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Rezumat: Edentația parțială extinsă prezintă o afecțiune cu un grad de incidență ridicat în rândul 
populației, motivând interesul pentru studiul reabilitării funcționale și estetice folosind diferite metode 
terapeutice. Scopul lucrării: Evaluarea edentației parțiale extinse din punctul de vedere al etiologiei, 
complicațiilor multiple și al variantelor terapeutice. Material și metodă de lucru: A fost efectuat un 
studiu clinico-statistic pe un lot de 60 de pacienți de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 30 și 70 de 
ani, care prezentau diferite tipuri de edentații parțiale restaurate sau nu. Obiectivele urmărite au fost: 
stabilirea celei mai frecvente cauze a apariției edentației, alegerea tipului de restaurare potrivit situației 
clinice particulare, refacerea funcțiilor aparatului dento-maxilar și, nu în ultimul rând, stabilirea 
gradului de acceptare al tratamentului protetic al pacienților luați în studiu. Rezultate. Se exprimă prin 
diagrame rezultatele privind frecvența edentației parțiale extinse în funcție de anumiți parametri. În 
încheiere, se enunță concluziile relevante pentru acest studiu clinico-statistic, edentația parțială având o 
incidență ridicată în rândul populației, etiologie complexă și complicații care determină reducerea 
semnificativă a calității vieții pacientului. Concluzii. Edentaţia parţială extinsă, având o incidenţă 
ridicată, motivează interesul pentru studiul reabilitării funcţionale și estetice folosind tratamentul 
implanto-protetic. Am identificat ca factor etiologic principal al edentației parțiale extinse, 
parodontopatiile cronice, urmate în ordinea influenței de: restaurările protetice incorecte, distrucțiile 
coronare masive și resturile radiculare, procesele carioase. 
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Abstract: Extended partial edentation represents an illness with a high incidence rate in the population, 
motivating the interest for the study of functional and aesthetic rehabilitation by using different 
therapeutic methods. Purpose of the study: Evaluation of extended partial edentation in terms of 
etiology, multiple complications and therapeutic alternatives. Study material and method: A clinical 
statistical study was performed on a sample of 60 patients of both genders, aged between 30 and 70 
years old, who presented different types of partial edentation, restored or not. The objectives were to: 
determine the most frequent cause of edentation, choose the best restoration according to the particular 
clinical situation, re-establish the function of the dental apparatus, and to determine the patients’ 
acceptance of the prosthetic treatment. Results. The results concerning the frequency of the extended 
partial edentation depending on certain parameters were presented using diagrams. Finally, the 
relevant conclusions are presented. The extended partial edentation is very common and it has a 
complex etiology, as well as complications that can determine the significant loss of life’s quality. 
Conclusions. The high incidence of extended partial edentation motivates our interest in the study of 
functional and esthetic rehabilitation using dental implants. We identified as the major etiological factor 
of edentation, the chronic gum disease followed in order of influence by: incorrect prosthetic 
restorations, root destruction and massive coronary debris, tooth decays. 
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INTRODUCERE 
Edentaţia parţială, obiect de studiu al proteticii dentare,  

reprezintă o stare patologică marcată de absenţa uneia sau mai 
multor unităţi dento-parodontale, de pe una sau ambele arcade, 
din perioada posteruptivă a dinţilor. Multitudinea aspectelor 
clinice ale edentaţiei a dus la necesitatea clasificării diferitelor 
forme în funcţie de localizarea spaţiilor şi de numărul dinţilor 
lipsă. Termenul de edentaţie parţială extinsă se referă la absenţa a 
3-4 unităţi dentare care intersectează două zone ale arcadei.  
 Cauzele obişnuite ale edentaţiei parţiale sunt legate de 
acele afecţiuni ale aparatului dento-maxilar care fac necesară 
extracţia dinţilor ce nu mai pot fi salvaţi. În ordinea importanţei şi 
frecvenţei acestor cauze amintim: complicaţia cariei dentare, 
parodontopatiile marginale cronice profunde cu afectarea gravă a 

suportului parodontal, malpoziţii dentare exagerate determinate 
de lipsa tratamentului în edentaţii în care apar migrările dentare 
orizontale şi verticale ce nu pot fi rezolvate terapeutic odontal sau 
ortodontic, abraziunea exagerată, dezechilibrul morfo-funcţional 
al ADM concretizat prin dizarmoniile ocluzale ce angajeză 
disfuncţii ocluzale în urma cărora presiunea masticatorie nu este 
transmisă în axul lung al dinţilor şi apar forţe supradimensionale 
(trauma ocluzală) şi care are efecte negative asupra aparatului de 
susţinere al dinţilor (obturaţii, punţi, coroane incorect efectuate), 
intervenţiile chirurgicale după diferite tumori, traumatismele care 
interesează mai ales regiunea frontală, neglijenţa sau indiferenţa 
pacientului faţă de tratamentul stomatologic.  
 Complicaţiile edentaţiei parţiale netratate sunt 
numeroase, cu aspect care variază de la formele cele mai simple 



