplastie prin osteotomia orizontală a 

simfizei mentoniere. C. Genioplastie „chin wing”. (imagini preluate 

www.intechopen.com) 

http://www.intechopen.com/
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Anexa 5. CAZ CLINIC 1: 
Date generale: 

Nume/prenume: Z/M 

Vârsta: 24 ani 

Sexul: masculin 

Examenul clinic subiectiv: 

Acuzele pacientului: Pacientul Z/M acuză dereglări estetice ce țin de neproporționalitatea 

etajelor feței, etajul inferior fiind vizibil mărit, iar mentonul proeminent ce creează un complex 

de imperfecțiune și dereglări funcționale ce îi alterează modul de viața: de masticație, fonație, 

deglutiție.  

Anamneza actualei maladii: Pacientul afirmă că malocluzia este prezentă din copilărie, 

dar a devenit mai vizibilă în perioada pubertară, după erupția dinților permanenți, în perioada de 

dezvoltare a masivului facial. 

Examenul clinic obiectiv: 

Examenul exobucal: Tegumentele roz-pale, fără modificări patologice, tip facial 

leptoprosopic. Din normă frontală: etajele feței neproporționale cu etajul inferior al feței mărit, 

mentonul proeminent, simetria facială păstrată, șantul labio-mentonier-șters. Din profil: profil 

concav, prognatism mandibular, treaptă labială mezializată, buza superioară înfundată, buza 

inferioară proeminentă (figura 18). 

Examenul endobucal: La inspecție, deschiderea maximă a cavității bucale este în limitele 

normei (4-6 mm), linia roșie a buzelor este continuă, semne de cheilită lipsesc. Vestibulul și 

fundul de sac alveolar este roz-pal fără leziuni și erupții patologice; frenurile labiale, bucale și 

lingual sunt cu inserție normală. Limba este mobilă, fără depuneri. Spațiul laterofaringian și 

uvula sunt fără modificări patologice. Gingia de culoare roz-pală, cu textură de coajă de 

portocală, atașament gingival cu papile normale. Nu sunt prezente depuneri moi și dure, 

mobilitatea dentară este absentă. 

Arcada superioară are formă de hiperbolă, arcada inferioară – semielipsă. La nivel dentar, 

prezența aparatului ortodontic fix bimaxilar metalic, malpozițiile dentare lipsesc întrucât pacienta 

a urmat prima etapă din cadrul protocolului standard al tratamentului combinat ortodontico-

chirurgical: etapa ortodontică de decompensare a anomaliei scheletale. Se apreciază un raport 

molar – mezializat bilateral, canin – mezializat bilateral, incisiv – inocluzie negativă, cu overjet 

negativ, liniile interincisive coincid între ele, arcada superioară o circumscrie pe cea inferioară, 

inocluzie verticală fronto-intermediară. 

Examenul paraclinic radiologic s-a efectuat la aparatul Orthophos SL, prin programul 

Sidexis.4. Examinările OPG și CBCT (figura 19, 20) au pus în evidență anodonția dintelui 4.2 și 
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o discrepanță în plan transversal de – 8 mm (valoare calculată după metoda University of 

Pennsylvania CBCT Analysis). 

       

 
 

 
 

 

Figura 18. Aspect fotografic exobucal al pacientului Z/M. A. Profil stânga. B. Norma 

frontală. C. Profil dreapta. (Cazuistica Omni Dent) 

A                                        B                                        C 

Figura 19. Pacientul Z/M, preoperator. Metoda University of Pennsylvania 

Analysis pentru determinarea discrepanței transversale. (Cazuistica Omni Dent) 
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Analiza cefalometrică (figura 21 A)  în baza TRG a confirmat diagnosticul de ADM clasa 

III forma scheletală prin valorile următorilor indici cefalometrici: SNA = 84,9°, SNB = 87,2°, 

ANB = -2,3°, AoBo = - 14 mm, cu tipar de creștere neutru (S-Go/N-Me = 63,6%, SN-ML = 

34,3°, FMA = 28°), normoînclinația incisivilor superiori și înclinație crescută a celor inferiori 

(U1-NA = 25,8°, L1-NB = 34°, unghiul interincisal = 120°). După Jefferson s-a stabilit 

diagnosticul clasa 3 scheletală, asociată cu prognatism mandibular, tipar normodivergent și 

stadiul 6 al dezvoltării vertebrelor cervicale (CVM 6). Analiza țesuturilor moi a pus în evidență 

următoarele date: buza superioară la planul E = – 5,6 mm, iar buza inferioară la planul E = 1,7 

mm, cifre specifice profilului concav, ce se prezintă clinic printr-o treaptă labială mezializată.  

