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ABSTRACT:  

Occlusal Trauma – A Risk Factor in the Etiopatogeny of Periodontal  Disease. Review.  
The study of the occlusion and its‟ role in the masticatory system were and are an interest point in 

dentistry. The periodontal structures are influenced by the the functional occlusal forces in order to activate the 

periodontal mechanocepters. The occlusal forces stimulates the receptors from the periodontal ligament in order 

to adjust the maxillary movements and the intensity of the occlusal forces. A traumatic occlusion in a healthy 

periodontal context will lead to the increase of tooth mobility but not to the loss of attachment. Tooth mobility 

can be defined as a clinical expression of the elastic properties of the PDL and functional response. In the 

affected periodontal structures, a traumatic occlusion contributes to supplementary spreading of the 

inflammation and to a larger amount of bone loss but it was not related yet to the etiology of gingival recessions. 

While the healthy periodontium can absorb the occlusal forces, in the affected periodontal tissues these can have 

a destructive potential. For studying the occlusal trauma, it‟s important to conduct very exact clinical 

examination correlated to all necessary paraclinical explorations to reach a correct diagnosis. As a Conclusion 

we can state that dental-periodontal lessions due to occlusal trauma are complex and can appear isolated or 

associated with different gravity from region to region in the same patient. 

Keywords: occlusal trauma, dental-periodontal lessions 

              

 
REZUMAT: 

Studiul ocluziei şi rolul ei în cadrul sistemului masticator au fost şi sunt un punct de interes în 

stomatologie. Structurile parodontale depind de forțele ocluzale funcționale pentru a activa mecanoreceptorii 

parodontali. Forțele ocluzale stimulează receptorii din ligamentul parodontal pentru a regla mișcările 

maxilarului și intensitatea forțelor ocluzale. O ocluzie traumatică pe un parodontiu sănătos conduce la o crestere 

a mobilitatii dintilor, dar nu la pierderea atașamentului, mobilitatea fiind expresia clinică a proprietăților 

viscoelastice ale desmodontiului și a răspunsului funcțional. În structurile parodontale inflamate, ocluzia 

traumatică contribuie la o răspândire suplimentară și mai rapidă a inflamației și la o pierdere mai mare de os si 

nu este clar încă, dacă orientarea forțelor ocluzale sau contactele premature care apar în cazul ocluziei 

nonfuncționale, contribuie la apariția recesiunii gingivale. Parodonţiul sănătos poate rezista foarte bine la stress 

in timp ce intr-o afectare a ţesuturilor parodontale, solicitarea ocluzală normală incepe să depașească toleranţa 

structurilor sale și se transformă din factor stimulant, în factor traumatic, distructiv. Trauma ocluzală nu 

provoacă inflamaţii în ţesuturile parodontale, dar duce la afectarea acestor ţesuturi. Studiul fenomenului de 

traumă ocluzală impune efectuarea unui examen clinic minuţios, completat de examene complementare care 

devin o necessitate pentru un diagnostic corect. Concluzii: leziunile dento-parodontale datorate traumei ocluzale 

sunt multiple, si  pot sa apara izolat, o leziune pentru o unitate odontală, sau se pot asocia, mai multe tipuri de 

leziuni pentru aceeaşi unitate dento-parodontală, iar gravitatea lor variază de la o zonă la alta a aceleiaşi arcade 

şi de la o arcadă la alta, pentru acelaşi pacient.  

Cuvinte cheie: trauma ocluzală, leziune dento-parodontala 

 

INTRODUCERE 

Structurile parodontale depind de 

forțele ocluzale funcționale pentru a activa 

mecanoreceptorii parodontali. Forțele 

ocluzale stimulează receptorii din ligamentul 

parodontal pentru a regla mișcările 

maxilarului și intensitatea forțelor ocluzale.  

Trauma din ocluzie a fost definită ca 

„prejudiciu al parodonţiului ca rezultat al 
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acţiunii forţelor ocluzale asupra dinţilor“. 

Într-o dentiție sănătoasă, fără procese 

patologice inflamatorii, ocluzia traumatică 

conduce la hipermobilitate dentară.  

Dacă se constată hipermobilitatea, 

însoțită de lărgirea radiologică a spațiului 

desmodontal sau de abfracția pronunțată a 

zonei apicale, ocluzia trebuie analizată și 

corectată.  

Procedurile simple, necomplicate, care nu 

consumă timp, sunt, în majoritatea cazurilor, 

adecvate pentru a restabili o situație 

fiziologică și pentru a reduce 

hipermobilitatea.  