ASPECTE CLINICE 
 

AMT, vol. II, nr. 4, 2014, pag. 149 

până la unele extrem de grave, care pun probleme deosebite de 
tratament, atât pentru medic cât şi pentru pacient. Cele mai 
frecvente complicaţii sunt următoarele: tulburări fizionomice şi 
fonetice, tulburări masticatorii, migrări dentare, dezechilibre 
ocluzale, afecţiuni ale parodonţiului marginal care apar 
consecutiv migrărilor dentare, pierderea DVO-ului, abraziunea 
dentară.  Pentru conceperea corectă a unui plan de tratament este 
necesară evaluarea în ansamblu a tuturor elementelor câmpului 
protetic, care să conducă la stabilirea măsurilor de terapie 
protetică în vederea ameliorării condiţiilor biomecanico- 
funcţionale ale viitoarei protezări. Tratamentul unei edentaţii 
parţiale extinse constă nu doar în înlocuirea dinţilor lipsă, ci are 
ca obiectiv restaurarea unui echilibru biologic, anatomic, 
fiziologic şi psihologic perturbat prin dispariţia mai multor dinţi.  
  Dacă edentaţiile latero-frontale sau latero-fronto-
laterale pot beneficia încă de terapia conjunctă, edentaţiile mixte 
sau termino-terminale, pun în discuţie posibilităţile terapiei prin 
construcţii protetice mobilizabile: acrilice sau scheletate, excepţie 
făcând tratamentul implanto-protetic. Spre deosebire de proteza 
parţială acrilică care era utilizată în trecut şi avea ca şi 
componente placa acrilică (la maxilar), şeile cu dinţii artificiali şi 
croşetele dento-alveolare, proteza scheletată are componente 
diferite, multiple, mai complexe şi mai dificil de realizat, 
componente care asigură un sprijin şi o stabilitate mult superioară 
a protezei pe câmp, comparativ cu proteza parţială acrilică. 
   Adresându-se  medicului stomatolog pentru rezolvarea 
edentaţiei, mulţi pacienţi, nu acceptă variantele clasice de 
protezare mobilizabilă. De aceea, în ultimile decenii, tratamentul 
protetic clasic al edentaţiei parţiale extinse începe să piardă teren 
în favoarea restaurărilor susţinute pe implante, fie ele fixe sau 
mobilizabile, întrucât oferă condiţiile necesare pentru o refacere 
cât mai bună a funcţiilor afectate în urma pierderii dinţilor fără 
sacrificiu suplimentar de substanţă dentară.  
 

SCOP 
Ne-am oprit asupra acestei teme, deoarece am remarcat 

numărul mare de edentaţii parţiale, care determină apariţia la 
nivelul aparatului dento-maxilar a unor complicaţii, a căror 
gravitate este influenţată de vechimea şi etiologia breşelor 
edentate, precum şi de reactivitatea individuală a organismului. 

Numeroasele situaţii clinice de edentaţie parţială ne 
obligă să găsim o metodă de reabilitare cât mai eficientă, o 
rezolvare confortabilă pentru pacient, iar proteza scheletată cu 
sisteme speciale şi mai ales tratamentul implanto-protetic sunt în 
opinia mea cele mai bune variante terapeutice la acest moment. 

Nu există o soluţie terapeutică ideală însă, varianta 
aleasă trebuie adaptată situaţiei clinice particulare, medicul 
asigurându-se că este cea mai potrivită în contextul individual 
dat. 
 

MATERIAL ȘI METODĂ 
 Am efectuat un studiu pe un număr de 60 de pacienţi de 
ambele sexe, cu vârste cuprinse între 30 şi 70 de ani, care 
prezentau diferite tipuri de edentaţii parţiale restaurate sau nu, şi 
care au reprezentat obiectul acestor cercetări efectuate în cadrul 
Ambulatoriului Clinic de Medicină Dentară al Spitalului Militar 
de Urgenţă Sibiu. 
 

REZULTATE 
Tabelul nr. 1. Frecvenţa edentaţiei parţiale extinse în funcţie 
de sex 

Cazuri  Sex masculin  Sex feminin 
60 39 21 

100% 65% 35% 

 

Figura nr. 1. Frecvenţa edentaţiei parţiale extinse în funcţie 
de sex 

  
 Din totalul de 60 de pacienţi care au beneficiat de 
tratament protetic sau implanto-protetic în edentaţii parţiale 
extinse, majoritatea au fost bărbaţi. Procentul mare se poate 
datora predispoziţiei bărbaţilor la afecţiuni parodontale, absenţei 
interesului pentru starea de sănătate buco-dentară cât şi unor 
vicii legate de consumul de alcool şi de tutun. 
 
