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LISTA ABREVIERILOR

AMX - amoxicilina

MTZ - metronidazol

ZOE - zinc oxid eugenol

CHX - clorhexidina

Ti - titan

MMA - metilmetacrilat

EWOP - European Workshop on Periodontology

PI - indicele plăcii (engl.- plaque index)

BOP - sângerare la sondare (engl.- bleeding on probing)

LOC - leziune odontală coronară

PD - adâncimea sondării (engl.- probing depth)

CAL - nivelul atașamentului gingival (engl.- clinical attachment level)

KT - țesut cheratinizat (engl.- keratinized tissue)
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INTRODUCERE

Actualitatea temei

În ultimii 30 de ani folosirea implantelor dentare pentru sprijinirea construcțiilor ortopedice

a demonstrat o recunoaștere universală în calitate de alternativă viabilă pentru metodele de

protezare tradiționale.

Perfecționarea treptată a tehnicilor chirurgicale a adus la lărgirea semnificativă a

indicațiilor către folosirea implantelor stomatologice. Popularitatea acestei metode de reabilitare

a crescut și datorită ratei de supraviețuire a implantelor mai mare de 90-95% pe un termen de

peste 5 ani. Se află în scădere constantă și rata complicaților, care inițial aveau loc în mai mult de

50% de implante. Însă, deoarece numărul implantelor instalate crește rapid, numărul absolut de

complicații este și el în plină creștere. Se presupune că trendul aceste pe viitor se va menține.

La răsăritul implantologiei stomatologice succesul tratamentului se aprecia exclusiv după

faptul prezenței fizice a implantelor în cavitatea bucală o anumită perioadă de timp. Și în prezent

se mai speculează uneori în acest sens. Însă, este important de subliniat, că ”supraviețuirea”

implantului nu totdeauna înseamnă ”succesul” implantului. Este important de delimitat clar

aceste două definiții, valorile cărora exprimate în ani practic niciodată nu coincid.

Motivele eșecului sunt complicațiile, care pot fi ”mecanice” și ”biologice”, precoce și

tardive. Conform datelor statistici cele mai des întâlnite sunt periimplantita și mucozita

periimplantară, afectând în mediu respectiv 20% și 50% de pacienți. S-a completat substanțial și

lista factorilor etiologici și de risc. Printre cele mai recente se enumeră: contaminarea

tehnologică a suprafeței implantare, teoria stresului oxidativ, fenomenul micro-decalajului la

nivelul conexiunii implant-abutment, micro-mobilitatea la nivelul interfeței implant-abutment,

procese de hidroliză a aliajului de Ti în organismul uman etc.

Pentru a asigura un rezultat favorabil pe termen lung sunt necesare măsuri de profilaxie și

tratament timpuriu la apariția primilor simptome în zona periimplantară, obligator însoțite de un

diagnostic pe măsură. Importanța diagnosticului adecvat îl confirmă postulatul antic ce

sugerează: ”Cine diagnostică bine, acela tratează bine”. Atât la depistarea complicațiilor, cât și în

alegerea metodelor de tratament și profilaxie, principiul mai arhaic ”ce va fi dacă...” a fost treptat

înlocuit cu unul nou ”ce de făcut dacă...”. Criteriile pentru stabilirea diagnosticului

de ”periimplantită”, ”mucozită periimplantară” și a ”stării de sănătate” sunt deja stabilite și

unanim acceptate [63], chiar și la pacienți primari, fără o istorie clinică clară [7, 61].

Însă, în ceea ce privește tratamentul deocamdată nici pe departe nu este totul clar, deoarece

majoritatea modalităților terapeutice propuse sunt bazate pe observații empirice [58]. În ciuda

faptului, că în literatura de specialitate apar tot mai multe date, consacrate studiului metodelor de

tratament a periimplantitei, în majoritatea cazurilor metodele respective prezintă modificările
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protocoalelor folosite în tratamentul maladiilor parodontale. Cu regret, din cauza insuficienței

datelor științifice precise, selectarea tacticii de tratament în majoritatea cazurilor se bazează pe

experiența clinică personală a medicului. Nu sunt până la urmă elucidate toate riscurile, legate de

tehnicile utilizate în tratamentele respective. Conform unei afirmații comune, o procedură

medicală poate fi considerată inofensivă când riscul constituie mai puțin de 1:100000. În

implantologia orală acest indice este absolut nerealizabil, însă nu trebuie să constituie un

impediment în căutarea soluțiilor de reabilitare în caz de eșec a tratamentului implanto-protetic.

De aceea, este necesară elaborarea unei secvențe metodologice comune în luarea deciziilor din

punct de vedere a practicii convenționale, a compromisului admisibil și a alternativelor

acceptabile cu scopul atingerii rezultatelor cât mai predictibile și de lungă durată.

Scopul principal a tratamentului chirurgical și celui non-chirurgical este decontaminarea

suprafeței implantului, înlăturarea depunerilor dure și moi prin crearea accesului către implant și

defectul osos. Un alt obiectiv important este refacerea defectelor osoase acolo, unde este cazul.

Abordarea chirurgicală cuprinde metodele: cu lambou, rezective și regenerative. Conștientizarea

particularităților a fiecărei din tehnici permite să înțelegem, să presupunem și să ghidăm

răspunsul organismului. Deseori, însă, explantarea rămâne ultima soluție posibilă, atunci când

toate variantele au eșuat. Sau, de ce nu, chiar în scopuri profilactice - pentru a păstra osul în

vederea unei implantări repetate, pentru salvarea implantului sau dintelui vecin, a altor structuri

anatomice importante, pentru a preveni diseminarea infecției în organism etc. Și aici literatura de

specialitate propune o gamă largă de soluții. Totodată, elucidarea potențialelor avantaje și

dezavantaje a tehnicilor propuse este și până în ziua de azi un deziderat nerealizat până la urmă.

