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INTRODUCERE 

Actualitatea temei 

În ultimii ani, implantologia orală s-a dezvoltat într-un ritm accelerat. Observațiile și 

studiile științifice ale clinicienilor demonstrează rezultate bune ale tratamentului implantologic, 

ceea ce permite obținerea unei restabiliri complete a funcției masticatorii, foneticii și esteticii ale 

aparatului dento-maxilar. Rata de supraviețuire ridicată a implanturilor, confirmată de studii pe 

termen lung, a mărit popularitatea acestei metode de tratament dentar. Implanturile dentare ajută 

la rezolvarea mai multor probleme clinic simultan, care înainte de utilizarea structurilor intraossale 

erau dileme destul de dificile pentru medicii stomatologi. Îmbunătățirea metodelor și protocoalelor 

de tratament implantologic poate extinde semnificativ indicațiile de utilizare a implanturilor 

dentare. Cu toate acestea, în același timp cu creșterea numărului de implanturi instalate, crește și 

numărul de complicații posibile, precum și contraindicațiile. 

Implantologie în ultimii ani a fost caracterizată printr-un nivel ridicat de success în 

perioada postoperatorie timpurie, dar problema actuală a stomatologiei rămâne posibilitatea unor 

complicații îndepărtate associate în primul rând cu dezvoltarea inflamației țesuturilor din jurul 

implantului osteointegrat. Această situație este agravată de faptul că pacienții cu sdentație parțială, 

care au primit tratament implantologic, rareori apelează la o examinare de control, considerând că 

problema lor a fost deja rezolvată și tratamentul este finalizat. Acești pacienți nu prea atrag atenția 

la sănătatea lor și dacă apar complicații tardive, se adresează la medic numai dacă procesul se 

dezvoltă într-o etapă avansată. În acest sens, este dificil să se stabilească prevalența reală a 

periimplantitei, deoarece aproximativ 40-60% din cazuri rămân neînregistrate. 

Cele mai recente date statistice prezintă coeficientul de incidență a periimplantitei ce 

variază de la 11% pînă la 28%. Cercetarea statistică a lui Francson et al. în care au fost analizate 

33413 de implante Branemark la distantă de 5 ani după protezare a demostrat o rată a 

periimplantitei de 28%. [17] Inflamația țesuturilor periimplante este una dintre cele mai frecvente 

complicații ale tratamentului implantologic. Pentru a găsi modalități de rezolvare a problemei, este 

necesară o înțelegerea clară a naturii procesului inflamator care are loc în țesuturile periimplante. 

Până în prezent, distingem mucozită periimplantară și periimplantită. Mucozita în zona 

implantului este o inflamație a țesuturilor moi din jur fără încălcarea osteointegrării. Periimplantita 

este o reacție inflamatorie a țesuturilor care înconjoară implantul osteointegrat, însoțită de 

pierderea suportului osos. 

Potrivit diverșilor autori, prevalența mucozitei variază de la 32 la 54% în diferite perioade 

de timp după implantare, periimplantita - de la 14 la 30%. Aceste două patologii au comun la fel 

cum se referă gingivita  care este corelată cu parodontita, adică au factori etiologici comuni, 

patogeneza similară, și reprezintă, în esență, diferite etape ale unui process inflamator-atrofic. [34] 
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Potrivit cercetărilor, fără un tratament adecvat, mucozita în termen de cinci ani se transformă în 

periimplantită în 43% din cazuri, iar prezența terapiei de întreținere reduce această frecvență la 

18%. [37,33] În fiecare an se mărește numărul de studii privind complicațiile întârziate ale 

tratamentului implantologic și sunt identificați noi factori de risc și cauze a periimplantitei. Se știe 

că rolul principal în patogeneza acestei patologii este alocat agenților infecțioși, care sunt, de 

asemenea, asociați cu bolile parodontale. Compoziția microbiană în  periimplantită este acum 

cunoscută și reprezintă o mare varietate de aerobi și anaerobi, a căror prezență este caracteristică 

proceselor inflamatorii ale parodontului dinților naturali. Nu au fost identificați agenți patogeni 

specifici ai bolilor orale. Cele mai multe specii de microorganism identificate sunt condițional 

patogene, unele sunt saprofite. O astfel de greutate specific ridicată a agenților anaerobi și 

diversitatea lor îngreunează identificarea unui microorganism patogen principal, care ar putea fi 

numit liderul procesului infecțios-inflamator. [35] 

 În ciuda succeselor obținute în implantologia orală, problemele de prevenire și tratament 

al complicațiilor după operația de implantare rămân actuale pentru a crește durata de viață a 

implantului dentar. În contrast unui procent destul de mare din eficacitatea tratamentului 

implantologic, procesele inflamatorii apar adesea în zona implanturilor instalate și integrate cu 

succes. La inceputul dezvoltării implantologiei în caz de insuficiență clinică, atenția principală era 

acordată determinării factorilor etiologici mecanici care duc la pierderea implanturilor. Astăzi, 

există o creștere a interesului față de starea țesuturilor periimplantare și influența proceselor în care 

ei sunt implicați asupra rezultatului terapiei.  

Cercetări noi în acest domeniu vor permite identificarea particularităților caracteristice al 

evoluției periimplantitei și îmbunătățirea metodelor de prevenire și tratament. Fără îndoială, noile 

progrese în această direcție vor contribui la reducerea complicațiilor după implantare la pacienții 

stomatologici și la îmbunătățirea calității vieții lor. 
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Scopul lucrării: 

 Evaluarea caracteristicilor specifice a evotuției periimplantitei și aspectelor 

contemporane ale tratamentului. 

 

Obiectivele: 

1. Analiza literaturii de specialitate cu privire la periimplantită și metodelor de tratament. 

2. Analiza și evaluarea tratamentului chirurgical al periimplantitei efectuat la pacienții din studiu. 

3. Elaborarea unei conduite de tratament chirurgical contemporan al periimplantitei. 

 

Importanța practică a lucrării: 

Prin studiile de față, am încercat să efectuăm o analiză a evoluției periimplatitei și gradul de 

eficacitate a metodelor chirurgicale de tratament, pe baza analizei clinice și paraclinice, și de a 

dezvolta o tactică modernă a tratamentului chirurgical al periimplantitei. 
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CAPITOL I. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI 

1.1.  Date generale 

 Utilizarea implanturilor dentare, ca și alte metode progresive de tratament, este 

întotdeauna asociată cu anumite riscuri. În majoritatea cazurilor putem diminua complicațiile 

printr-o atenție deosebita acordată diagnosticului, planului de tratament, unei pregătiri solide 

chirurgicale și protetice. Totuși, complicațiile pot apărea în primele faze ale tratamentului sau dupa 

finalizarea tratamentului în decursul fazei de menținere. [20] Chiar dacă rata succesului este 

semnificativă, nu putem neglija incidența complicațiilor tratamentului implantologic. Rozenberg 

et Torosian raporteaza o rată de 7% a complicațiilor la distanța de 7 ani postimplantare, în urma 

evaluării a 5 sisteme diferite de implante. [1] Rata complicațiilor tardive variază, Esposito et al. în 

urma unei meta-analize asupra a 32 de studii știincifice a identificat că 60% sunt complicații 

imediate și 40% cei tardive. Inflamația țesuturilor periimplantare constituie una dintre cele mai 

frecvente complicații tardive ale tratamentului implantologic. 

 Periimplantita este un process inflamator care implică țesuturi moi și dure în zona 

implantului osteointegrat, ducând la pierderea progresivă a țesutului osos din jurul acestuia. [16] 

Datele sugerează că cauza pierderii a 47% din implanturi este resorbția inflamatorie a țesutului 

osos. Într-un studiu sistematic recent, Atieh a estimat că periimplantita apare la 18,8% dintre 

pacienți. [34] Datele variază în funcție de cercetare, cu toatea acestea, nu există nici o îndoială că 

periimplantita apare cu o frecvență îngrozitoare. Există mulți factori etiologici: corpuri străine sub 

gingie, poziționarea necorespunzătoare a implantului și absența gingiei atașate în zona implantului. 

La majoritatea pacienților, acumularea plăcii microbiene este cauza principală care provoacă 

modificări inflamatorii în țesuturile moi și duce la resorbția osoasă. Microflora plăcii bacteriene 

constă în principal din bacterii anaerobe și gram-negative, care sunt, de asemenea, implicate în 

patogeneza parodontitei. Așa cum agenți patogeni specifici periimplantitei nu au fost identificați 

încă, cea mai bună soluție pentru prevenirea bolii constă în eliminarea factorilor de risc care pot 

contribui la pătrunderea agenților bacterieni în zona subgingivală din jurul implanturilor. 

Problema cercetării metodelor optime de prevenire și tratare a periimplantitelor este 

actuală până în prezent. Fără îndoială că noile realizări în această direcție vor contribuie la 

reducerea numărului de complicații după implantare la pacienți stomatologici, și va extinde 

semnificativ indicațiile pentru utilizarea implanturilor. 
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1.2. Incidența infecțiilor periimplantare 

 La distanță de 5-10 ani după implantare, frecvent se întîlnesc procesele inflamatorii 

(mucozita și periimplantita) la nivelul țesuturilor periimplantare. [10] Cele mai recente date 

statistice prezintă coeficientul de incidență a periimplantitei ce variază de la 11% pînă la 28%. 

