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INTRODUCERE 

Actualitatea problemei 

 În prezent, pacienții cu afecțiuni stomatologice se bucură de rezultate excepționale în 

tratamentul acestora, fapt datorat în mare parte progresului științific atît în domeniul 

tehnologiilor stomatologice, cît și în domeniul metodelor, tehnicilor și schemelor de tratament. 

Odată cu perfecționarea stomatologiei și ramurilor acesteia, au crescut și cerințele pacienților 

către reabilitarea sistemului stomatognat. Problemele create de metodele tradiționale de 

tratament protetic în edentații au generat necesitatea de a crea unei noi tehnici de tratament, care 

în curînd după implementare a devenit o ramură independentă, cu pondere masivă, printre 

celelalte ramuri ale stomatologiei - implantologia orală. În conlucrare cu protetica dentară, se 

realizare o restabilire implanto-protetică care asigură o performanță înaltă în restabilirea 

funcțiilor fonetice, fizionomice, masticatorii. Abilitatea de a obține acest obectiv indiferent de 

gradul de atrofie, prezența a careva boli, este ceea ce face implantologia orală - unică [18, p.3].

 Miraculosul scenariu al ingineriei genetice și medicinei regeneratorii este un memento 

despre aportul încă relativ mic, însă indispensabil în asistența medicală avansată. De altă parte 

stomatologia mereu a fost în compartimentul ”pieselor de rezervă”, însă în majoritatea cazurilor 

fără vreo pondere considerabilă în discuțiile etice delicate privind transplantările de țesut. În timp 

ce în mare parte principiile generale în domeniul implantologic nu suferă mari modificări, 

indicațiile clinice și produsele companiilor mari se înmulțesc vădit. Astfel reabilitarea implanto-

protetică s-a transformat dintr-o activitate luată în derâdere într-o manoperă ordinară. Totuși, 

potențialele beneficii și rezultate bune, au dus la o popularizare masivă a tărîmului implantologic 

și utilizarea, uneori, incorectă a acestui tip de reabilitare și rezultate nesatisfăcătoare. Din acest 

motiv este foarte important să fie efectuată o selecție a pacienților care pot fi supuși 

tratamentului prin metoda dată. 

 Implantul dentar este astăzi acceptat drept o metodă promițătoare de înlocuire a unuia sau 

mai multor dinți, sau pentru a susține o proteză demontabilă pentru un pacient edentat total [18, 

p.xi].  Drept rezultat utilizarea implantelor dentare a lăsat mult în umbră metodele tradiționale de 

reabilitare protetică a pacienților edentați. Dat fiind faptul că edentația, atît parțială cît și cea 

totală, de obicei, se achiziționează într-o varietate mare de circumstanțe, situațiile clinice create 

de asemenea au o diversitate enormă, astfel încît deseori pacientul(-a) prezintă condiții 

nefavorabile pentru reabilitare implanto-protetică din care putem menționa atît atrofia osoasă, cît 

și diferite biotipuri gingivale nefavorabile, migrări dentare, raporturi cu anumite formațiuni 

anatomice, etc. Aceste circumstanțe locale au condus la limitarea indicațiilor către tratamentul 

implanto-protetic, respectiv, acești factori defavorizanți au determinat implementarea unor 

tehnici și metode de înlăturare a lor.Atrofiile severe ale apofizelor alveolare, îndeosebi în 
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sectoarele posterioare ale mandibulei, prezintă mari dificultăţi la reabilitarea protetică a 

edentaţilor [23, p.22]. 

 Actualmente se practică pe larg metoda de expansiune osoasă dirijată pentru crearea 

ofertei osoase acolo unde aceasta este redusă de extracții traumatice sau de acțiunea nemiloasă a 

timpului în sectorul edentat. Această metodă permite valorificarea potențialului regenerativ osos 

și utilizarea acestuia în vederea efectuării unui tratament pe cît se poate de calitativ și pe termen 

îndelungat. Pe parcursul anilor această tehnică a devenit mai perfectă, mai predictibilă și mai 

puțin invazivă. 

 Concomitent cu sporirea necesităţii de reabilitare implanto-protetică, intervenţiile de 

regenerare osoasă devin o practică zilnică în cadrul manoperelor stomatologice [25, p.18]. 

Deoarece reabilitarea implanto-protetica înlătură neajunsurile protezării convenţionale in cadrul 

edentatiilor extinse şi totale, oferă o stare de confort, iar ca rezultat creşte calitatea vieţii şi 

speranţa de viaţă a pacienţilor, astfel apare o corelaţie directă: cu cât edentaţia este mai extinsă, 

cu atât gradul de satisfacţie al pacienţilor este mai mare [20, p.6]. 

 Actual, implantologia orală a obţinut realizări remarcabile, deşi rămîn nesoluţionate un şir 

de probleme de ordin chirurgical, estetic, biologic, printre care un loc important îl ocupă cele 

cauzate de atrofia osoasă. Evoluția exponențială a ariei implantologice se datorează interacțiunii 

unui număr enorm de practicieni experimentați, specialiști din domeniul bioingineriei, și 

tehnicieni dentari talentați și iscusiți. Aspectul calitativ şi cantitativ al osului in care se vor insera 

implantele dentare endoosoase are un rol hotăritor in osteointegrarea şi funcţionarea lor de durată 

[25, p.54]. 

 Substanța osoasă alveolară nu este unica structură interesată în procesul de atrofie, paralel 

cu aceasta, mucoasa și periostul alveolar, suferă o atrofie considerabilă. Această atrofie deseori 

crează dificultăți la instalarea implantelor dentare reducînd capacitatea regeneratorie osoasă și 

împiedicînd procedeele de augumentare prin lipsa de țesut gingival keratinizat capabil să ofere o 

etanșiere suficientă după suturare. Deficitul de țesuturi moi crează o tensiune la nivelul plăgii 

postoperatorii și nu asigură o vascularizare suficientă pentru regenerarea plăgii postoperatorii și 

osteointegrarea implantelor inserate. În vederea înlăturării acestor dificultăți au fost propuse și 

ulterior implementate diferite metode de augumentare osoasă. 

 Augumentarea osoasă este definită drept un act chirurgical prin care, în zona necesară de 

creștere se plasează o grefă osoasă sau un substituent al grefei osoase, pentru susținerea 

procesului de vindecare [24, p.14]. 

Astăzi oferta osoasă prezintă un interes primar pentru medicul practician, fiindcă 

implantele dentare pot avea diferite forme, lățime a spirelor, platforme, însă toate ele au nevoie 

de un teren pe care vor fi aplicate. 



6 
 

 

Scopul lucrării: Elucidarea eficienței metodei de expansiune osoasă dirijată a crestelor alveolare 

ale maxilarelor în reabilitarea implanto-protetică. 

 

Obiective: 

1. Analiza datelor literaturii de specialitate cu referire la mecanismul și gradul de atrofie osoasă, 

precum și la oferta osoasă minimă necesară pentru implantare. 

2. Prezentarea mecanismului de regenerare osoasă. 

3.Consemnarea biomaterialelor care se folosesc în reabilitarea pacienților prin medota 

expansiunii osoase dirijate. 

4. Expunerea algoritmului de apreciere și caracterizare a ofertei osoase. 

5. Analiza metodei de expansiune dirijată crestelor alveolare. 

 

Importanța practică a lucrării: Această metodă are importanță practică înaltă datorită faptului 

că ne oferă posibiltatea de inserare a implantelor în condiții de atrofie severă, cînd lățimea crestei 

alveolare nu ne permite efectuarea unei intervenții standard. De asemenea această metodă reduce 

considerabil timpul de reabilitare a pacientului, iar raportul dintre rezultate și riscurile posibile 

sînt mult în favoarea metodei. Prin această lucrare optăm să aducem un aport în elucidarea 

eficienței acestei metode de tratament. 
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1. ACTUALITĂȚI ÎN LITERATURĂ 

1.1 Date generale 

 Obiectivul stomatologiei contemporane constă în restabilirea funcției, confortului, 

esteticii, dicției, sănătății și contururilor normale faciale fie prin înlăturarea unor carii dentare sau 

prin înlocuirea unor dinți compromiși sau pierduți [18, p.3].Atrofia crestelor alveolare se 

datorează unui fenomen continuu, de lungă durată ce începe după extracţia dinţilor, iar 

intensitatea sa este determinată de un şir de factori de caracter general şi local [23, p. 13]. 

Reabilitările implanto-protetice au demonstrat calităţile lor net superioare, funcţionale şi 

psihologice de care pot beneficia pacienţii (dezvoltarea sentimentului libertăţii, posibilitatea de a 

se alimenta cu cele dorite, vorbirea fără defecte de fonaţie, zîmbetul fără nici o restricţie, o stare 

de sănătate personală mult ameliorată, atracţie fizică, recompensare emoţională) [18, p. 43-44]. 

Totuși, cu cît mai mulți dinți lipsesc, cu atît mai provocatoare devine sarcina, însă în urma 

cercetărilor continue, metodelor de diagnostic, schemelor de tratament, design-ului implantelor, 

biomaterialelor, și tehnicilor de executare, succesul predictibil este astăzi o realitate în rezolvarea 

majorității situațiilor clinice [18, p.3] 

 Multitudinea de situații clinice cît și varietatea acestora stimulează elaborarea unor noi 

metode de tratament, acestea devenind tot mai ingenioase și sofisticate. Foarte des însă pacienții 

edentați fie parțial sau total se adresează destul de tartiv către medicul stomatolog, atunci cînd 

timpul și lipsa funcției deja au reușit să se pronunțe accentuat asupra terenului implantar. Atrofia 

porțiunii alveolare a oaselor maxilare este un impediment masiv în elaborarea unui plan de 

tratament, prezența acesteea impune lărgirea numerară a obiectivelor tratamentului și crește 

riscul apariției complicațiilor. Mai mult decît atît, scăderea substratului osos pe orizontală este un 

obstacol atît pentru reabilitarea cu implante clasice cît și cu "short"-implante, respectiv 

expansiunea osoasă dirijată este o necesitate în vederea creării ofertei osoase suficiente pentru 

inserarea impantelor. Tallgren a raportat faptul că atrofia proceselor alveolare în primul an după 

extracție are loc de aproximativ 10 ori mai mult decît în anii ce urmează [18, p.178]. Schimbările 