Alegerea unei tehnici în comparație cu altele deocamdată nu este justificată științific [26],

ceea ce impune necesitatea continuării cercetărilor.

Cele expuse mai sus ne-a determinat să efectuăm o analiză minuțioasă a literaturii de

specialitate în ceea ce privește etiologia, epidemiologia, diagnosticul și metodele de tratament a

complicaților reabilitării implanto-protetice. De asemenea, am fost motivați să facem o analiză

comparativă a tehnicilor terapeutice existente prin prisma cazurilor clinice reale, prezente în

studiul de față. Luând în considerare contextul socio-economic, impus de pandemia COVID-19

[72], precum și limitarea accesului la asistență medicală stomatologică și respectiv agravarea

afecțiunilor periimplantare, s-a acordat o atenție particulară și metodelor de explantare.
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Scopul lucrării

Evaluarea factorilor etiologici a complicațiilor în reabilitarea implanto-protetică și analiza

comparativă a metodelor de management disponibile.

Obiectivele lucrării

1. Analiza datelor literaturii de specialitate privind etiologia, epidemiologia și metodele de

diagnostic și management ale complicațiilor tratamentului implantologic.

2. Studierea și analiza conform criteriilor de apreciere a pacienților cu complicații a

tratamentului implantologic.

3. Analiza comparativă între metodele chirurgicale de tratament (conservative și radicale).

4. Elaborarea recomandărilor de conduită în alegerea tacticii de tratament a periimplantitei.

Importanța practică a tezei de licență

Afecțiunile cavității bucale, mai ales edentațiile, pot compromite posibilitatea pacientului

de a savura din plăcerea masticației și chiar duce la invalidizare cu consecințe grave socio-

economice. Reabilitarea implanto-protetică vine în întâmpinarea necesităților cu soluții eficiente

și de ultimă oră. Însă, întâlnit la început ca o panacee, tratamentul implantologic a scos la iveală

un șir de probleme, și anume creșterea numărului de complicați și necesitatea de a interveni

prompt pentru rezolvarea acestora în perioada post-implantară.

Importanța tezei este accentuată prin faptul că și până la ora actuală nu există algoritme

clare de management a complicațiilor periimplantare care să fie justificate științific și aplicabile

în practica de zi de zi. În acest context este de o importanță primordială orientarea către pacient

și necesitățile lui.
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1. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI

1.1 Definițiile

Starea de sănătate, mucozita periimplantară, periimplantita

Astăzi reabilitarea pacienților edentați total sau parțial prin intermediul implantelor a

devenit o procedură de rutină. Totodată numărul pacienților/implantelor cu complicații în

regiunea periimplantară este în continuă creștere [64, 44]. Cele mai frecvente din ele fiind

periimplantita și mucozita periimplantară.

De-a lungul anilor au fost propuse diferite concepții în ceea ce privește definiția acestor

maladii. Primele încercări sunt întreprinse simultan cu acceptarea existenței acestora la Ittingen,

Elveția in 1993 (1st European Workshop On Periodontology), adică la începutul erei moderne a

implantologiei. Atunci periimplantita a fost caracterizată ca “un proces inflamator care afectează

funcția țesuturilor în jurul implantului osteointegrat rezultând în pierderea osului de suport”

(Albrektsson T. și Isidor F., 1994) [1]. Până atunci afecțiunea respectivă nu era identificată ca

unitate nosologică și respectiv aproape nu prezenta un obiect de studiu și nici nu era tratată

conștient în nici un fel.

În ultimii 3 decenii definițiile nu au suferit schimbări esențiale. La momentul actual este

unanim acceptat: în timp ce “mucozita periimplantară” reprezintă o reacție inflamatorie

reversibilă a mucoasei în jurul unui implant funcțional, “periimplantita” înseamnă o reacție

inflamatorie obligatoriu asociată cu pierderea osului de suport în jurul unui implant în funcție[7].

Este logic și există un consens între cercetători că mucozita totdeauna anticipează

periimplantita. Procesul de conversie a mucozitei în periimplantită totuși rămâne o enigmă de

descoperit în continuare. Este cert însă faptul că ambele afecțiuni au o etiologie infecțioasă legată

nemijlocit de dezvoltarea biofilmului cu conținut bacterial bine cunoscut.

Implantele moderne în funcție au un termen de “supraviețuire” destul de mare ajungând cu

ușurință și până la 10 ani. Însă “succesul” lor pe termen lung nu este la fel și sigur nu depășește

termenul lor de supraviețuire. Motivul acestui dezechilibru constă în apariția complicațiilor

“mecanice” și “biologice” [19].

Eșecurile reabilitării implanto-protetice la fel pot fi divizate în “precoce” dacă s-au produs

înainte și “tardive” dacă s-au manifestat după încărcare funcțională.

Mult mai rar se întâlnesc așa stări patologice periimplantare ca hiperplazia mucoasei, abces

periimplantar, dar și mai exotice ca granulom piogenic, carcinom giganto-celular periimplantar,

carcinom scuamos, carcinom metastatic etc. Aceste condiții ca de altfel și fracturile implantare

pot mima simptomele patologiilor induse de biofilm [61].
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1.2 Epidemiologia

Implantele dentare la moment sunt cea mai sigură alternativă in substituția dinților lipsă

indiferent care ar fi cauza pierderii lor. Și cum a fost menționat mai sus predictibilitatea acestei

metode este destul de înaltă cu rata de supraviețuire în jurul 90-95% pe un termen de peste 5 ani.

Rata de supraviețuire însă e mult mai optimistă în comparație cu rata de succes: un implant poate

avea destul suport osos și absență de mobilitate (supraviețuire pozitivă), dar să prezinte un eșec

(succes negativ) dacă permanent este înconjurat de un manșon de țesut moale inflamat. Prin

urmare criteriile de evaluare trebuie să fie bine definite. Mai ales că aceste complicații au

consecințe semnificative economice și afectează percepția pacienților către tratamentul respectiv.

