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REZUMAT
Sindromul respiraţiei orale, eliminând respiraţia pe nas şi nasofaringe, elimină aproape 60% din rezistenţa la 
înaintare a fl uxului de aer spre alveole, cu consecinţă directă de tulburare a mecanismelor de ventilaţie şi 
hematoză de la nivel pulmonar şi indirectă prin lipsa stimulilor naturali de creştere la nivelul ansamblului nazal 
şi al zonelor limitrofe. Factorii responsabili de dezvoltarea anomaliilor sistemului maxilo-facial acţionează 
asupra dentiţiei, efi cienţei contracţiei musculare şi creşterii/dezvoltării armonioase a componentei osoase, în 
special a maxilarului. Funcţionalitatea normală a structurilor maxilo-faciale este dependentă şi de starea 
funcţională a aparatului respirator, patologia acestuia determinând modifi cări ale aparatului maxilo-facial şi 
reciproc.
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ABSTRACT
Oral respiration syndrome, without nasal and nasopharynx respiration, eliminates about 60% of the air fl ow 
advancement resistance towards alveoli, with direct consequence of disturbing ventilation mechanisms and 
pulmonary hematosis and indirect by lack of natural growth stimuli at the nose and nearby areas level. Factors 
which are responsible for abnormalities development in the maxillofacial system act on dentition, muscular 
contraction effi cacy and balanced growth/development of the osseous component, especially of the maxilla. 
Normal functioning of the maxillofacial structures also depends on the functional status of the respiratory tract 
and its pathology, determining changes of the maxillofacial system and vice versa. 
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INTRODUCERE

Din punct de vedere fi ziologic, valoarea rezis-
tenţei la înaintare a fl uxului de aer care ventilează 
alveolele este generată 50% la nivelul cavităţii na-
zale, 10% în arborele bronşic central şi 40% în 
bron hiole. Sindromul respiraţiei orale, eliminând 
respiraţia pe nas şi nasofaringe, elimină aproape 
60% din rezistenţa la înaintare a fl uxului de aer spre 

alveole, cu consecinţă directă de tulburare a me-
canismelor de ventilaţie şi hematoză de la nivel 
pul monar şi indirectă prin lipsa stimulilor naturali 
de creştere la nivelul ansamblului nazal şi al zonelor 
limitrofe. Hipoxemia cu hipoxia tisulară apare se-
cundar perturbării ventilaţiei şi hematozei şi este 
responsabilă de dezvoltarea tulburărilor morfo-
func  ţionale ale sistemului maxilo-facial, în principal 
a anomaliilor aparatului dento-maxilar. Factorii 
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care duc la dezvoltarea anomaliilor sistemului 
maxilo-facial acţionează asupra dentiţiei, efi cienţei 
contracţiei musculare şi creşterii/dezvoltării armo-
nioase a componentei osoase, în special a maxila-
rului. Funcţionalitatea normală a structurilor maxi-
lo-faciale este dependentă şi de starea funcţională a 
aparatului respirator, patologia acestuia determinând 
modifi cări ale aparatului maxilo-facial şi reciproc.