 

 
 

Diagnostic: În baza anamnezei, examenului clinic exobucal, endobucal și a examenului 

paraclinic, s-a stabilit diagnosticul de: Anomalie dento-maxilară clasa III Angle, forma scheletală 

Figura 20. Examinarea prin OPG a pacientului Z/M, preoperator. A. OPG înainte de 

etapa de decompensare ortodontică a anomaliei. B. OPG după finisarea etapei de 

decompensare ortodontică a anomaliei. (Cazuistica Omni Dent) 

A                                                              B 

Figura 21. Pacientul Z/M, examen paraclinic radiologic preoperator. A. Teleradiografie 

de profil. B. CT reconstrucție 3D. C. CT de profil. (Cazuistica Omni Dent) 

A                                               B                                C 
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cu prognație mandibulară adevărată. Stare după decompensarea anomaliei prin tehnica adezivă 

fixă bimaxilară (Prima etapă din tratamentul combinat ortodontico-chirurgical). 

Plan de tratament: Tratament combinat ortodontico-chirurgical. Protocolul standard 

cuprinde urmatoarele etape: stabilirea diagnosticului și a conduitei terapeutice chirurgical-

ortodontice, tratamentul ortodontic pre-chirurgical, tratamentul chirurgical propriu-zis, 

tratamentul ortodontic post-chirurgical. Inițial, pacientul a efectuat etapa de decompensare 

ortodontică a anomaliei, după finisarea căreia, s-a adresat pentru etapa chirurgicală propriu-zisă. 

Etapele tratamentului:  

1.Planificarea operației de chirurgie ortognată. Pacientul s-a examinat prin OPG, CBCT, 

TRG, CT spiralat a regiunii cranio-maxilo-faciale (figura 21 B,C) și examen fotostatic după 

finisarea etapei de decompensare ortodontică, pentru planificarea intervenției chirurgicale 

propriu-zise, iar datele examenului paraclinic radiologic au fost expuse anterior. A urmat 

digitalizarea arcadelor dentare utilizând scanerul intraoral Trios 3 (3Shape) pentru a reda o 

detalizare înaltă a anatomiei, morfologiei și dimensiunilor dinților pacientului și suprapunerea 

datelor computer tomografului cu modelele virtuale ale arcadelor dentare scanate, printr-un 

proces de triangulare, obținând imagini tridimensionale ale țesuturilor moi, scheletului osos și ale 

dinților. Planificarea chirurgicală virtuală s-a realizat prin intermediul programului Dolphin 3D 

Imaging and Management Solutions, care a permis simularea diferitor tehnici de intervenții 

chirurgicale și alegerea celei mai optime pentru caz. Pentru precizie intraoperatorie și scăderea 

riscului de apariție a complicațiilor au fost printate 3D la printerul MoonRay ghiduri chirurgicale 

și splinturi ocluzale (figura 22).  

 

 
 

Figura 22. Printarea 3D. A. MoonRay 3D Printer. (imagine preluată www.sprintray.com) 

B. Splinturile ocluzale ale pacientului Z/M printate 3D. (Cazuistica Omni Dent) 

A                                             B                                        
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2.Intervenția chirurgicală propriu-zisă. Intervenția chirurgicală s-a efectuat în secția de 

chirurgie oro-maxilo-facială a IMSP IMU sub anestezie generală cu intubație nazo-traheală 

completată cu anestezie infiltrativă pentru scăderea riscului hemoragic și creșterea pragului algic.  

Etapa chirurgicală a presupus operație de osteoplastie bimaxilară (figura 23), le Fort 1 cu 

segmentarea maxilarului superior prin 2 osteotomii paramediane (expansiune 8 mm) și avansare 

(3 mm); la mandibulă – BSSO bilateral sagittal-split osteotomy după Obwegeser (1954), 

modificată de Dal-Pont (1961) cu distalizarea mandibulei (4 mm), cu rotația maxilo-mandibulară 

contra acelor de ceasornic cu 6 grade.  