În revizuirea sistematică Berglundh et al. (2002) au raportat pentru prima dată asupra

incidenței complicațiilor biologice și au sugerat că valorile acesteia probabil sunt subestimate. A

fost scoasă la iveală lipsa în studiile de specialitate a unor criterii unice de determinare a

parametrilor clinice. Tot ei au atras atenția la faptul că în totalul de literatură revizuită

complicațiile biologice au fost prezentate ca procentaj a implantelor și nu a persoanelor afectate.

Zitzmann et al. (2008) pe baza analizei de literatură disponibilă până 2007 au prezentat o

revizuire asupra prevalenței afecțiunilor periimplantare. Și ei au atras atenția la faptul că sunt

efectuate prea puține studii transversale a persoanelor reabilitate prin implante și aproape nu sunt

studii ce ar prezenta date asupra prevalenței maladiilor periimplantare.

La al 6-ea Workshop in Parodontologie (Lindhe & Meyle 2008) au fost prezentate următoarele

date: mucozita a fost găsită în 50% de indivizi-purtători de implante, în timp ce periimplantita a

afectat de la 28% până la 56% de subiecți [49].

Variabilitatea raportată se explică prin mai multe factori, inclusiv metodologia aleasă,

perioada minimă de follow-up sau eterogenia definițiilor a bolilor periimplantare (Tommasi &

Derks 2012)[15]. Chiar dacă majoritatea cercetătorilor aplicau definițiile recomandate anterior

(Albrektsson & Isidor 1994, Zitzmann & Berglundh 2008), definițiile de caz folosite variau

sensibil în ceia ce privește pragul pierderii osoase. Este evident că această varietate de praguri

influențează indicii ratei de îmbolnăvire [21].

Pentru a depăși neajunsurile expuse de Tommasi și Derks, a facilita și standartiza într-o

oarecare măsură viitoarele cercetări, la al 8-ea Workshop in Parodontologie de către Sanz și

Chapple (2012) au fost propuse definiții de caz pentru mucozita și periimplantita [63]. Pentru

definirea unui caz ca periimplantita este preferabil să se bazeze pe BoP (indicele de sângerare la

sondare) și/sau supurație, resorbție osoasă și PiPD (adâncimea de sondare periimplantară). Iar în

cazul lipsei radiografiei inițiale pentru studierea prevalenței este recomandat ca punct de reper

pragul distanței verticale de 2 mm de la nivelul osos marginal după o eventuală remodelare

biologică post-implantară, plus inflamația. Pentru studiul incidenței cînd sunt la dispoziție
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măsurări radiologice inițiale, a fost aleasă o pierdere osoasă de 1-1,5 mm în combinație cu

inflamația.

1.3 Etiologia

Printre factorii care declanșează sau mențin procesele inflamatorii și de resorbție osoasă

distingem factorii legați de starea organismului-gazdă, de procedee chirurgicale, de manoperele

ortopedice și caracteristicile implantelor propriu zise [2].

Reieșind chiar din definiția periimplantitei, ea reprezintă un proces inflamator cronic

infecțios legat de formarea biofilmului [69].

1.3.1 Biofilmul bacterial. În favoarea factorului microbian vorbește și corelația directă

între nivelul igienei bucale și rata periimplantitei. La workshopul mondial din 2017 au fost aduse

dovezi certe că periimplantita este prezentă acolo unde accesul către igiena bucală adecvată este

limitată din diferite motive [7].

În același timp nu totdeauna pierderea osului este declanșată de prezența

microorganismelor dar este legată de un răspuns imun la prezența corpului străin. Situația dată

poate fi datorată tipului de material, defectelor mecanice sau contaminării chimice a suprafeței

implantelor în timpul proceselor tehnologice.

1.3.2 Periimplantita versus parodontita. Cum a fost menționat mai sus periimplantita

totdeauna își are debutul în forma de mucozită. Conversia respectivă de mulți este comparată cu

trecerea gingivitei în parodontită cu formarea progresivă a biofilmului și pungii osoase. Însă

analizele histologice în experimente pe câini au dovedit faptul că în periimplantită zona

infiltratului cu celulele inflamatorii este mult mai voluminoasă, se extinde intim către os și

conține o proporție considerabil mai mare de granulocite neutrofile și osteoclaste decât în

parodontite. Magnitudinea destrucției osoase și agresivitatea procesului la fel diferă, uneori cu

prezența focarelor microscopice de osteomielită.

1.3.3 Parodontită în anamneză. Există destule dovezi ce confirmă conceptul că la pacienți

cu parodontită în anamneză riscul eșecului a reabilitării implanto-protetice este mare. În studii

comparative s-a dovedit că rata periimplantitei este mai înaltă la pacienți cu dinții parodontopați

extrași decât la subiecți cu edentația parțială din cauza LOC. Ea este mai înaltă și la pacienți cu

parodontită agresivă decât la aceea cu parodontită cronică.

Flora bacteriană în periimplantită conține cantități considerabile de spiroheți și bacili

mobile mai ales la pacienți cu edentația parțială ca rezultat a parodontitei [16]. Într-un studiu

recent Renvert et al. a relatat că Neisseria mucosa, F. Nucleatum și Capnocytophaga sputigena

au fost găsite atât pe suprafața implantului cât și subgingival la dinți naturali. Iar pungile cele
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mai adânce au fost descoperite în focare cu o cantitate mai mare de E. corrodens, P. gingivalis și

Micromonas micros.