în sectoarle aterioare ale maxilarelor în lățime și înălțime pot fi dramatice în pînă la 70% de 

cazuri, mai ales după extracții multiple [18, p.179]. Aspectul calitativ şi cantitativ al osului în 

care se vor insera implanturile dentare endoosoase are un rol hotărîtor în osteointegrarea şi 

funcţionarea lor de durată [25, p.50]. Toate elementele crestelor alveolare (mucoasa, periostul şi 

osul alveolar) sunt interesate în procesul de atrofie datorită lipsei solicitării fiziologice [17, 

p.261]. Actualmente atrofiile severe ale maxilarelor sunt studiateminuţios in vederea 

tratamentului implantologic [7, p.48]. Dat fiind faptul că la 6 luni după o extracţie dentară se 

produce o reducere dimensională a crestei alveolare pănă la 4,2 ± 0,48 mm în lăţime şi 1,5 ± 0,14 

mm în înălţime, la un an se produce o reducere de până la 25% a volumului osos, iar pe parcursul 
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primilor 3 ani postextracţional volumul osos se reduce la 40-60% [18, p.44]. Rezorbția pereților 

alveolei cît și defectele postextracționale duc nemijlocit către reducerea volumetrică atît 

orizontală cît și verticală a proceselor alveolare, dar și la reducerea distanței față de anumite 

formațiuni anatomice de importanță majoră. În ultimii 50 de ani au apărut foarte multe denumiri 

care descriu augumentarea pe orizontală a crestelor alveolare edentate prin despicarea mijlocului 

crestei alveolare și separarea ambelor table corticale cu sau fără grefare osoasă și/sau implanatre 

imediată [20, p.173]. Din ele putem menționa: ”ridge-split procedure”, ”ridge-split osteotomy”, 

”split-crest or crest-split technique”, ”split-control and crest-control techniques”, ”extension crest 

method”, ”alveolar split osteotomy”, ”alveolar split grafting”, ”lateral bone augmentation”, 

”lateral ridge expansion”, ”alveolar ridge widening”, ”alveolar crest spreading”, ”edentulous 

ridge expansion”, ”bone spreading procedure”, ”osteoperiosteal flap” (Jensen), ”pedicle 

sandwich plasty” (Ewers) și altele [20, p.173]. Chiar dacă aceste tehnici au unele modificări ele 

nu diferă substanțial, unele axîndu-se pe aspecte tehnice, iar altele pe scopurile urmărite. 

Utilizarea ”osseo-splitting”-ului pentru expansionarea crestelor alveolare îngustate a fost 

raportată drept o metodă foarte eficientă de augumentare osoasă atît în cazul proceselor alveolare 

edentate parțial, cît și total. Succesul implantului dentar depinde de prezența unor țesuturi moi și 

dure adecvate cantitativ și calitativ, dar și poziționate corect. Vascularizația segmentului implicat 

are un rol decisiv în conservarea vitalității acestuia, succesul grefării și eventualei augumentări. 

 Studiile clinice ale vascularizării și regenerării osoase pe animale ale lui William H. Bell 

au ajutat enorm în elaborarea principiului biologic în segmentul osteotomiilor parțiale și 

subtotale ale chirurgiei ortognatice. Acesta a demonstrat că vitalitatea fragmentului ce urmează a 

fi osteotomiat ar fi prezervat dacă pediculul țesuturilor moi ar fi păstrat intact. În 1992 un grup 

de practicieni italieni condus de M.Simion a publicat articolul “Jawbone enlargement using 

immediate implant placement associated with a split-crest technique and guided tissue 

regeneration” în care au descris 5 cazuri de expansiune osoasă ghidată atît maxilare cît și 

mandibulare prin ”osseo-splitting” fără grefare osoasă, însă doar cu membrane și inserare 

imediată a implantelor care au dat rezultate mai modeste la mandibulă (1.0-1.5 mm) probabil din 

cauza rigidității osului mandibular și rezultate considerabil mai bune la maxilă (2.0-4.0 mm ) 

examinate peste 5 luni [20, p.173]. Chiar dacă a fost un studiu prospectiv relativ mic, acesta a 

demonstrat diferența dintre comportamentul osului mandibular și a celui maxilar în raport cu 

aceeași tehnică de lucru, a demonstrat și eficiența mai mică a acestei metode cînd nu se utilizează 

grefarea osoasă autogenă sau augumentarea spațiului liber cu alte materiale disponibile. De 

asemenea au fost printre primii care au introdus conceptul de inserare a implantelor dentare pe 

parcursul acestei intervenții chirurgicale. În 1994 o altă grupă de savanți italieni condusă de A. 

Scipioni au publicat un articol bazat pe un studiu mai mare și o revocare mai lungă, întitulat 
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“The edentulous ridge expansion technique: a five-year study” în care s-a lucrat cu un grup 

semnificativ mai mare de pacienți (329 implantări la 170 pacienți prin expansiune și implantare 

într-o etapă) de asemenea fără grefare osoasă interpozițională, în rezultatul căruia au raportat un 

succes de 88.8% pentru implante ”Tubigen” și 99% pentru ”IMZ” raportînd succesul la 

menținerea integrității periostului și lamboului de grosime medie care garantează aprovizionarea 

cu sînge [20, p.173]. În multiple studii comparative în care un lot de pacienți au suportat 

procedura de expansiune fără completare a spațiului interpozițional cu materiale de augumentare 

s-au raportat rezorbții semnificative comparativ cu lotul doi în care are a avut loc augumentarea 

cu grefe osoase autogene cît și cu material sintetic. Recomandările rezultante fiind umplerea 

spațiului interpozițional cu diverse materiale disponibile pentru a preveni rezorbția osoasă a 

crestelor alveolare. 

1.2 Teren de implantare 

 Prin sintagma ”teren de implantare” înțelegem complexul de țesuturi dure și moi care 

urmează să interacționeze cu viitoarele implante dentare inserate și instrumetele necesare pentru 

a o face. Dintre aceste țesuturi un rol primordial îi aparține țesutului osos, acesta, din cele 

meționate anterior, fiind într-o stare nefavorabilă pentru a putea insera implante dentare. De 

regulă se dictează necesitatea de 2 mm de os sănătos între implant și orice formațiune anatomică 

vecină. Sursele literare mai vechi abordează valoare de 3 mm între implant și formațiunile 

anatomice, motivînd această valoare drept o necesitate absolută pentru a proteja formațiunile 

anatomice vecine de la supra sarcina ocluzală suportată de implant. Alți autori însă spun că în 

condiții de duritate osoasă suficientă și condiții de spațiu redus între dinții limitanți breșei, poate 

fi păstrată distanța de doar 1,5 mm de substanță osoasă. Țesutul osos reprezintă o varietate a 

țesuturilor conjunctive cu substanța intercelulară înalt calcificată [22, p.199]. Morfologic în 

oasele maxilare și mandibular de disting 2 tipuri de os: cortical și spongios. La maxilă 

predominant este prezent osul spongios, iar la mandibulă cel cortical, însă ambele tipuri de os 

sînt de tip lamelar din punct de vedere a stucturii substanței intercelulare. Lamelele au orientare 

concentrică formînd osteonul, sau așa-numitul os haversian. Între osteoanele complete se disting 

lamele reziduale de la osteoanele aflate în curs de remodelare și se numesc osteoane interstițiale 

(sau secundare). Osul lamelar la rîndul său este compus din celule, matrice intercelulară și fibre 

de colagen [22, p.199]. Fibrele de colagen din lamelele vecine au o orientare diferită, fapt ce 

condiționează duritatea țesutului osos lamelar [22, p.210].  

 Din celulele țesutului osos putem menționa osteoblastele care reprezintă niște celule 

tinere polipotente care sintetizează fibrele de colagen și matricea intercelulară. Anume aceste 

celule participă în neoformarea țesutului osos în urma procedurii de ”osseo-splitting”. 

Osteocitele reprezintă varianta matură a osteoblastelor, acestea au o activitate sintetică foarte 
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redusă, iar pe alocuri nulă. Acestea se maturizează odată cu maturizarea țesutului osos și rămîn 

înconjurate de țesutul osos format în jur și se hrănesc pe calea difuziei. Osteoclastele sînt niște 

celule care au drept menire distrugerea țesutului osos, acestea sînt foarte active din punct de 

vedere energetic, și conține un set de enzime capabile să dizolve matricea intercelulară 

(catepsina K, metaloproteinaza matricială 9, metaloproteinaza matricială 13, carboanhidraza) 

care defapt sînt niște proteaze. Celule stem și semi-stemosteogene din care se dezvoltă 

osteoblaste. Celule stem și semi-stem hematopoietice care sînt precursoare a celulelor mieloide, a 

macrofagelor și osteoclastelor (care sînt o variantă specialăzată a macrofagelor). Matricea 

intercelulară reprezintă o masă amorfă alcătuită din proteoglicani: acid hialuronic, condroitin 

sulfat, osteocalcină, osteopontină, biglican, versican, decorină, fibromodulină, osteoglicină; 

glicoproteine: osteonectină(implicată activ în fixarea selectivă a sărurilor de calciu și fosfor de 

colagen), fibronectină, vitronectină, trombozopontină, fibrilină; citokine și factori de creștere: 

IL-1, IL-6, IGF, TGF-beta, BMP [22, p. 201, p. 208. 24, p. 60]. Proteinele din grupul citokinelor 

și factorilor de creștere stimulează mitoza celulelor osteogenetice și a celulelor endoteliale a 

capilarelor endoosoase, astfel stimulînd angiogeneza. Substanța fundamentală a țesutului osos, în 

comparație cu substanța cartilajului conține o cantitate mai mică de condroitin sulfat, însă o 

cantitate mai mare de acid citric și alți acizi, care formează complexe cu calciu și impregnează 

matricea organică osoasă [22, p. 208]. Fibrele de colagen sînt predominant de tip I și reprezintă 

aproximativ 90% din matricea extracelulară, acestea sînt impregnate de către proteinele 

noncolagenice cu săruri anorganice de calciu și fosfor sub formă de hidroxiapatită. 

 Vascularizația și inervația osteoanelor are loc prin intermediul canalelor Havers și 

Volkmann. Canalele Havers travesează centrul osteonului. Defapt osteonul se formează în jurul 

unui vas capilar, lamelele dispunîndu-se concentric. Anume pe cale vasculară are lor aportul de 

factori de creștere care servesc drept semnale de diferențiere a celulelor mezenchimale în 

osteoblaști care depun treptat matricea organică, care ulterior se mineralizează, substanțele 

anorganice fiind furnizate tot prin intermediul acestor capilare. Canalele Volkmann însă au de 

obicei o orientare perpendiculară canalelor Havers, acestea conțin capilare care anastamozează 

cu cele din canalele Havers și crează legătura între ele cît și cu vasele periostale. De asemenea 

aceste canale conțin și microcapilare (care ulterior cresc ierarhic) prin care are loc evacuarea 

produselor metabolice locale. Fasciculele nervoase de regulă însoțesc vasele sangvine prin 

canalele anterior menționate. Acestea au origine periostală sau pătrun împreună cu vasele de 

calibru mai mare prin găurile nutritive ale osului. 

 Reglarea acțivității metabolice osoase are loc sub acțiunea vitaminelor C, D și A, cît și de 

influența hormonală ale unor glande. Insuficiența vitaminei C inhibă formarea fibrelor de 

colagen, scade duritatea osului, diminuează activitatea fosfatidică a osteoblastelor ceea ce duce 
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la stoparea nemijlocită a formării lamelelor osoase și creșterea țesutului osos [22, p. 214]. 