Tipul ocluziei condiţionează efi cienţa mastica-
ţiei, indiferent de vârsta individului, deoarece 
aceasta este dependentă de modul în care participă 
la rea lizarea ei principalele componente ale apara-
tului dento-maxilar: arcadele dentare, musculatura 
mo bi lizatoare a mandibulei, starea elementelor ne-
uro nal-motoare ale musculaturii menţionate anterior 
şi structurile morfologice ale articulaţiei temporo-
man dibulare, cu sau fără contact ocluzal (1). În 
acelaşi sens, este de subliniat că rolul acestora din 
urmă este un element defi nitoriu, deoarece condi-
ţionează dimensiunea verticală a ocluziei. La rândul 
ei, ocluzia se constituie ca factor fi ziologic/fi zio pa-
tologic care intervine în dirijarea poziţionării/dis-
poziţionării dinţilor pe arcadele dentare, în raport 
de perioada dezvoltării dinţilor (0-25 ani), dar şi 
după această vârstă, prin afectarea activării meca-
nismului de fi xare alveolo-radiculo-dentară (2). 
Exer citarea unei astfel de acţiuni este posibilă ca 
urmare a transformării contracţiei unităţilor motorii 
din diversele grupe musculare, în presiuni ocluzale. 
Valoarea forţei dezvoltate se exercită asupra pro-
cesului de modelare a parodonţiului, care induce 
refl ex, adaptarea ciclurilor masticatorii (3). Din 
punct de vedere dinamic, procesul de masticaţie 
poate fi  redus la un ansamblu de mişcări mandibulă-
maxilar, cinetica dento-mandibulară în simbioză cu 
contracţiile neuro-musculare fi ind responsabile de 
desfăşurarea combinată şi concomitentă a proceselor 
bio-mecanice. Apare astfel, actul refl ex masticator, 
ca element integrator între componentele osos-arti-
culare, musculare şi nervoase, ca structuri care con-
cură la realizarea ocluziei, respectiv masticaţiei 
(4-7). În cazul hipoxiei tisulare, din sindromul res-
piraţiei orale, substratul celular-molecular care asi-
gură enegia producerii ocluziei este cel al catabo-
lismului glucidic desfăşurat pe cale anaerobă. 
Hi poxia şi defi citul energetic, exercitându-şi efectul, 
pot induce anomalii ale aparatului dento-maxilar, 
acţio nând cel puţin la trei niveluri anatomice:

tisular, general, inclusiv la nivel edocrin şi de 1. 
sistem nervos central;
mijloacele de fi xaţie radiculo-dento-alveo lare;2. 
musculatură masticatoare.3. 

Hipoxemia din sindromul respiraţiei orale, ca factor 
responsabil de hipoxie tisulară generală, inclusiv la 
nivelul sistemelor neuro-endocrin 

Respiraţia pe gură are un efect general epuizant-
astenizant, atât fi zic, cât şi psihic, cu atât mai ac-
centuat cu cât vârsta este mai mică. Mecanismele 
responsabile de instalarea efectului de fatigabilitate-
astenie cronică, ca urmare a respiraţiei pe gură pot 
fi  sintetizate în:

a. Subnutriţie, prin diminuarea apetitului.
b. Oxigenare tisulară insufi cientă, cu redire c ţio-

narea catabolismului energetic celular, spre cale 
gli colitică, în care se produce mai puţină energie.

c. Respiraţia pe gură induce oboseală cronică şi 
prin faptul că perturbă menţinerea somnului. 

d. Relativ, mai rar, la copil, în situaţia obstrucţiei 
căilor aeriene superioare, simptomatologia poate 
îmbrăca forma semnelor de iritabilitate. 

e. În cazul copiilor cu respiraţie cronică orală, sunt 
frecvente şi tulburările de creştere şi dezvoltare a 
cor pului, ajungându-se la întârzierea dezvoltării 
sta turo-ponderale şi la dezvoltarea aspectului de 
torace fracil, generator de hipoventilaţie globală. 

Interferenţa mijloacelor de fi xaţie 
radiculo-dento-alveolare de către hipoxemia din 
sindromul respiraţiei orale

Structura principală efectoare care are şi rol de 
protecţie-apărare în actul masticaţiei este complexul 
de articulare şi fi xare dento-parodontal. Rolul 
decurge din caracteristica funcţională a mijloacelor 
de fi xaţie radiculo-dento-alveolare care asigură şi 
mobilitatea dento-alveolară. Prin îmbinarea celor 
două acţiuni, rezultă „amortizarea şocului“ presional 
dezvoltat de contractura musculaturii masticatoare. 
Amortizarea, în fapt, un mecanism de suspensie 
este unul de de preluare şi transmitere a presiunilor 
ocluzale dezvoltate, la pereţii alveolari, prin fi brele 
ligamentului periodontal, care prin structurile elas-
tice înmagazinează energie „operaţională“, eli be-
rând-o apoi progresiv, spre a permite dintelui să 
revină la poziţia iniţială, după încetarea forţei pre-
sionale dislocante. „Jocul“ unei astfel de mobilităţi 
a dinţilor este nu numai de a asigura menţinerea 
integrităţii echilibrului articular mandibulo-maxilar, 
ci şi de a:

permite sinergismul proporţional, în balanţă, • 
al contracţiei diverselor grupe musculare 
implicate în masticaţie;
dispune aşezarea lamelelor din structurile • 
osoase ale feţei pe direcţia liniilor de forţă, 
„dezvoltate“ de presiunea ocluzală.
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Dinamica fi ziologică a dinţilor şi mobilitatea 
den tară depind de calităţile biofi zice şi hidro-
dinamice ale ţesuturilor care asigură dintelui inserţia 
şi func ţionalitatea radiculo-alveolară şi de aici 
absenţa su ferinţelor dento-parodontale. Instalarea 
abaterilor de poziţionare a dinţilor, în cazul unei 
respiraţii orale persistente, este în funcţie de ca-
pacitatea de reacţie a paradonţiului, recunoscând ca 
mecanisme principale de inducere: afectarea pri-
mară a trofi  ci tăţii parodonţiului, în special a celui 
moale, in te resarea stării preexistente a patului vas-
cular din pe retele alveolar şi de la nivel de parodonţiu 
moale, dezvoltarea de infecţii secundare şi instalarea 
hipo trofi cităţii parodonţiului.

Un alt tip de respiraţie decât cel fi ziologic, prin 
narine, atrage imediat instalarea „gurii uscate“, care 
reduce volumul întregului sector hidric extracelular, 
atât la nivelul compartimentului apei interstiţiale 
situată între fi brele componente ale ligamentului 
alveolo-dentar şi în spaţiul periodontal, cât şi la ni-
vel de sector vascular parodontal. Micşorarea va-
lorilor acestor compartimente hidrice regionale are 
ca efect reducerea laxităţii ţesutului interpus între 
cementul dentar şi peretele alveolar (fi bre şi celule 
conjunctive, substanţă fundamentală mucopolizaha-
ridică, vase de sânge, nervi). Afectarea complianţei 
prin reducerea elasticităţii „rigidizează jocul“ for-
ţelor ocluzale transmise peretelui alveolelor, cu re-
du cerea posibilităţii revenirii dinţilor la poziţia 
anterioară exercitării acţiunii presiunii dislocante. 
Repetându-se cu fi ecare ciclu masticator, procesul 
induce modifi cări foarte mici (progresive) ale direc-
ţiei de acţiune a forţelor ocluzale dezvoltate asupra 
li ga mentului periodontal. Acestea nu se vor mai 
putea exercita perfect perpendicular pe ligamentul 
periodontal, ca o forţă verticală, ci vor acţiona, ca 
forţe oblice, comprimând numai anumite zone ale 
li gamentului dento-alveolar. Rezultatul acţiunilor 
repetate va conduce la dereglarea rezistenţei la pre-
siune a fi brelor colagenice ale ligamentului şi-l va 
torsiona suplimentar având randament scăzut, sub 
aspectul amortizării şocului traiectul acestora. În 
acest mod sunt create condiţiile de instalare a aba-
terilor de poziţionare a dinţilor. La dezvoltarea 
aces tora, respiraţia orală contribuie şi prin posibi-
litatea facilitării apariţiei paradontozelor, ca urmare 
a pierderii unora dintre rolurile exercitate de către 
salivă. Deşi boală predominant a adultului, para-
dontoza poate surveni şi la copil, evoluând în etape, 
iniţial ca simplu proces infl amator, iar mai apoi ca 
infl amaţie cu infecţie produsă de diferite specii bac-
teriene. Afecţiunea interesează mucoasa gingivală 
şi ţesuturile de susţinere ale dintelui, generând atât 
complicaţii locale, responsabile de pierderea 

dinţilor, cât şi complicaţii generale, de tipul bolilor 
de focar. Terenul discrin (hipertiroidismul, hiper-
cor ticismul, hipoparatiroidismul, diabetul zaharat), 
în tocmai ca şi rahitismul sau malnutriţia, sunt fac-
tori care facilitează dezvoltarea paradontozelor.