 

 
Etapele propriu-zise ale intervenției chirugicale comune ambelor maxilare au urmat: după 

anestezie și prealabila prelucrare a câmpului operator, s-a efectuat incizia, decolarea lamboului 

A           B            C                                         D                   

E                                                           F 

G                                              H                        
Figura 23. Etapele intervenției chirurgicale. A. Despicarea ramului mandibular pe dreapta. 

B. Despicarea ramului mandibular pe stânga. C. Fixarea placuței de osteosinteză pe dreapta.       

D. Fixarea placuței de osteosinteză pe stânga. E. Marcarea osteotomiei Le Fort 1. F. Marcarea 

osteotomiilor segmentare. G. Poziționarea splintului ocluzal și a imobilizării intermaxilare.       

H. Fixarea placuțelor de osteosinteză la maxilă. (Cazuistica Omni Dent) 
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muco-periostal, osteotomia, repoziționarea fragmentelor în poziția planificată prin intermediul 

ghidurilor chirurgicale și a splinturilor ocluzale, fixarea cu plăcuțe de titan și șuruburi de 

osteosinteză a fragmentelor, imobilizarea intermaxilară, hemostaza și prelucrarea antiseptică, 

suturarea, drenarea.  Pentru a nu leza formațiunile anatomice învecinate (FVNAI, mucoasa 

planșeului nazal, FVNP), manoperele chirurgicale au fost efectuate cu precauție. 

S-a efectuat OPG, CBCT postoperator (3-7 zile) pentru a aprecia corectitudinea 

intervenției chirurgicale. Perioada de recuperare a decurs corespunzător traumatismului operator, 

fără complicații. S-au efectuat pansamente zilnic.  

 
 

 

Figura 24. Pacientul Z/M, 24 ani. Analiza comparativă pre- și postoperator: A. TRG 

preoperator. B. TRG 1 lună postoperator. (Cazuistica Omni Dent) 

A                                                                B 

Figura 25. CBCT, 1 an postoperator. A. Profil dreapta. B. Normă frontală. C. Profil 

stânga. (Cazuistica Omni Dent) 
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A urmat înlăturarea drenurilor (3-4 zile) și a suturilor (7-8 zile), iar imobilizarea 

intermaxilară la o lună postoperator. S-au indicat recomandări în privința respectării igienei 

cavității bucale și alimentării. La îndepărtarea imobilizării intermaxilare, s-a continuat cu 

tratamentul ortodontic post-chirurgical. Pacientul a fost monitorizat la 1, 2, 6 luni și 1 an 

postoperator (figura 24, 25). 

 

 
 

Tabel 3. Compararea indicilor cefalometrici: preoperator și la 1 lună postoperator 

Indici 
cefalometrici 

Unitate de 
măsură 

Interval de 
referință 

Preoperator Postoperator 

SNA ° 82±2 84,9° 86,32° 
SNB ° 80±2 87,2° 84° 
ANB ° 2±2 -2,3° 2,32° 
AoBo Mm 1±2 -14mm -3mm 
FMA ° 25±3 28,1° 27,2° 
SN-ML ° 32±2 34,3° 34° 
S-Go/N-Me % 62-65 63,6 % 62,8 % 
U1-NA ° 22±6 25,8° 25,2° 
L1-NB ° 25±7 33° 26,7° 
Unghiul 
interincisal 

° 135±5 124° 129° 

Buza 
superioară la 
planul E 

Mm -4±2 -5,6mm -2mm 

Buza inferioară 
la planul E 

Mm -2±2 1,7mm 0,1mm 

Figura 26.  Pacientul Z/M, 24 ani. Analiza comparativă pre- și postoperator: Aspect 

facial din profil, preoperator. B. Aspect facial din profil, postoperator. (Cazuistica Omni Dent) 
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S-a vizualizat o ameliorare vădită a aspectului facial din față, cât și din profil, prin 

corectarea prognatismul mandibular, cele 2 maxilare aflându-se într-o poziție favorabilă între ele 

și față de baza craniului (figura 26), cu minimalizarea dereglărilor funcționale, astfel a dispărut și 

complexul de inferioritate inițial. Aceste aspecte sunt susținute de modificările indicilor 

cefalometrici, prezentați în tabelul 3. 