Carența de vitamina D provoacă o mineralizare incompletă a matricei extracelulare. 

Hipervitaminoza A intensifică funcția osteoclastelor [22, p. 214]. Parathormonul este hormonul 

eliberat de către glandele paratiroide, principala funcție a căruia este reglarea cantității ionilor de 

calciu în sînge [24, p. 72]. Atunci cînd calcemia scade, are loc eliberarea acestui hormon care 

activează funcția rezorbtivă a osteoclastelor și inhibă sinteza colagenului de către osteoblaste 

astfel mărind cantitatea ce ioni de calciu din contul dizolvării matricei mineralizate osoase. 

Calcitonina acționează diametral opus parathormonului [22, p. 214]. Acest hormon stimulează 

activitatea sintetică a osteoblaștilor. Hormonul somatotrop hipofizar are acțiune anabolică asupra 

țesutului osos mai ales în perioada prepubertară și pubertară cu activitate maximă pe timp de 

noapte. Hormonii corticosteroizi au influență catabolică marcată asupra proceselor metabolice 

osoase, încetinesc diferențierea osteoblaștilor și sinteza colagenului [24, p. 72]. Estrogenii și 

androgenii în general favorizează maturizarea țesutului osos. Estrogenii cresc activitatea 

osteoblașilor și grăbesc mineralizarea osteoanelor, pe cînd androgenii au efect anabolic general 

asupra organismului, încetinesc rezorbția osoasă și servesc drept catalizatori în procesul de 

mineralizare a matricei ogranice extracelulare. 

 Pentru a înțelege mecanismul atrofiei osoase, este important să abordăm modificările 

osoase sub acțiunea stresului funcțional. Conform legii transformării a lui Wolf orice modificare 

funcțională este urmată de modificări anatomice și structurale ale organelor și țesuturilor, astfel 

funcția definește forma, structura organului osos și arhitectonica acestuia [24, p. 72]. Mărirea 

stresului funcțional asupra structurilor osoase duce la optimizarea intensității potențialelor 

bioelectrice, măresc influența hidrodinamică a deformațiilor elastice ale unității 

morfofuncționale osoase asupra microcirculației endostale. Sarcinile statico-dinamice se însoțesc 

de activarea osteogenezei compensatorii endostale și periostale. Atunci cînd sarcinile asupra 

structurii osoase se alternează cu perioade de repaus suficiente, are loc restructurarea țesutului 

osos și adaptare acestuia către stresul funcțional mărit, mai mult de atît, are loc remodelarea 

desenului osteoanelor, acestea prin mecanism de rezorbție și apoziție își dispun o nouă orientare, 

astfel încât forța care acționează asupra acestora să corespundă cu axul lor. Însă ca și orice țesut 

acesta are o limită de posibilități funcționale, care odată încălcate de supra sarcini exagerate duce 

la rezorbția osoasă. Duritatea osoasă este o caracteristică de importanță enormă în domeniul 

chirurgical, practic pentru  orice intervenție care implică participarea structurii osoase, atît pentru 

proceduri de inserare a implantelor cît și pentru cele de augumentare osoasă prin intermediul 

tehnicii de ”osseo-splitting” de exemplu. Încă în 1970 Linkow a clasificat densitatea osoasă în 

raport cu necesitățile implantologice în 3 clase: 
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Clasa I - tipul ideal de os cu trabeculele uniform distanțate între ele, cu spații mici dispuse în 

formă de grilă. 

Clasa II - osul are spații puțin mai mare între trabeculele osoase, iar algoritmul dispunerii 

acestora este mai puțin uniformă. 

Clasa III - osul dispune de spații largi între trabecule, umplute cu măduvă osoasă [18, p. 134]. 

 

Figura 1. Clasificarea densității osoase după Lekholm și Zarb (1985). Imagine preluată [18, 

p.134]. 

Categoria 1 - reprezintă os compact omogen. 

Categoria 2 - are un strat gros de os compact, care înconjoară un miez de os trabecular dens. 

Categoria 3 - are un strat subţire de os cortical, ce înconjoară osul trabecular dens de rezistență 

favorabilă. 

Categoria 4 - are un strat subţire de os cortical, ce înconjoară un miez trabecular de densitate 

redusă [24, p. 76]. 

 

Figura 2. Clasificarea densității osoase după Carl E. Misch (1988).Imagine preluată [18, p.135]. 

D1 - primordial os dens compact. 

D2 - conține os dens spre poros compact pe creastă și trabecular gros înăuntru. 

D3 - au un os cortical poros mai subțire pe creastă și trabecular fin înăuntru. 

D4 - aproape că nu are os cortical crestal și este în totalmente compus din os trabecular fin [18, 

p. 135]. 

 Micșorarea sarcinii funcționale scade potențialul bioelectric al osului și intensității 

vascularizației acestuia, ceea ce inhibă potența osteogenică și activează procesul de rezorbție [24, 

p. 73]. De asemenea are loc îngustarea canalelor Volkmann și Havers, astfel micșorîndu-se 

rețeaua capilară care traversează osul. După scăderea vascularizării primele semne de atrofie pot 

fi observate deja peste 2-3 săptămîni, iar dacă scăderea aportului sangvin este îndelungat, au loc 

modificări atrofice ireversibile și tranformări regresive care duc la dereglarea activității vitale ale 
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țesutului osos, scăderea rezistenței, deformații, fracturi ale structurilor osoase și ale osului 

propriu-zis, chiar și la cele mai mici sarcini fizice. 

 Atrofia osoasă reprezintă un proces caracterizat prin scăderea volumetrică a organului 

osos. Această atrofie poate fi cauzată de diferite stări patologice, stări fiziologice și simplă 

îmbătrînire a organismului. Scăderea fiziologică a masei osoase a maxilarelor începe de la vîrsta 

de 25 de ani și se manifestă prin scăderea anuală a 0,1-0,2 mm în mediu [24, p. 74]. Creșterea 

vitezei atrofiei este patologică și poate fi cauzată de o serie de factori, atît endogeni cît și 

exogeni, care dereglează echilibrul dintre rezorbție și apoziție în procesul de remodelare. Dintre 

factorii endogeni putem menționa schimbări ale sistemului endocrin, dereglări de metabolism 

electrolitic. Factorii exogeni sînt: suprasolicitări funcționale ale parodonțiului, parodontopatii 

acute și cronice, malocluzii, edentații, proteze incorecte, utilizarea protezelor mobilzabile, etc. 

Atrofia progresivă poate duce nu doar la dispariția totală a apofizelor alveolare, dar și la 

modificări esențiale în cavitatea bucală și regiunea oro-maxilo-facială. În 80-94% de cazuri de 

pacienți edentați total se micșorerază sau dispare complet vestibulul cavității bucale, iar la 25% 

din pacienți are loc modificarea poziției frenurilor labiale și lingvale [24, p. 74]. Se instalează un 

raport intermaxilar de tip progenic și se modifică raportul crestelor alveolare în zona laterală. 

Aceste perturbări morfologice complică mult reabilitarea pacienților edentați. 

 Din cîte știm atrofia osului maxliar este centripetă, adică concentrică, mai mult avînd de 

suferit porțiunea vestibulară a crestei alveolare. Pe cînd la mandibulă atrofia este centrifugă, 

porțiunea corticalei linguale suferind mai mult în procesul de regresie. 

Mai mulți autori au sistematizat gradele de atrofie ale proceselor alveolare, cum ar fi: C. Misch, 

Cawood and Howell, Atwood, Lekholm and Zarb [17, p. 59]. În cele ce urmează vor fi 

prezentate unele clasificări ale atrofiei crestelor alveolare, cele care cuprind mai vast situațiile 

clinicei întîlnite și care au o valoare implantologică mai mare. 

 

Figura 3. Clasificarea morfologiei crestelor alveolare restante după Lekholm și Zarb (1985). 

Imagine preluată [18, p.179]. 

Categoria A - apofiză alveolară intactă, fără semne de atrofie. 

Categoria B - rezorbție nesemnificativă a marginii apofizei alveolare. 
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Categoria C - rezorbție totală a apofizei alveolare pînă la porțiunea bazală a oaselor maxilare 

superioare și inferioare. 

Categoria D - rezorbție incipientă a porțiunii bazale a oaselor maxilare superioare și inferioare. 

Categoria E - rezorbție semnificativă porțiunii bazale a oaselor maxilare superioare și inferioare 

[24, p. 74]. 

 

Figura 4. Clasificarea formelor de atrofie a crestelor alveolare edentate după Misch și Judy 

(1985). Imagine preluată [18, p.180]. 

Diviziunea A - os suficient cu lăţimea > 6 mm, înălţimea > 12 mm, spaţiu disponibil pentru 

coroană ≤ 15 mm.  

Diviziunea B – os disponibil la limită, care se împarte în 2 subclase: B+ (lăţimea 4-6 mm) şi B-w 

(lăţimea 2,5 - 4 mm), înălţimea > 12 mm, spaţiu disponibil pentru coroană < 15 mm. 

Diviziunea C - os insuficient pe verticală (C-h înălţimea < 12 mm) sau orizontală (C-w 0 - 2.5 

mm), angularea ocluzală > 30o, spaţiul coronar > 15 mm.  

Diviziunea D - atrofia completă a crestei alveolare însoţită de atrofia marginii bazilare, maxilar 

plat, mandibulă subţire tip lamă, spaţiul disponibil pentru coroană > 20 mm [24, p. 153]. 

1.3 Regenerarea osoasă  

Regenerarea osoasă pe de altă parte este o verigă importantă în reabilitarea apofizelor alveolare 

edentate, atît pentru un rezultat fucțional stabil, cît și estetic îndelungat. Pentru a înțelege mai 

bine procesul de regenerare osoasă este important de diferențiat o cîteva noțiuni cum ar fi: 

osteoconducție, osteoinducție, osteogeneză. 

Osteoconducție - atunci cînd materialul de grefare servește ca o schelă (suport fizic) pe care 

celulele vor produce porțiunea de țesut tînăr regenerativ. Osteoblaștii nativi utilizează acest 

material drept o carcasă pe care aceștia se deplasează și generează matricea osoasă proaspătă. 
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Osteoinducție - include stimularea diferențierii celulelor mezenchimale în osteoblaști care 

ulterior vor produce țesut osos nou. Cel mai lag studiați mediatori celulari cu proprietate 

osteoinductivă sînt proteinele morfogenetice osoase (BMPs) [16, p. 433]. Un material de 

augumentare osoasă care deține proprietăți osteoconductivă și osteoinductivă va avea rol de 

schelet pentru celulele existente active, dar și va servi drept trigger pentru formarea noilor 

osteoblaști și va grăbi astfel procesul de integrare a grefei. 