Translocarea florei susmenționate de pe dinți pe implante indică risc sporit de auto-

infectare și relevă necesitatea luării măsurilor profilactice înainte intervențiilor de implantare. Și

Rocuzzo et al. sunt de părere că pacienții cu parodontită în anamneză prezintă o rată mai joasă de

supraviețuire a implantelor, dar și un număr semnificativ mai mare de situsuri periimplantare cu

pierdere de os. Tot ei sugerează necesitatea tratamentului de menținere obligatoriu pentru

prevenirea reinfectării la pacienții parodontopați.

1.3.4 Fumatul. Fumatul poate fi cu siguranță considerat un factor de risc în dezvoltarea

periimplantitei, însă și în cazul dat nu există o unanimitate între autori.

Într-un studiu retrospectiv decenal Kan et al., comparând două grupuri de fumători și

nefumători după implantarea prin metoda de sinus-lifting, au constatat că după 3 ani rata de

succes e mai joasă în primul grup (65,3%) în contrast cu grupul nefumătorilor(82,7%). Curios,

dar numărul țigărilor fumate zilnic practic nu a influențat rezultatele la fumători [46].

DeLuca și Zarb au prezentat un studiu vast de 20 de ani asupra 235 de subiecți cu 767 de

implante Branemark instalate. Nu a fost notată nici o diferență între fumători și nefumători în

primul an de observație, ceea ce nu se poate spune despre perioada succesivă.

Este evident că totuși într-o măsură oarecare fumul influențează reușita terapiei implantare.

Este adevărat că nicotina și metaboliții săi influențează metabolismul țesutului conectiv și a

osului prin inhibarea sintezei de colagen și diminuarea absorbției calciului în intestin. Plus la asta

în fumul de tutun se conțin mulți iritanți, toxine, radicali liberi, cancerigeni. Sub influența

fumului mucoasa deseori se dehidratează și se supraîncălzește, se schimbă pH-ul, se alterează

răspunsul imun față de infecții microbiene, inclusiv fungi și viruși. Nu în ultimul rând se

micșorează drastic aprovizionarea cu sânge cu efecte de hipoxie și acidoză.

1.3.5 Designul supra-construcției. Unul din motive care împiedica realizarea igienei și

deci duce la instaurare și avansarea periimplantitei ar fi construcția ortopedică prin designul său,

prin poziția sa sau componentele sale retentive.

De Serino et al. a fost demonstrat că chiar și la pacienți care efectuează regulat proceduri

de igienă designul părții protetice joacă un rol important în acumularea biofilmului în jurul

protezelor fixate pe implante. În studiul respectiv 53 din 58 de subiecți nu aveau acces

satisfăcător în zona periimplantară. Este o situație tipică în protezele hibride unde sunt

satisfăcute așteptările estetice, însă etapa de menținere pe termen lung este îngreunată din cauza

accesului limitat la elementele juxtamucozale a supra-construcției. Imaginea similară se observă

și la coroanele artificiale singulare fixate pe implante la nivelul osului cu unghiul de emergență
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de 30 grade și profil convex. La coroanele fixate pe implante la nivelul mucoasei problema dată

nu este des observată [45].

În cadrul studiului clinic randomizat Tapia și Sanz după tratamentul conservativ a

periimplantitei aplicau schimbări în designul construcțiilor ortopedice pentru facilitarea accesului

la igienă. S-a observat că rezultatele clinice după debridarea mecanică standard sunt mult mai

satisfăcătoare și mai stabile în timp [76].

Facilitarea accesului prin crearea protezelor cu design optim sau modificarea lor ulterior

este la fel un mijloc sigur de profilaxie. Chiar și la pacienții cu mucozita periimplantară

preexistentă la etapa de menținere se constată o rată mai joasă de conversie a mucozitei în

periimplantită.

1.3.6 Ciment rezidual. Deși la moment nu s-a dovedit superioritatea fixării supra-

construcțiilor prin înșurubare, cementarea cu certitudine are efecte nefaste asupra țesuturilor.

Wilson et al. au demonstrat rolul de trigger a cimentului rezidual în apariția periimplantitei în

studiu clinic prospectiv, unde din 81% de subiecți afectați la 74% s-a produs vindecarea spontană

după înlăturarea mecanică a cimentului rezidual.

Linkevicius și Puisys în analiza retrospectivă de cazuri la fel au demonstrat rolul crucial a

urmelor de ciment în soarta țesuturilor periimplantare. În analiza dată în grupul cu prezența

cimentului rezidual 85% de subiecți au dezvoltat periimplantita, și numai 1,08% de pacienți din

al doilea grup cu fixare prin înșurubare. Mai mult decât atât, probabilitatea apariției

periimplantitei este mai mare la pacienți cu parodontită în anamneză [53].

Korsch et al. în 2015 la rândul lor au confirmat concluziile colegilor dar și au găsit o

corelație dintre tipul cimentului și riscul periimplantitei. S-a constatat că imaginea clinică și

radiografică totdeauna este mai gravă în cazul utilizării la fixare a cimentului metacrilat în

comparație cu zinc oxid eugenol și practic nu depinde de cantitatea reziduului depistat.

1.3.7 Ață dentară reziduală. Nu a rămas fără atenție nici ața pentru igiena spațiilor

interdentare. Van Velzen et al. au identificat 10 cazuri de periimplantită severă probabil legată de

prezența fragmentelor de floss în spațiul între elementele protetice și mucoasa. Ca confirmare

acestei idee după înlăturarea fragmentelor în 90% de subiecți s-a produs vindecarea spontană

[81].

1.3.8 Cantitatea gingiei keratinizate. Reieșind din definiția periimplantitei ea își are

debutul de la țesuturi moi. Până la momentul de față subiectul gingiei keratinizate este sursa

polemicilor înflăcărate.