În cazul unui parodonțiu sănătos dar 

de tip fin, mobilitatea crescută poate fi, de 

asemenea, redusă prin ajustarea ocluzală; ar 

trebui să se cunoască faptul că mobilitatea 

dinților în astfel de cazuri cu parodonțiu de 

tip fin, sub influența forțelor mecanice, este 

totuși mărită.  

Poate fi necesar scoaterea din ocluzie a 

dinților pentru a mări confortul funcțional și 

pentru a evita fracturarea directă.  

În cazurile traumei ocluzale 

secundare, amendarea inflamației este de 

importanță primordială și ar trebui să 

reprezinte primul pas în planificarea 

tratamentului.  

O corecție simplă a ocluziei, dacă 

este necesar, trebuie inclusă în faza inițială a 

tratamentului parodontal. Acest lucru are ca 

rezultat creșterea nivelului atașamentului în 

timpul tratamentului parodontal și poate 

contribui la o mai bună vindecare a 

țesuturilor parodontale. Există unele indicii 

că îndepărtarea contactelor premature 

îmbunătățește prognosticul vindecării 

țesuturilor parodontale. 

Dacă unii dinți nu reacționează la 

tratamentul parodontal convențional, 

investigația ulterioară nu ar trebui să includă 

numai reexaminarea parodontală și testarea 

microbiologică, ci și o analiză ocluzală mai 

amplă. 

-  

- Clasificarea traumei ocluzale.   
1. Trauma ocluzală primară este în general 

menționată ca o condiție imediată care 

rezultă din exercitarea forțelor ocluzale 

anormale asupra parodonțiului sănătos. 

De fapt, forțele traumatice care 

acționează asupra dinților cu sprijin 

normal este mai mare decât forțele care 

pot contracara efectul nociv fără a afecta 

parodonțiul. 

2. Trauma ocluzală secundară - se produce 

prin aplicarea forțelor ocluzale excesive 

care acționează pe o dentiție grav 

afectată de pierderea osului alveolar de 

sprijin.  

3. Trauma ocluzală acută - rezultă dintr-un 

impact ocluzal brusc, cum ar fi acela 

produs prin mușcarea unui obiect dur. În 

plus, restaurările sau aparatele protetice 

care interferează sau modifică direcția 

forțelor ocluzale asupra dinților pot 

provoca traume ocluzale acute. 

4. Trauma ocluzală cronică - este mai 

frecventă decât forma acută și are o 

semnificație clinică mai mare. Cel mai 

adesea se dezvoltă datorită unor 

schimbări treptate în ocluzie produse de 

uzura dentară, de migrările și extrudarea 

dinților combinate cu obiceiuri 

parafuncționale, cum ar fi bruxismul, 

decât ca o continuare a traumei 

parodontale acute. 

 

Mecanismele de acṭiune a traumei 

ocluzale în apariția și dezvoltarea bolii 

parodontale 

Studiul ocluziei şi rolul ei în cadrul 

sistemului masticator au fost şi sunt un punct 

de interes în stomatologie. Contribuţia 

ocluziei în cadrul disfuncţiilor aparatului 

dento-maxilar s-a dovedit a avea un rol mult 

mai complex decât s-a crezut în trecut.  

Sistemul masticator este extrem de 

complex. Putem afirma cu convingere că un 

sistem este mai fragil, mai instabil, mai 

expus, cu cât el este mai complex. Este 

remarcabil modul în care aparatul dento-

maxilar funcṭionează în parametrii normali o 

lungă perioadă de timp deşi, clinic observăm 

diverse modificări ale elementelor sale 

componente.  

Echilibrul este perturbat atunci când 

toleranţa fiziologică este depăşită, generând 

situaţii mult mai complicate decât sistemul 

masticator în sine. Timp de mulți ani, rolul 

ocluziei și interacțiunea sa dinamică, 
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impactul asupra parodonțiului a reprezentat 

o problemă de controversă și o dezbatere 

amplă.  

Diagnosticul clinic de traumă – 

creşterea mobilităţii dintelui nu este 

întotdeauna indicativ de traumă ocluzală. Un 

diagnostic clinic de traumă ocluzală poate 

numai să fie  confirmat în cazul în care 

creşterea mobilităţii dintelui poate fi 

identificată printr-o serie de măsurători 

repetate pe o perioadă mai mare de timp.  

Semnele clinice ale traumei ocluzale 

sunt: creşterea mobilităţii şi apariţia migrării 

dintelui; fremitus. Radiografic, semnele de 

traumă ocluzală sunt: discontinuitatea şi 

îngroşarea laminei dura; lărgirea spaţiului 

periodontal; condensarea alveolară os/sau 

resorbţie radiculară. 