Într-un studiu sistematic recent, cercetătorul Atieh a estimate că periimplantita apare la 18.8% 

dintre pacienți. [3]  

Cercetarea statistică a lui Francson et al. în care au fost analizate 33413 de implante 

Branemark la distantă de 5 ani după protezare a demostrat o rată a periimplantitei de 28%. [17] În 

practică, adesea în prezența mai multor implanturi, un pacient are un grad diferit de severitate a 

periimplantitei, dar de obicei această boală afectează un grup de implanturi apropiate. 

Periimplantita se poate dezvolta în zona implanturilor instalate în orice regiune a cavității bucale, 

dar este mai frecventă în zona frontală a maxilarului inferior. Implanturile care sunt suporturi 

distale sunt afectate de periimplantită nu mai des decât implanturile din alte zone. Francson et al. 

au analizat radiografiile pacienților cu periimplantită diagnosticată. [17] Numărul mediu de 

implanturi la fiecare pacient se apropie la șase. Mai mult de 60 % dintre pacienți au suferit o 

pierdere osoasă de ⩾ 1 mm în zona unuia sau mai multor implanturi, la 20% dintre pacienții cu 

periimplantită observată în zona a mai mult de patru implanturi. Unii autori notează corelația dintre 

pierderea implanturilor și parodontita în zona dinților disponibili în cavitatea bucală la momentul 

implantării. În plus, există o pierdere mai frecventă a implanturilor pe maxilarul superior în 

comparație cu cel inferior. Pentru a stabili modelele actuale de morbiditate cu periimplantită, 

trebuie să acordăm atenție sporită anatomiei patologice și morfologiei țesuturilor din jurul 

implanturilor endoosale. 

 

1.3.  Anatomie patologică 

 Țesuturile moi periimplantare au o serie de caracteristici commune în comparație cu 

parodonțiul dinților naturali, dar totuși există anumite caracteristici distinctive. (Fig.1) Țesuturi 

moi în zona de implantare se atașeaza la suprafața lor, dar, spre deosebire de conexiunea dento-

gingivală, fibrele de colagen, care se întind de la cresta osoasă sunt dispuse paralel cu suprafața 

implantului. Acest fapt contribuie la distrugerea mai rapidă a inserției în cazul de invazie 

bacteriană sau de expunere la factorii mecanici, cum ar fi sondarea agresivă. 

  Din punct de vedere histologic, leziunea primară este localizată în zona gingiei marginale 

între straturile epiteliului cheratinizat și epiteliului de atașare, adică se dezvoltă mucozita 

periimplantară. Ulterior, progresia procesului inflamator și infiltrarea țesuturilor cu limfocite-B 

mari conduc la dezvoltarea periimplantitei. Unii cercetători indică o reacție similară a 

macroorganismului la colonizarea microbiană în zona dinților și implanturilor. [10] 
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Figura 1. Reprezentarea schematică a țesuturilor sănătoase din jurul dintelui și din jurul 

implantului. 

 În același timp, potrivit unor rapoarte, în cazul periimplantitei, în infiltratul inflamator 

predomină celulele producătoare de elastază, ceea ce indică o progresie mai rapidă a leziunilor 

osoase în jurul implantului. [7] Spre deosebire de modificările patologice în parodontită, infiltratul 

nu este încapsulat și se extinde direct la țesutul osos alveolar, distrugându-l în direcția apicală, 

urmată de înlocuirea cu țesut granular. [32] Modificările histologice în periimplantită au fost 

studiate de mulți autori în studiul materialului clinic. În periimplantită infiltratul inflamator, 

inclusiv plasmocite, macrofage, limfocite și un număr mare de leucocite polimorfonucleare 

(PMN), se observă într-un volum semnificativ (aproximativ 65 %) de țesut conjunctiv în jurul 

implantului. [47] În plus, anume creșterea cantității de leucocite PMN poate explica creșterea 

concentrației de elastază în periimplantită în comparație cu parodontita.  

Infiltratul inflamator în periimplantită se extinde direct la țesutul osos alveolar și pătrunde în 

spațiile osului spongios. [21] Circumstanța dată distinge natura inflamației în periimplantită, 

fiindcă infiltratul inflamator în boala parodontală este separat de țesutul osos cu un strat de țesut 

conjunctiv cu o grosime de aproximativ 1 mm.(Fig.2) 
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Figura 2. Reprezentarea schematică a țesuturilor înflamate din jurul dintelui și din jurul 

implantului. 

  

  Țesutul conjuntiv periimplantar este bogat în fibroblaști și mai sărac în celule comparativ 

cu cel din jurul unui dinte natural, iar rata de înlocuire celulară va fi mai lentă. Absența 

parodonțiului marginal în cazul implanturilor face ca aportul sangvin să fie realizat doar prin vasele 

supraperiostale. Toate aceste caracteristici determină ca acest țesut moale periimplantar să se 

asemene cu un țesut fibros cicatriceal, cu vascularizație deficitară și o capacitate de apărare redusă. 

[9] Particularitățile evoluției periimplantitei la anumiți indivizi depind de caracteristicile 

individuale a organismului. Bolile concomitente și starea generală a sănătății au, de asemenea, un 

efect asupra cursului bolii, ajustând rata și gradul de agresivitate a bolii.  

 

1.4. Statutul local și general al pacientului 

 Implantarea dentară este recomandată pacienților cu edentații parțiale cu defecte incluse, 

terminale și combinate ale dentiției. În edentația totală, implantarea este indicată pentru fixarea 

protezelor dentare partial mobilizabile sau fixe. Implantarea poate fi utilizată în tratamentul 

leziunilor maxilo-faciale, protezarea defectelor congenitale și dobândite ale feței. Indicațiile și 
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contraindicațiile definitive pentru implantare se determină după colectarea anamnezei și a 

rezultatelor examinării. 

Rolul medicului practician în succesul tratamentului implantologic constă în aplicarea 

unei tehnici terapeutico-chirurgicale perfecte cu analiză suficientă a stării de sănătate a pacientului 

și depistarea precoce a tuturor factorilor favorizanți de risc care vor duce ulterior la apariția 

eșecurilor sau complicațiilor tardive. În acest sens, diagnosticarea și examinarea atentă a 

pacientului joacă un rol-cheie în determinarea problemei clinice, care va fi îndreptată spre 

eliminarea tratamentului. 

Scopul metodelor clinice și paraclinice de examinare este de a identifica contraindicațiile 

pentru implantare, generale și locale. Succesul terapiei de restauare prin implanturi se datorează 

selecției stricte a pacienților, luând în considerare factorii generali și locali. 

Pentru a crea posibilitatea de a instalare a implanturilor în orice tip de edentație, câmpul protetic 

trebuie să îndeplinească o serie de cerințe:  

- țesuturi moi și dure ale câmpului protetic fără modificări inflamatorii;  

- înălțimea, lățimea și grosimea corespunzătoare a crestei alveolare;  

- calitatea optima și cantitatea de os;  

- spațiu suficient între dinții vecini;  

- starea satisfăcătoare a mucoasei și periostului.  

 O atenție deosebită trebuiea acordată contraindicațiilor în prezența afecțiunilor sistemului 

stomatognat. Când planificăm implantarea, este necesar să se efectueze un tratament preliminar al 

acestor boli pentru a elimina riscul de complicații inflamatorii. Aceste boli includ: gingivita, 

parodontita, leucoplaziea, stomatita, ocluzia patologică, afecțiuni ale articulațiilor temporo-

mandibulare. De asemenea, este necesar să avem în vedere prezența la pacient a bruxismului și o 

igienă orală deficitară. În timpul implantării la pacienții vârstnici, un prognostic pozitiv poate fi 

îndoielnic datorită scăderii intensității proceselor metabolice în țesuturile organismului. 

Printre contraindicațiile locale relative sunt: 

- leziuni parodontale netratate; 

- supurații perimaxilare; 

-focare purulent-necrotice localizate și difuze în regiunea maxilo-faciala; 

- igienă orală deficitară; 

- osteită fibroasă, osteoscleroză, tumoare; 

- bruxism și patologia articulației temporo-mandibulare. 

Aceste afecțiuni sunt contraindicații temporare și pot fi eliminate în stadiul pregătitor al 

tratamentului înainte de implantare. [12] Clinicianul trebuie să evalueze cu atenție perspectivele și 
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beneficiile pe termen lung ale tratamentului propus și, dacă este necesar, să ofere pacientului 

tratament alternativ. 

Un examen clinic detaliat are următoarele obiective:  

- identificarea tuturor bolilor somatice commune și a semnelor acestora în cavitatea bucală, care 

pot fi cauza complicațiilor în timpul intervenției și în perioada postoperatorie;  

- identificarea proceselor patologice dento-alveolare și maxilo-faciale care pot serve drept 

contraindicații pentru operație. 

O atenție deosebită se acordă mucoasei  cavității bucale, palatului moale și dur, pliurilor tranzitorii 

și conductelor excretoare ale glandelor salivare, suprafețelor ventrală și dorsală ale limbii, la fel și 

mucoasei proceselor alveolare. Se determină tipul de edentație prezent, starea crestelor alveolare 

din zona edentației, distanța dintre dinții care limitează defectul și starea parodontală a acestora. 

[7] 

La nivel parodontal, se estimează nivelul plăcii bacteriene și a tartrului supragingival. Un rol la fel 

de important îl joacă și gradul de atrofie a crestelor alveolare, care are o înfluență directă asupra 

volumului și calității osului. Procesele patologice sau atrofia osoasă pot provoca complicații post-

implantare întârziate. [19] 

 

1.5. Etiologia infecțiilor periimplantare 

 Numărul factorilor de risc relevanți determină statusul local și general al pacientului cu 

privire la tratamentul implantologic. Factorii de risc includ condiții care sunt asociate cu o 

probabilitate mai mare de dezvoltare a periimplantitei. Astfel de factori pot fi locali sau generali. 