Wennstrom et al. încă în 1994 au declarat că nici lățimea mucoasei masticatorii, nici

mobilitatea țesutului marginal nu au o influență semnificativă asupra controlului plăcii sau a

stării de sănătate a mucoasei periimplantare, determinată pe atunci prin sângerare la sondare.
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Deci în final, studiul nu a susținut conceptul că absența porției de țesut masticator atașat poate

compromite menținerea sănătății a țesuturilor moi periimplantare. Studiul respectiv a fost primul

și ultimul cu concluziile atât de categorice. Mai trebuie de subliniat faptul că în studiul respectiv

au fost incluse preponderent implantele din zona frontală, unde procedurile igienice cotidiane

sunt mai facilitate.

Contrariu lor la un an distanță (1995) importanța țesutului keratinizat a fost declarată de

Warrer et al. Ei au raportat că în implantele fără TK cu ligaturi aplicate experimental s-a

acumulat mai multă placă, s-a produs o recesie și pierdere atașamentului mai semnificative decât

în implantele cu TK [4].

La al 3-lea EWOP la Ittingen (1999) s-a sugerat că în condițiile unei igiene orale bune

natura mucoasei puțin influențează supraviețuirea implantelor pe termen lung. În același timp

igiena bucală precară poate duce la o afectare mai gravă a țesuturilor în jurul implantelor

înconjurate cu mucoasa alveolară decât implantelor cu mucoasa keratinizată. În plus procedurile

igienice de calitate sunt facilitate în prezența bandei adecvate de TK [50].

Mai recent Rocuzzo et al. în baza studiului comparativ prospectiv a ajuns la concluzia că

implantele ce nu sunt înconjurate cu KT sunt mai predispuse la acumulare de placă și recesie

țesutului moale chiar la pacienți cu igienă orală perfectă și terapie parodontală de suport pe

măsură. Acolo unde s-a produs resorbția crestei alveolare cu diminuarea adâncimii vestibulului

și KT insuficientă un transplant gingival liber poate aduce beneficii în facilitarea igienei bucale

[62].

Cu declarații similare a ieșit Wennstrom cu colegii la al 3-ea Conferința de Consens al

EAO (2012), ele fiind total opuse declarațiilor prezentate de el însuși 18 ani în urmă.

1.3.9 Caracteristicile suprafeței implantului. O importanță majoră au caracteristicile

suprafeței implantului [57]. În studiu pe câini cu periimplantita indusă artificial prin ligatură s-a

dovedit că suprafața rugoasă (de tip TiUnite) duce la o acumulare mai intensivă a biofilmului în

comparație cu suprafața netedă (produse prin frezare). Și respectiv biofilmul a fost răspândit mai

apical și volumul leziunii osoase mai extins. A fost sugerat că după declanșare periimplantita

progresează spontan și nu poate fi oprită desinestătător. Progresia spontană la fel este mai

pronunțată pe suprafața rugoasă decât pe cea netedă.

În același timp Zetterqvist et al. într-un studiu multicentric randomizat a demonstrat că nu

există un risk sporit de periimplantită pentru implante cu suprafața gravată integral cu acid, deci

rugoasă, în comparație cu implante cu design hibrid, deci parțial rugoase. Rezultate similare au

primit Renvert et al. care au comparat timp de 13 ani implanturi tratate prin abraziune cu TiO2 și

implante frezate de tip Branemark. Nici în acest caz nu s-a constatat o diferență semnificativă în

incidența periimplantitei între aceste două tipuri de suprafețe.
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1.3.10 Contaminarea chimică a implantelor. La momentul de față pe piața mondială a

implantelor sunt prezente aproximativ 400 de sisteme și fiecare producător pare să garanteze

calitate. Bineînțeles în mulțimea dată este inevitabil ca calitatea lor să difere. Diferența dată

deseori constă în prezența impurităților chimice.

Problema suprafețelor contaminate nu este una nouă, fiind pusă la discuție încă în anul

1987 de profesorul Gerhard Wahl din Universitatea Clinică din Bonn: “Cu regret, niciun implant

în acest studiu nu poate fi considerat curat. Așadar “murdăria sterilă” este implantată în osul

pacienților împreună cu implantele”.

Rezultate unui studiu mai recent efectuat pe 120 de unități ambalate steril, nu sunt mult mai

optimiste: 3 din 10 implante sunt contaminate.

Poluanții care afectează suprafața implantelor în timpul proceselor tehnologice pot fi de

natura anorganică (Ni, Se, Cr, Fe, Cd, urme de oțel inoxidabil ș.a.) și organică(materiale

termoplastice, polimeri sintetici, polisiloxani, acid dodecilbenzensulfonic ș.a.). Anume ultima

categorie prezintă un risc sporit de pierdere precoce a implantului sau de dezvoltare a

periimplantitei.

În 2021 au fost publicate rezultatele studiului întreprins de Duddeck (Președintele și

fondatorul fundației “Clean Implant Foundation”, Berlin, Germania) et al., care a studiat

implantele nemetalice. Implantele din ceramică fiind o alternativă promițătoare a acelor din titan,

păreau să fie lipsite de impurități tehnologice caracteristice sistemelor metalice. Însă și aici au

fost depistate urme de substanțe organice ca poliacetal, polioximetilen, acid

dodecilbenzensulfonic și erucamid, ultimele două substanțe fiind citotoxice. [23].

Situația se agravează atunci când particulele date se desprind de pe suprafața implantului.

Chiar dacă majoritatea din ele este fixată relativ ferm, detașarea se produce prin acțiunea forțelor

de fricțiune în procesul înserării în neoalveolă cu torque sporit, uneori chiar exagerat, din dorința

de a capătă cu orice preț o stabilitate primară bună.

La acest mediu nefast se adaugă și activarea sistemului imun la penetrarea oricărui material

dinafara corpului, care poate fi mai slabă sau mai agresivă, dar care inevitabil întotdeauna are loc.