Osteogeneză - proprietate exclusiv a osteoblaștilor vii care pot fi prezenți doar în grefele osoase 

autogene care constă în generarea propriuzisă a matricei osoase și mineralizării ulterioare a 

acesteia. Capacitatea celulară de osteogeneză este mult sporită de cele 2 proprietăți anterior 

expuse. 

Actualmente se discută existența unei noi proprietăți care nu și-a găsit încă o traducere adecvată 

în limba română, însă în limba engleză (originară a autorilor studiului) se numește 

”osteopromotion” și constă în intensificarea proprietății de osteoinducție, neavînd properietăți 

osteoinductive propriuzise. Drept exemplu poate servi derivatul matricei smalțiene care a arătat o 

creștere a efectului osteoinductiv al osului alogen liofilizat demineralizat, însă nu va stimula 

creșterea unei porțiuni noi de țesut osos de unul singur [22, p. 1279]. Acest termen este mai puțin 

abordat în literatura de specialitate, însă prezintă un interes științific înalt în vederea stimulării 

unei regenerări osoase cît mai eficiente. 

Există 2 forme de bază a regenerării osoase - fiziologică și de reparație [10, p. 352]. Regenerarea 

de reparație reprezintă recuperarea țesutului după o traumă (inclusiv chirurgicală). Inițierea 

procesului de regenerare reparatorie în viziunea lui A. Caplan(1987) și R. Marx(1994) 

mecanismul de inițiere a regenerării reparatorii are geneză chimică, la baza căruia stau 

schimbările echilibrului acido-bazic în zona de traumă a țesutului osos [24, p. 64]. Scăderea 

acestuia de la 7.42 (indicatorul fiziologic al pH-ului) pînă la 6-4 poate servi drept semnal de 

activare a proteinelor osteoinductoare [24, p. 66]. O parte din ele au rol hormonal de activare a 

genelor care sînt responsabile de mitoza celulelor mezenchimale și diferențierea lor ulterioară. 

Regenerarea osoasă ce urmează poate fi împărțită în 2 stadii - primară și secundară. Sadiul 

primar de osteogeneză are loc la nivelul stratului osteogenetic al periostului și în spațiile 

endostale umplute cu măduvă osoasă. Celulele componente ale măduvei osoase mor din cauza 

acțiunii directe a traumei și în rezultatul dereglării aportului sangvin local. Imediat după traumă 

defectul se umple cu sînge și se formează un cheag sangvin, iar în următoarele 24 de ore se 

urmărește o reacție inflamatori acută, are loc exsudația, migrarea lucocitelor și macrofagelor, de 

asemenea are loc și începutul inducției osteogenezei din contul activării factorilor de creștere 

nespecifici din trombocitele care au favorizat formarea cheagului sangvin. Peste 72 de ore are loc 

angiogeneza vaselor mici cu viteza de 0,5 mm pe zi paralel cu proliferarea osteoblaștilor [24, p. 
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66]. Astfel în continuare osteoblaștii sintetizează fibre de colagen noi înconjurate de matricea 

organică noncolagenică care apoi va fi mineralizată conform algoritmului cunoscut. Stadiul 

secundar are loc în lamelele osteoanelor de la periferia defectului care au suferit în rezultatul 

acțiunii directe a factorului traumatizant și din cauza tulburării vascularizației în rețeaua capilară 

a osteoanelor și anastamozelor dintre acestea, în urma căreia are loc ischemia și moartea 

osteocitelor. Astfel aproximativ la 7 zile, ca urmare a morții osteocitelor apar nișe rezorbtive la 

nivel histologic. Drept urmare osteoclastele încep un proces de înlăturare a lamelelor interstițiale 

nefuncționale care va fi urmată de crearea unor noi lamele osoase de către osteoblaști. La nivelul 

osului spongios acest proces are o viteză mai mare din contul vascularizației mai bogate decît la 

nivel de substanță compactă. 

 În rezultatul osteogenezei primare și secundare are loc depunerea un os de tip 

reticulofibros într-un interval de 4-6 săptămîni [24, p. 67]. Apoi, sub influența sarcinii mecanice 

și activității motorice are loc rezorbția țesutului reticulofibros și înlocuirea acestuia cu os lamelar 

conform mecanismului expus anterior [24, p. 67]. 

 Regenerarea fiziologică reprezintă restabilirea structurilor osoase pierdute în procesul de 

activitate vitală (remodelarea structurală osoasă). Aceasta are loc la 3 nivele diferite: endostal, 

periostal, și în sistemul haversian. Aceasta este necesară pentru modificarea arhitectonicii osoase 

și înoirea cristalelor de hidroxiapatită din matricea osoasă [24, p. 67]. Anual se reogranizează 2-

4% ale scheletului, astfel timp de aproximativ 20 de ani are loc remodelarea a jumate din schelet 

[14, p. 585]. Drept inițiatori ai regenerării fiziologice pot fi modificări ale funcției sau intensității 

sarcinii funcționale, modificări ale fondului hormonal și cantității de calciu în sînge sau unele 

potențiale bioelectrice endogene [24, p. 67]. Aceasta are loc conform mecanismului cunoscut 

prin implicarea activă a osteoclastelor și osteoblaștilor, astfel încît echilibrul dintre rezorbție și 

apoziție se menține la un nivel adecvat, iar intensitatea de remodelare diferă în dependență de 

vîrstă, stare de sănătate, regiune a osului și o serie de alți factori de ordin local și general. 

1.4 Biomateriale utilizate în reabilitarea pacienților cu atrofii severe a apofizelor alveolare 

prin metoda de expansiune osoasă dirijată a crestelor alveolare 

 În primul rînd o atenție deosebită merită tipurile de grefe utilizate în augumentarea 

spațiului interpozițional rezultat în urma procedurii de ”ridge split”. Acestea se clasifică în: 

Grefe autologe  - reprezintă tipul de grefă osoasă care este recoltată de la însuși individul căruia 

urmează să i se transplanteze această grefă. Acestea pot avea origine atît intraorală cît și 

extraorală. Actualmente utilizarea grefelor autogene este considerată drept standardul de aur în 

intervențiile de augumenare osoasă datorită proprietăților osteoinductive, osteoconductive și 

osteogenetice [20, p. 93]. 
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Grefe alogene - grefa colectată de la alți indivizi de aceeași specie dar cu genotipuri diferite. Se 

obțin din cadavre proaspete cu un maximum de 24 de ore de la moarte. Acestea se prelucrează 

prin o multitudine de procedee care duc la liofilizare sau la demineralizare și liofilizare [15, p. 

342]. Există 3 tipuri de alogrefe - os proaspăt sau proaspăt înghețat, os uscat prin înghețare 

(FDBA), os demineralizat și uscat prin înghețare (DFDBA). 

Grefe aloplastice - de obicei se compun din hidroxilapatită, un mineral natural care este și forma 

principală de organizare a componentei anorganice a matricei osoase. Se mai compun și din 

fosfat tricalcic. Alga marină calcifiantă ”Corallina officinalis” are o componență 

fluorohidroxiapatitică și o structură similară osului uman și este standardizat sub denumirea de 

"FHA (Fluoro-hydroxy-apatitic) biomaterial". Aceste materiale se utilizează pentru propietățile 

sale osteoconductive și pentru biocompatibilitatea înaltă. 

Grefe xenogene - sînt niște substituenți care își au originea în alte specii, cum ar fi bovine sau 

mai nou și porcine. Acestea sînt supuse prelucrării de uscare prin înghețare și demineralizare sau 

deproteinizare. Xenogrefele coraliere sînt în mare parte compuse din carbonat de calciu și o 

cantitate considerabilă de fluorizi [15, p. 351]. Acestea dețin doar proprietăți osteoconductive și 

au o rată înaltă de biocompatibilitate. 

 O altă categorie de biomateriale cu implicare frecventă în augumentarea osoasă prin 

metoda de ”osseo-splitting” sînt membranele. Acestea pot fi clasificate în resorbabile și 

nonresorbabile. 

Resorbabile - acestea se descompun la intervale diferite de timp, sub acțiunea diferitor enzime. 

Avantajul constă în lipsa necesității unei intervenții suplimentare pentru înlăturarea acesteia. 

Drept exemplu pot servi membranele din: colagen, acid polilactic, poliglactin (Vycril), dura 

mater liofilizată, amestec de copolimeri din acid polilactic și tributilcitrat [20, p. 275], mai nou în 

această clasificare poate fi inclusă și membrana de tip A-PRF obținută prin centrifugare la un 

regim special din sînge venos autolog (compusă din o rețea de fibrină bogată în trombocite). 

Aceasta are nu doar rol de barieră între țesutul osos, dar și rol osteoinductiv din contul factorilor 

de creștere regăsiți în trombocite. 

Nonresorbabile - acestea nu se resorb în organism și necesită o intervenție suplimentară de 

înlăturare. Drept exemplu putem menționa membranele din: politetrafluoretilenă care poate fi și 

reinforțată cu titan (numit și PTFE sau Teflon), latex, plasă din titan. 

1.5 Algoritmul de apreciere și caracterizare a ofertei osoase 

 Odată un pacient fiind apreciat drept apt fizic și psihologic pentru un tratament implanto-

protetic, indiferent de faptul că este edentat total sau parțial, cea mai mare importanță o are osul 

disponibil [21, p. 28]. Pentru a putea insera implante este nevoie de o serie de criterii conform 

cărora se apreciază osul disponibil. 
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Volumul osos: 

 Înălțimea - de obicei se măsoară de la marginea apofizei alveolare pînă la marginea opusă 

 a osului sau pînă la o formațiune anatomică relevantă (canalul nervului alveolar inferior, 

 planșeul sinusului maxilar), astfel dictînd lungimea implantului. 

 Lățimea - ține de lățimea vestibulo-orală a osului, de care depinde respectiv diametrul 

 implantului. 

 Lungimea crestei edentate - se referă la spațiul disponibil pentru coroană(-e) și se 

 măsoară drept spațiul dintre dinții limitanți breșei. Astfel se determină numărul de 

 implante și dispanța dintre aceștia. 

Calitatea osului - se referă la densitatea și duritatea osoasă atît a corticalei cît și spongioasei 

crestei edentate. De această caracteristică depinde alegerea metodei de tratament și succesul 

ulterior al implantării. 

Orientarea crestei - reprezintă înclinarea crestei alveolare în raport cu dinții limitanți și cei 

antagoniști. Astfel determinăm angulația direcției de implantare. 

Raportul cu structurile anatomice importante - planificarea unei intervenții de implantare 

necesită determinarea foarte precisă a structurilor anatomice de importanță majoră pentru a 

preveni lezarea acestora și complicațiile ulterioare [19, p. 46-47]. 

