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                                                    INTRODUCERE 

 

Actualitatea temei 

Osul este,  probabil, cel mai frecvent țesut transplantat în organismul uman, acesta poate 

fi utilizat pentru a reconstrui defecte rezultate in urma unei atrofii, traume, malformații 

congentitale sau neoplasme. Reconstrucția defectelor osoase reprezintă o provocare pentru 

chirurgia maxilo-facială, cunoștințele despre regenerarea osoasă și comportamentul grefelor 

indică designul protocoalelor de colectare, conservare și respectiv inserție în situsul receptor al 

grefelor. Osul autogen este unica sursa de celule osteogenice cunoscută, acesta este considerat  

”standardul de aur” în reconstrucția maxilo-facială [10]. 

           Reușita unui tratament chirurgical este condiționată de mai mulți factori, printre care se 

enumeră stabilirea judicioasă a diagnosticului și a indicației către tratamentul necesar, tehnica și 

manoperele corecte, urmărirea în evoluție a procesului de vindecare cu o ulterioară implicare în 

caz de necesitate și desigur nu în ultimul rând respectarea strictă de către pacient a indicațiilor și 

recomandărilor postoperatorii [21]. 

           Încercările omenirii de a înlătura porțiuni morbide din craniu și alte oase și de a le înlocui, 

datează încă din epoca antică. Civilizațiile egiptene, greci, romane performau mici operații de 

substituție, ca odată cu începutul Primului Război Mondial (1914) și întrebuințării rezecțiilor 

radicale în tratamentul cancerului oral (1906) să se acentueze necesitatea augumentării osoase. 

Colonelul Robert H. Ivy al Corpului Medical al Armatei Statelor Unite și Maj. Joseph D. Eby al 

Corpului Stomatologic al Armatei Statelor Unite au început cu grefele în bloc din tibie și au 

raportat o rată de succes de 64,5%, însă succesul nu putea fi definit pe deplin odată ce nu existau 

studii despre morbiditatea situsului donator și complicațiile survenite , indiferent de toate acestea  

realizările lor pot fi numite remarcabile în această perioadă fără antibiotice , majoritatea actelor 

chirurgicale erau făcute cu anestezie locală cu procaină însoțită de inhalații cu protoxid de azot 

sau chloroform [22]. 

          În stomatologia modernă, edentațiile, nu mai constituie subiecte deosebit de provocatoare, 

datorită implantării dentare. Pentru ca implantarea să prezinte o rată mare de succes și un număr 

minim de complicații, creasta alveolară a pacientului trebuie să aibă un volum osos suficient. 

Pentru a asigura un rezultat estetic și functional complex în reabilitarea orală implantele dentare 

au nevoie de o cantitate de os periimplantar satisfăcător – situație întîlnită tot mai rar în practica 

clinică. Extracțiile dentare, traumele, boli parodontale avansate, tratamente endodontice eșuate 

pot fi responsabile pentru descreșterea volumetrică a crestelor alveolare, făcînd astefel necesară 

augumentarea acestora preimplantar. La moment sunt disponibile numeroase tehnici chirurgicale 

pentru creșterea ofertei osoase aît pe verticală cît și pe orizontală cum ar fi osteodistracția, 



5 
 
 

tehnicile inlay, onlay de adiție, transpoziția (lateralizarea) nervului alveolar inferior, procedee de 

regenerare osoasă ghidată (ROG) [8]. 

              Conform cercetărilor efectuate în ultimii 5 ani, un număr mare de substituenți osoși au 

fost verificați în practica clinică cu scopul de a obține un rezultat cît mai favorabil în 

reconstrucția crestelor alveolare care vor servi drept bază pentru ulterioarele etape de reabilitare 

a pacienților. Numeroase articole descriu utilizarea xenogrefelor, alogrefelor și a materialelor 

aloplastice , drept materiale incapabile, de sine stătător, de a restaura un defect osos, de 

asemenea, studiile au arătat rate înalte de success în augumentările ososase folosind combinații 

de autogrefe cu diverși substituenți osoși în proporție de 50:50. 

               Totuși osul autolog rămîne a fi cel mai răspîndit material de adiție, considerat de către 

mulți autori  ”standardul de aur”  în augumentarea osoasă și alte proceduri tisulare regenerative. 

Autogrefele prezintă proprietăți osteogene, osteoconductive și osteoinductive superioare 

comparativ cu resursele de alte origini, reducînd la maxim riscul de rejet al transplantului și 

facilitînd o creștere volumetrică a crestelor alveolare necesară pentru reabilitarea complexă a 

pacienților cu deficit osos  [15]. 

 

 Scopul lucrării  

Studierea aspectelor clinice, aplicabilității și a avantajelor autogrefelor în reconstrucția 

defectelor de creastă alveolară și importanța acestora în reabilitarea complexa maxilo-

facială a pacienților cu deficit osos. 

Obiectivele lucrării  

1. Analiza datelor contemporane a literaturii de specialitate privind frecvența necesității 

augumentării la pacienții cu deficit de creastă alveolară. 

2. Stabilirea unei tehnici chirurgicale corecte de colectare și identificare a situsului donator 

în funcție situația clinică. 

3. Determinarea valorii examenului radiologic pentru stabilirea corectă a diagnosticlui și 

planului de tratament chirurgical în reconstrucția crestelor alveolare. 

4. Studiul comparativ al avantajelor autogrefelor asupra altor substituenți osoși de diferite 

origini. 
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Importanța practică a lucrării  

În pofida enormelor progrese, în special, în ultimii 40 de ani “ soluția ideală în 

reconstrucția și refacerea anatomică , funcțională, socială sau psihologică ”  încă nu a fost găsită 

(Tingoh și col.,2008). Necesitatea unei reabilitări complexe oro-maxilo-faciale a pacienților cu 

deficit osos al maxilarelor reprezintă subiectul de bază și motivul acestui studiu. Mai mult de 

atît, deoarece cavitatea bucală prezintă unele particularități morfo-funcționale comparativ cu alte 

regiuni anatomice ale organismului uman, abordarea tehnicilor și a materialelor pentru 

efecturarea creșterii ofertei osoase își are propriul specific și devine mai dificilă [24]. 

O procedură de adiție soldată cu succes, prezintă cea cu utilizarea grefelor biomecanic 

competente de încorporare în situsul receptor. Încorporarea implică atît o grefă viabilă, o 

conexiune a grefei cu gazda și revascularizarea cît mai rapidă cît și facilitarea activării celulelor 

progenitoare de țesut osos – funcție caracteristică doar osului autolog. 

 De aceea, utilizarea autogrefelor, care urmează a fi descrisă în lucrare, reprezintă o 

variantă optimă pentru pacienții cu defect de creastă alveolară, întrucît aceasta dă dovadă de 

caracteristici unice cum ar fi cele osteogenice și respectiv permite reconstrucția deficitului cu 

posibilitatea aplicării ulteriorului tratament implanto-protetic, minimalizează riscul de rejet al 

grefei și asigură o creștere osoasă superioară, comparativ cu alte materialele de augumentare. 
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1. ASPECTE CONTEMPORANE CU PRIVIRE LA REABILITAREA ORALĂ PRIN 

INTERMEDIUL AUTOGREFELOR 

 

1.1. Particularitățile anatomo-fiziologice ale țesutului osos.  

1.1.1. Compoziția chimică a osului. 

Osul este format din 25% apă și 75% reziduu uscat. Este alcătuit dintr-o matrice organică solidă, 

care este întărită de depozitele de săruri de calciu. 

 Matricea organică a osului 

o Este alcătuită din 90-95% fibre de colagen, iar restul este un mediu omogen numit 

subsțantă fundamentală, împreună constituiind oseină. Fibrele de colagen se extind în 

primul rând de-a lungul liniilor de forța de tensiune și dau osului marea sa rezistentă la 

tensiune. 

 Sărurile minerale 

o Sunt reprezentate în special de fosfatul de calciu (CaPO4), iar cea mai importantă 

substanță cristalină e hidroxiapatita (Ca5(PO4)3OH). 

 La nivelul oaselor au loc procese metabolice similare celorlaltor organe. O particularitate 

metabolică o constituie marea afinitate a substanței fundamentale față de sărurile 

minerale.[12]. 

1.2. Clasificările țesutului osos 

1.2.1. Clasificarea structurală a țesutului osos macroscopic  

 Cortical (compact) – rezistent  la îndoire; 

 Medular (spongios sau trabecular) – rezistent la compresie. 

1.2.2. Clasificarea histologică a țesutului osos  

 Primar  (non-lamelar ) – cunoscut ca și țesut osos imatur ,  reprezentat de fibre de 

colagen cu orientare haotică , depozitat pe matricea cartilaginoasă calcificată în 

osificarea endocondrală , primul țesut apărut în vindecarea osoasă; 

 Secundar (lamelar) – mai este numit și os matur , caracterizat de fibre de colagen 

dispuse paralel una față de alta , organizat , fiind present atît în corticala cît și în 

medulara osoasă [28]. 
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1.2.3. Clasificarea histogenetică a țesutului osos  

 Endocondrală – osificarea prin înlocuirea matricii cartilaginoase cu o matrice osoasă 

sintetizată de osteoblaști; 

 Intramembranoasă – osificarea prin condensarea țesutului mezenchimal ( centru de 

osificare ) , țesutul se diferențiază direct în osteoblaști care sintetizează osteoidul supus 

ulterior calcificarii [5]. 

