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REFERATE GENERALE 2

REZUMAT
Stabilirea diagnosticului ortodontic şi a unui plan de tratament corect şi efi cient în anomaliile dento-maxilare de-
pinde în principal de cunoaşterea inclusiv a factorilor etiopatogenici incriminaţi în etiologia anomaliei respective. 
Pentru a corecta şi menţine corecţia, factorul etiopatogenioc trebuie eliminat, atenuat sau mascat, cu atât mai mult 
în terapia ocluziei deschise, recunoscută ca fi ind una dintre anomaliile în care medicul ortodont întâmpină mari 
difi cultăţi atât în ceea ce priveşte tratamentul ortodontic propriu-zis, cât şi în ceea ce priveşte etapa de con tenţie. 
Lucrarea de faţă îşi propune o trecere în revistă a principalelor studii dedicate factorilor etiopatologici ai ocluziei 
deschise din literatura de specialitate.
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ABSTRACT
In order to elaborate an effi cient diagnosis and treatment plan of a malocclusion it is critical to understand the 
etiopathology has caused it. To correct and avoid orthodontic relapse, the etiopathogenic agent needs to be 
eliminated, reduced or disguised.
It is a great challange for the orthodontist to treat the open bite and maintain the result through an effi cient conten-
tion protocole.
This paper is a review of the main existing researches with regards the etiopathogeny of the open bite.
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INTRODUCERE

Analiza principalelor studii retrospective care 
există în literatura de specialitate asupra diag nos-
ticului, etiologiei şi posibilităţilor terapeutice în 
sin dromul ocluziei deschise a evidenţiat un element 
comun demn de luat în considerare: este una dintre 
anomaliile dento-maxilare care creează difi cultăţi 
ma jore practicianului ortodont, atât în ceea ce pri-
veşte tratamentul activ, cât şi, ulterior, în perioada 
contenţiei postterapeutice, pentru menţinerea rezul-
tatelor. 

În ciuda defi niţiei simple, care parcă vine să 
con tracareze amploarea problemelor terapeutice pe 

care le ridică, este anomalia dento-maxilară deter-
mi nată în marea majoritate a cazurilor de un com-
plex de factori etiologici, şi, de asemenea, este ano-
malia care generează o multitudine de dezechilibre 
funcţionale loco-regionale.

ASPECTE CLINICE ŞI ETIOPATOGENICE

Ocluzia deschisă frontală se defi neşte în lite ra-
tura de specialitate anglo-saxonă ca lipsa de contact 
cu inocluzie verticală, între incisivii superiori şi 
incisivii inferiori. (1,2)

În ceea ce priveşte incidenţa ocluziei deschise 
frontale, datele din literatură sunt foarte variabile, 



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 4, An 2014242

principalii factori de care depinde incidenţa acestei 
anomalii fi ind legaţi de vârstă, tiparul rasial şi va-
loarea inocluziei verticale. 

Astfel, G. Huang (3) citează următoarele valori 
procentuale, repartizate pe grupe de vârstă şi pe va-
loarea în milimetri ai inocluziei verticale frontale, 
după cum indică Tabelul 1.

TABELUL 1. Distribuţia subiecţilor cu ocluzie deschisă 
pe grupe de vârstă şi valoarea inocluziei verticale – 
adaptat după (3)

8-11 ani 12-17 ani 18-50 ani
0 -> -2 mm 2,7% 2,8% 2,7%
-3 mm -> -4 mm 0,6% 0,5% 0,5%
< -4 mm 0,3% 0,2% 0,1%

Citând diverşi autori din literatura de specialitate, 
Lin (5) descrie o incidenţă a ocluziei deschise fron-
tale, care variază între 1,5-11%.

Worms, Mesken şi Isaacson, citaţi de G. Huang 
(3,4) descriu următoarele valori pentru frecvenţa 
ocluziei deschise în funcţie de categoria de vârstă 
(Tabelul 2).

TABELUL 2. Distribuţia ocluziei deschise pe categorii 
de vârstă – după Worms, Mesken şi Isaacson, citaţi de 
(3)
Vârsta Ocluzie deschisă Total Frecvenţa (%)
7-9 ani 20 148 13,5
10-12 ani 9 243 3,7
13-15 ani 21 275 7,6
16-18 ani 40 403 9,9
19-21 ani 14 215 6,5

G. Huang remarcă fenomenul interesant al dife-
renţelor considerabile în incidenţa ocluziei des-
chise, în funcţie de rasă (Tabelul 3).