 Aceste dimensiuni și proprietăți ale ofertei osoase disponibile le putem determina prin 

mai multe metode. Prima metodă desigur este examiarea clinică a pacientului, în care atît prin 

inspecție cît și prin palpare se deremină limitele breșei, biotipul gingival, orientativ se determină 

clasa în care se încadrează creasta alveolară edentată, se poate determina o lățime aproximativă a 

acesteia, prezența exostozelor osoase. Metodele paraclinice sînt însă mult mai informative. 

Desigur că pe o ortopantomografie putem determina doar înălțimea și spațiul disponibil pentru 

lucrarea protetică, însă chiar și acestea au o rată de eroare destul de înalt, de aceea în cazul 

inserării implantelor în apropiere de careva formațiuni anatomice importante, măsurătoarea pe 

ortopantomografie se poate solda cu complicații severe. Tomografia computerizată sau un CBCT  

(Cone Beam Computer Tomography) ne poate asigura atît cu informații despre înălțime, lățime, 

spațiu disponibil pentru protezare, cît și despre angulație și amplasare a structurilor vecine, mai 

mult de atît se determină și densitatea osoasă. Din acest motiv acest instrument tot mai mult își 

înărește poziția de standard de aur în tratamentul implanto-protetic. 

1. 6 Analiza metodei de expansiune osoasă dirijată a crestelor alveolare 

 Metoda de expansiune osoasă dirijată este indicată în cazul crestelor alveolare foarte 

înguste de tip ”knife-edged”, cînd lățimea nu depășește 2-3 mm, deoarece la inserarea 

implantelor în asemenea condiții poate duce la fracturarea corticalei vestibulare cu micșorarea 

stabilității primare [24, p. 158]. Tehnica dată poate fi aplicată în cazul crestelor alveolare de tip 
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B-w și C-w după C. Misch. Există mai multe varietăți de abordare ale acestei tehnici, însă 

majoritatea se bazează pe aplicarea forței controlate a unui practician în procesul de mobilizare a 

unui fragment osos subțire, de obicei într-un cîmp cu lamboul doar puțin decolat (într-un cîmp 

practic orb) [20, p. 185]. O condiţie este prezenţa spongioasei intercorticale care trebuie 

determinată obligatoriu la examinările radiologice preimlantar prin CT, deoarece lipsa 

spongioasei poate determina fractura osoasă spontană nedirijată [24, p. 158]. expansiunea osoasă 

dirijată poate fi efectuată într-una sau două etape, cu augumentare osoasă sau fără. Ideal ar fi 

efectuarea procedurii de expansiune, cu umplerea spațiului interpozițional cu grefă autologă sub 

formă de rumeguș obținut prin raclarea zonelor osoase mai proeminete (ram mandibular sau 

menton) pentru a obține un efect osteoconductiv, osteoinductiv și osteogenetic maximal, însă 

chiar și augumentarea cu material sintetic s-a demonstrat drept fiind eficient. Pentru evitarea 

proliferării țesuturilor moi în spațiul creat între corticalele osoase și crearea unui mediu izolat 

pentru regenerarea osoasă poate fi utilizată și o membrană care permite o etanșiere mai sigură a 

plăgii postoperatorii. Efectuînd inițial acest procedeu de augumentare, cu inserarea ulterioară a 

implantelor peste perioada de vindecare și osteogeneză locală completă conservăm creasta 

alveolară într-o stare mult mai favorabilă și evităm resorbția osoasă postimplantară imediată. mai 

multe surse descriu și posibilitatea efectuării intervenției de ”osseo-splitting” cu inserarea 

concomitentă a implantelor și augumentarea spațiului rămas, astfel însă riscul resorbției 

postimplantare crește vădit. Numeroși autori au relatat și posibilitatea efectuării expansiunii 

osoase cu inserarea imediată a implantelor fără a augumenta spațiul restant intercortical, mizînd 

doar pe capacitatea reparatorie a organismului, însă această metodă a demonstrat o creștere 

osoasă mai mică pe orizontală comparativ cu metodele anterior expuse. Indiferent de denumirea 

aleasă, metoda are mai mulți timpi operatori. Tehnica intervenției chirurgicale: Intervenția se 

efectuează de obicei cu anestezie locală, asigurînd astfel o liniște a pacientului și o liniște 

operatorie, practicianul concentrîndu-se asupra intervenției în totalmente, de asemenea 

vasoconstricția reduce volumul sangvin pierdut pe parcurs (în cazul anesteziei cu epinefrină 

desigur). Incizia se efectuează de obicei pe mijlocul crestei sau puțin mai oral în cazul zonelor 

estetice. Decolarea lambouloui mucoperiostal trebuie efectuată minimal posibil pentru a pune în 

evidență partea coronară a crestei alveolare, evitînd decolarea din vestibular și oral [17, p. 60]. 

Osteotomia sagitală trebuie efectuară pe mijlocul crestei, cu ajutorul unor discuri chirurgicale 

speciale, freze, sau prin intermediul piezotomului (ușurează drastic etapa de osteotomie). În caz 

de prezență a exostozelor se recomandă regularizarea acestora cu freze speciale sau cu ciupitorul 

de os. Expansiunea propriuzisă se efectuează cu osteotoame, dălți pentru splitting și ciocănaș sau 

spreadere speciale de formă conică, realizînd o fracturare graduală sagitală, separînd astfel 

corticala vestibulară de cea orală. Inserarea implantelor (în caz că are loc simultan cu 
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expansiunea) se efectuează atent, respectînd poziția și angulația planificată, luînd în considerare 

stabilitatea precară a implantelor în această metodă, posibilitatea devierii de la axul de inserție și 

fracturarea peretelui vestibular al crestei alveolare [8, p. 60]. Augumentarea (în caz că are loc) 

spațiului interpozițional poate fi efectuată cu diverse materiale disponibile. Suturarea plăgii 

postoperatorii trebuie să asigure o etanșietate maximă, astfel încît să asigure un mediu sigur 

pentru vindecare. Preferabil să fie fire simple și poate fi efectuată prin mai multe metode - în 

saltea, cu fir continuu, etc. Este esențial ca suturile să fie fără tenstiune și amplasate la o distanță 

de 3-4 mm de marginea plăgii astfel încît să nu dereglăm vascularizația lamboului și să nu 

provocăm necroza marginilor plăgii. Examinarea radiologică imediat postoperatorie este 

necesară în cazul inserării imediate a implantelor, pentru a verifica poziționarea acestuia și 

raportul cu structurile vecine principale. Examinarea radiologică la distanță este importantă în 

ambele cazuri pentru a vedea starea țesutului osos și diferența dimensională în timp a acestuia. 

 Deci deosebim 3 posibilități de a utilizare a acestei metode cu mici diferențe dar cu 

diferențe semnificative în rezultatele obținute de mai mulți savanți. 

 Osteosplitting-ul cu inserarea implantelor peste perioada de vindecare a sectorului osos supus 

intervenției sau așa numitul ”two-stage ridge-splitting” care constă în expansiunea osoasă 

propriu-zisă cu augumentarea spațiului interpozițional cu care materiale de grefare disponibile și 

utilizarea sau nu a membranelor pentru etanșierea mai bună a plăgii. Apoi inserarea implantelor 

în zona respectivă după o perioadă de vindecare adecvată. Avantajul intervenției constă în 

crearea unui mediu potrivit regenerării osoase, fără a îl mai încărca cu ”grija” osteintegrării 

implantelor. Un alt avantaj este conservarea țesutului osos pe un timp mai îndelungat și evitarea 

resorbției osoase periimplantare imediat după procedura de inserare și augumentare simultană. 

Dezavantajul însă constă în necesitatea unei intervenții suplimentare pentru a insera implantele 

în regiunea pregătită. 

 Expansiunea osoasă dirijată cu inserarea imediată a implantelor fără augumentare este o 

metodă binevenită, mai ales în cazul pacienților care nu au posibilitatea de a veni pentru o 

intervenție suplimentară la timpul necesar, luând în considerare situația actuală din țară cînd 

practic jumătate dintre pacienți se reîntorc pentru a beneficia de un tratament într-un timp limitat. 

Aceasta însă este mai potrivită pentru cazurile cînd lățimea crestei osoase nu este exagerat de 

mică, astfel după expansiune păstrîndu-se o grosime adecvată a fragmentelor obținute în urma 

despicării cît și un spațiu interpozițional relativ mic. În această tehnică implantele au și rol de 

spreadere, astfel încît despicarea este efectuată subtotal în raport cu lățimea dorită, și în 

momentul inserării implantele finalizaează operațiunea de îndepărtare a fragmentelor pînă la 

lățimea dorită. Evitarea augumentării în anumite cazuri mai ”favorabile” scutește pacientul de 

cheltuieli suplimentare, materialele de augumentare fiind deloc ieftine. 
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 Splitting-ul cu inserare imediată și augumentare, actualmente, este cea mai populară tehnică 

de efectuare a acestei metode, din cauza aplicabilității atît în cazuri severe de atrofie orizontală 

cît și în cele mai puțin dramatice. Augumentarea fiind o necesitate în cazurile severe, iar în 

cazurile mai puțin complicate un mod de asigurare în vederea obținerii unui rezultat bun. 

În toate aceste tehnici de efectuare a expansiunii osoase dirijate, literatura descrie 2 tipuri de 

fractură a corticalei vestibulare: fractură de tip ”insulă” și fractură de tip ”carte” (lemn verde). 

 

Figura 5. Detașare de tip ”Insulă”. 

Fragmentul osteo-periostal vestibular este 

dislocat complet de baza osoasă, însă oricum 

rămîne conectat prin intermediul unui 

pedicul de țesuturi moi datorită periostului 

conservat.Imagine preluată [20, p.186]. 

Figura 6. Detașare de tip ”Carte”. 

Fragmentul osteo-periostal vestibular se 

rotește în raport cu baza sa osoasă într-o 

manieră de bălăma, rămînînd conectat prin 

intermediul pediculului de țesuturi moi. 

Imagine preluată [20, p.186].

 Această metodă are avantaje şi dezavantaje relatate de specialiştii în domeniu, este 

traumatică cu resorbţie periimplantara însă cu indicaţii absolute net superioare altor metode în 

anumite situaţii clinice [17, p. 59]. 