Efectele ocluziei traumatice se 

manifestă la nivelul tuturor structurilor 

aparatului dento-maxilar: parodontală, 

dentară, musculară şi articulară. În funcţie de 

statusul de sănătate al parodontiului 

marginal, putem avea de a face cu: 

 Un parodonţiu iniţial sănătos, normal, 

situaţie în care trauma ocluzală este 

primară, iar leziunea patologică este 

rezultatul unor cauze variate: erupţii 

accelerate ele dinţilor, obturatii sau 

coroane incorect adaptate ocluzal (prea 

înalte) care determina  contacte 

premature, tratamente ortodontice 

incorect conduse (aparate ortodontice 

necorespunzătoare), scrâşnirea sau 

încleştarea dinţilor (bruxism), 

interferenţe cauzate de dinţi care au 

migrat, obiceiuri vicioase ocluzale. 

 Un parodonţiu bolnav, afectat ce 

caracterizează trauma ocluzală 

secundară. 

La nivelul structurilor dento-parodontale 

există mecanisme de adaptare şi de reglare a 

forţelor ocluzale. Atunci când aceste 

mecanisme sunt epuizate prin forţe 

masticatorii exagerate, vor apărea leziuni 

traumatice de genul atrofiei sau lizei osoase, 

ca urmare a compresiei  ţesuturilor şi a 

vaselor sanguine.  

Sunt considerate nocive acele forţe 

care acţionează continuu, cu intensitate mică 

sau crescută, dar cu o durata lungă şi 

frecvenţa mare. Forţele orizontale au un 

potenţial traumatizant mai mic, prin faptul 

că punctul lor de aplicare este mai apropiat 

de centrul de rotaţie al dintelui implicat în 

conflictul ocluzal. Cele mai nocive forţe 

pentru parodonţiu sunt forţele de torsiune, 

care au potenţialul de a induce apoziţie sau 

chiar luxaţie dentară. 

Trauma ocluzală primară se 

caracterizează prin faptul că manifestările 

clinice nu evoluează însoţite de durere, nu 

modifică poziţia inserţiei epiteliale şi nu 

produc apariţia de pungi osoase. În schimb, 

poate determina mobilitate dentară 

patologică şi modificări de poziţie ale 

dinţilor, prin fenomene de necroză osoasă şi 

liza osoasă care pot afecta 1 sau 2 dinţi. 

Această afecţiune poate fi prevenită sau 

tratată prin echilibrare ocluzală corectă şi 

tratament ortodontic. 

Trauma ocluzală secundară are o 

evoluţie mai gravă, acţionând pe un 

parodonţiu deja bolnav şi poate afecta zone 

mai extinse, de la un grup dentar, până la toţi 

dinții. Aceasta poate accelera boala 

parodontală prezentă, se însoţeşte de 

prezenţa pungilor osoase şi gingivale şi de 

migrarea apicală a inserţiei epiteliale. Se 

tratează specific prin echilibrare ocluzală, 

parodontală şi ortodontică.  

Parodontitele cronice marginale sunt 

considerate ca una din cele mai frecvent 

întâlnite afecţiuni stomatologice. Procesele 

distructive declanşate în parodont, indiferent 

de forma şi gradul de manifestare, afectează 

atât parodonṭiul marginal, ţesutul osos 

alveolar, cât şi periodonţiul profund – 

structuri anatomice destinate fixării dintelui 

în alveolă. Prin urmare lezarea progresivă a 

acestor ţesuturi contribuie la fenomenele de 

rezorbţie şi atrofia procesului alveolar cu 

apariţia recesiunilor gingivale, dezgolirea 

continuă a porţiunii radiculare a dinţilor, 

influenţând-le negativ statica.  

Ulterior, dinţii afectaţi devin mobili, 

îşi schimbă poziţia în arcada dentară, fiind 

astfel frecventă cauză a extracţiilor dentare 

cu instalarea edentaţiei parţiale. În aceste 

situaţii clinice arcada dentară nu posedă 

însuşiri de repartizare uniformă a forţelor 

funcţionale pe întreaga arcada dentară iar 
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dinţii restanţi nu suportă adecvat forţele 

masticatorii şi se supun suprasolicitării, 

factor ce favorizează accelerarea proceselor 

distructive în toate structurile parodontale.  