Cazul prezentat al pacientului  Z/M cu particularitățile sale de diagnostic: Anomalie dento-

maxilară clasa III Angle, forma scheletală cu prognatism mandibular, caracterizată prin 

dezvoltarea în exces a mandibulei în plan sagital, cu inversarea ocluziei în zona frontală în timp 

ce la maxilarul superior se constată o discrepanță transversală, au demonstrat că ADM severe, cu 

implicarea a 2 planuri de referință (sagital și transversal), ce nu pot fi tratate printr-un camuflaj 

ortodontic, pot fi reabilitate printr-un tratament complex ortodontico-chirurgical cu planificări 

meticuloase,  respectarea consecutivității etapelor ortodontice și chirurgicale, conlucrare bună 

între specialiști și motivația pacientului în respectarea tuturor recomandațiilor.  

 
Anexa 6. CAZ CLINIC 2: 

Date generale: 

Nume/prenume: R/O 

Vârsta: 32 ani 

Sexul: feminin 

Examenul clinic subiectiv: 

Acuzele pacientului: Aspect facial inestetic, cu etajele feței neproporționale, etajul 

inferior mărit și menton proeminent, complex de inferioritate, acuze funcționale: dereglări de 

masticație, fonație, deglutiție. 

Anamneza actualei maladii: Pacienta afirmă că malocluzia este prezentă din copilărie, 

când nu era atât de evidentă. Dereglările estetice și funcționale s-au accentuat odată cu atingerea 

perioadei pubertare, ce coincide cu apogeul de creștere a oaselor maxilare. 

Examenul clinic obiectiv: 

Examenul exobucal: Tegumentele roz-pale, fără modificări patologice, tip facial 

leptoprosopic. Din normă frontală: etajele feței neproporționale cu etajul inferior al feței mărit, 

mentonul proeminent, fața asimetrică, cu devierea liniei mediene a feței cu 2,9 mm spre dreapta, 

șantul labio-mentonier-șters. Din profil: profil concav, prognatism mandibular, treaptă labială 

mezializată cu buza superioară înfundată. 

Examenul endobucal: La inspecție, deschiderea maximă a cavității bucale este în limitele 

normei (4 - 6 mm), linia roșie a buzelor este continuă, semne de cheilită lipsesc. Vestibulul și 

fundul de sac alveolar este roz-pal fără leziuni și erupții patologice; frenurile labiale, bucale și 
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lingual sunt cu inserție normală. Limba este mobilă, fără depuneri. Spațiul laterofaringian și 

uvula sunt fără modificări patologice. Gingia de culoare roz-pală, cu ușoară edemațiere la nivelul 

dintelui 3.2, cu textură de coajă de portocală, atașament gingival cu papile normale. Nu sunt 

prezente depuneri moi și dure, mobilitatea dentară este absentă. 

 

 
 

 Arcada superioară are formă de hiperbolă, arcada inferioară – semielipsă. La nivel dentar, 

prezența aparatului ortodontic fix bimaxilar metalic, malpozițiile dentare lipsesc întrucât pacienta 

a urmat prima etapă din cadrul protocolului standard al tratamentului combinat ortodontico-

chirurgical: etapa ortodontică de decompensare a anomaliei scheletale. S-a apreciat un raport 

molar – mezializat bilateral, canin – mezializat bilateral, incisiv – inocluzie negativă, cu overjet 

negativ de - 2,1 mm, liniile interincisive coincid între ele, arcada superioară o circumscrie pe cea 

inferioară, inocluzie verticală fronto-laterală (figura 27).  