Concluzie: Literatura de specialitate ne asigură cu o cantitate enormă de informații privind 

istoria apariției acestei metode, cît și consecutivității evoluției ei pînă la situația actuală. Este o 

metodă care necesită cunoștințe teoretice vaste întru-cât are indicații stricte și necesită o atitudine 

gentilă. 
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2. MATERIAL ȘI METODĂ 

 Studiul dat a inclus un lot de 24 pacienți de sex feminin și masculin cu vîrsta cuprinsă 

între 28 și 69 de ani și media pe vîrstă de 45.3 ani, care au fost tratați în cadrul clinicii 

stomatologice ”OMNIDENT” în perioada anilor 2015-2018. Pacienții incluși în acest studii se 

încadrau în clasa B-w sau C-w după C. Misch. Intervențiile au avut loc în cadrul clinicii sub 

efectul anesteziei locale. Pacienții au fost examinați clinic și paraclinic în vederea obținerii 

datelor necesare atît pentru stabilirea planului de tratament, cît și pentru studiul dat. Au fost 

studiate fișele de ambulator, analizate ortopantomografiile și tomografiile computerizate cu 

fascicul conic. Abordul osos s-a efectuat prin crearea lambourilor muco-periostale clasice, largi 

pentru a asigura un cîmp vizual operator adecvat. În acest studiu s-au utilizat implante de tip 

Alpha Bio, Megagen și Dentium, practic toate fiind cu un diametru mic de 3.2-3.6 mm și o 

lungime cuprinsă între 8.0-11.5 mm. Inserarea implantelor a avut loc simultan cu intervenția de 

expansiune completată cu augumentarea spațiului interpozițional. Inserarea a avut loc conform 

principiilor de respectare a raportului dintre lățimea osoasă inițial disponibilă și celei create, de 

asemenea s-a respectat înălțimea osoasă în raport cu structurile anatomice vecine. În procedeul 

de ”osseo-splitting” au fost incriminate mai multe utilaje și instrumente, dintre care: piezotomul 

cu multitudinea anselor incluse în setul acestuia, kitul Dentium destinat procedeului care include 

freze, discuri, spreadere speciale manuale și mecanice, dăltițe, ciocănaș, osteotoame, piesa contra 

unghi 20:1 conectată la fiziodispenser. Completarea spațiului interpozițional a fost efectuată cu 

rumeguș osos autogen obținut prin raclare sau colectat în urma forării neoalveolei, material 

aloplastic ”Colapol KP 3-LM”, os xenogen cabalin ”Bioteck”. De asemenea au fost utilizatete 

membranele A-PRF pentru stimularea activă a regenerării osoase în teritoriul supus intervenției. 

Biomaterialele anterior menționate au fost utilizate în asociere sau de sine-stătător în diferite 

cazuri. 

 Perioada de supraveghere postoperatorie a variat între 2 și 36 de luni, timpul mediu de 

supraveghere constituind 19 luni. 

 În cadrul studiului au fost luați în cosiderare mai mulți parametri: gradul de atrofie 

osoasă, densitatea osoasă, tipul și dimensiunile implantului, grosimea și lățimea mucoasei 

keratinizate, oferta osoasă obținută în urma expansiunii, resorbția periimplantară. 

Dimensiunile ofertei osoase disponibile au fost măsurate prin intermediul programelor 

”SIDEXIS 4” și ”OnDemand3D”. Grosimea și lățimea mucoasei keratinizate au fost măsurate 

intraoperator cu ajutorul sondei parodontale gradate. 

 Intervențiile chirurgicale de expansiune osoasă a crestelor alveolare cu inserarea imediată 

a implantelor în rezolvarea tuturor cazurilor incluse în studiul dat au decurs conform 

următoarelor etape:  
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Anestezie loco-regională - efectuată la spina Spix, completată de anestezia nervului bucal și de 

tip infiltrativ la nivelul arcadei superioare cu ajutorul seringilor pentru antesezie sterilizabile din 

inox. La 21 de pacienți a fost utilizată anestezia ”Septanest forte” cu adrenalină, și în cazul 

celorlalți 3 ”Septanest forte” fără adrenalină. 

Incizia țesuturilor moi - a fost efectuată cu bisturiul pe mijlocul crestei edentate, cu excepția unui 

caz în care incizia a fost efectuată puțin mai palatinal, pentru a realiza o cicatrizare 

postoperațională mai estetică. 

Decolarea lamboului muco-periostal - a fost efectuată cu decolatoare de diferite dimensiuni, cu 

atenție maximă, și cu o limitare a decolării astfel încît să fie accesibilă partea coronară a crestei 

alveolare, și să nu compromitem conexiunea fragmentului osos vestibular cu periostul după 

despicare. 

Osteotomia - a fost efectuată sagital pe mijlocul crestei și parțial vertical cu ajutorul 

piezotomului, discurilor și frezelor. În cazurile cu iregularități accentuate pe marginea coronară a 

crestei sau crestele de tip ”knife-edge”, acestea au fost regularizate cu freze sferice speciale 

pentru os. 

Expansiunea propriu-zisă - a fost efectuată cu dăltițe de diferite dimensiuni și ciocănaș, prin 

lovituri progresive dozate, cu atenție și control maxim. De asemenea au fost utilizate spreadere 

speciale de formă conică care gradual provoacă despicarea celor două fragmente osoase obținute 

în urma osteotomiei. 

Inserarea implantelor - are loc cu o atenție sporită, cu respectarea poziției planificate inițial. 

Luând în considerare stabilitatea șubredă a implantelor în condițiile utilizării acestei metode, 

riscul devierii de la axul stabilit și fracturării totale a fragmentului vestibular este sporit. 

Augumentarea - spațiul interpozițional a fost augumentat cu materialele expuse anterior, de sine-

stătător sau în asociere. 

Suturarea - a fost efectuată cu fire simple, prin diferite modalități de la caz la caz. Aceasta a fost 

efectuată etanș, cu respectarea distanței dintre suturi și de la marginile plăgii, astfel încît să nu 

provocăm dereglări de vascularizare și necroza marginilor plăgii. 

Examinarea radiologică - au fost efectuate preoperator, postoperator, cît și la distanță. 

Preoperator au fost calculate datele necesare pentru planificarea intervenției. Postoperator - 

pentru verificarea poziției implantelor și raporturilor cu structurile vecine. La distanță însă au 

fost efectuate pentru a verifica starea implantelor, țesuturilor periimplantare și eventualelor 

resorbții osoase. 

Vizitele de control - au fost efectuate pentru supravegherea pacienților, pentru evaluarea în 

dinamică a vindecării plăgii postoperatorii, pentru înlăturarea suturilor și aplicarea 

pansamentelor. 
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 Eșantionarea lotului a avut loc într-o manieră simplă, fără a diviza lotul studiat pe straturi, 

și variabilele studiate nu au fost relatate la careva criterii de sex sau vîrstă. Selecția pacienților a 

avut loc în baza criteriului primordial inclus în studiu și anume lățimii cuprinse între 1-4.5 mm  

crestei alveolare edentate. Variabilele propuse către studiere sînt: lățimea crestei alveolare pînă la 

expansiune, lățimea crestei alveolare după expansiune, lățimea crestei alveolare la distanță în 

timp, influența grosimii mucoasei keratinizate asupra rezultatelor în timp. Acest studiu clinic 

randomizat are drept scop evaluarea eficienței metodei de osteo-splitting cu inserarea simultană a 

implantelor endoosoase. 
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3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII 

 Multitudinea pacienților incluși în acest studiu a eficienței metodei de expansiune osoasă 

dirijată a crestelor alveolare cu inserarea simultană a impantelor și augumentare au fost de gen 

feminin (21, 87,5%) și doar cîțiva indivizi de sex masculin (3, 12,5%). Diferența majoră 

depistată demonstrează o prevalență mult mai mare a atrofiei orizontale a crestelor alveolare 

edentate în rîndul femeilor, o observație clinică care din păcate încă nu are un temei științific, 

întrucît nu există careva studii care ar putea demonstra tipul atrofiei osoase în dependență de 

diferențele activității fondului endocrin sau a altor diferențe fiziologice, morfologice sau 

anatomice între genul feminin și masculin. 

 Vîrsta medie de 43.8 ani crează o impresie despre categoria vîrstelor în care ne întîlnim 

cu tipurile de atrofie B-w și C-w (C. Misch), comparativ cu vîrstele mai înaintate, cînd această 

metodă de creare a ofertei osoase nu este suficientă și și implică aplicarea altor metode mai 

drastice sau asocierea diferitor metode de creștere a cantității osoase disponibile. 

 Localizarea de partea dreaptă sau stînga nu s-a manifestat cu pondere masivă pentru una 

din părți, cazurile tratate fiind în 12(50%) cazuri pe partea stîngă, în 11(45,83%) cazuri pe partea 

dreaptă și într-un(4,17%) caz bilaterală. Esențială însă este lolalizarea în dependență de zonele 

arcadei, majoritatea fiind în zona laterală - 22(91,67%) și doar 2(8,33%) în zona frontală. 

 Diferențele au fost masive și în studierea prevalenței în dependență de arcada studiată. 

Astfel, la mandibulă au fost tratate 21(87,5%) de cazuri cu atorife orizontală severă, iar la maxilă 

doar 3(12,5%). Dominarea masivă a atrofiei orizontale la mandibulă poate fi explicată probabil, 

prin prezența unei cantități crescute de os cortical și reduse de țesut spongios, de unde reiese și o 

vascularizare mai slabă comparativ cu a osului maxilar. 

 În 21(87,5%) de cazuri osteotomia a fost efectuată cu piezotomul, iar în celelalte 

3(12,5%) cu discul. Expansiunea propriuzisă a corticalei a fost efectuată cu spreaderele 

specializate în 22(91,67%) cazuri, în celelalte 2(8,33%), însă, expansiunea s-a obținut prin 

inserarea implantelor, care avînd formă conică, au îndeplinit rolul de spreader. 

Evaluarea rezultatelor a avut loc în perioada de osteointegrare, la descoperirea implantelor pentru 

aplicarea conformatoarelor gingivale și la încărcarea funcțională a acestora. Intervalul de 

efectuare a măsurărilor fiind între 5 și 19 luni cu o medie de 7,84 luni în dependență de 

adresabilitate. 

 Din cei 24 de pacienți, fără resorbție au fost 13(54,16%), ceilalți 11(45,84%) au prezentat 

resorbții ușoare. Evaluarea a avut loc cu ajutorul ortopantomografiilor la distanță, corelînd 

lungimea cunoscută a implantelor cu porțiunea cu rezorbție. Din totalul celor 73 de implante 

inserate, resorbția a fost determinată doar la 17 (23,28%). Din cele 17 implante cu implante cu 

resorbție 15 erau acoperite cu o mucoasă grosimea căreea nu depășea 0,8 mm în mediu, iar 
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celelalte 2, erau acoperite de o mucoasă cu grosimea cuprinsă între 0,9 mm și 1,3 mm, în mediu 

constituind 1,1 mm. Fapt în baza căruia putem constata rolul destul de important a grosimii 

țesuturilor moi care acoperă situsul intervenției. Comparând resorbția în dependență de tipul 

implantelor instalate atunci se instalează o pondere aproximativ egală: Dentium prezentînd 

4(21,05%) implante cu resorbție din cele 19 instalate; Alpha Bio avînd 10(25,0%) implante cu 

resorbție din 40 inserate; Megagen cu doar 3(21,42%) implante cu resorbție din 14. Evaluînd 

aceste date, observăm o resorbție aproximativ în același diapazon indiferent de tipul implantului, 

ceea ce ne permite să concluzionăm că această resorbție depinde foarte puțin, sau nu depinde 

deloc de tipul implantului. Luînd în considerare faptul că toate implantele s-au integrat, putem 

desemna această resorbție drept una admisibilă în vederea condițiilor severe de implantare și 

timpilor operatori mai traumatici decît în condții obișnuite.Metoda dată este foarte eficientă în 

cazurile date cînd lățimea crestei alveolare constitue 1-4 mm și permite creșterea intraoperatorie 

a lățimii cu pînă la aproximativ 6 mm, permițînd astfel instalarea simultană a implantelor. 