 

1.3. Clasificarea defectelor de creastă alveolară 

Clasificarea după Seibert 1983 (figura 1) [23]. 

 Clasa I - deficit osos vestibulo-oral cu păstrarea înălțimii crestei alveolare în sens 

corono-aplical 33%; 

 Clasa II- deficit osos corono-aplical cu păstrarea lățimii crestei alveolare în sens 

vestibulo-oral 3% ; 

 Clasa III – combinarea deficitului osos atît vestibulo-oral cît și corono-apical 56% . 

 

                                         Figura 1. Clasificarea Seibert 1983 .  

Clasificarea HVC (Allen et al 1985, modificarea clasificării Seibert) (figura2) 

 Tip A (verticală); 

 Tip B (orizontală); 

 Tip C (combinată A și B). 
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 Subclasificarea fiecărei categorii după gravitatea resorbției: 

 Ușor ≤3 mm; 

 Mediu 4-6 mm; 

 Grav ≥7 mm [2]. 

 

                                 Figura 2. Clasificarea HVC (Allen et al 1985)  

 

Clasificarea Cologne (figura 3) 

 Partea 1: Orientarea defectului 

• H: orizontal; 

• V: vertical; 

• C: combinat; 

• S (sau +S): aria sinusală. 

 Partea 2: Necesitatea de reconstrucție în dependență de defect 

1. Joasă: < 4 mm; 

2. Medie: 4-8 mm; 

3. Înaltă: > 8 mm. 

 Partea 3: Relația dintre augmentare și regiunea defectului 

            i: Intern, în interiorul conturului crestei alveolare; 

            e: Extern, înafara conturului crestei alveolar. 
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Acest sistem descrie fiecare defect printr-un cod unic compus din litere și numere: 

• Codul defectului H.1.i: Defect mic pînă la 4 mm, în interiorul conturului crestei 

alveolare; 

• Codul defectului S.1: Defect mic în zona sinusului mai puțin de 4 mm ( intern/extern nu 

este necesar) 

• Codul defectului C.2.e.S.1: Defectul de 4-8 mm, înafara conturului crestei alveolare, 

asociat cu defect în zona sinusului <4 mm [9].  

                      

                                        Figura 3. Clasificarea Cologne. 

 

Clasificarea Lekholm și Zarb (figura 4) 

• A – creste alveolare integre; 

• B – rezorbţie minimă a crestelor alveolare; 

• C – rezorbţie accentuată, până la osul bazal; 

• D – rezorbţie incipientă a osului bazal; 

• E – rezorbţie mare a osului bazal [3]. 



11 
 
 

 

 

                                 Figura 4. Clasificarea Lekholm și Zarb. 

Clasificarea Misch și Judy. 

Misch si Judy au stabilit 4 diviziuni de bază ale ofertei disponibile, diviziunea A, B, C, D. Aceste 

4 diviziuni au fost completate cu 2 subcategorii. 

Diviziunea A. Corespunde unei cantități osoase suficiente în toate dimensiunile. Osul are o 

lățime > 6 mm, şi o înălțime > 12 mm, spațiul disponibil pentru coroană este ≤ 15mm. Angulația 

nu depășește 30° între implant și planul de ocluzie sau între stâlp și implant. 

Diviziunea B. Odată cu resorbția osoasă lăţimea osului scade, mai ales pe seama corticalei 

vestibulare, corticala linguala fiind mai groasa. Diviziunea B oferă totuși, o cantitate osoasă 

suficientă și se împarte în 2 grupe. B+ unde lăţimea este de 4-6mm . B-w, cu o lățime de 2,5-

4mm, înălţimea fiind > 12mm. Spațiul pentru coroană este < 15mm. 

Diviziunea C. Resorbția osoasă are loc mai întâi în lățime apoi în înălțime. Această diviziune se 

împarte în 2 subclase: Clasa C-w (width = lățime) unde există lățime 0-2.5mm clasa C-h (height 

= înălţime) unde avem o înălţime osoasă < 12mm. Angulația poate depăși 30°. Spațiul coronar > 

15mm.  

Diviziunea D. Este reprezentantul unei resorbții osoase îndelungate, cu pierderea completă a 

procesului alveolar însoțită de o resorbție bazală accentuată, maxilarul superior plat, mandibulă 

subțire tip lamă. Spațiul disponibil pentru coroană > 20 mm. [18]. 
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1.4. Clasificarea substituenților osoși (figura 5) 

 

                                         

                                      Figura 5. Clasificarea substituienților osoși [24]. 
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1.5. Autogrefele 

1.5.1. Definiția autogrefei 

O grefă osoasă autogenă este definită ca un material osos transferabil, care conține celule vii 

și care poate fi folosit în reconstrucția defectelor din aceeași familie tisulară. Astfel osul 

autogen reprezintă cel mai bun material de augmentare osoasă, fiind superior față de celelalte 

materiale cu proprietăți osteoinductive, osteoconductive și de osteogeneză, realizînd o 

integrare bună cu un risc minim de respingere [7]. 

 

1.5.2. Proprietățile autogrefelor.(tabelul 1) 

 

                          Tabelul 1. Sumar al calităților cheie ale grefelor osoase autogene[24]. 

Grefa osoasă Rezistența 

fizică 

Osteogeneză Osteoinducție Osteoconducție 

Spongioasa 

autogenă 

         Nu         +++         +++         +++ 

Corticala 

autogenă 

         Da          ++          ++          ++ 

Cortico-

spongioas 

autogenă 

         Nu         +++         +++         +++ 

 

1.5.2 Principii generale de colectare și utilizare a autogrefelor. 

Exista cîteva principii pentru utilizarea autogrefelor în reconstrucția crestelor alveolare  

1. Trebuie să fie ales situul cu cea mai mică morbiditate  

2. Plasarea grefei este necesară de a fi efectuată într-un pat tisular bine vascularizat 

Un pat vascular dezvoltat este necesar în cazu grefelor autogene deoarece acestea din urmă 

reprezintă un transplant celular care trebuie să supraviețuiască nu numai pe durata colectării dar 

și după plasares în situul recipient .Celulele autogrefei trebuie să îmbibe nutrienții din tesutul 

recipient prin difuzie primele 3-5 zile, acest proces este facilitat daca situul recipient dispune de 

o densitate capilară vastă . Încarnarea capilarelor în grefă începe din ziua a 3-a după grefare și 

continuă pînă în ziua 21 numărul de vase neoformate este direct proporțional cu numărul de vase 

existente în situul acceptor . 

3. Grefa trebuie plasată într-un situs neinfectat și necontaminat. 
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Grefa osoasă nu este complet revascularizată pe parcursul primelor 14-21 zile , imunoglobulinele 

și leucocitele au acces limitat în zona dată , determinînd grefa să fie predispusă infecțiilor , 

deaceea o tehnică sterilă și un pat tisular necontaminat este critic pentru supraviețuirea sa. 

4. Asigurarea stabilității grefei cel puțin pentru 21 zile  

Stabilitatea este un principiu tratat superficial în folosirea autogrefelor , însă acesta este la fel de 

important precum restul . Replicarea celulară promovată de factorul de creștere și 

revascularizarea sunt vulnerabile la diverse forte  în primele 14-21 zile  , capilarele germinate în 

grefă din patul recipient au doar 6-8 µm în diametru și sunt foarte fragile la forțele compressive 

sau de frecare , întreruperea rețelei capilare rezultă cu letalitatea celulelor osteogenice din grefă , 

acesta rămîne sterilă dar neregenerativă . Stabilitatea necesară poate fi obținută prin mai multe 

metode în dependență de localizarea și mărimea grefei  , fixarea intermaxilară , placi din titan 

,atele sau ligaturi .[22] Aplicarea acestor principii asigură rezultate bune, stabile în timp. 

 

1.5.3. Clasificarea autogrefelor 

 Clasificarea grefelor osoase conform tipul de țesut constituient: 

 Grefe corticale; 

 Grefe spongioase; 

 Grefe cortico-spongioase. 

 

 Clasificarea grefelor osoase conform localizării: 

- Intraorale 

 Menton; 

 Procesul coronoid; 

 Tuberozitatea maxilară; 

 Ramul mandibular; 

 Creasta zigomatico-alveolară; 

 Exostoze; 

 Torusuri maxilare. 