Subliniind importanța aspectului contaminării suprafețelor implantare Tomas Albrektsson

(MD, PhD, RCPSG, Universitatea din Gothenburg, Suedia) a declarat: “Noi trebuie să știm, nu

să credem, că un implant specific nu e dăunător pentru pacienții noștri”

1.3.11 Micro-decalaj la nivelul joncțiunii implant-abuttment. La momentul de față mulți

cercetători susțin ideea existenței microscurgerilor bacteriene prin decalajul între corpul

implantului și abuttmentul sau corpul implantului și operculul de protecție. Acest fenomen

constituie un motiv serios de îngrijorare deoarece este cauza potențială de eșec.
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Pentru confirmarea temerii respective a fost efectuat un șir de studii analitice și

experimentale. De Fernandes et al. în ambele sisteme supuse studiului cu ajutorul microscopului

electronic performant a fost identificat un microdecalaj, care nu a depășit 2,5 mkm.

Microscurgeri bacteriene (Enterococcus faecalis) au fost depistate în aproximativ 50% de

specimene. Deci decalajul nesemnificativ din punct de vedere mecanic de 2,5 mkm permite

trecerea microorganismelor în țesut înconjurător după o prealabilă colonizare în interiorul

implantului [27]. Tot de ei a fost propusă o membrană pe bază de silicon care ar exercita rolul de

sealer cu rezultate promițătoare, dar care au nevoie de un studiu mai amplu și de lungă durată.

O atitudine mai sceptică au avut-o Jimbo și Albrektsson compărând implantele cu hex la

nivelul corticalei și implantele cu conexiune internă lipsite de microdecalaj la nivelul osului. E

adevărat, în primul an de studiu prima grupă a demonstrat o resorbție mai intensivă. Dar pe

parcursul anilor următori diferența nu a mai fost la fel de evidentă. Deci e greu de extrapolat

datele primite pe termen lung și imposibil de afirmat că poziția decalajului ar influența sensibil

rata de succes. Berglundh la al 3-lea EWOP la fel se alătura ideei că efectele decalajului

microscopic pe termen lung nu trebuie luate în considerație: “Datele clinice pe termen lung

demonstrează stabilitate în privința nivelului de os marginal cu sau fără prezența microscurgerii

bacteriene”.

1.3.12 Suprasolicitarea ocluzală. După principiile inginerești, cînd modulul de elasticitate

între două substanțe diferă și una dintre ele primește o sarcină mecanică, stresul este exercitat în

locul unde acele 2 materiale contactează. Modulul de elasticitate a dintelui și a osului cortical

sunt similare. De aceea când dintele este încărcat, nu se creează un stres semnificativ la interfața

crestală. Dimpotrivă, modulul de elasticitate a implantului din titan este de 5-10 ori mai mare

decât cel a corticalei. Anume aceasta diferența stă la baza teoriei pierderii osului marginal la

suprasolicitare ocluzală exagerată.

În studiul devenit deja clasic, Isidor et al. a demonstrat pe maimuțe că supraîncărcarea

implantelor duce la pierderea osului marginal [42]. Esposito et al. au relatat că aplicarea

suprasolicitării pe partea protetică poate duce la pierderea implantului sau poate provoca

periimplantita.

În contrast, Hetz-Mayfield et al. nu au observat o creștere semnificativă din cauza sarcinii

ocluzale exagerate în comparație cu grupul de control [38]. Renvert în cartea sa “Peri-implantitis”

atrage atenția că majoritatea studiilor la acest subiect au fost efectuate pe animale. De asemenea,

s-a observat că forța laterală ortodontică aplicată pe implante nu duce la resorbția osoasă în jurul

lor, ba din contra nivelul mineralizării crește. Forțele laterale exagerate pot duce la dezintegrare

complectă a implantului, dar fenomenul dat nu are nimic comun cu periimplantita și are semne

radiologice specifice.
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1.3.13 Malpoziția implantelor. In 2017 la EWOP a fost sugerat că malpoziția implantelor

este un factor predispozant pentru periimplantită datorită accesului limitat la igienă.

O altă problemă o reprezintă poziționarea prea vestibular. S-a demonstrat că lățimea critică

a osului vestibular pentru prevenirea resorbției marcate în sens vestibulo-lingual este 1,5 mm.

Când ea este mai mică poate avea loc periimplantita ca rezultat al expunerii suprafeței rugoase a

implantului în cavitatea bucală [56].

Poziționarea greșită în sens corono-apical la fel poate avea efecte negative. Se presupune că

poziția prea apicală a implantului poate crea condiții favorabile pentru instaurarea populațiilor

anaerobe. Această idee a fost confirmată într-un studiu recent. Au fost analizate doar implantele

singulare instalate cel puțin 5 ani în urmă. S-a constatat că periimplantita se dezvoltă mai des la

implantele plasate mai adânc de 5 mm față de joncțiunea smalț-cement a dinților restanți.

Plasarea eronată a implantului în sens mezio-distal poate prezenta un risc sporit. În primul

rând creează obstacole în efectuarea igienei orale. În al doilea, poate duce la remodelarea osoasă

exagerată sau necroza corticalei între implant și dinte sau implant și implant din cauza

vascularizării deficitare și ca consecință a fenomenelor de hipoxie și atrofie.

1.3.14 Torque-ul la instalare, subprepararea și condensarea osului. Uneori implantarea

într-un os cu densitate scăzută prezintă dificultăți. Pentru depășirea acestei situații și atingerea

stabilității primare suficiente se recurge la folosirea osteotomului, frezelor condensatoare, forarea

cu subpreparare a neoalveolei sau, cum a fost menționat mai sus, se apelează la implante cu

design specific. Utilizarea instrumentelor pentru condensare poate duce la micro-fracturi în

cadrul rețelei trabeculare de os spongios și ca consecință osul nu mai este capabil să transmită

sarcina ocluzală cu compromiterea stabilității secundare.