 Actualmente factorii etiologici ai 

parodontitelor sunt sistematizaţi în: locali 

(exogeni), generali (endogeni) şi în acţiunea 

lor mixtă. Din factorii locali la rând cu placa 

bacteriană un loc deosebit se acordă traumei 

cronice a parodontului marginal şi a celui de 

susţinere. Trauma cronică poate fi produsă 

de lezarea punctelor de contacte 

interdentare, absenţa ecuatorului coroanei 

naturale distrucţii coronare subtotale şi 

totale, la fel în caz de anomalii de formă sau 

sediu a unor dinţi, etc.  

După cum se menţionează, trauma 

cronică parodontală frecvent este generată şi 

de trauma ocluzală ca urmare a 

suprasolicitării funcţionale a dinţilor, care 

apare în edentaţiile parţiale. Gradul de 

suprasolicitare este dependent de numărul de 

perechi de dinţi antagonişti, topografia lor, 

timpul ce s-a scurs, vârstă, prezenţa 

migrărilor dentare şi dereglărilor ocluzale – 

condiţii, care contribuie la apariţia traumei 

ocluzale, cu afectarea ţesuturilor 

parodontale. Subliniind importanţa 

dereglărilor ocluzale la declanşarea traumei 

parodontale mai mulţi autori atrag atenţia la 

factorul traumatizant asupra dinţilor din 

această zonă ca urmare a blocajului 

alunecării arcadei dentare inferioare pe cea 

superioară. 

Procesul patologic în parodonţiu, 

într-o mare măsură, este influenţat de 

multiple suprasolicitări. Parodonţiul sănătos 

poate rezista foarte bine la stres. În timpul 

masticaţiei și strângerii dinţilor apare 

amortizarea presiunii, care se transmite 

structurilor osoase ale maxilarelor, 

articulaţiei temporomandibulare și craniului. 

Ca urmare a slăbirii ţesuturilor parodontale, 

solicitarea ocluzală normală incepe să 

depașească toleranţa structurilor sale și se 

transformă din factor stimulant, în factor 

traumatic, distructiv. Apare o ocluzie 

traumatică care, ulterior, joacă un rol 

important în dezvoltarea bolii.Trauma 

ocluzală nu provoacă inflamaţii în ţesuturile 

parodontale, dar duce la afectarea acestor 

ţesuturi. Are loc pierderea contactelor 

interdentare, ceea ce duce la lipsa de unitate 

a dentiţiei, iar în rezultat au loc deplasări 

secundare ale dinţilor.  

Mobilitatea patologică a dinţilor ca 

rezultat al rezorbţiei procesului alveolar și 

proceselor inflamatorii în ţesuturile 

parodontale este unul din cele mai răspândite 

simptome ale parodontitei marginale 

cronice. 

 În acest context o problemă separată 

o alcătuiesc intervenţiile stomatologice 

(terapeutice, chirurgicale, ortodontice, 

protetice) incorect realizate din diferite 

motive cu consecinţe negative pentru 

parodontolog, cunoscute ca factori iatrogeni. 

Prin urmare protecţia parodontului de 

acţiunea nocivă a traumei cronice cât şi 

lichidarea factorilor de risc la declanşarea ei 

prezintă una din problemele principale de 

profilaxie şi tratament a afecţiunilor 

parodontale, inclusiv şi ale parodontitelor 

cronice marginale. Însă la acest capitol până 

în prezent rămân insuficient studiate mai 

multe aspecte clinice dependente de factorii 

etiologici de risc. 

 

Suportul parodontal afectat 

Structurile parodontale sănătoase, 

inclusiv cimentul radicular, ligamentul 

parodontal și osul alveolar, formează o 

unitate sau un organ funcțional. Ligamentul 

parodontal este o interfață specializată între 

dinți și osul alveolar.  

Ocluzia traumatică sau trauma 

ocluzală este definită ca o forță excesivă sau 

o presiune excesivă asupra unui dinte sau 

asupra dinților care conduc fie la un suport 

alveolar crescut, fie la o ruptură a țesuturilor 

de susținere.  

Ocluzia traumatică poate provoca 

modificări degenerative ca răspuns la 

presiuni mai mari decât cele fiziologice 

aupra toleranței țesuturilor de susținere. În 

plus față de semnele și simptomele clinice, 

cum ar fi mobilitatea dinților, uzura 

fațetelor, durerea, răspunsul neobișnuit la 

percuție și istoricul de parafuncții, există 

câteva trăsături radiografice, inclusiv 

lărgirea spațiului desmodontal, îngroșarea 

laminei dura, pierderea osoasă și numărul și 
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mărimea crescută a trabeculelor osoase.  

Ligamentul parodontal, care se află 

între osul cementar și alveolar, acționează ca 

o pernă pentru a rezista forțelor mecanice 

aplicate pe dinți și răspunde prin remodelare. 