- Extraorale 

 Calvaria; 

 Creasta iliacă; 

 Tibia; 

 Coaste. 
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1.5.4. Avantajele și dezavantajele autogrefelor 

 Avantajele 

- transportă la locul de grefare unități genetice de aceeași natură cu cele ale gazdei; 

- unica care prezintă proprietăți osteogenetice , pe lîngă osteoconducție și osteoinducție; 

- integrare foarte buna; 

- risc scazut de respingere; 

- asigură revascularizarea și adaptarea mult mai rapidă decît al oricărui material reconstructiv; 

- se apără contra agresiunii microbiene mult mai bine; 

- frecvența complicațiilor este mult mai mică; 

- sunt relativ ușor de obținut în cantitate suficientă prin deschiderea unui alt cîmp operator în 

zonele de recoltare, fără a prejudicia funcționalitatea osului donator; 

- creează posibilitatea reabilitării fruncționale și estetice a cavității bucale prin tratamentul 

implanto-protetic. 

 Dezanatajele 

- necesitatea recoltării de la pacient , deci presupune în același timp 2 situsuri operatorii: unul de 

recoltare si unul de inserare a grefei; 

- timp operator mai lung; 

- disconfort crescut post operator , morbiditatea regiunii donatoare; 

- conditii de lucru speciale si aparataj  performant [7]. 

 

A.Particularitățile autogrefelor intraorale 

 

1. .Menton.(figura6) 

Indicații: 

• Bloc corticospongios de dimensiuni limitate (1,5x6 cm) dacă sunt colectate cu întreruperea 

liniei mediene; 

• Două blocuri corticospongioase (1,5x3 cm) dacă sunt colectate de fiecare parte a liniei 

mediene; 

• Particule de grele corticospongioase (5-7 mL) dacă sunt procesate în moara de os. 

Utilizare: 

Sub formă de bloc: 

• Pentru augmentarea orizontală și/sau verticală a crestei alveolare maxilare sau mandibulare 

cu scopul pregătirii sitului pentru ulterioara implantare; 

• Mai rar, pentru augmentarea lacunelor în urma osteotomiilor în chirurgia ortognată. 

Sub formă de particule: 
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• Pentru augmentarea sinusului. 

Limitări: 

• Grefa este compusă predominant din os cortical; 

• Cantitatea maximă disponibilă este de 0,7 x 1,5 x 6 cm. 

Contraindicații: 

• Resorbție verticală a mandibulei în zona frontală cu înălțimea de mai puțin de 1,5 cm 

• Plastie de menton în anamneză; 

• Prezența infecției dentare apicale locale, patologii osoase metabolice (osteoporoza, 

osteogeneza imperfectă, pyknodisostoza, etc); 

• Radioterapia ariei de colectare în anamneză; 

• Chist/tumoare în zona de colectare. 

Precauții: 

• Parestezii preexistente ale nervului mentonier; 

• Utilizarea curentă sau de lungă durată a medicației steroide sau methotrexatului. 

 

             Figura 6. Localizarea situsului donator intraoral – simfiza mentonieră. 

 

2. Ramul ascendent.(figura7)                  

Indicații : 

 Bloc cortical subțire de dimensiuni limitate 3x5 cm pentru augumentarea verticală 

sau orizontală a crestei alveolare. 

        Utilizare: 

 Augumentarea orizontală sau verticală a crestei alveolare mandibulare sau maxilare 

în vedrea instalării implantelor dentare. 

 Mai rar, în augumentarea sinusului sau pentru osteotomiile separatorii în chirurgia 

ortognată în formă de bloc sau particularizată. 
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Limitări: 

 Grefa este alcatuită 100% din os cortical; 

 Dimensiunile maxime ale grefei de 0,4 x 3 x 5 cm. 

Contraindicații: 

 Tumori sau chisturi odontogene în zona de prelevare a grefei; 

 Prezența locală a infecției ˙pericoronarită , periodontită;  

 Radioterapia zonei de colectare în anamneză;  

 Patologii dismetabolice osoase. 

Precauții: 

 Molarul 3 madibular inclus în zona de recoltare ; 

 Intervenții anterioare pe ram precum osteotomii , spliting sagital sau reducția unei 

fracturi; 

 Utilizarea curentă sau de lungă durată a medicației steroide sau methotrexatului. 

 

Figura 7. Localizarea situsului donator intraoral – ramul ascendent. 

 

 Tuberozitatea maxilară.(figura8) 

Indicații: 

 Grefă spongioasă pentru augumentarea defectelor mici. 

Utilizare: 

 Grefarea pungilor pentru păstrarea crestei alveolare sau pentru umplerea defectelor 

peri-implantare; 

 Augumentări cantitativ mici ale sinusului maxilar; 

 Augumentări ale sinusului maxilari mari în caz că este combinat cu materiale 

alogene, xenogene sau aloplastice; 
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 Mici spații rezultate în urma osteotomiei. 

Limitări: 

           Tuberozitatea maxilară conține o cantitate mică de os 1-3 ml; 

 Grefa este doar spongioasă și nu poate fi utilizatrept bloc; 

 La pacienții mai în vîrstă tuberozitatea este alcătuită dintr-o spongioasă cu conținut 

de măduvă grăsoasă și respectiv este o sursă limitată de celule osteogene. 

Contraindicații: 

 Prezența uunui sinus hiperpneumatizat extins spre tuberozitate; 

 Patologii dismetabolice osoase; 

 Osteomielită cu implicarea zonei de prelevare; 

 Radioterapia tuberozității mai mult decît 5000 cGy. 

Precauții: 

 Sinusuri hiperpneumatizate cu cavități extinse spre tuberozitate care vor crește 

riscul de comunicări oroantrale; 

 Prezența molarului 3 inclus; 

 Utilizarea curentă sau de lungă durată a medicației steroide sau methotrexatului. 

 

                   Figura 8. Localizarea situsului donator intraoral – tuberozitatea maxilară. 
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B.Particularitățile autogrefelor extraorale 

 

1. Calvaria.(figura9) 

Indicații: 

 Grefă sub formă de bloc constituită preponderent din corticală cu un strat subțire de 

spongioasă; 

 Grefă particularizată cu ajutorul morii de os. 

Utilizare: 

 Sub formă de bloc; 

 Grefarea etajului mijlociu , reconstrucția osului zigomatic și nazal; 

 Grefarea crestei alveolare mandibulare sau maxilare; 

 Augumentarea defectelor după osteotomii sau în chirurgia ortognată; 

 Sub formă de particule;  

 Augumentarea dehiscenței alveolară; 

 Augumentarea sinusală; 

Contraindicații: 

 Traume craniene anterioare; 

 Patologii dismetabolice osoase; 

 Radioterapia craniului; 

 Osteomielita. 

Precauții: 

 Deformări ale craniului asociate cu sindroame; 

 Copii sub 8 ani; 

 Displazia fibroasă a craniului; 

 Trauma craniană sau intervenție în antecedente; 

 Virsta peste 65 ani . 

Limitări: 

 Cantitatea de os disponibilă din oasele parietale este limitată la 2 cm deasupra 

sinusului sagital superior și de 2 cm de la porțiunea scoamoasă a osului temporal; 

 Odată ce grefele din parietal sunt coricale cu un strat subtire de spongioasă ele se 

pot fractura în timpul colectării și asta va limita dimensiunea piesei colectate. 
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   Figura 9 . localizarea situsului donator extraoral -  calvaria (os parietal) . 

 

2. Tibia.(figura10) 

Indicații: 

 Grefe cu volumul 3-40 ml de spongioasă pentru utilizarea în ambulatoriu sau 

staționar. 

Utilizare: 

 Elevarea planșeului sinusal; 

 Augumentarea despicăturilor alveolare la adulți; 

 Conservarea crestei alveolare; 

 Augumentarea defectelor orizontale sau verticale de creastă alveolară; 

 Grefarea pungilor parodontale; 

 Umplerea spațiilor peri-implantare; 

 Corectarea defectelor de continuitate mandibulartă mai mici sau egale cu 4cm; 

 Augumentarea dehiscențelor sau neconsolidărilor mandibulare. 

Contraindicații: 

 Patologii dismetabolice osoase; 

 Osteomielita; 

 Inflamații acute sau traume ale genunchiului; 

 Multiple intervenții în antecedente în regiunea de colectare; 

 Radioterapia locală. 

Precauții: 

 Intervenție unică în antecedente în situul donator; 

 Copil în creștere; 

 Artrita reumatoidă; 

 Chimioterapia. 
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                                Figura 10. Localizarea situsului donator extraoral – tibia. 

 

3. Creasta iliacă posterioară (figura11) 

Indicații: 

 Grefă în volum de 40-120 ml; 

 Blocuri corticospongioase relativ mari. 

Utilizare: 

 Defecte de continuitate a mandibulei de la 4-12 cm lungime  

 Grefă corticospongioasă necesară augumentării maxilare sau mandibulare; 

 Grefă pentru reconstrucția hemimaxilară în urma ablației unei tumori; 

 Augumentarea defectelor de creastă alveolară; 

Limitări: 

 Comparativ cu grefarea crestei iliace anterioare acest procedeu chirurgical necesită 

aproximativ cu 2 ore mai mult timp intraoperator deoarece pacientul trebuie plasat în 

decubit lateral ceea ce împiedică performarea sincronă a recoltării și plasării în situul 

receptor a grefei. 