Examenul paraclinic radiologic s-a efectuat la aparatul Orthophos SL, prin programa 

Sidexis.4. Examinările OPG și CBCT au pus în evidență prezența tuturor dinților permanenți și o 

discrepanță în plan transversal de - 9,7 mm. Analiza cefalometrică (figura 28)  în baza TRG a 

confirmat diagnosticul de ADM clasa III forma falsă (retrognatism maxilar) prin valorile 

următorilor indici cefalometrici: SNA = 76,6°, SNB = 80,6°, ANB = - 4°, AoBo  = - 9,6 mm, cu 

tipar de creștere hiperdivergent (SnGoGn = 39,8°, NL-ML = 32,6°), normoînclinația incisivilor 

superiori și inferiori (U1-SN = 102°, L1-MP = 92,3°). Parametrii liniari Schwarz au arătat 

A                                    B                                      C 

Figura 27. Aspect fotografic intraoral al pacientei  R.O., 32 ani. A. Lateral dreapta. B. 

Din normă frontală. C. Lateral stânga. D. Arcada inferioară. E. Arcada superioară. 

(Cazuistica Omni Dent) 

D                                                        E 
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discrepanță între lungimea maxilarelor față de baza craniului: Se-N = 66 mm, A1-PNS = 42 mm 

(maxilarul mai scurt cu 4 mm), Gn-Go = 78 mm (baza mandibulei mai lungă cu 8 mm, față de 

lungimea Se-N). După Jefferson s-a stabilit diagnosticul clasa 3 scheletală, asociată cu profil 

hiperdivergent în plan vertical și stadiul 6 al dezvoltării vertebrelor cervicale (CVM 6). 

Diagnostic: În baza anamnezei, examenului clinic exobucal, endobucal și a examenului 

paraclinic, s-a stabilit diagnosticul de: Anomalie dento-maxilară clasa III Angle, forma falsă 

(retrognatism maxilar). Stare după decompensarea anomaliei prin tehnica adezivă fixă 

bimaxilară (Prima etapă din tratamentul combinta ortodontico-chirurgical). 

Plan de tratament: Tratament combinat ortodontico-chirurgical. Protocolul standard 

cuprinde urmatoarele etape: stabilirea diagnosticului și a conduitei terapeutice chirurgical-

ortodontice, tratamentul ortodontic pre-chirurgical, tratamentul chirurgical propriu-zis, 

tratamentul ortodontic post-chirurgical. Inițial, pacienta a efectuat etapa de decompensare 

ortodontică a anomaliei, după finisarea căreia, s-a adresat pentru etapa chirurgicală propriu-zisă. 

 

Etapele tratamentului:  

1.Planificarea operației de chirurgie ortognată. Pacienta s-a examinat prin OPG, CBCT, 

TRG, CT spiralat a regiunii cranio-maxilo-faciale după finisarea etapei de decompensare 

ortodontică, datele examenului paraclinic au fost expuse anterior. A urmat digitalizarea arcadelor 

dentare utilizând scanerul intraoral Trios 3 (3Shape) și suprapunerea datelor computer 

tomografului cu modelele virtuale ale arcadelor dentare scanate, printr-un proces de triangulare, 

obținând imagini tridimensionale ale țesuturilor moi, scheletului osos și ale dinților (figura 29, 

30).  

 

 

 

A                            B                                                              C 

Figura 28. Pacienta R.O., 32 ani, preoperator. A. Teleradiografie din față. B. 

Ortopantomografie. C. Teleradiografie de profil. (Cazuistica Omni Dent) 
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Planificarea chirurgicală virtuală s-a realizat prin intermediul programei Dolphin 3D 

Imaging and Management Solutions, care a permis simularea diferitor tehnici de intervenții 

chirurgicale și alegerea celei mai optime pentru caz (figura 31), ulterior, cu transferul planului 

virtual în sala de operație prin ghidurile chirurgicale și splinturile ocluzale. 

 

 

A                                                                 B 

Figura 29. Digitalizarea arcadelor dentare. A. Scaner intraoral (imagine preluată 

www.3shape.com). B. Pacienta R/O, arcade scanate utilizând scanerul intraoral Trios 3 

(3Shape). (Cazuistica Omni Dent) 

Figura 30. Modelul virtual al pacientei R/O compus din scheletul facial, arcadele 

dentare și țesuturile moi. (Cazuistica Omni Dent) 

http://www.3shape.com/
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2. Intervenția chirurgicală propriu-zisă. Intervenția chirurgicală s-a efectuat în secția de 

chirurgie oro-maxilo-facială a IMSP IMU sub anestezie generală cu intubație nazo-traheală 

completată cu anestezie infiltrativă pentru scăderea riscului hemoragic și creșterea pragului algic.  