Când se aplică o forță continuă pe coroana 

unui dinte, aceasta determină mișcarea 

dinților care este marcată inițial prin 

îngustarea membranei parodontale. Cu toate 

acestea, în perioada secundară mișcării 

dentare, are loc o resorbție directă a oaselor, 

iar ligamentul parodontal este considerabil 

lărgit. S-a demonstrat că celulele 

ligamentului parodontal, sub stres mecanic, 

pot induce secreția osteoclastelor prin 

sinteza de PGE2 în timpul mișcării 

ortodontice a dinților. Puține studii clinice 

au identificat o relație clară între trauma din 

ocluzie și parodontita cronică.  

O problemă majoră a studiilor 

clinice de acest tip este lipsa unui indice 

fiabil pentru măsurarea gradului de traumă 

ocluzală la care este supus un dinte. Dacă 

există traumă din ocluzie, există dificultăți 

evidente în evaluarea ratei de pierdere a 

atașamentului care este mai mare la pacienții 

cu parodontită indusă de placa bacteriană. 

De asemenea, este larg acceptat faptul că 

unii pacienți, la un moment dat, vor avea un 

sistem masticator compromis de alți factori 

care reduc toleranța lor la o ocluzie mai mică 

decât cea ideală. Factorii pot varia de la o 

boală sistemică, cum ar fi artrita reumatoidă 

la efectele debilitante ale stresului cronic pe 

termen lung. 

La nivelul dinților, o ocluzie poate fi 

sau nu poate fi ideală pentru aparatul de 

atașament și aceeași atenție trebuie acordată 

frecvenței contactului ocluzal. În plus, 

capacitatea aparatului de atașament de a 

rezista la o ocluzie mai mică decât cea ideală 

poate fi compromisă de inflamația 

parodontală. 

Distrucția inflamatorie a 

parodonțiului în boala parodontală creează 

un dezechilibru între forţele ce menţin 

dintele în poziţie şi forţele ocluzale şi 

musculare. Dinții cu suport afectat nu sunt 

capabili să îşi menţină pozitita normală pe 

arcadă şi se deplasează faţă de forţa care i se 

opune, mai puţin în cazul în care este oprit 

de contactul proximal. Forţa care mişcă 

dinții cu implantare deficitară poate fi creată 

de factori cum ar fi contactele ocluzale sau 

presiunea dată de limbă. 

Este important de reţinut că ceea ce 

nu este normal în migrarea patologică ţine 

strict de parodonțiul afectat. Forţa în sine nu 

trebuie să fie strict anormală. Forţele care 

sunt acceptate la un parodontiu intact devin 

agresive atunci când suportul parodontal este 

redus. Un astfel de exemplu este dintele cu 

contacte proximale anormale. Contactele 

proximale localizate anormal transformă 

componenta normală anterioară a forţei într-

o forţă de lărgire care mişcă dintele ocluzal 

sau incizal.  

Această forţă de lărgire, care poate fi 

suportată de parodonṭiul normal determină 

extruzia dintelui atunci când suportul 

parodontal este slăbit de parodontopatie.  

Pe măsură ce poziţia sa se schimbă, 

dintele este supus forţelor ocluzale anormale 

ce agravează distrugerea parodontală şi 

migraţia dintelui. 

 

Etapele răspunsului țesutului 

parodontal la acțiunea nocivă a traumei 

ocluzale 

Afectarea țesutului parodontal de 

către acțiunea traumei ocluzale are loc în trei 

etape. Prima etapă este lezarea incipientă a 

țesutului, a doua este reparația, iar a treia 

este remodelarea adaptivă a parodonțiului. 

Leziunea țesutului este produsă prin forțe 

ocluzale excesive. Natura încearcă să repare 

zona afectată și să restabilească starea de 

sănătate a parodonțiului. Acest lucru poate 

apărea dacă forțele sunt diminuate sau dacă 

sunt total îndepărtate. Cu toate acestea, în 

cazul în care forța ofensivă este cronică, 

parodonțiul este remodelează pentru a-și 

amortiza impactul.  

Țesuturile parodontale ligamentare 

dispar, spațiul desmodontal apare lărgit în 

detrimentul osului; defectele osoase 

unghiulare apar în lipsa pungilor 

parodontale, și dintele devine astfel liber, 

mobil în alveolă. 