Contraindicații: 

 Patologii dismetabolice osoase; 

 Fractură anterioară a situului donator; 

 Osteomielita; 

 Radioterapia locală. 

Precauții: 

 Chimioterapia; 

 Utilizarea curentă sau de lungă durată a medicației steroide sau methotrexatului. 
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              Figura 11. Localizarea situsului donator extraoral – creasta iliacă posterioară. 

 

4. Creasta iliacă anterioară (figura12) 

Indicații: 

 Grefă spongioasă sau bloc corticospongios cu volumul cuprins între 30-50 ml. 

Utilizare: 

 Defecte de continuitate ale mandibulei pîna la 5cm; 

 Pentru augumentarea sinusului , despicăturilor alveolare și ca matrice pentru expansiunea 

grefelor de țesuturi moi; 

 Pentru augumentarea crestelor alveolare mandibulare și maxilare. 

Limitări: 

 Colectarea grefei din creasta iliacă anterioară trebuie să fie făcută în sala de operație într-

un cîmp steril , defectele mandibulare mai mari de 5cm nu pot fi reconstruite doar cu 

grefă dintr-o singură creasta iliacă anterioară de aceea uneori se grefează ambele creste 

simultan , aceasta ducînd la morbiditatea crescută a situului donator . 

 Pacienții obezi deasemnea pot prezenta o dificultate în colectarea grefei. 

 Pacienții cu proteze în regiunea locului ales pentru recoltare . 

Contraindicații: 

 Patologii dismetabolice osoase; 

 Fractura situului în antecedente; 

 Osteomielita 

Precauții: 

 Radioterapia regiunii donatoare; 

 Administrarea curentă sau de lungă durată a medicației steroide ; 

 Chimioterapia. 
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               Figura 12 . Localizarea situsului donator extraoral -  creasta iliacă anterioară. 

 

5.Coaste (figura13) 

Indicații: 

 Grefarea articulației la adulți; 

 Completarea grefei autogene spongioasă prelevată din situu intra/extraoral; 

Utilizarea: 

 Drept sursă de factori de creștere la copii cu potențialul mandibular de creștere  pierdut în 

urma traumelor, ablației tumorale , terapiei cu radiații; 

 Înlocuirea articulației la adulții care au pierdut condilul în urma traumelor , ablației 

tumorale sau anchilozei articulației temporo-mandibulare; 

 Carcas de suport pentru grefele spongioase4. 

Limitări: 

 Grefa din coastă este una corticospongioasă acoperită cu o membrană de cartilaj hialin 

deaceea nu servește drept o sursă tocmai potrivită de celule osteogenice. 

Contraindicații: 

 Prezența pneumotoraxului  sau un emfizem bulos care se poate transforma intr-un 

pneumotorax în cursul intervenției de colectare a grefei; 

 Patologii severe pulmonare cum ar fi fibroza pulmonară, mucoviscidoza; 

 Patologii metabolice osoase; 

 Osteomielita coastelor sau a sternului; 

 Radioterapia zonei supuse intervenției; 

 Traumatisme în antecedente complicate cu multiple fracturi costale. 
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Precauții: 

 Emfizem moderat; 

 Fractură unică a coastei în antecedente; 

 Deformări ale cutiei toracice (ex. pectus excavatum); 

 Condrită; 

 Artrită reumatoidă.[22],[29]. 

 

                                Figura 13. Localizarea situsului donator extraoral – coastă. 

 

 

1.6 Noțiuni de regenerare . Substanțe morfoinductive. PMO. 

 

 Căutarea continuă de noi preparate osteostimulatoare a condus la descoperirea proteine   

morfogenetice osoase în substanţa compactă a diafizelor oaselor tubulare (BMP −Bone 

morfogenetic protein). Multiple cercetări ştiinţifice au confirmat faptul că în ţesutul interstiţial al 

osului se găseşte o substanţă de origine proteică, numită proteină morfogenetică osoasă, capabilă 

să stimuleze procesele regeneratorii în ţesutul osos, totodată, posedând capacitatea de a stimula 

formarea acestuia şi în ţesuturile extrascheletice. Această capacitate а fost denumită osteogeneză 

inductorie ectopică. Familia proteinei morfogenetice osoase include acum 25 de membri care au 

o varietate de denumiri adiacente de BMP, cum ar fi „factori de creştere şi de diferenţiere”, 

„proteină osteogenică”. Aceste proteine sunt subgrupate în funcţie destructura aminoacidă. OP-1 

şi BMP-7 primele au fost identificate că dispun de proprietăţi osteoinductive şi produse ca 

proteine recombinate. Inocularea locală în amestec cu matrice de colagen rezultă în regenerarea 

defectelor osoase într-o varietate de segmente osoase. 

 Factorii de creştere reprezintă molecule de greutate mică de la 5 la 30 kDa, care sunt  

secretate de celule în anumite condiţii şi care exercită anumite acţiuni asupra lor, cu funcţie-

cheie în vindecarea ţesuturilor sistemului osteoarticular. Factorii de creştere stimulează 

proliferarea, migrarea, sinteza matricei şi diferenţierea celulelor.În os sunt identificaţi multipli 

FC, care pot poseda acţiune locală, aparţinând matricei osoase, cei sistemici şi interleuchinele. 
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La cei locali se referă factorii de creştere FGF (Fibroblast Growth Factor), IGF (Insulin like 

Growth Factor), TGFβ (Transforming Growth Factor). La factorii de creştere din matricea 

osoasă se referă: FGF, IGF, TGFβ, BMP (Bone Morphogenetic Protein). Familia factorilor 

sistemici este reprezentată de: IGF, PDGF (Platelet-derived growth factor), EGF (Epidermal 

Growth Factor).[25] 

 Factorii de creştere din matricea osoasă au un rol esenţial în reglarea procesului de  

formare a ţesutului osos. Fiind o derivată a aceluiaşi ţesut, proteina morfogenetică osoasă este 

considerată capabilă de a genera formarea ţesutului cartilaginos şi osos extrascheletal: (muşchi, 

cavitatea peritoneală). BMP este produs de osteoblaste în curs de osteoformare şi stocat în 

matricea extracelulară. În faza de resorbţie, ele ies în spaţiul înconjurător şi stimulează celulele 

predecesorii spre dezvoltare osteoblastică . 

Substanţele morfoinductive care influenţează osteogeneza reparatorie sunt: proteina 

morfogenetică osoasă, factorul matricei extracelulare, factorul osteogenic 

intramembranic,factorul scheletic de creştere şi osteonectina. VEGF stimulează angiogeneza şi 

asigură resorbţia coralului natural, folosit ca substituent osos în combinaţie cu acest factor de 

creştere. Este demonstrată corelaţia între gradul de vascularizare şi eficacitatea regenerării osului 

[11],[14],[19]. 

 

1.7 Importanța examinării radiologice 

       Pentru  stabilirea unei diagnoze și unui plan de tratament correct, pe lîngă cunoștințele 

clinice pe care ar trebui să le posede, medicul, mai are nevoie de examene complementare care 

au un rol decisiv în chirurgia oro-maxio-facială , îndeosebi, în utilizarea grefelor, unde analizind  

CBCT ul  pacientului , clinicistul determină reperele necesare efectuării unei anumite 

manipulări. Cîteva dintre beneficiile studierii CBCT ului sunt: 

 Evaluarea directă a defectului în 3 dimensiuni înainte de intervenție ; 

 Analizarea calitativă și cantitativă a situurilor donatoare atît intraorale cît și extraorale; 

 Reducerea riscului pentru apariția complicațiilor ; 

 Localizarea și determinarea distanței față de structurile vitale din vecinătate; 

 Măsurarea grosimii țesutului osos și vizualizarea conturului osos; 

 Identificarea parametrilor defectului osos present în cavitatea bucală; 

 Evaluarea statutului postoperator. 
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1.8 Influența biotipului țesutului asupra stabilității de durată a grefelor autogene . 

          Verdugo și colaboratorii au demonstrat că performarea autogrefării la pacienții cu un 

biotip periodontal nefavorabil (subtire) a avut o durată de viabilitate de aproximativ 3 ani , unele 

condiții cum ar fi : un relief crestat al țesuturilor acoperitoare cît și al osului, mucoasă friabilă, 

delicate, o cantitate foarte mică de gingie fixă, arhitectură poroasă a osului cu dehiscențe sau 

fenestrări, iritabilitate crescută la factorii externi , cu reacție de retracție gingivală sporită, pot 

influența regenerarea și integrarea grefei în situul receptor  , însă nu prezintă contraindicații 

absolute [13]. 