Factorii de risc locali influențează la compoziția și numărul de microorganisme în anumite zone 

ale cavității bucale, iar cei generali determină răspunsul macroorganismului la infecție. Factorii 

locali includ particularitățile anatomice și condițiile clinice care contribuie la colonizarea 

bacteriilor patogene, cum ar fi igiena orală nesatisfăcătoare, pungi gingivale adânci, designul 

nefavorabil al protezei. Factori generali determină răspunsul macroorganismului la acțiunea 

agenților infectanți, de exemplu: predispoziția genetică, factorii de mediu ambiant (fumatul, stresul 

psihologic, abuz de alcool etc.), precum și sistemul de factori care înrăutățesc starea de sănătate a 

pacientului, în general. Acumularea de microorganism patogene la un pacient cu o predispoziție 

la periimplantită mărește semnificativ riscul de apariție a acestei boli. Cu cât se observă mai mulți 

factori de risc la un individ, cu atât este mai mare riscul de periimplantită. 

 

Factori de risc generali 

 Unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru periimplantită este predispoziția 

genetică a pacientului la infecție, iar reacția individuală a pacientului ca răspuns la stimuli 



13 

 

microbieni determină rata de resorbție a osului alveolar.[6] Această ipoteză este confirmată de o 

stare similară de parodontită la rudele de sânge dintr-o singură generație. Cu toate acestea, în 

prezent, relația dintre periimplantită și anumite grupuri genetice nu a fost stabilită [20, 23], astfel 

încât testele genetice nu au încă o utilizare clinică. Din păcate, datele disponibile astăzi nu permit 

utilizarea testelor genetice pentru a evalua riscul de apariție a periimplantitei. 

Studiile arată că fumatul este un factor de risc semnificativ pentru dezvoltarea 

parodontitei, periimplantitei, resorbția osului marginal în zona implanturilor și pierderea 

implanturilor integrate. [32] Fumătorii care au implanturi au o adâncime mare de pungi 

periimplantare și un indice de placă bacteriana ridicat, mai mult sângerare ridicată la sondarea 

sulcusului gingival și o inflamație mai accentuată a țesuturilor moi decât nefumătorii în condiții 

clinic similare. 

Rinke et al. au studiat eficiența tratamentuluii mplantologic la pacienții cu adentie parțială fără 

parodontită și cu istoric de parodontită. Tratamentul parodontal de susținere a fost efectuat la 

fiecare 3 luni în primii doi ani de la implantare și apoi la fiecare 6 luni. Perioada de observare a 

fost cuprinsă între 2 și 11 ani. 20% dintre pacienții care au dezvoltat periimplantită erau 

nefumători, dar nu au respectat programul de terapie de întreținere recomandat, ce a contribuit la 

dezvoltarea patologiei. Restul de 80% dintre pacienții la care sau găsit periimplantită au fost 

fumatori și au avut antecedente de parodontită. Conform rezultatelor acestui studiu, riscul de 

periimplantită la fumători este de 31 de ori mai mare decât la nefumători. [23] În prezent, este în 

general recunoscut că complicațiile tratamentului cu implanturi se dezvoltă mai des la fumători și 

sunt mai pronunțate decât la nefumători. Pentru a reduce riscul de periimplantită, fumătorii ar 

trebui să ofere un program de renunțare la fumat. Pentru detectarea la timp a complicațiilor, astfel 

de pacienți ar trebui să efectueze deseori examene de control. 

 Unii autori raportează un risc mai mare de periimplantită la pacienții cu diabet zaharat 

decompensat. [8] În cazurile de periimplantită la pacienții cu diabet zaharat, se observă un nivel 

mai ridicat de citokine pro-inflamatorii, ceea ce indică o reacție inflamatorie activă. [15] Având în 

vedere posibila relație între diabet și periimplantită, este foarte important să cunoaștem gradul de 

compensare a diabetului în fiecare caz. În mod normal, nivelul hemoglobinei glicate la persoanele 

fără diabet zaharat și la pacienții cu diabet compensat nu depășește 6. O valoare HbA1c mai mare 

de 8 indică decompensare și risc sporit de periimplantită. Prin urmare, pacienții cu diabet zaharat 

decompensat prezintă un risc ridicat de a dezvolta periimplantită, în timp ce la pacienții cu diabet 

compensat, riscul de periimplantită nu crește. 

În prezent, nu există date care să confirme relația dintre factorii psihosociali și riscul de 

periimplantită. Cu toatea cestea, este probabil ca stresul psihologic să aibă un impact semnificativ 

asupra comportamentului pacientului, în primul rând în ceea ce privește igiena orală. În plus, mulți 
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pacienți sub stress psihologic sunt predispuși la abuzul de alcool și fumat, ceia ce duce ca urmare 

la creșterea riscului de a dezvolta periimplantită.  

Factori de risc locali 

La instalarea implanturilor la pacienții cu antecedente de parodontită, este foarte 

important ca pacientul să fie informat în avans despre un risc mai mare de periimplantită chiar și 

atunci când sunt îndepărtați toți dinții, deoarece microflora patogenă este capabilă să se transfere 

în zona implanturilor stabilite. Principalii agenți patogeni parodontali, cu excepția Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans și Porphyromonos gingivalis, se găsesc adesea în cavitatea bucală chiar 

și cu edentație totală pentru o lungă perioadă de timp după extracția dinților la pacienții cu 

antecedente de parodontită. [19] După operația de implantare, se creează o nișă ecologică pentru 

colonizarea rapidă a microorganismelor anaerobe – chiar și în primele săptămâni de la implantare, 

bacteriile anaerobe se găsesc în zona implanturilor. [32] Statutul parodontal al dinților existenți 

are un efect direct asupra compoziției microflorei subgingivale din zona implanturilor, [7] 

deoarece pungile parodontale sunt o sursă de microorganism patogene. Pe baza acestor fapte, se 

poate concluziona că este nevoie urgentă de tratament parodontal adecvat pentru a stabiliza 

parodonțiul dinților reținuți înainte de a continua tratamentul chirurgical cu ajutorul implanturilor. 

 Studiile pe termen lung demonstrează o corelație semnificativă între igiena orală slabă și 

riscul de periimplantită. [29] Nivelul cooperării pacienților joacă un rol important în conservarea 

pe termen lung ai mplanturilor instalate. Pacientul trebuie informat în primul rând despre efectul 

negativ al unei atitudini lipsite de scrupule față de igienă, ci și, mai important, despre efectul 

pozitiv al îngrijirii corespunzătoare asupra stării structurilor cavității bucale și asupra sănătății 

generale. Adesea, caracteristicile designului ortopedic complică foarte mult igiena orală 

independent sau o fac imposibilă. Conform unor rapoarte, până la 50% din cazurile de peri-

implantită sunt asociate cu această circumstanță. [4] În astfel de cazuri, poate fi necesară o 

înlocuire completă a suprastructurii, deoarece corectarea celei existente nu va conduce, evident, la 

o îmbunătățire a rezultatului. Conform indicațiilor estetice (de obicei în zona frontală a maxilarului 

superior) este necesarsă se folosească ceramica roz pentru a simula partea pierdută a crestei 

alveolare, care poate limita și igiena în zona implantului. 

Pe baza celor de mai sus, este posibilă formularea cerințelor de bază pentru construcțiile protetice 

din punctul de vedere al prevenirii periimplantitei:  

• Coroanele unidentare cu sprijin pe implant nu trebuie să aibă margini înclinate sau  proeminențe 

pronunțate 

• Când proteza este susținută pe mai multe implanturi, între ele trebuie să existe spațiu de igienizare 

sufficient pentru utilizarea instrumentelor speciale, de exemplu, perii interproximale și superfloss. 

• Tipul și calitatea conexiunii suprastructurii cu bontul trebuie să îndeplinească cerințele, să nu 
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prezinte goluri sau alte obstacole care să împiedice igiena orală a pacientului. 

• La cimentarea unei coronae artificiale, excesul de ciment trebuie îndepărtat cu grijă de sub 

marginea liberă a gingiilor. Pentru un control adecvat al acestei proceduri, se recomandă utilizarea 

cimentului radiopaque pentru fixarea structurilor ortopedice bazate pe implanturi, în caz contrar, 

excesul de ciment în sulcul gingival poate trece neobservat în timpul studiilor paraclinice. 

Ultima recomandare din lista de mai sus poate să se considere un corp străin sub gingie, 

care sunt un alt grup de factori de risc pentru patologia studiată. Prezența corpurilor străine sub 

gingia din apropierea implantului poate duce la dezvoltarea periimplantitei și necesită intervenție 

chirurgicală pentru a le elimina. Unul dintre corpurile străine probabile poate fi granulele de 

material osteoplastic care nu sunt integrate cu țesutul osos. Atunci când se efectuaiază regenerarea 

tisulară ghidată simultan cu plasarea implantului, granulele de material osos pot fi încapsulate de 

țesuturile moi și, de fapt, sunt un corps trăin. Într-o astfel de situație, se poate dezvolta peri-

implantită, pentru evitarea căruia este indicate intervenție chirurgicală pentru a îndepărta material 

dezintegrat și țesutul granular.  