 

Etapa I - lezarea incipientă a țesutului 

Sub forțele de ocluzie, un dinte se 
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rotește în jurul unei axe de rotație sau în 

jurul unui punct care se află în treimea 

mijlocie dintre joncțiunea amelo-cementară 

și apexul rădăcinii clinice. Această rotație 

creează zone de presiune și tensiune pe 

părțile laterale ale lungimii radiculare. Sunt 

produse diferite leziuni prin presiune și 

tensiune, deși dacă se exercită forțe de 

jiggling acestea pot coexista în aceeași zonă. 

Uneori presiunea excesivă stimulează 

resorbția alveolară, cu o lărgire a spațiului 

desmodontal. Tensiunea puțin excesivă 

provoacă alungirea fibrelor ligamentului 

parodontal și apoziția osului alveolar.  

În zonele cu o presiune crescută, 

vasele de sânge sunt numeroase și reduse în 

dimensiuni. Se produce o presiune și o 

compresie mai mare a fibrelor ligamentului 

parodontal, care produc zone de hialinizare. 

Ulterior apar leziuni ale fibroblastelor și ale 

altor celule ale țesutului conjunctiv care 

conduc la  necroza zonei ligamentare. 

 

Etapa a II-a – etapa reparatorie 

Etapa reparatorie este prezentă în 

mod constant în parodonțiul normal. În 

timpul traumei ocluzale, țesuturile lezate 

stimulează activitatea crescută reparatorie. 

Țesuturile deteriorate sunt îndepărtate, iar 

cele noi sunt formate din elemente celulare, 

oasele și cimentul format încercând astfel să 

restaureze parodonțiul lezat. Forțele rămân 

traumatice numai atâta timp cât prejudiciul 

produs depășește capacitatea reparatorie a 

țesuturilor. Atunci când osul se resoarbe 

datorită forțelor ocluzale excesive, natura 

încearcă să întărească trabeculele osoase 

subțiate prin formarea de os nou. Această 

încercare de a compensa pierderea osoasă 

este numită susținerea formării osoase și este 

o caracteristică importantă a procesul 

reparativ asociat traumei ocluzale.  

 

Etapa III – etapa de remodelarea 

adaptivă a parodonțiului 

Dacă procesul de reparare nu poate 

ține pasul cu distrugerea cauzată de ocluzie, 

parodonțiul este remodelat în efortul de a 

crea o relație structurală, în care forțele nu 

mai dăunează țesuturilor. Acest rezultat are 

o îngroșare a spațiului desmodontal și 

apariția de defecte unghiulare intraseptale în 

epiteliul juncțional fără formare de pungi 

parodontale. A fost, de asemenea, observată 

o creștere a vascularizării. 

După remodelarea adaptivă a 

parodonțiului, resorbția și formarea de țesut 

revin la normal. 

 

 

Semne clinice și radiologice ale bolii 

parodontale determinate de prezența 

traumei ocluzale 

În literatura de specialitate, studiile 

clinice disponibile care examinează 

potențiala relație dintre trauma ocluzală și 

severitatea parodontitei sunt limitate, în 

principal datorită dificultății în identificarea 

indicatorilor corespunzători ai traumelor 

ocluzale.  

Cu toate acestea, s-a demonstrat că 

toți parametrii odontali se agravează atunci 

când dinții sunt supuși unei mobilități 

anormale, sau, când pe radiografii este 

prezent spațiul ligamentului parodontal 

lărgit.  

Dinții cu traume ocluzale pot 

prezenta o adâncime mai mare a pungilor 

parodontale în comparație cu cei fără 

probleme ocluzale. Se presupune că trauma 

ocluzală este într-o oarecare măsură legată 

de prognosticul dintelui vizat. Cu toate 

acestea, este dificil să se detecteze cu 

precizie activitatea nocivă a traumei ocluzale 

și apoi de a stabili un diagnostic clar pe baza 

acestor criterii.  

Prezența mobilității dentare 

afuncționale și/sau prezența pe radiografii a 

lărgirii spațiului desmodontal precum și 

anumite forme de abrazie dentară sunt 

deseori denumite simptomele clinico-

paraclinice ale traumelor ocluzale.  

Cel mai important semn clinic al 

traumei este crescut mobilitatea dinților.  

Mobilitatea dinților produsă de 

trauma ocluzală are loc în două faze.  

 Faza inițială este rezultatul resorbției 

osului alveolar și măririi reversibile a 

spațiului desmodontal prin reducerea 

numărului de fibre parodontale.  

 A doua fază apare după repararea și 

adaptarea leziunii traumatice la forțele 
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crescute, ceea ce are ca rezultat o lărgire 

permanentă a spațiul desmodontal. 

Prezența abraziei ocluzale poate fi 

atribuită oricăror anormalități din dieta 

pacienților și nu este proporțională cu vârsta.  

 

Semne radiografice 

 Lărgirea spațiului desmodontal, 

adesea cu îngroșarea laminei dura 

de-a lungul rădăcinii pînă în zona 

apicală și în zonele de furcație. 

 Leziuni osoase mai frecvent 

orizontale, a septului interdentar, cu 

formarea de defecte infraosoase. 

 Radiolucența și condensarea osului 

alveolar. 

 Resorbția radiculară. 

 

Semne clinice 

În practica medicală de specialitate, 

trauma ocluzală se consideră ca fiind 

factorul cauzal pentru următoarele semne de 

boală parodontală incipientă: 

 Semiluna traumatică - o zonă roșu 

albastru în formă de semilună la nivelul 

marginei gingivale, cu dimensiuni 

limitate la aproximativ o șasea parte din 

circumferința radiculară. 

 Recesiunea gingivală, care poate fi 

asimetrică, asociată cu resorbția crestei 

alveolare. 

 Fisura lui Stillman - invaginări în 

marginea gingivală, în general pe o parte 

a dintelui. 

 Festonul lui McCall - extinderea discretă 

în formă de semilună a marginei 

gingivale.  

 Absența aspectului de stippling a gingiei 

atașate - interpretate ca dovezi ale 

edemelor secundare traumatismului. 

Nici una dintre aceste schimbări nu a 

fost demonstrată în mod concludent ca fiind 

asociata cu trauma parodonțiului. 

 

Mobilitatea dentară 

Cel mai comun semn clinic a traumei 

parodontiului este mobilitatea dentară 

crescută. În stadiul de leziune determinată de 

ocluzie apare o distrucție a fibrelor 

parodontale, ceea ce va creşte mobilitatea 

dintelui. În stadiul final, acomodarea 

parodonțiului cu forţele crescute duce la o 

lărgire a ligamentelor parodontale, ceea ce 

conduce la mobilitate dentară crescută. Deşi 

această mobilitate este mai mare decât aşa-

zisă mobilitate normală, nu poate fi 

considerată patologică pentru că este o 

adaptare şi nu o formă de boală. Când 

devine din ce în ce mai accentuată poate fi 

considerată patologică. 

Alte cauze pentru mobilitatea 

crescută include distuctii osoase importante, 

inflamatia ligamantelor parodontale care este 

de origine parodontală sau periapicală şi 

câteva cauze sistemice (ex. sarcina). 

Distrugerea osului alveolar înconjurător, 

cum se întâmplă în osteomioliza sau în 

tumori de maxilar, pot creşte şi ele 

mobilitatea dentară.  

Semnele radiologice ale traumei 

ocluzale includ (1) accentuarea lărgirii 

spaţiului parodoftal, adesea însoţită de 

îngroşarea laminei dura de-a lungul 

rădăcinii, în regiunea apicală şi zonele de 

bifurcatie; (2) o distructie verticală mai mare 

decât una orizontală a septului interdentar; 

(3) radiotransparența şi condensarea osului 

alveolar; (4) rezorbție radiculară. 

Lărgirea spaţiului periodontal şi 

îngroşarea laminei dura nu indică obligatoriu 

modificări distructive. Acestea pot rezultă 

din îngroşarea şi îndreptarea ligamentelor 

periodontale şi a osului alveolar, care 

constituie un răspuns favorabil forţelor 

ocluzale crescute. 

În concluzie, trauma din ocluzie nu 

iniţiază gingivita sau pungile parodontale, 

dar poate afecta progresul şi severitatea 

pungilor parodontale începute de iritația 

locală. O înţelegere a efectului traumei 

ocluzale asupra parodontiului este 

folositoare în managementul clinic al 

problemei. 

 

Migrarea dentară patologică 

Migrarea patologică se referă la 

deplasarea dentară care rezultă atunci când 

echilibrul dintre factorii ce menţin poziţia 

fiziologică a dintelui este modificat de boală 

parodontală. Migrarea patologică este 

relative comună şi poate fi un semn precoce 

de boală sau poate apărea în asociere cu 
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inflamatia gingivală sau formarea pungii 

parodontale pe măsură ce boală progresează. 

Migrarea patologică apare cel mai frecvent 

în regiunea anterioară, dar şi dinții posteriori 

pot fi afectaţi.  