Elementele cheie pentru predictibilitatea unei augumentări osoase  

1. Designeul inciziei , managementul lamboului; 

2. Prepararea situsului – angiogeneza; 

3. Menținerea spațiului; 

4. Stabilitatea grefei; 

5. Sutura primară netensionată [29]. 

1.9 Complicațiile posibile augumentării crestelor alveolare cu autogrefe. 

          În ciuda multiplelor avantaje prezentate de autogrefe, complicațiile pot apărea și este 

important pentru clinician este obligat să le cunoască și să intervină la timp .Morbiditatea 

grefelor autogene intraorale se prezintă în relație cu situsul donator. Complicații intraoperatorii 

pot fi :  hemoragii, deteriorarea fascicolului vasculonervos mandibular , leziuni ale țesuturilor 

moi, fragmentări ale grefei , infecții associate . Hemoragiile sunt intraosoase și pot fi stopate prin 

electrocauterizare. Leziunea fasciclului vasculonervos poate fi evitată prin performarea unei 

tehnici chirurgicale sigure . Durerea , congestia , echimozele sunt aparențe postoperatorii 

fiziologic normal . Rata de infectare este mica (1%). Deficite neurosenzoriale cum ar fi 

sensibilitate alterată a buzei inferioare și a bărbiei (1%) , disestezii a dinților din zona frontală 

(tranzitorie – 53%, permanent- 1%). Nu este stabilită o evidență a dehiscențelor sau ptozelor 

comisurale . Complicațiile postoperatorii include trismusul (60%) care este tranzitoriu și se 

vindecă în 3-4 săptămîni. Resorbția grefei este minimă (0-15%) dar poate fi excesivă în caz de 

dehiscență a grefei . Sutura primară fără tensionare a țesuturilor și grosimea adecvată a mucoasei 

previn , theoretic , toate dehiscențele. Din păcate odată ce apare dehisceța aceasta se soldează cu 

pierderea totală sau subtotal a grefei. O complicație rară dar probabilă este fracturarea 

mandibulei. CBCT va asigura pentru situsul donator evaluarea și minimalizarea riscurilor de 

complicații. Majoritatea complicațiilor pot fi prevenite iar care totuși apar pot fi menajate cu 

efecte adverse minime pentru pacieți [20,26,27] 
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                  2.  MATERIALE ȘI METODELE DE CERCETARE 

 2.1 Tipul studiului realizat 

Am realizat un studiu clinic și anume o serie de cazuri bazate  pe colectivitatea de pacienții care 

s-au adresat în cadrul Clinicii Stomatologice „OMNI DENT“. Pacienții au fost examinați în 

perioada 2019 – 2020, martie. În această perioadă s-au adresat 15 pacienți, prezentând diferite 

grade de atrofii osoase, pentru ca studiul să fie mai informativ, au fost analizate 38 fișe în total. 

Pentru aprecierea diagnozei și stabilirea unui plan de tratament de comun acord cu pacientul s-au 

studiat informația inclusă în anamneză, examenul clinic exo- și endobucal, datele 

ortopantomografiei și CBCT-ului. 

 2.2 Criterii de eligibilitate 

 Pacienții diagnosticați cu patologii ce implică atrofia osoasă a căror plan de tratament 

include reabilitarea cu utilizarea grefelor; 

 Pacienți cu situații clinice care admit colectarea grefelor din situsuri intraorale; 

 Pacienți care nu prezintă contraindicații de ordin local sau general la tipul de intervenție 

ales; 

 Cazuri clinice în care este suficientă utilizarea grefelor intraorale pentru restabilirea 

volumului osos pierdut; 

 Pacienți cărora li s-a explicat pe deplin complexitatea și etapele planului de tratament , 

care au semnat acordul informat și care au permis documentarea și publicarea situației 

clinice în care se încadrează; 

2.3 Criterii de divizare 

În cadrul studiului au fost implicați 38 de pacienți diagnosticați cu edentații și respectiv atrofii de 

diferite grade cărora li s-a stabilit planul de tratament chirurgical, pacienții incluși în studiu, au 

fost examinați conform protocolului standart (examenul subiectiv, obiectiv exo-, endobucal, 

instrumental, examenul paraclinic).Aceștia au fost evaluați clinic și divizați, în funcție de câteva 

criterii: 

 Vârst, sexul pacienților; 

 Volumului osos  restant; 

 Localizarea defectului; 

 Metoda de suplinire a deficitului osos; 

 Etiologia defectului de creastă alveoară. 
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2.4 Examenul clinic și paraclinic, etape.  

1. Anamneza : 

 Datele de identificare ale pacientului : Nume/Prenume/Vârsta/etc 

 Motivul prezentării pacientului: durere cu localizare variată, edentație, alterarea masticației, 

deglutiției, fizionomiei, fonației, parafuncții, zgomote articulare, subluxații, oboseală 

musculară, spasme musculare, etc. 

 Istoricul bolii: debutul bolii, ordinea de apariție a simptomelor, succesiunea și evoluția lor, 

tratamentele urmate și rezultatele obținute. În caz de prezență a durerilor se determină sediul, 

debutul, periodicitatea, caracterul durerii, intensitatea, factori declanșatori ai durerii. 

 Antecedente eredo-colaterale (AEC):  

- Generale: tuberculoza, sifilisul, SIDA, bolile mamei înainte de sarcină, bolile mamei din 

timpul sarcinii; perturbarea organogenezei, hemofilia;  

- ale ADM: prognația mandibulară anatomică, ocluzia adâncă acoperită, dizarmonia 

dento-alveolară, amelogeneza imperfectă ereditară, dentinogeneza imperfectă ereditară, 

maladia Cap de Pont, tulburări de ocluzie, predispoziție la carie, afecțiuni parodontale. 

 Antecedente personale (AP) generale:  

- fiziologice: grup sangvin, Rh, menopauza, nr. de sarcini; 

- patologice: afecțiuni ale sistemului nervos; afecțiuni cardiovasculare; afecțiuni digestive; 

afecțiuni respiratorii; afecțiuni ORL; afecțiuni urogenitale; afecțiuni osteo-articulare; 

afecțiuni dermatologice; afecțiuni endocrine; afecțiuni sanguine; reacții alergice; 

tratamente medicamentoase actuale; 

 Antecedente personale (AP) locale:  

- principalele leziuni odontale, extracții, semne de parodontopatie, tratamente 

stomatologice, parafuncții. 

2. Examenul  clinic general : 

 Permite evaluarea stării generale a pacientului; 

 dezvoltarea generală (somatică): normotrof sau normosom (dezvoltarea generală corespunde 

vârstei), hipotrof sau hiposom (pacientul este mai mic decât vârsta cronologică), hipertrof sau 

hipersom (pacientul este mai mare decât vârsta cronologică); 

 tip constituțional: ectomorf sau longilin (înalt, suplu, creștere predominant antero-

posterioară, anomalii dento-maxilare în plan sagital), endomorf sau digestiv (scund, 

dezvoltare în plan transversal), mezomorf sau atletic (creștere  transversală si sagitală); 
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 sistem nervos: tare, slab echilibrat sau neechilibrat; 

 comportament. 

3. Examenul  clinic specializat : 

A. Examenul exobucal: 

 Inspecție:   

- expresia feței : absența expresivității faciale, facies chinuit de durere, facies hipocratic, 

facies imobil. 

- examenul conjunctivelor, a globilor oculari, este esențial în asocierea diagnosticului cu 

alte afecțiuni cum ar fi: exoftalmie bilaterală, exoftalmie.  

- forma feței, simetria feței, proporția etajelor.  

- formațiuni și colorații deosebite – paloarea poate indica o anemie, hipotiroidism, afecțiuni 

renale, TBC sau malnutriție 

- examinarea profilului (pacientul se poziționează astfel încât orizontala de la Frankfurt să 

fie în poziție orizontală - există profil drept, convex și concav. 

 Palpare:  

- puncte de emergență vasculo-nervoase: supra- si suborbitale, mentoniere - se urmărește 

prezența sensibilității dureroase. 

- integritatea conturului osos maxilar și mandibular.  

- palparea părților moi ale feței, ganglionilor, glandelor salivare.  

- examenul musculaturii.  

B. ATM si deschiderea cavității bucale :  

 cracmente la nivelul ATM, amplitudinea deschiderii cavității bucale. 

C. Examenul endobucal :  

o Examenul vestibulului, mucoasei: 

 nivelul inserției plicelor alveolo-jugale si a frenurilor labiale 

o Examenul arcadelor dentare: 

 gradul de afectare coronară, poziția dinților restanți pe arcada – axul lor de implantare, gradul 

de implantare. 

Examenul parodontal  

 indice de placă, indice de sângerare, etc.  

 starea țesuturilor de susținere a dintilor restanți, inflamația gingivală, importanța alveolizei. 
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Examenul ocluziei 

 raporturile inter arcadice trebuie evaluate static si dinamic  

Examenul protetic 

 spațiul protetic, varietăți de construcții protetice. 

4. Examenul paraclinic : 

 analize de laborator : Hemograma, Timpul de sângerare si coagulare  

 metode radiologice : OPT, CT, RMN, etc. 

 metode complementare : Ecografia, Artroscopia, ECG, ș.a. 