Etapa chirurgicală a presupus operație de osteoplastie bimaxilară (figura 32), le Fort 1 cu 

segmentarea maxilarului superior prin 2 osteotomii segmentate paramediane (expansiune 9 mm) 

și avansare (3 mm), la mandibula – BSSO bilateral sagittal-split osteotomy după Obwegeser 

(1954), modificată de Dal-Pont (1961) cu distalizarea mandibulei (5 mm), rotația în sens invers 

acelor de ceasornic, genioplastie (reducerea 5 mm și distalizarea mentonului).  

 

Figura 31. Simularea operației de osteoplastie bimaxilară. A. Simularea avansării și 

expansiunii maxilei. B. Simularea intervenției de osteotomie bilaterală sagitală și 

genioplastie. (Cazuistica Omni Dent) 

A                                                         B                            

A              B             C              D                   E 

 
 
 
 
F                                              G                    H 

Figura 32. Etapele intervenției chirurgicale. A.Despicarea ramului mandibular pe 

dreapta. B.Despicarea ramului mandibular pe stânga. C. Fixarea placuței de osteosinteză pe 

dreapta. D. Fixarea placuței de osteosinteză pe stânga. E. Genioplastie. F. Osteotomia Le Fort 

I. G. Osteotomii segmentare paramediane la maxilă. H. Fixarea plăcuțelor de osteosinteză la 

maxilă. (Cazuistica Omni Dent) 
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Etapele propriu-zise ale intervenției chirugicale comune ambelor maxilare au urmat: după 

anestezie și prealabila prelucrare a câmpului operator, s-a efectuat incizia, decolarea lamboului 

muco-periostal, osteotomia, repoziționarea fragmentelor în poziția planificată prin intermediul 

ghidurilor chirurgicale și a splinturilor ocluzale, fixarea cu plăcuțe de titan și șuruburi de 

osteosinteză a fragmentelor, imobilizarea intermaxilară, hemostaza și prelucrarea antiseptică, 

suturarea, drenarea. Pentru a nu leza formațiunile anatomice învecinate (FVNAI, mucoasa 

planșeului nazal, FVNP), manoperele chirurgicale au fost efectuate cu precauție. 

S-a efectuat OPG, CBCT postoperator (3-7 zile) pentru a aprecia corectitudinea 

intervenției chirurgicale. Perioada de recuperare a decurs corespunzător traumatismului operator, 

fără complicații. S-au efectuat pansamente zilnic. A urmat, înlăturarea drenurilor (3-4 zile), a 

suturilor (7-8 zile) și a imobilizării intermaxilare la o lună postoperator. S-au indicat recomandări 

în privința respectării igienei cavității bucale și alimentării. La îndepărtarea imobilizării 

intermaxilare, s-a continuat cu tratamentul ortodontic post-chirurgical. Pacienta a fost 

monitorizată la 1, 2, 4, 6 luni postoperator (figura 33).  

 

 

 

S-a vizualizat o ameliorare vădită a aspectului facial din față, cât și din profil, prin corectarea 

retrognatismul maxilar, cele 2 maxilare aflându-se într-o poziție favorabilă între ele și față de 

baza craniului (figura 34), cu minimalizarea dereglărilor funcționale [13]. 

 

 

 

 

A                                          B                                        C 

Figura 33. CBCT, 6 luni postoperator. A. Profil dreapta. B. Normă frontală. C. Profil 

stânga. (Cazuistica Omni Dent) 
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 Fața este proporțională prin egalarea etajelor feței și s-a îmbunătățit simetria facială. 

Aceste aspecte sunt susținute de modificările indicilor cefalometrici, prezentați în tabelul 4. 

 

Tabelul 4. Compararea indicilor cefalometrici preoperator și la 4 luni postoperator 

 
 

Cazul prezentat al pacientei R/O cu particularitățile sale de diagnostic: Anomalie dento-

maxilară clasa III Angle, forma falsă (retrognatism maxilar) cu discrepanță transversală la 

nivelul maxilarului superior și tipar de creștere hiperdivergent sunt un exemplu de caz complex 

(cu interesarea planului sagital, transversal și vertical) care necesită tratament ortodontico-

chirurgical pentru a obține un rezultat estetic, funcțional și stabil). Metodele moderne digitale de 

planificare chirurgicală au servit drept un instrument prețios în individualizarea tratamentului și 

reabilitarea armonioasă a pacientei. Splinturile ocluzale au adus o precizie și acuratețe superioară 

Figura 34. Pacienta R.O., 32 ani. Analiza comparativă pre- și postoperator: A. Aspect 

facial din normă frontală preoperator. B. Aspect facial din normă frontală 4 luni postoperator. 