Interferenţa funcţiei musculaturii masticatoare de 
către hipoxemia din sindromul respiraţiei pe gură

În procesul dezvoltării şi formării structurilor 
feţei, inclusiv ale celor aparţinând aparatului dento-
maxilar, după naştere, acţiunea grupelor musculare 
implicate în masticaţie este primordială, deoarece 
aparatul dento-maxilar funcţionează ca un complex 
bio-mecanic. Indiferent dacă activitatea compo nen-
telor stucturale ale aparatului dento-maxilar se des-
făşoară în condiţii fi ziologice sau fi ziopatologice, 
aceasta este rezultanta unei compuneri de forţe, de 
tip pârghie, dependentă de gradul de dezvoltare al 
fi ecărui muşchi şi de topografi a inserţiei lui.

În sindromul respiraţiei orale, infl uenţa exercitată 
de către hipoxemie asupra structurilor osteo-mus-
culare poate fi  dedusă din legea lui Roux, care por-
neşte de la adevărul şi limitele axiomei ideologiei 
Darwinist-Lamarkiste, precum că funcţia creează 
or ganul, postulând că „forma decurge din funcţie, 
iar funcţia şi structura sunt tributare formei“. Su-
ferinţele aparatului dento-maxilar, în cazurile de 
obstrucţie a căilor respiratorii superioare cu res-
piraţie orală, coexistă cu un grad de hipoxemie cu 
hipoxie a musculaturii masticatorie, care, cel puţin 
în cazul copiilor, face ca masticaţia să fi e obositoare 
(8). Aceasta, deşi indirect, determină ca respiraţia 
orală să producă un dezechilibru al forţelor ocluzale 
care sunt dezvoltate de către muşchii masticatori, 
insufi cient şi inegal oxigenaţi. În condiţiile exis-
tenţei respiraţiei orale, ca urmare a hipooxigenării 
şi a inegalităţii de oxigenare a grupelor musculare 
implicate în a dirija mişcarea articulaţiei temporo-
mandibulare, spre a dezvolta o anumită mişcare a 
ciclului masticator, survine dezechilibrul chingilor 
musculare antagonice. Aceasta înseamnă că gradul 
de hipoxie tisulară (a musculaturii masticatorii) 
este responsabil direct de intensitatea dereglărilor 
stuctural-anatomice şi a celor funcţionale, deoarece 
la nivel molecular-celular transformarea energiei 
potenţiale în energie actuală devine nerentabilă, 
pre judiciind de ATP miofi brilele contractile din 
miocite. Ca urmare a hipo-oxigenării muşchiului, 
miozina sa, care se va activa, va fi  redusă, cu con-
secinţe asupra forţei ocluzale, deoarece contracţia 
unităţilor motorii respective va fi  de valoare redusă. 
Forţele ocluzale dezvoltate, vectorial, pe ligamentul 
dento-maxilar nu se va mai exercita pe vertical, ci 
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pe o suprafaţă uşor, dar progresiv afl ată în curs de 
în clinare (oblică). Gradul de poziţionare defectuoasă 
a dinţilor, în timp, va depinde nu numai de reacţia 
parodontală dezvoltată de valoarea redusă a forţelor 
ocluzale dezvoltate, ci şi de vârsta bolnavului, care 
pe calea microcirculaţiei locale va condiţiona tro-
fi citatea şi proprietăţile mecanice ale substanţei 
fun  damentale zonale, ale tipului şi integrităţii cola-
genului parodonţiului moale şi ale peretelui intern 
alveolar. Importanţa rolului acţiunii exercitate, 
vicios, de către astfel de mecanisme este cu atât 
mai semnifi cativ cu cât forţele ocluzale dezvoltate 
acţionează inclusiv în timpul ocluziei „particulare“ 
din somn. Acţiunea acestor mecanisme descrise de-
curge şi din capacitatea lor de a institui un al doilea 
cerc vicios, cu dublă buclă:

a. Prima, în care respiraţia defectuoasă întreţine 
dereglări nu numai de ventilaţie, ci şi a celorlalte 
patru funcţii ale aparatului dento-maxilar: mas ti-
caţie, deglutiţie, fonaţie şi estetic-mimetică. Aceasta 
deoarece conlucrarea armonioasă a funcţiei tuturor 
structurilor aparatului dento-maxilar contribuie la 
dezvoltarea muşchilor periorali, a maxilarelor şi 
modelează forma lor în vederea adaptării la con-
diţiile de alimentaţie oferite de mediul extern. Pro-
cesele se desfăşoară predominat în cursul primilor 
7-8 ani de viaţă a copilului, când este modelată 
imaginea generală a feţei. 

b. Fiziologic, este unanim admis că 90% din re-
glarea dinamicii mandibulare este asigurată de către 
parodonţiu, în special prin mecano-receptorii, pre-
zenţi în toate structurile dentare. Excitarea fi ecăruia, 
separat, culege şi transmite informaţia despre tipul 
de presiune şi despre direcţia forţelor ocluzale, iar 
în ansamblu oferă indicaţii despre forţele ocluzale 
sumate şi despre poziţiile contactelor dentare (9). 
În condiţiile respiraţiei orale, reducerea forţei de 
con tracţie a musculaturii masticatorii, ca urmare a 
„asteniei hipoxemice“, contribuie la micşorarea 
gra  dului de excitare a proprioceptorilor desmo don-
tali, cu generarea unui infl ux nervos informativ de 
valoare joasă. Pe calea arcului refl ex, la nivelul 
cen trilor coordonatori care integrează poziţiile 
man dibulei în mişcările cu contact dentar, infor-
maţia va fi  slabă şi răspunsul efector pe măsură. 
Con se cinţele vor fi  diminuarea refl exului de 

protecţie prin închiderea cavităţii bucale şi reducerea 
supli mentară a forţei masticatorii, deja afectată prin 
di mi nuarea forţei de contracţie a unităţilor motorii 
(10,2).

Rezultatul sumării acestor consecinţe va fi  în-
chiderea incompletă a gurii, prin oprirea contracţiei 
muşchilor ridicători, care nu mai permit venirea în 
contact a suprafeţelor triturante a arcadelor dentare. 
Procesul va afecta însă, desfăşurarea ciclului mas-
ticator următor, reducându-i din amplitudine şi in-
ten sitate. Micşorarea valorii acestor parametri con-
duce pe de o parte la diminuarea forţelor masticatorii 
dezvoltate, iar pe de alta, facilitează autoîntreţinerea 
ciclului masticator vicios, constituindu-se în fi nal 
ca factor generator de tulburare anatomo-funcţională 
a aparatului dento-maxilar. 

În cazurile de hipoxie severă indusă prin res-
piraţie orală, dezechilibru funcţional al chingilor 
mus culare masticatoare este atât de important, încât 
antrenează, la copil, reticenţa la alimentaţie, care 
survine ca un mecanism de apărare. În formele 
uşoare de obstrucţie a căilor respiratorii superioare, 
dar îndeajuns de severe încât să impună respiraţia 
pe gură, hipoxia musculaturii masticatoare, se limi-
tează funcţional la modifi carea muşcăturii, în di-
verse grade, care devine incorectă până la imposibilă 
în desfăşurare. Deşi întâlnită extrem de rar, aceasta 
recunoaşte ca mecanism fi ziopatologic existenţa 
hi poxiei miofi brilelor musculaturii masticatoare 
care generează diminuarea până la abolire a forţelor 
responsabile de contracţia musculară/ocluzie, ceea 
ce determină ca ţesuturile parodontale să-şi modifi ce 
structura normală şi trofi citatea.

CONCLUZIE 

Funcţionalitatea normală a structurilor maxilo-
faciale este dependentă şi de starea funcţională a 
apa ratului respirator, patologia acestuia determi-
nând modifi cări ale aparatului maxilo-facial şi reci-
proc. Instalarea respiraţiei orale, deşi este declanşată 
în scop de adaptare-apărare, prin perpetuare în 
timp, accentuează anomaliile dezvoltate, mecanis-
mul inducerii şi dezvoltării anomaliilor de sistem 
maxilo-facial autoîntreţinându-se.
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