 Țesuturile din jurul implantului pot fi infectate înainte de obținerea osteointegrării: în 

perioada postoperatorie timpurie, periimplantita este de obicei cauzată de proximitatea zonei 

infecțioase rămase după extracția dinților. O astfel de periimplantită este adesea asociată cu 

formarea unui pasaj fistulos cu o descărcare purulentă pe partea vestibulară sau de-a lungul 

suprafeței implantului în regiunea coletului. Există, de asemenea, posibilitatea de periimplantită 

cauzată de o perioadă îndelungată de osteointegrare folosind o tehnică protetică în două etape. În 

astfel de cazuri clinice, când implantul este bine suturat cu țesuturi moi, în absența părții protetice 

a tratamentului, se aplică presiune prelungită pe partea cervicală a implantului și șurub în timpul 

mestecării, ceea ce duce la procese distrofice ischemice în țesuturile periimplantare. 

Se crede că prezența unei zone suficient de largi de gingii atașate cheratinizate în jurul 

implanturilor îmbunătățește prognosticul lor pe termen lung, cu toate acestea, dovezi științifice 

riguroase pentru această ipoteză sunt minimale. Acest concept a fost împrumutat din 

parodontologie, deoarece este necesară o anumită lățime minimă a zonei gingiilor cheratinizate 

pentru a preveni pierderea atașamentului de țesut conjunctiv. De fapt, atașarea țesuturilor moi la 

implanturi și dinți este diferită, iar în zona implanturilor există adesea o absență completă a gingiei 

cheratinizate. În plus, există studii care confirmă natura similară a progresiei periimplantitei atât 

în absența cât și în prezența unei zone de gingie cheratinizată suficientă. [24] Într-un studiu 

retrospectiv, absența unei zone de gingie cheratinizată suficient de largă în jurul implanturilor (în 

special în părțile distale) a fost asociată cu mai multă acumulare a plăcii și inflamației gingivale, 

cu toate acestea, influența acestui parametru asupra gradului de resorbție osoasă nu a foste 

relevantă. [22] Cu toate acestea, merită luat în considerare faptul că, în absența unei zone suficiente 
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de gingie cheratinizată, îngrijirea orală poate fi dificilă, ceea ce la rândul său va reduce succesul 

pe termen lung al tratamentului cu implanturi. Prin urmare, poate fi necesară o lărgire chirurgicală 

a acestei zone pentru a îmbunătăți condițiile pentru igiena orală. 

 

1.6. Morfologia clinica a defectelor periimplantare 

 În timpul examinării clinice a pacienților cu implanturi instalate, trebuie acordată o atenție 

special țesuturilor moi din jur. Monitorizarea regulată și atentă a stării mucoasei permite detectarea 

la timp a edemelor, hiperplaziei sau recesiunii gingiilor, precum și sângerare, exudat și eliminări 

purulente din sulcusul gingival. Simptomele enumerate indică un grad diferit de severitate al 

procesului inflamator. Detectarea eliminărilor purulente din sulcusul gingival în zona implantului 

este un semn irefuzabil de infecție și, în astfel de cazuri, cel mai probabil, există leziune profundă. 

Într-unul din studiile clinice, starea țesuturilor din jurul implantului au fost evaluate în 9-14 ani 

după protetică: s-a dovedit că prezența puroiului este un criteriu important de diagnostic pentru 

peri-implantită. 

 Clasificarea peri-implantitei Froum et Rosen 2012 se bazează pe o comparație a 

procentului de țesut osos pierdut și adâncimea leziunii (de-a lungimii implantului). Pe baza 

acestuia, se disting trei grade de severitate ale bolii [11]:  

-Ușor - pierderea a mai puțin de 25% din os de la lungimea implantului. Se caracterizează prin 

apariția unei pungi osoase în zona implantului, sângerare în timpul sondării și hiperemiei. 

-Mediu - pierderea de 25-50% din os din lungime a implantului. În această etapă, procesul 

progresează: adâncimea pungii crește, hipertrofia gingivală persistă, puroiul începe să iasă în 

evidență. 

-Avansat – pierdere mai mare de 50% din os de la lungimea implantului. Adâncimea pungii 

continua să crească, apare durerea în timpul palpării iar implantul devine mobil. 

Principala diferență între fiecare etapă ulterioară a peri-implantitei este o creșterea a adâncimii 

pungii osoase. În funcție de faza procesului – remiterea sau exacerbarea – simptomele rămase se 

vor alătura. 

 De obicei pentru a evalua starea țesutului osos din zona implantului sunt utilizate 

radiografia sau tomografia computerizată cu fascicul conic (CBCT). Examenarea radiografică este 

prescrisă atunci când sunt detectate semne clinice ale patologiei tisulare din jurul implanturilor. 

Pentru a determina caracteristicile morfologice ale defectelor osoase, este necesarsă să se ia în 

considerare simptomele clinic și radiologice în același timp, dar în cele mai multe cazuri, o idee 

clară a formei defectului poate fi obținută numai după decolarea lamboului. Acestea descriu o 

varietate de opțiuni pentru defectele osoase: de la circular (defecte în formă de crater) până la 

orizontale. În zona implanturilor unidentare, se observă de obicei pierderi osoase circulare tipice. 
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Când două implanturi sunt instalate în poziția a doi dinți adiacenți, caracteristicile defectului capătă 

caracteristici specifice. 

Defectele osoase în periimplantită sunt classificate după Renvert et al. 2014: 1) circulare, în formă 

de crater, cu patru pereți; 2) cu trei pereți; 3) cu doi pereți; 4) un singur perete; 5) defect în formă 

de fantă. (Fig. 5,6)   

Defectele cu patru pereți în formă de crater se characterizează prin prezența pereților osoși în jurul 

întregii circumferințe a implantului. Trebuie menționat că suprafața implantului nu este 

considerată un perete de defect, ceea ce înseamnă doar o suprafață osoasă verticală. La implantera 

în os cu o creastă alveolară relativ îngustă, deteriorarea osului cortical poate duce la pierderea 

peretelui vestibular sau lingual, adică la formarea unui defect cu trei pereți. Un defect cu doi pereți, 

prin definiție, are doar doi pereți osoși. De obicei, în astfel de situații, se păstrează doar pereții 

meziali și distali ai defectului odată cu pierderea celui vestibular și lingual. Un defect osos cu un 

singur perete se formează atunci când implantul este localizat distal de dinte, când se păstrează 

doar peretele distal al alveolei dintelui. Expunerea filetuli pe o partea a implantului în absența 

pereților osoși verticali se numește defect osos în formă de fantă. Astfel de defecte sunt localizate 

cel mai adesea din partea vestibulară și apar atunci când implantul este situat prea vestibular sau 

când implantul este plasat într-o creastă alveolară foarte subțire. În absența pereților osoși verticali, 

se vorbește despre un defect orizontal al țesutului osos. 
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Figura 5. Clasificarea defectelor osoase în implanturi unidentare: a) Defect circular (cu patru 

pereți); b) Defect cu trei pereți; c) Defect cu doi pereți; d) Defect cu un singur perete; e) Defect 

în formă de fantă [36] 
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Figura 6. Clasificarea defectelor osoase la implanturi inserate în apropiere (două și mai multe 

implante alăturate): a) Defect circular (cu patru pereți); b) Defect cu trei pereți; c) Defect cu doi 

pereți; d) Defect cu un singur perete [36] 

  

Clasificarea prezentată a defectelor osoase din jurul implanturilor facilitează planificarea 

tratamentului chirurgical, dar în realitate fiecare defect este foarte special și reprezintă adesea o 

combinație între opțiunile enumerate. De obicei, în partea apicală a defectului, numărul pereților 

osoși este mai mare decât în cea coronală. Trebuie avut în vedere faptul că, chiar și cu o pierdere 

semnificativă a osului de susținere, implantul poate rămâne imobil. Apariția mobilității implantului 

indică o dezintegrare completă și este un indiciu pentru îndepărtarea acestuia. 

 

1.7. Metode de tratament 

  În 1978, Institutul Național al Sănătății din SUA (NIH) a propus prima data criterii pentru 

grefarea cu success a implanturilor dentare pentru a evalua materialele și a compara sistemele de 

implante dentare. 

Aceste criterii au fost oarecum modificate de Thomas Albrektson în 1986 [2], care a formulat 

următoarele criterii de bază pentru succesul procedurii:  
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• Implanturile dentare trebuie să fie fixate rigid fără mobilitate  

• Radiografia nu trebuie să prezinte semne de inflamație periimplantare  

• Resorbția osoasă anuală verticală nu trebuie să depășească 0,2 mm  

• Implantul dentar nu trebuie să provoace durere, parestezie, proces inflamator local, deteriorarea 

canalului mandibular  

• Cel puțin 85% din implanturi ar trebui să funcționeze la sfârșitul perioadei de urmărire de cinci 

ani și 80% până la sfârșitul perioadei de zece ani. 

Începând cu anii 1980, tehnologia s-a dezvoltat rapid, iar în 2000, Academia Americană de 

Parodontologie a aprobat noi criterii pentru grefarea cu success a implanturilor dentare. În general, 

acestea coincid cu cele propuse anterior, dar se adaugă încă un punct – satisfacția pacientului și a 

stomatologului cu refacerea dentiției în timpul implantării. 