La fel sunt dereglate și rețelele vasculare cu instalarea hipoxiei locale. Procese similare au

loc și în cazul torque-lui exagerat [43]. Rolul dimensiunii frezelor de asemenea nu este de

neglijat. S-a constatat că la forarea cu freza cu diametrul 1,6 mm se produce 1050 mkm de

leziune juxtaimplantară, dar în cazul frezei cu diametrul 5 mm - 1400 mkm. Cu creșterea

diametrului viteza în contact cu osul la fel crește, deci mai multă energie se transmite țesutului cu

ridicarea locală a temperaturii cu crearea micro-focarelor de necroză.

1.4 Diagnosticul bolii periimplantare

La momentul de față se dispune de suficiente metode de diagnostic a maladiilor

periimplantare. Diagnosticul obiectiv este o sursă de informație pe baza căreia se efectuează

depistarea afecțiunii, formularea diagnozei, planificarea tratamentului, și observarea în perioada

postoperatorie. Efectuat la timp, poate avea un rol important în prevenirea trecerii a mucozitei

periimplantare în periimplantită.
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Investigațiile clinice

Analogic cu aprecierea statusului parodontal, în cercetările periimplantare e util să se

recurgă la determinarea criteriilor calitative și cantitative. Printre ele se numără indicele plăcii

(PI), indicele gingival (GI), indicele sângerării la sondare(BOP), prezența/absența eliminărilor

purulente, nivelul atașamentului clinic (CAL), recesia gingivală (GR) și adâncimea sondării (PD).

Indicele plăcii. Indicele clasic PI după Silness și Loe determină cantitativ prezența plăcii în

dea-lungul marginii gingivale și se calculă în felul următor: PI=suma valorilor indicelui/suma

suprafețelor studiate, unde valorile sunt 0, 1, 2, 3 [22]. Prima adaptare a indicelui (mPI) a fost

întreprinsă de Mombelli et al., unde 0-absența plăcii, 1-placa vizibilă după preluarea ei cu sonda

de pe partea lustruită a implantului, 2- placa vizibilă, 3-prezența plăcii abundente. Modificarea

ulterioară de Lindquist et al. Include: 0-absența plăcii, 1-prezența locală a plăcii, 3-prezența

generalizată a plăcii. Aprecierea se realizează la fel ca și pe dinți naturali.

Indicele gingival. Indicele clasic GI după Silness și Loe determină nivelul de inflamație

gingiei marginale după 4 valori (0, 1, 2, 3) și se calculă după formula: GI=suma valorilor/suma

suprafețelor studiate [22]. Cu cât mai înalt rezultă indicele cu atât mai inflamată este gingia. Și în

cazul dat indicele original a fost modificat (mGI) de Mombelli et al., unde 0-absența sângerării la

atingerea cu sonda a mucoasei periimplantare, 1-puncte izolate de sângerare, 2-punctele

sângerânde formează o linie, 3-sângerare profuză[79]. Ulterior Apse et al. au modificat mGI,

introducând următoarele valori de apreciere: 0-mucoasa normală, 1-inflamația nesemnificativă

cu hiperemie și edem slab, 2- inflamația moderată cu consistența vitroasă a mucoasei, hiperemie

și edem, 3-inflamație evidentă asociată cu hiperemie, edem, ulcerații și sângerare spontană fără

sondare.

Ambii indici se determină prin aprecierea a 6 puncte din gingia în jurul implantului.

Este necesar de subliniat că indicii susnumiți nu sunt în plină măsură obiective și reușita

inspecției depinde mult de experiența medicului. De aceea utilizarea lor în cercetările clinice și

științifice este limitată. Este adevărat, culoarea mucoasei periimplantare poate fi influențată de

proprietățile materialelor a supra- și infra-construcției. În condiția deficitului țesutului

cheratinizat, mucoasa necheratinizată poate mima inflamația din cauza culorii roșii. Și în general

valorile de apreciere susnumite nu au o tangență directă cu periimplantita ci cu mucozita

periimplantară și pot fi un criteriu de prognostic pentru prevenirea maladiilor periimplantare.

Adâncimea sondării. Adâncimea fiziologică de sondare la țesuturi periimplantare

sănătoase, cum a fost menționat mai sus, constituie circa 2-4 mm. Nu aste de neglijat forța cu

care se efectuează această procedură. La aplicarea presiunii ≥ 0,5N din cauza joncțiunii slabe

sau absente între mucoasa și suprafața implantului, sonda pătrunde prea apical chiar și în situație
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de sănătate periimplantară [24]. Presiunea recomandată este similară cu cea folosită în

parodontologie și constituie 0,25N, sondarea fiind efectuată în șase puncte clasice.

Procedura de sondare periimplantară are particularitățile sale în comparație cu sondarea

peridentară. Calitatea sondării poate fi influențată de diametrul sondei, materialul sondei, unghiul

aplicării, forma abuttmentului și a coroanei și altele. Creșterea profunzimii sondării poate indica

spre un proces inflamatoriu, însă nu este un indiciu garantat. De aceea este oportun să se verifice

datele sondării la începutul tratamentului și mai exact înaintea fixării părții ortopedice. Dacă

permite situația clinică se recomandă de efectuat sondarea după înlăturarea coroanei artificiale.

Sondarea este o metodă obiectivă, replicabilă și realizabilă cu ușurință clinic. Nu sunt date

care ar indica că sonda parodontală clasică ar fi capabilă să deterioreze suprafața implantului[49].

Dar actualmente sunt propuse și sonde din materiale mai moi ca teflonul și mase plastice.

Indicele de sângerare la sondare. Asemenea indicelui Muhlemann [22], indicele de

sângerare periimplantară (BOP) cu o probabilitate înaltă sugerează nivelul inflamației. Dar în

comparație cu primul, în cazul unui implant se sondează șase puncte: MB, B, DB, MO, O și DO.