C.  Profil în zâmbet, preoperator. D. Profil în zâmbet, 4 luni postoperator. (Cazuistica Omni 

Dent) 
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metodelor clasice, obținându-se cu ajutor lor rezultate similare planificării preoperatorii, ce au 

satisfăcut atât așteptările medicului, cât și ale pacientului. 

Cele două cazuri prezentate au avut menirea de a suplini review-ul literar cu tratamentul 

prin chirurgie ortognatică a 2 pacienți cu ADM în plan sagital de clasa III Angle, ce prezentau 

acuze de ordin estetic, care au dus la crearea unui complex de imperfecțiune și de ordin 

funcțional. Ambii pacienți au avut indicație către tratament combinat, confirmată de valorile 

indicilor cefalometrici - în primul caz valoarea mărită a unghiului SNB = 87,2°, unghiul SNA = 

84,9° ușor mărit, unghiul ANB = - 2,3° micșorat, AoBo = - 14 mm micșorat; iar în cazul al 

doilea valoarea micșorată a unghiului SNA = 76,6°, unghiul SNB =  80,6° cu valori normale, 

ANB = - 4° micșorat, AoBo = - 9,6 mm micșorat. 

 Deși ambii pacienți prezentați au diagnosticul de ADM clasa III Angle, au prezentat o 

formă clinică diferită. Pacientul Z/M a urmat intervenție de chirurgie ortognată ca metodă de 

tratament a ADM clasa III scheletală, forma adevarată – cu prognatism mandibular asociată cu 

discrepanță transversală a maxilarului superior, deci tactica de tratament a vizat planul sagital și 

cel transversal. Pacienta R/O, pe de altă parte, a urmat intervenție de chirurgie ortognată ca 

metodă de tratament a ADM clasa III scheletală, forma falsă – retrognatism maxilar, asociată cu 

discrepanță transversală și tipar de creștere hiperdivergent, astfel tratamentul a inclus toate cele 3 

planuri de referință: sagital, transversal și vertical.  

În ambele cazuri clinice s-a optat pentru intervenții de osteoplastie bimaxilară, necesare 

pentru obținerea unei armonizări faciale. Despre alegerea corectă a tacticii de tratament pentru 

fiecare formă clinică a anomaliei de clasa III scheletală s-a consultat literatura de specialitate 

[28]. În primul caz, caracterul bimaxilar este susținut de necesitatea păstrării volumului aerian, 

de dimensiunile limbii, iar decalajul scheletal a fost analizat și planificat pentru avansarea 

maxilei și retrudarea mandibulei. În al doilea caz, retrognatismul maxilar a fost corectat prin 

avansarea maxilarului superior prin osteotomie le Fort 1 pentru a obține o poziție fiziologică a 

buzei superioare și pentru a corecta unghiul nazolabial mărit, iar osteotomia mandibulei a fost 

ulterior necesară pentru a obține overjetul și overbite-ul normal. Caracterul monomaxilar, cu 

osteotomia doar la nivelul mandibulei nu este indicat, deoarece în urma ei rezultă o față retro-

plasată. 

Cazurile prezentate vin să confirme că tratamentul combinat ortodontico-chirurgical este o 

metodă sigură de reabilitare a pacienților cu ADM severe, ce nu pot fi tratați prin camuflaj 

ortodontic, în special, în era digitalizării, în care soft-urile specializate aduc precizie și acuratețe 

înaltă. 
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Anexa 7. Publicație în Revista Medicina Stomatologică N3 din 2021 
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Anexa 8. Participare cu poster moderat în cadrul Conferinței Științifice Anuale (20-22 

octombrie 2021) 
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Anexa 9. Participare cu prezentare poster în cadrul MedEspera 2022 
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