  Din păcate, pe termen lung, nu toate implanturile îndeplinesc criteriile de mai sus, 

deoarece după 5 sau mai mulți ani de funcționare a implantului, pot apărea complicații întârziate, 

în principal cele inflamatorii. În această situație, una dintre cele mai stringente probleme ale 

implantologiei este necesitatea studierii celor mai recente metode de tratament a periimplantitei. 

Ghidurile clinice generale pentru tratamentul periimplantitei includ:  

■ Eliminarea agenților infecțioși: igienizarea suprafeței implantului, îndepărtarea depozitelor dure 

și moi.  

■ Dacă este necesar, corectarea protezei pentru îmbunătățirea igienei orale independente, pentru a 

obține rezultate de tratament pe termen lung.  

■ Instruirea pacientului cu unele metode eficiente de igienă orală independentă (faza de igienă). 

■ Tehnici nechirurgicale sau chirurgicale pentru efectuarea debridării mecanice și chimice a 

suprafețeii mplantului (faza corectivă).  

■ Reducerea adâncimii pungilor gingivale în zonele care nu au o valoare estetică mare, și în absența 

defectelor intraosoase.  

■ Intervenții chirurgicale menite să restabilească țesutul pierdut în zona defectelor intraosoase (faza 

de regenerare).  

■ Instructarea și motivația pacientului de a pune în aplicare igiena orală independentă satisfăcătoare 

și de a participa la sesiuni de igienă profesională (faza de întreținere). 

  În timp ce se menține o stabilitate mecanică suficientă a implantului, se poate încerca să 

se păstreze efectuând terapia adecvată. În fiecare situație clinică, este foarte important să se 

stabilească diagnosticul exact, să se aleagă planul de tratament optim și să-l implementeze. 

Indiferent de gravitatea și stadiul de dezvoltare a patologiei, se recomandă începerea terapiei cu 

utilizarea metodelor nechirurgicale. Această abordare vă permite să se determine gradul de 

cooperare al pacientului și să se evalueze răspunsul țesuturilor la tratamentul efectuat. Înainte de 



21 

 

operație, se efectuează o pregătire adecvată, care constă în îmbunătățirea igienei cavității bucale și 

utilizarea agenților antimicrobieni pentru clătirea cavității orale, de exemplu, soluție de 0,12% 

clorhexidină de gluconat. 

Intervenția chirurgicală se realizează după îndepărtarea procesului inflamator activ. Sub anestezie 

locală se efectuiază o incizie și se decolează lamboul mucoperiostal, încercând să se mențină 

volumul maxim de țesuturi moi. Forma lamboului ar trebui să ofere acces sufficient pentru a evalua 

caracteristicile morfologice ale defectului și reabilitarea calitativă a acestuia. În această etapă, se 

pot distinge principiile de bază ale abordării chirurgicale: 

- accesul adecvat la leziune va permite să se îndepărteze toate granulațiile și să decontamineze 

efficient suprafața expusă a implantului (inclusiv spirele filetului); 

- capacitatea de a efectua intervenții regenerative depinde de forma defectului osos; 

- atunci când se utilizează materiale osoase și membrane, este necesar să se realizeze închiderea 

etanșă a plăgii, care depinde de tipul și cantitatea de țesuturi moi. 

 După decolarea lamboului, țesutul de granulație trebuie îndepărt cât mai atent. Este 

recomandat să se folosească chiuretele de titan special amenajate sau perii de titan pe suprafața 

implanturilor, dar este important să se țină cont de faptul că rezistența materialului instrumentelor 

utilizate nu trebuiesă să fie mai mica decât rezistența materialului implanturilor. În caz contrar, 

microparticulele instrumentului se pot deteriora și vor contamina câmpul chirurgical, ceea ce va 

duce la complicații biomecanice în stadiul de vindecare. O metodă populară de alegere este de a 

suplimenta terapia mecanică cu aplicarea topică a antibioticelor, de exemplu, filamente cu 

tetraciclină, gel de doxiciclină (Atridox, ZilaInc.) Sau microsfere cu minociclină (Arestin, 

OrapharmaInc.). Conform unor rapoarte, un astfel de tratament combinat ajută la reducerea 

profunzimii pungilor gingivale și a sângerării în timpul sondării. [27] Eficacitatea rezecției sau a 

intervențiilor chirurgicale regenerative poate fi crescută prin decontaminarea cu laser, tratamentul 

abraziv sau implantoplastie (adică măcinarea unei suprafețe contaminate). După prepararea 

mecanică a defectului, se recomandă efectuarea unei decontaminări chimice a suprafeței 

implantului. Literatura stomatologică descrie utilizarea acidului citric, cloraminului, clorhidratului 

de tetraciclină, gluconatului de clorhexidină, peroxidului de hydrogen și clorurii de sodiu. După 

decontaminarea chimică timp de aproximativ 2 minute, suprafața implantulu trebuie spălate 

complet cu soluție fiziologică. În funcție de situația clinică, se aleg metodele rezective sau cele 

regenerative. 

 Pe lângă eliminarea infecției, scopul tratamentului periimplantitei este de a realiza 

regenerarea țesutului osos și reosteointegrarea implantului, pentru care se folosesc metode de 

regenerare. Când se recurge la intervenții regenerative,  se utilizează: 1) materiale osoase (grefe 

osoase autogene, materiale osoas exogene, alogene, aloplastice, precum și granule de titan poros); 
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2) membrane resorbabile sau neresorbabile (regenerare osoasă ghidată); 3) o combinație de 

materiale și membrane. La planificarea regenerării osoase, forma defectului osos și numărul 

pereților osoși verticali sunt de o importanță deosebită, în primul rând din punctul de vedere al 

posibilității de a reține materialul osos în spațiul defectului. După aceasta, defectul este acoperit 

cu o membrană, de obicei fără utilizarea butoanelor sau șuruburilor speciale. Este întotdeauna 

necesar să se străduiască închiderea strânsă ermetică a plăgii, în timp ce este necesar să se evite 

tensiunea țesuturilor moi. În caz contrar, riscul de divergență a marginilor plăgii crește, ceea ce 

duce la eșecul tratamentului în ansamblu. În plus, medicamentele antibacteriene sunt de obicei 

prescrise în timpul intervențiilor regenerative pentru a preveni complicațiile postoperatorii. 

 O revizuire sistematică a tratamentelor nechirurgicale pentru infecțiile periimplantare 

arată eficiența lor în tratamentul mucozitei, cu toatea acestea, pentru tratamentul formelor mai 

avansate, cum ar fi periimplantita, aceste metode sunt insuficiente. [31] Cercetările efectuate de 

Schwarz et al. 2015 arată rezultate similare pentru tratamentul nechirurgical izolat, dar sugerează 

că combinarea acestora cu tehnici resective și / sau regenerative poate crește semnificativ 

eficacitatea tratamentului. [27] 

Schwarz a propus în 2014 o opțiune de tratament pentru formele avansate de periimplantită. [28] 

Conform acestui protocol, la prima vizită se efectuează un tratament nechirurgical al zonei afectate 

cu un laser erbium (Elexxion Delos, Elexxion) și apoi, după 2 săptămâni, după ce faza activă a 

inflamației sa atenuat, operația se efectuează sub anestezie locală. După decolarea lamboului 

muco-periostal, se efectuează o îndepărtare completă și minuțioasă a țesutului de granulare de pe 

suprafața osului și a implantului folosind chiuretele speciale (Straumann Dental Implant System). 

Următoarea etapă este prelucrarea mecanică a părții supracrestale a implantului, folosind freze 

diamantate cu irigare constantă și răcire cu soluție fiziologică, defectul este spălat complet cu 

soluție fiziologică pentru curățarea particulelor metalice și decontaminare. Defectul osos format 

este umplut cu material osos BioOss și acoperit cu o membrană de colagen (BioGide, Geistlich). 

O grefă muco-periostală liberă din palat este plasată deasupra membranei fără fixare suplimentară, 

după ce lamboul buccal este reatașat și suturat cu o sutură de tip saltea cu un fir resorbabil 

(Resorba). Pentru prevenirea complicațiilor infecțioase, pacientului i se prescrie administrarea de 

antibiotic sistemice în termen de 5 zile de la operație. Această tehnica chirurgicală combinată, 

prezentată de Schwarz, s-a dovedit a fi eficientă în menejmentul și tratamentul periimplantitei 

avansate, fără a compromite rezultatul estetic general pe termen lung. 

 O alternativă la această tehnică combinată este propusă de Anthony L. Neely 2019. [18] 

Prima etapă a tratamentului este cea nechirurgicală, care implică igiena profesională și debridarea 

în zona afectată. Tratamentul chirurgical constă în decolarea lamboului muco-periostal, chiuretajul 

țesuturilor de granulație cu chiuretele din titan, detoxifierea suprafeței implantului cu o soluție de 
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doxiciclină folosind o perie de titan. După spălarea cu soluție fiziologică, defectul osos format este 

umplut cu un amestec de FDBA și DFDBA în raport de    1: 1 și acoperit cu o membrană de 

colagen resorbabil. Apoi lambou buccal revine la poziția inițială și este suturat cu o sutură continuă 

cu un fir resorbabil. Postoperator, pacientului i se prescriu antibiotic sistemice timp de 4 zile, 

antiinflamatoare de 3 ori timp de 1 zi și clătituri cu o soluție de 0,12% clorhexidină de 2 ori pe zi 

timp de 14 zile. Acest studiu ilstrează că este posibilă eliminarea cu succes a manifestărilor clinice 

ale inflamației asociate cu periimplantita, restabilirea nivelului osos și oferirea unui prognostic 

favorabil pentru tratament timp de> 5 ani. 

Alegerea planului de tratament depinde de morfologia defectului și de numărul pereților 

osoși. Intervențiile regenerative permit reintegrarea pe suprafața decontaminată a implantului. 

Intervențiile de rezecție sunt indicate în prezența a mai puțin de trei pereți osoși verticali ai 

defectului. Cu pierderea severă a țesutului osos, este indicată îndepărtarea implantului, iar 

îndepărtarea implantului este adesea cea mai rațională opțiune, chiar dacă se menține stabilitatea 

mecanică.  

 

1.8. Concluzie 

Rezumând, putem concluziona că metoda de alegere a unui tratament chirurgical ar trebui 

să fie prescrisă pe baza succesului sau a eșecului prevăzut pe termen lung. Principalul criteriu 

pentru eficacitatea tratamentului este rezultatul, în legătură cu care merită să se evalueze cele mai 

noi metode de tratament, tocmai în ceea ce privește eficacitatea acestora. Cu toate acestea, nu uităm 

că eșecul clinic este, de asemenea, un rezultat și are o valoare mare pentru dezvoltarea cercetării în 

acest domeniu. 
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CAPITOL II. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE 

2.1.Date generale 

  În cadrul studiului au fost incluși 33 de pacienți cu vîrstă medie 53.39 ani (de la 29 pînă la 

87), dintre care 23 femei și 10 bărbați, care s-au adresat la clinica stomatologica „ OMNI DENT ”, 

în perioada 2015-2019. În total la acești pacienți au fost inserate 181 implanturi dentare 

endoosoase. Toți pacienți din studiul au suferit de periimplantită în zona unui sau mai multor 

implante inserate.  

 Pacienții au fost supuși examinărilor clinice și paraclinice necesare, au fost examinate 

cartelele de ambulator, precum și radiografiile panoramice și, în caz de necesitate, rezultatele 

diagnosticului CBCT. OPG digitală este cea mai răspîndită metodă de examinare paraclinică, 

suficient de informativă pentru diagnostic preventiv-orientativ, în urma căreia obținem o imagine 

bidimensională a țesuturilor dure. Dacă avem nevoie de un diagnostic preliminar mai detaliat, am 

folosit CBCT, care ne permite să obținem o imagine tridimensională a defectului și să planificam 

mai atent intervenția chirurgicală. 

 Gradul resorbției osoase a fost măsurat de la marginea crestei alveolare pînă la limita 

apicală a defectului osos, prin intermediul programei ‘’SIDEXIS 4”. Datele pacienților au fost 

analizate și repartizate in Excel dupa 27 de criterii diferite pentru a obține material pentru studiul 

efectuat. 

 

2.2. Sondarea șanțului gingival periimplantar 

 Utilizarea unei sonde parodontale facilitează evaluarea stării clinice a țesuturilor și 

măsurarea adâncimii șanțului sau a pungii în zona implanturilor. În primul rând, trebuie remarcată 

sângerarea și eliminările purulente după sondare. Manifestările clinice ale infecției pot varia, în 

unele cazuri simptomele sunt atât de ascunse, încît afectarea țesuturilor poate fi ușor neglijată. 

Trebuie să avem grijă la interpretarea indicatorilor de adâncime pentru sulcul gingival sau pungii 

din jurul implantului. Acest lucru se datorează caracteristicilor structurale ale țesuturilor moi din 

zona implantului, în primul rând amplasarea fibrelor gingivale supracrestale paralele cu suprafața 

implantului, care reduc semnificativ rezistența țesuturilor la sondare. Sondarea trebuie să fie 

efectuată cel puțin în mai multe puncte în zona fiecărui implant. Prezența construcției protetice 

uneori îngreunează accesul la sondare spre spațiul periimplantar, astfel este indicată folosirea 

sondelor din plastic pentru că au o flexibilitate sporită. Sondarea sanțului gingival poate fi efectuată 

imediat după fixarea protezei (utilizând protocolul standard de două etape) pentru a înregistra 

indicatorul inițial. Managementul ulterior al pacienților cu implanturi include examinărea regulară 

cel puțin o dată în an și sondarea șanțului gingival pentru a monitoriza starea țesuturilor și 



25 

 

detectarea la timp a patologiei. Sângerărea în timpul sondării este criteriul principal semnificativ 

de diagnostic pentru leziunea inflamatorie a țesuturilor din jurul implantului. Dacă acest criteriu 

dispare după un tratament nechirurgical, starea țesuturilor moi din zona implantului se consideră 

stabilă. 

 

2.3. Debridarea defectului osos și a suprafetii implantului dentar 

Debridarea se realizează în concordanță cu etapele protocolului standard, cu utilizarea 

chiuretelor speciale din titan. Etapele protocolului operator include: prelucrarea antiseptică a 

câmpului operator, anestezia tronculară sau infiltrativă, incizia, decolarea lamboului muco-

periostal și expunerea câmpului operator, înlăturarea țesutului de granulație, analiza defectului osos 

și prelucrarea cu soluții antiseptice, decontaminarea suprafeței defectului osos și a implantului prin 

aplicarea topica a tetraciclinei timp de 5 min, irigarea ulterioară cu soluție fiziologică sterilă, 

rezecția conturului osos neregulat sau aplicarea metodelor de augumentare cu/fără utilizarea 

membranelor protective, hemostaza, apropierea țesuturilor moi, aplicarea suturilor, recomandări 

postoperatorii. Evaluarea morfologiei adevărate a unui defect devine posibilă  numai după 

decolarea lamboului, în legătură cu acest fapt medicul ia decizia privind utilizarea anumitelor 

metode de regenerare sau rezecție direct în timpul operației. Dacă există 3 sau mai mulți pereți, se 

recomandă augmentarea defectului fără utilizarea membranelor. Dacă defectul osos detectat este 

limitat cu numai 1 sau 2 pereți, atunci membranele de colagen sunt utilizate pentru fixarea și 

protejarea materialului osos. Utilizarea membranelor este indicată și în prezența unor defecte 

orizontale profunde pentru a menține augmentatul în poziție necesară și pentru a restabili înălțimea 

osului pierdut. Dacă morfologia defectului implică absența condițiilor pentru fixarea materialului 

osos, iar rezultatele Periotestului sunt pozitive, atunci se recomandă explantarea implantului, 

urmată de augmentarea defectului osos și suturarea strânsă a mucoasei.  

 

2.4. Tehnici regenerative și rezective 

Reconstrucția defectelor osoase periimplantare prin tehnica regenerării osoase ghidate 

presupune folosirea unor materiale de augumentare osoasă ce posedă capacitate osteogenice, 

osteoinductive sau osteoconductive. Etanșiezarea cît mai riguroasă a acestor materiale permite 

formarea unui țesut osos de calitate destul de bună. Pentru a obține o regenerare optimă a țesutului 

osos, trebuie obținută stabilizarea cheagului de sânge și a materialului osos în spațiul defect. 

Atingerea acestui obiectiv este facilitată de natura circulară a defectului, întrucât materialul osos 

este ținut independent și fără dificultăți în spațiul defectului. În caz contrar, trebuie să utilizăm 

numeroase tipuri de membrane resorbabile sau neresorbabile cu rol de bariere biologice împotriva 

migrării celulelor epiteliale gingivale la nivelul materialului osos și menținerea spațiului necesar 
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pentru formarea conturului osos satisfacător. În calitate de material de augumentare poate fi folosit 

osul autogen, xenogen, alogen sau materiale sintetice. În cadrul tratamentului pacienților din studiul 

am utilizat pentru augumentarea defectului osos materialul Colapol CP 3LM în combinație cu 

rumegușul de os nativ, colectat din vecinătatea defectului, zona mentonului sau zona retromolară. 

De asemenea pentru facilitarea procesului de vindecare s-au folosit membranele A-PRF bogate în 

trombocite și factori de creștere. 

Înlăturarea defectului osos prin tehnica rezectiva permite eliminarea pungilor periimplantare, 

conservarea și extinderea suprafeței de gingie fixă, conformarea unui relief gingival accesibil 

igienizării. Printre posibilele consecințe putem menționa pierderea osoasă importantă și expunerea 

filetului implantului dentar, determinînd probleme estetice. Datorită acestei circumstanțe, în studiul 

nostru nu am utilizat metode rezective, deoarece consecințele aplicării lor lasă rezultate de 

compromis. 

 

2.5. Implantoplastie 

Implantoplastie presupune șlefuirea suprafeței contaminate a implantului, care a suferit 

modificări la nivel microscopic ca urmare a acțiunii agenților infecțioși. De obicei, această tehnică 

este utilizată în combinație cu tehnici regenerative pentru a crea condițiile cele mai favorabile 

pentru reosteointegrare. Debridarea se realizează conform tehnicilor descrise mai sus, iar în stadiul 

de decontaminare a suprafeței defectului, suprafața expusă a implantului este prelucrată cu freze 

de diamant. Toate resturile metalice trebuie îndepărtate cu grijă prin spălarea cu soluție salină. În 

continuare, se desfășoară etapele regenerative. 

 

2.6. Concluzie 

  În cadrul studiului au fost incluși 33 de pacienți cu vîrstă medie 53.39 ani (de la 29 pînă 

la 87), dintre care 23 femei și 10 bărbați, tratați în perioada 2015-2019. Datele diagnosticului lor 

clinice și paraclinice au fost analizate in Excel și prin intermediul programei ‘’SIDEXIS 4”. 