TABELUL 3. Prevalenţa ocluziei deschise frontale cu 
inocluzie verticală (peste 2 mm), în funcţie de vârstă şi 
tipar rasial – după (3,4)

6-11 ani 12-17 ani
Caucazieni

1,4%
Afroamericani

9,6%
Caucazieni

1,2%
Afroamericani

10,1%

Complexitatea sindromului ocluziei deschise 
fron tale, atât din punct de vedere al diagnosticului, 
cât şi ca strategie terapeutică, rezidă chiar în com-
plexitatea factorilor etiopatogenici incriminaţi.

Etiologia ocluziei deschise frontale este multi-
factorială, fi ind propuse numeroase teorii, care in-
cri minează factorul genetic, anatomic şi factorul 
funcţional. (5)

Într-un studiu retrospectiv legat de stabilitatea 
rezultatelor terapeutice în ocluzia deschisă, G. 
Huang citează foarte multe studii din literatură în 

care sunt incriminaţi ca factori etiologici obiceiuri 
vicioase de sugere a degetului, a buzei (6-8), dar şi 
alte obiceiuri vicioase la nivelul cavităţii bucale.

Deşi mulţi dintre autori recunosc că unul dintre 
principalii factori etiologici este deglutiţia infantilă, 
Proffi t nu este de acord asupra incriminării disfunc-
ţiei linguale ca factor etiologic principal, în etiologia 
ocluziei deschise. (9)

Totuşi, macroglosia, disfuncţiile fonetice şi de 
di namică linguală, mai exact o limbă care se po zi-
ţionează la nivel interincisiv, sunt printre cei mai 
citaţi factori etiologici, într-o corelaţie strânsă cu 
tipul terapiei ortodontice aplicate (4,9-14).

Factorii etiologici variază însă în funcţie de ti-
parul ocluziei deschise care, unanim recunoscut, se 
clasifi că în: 

• ocluzia deschisă scheletală, caracterizată prin 
tipar facial divergent (creşterea înălţimii fa-
ciale anterioare, micşorarea înălţimii faciale 
posterioare) (15,16)

• ocluzia deschisă dentară, în care caracteris ti-
cile scheletate sunt în parametri normali, 
oclu zia deschisă datorându-se modifi cărilor 
în plan vertical la nivelul incisivilor.

Dacă disfuncţiile linguale sunt menţionate ca 
fac tori etiologici principali în ocluziile deschise 
dentare, în etiologia ocluziei deschise scheletale 
sunt incriminaţi factori genetici, metabolici şi fac-
tori funcţionali care ţin în pricipal de perturbarea 
funcţiei respiratorii.

Multe studii analizează factorii genetici şi ana-
tomici în etiologia ocluziei deschise scheletale, care 
pot avea drept cauză un tipar ereditar de creş tere 
ne favorabil (6,16,17).

Referindu-se la tendinţa de a dezvolta ocluzie 
deschisă scheletală, Ellis şi McNamara (18), în 1984, 
afi rmă că aceasta poate fi  evidenţiată de la vârste 
foarte mici: unghiul goniac mărit, oblicitatea ra mu-
lui orizontal mandibular în jos şi posterior, mic şo-
rarea înălţimii faciale posterioare.

Lin (5), în studiul său retrospectiv asupra etio-
logiei şi metodelor terapeutice în ocluzia deschisă 
frontală, citează din literatură, menţionând-o ca una 
dintre cele mai utile metode de previziune de creş-
tere – metoda Nahoum. 

După Nahoum (19), se calculează raportul dintre 
înălţimea facială anterioară superioară şi înălţimea 
facială anterioară inferioară. Dacă un pacient pre-
zintă ocluzie deschisă şi acest raport este mai mic 
de 0,65, se consideră că ocluzia deschisă e scheletală 
şi nu poate fi  corectată strict prin mijloace orto don-
tice. 

Dintre toţi factorii anatomici incriminaţi în etio-
patologia ocluziei deschise, Lin (5) menţionează:
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• Dimensiunea şi poziţia limbii, având rol în 
creşterea atât la nivel scheletal, cât şi la nivel 
dentoalveolar; macroglosia, aşa cum menţio-
nam mai sus, citând alte studii din literatură, 
este considerată ca fi ind posibila cauză în 
ocluzia deschisă.