Indicele fiind dicotomic, determină absența sau prezența sângerării după 15 secunde de la

sondare, după formula: indicele BOP=suma punctelor cu sângerare/suma punctelor analizate. Cu

cât e mai mare rezultatul, cu atât mai avansată este inflamația, rezultatul negativ indică sănătatea

periimplantară. Identificarea precoce a inflamației este esențială în prevenirea mucozitei

periimplantare și periimplantitei.

Eliminări purulente. Cum a fost menționat mai sus, țesuturile periimplantare inflamate

conțin cantități considerabile de macrofagi, limfocite, granulocite și plasmocite cu concentrația

sporită de B-limfocite și polimorfo-nuclearilor în periimplantită. Microorganismele fagocitate,

detritusul celular, enzime, leucocite neutrofile, serul sangvin formează lichidul inflamator

purulent.

Deci apariția puroiului este un semn obiectiv a infecției și leziunii inflamatorii a țesuturilor.

Pentru confirmare definitivă a periimplantitei neapărat se va recurge la analiza radiologică. În

studiul lui Fransson et al. eliminările purulente la 19% din 187 implante au fost asociate cu

pierderea progresivă de os până la nivelul spirei a 3-ea. Ramanauskaite et al. în 17% de implante

cu eliminări din 115 au descoperit periimplantita.

Mobilitatea implantului. Spre deosebire de mobilitatea dintelui, mobilitatea implantului

înseamnă pierderea totală și ireversibilă a osteointegrării. Pe de altă parte implantul aproape în

întregime lipsit de suport osos, poate fi absolut stabil. De aceea mobilitatea ca criteriu de

examinare nu are gradații intermediare și nu poate oferi date despre nivelul pierderii osoase.

Poate fi apreciat auscultativ, manual și instrumental. Auscultativ se apreciază cu ajutorul

mânerului oglinzii stomatologice în ax sau orizontal. Sunetele curate și sonore indică prezența
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osteointegrării, însă sunetele surde - faptul încapsulării a implantului într-un țesut conectiv, deci

lipsa osteointegrării.

Așadar, mobilitatea ca semn clinic semnalizează absența absolută a osteointegrării și este

indicația absolută către explantare.

Investigațiile radiologice

Metodele radiologice sunt indispensabile în diagnosticul și depistarea precoce a afecțiunilor

periimplantare. Sunt utilizate metodele intraorale cu peliculă sau digitale, ortopantomografia și

tomografia computerizată cu fascicul conic [35,78].

Clișeele clasice (3×4) prin tehnica paralelismului sunt comode, rapide și informative, mai

ales în privința nivelului osului interproximal. Însă pot provoca pacientului discomfort sau durere

și nu permite aprecierea calitativă și cantitativă exactă. La identificarea precoce a schimbării

nivelului osului cortical metoda nu este suficient de sensibilă. Este la fel limitată în

monitorizarea suprafețelor orale și vestibulare a osului. OPG e suficientă pentru diagnostic de

bază în aprecierea în totalitate a țesuturilor dure. Printre neajunsuri se numără: rezoluția joasă,

deformarea, dimensiunile mărite neuniform a structurilor studiate, suprapunerea coloanei

vertebrale pe zona frontală. CBCT, apărută în 1997 este cel mai performant instrument de

cercetare. Este privat de neajunsurile susmenționate [65, 66].

La selectarea modalității radiografice un rol important i se atribuie alegerii atente a

opțiunilor imagistice pentru pacient. În practica medicală și cea dentară este folosit principiu ”as

low as reasonably achievable” (ALARA), adică tehnica aleasă trebuie să includă doza de radiație

cât mai joasă posibilă. Include 3 principii: timp, distanța și protecția. Însă la momentul actual

este acceptat, că calitatea investigațiilor, planului de tratament și a terapiei nu trebuie sacrificate

în favoarea minimizării a dozei de radiație.

Pentru a elucida toate neajunsurile metodelor de diagnostic și a standartiza maxim posibil

procedeele de măsurare și interpretarea rezultatelor încă în 2012 la al 8-lea EWOP au fost

propuse următoarele recomandări: folosirea definițiilor de caz univoce și expresia rezultatelor nu

la nivelul implantelor ci pe subiecți (Sanz și Chapple) [63].

Ulterior la Workshopul Mondial asupra Clasificării Afecțiunilor și Condițiilor Parodontale

și Periimplantare în 2017 (Berglundh și Armitage) de către al 4-lea grup de lucru a fost unanim

acceptat că diagnosticul stării de sănătate periimplantare trebuie să includă: absența semnelor

clinice de inflamație, absența sângerării și/sau supurației la sondare lejeră, absența creșterii

adâncimii la sondare în comparație cu examinări precedente, absența pierderii osoase sub nivelul

osului cortical schimbat ca rezultat modelării osoase inițiale.
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Pentru a stabili diagnoza mucozita periimplantară sunt necesare: prezența sângerării și/sau

supurație la sondare lejeră cu sau fără adâncimea sondării crescută în comparație cu examinările

precedente, absența pierderii osoase sub nivelul osului cortical schimbat ca rezultat modelării

osoase inițiale.

Cererile pentru a diagnostica periimplantita sunt: prezența sângerării și/sau supurației la

sondarea lejeră cu sau fără creșterea adâncimii la sondare în comparație cu examinările

precedente, prezența pierderii de os sub nivelul osului cortical schimbat ca rezultat modelării

osoase inițiale, creșterea adâncimii sondării în comparație cu examinările precedente.

La pacienții primari fără o istorie clinică și în absența datelor examinărilor precedente

diagnoza de periimplantită poate fi bazată pe: prezența sângerării sau supurației la sondare lejeră,

adâncimea sondării ≥ 6 mm, nivelul osului ≥3 mm apical de la porția cea mai coronară a porției

intraosoase a implantului.

1.5 Tratamentul

Protocoalele de tratament a maladiilor periimplantare sunt în plina evoluție. