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REZUMAT
Sindromul Down este o tulburare genetică ce apare cu o frecvenţă medie de 1 la 800 de naşteri. Acest 
sindrom, care se dezvoltă ca urmare a triplării cromozomului 21, este asociat cu difi cultăţi uşoare spre 
moderate de învăţare, întârzieri în dezvoltare, caracteristici faciale specifi ce, tonus muscular scăzut. 
Tratamentul ortodontic în cazul unui pacient cu sindrom Down presupune o adevărată provocare, atât în 
ceea ce priveşte complexitatea manifestărilor acestui sindrom (fi e că este vorba de manifestările sistemice 
sau strict de cele din sfera oro-dentară), cât şi sub aspectul necesităţii colaborării cu specialişti aparţinând 
altor domenii, medicale şi nu numai. Cazul prezentat ilustrează efi cienţa cooperării atât în cadrul echipei 
terapeutice multidisciplinare formate, cât şi la nivel de interrelaţionare cu pacientul şi mai ales cu părinţii 
acestuia. 
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ABSTRACT
Down syndrome is a genetic disorder that occurs at an average frequency of 1 in 800 births. This syndrome, which 
develops as a result of the triplication of chromosome 21, is associated with characteristic facial features, mild to 
moderate intellectual disability, physical growth delays, characteristic facial features, low muscle tone. Orthodontic 
treatment in a patient with Down syndrome represents a real challenge, both in terms of the complex manifesta-
tions of this syndrome (whether they are systemic manifestations or strictly oral manifestations) and in terms of 
collaboration with specialists in other medical fi elds and more. This case illustrates the effectiveness of coopera-
tion within the multidisciplinary treatment team and also the good collaboration with the pacient and especially with 
his parents.
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INTRODUCERE 

Sindromul Down este o afecţiune cromozomială 
caracterizată prin prezenţa unei copii suplimentare 
a materialului genetic pe cromozomul 21, fi e în 
în tregime (trisomia 21), fi e parţială – din cauza 
unei translocaţii. Acest sindrom prezintă o multi-
tudine de complicaţii clinice (cardiace, neurologice, 
endo crine, hematologice, gastrointestinale, respira-

torii, oftalmologice, orodentare) care determină 
afectarea dezvoltării generale. (1) Din sfera com-
plicaţiilor orodentare, cu răsunet asupra necesităţii 
şi conduitei tratamentului ortodontic al pacientului 
cu sindrom Down, se remarcă: dezvoltarea insu-
fi cientă maxi lară în sens antero-posterior (tendinţă 
de a dezvolta anomalii clasa a III-a Angle), dez-
voltarea insu fi  cientă maxilară în sens transversal 
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(tendinţă de ocluzie inversă posterioară), ocluzie 
deschisă (cu afectarea funcţiei masticatorii), ano-
malii dentare (ano donţii, transpoziţii, incluzii ale 
caninilor, mo di  fi cări de formă, structură şi mărime, 
rădăcini den tare mici şi conice), erupţie dentară 
întârziată, în ghe suiri dentare, boli parodontale, ha-
litoză, candidoze orale frecvente, cheilite an gulare, 
respiraţie orală, limbă protuzivă (aspect de macro-
glosie, care, asociată cu hipotonia musculară, deter-
mină grave disfuncţii masticatorii şi de deglutiţie). 
(1-3) 

În vederea instituirii şi reuşitei tratamentului 
ortodontic în cazul unui pacient cu sindrom Down 
este necesară cumularea eforturilor şi cunoştinţelor 
medicului pediatru, ale celui de familie, ale orto-
dontului, ale psihologului şi logopedului, în cadrul 
echipei multidisciplinare fi ecare dintre aceştia 
având un rol binedefi nit. Astfel, medicul pediatru şi 
medicul de familie pot furniza informaţii cu privire 
la istoricul medical al afecţiunii, la dezvoltarea ge-
nerală a pacientului cu sindrom Down, la afecţiunile 
specifi ce cu implicaţii în terapia ortodontică (4,5) 
(defecte cardiace congenitale – cărora înaintea in-
ter venţiilor stomatologice trebuie să li se ad mi nis-
treze antibiotice în vederea prevenirii endocarditei 
bacteriene, crize de epilepsie în antecedente, vac ci-
narea împotriva hepatitei B – foarte importantă, în-
trucât persoanele cu sindromul Down au un risc 
crescut de a dezvolta statutul de purtător în cazul în 
care sunt infectate cu VHB) (6). În cadrul aceleiaşi 
echipe terapeutice multidisciplinare, logopedul are 
un aport deosebit, deoarece progresele făcute de 
pa cientul cu sindrom Down în timpul şedinţelor de 
logopedie contribuie la creşterea calităţii actului 
me dical, dar mai ales la dezvoltarea cognitivă şi 
socială a acestuia (7). Prin integrarea psihotera pe u-
tului în echipa terapeutică, colaborarea cu pacientul 
care are sindrom Down (de cele mai multe ori ane-
voioasă şi foarte difi cilă, din cauza diferitelor grade 
de retard mental cu care se asociază această afec-
ţiune) (8,10) poate fi  îmbunătăţită. Determinarea 
ni velului de comunicare este foarte importantă în 
ve derea cooperării cu pacientul, nivelul de recepti-
vitate versus expresivitate putând să difere consi-
derabil (3); adoptarea unor tehnici avansate de ma-
na gement comportamental contribuie la îm bună tă-
ţirea colaborării dintre medicul ortodont şi pacientul 
cu sindrom Down (9). Desigur, pe lângă rolul bine-
defi nit al fi ecăruia dintre specialiştii menţionaţi, 
sus ţinerea echipei medicale de către părinţii pa ci-
entului cu sindrom Down pe tot parcursul trata-
mentului este esenţială, întrucât aceştia sunt cei 
care aduc la cunoştinţă echipei medicale diferitele 
probleme care se pot ivi de-a lungul tratamentului, 

se asigură de efectuarea unei igiene orale riguroase 
şi înlesnesc interrelaţionarea specialiştilor cu pa-
cientul.

PREZENTAREA CAZULUI

Pacientul S.M, în vârstă de 16 ani, din mediul 
urban, s-a prezentat la clinica de Ortodonţie şi 
Ortopedie Dento-Facială din Bucureşti, fi ind trimis 
de către medicul pediatru. Examenul clinic extraoral 
relevă o confi guraţie generală hipotrofi că şi un tipar 
constituţional endomorf, cu trăsături generale ca-
racteristice sindromului Down: defi cit psihic, hi-
per telorism, nas scurt, cu baza turtită, prezenţa 
pliului epicanthic (ochi mongoloizi), palme late cu 
degetul mic scurt şi curbat, abilităţi manuale sub-
dezvoltate (dexteritate redusă). La examenul facial 
din normă frontală se constată un facies mongoloid 
şi o uşoară asimetrie facială, hemifaţa stângă fi ind 
mai proeminentă. Fanta labială este închisă, iar as-
pectul tegumentelor şi al mucoasei buzelor se afl ă 
în limitele normalului. Proporţia etajelor feţei nu 
este păstrată, etajul inferior fi ind uşor micşorat. Din 
norma laterală, se observă un profi l uşor convex, 
treapta labială este normală, buza superioară de pă-
şind-o uşor pe cea inferioară, şanţul labio-mentonier 
este accentuat, unghiul nazolabial – uşor mărit. La 
examenul funcţional şi al ATM nu se decelează ele-
mente patologice. 

Examenul intraoral (Fig. 1) relevă o dentiţie 
mixtă, cu prezenţa pe arcade a molarilor temporari 
54, 65, 74, 84, precum şi a celor 4 canini temporari. 
Atât exfolierea dinţilor temporari, cât şi erupţia 
din ţilor permanenţi sunt întârziate; în schimb, toţi 
dinţii sunt indemni de carie. Dacă la arcada supe-
rioară nu există modifi cări notabile de poziţie a din-
ţilor, la nivelul arcadei inferioare se observă urmă-
toarele modifi cări: 34 erupe în poziţie linguală, cu 
persistenţa 74 pe arcadă, tremă între 73 şi 32, 32 
este uşor disto-linguo-rotat, iar 42 este în linguo-
po ziţie şi disto-linguo-rotat. Pacientul prezintă o 
igienă satisfăcătoare, iar mucoasa bucală este de 
aspect normal, fără modifi cări. Examenul arcadelor 
dentare relevă o formă în „U“ a arcadei superioare, 
cu molarii orientaţi spre linia mediană şi în „Ω“ a 
ar cadei inferioare. 

Examenul ocluziei în plan sagital arată rapoarte 
distalizate la nivelul molarilor de 6 ani de un cuspid 
pe partea dreaptă şi de jumătate de cuspid pe partea 
stângă la nivelul molarului de 6 ani. La nivelul ca-
ninului, rapoartele sunt de asemenea distalizate, iar 
în zona incisivilor există o uşoară inocluzie sagitală. 
Modifi cările în plan transversal sunt reprezentate 
de raportul invers parţial 26-36 şi de devierea liniei 
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Tot în cadrul examenului complementar radiologic, 
analiza teleradiografi ei de profi l lateral indică o 
structură normodivergentă, cu un decalaj între 
bazele maxilare de 3 grade în favoarea celui 
superior (SNA = 810, SNB = 780). Planul de ocluzie 
formează un unghi de 8 grade cu orizontala de la 
Frankfurt. Coroborând informaţiile clinice cu cele 
paraclinice, diagnosticul ortodontic este: sindrom 
de ocluzie adâncă acoperită, clasa I scheletică, 
clasa a II-a dentară. 

Obiectivele terapeutice vizate au fost: lărgirea 
celor 2 arcade dentare, alinierea dentară şi nivelarea 
planului de ocluzie, precum şi corectarea şi echili-

interincisive inferioare la dreapta faţă de linia 
interincisivă superioară. În plan vertical, la nivelul 
molarilor se observă o supraacoperire normală pe 
partea dreaptă şi o supraacoperire inversă pe partea 
stângă, precum şi raport de inocluzie verticală prin 
infrapoziţie tranzitorie de erupţie la nivelul 15-45. 
La nivelul incisivilor gradul de supraacoperire este 
de 4/5. 

Semnele faciale şi intraorale sunt certifi cate şi 
prin examene complementare de tipul examenului 
radiologic (Fig. 2, 3). Astfel, ortopantomograma 
evidenţiază, pe lângă elementele anteprezentate, 
absenţa mugurilor molarilor de minte 18, 38, 48. 

FIGURA 1. Aspect intraoral la începutul tratamentului
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CONCLUZII

Pacienţii cu sindrom Down prezintă numeroase 
probleme clinice şi, de aceea, fi ecare situaţie trebuie 
tratată cu atenţie în cadrul unei echipe multi dis-
ciplinare. Rezultatele obţinute în acest caz denotă o 
bună colaborare interdisciplinară cu medicul pe-
diatru şi cu un psihoterapeut. Colaborarea cu pa-
cientul a putut fi  obţinută prin susţinerea intensă a 
personalului medical de către părinţii acestuia, 
efectuarea de şedinte terapeutice scurte şi aplicarea, 
la sugestia psihoterapeutului, a tehnicii de mana ge-
ment comportamental „spune-arată-fă“ („tell-
show-do“); tehnica implică explicaţii verbale ale 
procedurilor în fraze corespunzătoare nivelului de 
dezvoltare a pacientului („spune“), demonstraţii 
vizuale, auditive, tactile ale procedurii („arată“) şi 
apoi, fără abateri de la explicaţia şi demonstraţia 
an terioară, fi nalizarea procedurii („fă“) (11), toate 
acestea contribuind la efi cientizarea actului tera-
peutic.

FIGURA 2. Ortopantomograma

FIGURA 3. Teleradiografi e de profi l
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