Această posibilitate constitue avantajul esențial al metodei date. În studiul dat lățimea medie 

preoperatorie a crestei alveolare constitue 2,75 mm, iar după expansiune, creșterea 

intraoperatorie fiind pînă la o medie de 6,60 mm. Decolările mai largi, osteotomia peretelui osos, 

tulburarea vascularizării își pot asuma responsabilitatea pentru o ușoară resorbție în perioada de 

integrare. 

Tabelul 1. Datele cu referire la resorbția periimplantară în dependență de tipul implantului. 

Tip implant Total 

implante 

inserate 

Implante fără 

resorbție 

Implante fără 

resorbție (%) 

Implante cu 

resorbție 

Implante cu 

resorbție (%) 

Alpha Bio 40 30 75,0 10 25,0 

Dentium 19 15 78,95 4 21,05 

Megagen 14 11 78,58 3 21,42 

Total 73 56 76,72 17 23,28 

 Pentru compararea resorbției meziale cu cea distală, ortopantomografiile s-au analizat pe 

grupuri, în dependență de tipul implantului, calculânduse cîte o medie separată în distal și mezial 

pentru fiecare tip de implant. Alpha Bio a prezentat o resorbție mai mare comparativ cu celelalte 

tipuri de implante, astfel încît am obținut o resorbție mezială medie de 1,89 mm și distală medie 

de 1,86 mm. Dentium s-a afișat mai bine cu o resorbție mezială medie de 0,81 mm și distală 

medie de 0,87 mm. Megagen la fel a avut rezultate mai bune decît Alpha Bio, acesta s-a expsus 

cu o medie de 0,83 în mezial și o medie de 0,85 în distal. 
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Figura 7. Valorile medii ale resorbției periimplantare în dependență de tipul implantului (mm). 

 Din totalul de 11 pacienți cu resorbție periimplantară, 4 au fost supuși augumentării cu 

rumeguș de os colectat în urma forării neoalveolei, cu membrane de fibrină îmbogățite cu 

trombocite obținut din concentrat sangvin autolog (PRF) sau cu asocierea acestora. Ceilalți 7 au 

beneficiat de augumentare cu material sintetic pe bază de colagen în asociere cu rumeguș de os 

autogen colectat, os xenogen cabalin și/sau membrane de fibrină bogate în trombocite. Respectiv 

au fost împărțiți în 2 grupe: cei care au fost supuși augumentării exclusiv cu grefe autogene și cei 

care au fost supuși augumentării prin asocierea materialelor autogene și celor aloplaste. În cazul 

primei grupe resorbția medie constituind 1,65 mm, iar în cazul celei secunde fiind o medie de 

1,52 mm. 

 

Figura 8. Valorile medii ale resorbției periimplantare în depență de tipul grefei (mm). 
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 Aceste date ale resorbției periimplantare în dependență de tipul grefei(-lor) utilizate 

pentru augumentare demonstrează rezultate mai bune în favoarea asocierii tipurilor de grefe 

contra utilizării doar grefelor autogene, diferența observată, însă, fiind nesemnificativă.  

În cele ce urmează, vor fi prezentate 2 cazuri clinice mai relevante din cele care au facut parte 

din studiul dat. 

Caz clinic nr. 1 

 Pacienta G. S., 37 ani, s-a adresat cu acuze privind incapacitatea de a mastica și de a se 

alimenta pe măsură. Aceasta a fost examinată clinic conform protocolului standard de examinare 

clinică(Anexa 1) a pacientului în cadrul căruia a fost determinat simptomul de obraji supți și 

creastă alveolară mandibulară edentată parțial în ambele cadrane acoperite cu mucoasă roz-pală, 

însă relativ slab keratinizată. S-a determinat un vestibul bucal de adîncime mică în regiunea 

edentațiilor. Paraclinic a fost examinată prin intermediul ortopantomografiei și tomografiei 

computerizate. În urma examinării minuțioase a fost diagnosticată cu edentație parțială clasa II, 

subclasa 1 după Kennedy la mandibulă ca urmare a cariei complicate sau bolii parodontale, cu 

dereglări de masticație, asociată cu atrofia crestei alveolare clasa B-w pe stînga și C-w pe dreapta 

după Misch. 

 De comun acord, în urma discuțiilor explicative, a fost selectat tratamentul prin metoda 

de expansiune osoasă dirijată cu inserarea imediată a implantelor. Etapa dată a tratamentului a 

fost efectuat în două ședințe: întîi intervenția în cadranul 3, iar apoi în cadranul 4 peste o 

săptămână. Intervențiile au avut loc cu anestezie locală, fără careva complicații intraoperatorii. 

Postoperator, pacienta a primit indicații despre conduita ulterioară care va favoriza vindecarea 

plăgii. 

Evaluare în dinamică: 

Ziua 1. Starea generală satisfăcătoare, pacienta a acuzat dureri moderate în regiunea 

corespunzătoare și un ușor deficit în posibilitatea de deschidere a cavității bucale. Linia de 

incizie - fără modificări patologice. Stuturile integre. A fost efectuată prelucrarea plăgii prin 

badijonare cu betadină în scop profilactic. 

Ziua 2. Starea generală satisfăcătoare cu dureri moderate. În urma examinării, s-a constatat o 

ușoară asimetrie facială din cauza edemului postoperator. Linia de incizie fără modificări 

patologice. Suturile integre. A fost efectuată badijonarea plăgii cu betadină în scop profilactic. 

Ziua 10. Starea generală satisfăcătoare, pacienta nu mai acuza dureri sau limitare în deschiderea 

cavității bucale. Edemul a dispărut, iar plaga prezintă semne de vindecare per-primam. A avut 

loc înlăturarea suturilor. 

Luna 7. Pacienta s-a adresat pentru a doua etapă de tratament. Prin inspecție se observă un volum 

osos considerabil mai mare comparativ cu situația preoperatorie. Mucoasa roz-pală. Au fost 



29 
 

aplicate conformatoarele gingivale conform protocolului chirurgical standard în ambele cadrane 

supuse intervenției cu lavajul premergător al platformelor implantelor cu betadină. 

 

Figura 9. Pacienta G. S. Ortopantomografie preoperatorie. 

 

Figura 10. Aspectul intraoral al crestei 

alveolare edentate. 

 

Figura 11. Incizia mucoperiostului, efectuată 

pe mijlocul coamei alveolare și parțial 

intrasulcular. 

 

Figura 12. Determinarea intraoperatorie a 

dimensiunii orizontale a crestei alveolare 

edentate stîngi. 

 

Figura 13. Osteotomia sagitală efectuată cu 

piezotomul. 
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Figura 14. Realizarea despicării 

fragmentelor osoase cu ajutorul 

spreaderului. 

 

 

 

Figura 15. Imagine intraoperatorie după 

inserarea implantelor. 

 

Figura 16. Augumentarea cu ”Colapol KP 3-

LM ”. 

 

Figura 17. Aplicarea membranelor PRF. 

 

Figura 18. Aplicarea suturilor simple și 

plasarea unui dren de tip lamă de cauciuc. 

 

Figura 19. Aspectul intraoral al crestei 

alveolare edentate. 
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Figura 20. Incizia sagitală și parțial 

intrasulculară, decolarea lambourilor muco-

periostale. 

 

Figura 21. Aprecierea intraoperatorie a 

lățimii crestei alveolare. 

 

Figura 22. Osteotomia sagitală cu 

piezotomul. 

 

Figura 23. Despicarea fragmentului 

vestibular cu dăltița. 

 

Figura 24. Lărgirea suplimentară a spațiului 

interpozițional cu spreaderul. 

 

Figura 25. Imagine intraoperatorie după 

inserarea implantelor. 
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Figura 26. Augumentare cu ”Colapol KP 3-

LM”. 

 

Figura 27. Aplicarea membranei PRF. 

 

Figura 28. Imagine intraoperatorie după aplicarea suturilor. 

  

Figura 29. Pacienta G. S. Ortopantomografie imediat postoperatorie. 
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În cadranul 3 lățimea ofertei osoase preoperatorii a constituit 2,6 mm. Intraoperator am obținut 

creșterea pînă la 5,8 mm. Au fost aplicate 3 implante de tip Megagen.În cadranul 4 însă, oferta 

osoasă preoperatorie a constituit 1,4 mm în lățime, iar după precedeul de osteosplitting și 

inserare a implantelor, lățimea intraoperatorie a constituit 5,6 mm. S-au utilizat 3 implante de tip 

Megagen. 

Concluzie: Acest caz a fost rezolvat conform tuturor principiilor metodei descrise, și a permis 

creșterea intraoperatorie a lățimii crestei alveolare stîngi cu 3,2 mm și 4,2 mm pentru cea 

dreaptă, fapt ce a permis inserarea simultană a implantelor și evitarea unei intervenții secundare. 

Caz clinic nr. 2 

 Pacienta M. M., 54 ani, a solicitat asistență stomatologică în vederea restituirii dinților 

care lipsesc acuzând deficiențe masticatorii și sentiment de incomplexitate. Diagnosticul s-a 

stabilit în baza examinării clinice conform etapelor protocolului standard(Anexa1) și 

examinărilor paraclinice - ortopantomografie și tomografie computerizată. Din particularitățile 

examinării putem menționa prezența unei creste alveolare edentate cu atrofie pronunțată, 

acoperite de o mucoasă bine keratinizată. Vestibulul bucal la nivelul edentației este superficial. 

Diagnostic: Edentație parțială clasa II după Kennedy la mandibulă, ca urmare a cariei complicate 

sau bolii parodontale, cu dereglări de masticație, complicată cu atrofia crestei alveolare pe stînga 

de clasa B-w după Misch. 

 În urma discuțiilor explicative, pacienta și-a dat acordul asupra efectuării intervenției de 

osteosplitting și inserarea simultană a implantelor. Intervenția a avut loc cu anestezie locală, 

conform etapelor descrise anterior, fără complicații. Imediat postoperator pacienta a primit 

recomandări și a fost ghidată în direcția unei vindecări oportune a plăgii postoperatorii. 