Tabelul nr. 2. Frecvenţa edentaţiei parţiale extinse în funcţie 
de grupele de vârstă 

Vârsta Cazuri 30-45 ani 40-60 ani 61-70 ani 
60 6 36 18 

100% 10% 60% 30% 
 
Figura nr. 2. Frecvenţa edentaţiei parţiale extinse în funcţie 
de grupele de vârstă 

 
 Cei mai mulţi pacienţi cu edentaţii parţiale extinse 
neprotezate sau protezate incorect s-au încadrat  în grupa de 
vârstă 46-60 ani. 
 
Tabelul nr. 3. Vechimea edentaţiei 

Cazuri Vechimea 
0-2 ani 2-4 ani Peste 4 ani 60 8 13 39 

 
Figura nr. 3. Vechimea edentaţiei 

 
 Se poate observa incidenţa mare a pacienţilor (65%) 
cu edentaţii parţiale extinse mai vechi de patru ani. 
 
Tabelul nr. 4. Frecvenţa edentaţiilor parţiale extinse în 
funcţie de factorul determinant 

Nr. 
cazuri 

Restaurări 
protetice 
incorecte 

Parodontopatii 
cronice 

Procese 
carioase 

Distrucții 
coronare 
masive și 
resturi 

radiculare 
60 20 23 7 10 

100% 33% 38% 11% 18% 
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Figura nr. 4. Frecvenţa edentaţiilor parţiale extinse în 
funcţie de factorul determinant 
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 Parodontita marginală cronică a fost principala cauză 
a extracţiilor dentare reprezentată printr-un procent de 38% din 
cazuri, urmată de restaurările protetice incorecte. 
 
Tabelul nr. 5. Tipul de tratament ales pentru protezarea 
edentaţiei 

Cazuri Proteza scheletată  Tratament implanto-protetic 
  60  24                    36 
 100%  40%                   60% 

 
Figura nr. 5. Tipul de tratament ales pentru protezarea 
edentaţiei 

 
 Tratamentul instituit în 60% din cazuri a fost cel 
implanto-protetic. 
 
Tabelul nr. 6. Tipul de încărcare a implanturilor ales pentru 
restaurarea edentațiilor frontale maxilare şi mandibulare 

Cazuri  Încarcare imediată Încărcare progresivă 
7 4 3 

100% 57% 43% 
 
Figura nr. 6. Tipul de încărcare a implanturilor ales pentru 
restaurarea edentațiilor frontale maxilare şi mandibulare 

 
 În edentaţiile frontale maxilare şi mandibulare, în 57% 
din cazuri, am recurs la protezarea cu încărcare imediată. 
 

Tabelul nr. 7. Tipul de tratament protetic ales pentru 
edentaţiile terminale maxilare şi mandibulare 
Cazuri Tratament implanto-protetic Proteza scheletată 

36 23 13 
100% 64% 36% 

 
Figura nr. 7. Tipul de tratament protetic ales pentru 
edentaţiile terminale maxilare şi mandibulare 

 

 Edentaţiile terminale au fost soluţionate în majoritatea 
cazurilor, 64%, prin tratament implanto- protetic. 
 

CONCLUZII 
1. Edentaţia parţială extinsă, având o incidenţă ridicată, 

motivează interesul nostru pentru studiul reabilitării 
funcţionale și estetice folosind tratamentul implanto-
protetic. 

2. Edentația parțială extinsă este mai frecventă la sexul 
masculin, explicația fiind dată de comportamentul social și 
rezervele estetice, comparativ cu sexul feminin. 

3. În urma studiului efectuat am observat o incidență mare a 
edentațiilor parțiale extinse la pacienții din grupele de 
vârsta, 46-60 de ani, fapt explicabil prin prezența 
afecțiunilor specifice vârstei. 

4. Am identificat ca factor etiologic principal al edentației 
parțiale extinse, parodontopatiile cronice, urmate în ordinea 
influenței de: restaurările protetice incorecte, distrucțiile 
coronare masive și resturile radiculare, procesele carioase. 

5. Majoritatea pacienților incluși în studiu prezentau edentații 
neprotezate cu o vechime mai mare de 4 ani. 

6. Algoritmul de alegere al unei variante terapeutice optime a 
vizat următoarele trei aspecte: corectitudinea concepţiei, 
facilitatea execuţiei, costul tratamentului. 

7. Pacienţii au ales, în majoritate, pentru reabilitarea 
diferitelor tipuri de edentaţie parţială, tratamentul implanto-
protetic. 

8. Protocolul de încărcare progresivă a implantelor a fost 
aplicat la majoritatea pacienţilor trataţi implanto-protetic, 
datorită unui prognostic favorabil pe termen lung. 
Încărcarea protetică imediată a fost realizată în situaţia 
edentaţiei frontale, atunci când nu există parafuncţii şi 
oferta osoasă este adecvată. 
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