5. Consultul intra- si interdisciplinar : 

 obligatoriu pentru cazurile care depășesc cunoștințele medicului direct. 

implicat se apelează la: Cardiolog, Hematolog, Traumatolog, s.a. 

2.5 Caracteristicile studiului 

 În cadrul studiului au fost incluși pacienți cu vârsta medie 35 ani care au fost reabilitați utilizând 

metodele  de augmentare cu material autolog colectat din situsuri intraorale diferite dintre care 

15 cazuri cu defectele localizate la maxilarul inferior pentru reabilitarea cărora s-a utilizat 

autogrefă din ramul mandibular, 7 cazuri cu defecte localizate la maxilarul inferior tratate cu 

ajutorul autogrefei din regiunea mentonieră , 6 cazuri cu defecte localizate la maxilarul superior 

restabilite cu autogrefe din regiunea ramului mandibular, exostoze, torusuri, 10 cazuri cu 

localizarea defectului la maxilarul superior și restabilit prin autogrefă colectată din regiunea 

mentonieră, parasimfizal, complementar autogrefelor au fost utilizate: PRF, membrane PTFE, 

plasă din titan, xenogrefă, bureți de colagen, membrane de colagen. 

2.5.1 Metoda chirurgicală. Instrumente și materiale necesare. 

          Etapele protocolului operator includ : respectarea principiului de asepsie/antisepsie, 

anestezia generală, tronculară sau infiltrativă, incizia, decolarea lamboului mucoperiostal, 

expunerea câmpului operator, grefarea sau aplicarea dispozitivelor, hemostaza, aproprierea 

țesuturilor moi, aplicarea suturilor, recomandări postoperatorii [15]. 

         Osul este recoltat cu scrapere autoclavabile sau de unică folosinţă ce prezintă: un mâner de 

plastic pentru ergonomie, o lamă tăietoare metalică pentru recoltat şi un recipient colector cu 

capac rotativ. Se mai pot folosi freze speciale de colectare care prezintă partea activă sub formă 

de spiral acoperit cu un burduf metalic sau siliconic sterilizabil cu gradaţii de regulă din 2 ȋn 2 
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mm. Aceste freze au diametre crescătoare ȋn funcţie de cantitatea de os necesară: de la 4,5 la 6 

mm. Frezele se montează la contraunghiul chirurgical şi se folosesc la 300-500 rpm sub răcire cu 

ser fiziologic steril. După recoltare osul se păstrează maxim 20-30 minute ȋntr-un recipient steril 

ȋn mediu umed sau amestecat cu sânge capilar de la nivelul plăgii operatorii. Se amestecă ȋn 

proporţie de 50-50% cu xenogrefă care creşte volumul grefonului dar mai ales ȋncetineşte 

fagocitarea osteoclastică. Pregătirea sitului receptor are tot atâta importanţă cât o are recoltarea 

unui grefon de calitate. Mucoasa acoperitoare trebuie să fie calitativǎ, cu o grosime bună, fără 

fistule şi de preferinţă cu o gingie keratinizata cu o lăţime adecvată. Designul lamboului trebuie 

să asigure o acolare perfectă şi o protecţie a grefei pe perioada de maturare. Pentru detensionarea 

lamboului se practicǎ tăierea periostului, astfel mucoasa câştigǎ elasticitate şi poate să acopere 

întreg grefonul. La mandibula posterioară este bine să se detensioneze şi lamboul lingual prin 

decolarea muşchiului milohioidian de pe linia oblicǎ internă ce duce la o creştere semnificativă a 

volumului de gingie în zona defectului. Transplantul se prelucrează pentru o aproximare cât mai 

bună fată de defect. Prelucrarea se face sub răcire bogată cu ser fiziologic folosindu-se chiar 

instrumentele de prelevare: freze, discuri, fierăstraie oscilante, anse piezochirurgicale. După 

efectuarea lamboului se practica decorticarea situsului receptor prin perforarea cu freze sferice 

de diametru mic, ce accelerează revascularizarea permiţând accesul capilarelor din spongie la 

grefon [32]. Trauma decorticării în sine duce la apariţia a numeroşi factori de mediere a 

inflamaţiei ce duc la o vindecare accelerată. De asemenea este sporită prezenţa trombocitelor, a 

factorilor de creştere şi a celulelor osteogenice[18]. Transplantul osos este fixat la situl receptor 

cu şuruburi de titan de osteosinteza cu diametru de minim 1-1,6 mm cu lungimi diferite de 6-12 

mm în funcţie de zona de lucru[30]. Ideal grefonul se ancorează cu 2 şuruburi dispuse asimetric 

pentru a evita rotarea blocului. Orice micromiscare va duce la inclavarea de ţesut conjunctiv 

între grefon şi defect ducând astfel la o osteogeneză imperfectă. De asemenea, o fixare bună 

duce la o compresie a grefei pe patul receptor şi la o mai bună adaptare. Orice spaţiu rămas liber 

între grefon şi pat osos va fi umplut cu os granulat spre a evita migrarea conjunctivală [29]. 

Stabilizarea grefonului şi contactul intim dintre bloc şi sit receptor influenţează viteza de 

regenerare osoasă mai mult decât originea osului autolog [16]. Această etapă de vindecare 

durează ȋntre 4-10 luni ȋn funcţie de mărimea defectului şi de tehnică (4-5 luni pentru blocuri, 6-

10 luni pentru membrane). . La baza vindecării sta principiul PASS : - Închidere per Primam - 

Angiogeneză - Spaţiu pentru osteogeneză - Stabilitatea grefei [31]. 
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                         3.REZULTATE PROPRII ȘI DISCUȚII 

3.1. Caracteristici desfășurate  ale lotului de studiu 

             În lotul de pacienți supuși studiului au fost incluși 38 de pacienți conform criteriilor de 

eligibilitate, care în urma efectuării examenelor clinice și paraclinice au fost repartizați după 

vîrste cu intervalul de 10 ± 5 ani între categorii , în intervalul 20-55 ani, s-a determinat frecvența 

mai mare a atrofiilor în categoria de vîrstă 45-55 de ani care sunt în număr de 20 și constituie 

54% , consecutiv acesteia este diviziunea cu 8 pacienți cu vîrstele cuprinse în intervalul 35-45 

ani care constituie 21% , la fel, 21% reprezintă intervalul cuprins între 20-35 ani în număr de 8 

pacienți , iar cea mai mică diviziune o constatăm pe cea care cuprinde vîrsta ≤ 20 cu 2 

reprezentanți care constituie 4%. Analizînd diagrama repartizării pe vîrste (figura14) a 

pacienților concludem că categoria vîrstei celei mai reprezentative a atrofiilor o formează 

intervalul 45-55 ani întrucît odată cu înaintarea vîrstei în combinație cu factori locali și generali 

influențează pierderea dinților de pe arcade și respectiv apariția atrofiilor proceselor alveolare. 

 

                          Figura 14. Repartizarea pe grupe de vîrste a pacienților 

       Analizînd raportul femei – barbați (figura15) din cadrul lotului total de reprezentanți 

observăm o predominare a sexului masculin-74% asupra celui feminin-26% la subiectul studiat , 

rezultînd concluzia că bărbații prezintă mai des patologii dentare care se soldează cu pierderea 

dinților urmată de atrofii , respectiv sexul masculin necesită mai des augumentări osoase pentru 

restabilirea crestelor dentare, unele opinii cum ar fi că femeile sunt mai pedante și  riguroase la 

capitolul igienă dentară nu prezintă un factor bine dovedit , însă acesta nu poate fi în totalmente 

negat. Diagrama procentuală a repartizării pe sexe este alcătuită în baza uni lot mic de pacienți , 

deci rezultatele acestaia pot fi prejudecate pentru colectivităși mai mari. 
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                                               Figura 15. Repartizarea pe sexe a pacienților 

                În funcție de localizarea defectelor de creastă alveolară care necesită augumentare cele 

cu o pondere mai mare o constituie localizarile la nivelul maxilarului inferior-68%  din cazuri , 

după care 32%- maxilarul superior , aceste rezultate pot avea mai multe tipuri de plecare  unul 

dintre care ar fi vascularizația mai bogată a maxilarului superior care permite unui proces atrofic 

o dezvoltare mai lentă prin mecanismul resorbție – apoziție,care în condiții de flux sanguin 

adecvat sunt aproape egale cu o ușoară predominanță a resorbției ,în cazul lipsei dentare , acest 

raport egal menține mai mult timp un volum osos mai mare și calitativ mai superior celui din 

zonele cu vascularizație mai săracă.O altă cauză poate fi tipul de resorbție a maxilarelor , întrucît 

cunoaștem că resorbția osoasă urmărește direcția implantării dentare , care la maxilarul superior 

converg spre apical , iar la cel inferior diverg , pentru maxilarul superior este caracteristică 

resorbția centripetă care urmărind convergența apicală rezultă într-o resorbție mai puțin 

sesizabilă cu păstrarea pe un terment mai lung a înălțimii și lățimii procesului alveolar , 

comparativ cu resorbția centrifugă la mandibulă cu sens invers care odată începută diminuează 

inițial înălțimea și lățimea tablelor osoase vestibulare și orale cît și înălțimea versantului crestei 

alveolare. 

  

        Figura 16. Repartizarea în funcție de localizarea defectului. 

 

26% 

74% 

Femei

Bărbați 

68% 

32% 

Mandibulă

Maxilă



34 
 
 

                 Analizînd repartiția lotului studiat în funcție de etiologie putem afirma că atrofiile 

rezultate în urma cariilor și complicațiilor acestora constituie 84% , concluzionînd că aceasta este 

cea mai comună și răspîndită cauza a pierderilor dentare , compromiterii funcționale și respectiv 

resorbției proceselor alveolare , cu 11% urmează traumatismele în urma cărora ,prin mecanism 

direct sau indirect, se produc atrofii și defecte de diferite dimensiuni care necesită remediate prin 

procedee chirurgicale , cu o pondere mai mică în cadrul studiului s-au prezentat a fi anodonțiile 

primare sau secundare , situație ce se explică prin faptul că anodonția prezintă mai mult o 

patologie ortodontică fiind diagnosticată și tratată mai des prin procedee ortodontice . Această 

repartizare nu exclude etiologia mai variată a defectelor de creastă alveolară, însă lotului studiat 

îi sunt caracteristice predominant acestea reprezentate în diagrama circulară din figura 17. 

 

                      Figura 17. Repartizarea în funcție de etiologia defectului. 

            În figura 18 schematic este reprezentată repartizarea conform situsurilor donatoare care 

au fost alese pentru augumentarea crestelor alveolare cu autogrefe , atît la maxilarul superior , cît 

și la cel inferior. Pentru maxilarul superior cel mai utilizat situs s-a dovedit a fi ramul ascendent 

care a fost utilizat la 7 cazuri din 12 , tuberozitatea maxilară un singur caz , simfiza mentonieră 2 

cazuri și alte situsuri,la fel, 2 cazuri . Pentru maxilarul inferior situația este asemănătoare cu mici 

diferențe , la fel cel mai utilizat situs donator este ramul ascendent în 14 cazuri din 26 , în cie 2 

cazuri a servit drept donator tuberozitatea și alte situsuri (torus,exostoze) , se observă o creștere a 

numărului de cazuri în care s-a grefat din regiunea simfizei mentoniere , explicînd acest 

eveniment prin faptul că s-a evitat morbiditatea maxilei , donatorul și recipientul fiind situați 

ambii la nivelul mandibulei, la fel, simfiza mentonieră oferă un volum destul de mare de os 

cortico-spongio care poate reconstitui înălțimea și lățimea crestei alveolare atrofiate. 
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                      Figura18. Repartizarea conform situsului donator. 

              Analizînd figura 19 care reprezintă repartizarea în funcție de volumul osos restant 

conform clasificarii Misch și Judy, constatăm că pentru mandibulă este caracteristică o pondere 

mai mare a clasei C - 16 cazuri din 26 , cu subdiviziunile C-w și C-h , fiind corelată cu tipul de 

resorbție  , cu capacitățile de regenrare osoasă care sunt direct proporționale cu abundența 

vascularizației , iar pentru maxilarul superior este caracteristică cu preponderență clasa B – 8 

cazuri din 12, cu subcategoriile B+ și B-w , aflate la fel în relații cauzale cu factorii specifici și 

pentru maxilarul inferior, comun pentru ambele maxilare este numărul mic de incidențe a clasei 

D, explicația fenomenului ar fi că în studiu vîrsta maximă o constituie 55 de ani , iar clasa D 

reprezentînd cea mai severă atrofie este specifică vîrstei mai înaintate și în puține cazuri celei 

fragede și medii , excepții ar fi atrofiile sau defectele rezultate în urma traumatismelor , 

rezecțiilor din cadrul ablației tumorale. 

 

Figura 19. Repartizarea în funcție de volumul osos restant conform clasificării Misch          
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3.2. Prezentare de caz clinic 

Pacienta: C.E. 

Fișa medicală: Nr. 8365 

Data adresării: 05.09.2019 

Sex : M 

Anul : 1998 

Profesia : economist 

Domiciliul: r.Ungheni 

Diagnoza : Edentație parțială clasa III Kennedy ca urmare a traumei, cu atrofia procesului 

alveolar tip C-h dupa Misch. 

Boli antecedente și concomitente: hepatită virală, tuberculoză, HIV/SIDA-neagă. 

Evoluția actualei maladii:  

Examenul exobucal:  

Inspecție: forma feței este ovală, simetrică, proporția etajelor este păstrată, tegumentele roz-pale, 

profil convex. 

Palpare: părțile moi nedureroase, planurile osoase integre, punctele sinusale și de emergență 

trigeminală nedureroasă, la palparea articulației temporo-mandibulare nu se depistează dureri sau 

modificări patologice (cracmente sau crepitații). Ganglionii regionali nu sunt palpabili. 

Examenul endobucal: aspectul endobucal (figura 22, 23) cu mucoasa vestibulului, labială și 

bucală cu aspect și colorație corespunzătoare, roz-pală, fără modificări patologice; limba este 

normotonă, arcadele dentare sunt integre; la palpare se determină mobilitate de gradul III a 

dintelui 21,  percuția dinților este nedureroasă, ocluzia: ortognată. 

Examenul paraclinic:  examenul radiologic(figura 20) relevă radiotransparență la nivelul dintelui 

21.La CBCT (figura21, 40) s-a depistat resorbția tablei osoase vestibulare și orale la nivelul 

dintelui 21. 

  

        Figura 20. Aspect preoperator, OPG                  Figura 21. Aspect preoperator CBCT 
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Planul de tratament: extracția d. 21 și reconstrucția crestei alveolare superioare cu autogrefă din 

regiunea ramului ascendent conform procedeului Khoury. 

  Din motive personale, pacientul nu a avut posibilitatea să beneficieze de tratament într-o ședință , 

astefel  în prima etapă a fost efectuată extrația și restabilirea defectului estetic printr-o 

construcție provizorie, după care a urmat tratamentul chirurgical propriu-zis.     

 

   Figura 22.Apofiza alveolară -aspect vestibular      Figura 23.Apofiza alveolară - ascpect oral 

 

Etapele tratamentului: 

1) S-a prelucrat câmpul operator extern cu alcool 70% și câmpul endooral cu clorhexidină 

0,05%, urmată de pregătirea situsului receptor - anestezia cu soluție Septanest 1:100000, 1,7ml, 

plexală la nivelul incisivilor superiori , incizie (figura 24) transversală pe versantul crestei 

vestibulare care la nivelul dintelui 12 și 23 urcă spre șanțul vestibular, decolarea lamboului 

mucoperiostal vestibular și oral (figura 25). 

     

Figura 24.Incizia mucoasei crestei vestibulare       Figura 25. Decolarea lamboului mucoperiostal 

2) Pregătirea situsului donator : anestezie tronculară periferică a nervului mandibular cu soluție 

Septanest 1:100000, 1,7ml , incizie transversala pe versantul crestei vestibulare din regiunea 

dintelui 38 care trece prin șanțul gingival al molarului 2 și coboară spre șanțul vestibular la 

nivelul suprafeței distale a molarului 1 , decolarea lamboului mucoperiostal(figura 26). 
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                                       Figura 26. Accesul către ramul ascendent. 

3) Osteotomia cu disc diamantat cu protector pentru țesuturile moi montat la piesa contraunghi, 

două incizii verticale au fost făcute, una în imediata vecinătate a molarului 2 iar a doua la polul 

superior al crestei oblice externe , incizia orizontala care le-a conectat pe cele vertical (figura 27) 

a avut traiectorie paralelă cu creasta oblică externă , urmate de dislocarea grefei (figura 28). 

        

.             Figura 27. Osteotomia grefei.                       Figura 28. Dislocarea fragmentului osos.  

4) Sutura situsului donator cu fire separate, cu monofilament neresorbabil. 

5) Pentru restabilirea dimensiunilor crestei alvelolare superioare a fost utilizat procedeul Khoury 

care a presupus colectarea grefei din ram urmată de clivarea fragmentului osos in 2 bucați cu 

suprafață egală cu ajutorul aceluiași disc (figura 29). 
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Figura 29. Clivarea blocului osos în 2 părți egale 

6) Fixarea fragmentelor în regiunea defectului pe o parte și alta a versanților vestibulari și 

palatinali ai crestei alveolare superioare, fragmentele vestibulare și orale au fost stabilizate cu 

șuruburi din titan 2 vestibulare și 1 oral, fixate asimetric pentru a preveni rotația fragmentelor. 

Între fragmente și peste defect a  fost  introdus os autolog  particularizat în moara de os (figura 

30, 31, 32). 

.     

.      Figura 30. Blocul osos fixat rigid                     Figura 31 .  Os autolog plasat  între blocuri 

  

                              Figura 32. Defect osos acoperit cu os autolog particularizat 
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8) Acoperirea xenogrefei cu PRF, pregătit în prealabil, repoziționarea lambourilor și fixarea cu 

suture separate cu monofilament neresorbabil (figura 33, 34, 35, 36). 