Metodele de cercetare și instrumentarul utilizat au fost destul de suficiente pentru obținerea 

rezultatelor studiului. Activitatea noastră de cercetare a dat anumite rezultate, despre care vom 

discuta în continuare.  
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CAPITOL III. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII 

3.1. Rezultate 

În cadrul studiilor efectuate atenție sporită a fost acordată caracteristicilor specifice ale 

apariției și evoluției periimplantitei la fiecare dintre pacienții incluși în studiu. În cadrul studiului 

au fost incluși 33 de pacienți cu vîrstă medie 53.39 ani (de la 29 pînă la 87), dintre care 23 femei și 

10 bărbați. În total la acești pacienți au fost inserate 181 implanturi dentare endoosoase, 83(45.8%) 

din care  sunt afectate de periimplantită. Toate implanturile afectate au fost supuse unui tratament 

chirurgical, dar 40(22,1%) dintre ele sau eliminat în legătură cu indicațiile către procedura 

explantării.  

 

Figura 3.1. Rezultate cantitative ale tratamentului. 

 

Cazuri de periimplantită au fost structurate în concordanță cu arcada dentară, momentul 

apariției procesului patologic și tipul de implante inserate. A fost evidențiate aproximativ același 

număr de cazuri de boală la nivelul maxilarului superior și inferior. În ceea ce privește stadiul 

tratamentului implantologic, la care s-a produs complicația, rezultatele au fost așteptate: 

majoritatea complicațiilor inflamatorii au fost dezvăluite în perioada postprotetică, adică în timpul 

funcționării active a implanturilor. 
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A. B.  

Figura 3.2. (A) Incidența periimplantitei in concordanță cu arcada afectată. (B) Incidența 

periimplantitei in conformitate cu momentul apariției. 

 

Din număr total de implante endoosoase 176 au fost de tip conic, iar restul 5 au fost de tip 

lamă. La implante conice procese înflamatoare s-a depistat in 44.32% de cazuri. La 100% de 

implanturi lama au fost depistate semnele clinice de periimplantită. Astfel de rezultate se explică 

prin faptul că acest tip de implante este învechit și nu îndeplinește cerințele moderne pentru utilizare 

pe termen lung. 

 

Figura 3.3. Tipuri de implante incluse în studiul. 

 

În cadrul studiului efectuat 30,30% de pacienți au primit tratamentul care constă în 

chiuretajul periimplantar cu crearaea accesului chirurgical. Încă în 3,03% de cazuri chiuretajul a 

fost suplimentat cu implantoplastie pentru a obține un rezultat mai predictibil. În 57,58% de cazuri 

date implantele afectate au fost eliminate conform indicațiilor prin procedura numită explantare. 
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Explantarea în 6,06% de cazuri era folosita în ansamblu cu implantoplastie, și în 3,03% era 

suplimentată cu frenuloplastie cu laser pentru a obține vindecarea mai ușoară a defectului 

țesuturilor moi. La distanța de 6 luni la majoritatea pacienților s-au demonstrat rezultate 

satisfăcătoare după tratamentul efectuat. 

 

Figura 3.4. Abordări chirurgicale utilizate în studiul.  

După caz, la necesitate au fost aplicate metodele augmentative pentru reconstruirea conturului osos. 

Remediul principal pentru restabilirea volumului osos pierdut a fost materialul osos sintetic 

Colapol KP-3 LM, care a fost utilizat fie independent, fie pe lângă alte tipuri de materiale. 

 

Figura 3.5. Materiale de augmentare utilizate în studiul. 
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3.2. Discuții 

Este evident că cunoașterea patogeniei și etiologiei bolii facilitează foarte mult 

predictibilitatea tratamentului viitor. În acest sens, în studiu dat, se acordă o atenție considerabilă 

factorilor etiologici ca unul dintre cele mai importante aspecte ale evoluției periimplantitei. Сa 

urmare a colectării anamnezei și analizei datelor de diagnostic clinic și paraclinic, au fost 

identificați principalii factori de risc care au dus la dezvoltarea periimplantitei în grupurile de 

cercetare. Factorul etiologic principal al procesului inflamator este acțiunea toxinelor din flora 

bacteriană, iar condițiile specifice care contribuie la activarea bacteriilor sunt numite factori 

predispozanți. 

 

Figura 3.6. Incidența factorilor predispozanți.  

 

Conform datelor obținute din studiu, a fost stabilit factorul cu cea mai mare incidență - 

igienă orală insuficientă. Acest factor are un efect direct asupra stării țesuturilor periimplantare, 

deoarece anume el determină cantitatea și calitatea florei microbiene, precum și timpul expunerii 

lor prelungite. S-a constatat că prezența permanentă a plăcii bacteriene în cavitatea bucală duce 

inevitabil la infectarea țesuturilor periimplantare și, ca urmare, la dezvoltarea periimplantitei. 

Pacientul B. din studiul nostru demonstrează efectul determinant al igienei insuficiente asupra 

dezvoltării periimplantitei.  
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A. B.  

Figura 3.7. Depuneri moi și dure abundente pe suprafată lucrărilor protetice fixe, care a fost 

înlăturate datorită prezenței periimplantitei avansate. (A) Din mandibula. (B) Din maxilla. 

 

Al doilea factor cel mai important este timpul de areadresare al pacientului după ce a primit 

tratament implantologic. Acest criteriu reflectă în mod direct gradul de cooperare al pacientului, 

precum și nivelul său de responsabilitate pentru propria sănătate. Se știe că, pentru prevenirea 

complicațiilor inflamatorii, pacienților la care sa efectuat tratament cu implante se recomandă să 

efectueze examinări periodice cel puțin o dată pe an. Depistarea timpurie contribuie la un 

prognostic mai favorabil al tratamentului, iar formele ușoare ale bolii răspund mai bine la terapie 

decât la cele avansate. Pe baza acestui lucru, se poate concluziona că neadresare la timp crește 

semnificativ riscul de a dezvolta forme severe de periimplantită, iar pacientul este în întregime 

responsabil de consecințele posibile. Studiul nostru a demonstrat o rată a periimplantitei mai 

frecventă în cazul adresării cu întârziere (2-5 ani după protezarea).  

 

Figura 3.8. Corelație între timpul de readresare și riscul de dezvoltare a periimplantitei.  
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Mai mult de asta, există riscul de periimplantită în caz de încălcare a termenilor de osteointegrare. 

Un exemplu de astfel de caz este pacientul H. din studiul nostru, care nu s-a adresat la timp pentru 

instalarea lucrării protetice, astfel încât perioada de osseointegrare sub mocoasă a durat mai mult 

de 2 ani. Drept urmare, sub influența presiunii cronice din partea dinților antagoniști, au apărut 

modificări ischemice în țesuturile din jurul coletului implantului. Microgăurile au apărut în 

membrana mucoasă care a acoperit implantul, iar implantul a fost infectat sub gingie. Drept urmare, 

aceasta a dus la dezvoltarea periimplantitei în perioada anterioară încarcarii funcționale. 

 

A.  B.  

Figura 3.9. Periimplantită în perioadă de osteointegrare.  

(A) Radiografie din 02.08.2017, direct după implantare. (B) Radiografie din 30.07.2019, după 2 

ani de osteointegrare fară incarcarea funcționala, prezența periimplantitei. 

 

Unii autori indică o corelație între prezența gingiei cheratinizate și apariția periimplantitei. 

Pe baza datelor din studiul nostru, nu a fost dezvăluit un rol semnificativ al acestui factor în 

dezvoltarea periimplantitei, deoarece în 81,82% din cazuri periimplantita s-a dezvoltat chiar și în 

prezența gingiei cheratinizate. Cu toate acestea, este necesar de remarcat faptul că la maxilă gingie 

cheratinizată a fost absentă de 4 ori mai des decât la mandibulă. 
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Figura 3.10. Incidența periimplantitei în conformitate cu biotipul de gingie și prezența gingiei 

cheratinizate. 

Din punct de vedere clinic, au fost descoperite manifestări clasice ale acestei patologii. 30 

de pacienți prezintă semne de inflamație acută, cum ar fi edemul mucoasei, sângerare la sondare și 

prezența eliminărilor purulente din sulcul gingival. La 3 pacienți, manifestările acute nu sunt 

observate din cauza reactivității reduse, dar sunt prezente semnele radiologice corăspunzătoare, 

cum ar fi defecte osoase circulare în jurul coletului. 

 

Figura 3.11. Prezența semnelor clinice a periimplantitei. 

Toate cazurile de periimplantită incluse în studiu pot fi caracterizate de gradul mediu (24,24%) și 

avansat (75,76%). Tratamentul unor astfel de defecte necesită intervenție chirurgicală 



34 

 

3.3. Caz clinic №1. 

Pacientul P/N, F/37 ani cu acuze privind prezența eliminărilor purulente, mirosul neplăcut din 

cavitatea bucală și defectului estetic la nivelul d. 2.1 a solicitat asistența stomatologică în vederea 

îndepărtării patologiei prezentate.  

Examenul clinic a fost efectuat conform etapelor protocolului de examinare a pacientului standard, 

a indicat eliminări purulente și schimbarea culorii țesuturilor periimplantare, deasemenea s-a 

efectuat OPG (figura 3.12.) care a indicat prezența radiotransparenței în jurul implantului dentar. 