• În ceea ce priveşte tiparul de creştere, Lin (5) 
citează că la pacienţii cu ocluzie deschisă an-
terioară există corelaţii semnifi cative între di -
recţia planului mandibular, înălţimea ra mu lui 
vertical mandibular, dimensiunea an te ro-
posterioară a maxilarului superior şi di recţia 
de mişcare a porţiunii anterioare a zo nei dor-
sale a limbii în timpul deglutiţiei.

• Factorii anatomici de tipul vegetaţiei adeno-
ide, amigdale hipertrofi ce, deviaţii de sept, 
cre ează indirect, prin respiraţia orală cronică, 
pe care o determină, condiţii pentru instalarea 
ocluziei deschise frontale.

• Tot ca factor anatomic este citată şi resorbţia 
condiliului mandibular de cauză locală sau 
sistemică. Astfel, ca factori locali sunt des-
crişi osteoartrita, necroza vasculară, infecţiile 
sau traumatismele.

• Ca factori generali sunt menţionaţi boli auto-
imune de tipul: artrită reumatoidă, sclero der-
mă, lupus eritematos, sindrom Sjögren, spon-
dilită anchilopoetică. (20)

Unul dintre factorii generali incriminaţi pe larg 
în etiologia ocluziei deschise este factorul disme-
tabolic legat de perturbarea metabolismului cal ciu-
lui şi fosforului, în primul an de viaţă, la nivelul 
apa ratului dentomaxilar. (21-29)

Acest dezechilibru fosfo-calcic determină o 
plas ticitate osoasă crescută care va face vulnerabilă 
structura scheletală, inducând modifi cări morfo lo-
gice. (27)

Deformările scheletale specifi ce care apar sunt 
rezultatul acţiunii grupelor musculare antagoniste, 
ale ridicătorilor mandibulei inseraţi pe gonion şi 
hioidienilor coboratori inseraţi anterior, astfel încât 
apare o angulare anormală a ramului orizontal al 
mandibulei, însoţită, de asemenea, de mărirea un-
ghiului goniac (peste 1200) cu un menton coborât şi 
retras. (21-23) 

După unii autori, rahitismul este cea mai cunos-
cută afecţiune care favorizează apariţia unei ino-
cluzii verticale frontale. (24-26)

Tulburarea metabolismului fosfor-calciu, carac-
te ristică acestui tip de afecţiune, creează o plas-
ticitate destul de mare a structurilor osoase, care, 
sub acţiunea factorilor funcţionali sau locali, suferă 
modifi cări de formă. (25-27)

Pentru Heckamann, citat de Stanciu (28), modi-
fi  cările de origine rahitică se limitează cel mai 
frecvent la nivelul sectorului dento-alveolar şi apare 
aşa-numita formă de ocluzie deschisă alveo lară.

Modifi cările caracteristice ale acesteia sunt re-
pre zentate de insufi cienţa erupţie a dinţilor, com bi-
nată cu reducerea dimensiunilor coronare datorată 
defectelor distrofi ce de la nivelul smalţului. (28)

Rahitismul infl uenţează dezvoltarea şi prin de-
clanşarea unor tulburări paralele care interesează 
aria respiratorie şi aria activităţii musculare. Gradul 
ridicat al excitabilităţii musculare creează condiţii 
unor contracţii puternice şi prelungite care, exer ci-
tate pe un schelet maleabil, duc la deformări im por-
tante. (25-27) În concluzie, se poate observa că ra-
hi tismul poate induce tulburări scheletale grave de 
dezvoltare alveolară şi dentară, toate vizând mai 
ales mandibula şi ducând la instalarea aşa-numitei 
ocluzii deschise „adevărate“ sau gnatice, cu hiper-
leptoprosopie. Prognosticul acestor forme este foarte 
sever, mai ales în situaţia în care tratamentul rahi-
tismului, prin dispariţia maleabilităţii osoase, fi xează 
deformările din etapele maleabile; din fericire, aceste 
forme sunt foarte rare.

În acelaşi timp, rahitismul poate fi  şi cauza unor 
modifi cări cantonate doar la nivelul sectorului den-
to-alveolar, aşa-numita ocluzie deschisă alveolară 
rahitică cu mezoprosopie. (29)

Lin (5), a cărui clasifi care a factorilor etiologici 
în ocluzia deschisă include trei categorii (factori 
genetici şi anatomici, factori locoregionali, factori 
care ţin de morfologia dento-facială) menţionează 
în a doua categorie, a factorilor loco-regionali, ur-
mătoarele perturbări funcţionale care pot determina 
ocluzia deschisă: obiceiuri vicioase de sugere a 
limbii sau a degetului şi interpunerea limbii între 
arcade în poziţie de repaus.

Dar un obicei de sugere duce la constituirea 
ocluziei deschise frontale în funcţie de durata şi 
frec venţa cu care acest obicei vicios se desfăşoară 
la nivelul aceleiaşi zone topografi ce.

Astfel, atât Lin (5), cât şi alţi autori enumeraţi 
anterior (6-8), susţin că, pentru a dezvolta ocluzie 
deschisă semnifi cativă, obiceiul vicios trebuie să se 
desfăşoare cel puţin 6 ore în aceeaşi poziţie. 

Lin (5) include defi cienţele neuro-musculare 
cauzate de o patologie musculară cum este distrofi a 
musculară în categoria factorilor loco-regionali. În 
a treia categorie de factori etiologici (caracteristicile 
morfologice dento-faciale), Lin (5) vorbeşte despre 
unghiul bazei craniului (N-S-Ba), care, spre de-
osebire de anomaliile de clasa a II-a Angle şi a III-a 
Angle, în care poate avea un rol decisiv, nu este 
relevant în ocluziile deschise. În schimb, esenţiale 
sunt: direcţia planului mandibular, determinată de 
un ram vertical mandibular scurt şi de o rotaţie pos-
terioară a ramului orizontal. (31,32)

Siriwat, Jarabak (33) împart unghiul goniac prin 
linia dusă prin N şi Go în două segmente:
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 – Porţiunea superioară, denumită unghiul go-
niac superior

 – Porţiunea inferioară, denumită unghiul go-
niac inferior

În acord cu acelaşi autor, unghiul goniac superior 
refl ectă cantitatea de creştere orizontală la nivel 
facial, iar unghiul goniac inferior refl ectă cantitatea 
de creştere verticală la nivel facial.

În literatură, respiraţia orală cronică este men ţio-
nată pe larg în numeroase anomalii scheletale maxi-
lo-mandibulare, fi ind considerată factor etiologic 
major.

Şi în etiologia ocluziei deschise, Ricketts (1968) 
(34) arată că principalele caracteristici ale sindro-
mului de obstrucţie respiratorie sunt: hipertrofi a amig-
 dalelor, respiraţia orală, ocluzia deschisă şi ori  fi ciile 
narinare înguste. La acestea se adaugă lun  gimea 
anterioară crescută a feţei, fanta buzelor des chisă şi 
forma în V a arcadei superioare. 

Ca mecanisme de acţiune ale respiraţiei orale asu-
 pra dezvoltării aparatului dento-maxilar au fost in-
cri minate cauzele aerodinamice, fi zice şi meca nice. 

Apariţia palatului înalt la respiratorii orali este 
explicată prin acţiunea directă a curentului in spi-
rator asupra bolţii palatine, determinând îngustarea 
şi adâncirea ei. La respiratorul oral se pierde tripla 

închidere orală, ceea ce determină un dezechilibru 
între unităţile funcţionale musculare, cu hipertonia 
muşchilor maseteri, buccinatori, muşchiului men-
talis şi hipotonia muşchiului orbicularis al buzei su-
perioare.

Dezechilibrul între grupele musculare intra şi 
extraorale va produce modifi cări scheletale, dista li-
zarea mandibulei, restructurări în ATM şi mo di fi -
cări ale ocluziei dentare.

CONCLUZII
Experienţa clinică şi datele din literatura de spe-

cialitate demonstrează că ocluzia deschisă este una 
dintre anolmaliile dento-alveolare care ridică cele 
mai mari incertitudini în ceea ce priveşte atât diag-
nosticul corelat cu etiopatogenia, cât şi tipul şi evo-
luţia tratamentului ortodontic propriu-zis, corelat 
cu contenţia.

Cunoaşterea principalilor factori etiopatogenici 
posibil declanşatori ai sindromului ocluziei des-
chise, dar şi modului în care se asociază şi induc 
modifi cările de creştere la nivelul aparatului dento-
maxilar poate fi  o garanţie a succesului terapeutic 
în această anomalie.
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