    Figura 33. Pregătirea A-PRF-ului                           Figura 34. Dopul de fibrină obținut. 

                                         

.          F igura 35. Acoperirea cu PRF                Figura 36. Suturarea lambourilor muco-periostale 

S-a efectuat o radiografie de control și un CBCT postoperator, pentru vizualizarea rezultatului 

(figura 37, 38, 39) . 

                                               Figura 37. Aspect radiologic postoperator 
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            Figura 38. Aspect CBCT cu volumul de țesut osos care s-a format după intervenție 

Pacientului i-au fost date o serie de indicații postoperatorii și a fost urmărită prin examene 

clinice și radiologice evoluția clinică a stării atît a defectului inițial cît și al defectului situsului 

donator după intervenție. Analizînd rezultatele pre și postoperatorii urmărim creșterea volumului 

osos în plan transversal care înainte de intervenție avea dimensiunile de 3,24mm și 6,65mm iar 

după 8mm și 10.5 mm, reușita intervenției poate fi urmărită și în plan vertical intrucît, initial în 

zona dintelui 21aproape că lipsea complet substanța osoasă. În urma restabilirii crestei alveolare 

superioare prin intermediul autogrefei colectate de la nivelul ramului ascendent am obținut un 

volum osos mai mare decît cel inițial de 1,8 ori, care este suficient pentru efectuarea ulterioară a 

tratamentului implanter. 

  

Figura 39. Prezentarea rezultatului postoperator      Figura 40. Secțiune a CBCT-ului preoperator. 
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Prezentare de caz clinic 

Pacienta R.V. 

Fișa medicală: Nr. 9658 

Data adresării: 07.04.2019 

Sex : F 

Anul : 1965 

Profesia : educatoare 

Domiciliul: Chișinău 

Diagnoza: Edentație parțială clasa I Kennedy la mandibulă cu trofia procesului alveolar a 

hemimandibulei drepte Clasa D după Misch. 

Boli antecedente și concomitente: hepatită virală, tuberculoză, HIV/SIDA-neagă. 

Evoluția actualei maladii: s-a adresat la medic și s-a efectuat tratament endodontic a dintelui 21 

și a fost imobilizat rigid cu sârmă de wipla. Pacienta a fost monitorizată în timp, însă peste 6 

sătămâni au apărut aceleași acuze și mai mult decât atât, s-a asociat cu discromie dentară, 

prezența fistulei și eliminări purulente periodice în proiecția apexului dintelui 21. 

Examenul exobucal:  

Inspecție: forma feței este rotundă, simetrică, etajul inferior este puțin micșorat , tegumentele 

roz-pale, obrajii prăbușiți din contul edentației bilaterale terminale lamandibulă și unilaterală 

terminală la maxilă , plicile peribucale accentuate. 

Palpare: părțile moi nedureroase, planurile osoase integre, punctele sinusale și de emergență 

trigeminală nedureroasă, la palparea articulației temporo-mandibulare se depistează cracmente. 

Ganglionii regionali nu sunt palpabili. 

Examenul endobucal: Mucoasa vestibulului bucal, labială și orală are aspect și colorație 

corespunzătoare, roz pală, fără modificări patologice, limba este normotonă, arcada dentara 

inferioară edentată parțial bilateral terminal , arcada superioară edentată parțial unilateral 

terminal , ocluzia nu poate fi determinată din cauza lipsei grupelor de dinți laterali (figura 41). 

Examenul paraclinic:  Examenul radiologic (figura 42) relevă prezența defectului osos în 

cadranul 4, resorbția avansată a nivelului crestei alveolare în înălțime și lățime. CBCT-ul permite 

analiza tridimensională a defectului, determinarea grosimii osului restant în diferite sectoare 

(figura 52). 

Planul de tratament:  restabilirea volumului crestei alveolare atrofiate cu autogrefă intraorală din 

regiunea mentonieră. 



43 
 
 

      .            

Figura 41. Aspectul clinic endo-oral                      Figura 42. Aspectul  OPG preoperator 

Etapele tratamentului: 

1) S-a prelucrat câmpul operator extern cu alcool 70% și câmpul endooral cu clorhexidină 

0,05%, urmată de pregătirea situsului donator și receptor concomitent - anestezia tronculară 

periferică a nervului mandibular și mentonier cu soluție Septanest 1:100000, 1,7ml , incizie 

orizontală cu originea de la suprafața distală a dintelui 32 care trece prin mijlocul papilelor 

gingivale pînă la creasta alveolară edentată și continuă pe mijlocul acesteia pînă în regiunea 

retromolară, două incizii de descărcare verticale cu direcție spre șanțul vestibular , decolarea 

lamboului mucoperiostal(figura43). 

Figura 43. Lamboul mucoperiostal decolat. 

2) Osteotomia (figura 44) se efectuează utilizînd freza Lindeman conform „principiul de 5mm“ 

propus de  F. Alfaro care prevede ca osteotomia să fie efectuată la 5mm de apexul dinților, 5mm 
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de orificiul mentonier și 5mm de marginea bazilarăa mandibulei, după care se dislocă blocul 

osos și se măsoară dimensiunile acestuia care în cazul dat au fost 4cm x 1,5cm x 0,3cm (figura 

45). 

  

       Figura 44. Osteotomia blocului osos.                        Figura 45. Blocul osos dislocat.                                  

3) Grefa se coretează pentru o mai bună adaptare la situsul receptor, iar reminiscențele se macină 

cu ajutorul morii de os și se aplică între grefă și creasta alveolară , se fixează blocul osos în 

regiunea defectului în poziție orizontală cu un șurub din titan (figura 46), iar pentru a obține o 

osteoconducție mai bună defectul se augumentează adițional cu xenogrefă peste care se așează 

bureții de colagen, membranele PRF și la final membrana PTFE care acoperă integral toate 

celelalte straturi (figura 47, 48, 49). 

      

Figura 46. Bloc osos fixat cu șurub din titan.     Figura 47. Defectul acoperit cu bureți de colagen                           

 

Figura 48. Plasarea membranei de PTFE.             Figura 49. Bureți de colagen și membrane PRF  
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4) Repoziționarea lamboului și suturarea acestuia cu suturi separate folosind monofilament 

nerezorbabil, indicații referitor la managementul medicației postoperatorii (figura 50). 

Figura 50.Plaga suturată postoperator. 

5) Efectuarea unei radiografii de control (figura 51), unui CBCT (figura 52) pentru aprecierea 

rezultatului postoperator și analiza comparativă a volumului osos ințial cu cel final. 

 

Figura 51. OPG postoperator.                       Figura 52. Secțiune a CBCT-ului  pre și postoperator         

 Analizînd informațiile de pe secțiunile oferite de către CBCT, observăm creșterea volumului 

osos orizontal și vertical, preoperator creasta alveolară era atrofiată grosimea ei constituind 3,2 

mm, iar distanța de la canalul mandibular pînă la vîrful crestei era 6mm, după restabilirea 

acesteia cu bloc osos cortico-spongios autolog colectat din regiunea mentonieră, tranziția 
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perioadei de încorporare a grefei și regenerarea țusutului osos, dimensiunea orizontală este de 

7,2mm, iar distanța de la canalul mandibular pînă la vîrful crestei este de 11,2 mm, astfel după 

intervenția de augumentare volumul osos total s-a mărit de 2 ori, permițînd pacientului să 

beneficieze de un tratament implantar pe viitor.  

          Rezultatele cazurilor clinice și ale studiului efectuat pe pacienții cu deficit de creastă 

alveolară, în cadrul căruia drept material de adiție a fost utilizată autogrefa, confirmă cu 

desăvîrșire studiile și afirmațiile multor autori despre proprietățile osteogenice unice ale țesutului 

osos autolog care oferă rezultate finale superioare utilizării oricărui alt tip de substituent osos. 
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                                                 CONCLUZII GENERALE 

1.  Analiza datelor contemporane a literaturii de specialitate relevă o incidență mare a necesității 

augumentării osoase la pacienții cu deficit de creastă alveolară pentru reabilitarea lor complexă 

morfo-funcțională, psihologică și reintegrarea în societate. 

2.  Studierea diverselor protocoale și metode descrise în literatură ne arată că nu există o metodă 

reprezentativă pentru toate cazurile, aceasta trebuind aleasă în funcție de situația clinică. 

3.  Examenul radiologic reprezintă o etapă indispensabilă care s-a dovedit a fi extrem de utilă în 

stabilirea diagnosticului și planului de tratament, permițînd etapizarea corectă și gestionarea 

rațională a autogrefelor în cazul diferitor grade de atrofii a crestelor alveolare. 

4.  Studiile asupra tehnicilor de regenerare osoasă, a complexității și caracteristicilor materialelor 

de grefare, confirmă faptul că proprietățile unice ale autogrefelor asigură instalarea unui rezultat 

superior utilizării altor materiale de adiție. 
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