În urma examenului clinic și paraclinic a fost stabilit Diagnosticul de Periimplantita la nivelul 

d.2.1 

Planul de tratament a fost adoptat în colaborare cu specialiști în domeniu (Terapeut, Protetician, 

Chirurg stomatolog). Luînd în considerație situația clinică,(figura 3.13.)  de comun acord cu 

pacientul, a fost aprobat planul de tratament care prevede chiuretajul periimplantar și regenerare 

osoasă ghidată a defectului osos. 

    

Figura 3.12. Rentgendiagnostic a periimplantitei la nivelul 2.1. (A) OPG. (B) Secțiune mărită din 

OPG la nivelul implantului 2.1 

    

Figura 3.13. Aspectul clinic preoperator.      Figura 3.14. Decolarea lamboului muco-periostal. 
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Figura 3.15. Înlăturarea țesutului de granulație.    Figura 3.16. Decontaminarea ultrasonică. 

    

Figura 3.17. Analiza defectului osos. (A, B) 

    

Figura 3.18. Augmentarea defectului cu material xenogen BioOss și Colapol KP-3LM. (A,B) 
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Figura 3.19. Aplicarea materialului sintetic Colapol KP-3 LM .Figura 3.20. Suturarea plăgii.  

    

 

Figura 3.21. OPG 6 luni după intervenție.  

 

3.3.1. Concluzie 

Acest caz clinic ilustrează că este posibilă eliminarea cu succes a manifestărilor clinice ale 

inflamației asociate cu periimplantia, restabilirea nivelului osos și oferirea unui prognostic 

favorabil pe timp îndelungat.  

 

3.4. Caz clinic №2. 

Pacientul S/O, M/53 ani cu acuze privind prezența eliminărilor purulente, mirosul neplăcut din 

cavitatea bucală și durerilor periodice la nivelul d. 4.4, 4.5, 4.6 a solicitat asistența stomatologică 

în vederea îndepărtării patologiei prezentate.  
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Examenul clinic a fost efectuat conform etapelor protocolului de examinare a pacientului standard, 

a indicat eliminări purulente și schimbarea culorii țesuturilor periimplantare, deasemenea s-a 

efectuat OPG (figura 3.22.) care a indicat prezența radiotransparenței în jurul implanturilot dentare 

inserate.  

În urma examenului clinic și paraclinic a fost stabilit Diagnosticul de Periimplantita la nivelul d. 

4.4, 4.5, 4.6.  

Planul de tratament a fost adoptat în colaborare cu specialiști în domeniu (Terapeut, Protetician, 

Chirurg stomatolog). Luînd în considerație situația clinică,(figura 3.23.)  de comun acord cu 

pacientul, a fost aprobat planul de tratament de chiuretajul periimplantar și regenerare osoasă 

ghidată a defectului osos. 

 

 

Figura 3.22. OPG în scop diagnostic. 

    

Figura 3.23. Aspect clinic preoperator.                 Figura 3.24. Detectarea dimensiunilor externe a   

defectului. 
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Figura 3.25. Decolarea lamboului muco-periostal. Figura 3.26. Înlăturarea țesutului de granulație.     

    

Figura 3.27. Augmentare defectului cu material    Figura 3.28. Prepararea membranelor A-PRF. 

sintetic Colapol KP-3 LM. 

    

Figura 3.29. Adaptarea membranelor A-PRF.      Figura 3.30. Suturarea plăgii. 
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Figura 3.31. OPG după un an postchirurgical.  

 

 

3.4.1. Concluzie 

Tratamentul chirurgical demonstrează rezultate bune de durată lungă, dar pentru a obține 

aceste rezultate este necesară respectarea atentă a protocoalelor de tratament. În cazul leziunilor 

periimplantare, prognosticul cel mai favorabil poate fi obținut doar cu cooperarea activă a 

pacientului. Reținerea pe termen lung a rezultatelor tratamentului este posibilă cu depistarea cât 

mai timpurie a patologiei.  

 

3.5. Metode de diagnostic 

3.5.1. Metode clinice 

În ultima perioadă implantologia orală a fost larg utilizată în rezolvarea edentațiilor, 

devenind tratament de rutină pentru foarte multe cazuri clinice. Identificarea complexității 

cazuisticii și planificarea corectă este esențială în succesul tratamentului. În acest scop investigația 

Imagistică joacă un rol vital în corecta evaluare a suportului osos. Metodele de diagnosticare a 

infecțiilor periimplantare constau atât în examinarea clinică, cât și în utilizarea investigațiilor 

complementare. Examinarea clinică se efectuează prin inspecție și sondare cu sondă parodontală 

din material plastic. Apariția recesiunii gingivale în primele 6 luni după încărcarea funcțională a 

implantelor, poate fi corelată cu remodelarea fiziologică a țesuturilor moi și foarte rar influențează 

pronosticul de durata al implantului. Prezența eliminărilor purulente este un semn concludent al 

procesului inflamator, și în cele mai frecvente cazuri, este prezent un defect osos extins. [21] 
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3.5.2. Diagnostic paraclinic 

Investigațiile complementare constau în: - analiza microbiologică a fluidului din șanțul 

periimplantar; - testarea cu periotestul a stabilității implantului; - verificarea calității integrării 

osoase prin analiza frecvenței de rezonanță; - efectuarea unor radiografii pentru analizarea 

resorbției osului periimplantar. Testarea stabilității implantului cu ajutorul periotestului nu este 

întotdeauna relevantă deoarece în unele situații implantul poate rămâne imobil chiar în contextul 

unei resorbții osoase semnificative. Verificarea calității integrării osoase prin analiza frecvenței de 

rezonanță se dovedește a fi mai utilă. O mucozită periimplantară reprezintă stadiul incipient al 

infecției periimplantare și se manifestă prin eritem mucozal, edem, hiperplazie, secreție seroasă, 

sângerare la sondare ușoară și adâncime de sondare nemodificată sau ușor mărită în comparație cu 

statusul inițial. Ea nu se asociază însă nici cu resorbții osoase și nici cu formarea unor pungi 

periimplantare, statusul radiologie fiind nemodificat. O periimplantită reprezintă formă mai 

avansată de infecție periimplantară, manifestată prin: - adâncime de sondare mărită față de situația 

inițială (>4mm); - sângerarea la sondarea ușoară; - secreție purulentă de la nivelul pungii 

periimplantare; - durerile osoase surde în profunzime; - status radiologie modificat, cu resorbție 

osoasă evidentă. [19] 

Pentru a evalua starea țesutului osos în regiunea implantelor dentare, de obicei se 

folosește radiografia. Această metodă este indicată în cazul manifestărilor clinice inflamatorii. 

Pentru determinarea morfologiei defectelor osoase este necesară asocierea examenului cline și 

radiologie, dar de obicei formă precisă a defectelor este vizualizată după reflectarea lamboului 

mucoperiostal.[l7] Imediat după protezare este indicat realizarea unei radiografii panoramice care 

servește ca reper pentru monitorizarea ulterioară a stării țesuturilor periimplantare. Astfel 

examenul radiologic poate fi utilizat pentru monitorizarea schimbărilor de înălțime a țesutului 

osos. Sunt descrise cele mai diverse forme ale defectelor osoase, de la circulare pînă la orizontale. 

În regiunea implantelor unidentare, frecvent se întâlnesc defecte circulare, care se deosebesc de 

pierderile osoase verticale și orizontale din parodontită. [21] În ultimul deceniu, imaginea 3D a 

facilitat diagnosticarea oferînd posibilitatea de a planifica virtual intervenția chirurgicală, ce crește 

semnificativ probabilitatea unui rezultat favorabil al tratamentului. [25] 

 

3.5.3. Diagnostic diferențial 

Este foarte importantă diferențierea defectelor cu caracter inflamator de la nivelul 

țesuturilor periimplantare cu cele cu caracter biomecanic. Complicații cu caracter biomecanic sunt 

considerate fracturile implantare sau fractură lucrării protetice, ce poate condiționa defectul osos 

la nivelul suportului osos de susținere. Imaginea radiologică în caz de fractură poate fi confundată 
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cu periimplantită, diagnosticul final se stabilește după înlăturarea suprastructurii. Dezintegrarea 

implantului în rezultatul ocluziei traumatice se justifică prin apariția microfisurilor între suprafața 

implantului și suportul osos. Mobilitatea implantului este dovada dezintegrării lui totale. Odată cu 

dezintegrarea implantului dentar are loc încapsularea lui fibroasă. Infectarea ulterioară este cauza 

principală care îl determina pe pacient să se adreseze la medic. În caz de dificultate de diferențiere 

a dezintegrării implantului dentar de periimplantită,este indicat examenul radiologic OPG și 

tomografia computerizată CBCT.  

Complicațiile chirurgicale și rezultatele negative pot fi evitate printr-o pregătire adecvată 

și o abilitate professională pe măsură. Un studiul de specialitate a demostrat o incidență a 

complicațiilor implantologice de 60% la medicii începători, și o rată a complicațiilor de 8% la 

medicii cu o experiență de cel puțin 10 ani. [26]  

 

 

 

 

Concluzii generale 

1. Datele literaturii de specialitate sunt suficient de informative pentru a crea o viziune generală 

privind cauzele și metodele de management a complicațiilor biologice ale tratamentului 

implantologic. 

2. Metodele de profilaxie și tratament sunt foarte variate datorită lipsei unor criterii exacte de 

clasificare a complicațiilor implanto-protetice, fapt ce face dificilă implimentarea unui tratament 

adecvat 

3. Utilizarea în practică a terapiei preimplantare și a unui protocol unic și complex de menținere 

permite păstrarea rezultatelor în timp. 
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