Dinții se pot deplasa în orice direcţie 

şi migrarea este de obicei însoţită de 

mobilitate şi rotaţie. Migrarea patologică în 

sens ocluzal sau incizal este denumită 

extruzie. Toate gradele de mişcare 

patologică sunt întâlnite şi pot fi afectaţi 

unul sau mai mulţi dinţei. Este importantă de 

descoperit în stadiile de început şi a se 

preveni repercursiuni mai grave, eliminând 

factorii cauzali. Chiar şi în stadiile de 

început, apar unele pierderi de ţesut osos. 

Doi factori importanţi joacă un rol în 

menţinerea poziţiei normale a dinţilor: 

sănătatea şi o înălţime normală a 

parodontiului şi a forţelor exercitate pe dinţi. 

Ultima include forţele ocluzale, la fel şi 

presiunea dată de buze, obraji şi limba. 

Următorii factori sunt importanţi în corelaţie 

cu forţele ocluzale: caracteristicile 

morfologice ale dinţilor şi înclinaţia 

cuspizilor; prezenţa dinţilor în număr cât mai 

mare; o tendinţa fizioogica spre migrare 

mezială; natură şi locaţia punctelor de 

contact; atritia proximală, incizala şi 

ocluzală; înclinaţia axială a dinţilor.  

Alterarea oricăruia din aceşti factori 

generează o serie de modificări corelate 

asupra unui singur dinte sau grup de dinţi 

care rezultă în migrarea patologică. Astfel, 

migrarea patologică apare sub influenţă 

factorilor ce slăbesc suportul parodontal 

şi/sau cresc sau modifică forţele exercitate 

pe dinţi.  

Migrarea patologică poate continuă 

şi după ce dintele nu mai are contacte cu 

antagonistul sau. Presiunile determinate de 

limba în masticaţie şi din proliferarea 

ţesutului de granulaţie constituie forţă. 

Migrarea patologică este tot un semn 

precoce al parodontitei juvenile localizate. 

Afectat de pierderea suportului parodontal, 

incisivii maxilari şi mandibulari se 

deplasează spre vestibular şi extruzeaza 

determinând diastemele.  

Modificările amplitudinii, direcţiei, 

sau frecvenţei forţelor exercitate pe dinţi pot 

determina migrarea patologică a unui dinte 

sau grup de dinţi. Aceste forţe pot fi şi 

normale pentru a determina migrarea dacă 

parodontiul este suficient de alterat. 

Modificări ale forţelor pot apărea că rezultat 

al dinţilor absenţi neinlocuiti, neinlocuirea 

primilor molari sau alte cauze. 

Migrarea dentară diferă de migrarea 

patologică prin faptul că nu rezultă din 

distrugerea ţesutului parodontal. Totuşi, 

creează condiţii care duc la boală 

parodontală şi astfel, mişcarea iniţială a 

dintelui este agravată de pierderea suportului 

parodontal. 

Migrarea apare în general într-o 

direcţie mezială combinată cu extruzia sau 

înclinarea sub planul de ocluzie. Cel mai 

frecvent premolarii migrează spre distal. 

Deşi migrarea este cel mai frecvent rezultat 

atunci când dintîi absenţi nu sunt înlocuiţi, 

nu apare întotdeauna.  

Primul pas în realizarea unui plan de 

tratament este identificarea factorilor 

etiopatogeni. Unele probleme ocluzale par 

aproape netratabile la prima vedere. Acest 

lucru este valabil în special când ne 

confruntăm cu probleme multiple de 

parodontologie, cariologie, care apar în 

combinație cu rapoarte interdentare ocluzale 

incorecte, obiceiuri vicioase și dinți elongați 

sau deplasați.  

 Stabilirea scopurilor terapeutice 

trebuie să fie adaptată fiecărui pacient și 

foarte bine definită. Scopul major al oricărui 

plan terapeutic trebuie să fie menținerea 

sistemului dentar într-o stare generală 

sănătoasă. El se aplică în mod individual, 

fiecărui pacient în parte (fiecărui dinte, 

fiecărui segment de ocluzie).  

Problemele de mentenanță trebuie 

identificate sistematic la fiecare dinte în 

parte.  În multe cazuri, planul de tratament 

este stabilit înainte de a fi identificate 

problemele reale. Este indicată identificarea 

clară a fiecărei probleme, ceea ce presupune 

o examinare foarte minuțioasă. 

Concluzii: leziunile dento-

parodontale datorate traumei ocluzale sunt 

multiple, si  pot sa apara izolat, o leziune 

pentru o unitate odontală, sau se pot asocia, 

mai multe tipuri de leziuni pentru aceeaşi 
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unitate dento-parodontală, iar gravitatea lor 

variază de la o zonă la alta a aceleiaşi arcade 

şi de la o arcadă la alta, pentru acelaşi 

pacient.  
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