Evaluare în dinamică: 

Ziua 1. Starea generală este satisfăcătoare, pacienta a acuzat unele dureri nocturne de intensitate 

medie în regiunea implantării. Marginile plăgii pe linia inciziei - ușor congestionate, cu depuneri 

de fibrină. Suturile integre, fără tensiune. A fost efectuată prelucrarea plăgii prin badijonare cu 

betadină în scop profilactic. 

Ziua 2. Starea generală satisfăcătoare cu dureri moderate. Edemul postoperator a marcat o ușoară 

asimetrie facială. Linia de incizie fără modificări patologice. Suturile integre. A fost efectuată 

badijonarea plăgii cu betadină în scop profilactic. 

Ziua 10. Starea generală satisfăcătoare, pacienta nu mai acuza dureri,iar edemul a dispărut. Plaga 

manifestă semne de vindecare per-primam. A avut loc înlăturarea suturilor. 

Luna 8. Pacienta s-a adresat pentru a doua etapă de tratament. Mucoasa roz-pală, iar volumul 

osos este însemnat mai mare decît preoperator. Implantele au fost descoperite, iar platformele 
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acestora au fost lavate cu betatină după care au fost aplicate conformatoarele gingivale pe 

implantele inserate (Fig. 39, 40, 41). 

 

Figura 30. Pacienta M. M. Ortopantomografie preoperatorie. 

 

Figura 31. Aspectul intraoral al crestei 

alveolare edentate. 

 

Figura 32. Efectuarea inciziei sagitale pe 

mijlocul crestei și celor oblice pe versantul 

vestibular. 

 

Figura 33. Decolarea lambourilor muco-

periostale. Inspecția crestei osoase. 

 

Figura 34. Osteotomia sagitală cu 

piezotomul, precedată de forarea 

neoalveolelor. 
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Figura 35. Imagine intraoperatorie după 

inserarea implantelor. 

 

Figura 36. Augumentare cu rumegușul 

colectat în urma forării neoalveolelor. 

 

Figura 37. Aplicarea membranei PRF. 

 

Figura 38. Imagine intraoperatorie după 

aplicarea suturilor. 

 

Figura 39. Incizia, decolarea lamboului, 

înlăturarea surplusului osos cu freză 

specială. 

 

Figura 40.Inspecția raportului marginii 

platformei imlantului și țesutului osos 

periimplantar. 
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Figura 41. Fixarea conformatoarelor gingivale. 

 

Figura 42. Pacienta M. M. Fragment din 

ortopantomografie imediat-postoperatorie. 

 

Figura 43. Pacienta M. M. Fragment din 

ortopantomografie postoperatorie la 8 luni. 

Lățimea coamei alveolare edentate a constituit 3,5 mm preoperator. Metoda de ridge-split a 

permis creșterea intraoperatorie a acestei valori pînă la 7,3 mm. S-au aplicat 3 implante de tip 

Alpha Bio. 

 Concluzie: Cazul dat reprezintă încă o dovadă demonstrativă a eficienței acestei metode, 

cu ajutorul căreia am putut obține o creștere a lățimii crestei alveolare edentate cu 3,8 mm, 

căpătînd astfel volumul osos periimplantar necesar. 
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Discuții 

 Abordînd în discuție această temă și rezultatele studiului, nu putem omite necesitatea 

unor dexterități fizice ale medicului chirurg, cît și a cunoștințelor teoretice și clinice acumulate 

pe parcursul activității sale de mai mulți ani, este o metodă relativ simplă dacă să o comparăm cu 

alte metode de augumentare însă fără o abordare calmă și perfect dozată, riscul eșecului este 

destul de mare. Totodată este important de menționat că subiecții trebuie aleși minuțios, iar 

planificarea tridimensională preoperatorie trebuie să devină un standard de aur în activitatea 

oricîrui specialist. Astfel se poate determina valorile limită a sectorului în care putem activa și 

este necesar de a corela aceste valori cu dimensiunile frezelor, discurilor, spreaderelor, dăltițelor 

și a implantelor pentru a evita erorile intraoperatorii și complicațiile ulterioare. În urma studiului 

s-a depistat o curiozitate destul de interesantă, și anume dominanța sigură a genului feminin 

printre pacienții, fapt care este încă destul de greu explicabil. În cazul dominanței zonei laterale 

supuse atrofiei comparativ cu cea frontală, evenimentul poate fi explicat prin faptul că în zona 

laterală dinții au acele fisuri și fosete adînci, care servesc drept locuri de retenție alimentară, 

respectiv acest grup de dinți sînd mai frecvent supuși extracțiilor din cauza cariei complicate. 

În vederea rezultatelor obținute în ce ține de profunzimea resorbției după perioada de integrare, 

pentru a evita dezgolirea marginilor implantului, acesta poate fi inserat subcortical la o adîncime 

de 2 mm creînd astfel încă o modalitate de a asigura un rezultat predictibil în timp. Încă un lucru 

important de menționat este faptul că odată cu realizarea expansiunii osoase, lățimea țesuturilor 

moi acoperitoare nu cresc spontan, deci ne confruntăm cu o lipsă de țesut fără de care nu putem 

finisa intervenția, zona operatorie avînd nevoie de o etanșiere maximă, suturile trebuie să fie 

aplicate fără tensiune. Problema dată poate fi rezolvată prin detensionarea lamboului, însă 

procedura trebuie efectuată cu atenție maximă pentru a nu leza fasciculul vasculo-nervos 

alveolar inferior care își are orificiul de ieșire pe suprafața vestibulară a corpului mandibular. 

 Ne aflăm într-o țară în care situația socio-economică și cea de educație sanitară lasă de 

dorit, respectiv există un număr mare de persoane cu afecțiuni ale sistemului stomatognat printre 

care edentația, fie ea parțială sau totală, ocupă un loc destul de însemnat. Astfel implantologia 

orală propune soluții durabile către rezolvarea acestor probleme și în ultimele decade a obținut 

realizări remarcabile. Totodată, una din sarcinile de bază ale implantologiei orale este 

conservarea țesutului osos periimplantar pe un termen cît mai îndelungat [8, p.43]. Oferind 

pacienților o asemenea posibilitate, le asigurăm o șansă la încredere în sine și o speranță de viață 

mai bună. Realizînd expansiunea osoasă dirijată a crestelor alveolare maxilare, includem în lista 

acestor persoane încă o oaste de oameni, cărora li se contraindica implantarea cîteva zeci de ani 

în urmă. 
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CONCLUZII GENERALE 

 1. Analizînd datele literaturii de specialitate conchidem că mecanismul de atrofie osoasă 

este unul complex. Acesta implică o serie colosală de verigi celulare, fiziologice și biochimice, 

activitatea cărora este dependentă de factori funcționali și morfologici.  S-au dovedit a fi mici 

diferențe în atrofia mandibulei și a maxilei, pe când tipurile și gradele de atrofie au fost bine 

sistematizate de diferiți autori, într-un mod care ar cuprinde maxim posibil varietățile situațiilor 

clinice. 

 2. Mecanismul regenerării osoase s-a adeverit a fi unul foarte sofisticat, acesta include 

foarte multe determinate, influența cărora este indispensabilă în valorificarea potențialului 

regenerativ osos cît și a organismului în întregime. 

 3. Tehnologiile și metodele de operare actuale, ne oferă o gamă largă de biomateriale care 

măresc drastic predictibiliatatea unui rezultat excelent. O atenție deosebită merită grefele osoase 

autologe datorită proprietăților sale superioare. Toate acestea, însă, ne usurează foarte mult 

intervențiile, reduc timpul petrecut intraoperator, reduc disconfortul postoperator și uneori costul 

intervențiilor. 

 4. În procesul de apreciere a ofertei osoase, sînt foarte mulți parametri care trebuie luați în 

considerare. În dependență de acești factori se va stabili tactica de tratament, și de acești factori 

depinde mult comportamentul implantelor în perioada de integrare și perioada post-încărcare. 

 5. Metoda de osteosplitting este una relativ simplu de efectuat și gradul ei de invazivitate 

este minim (în mare parte datorită utilizării piezotomului) comparativ cu alte metode de 

augumentare precum transplantul de grefă autologă din coastă sau creastă ilică, chiar și 

comparativ cu metoda de augumentare cu prelevarea blocului osos dintr-un situs intraoral, 

”osseo-splitting”-ul este mult mai puțin invaziv.  
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ANEXE 

Anexa 1. Protocolul standard de examinare clinică a pacientului[4, p. 47]. 

Date personale: identitatea pacientului, domiciliul, vîrsta, sexul, profesia, locul de muncă. 

Examen subiectiv: 

1. Motivația - include acuzele pacientului, cauzele adresării. De obicei sînt dureri, miros sau 

dereglări de funcție masticatorie, de incizie a alimentelor, de deglutiție, de fizionomie, de 

fonație. 

2. Istoria actualei maldii (anamnesis morbi) - include informații despre timpul apariției bolii, 

periodicitatea, cauza presupusă a apariției, caracterul (acut/cronic) apariției, prezența/lipsa 

tratamentului anterior, eficiența tratamentului anterior. 

3. Istoria vieții (anamnesis vitae) - întrunește informații despre locul nașterii, condițiile de viață, 

modul de viață urmărit, maladii generale suferite concomitent și anterior, prezența/lipsa 

obiceiurilor vicioase. 

Examen obiectiv: 

1. Exobucal - colectează date despre simetria facială, raportul etajelor faciale, culoarea și starea 

țesuturilor moi, poziția buzelor, gradul de exprimare a șanțurilor perilabiale, cinematica 

mandibulară. Se palpează ganglionii limfatici regionali, mușchii mimici faciali și mobilizatori ai 

mandibulei(temporal, parțial maseter, parțial mușchii planșeului bucal.), articulația temporo-

mandibulară în statică și dinamică, punctele de emergență trigeminale. Se auscultă articulația 

temporo-mandibulară în dinamică. 

2. Endobucal - se determină informații privind gradul de deschidere a gurii, dinții(integritatea 

suprafețelor, forma și volumul, sediul, poziția, culoarea, stabilitatea, nivelul coletului clinic, 

prezența spațiilor interdentare, examenul parodontului), arcadele dentare(forma, prezența/lipsa 

breșelor și topografia acestora, caracterul ariei ocluzale, raportul fiecărui dinte față de planul 

ocluzal), raportul dintre arcadele dentare(tipul ocluziei), mucoasa cavității bucale(profunzimea 

vestibulului, înățimea inserției frenurilor și bridelor, reziliența mucoasei), apofizele 

alveolare(înălțimea, forma, lățimea, direcția, înălțimea pînă la planul ocluzal) și maxilarele. 

Palparea articulației și mușchilor se efectuează bilateral și simultan cu palparea exobucală. 

Examen clinic obiectiv general: 

1. Evaluarea stării generale, aprecierea tipului constituțional. 

2. Examenul divizat pe sisteme de organe: aparatul cardio-vascular, aparatul respirator, sistemul 

genito-urinar, sistemul digestiv, sistemul endocrin, sistemul nervos. 
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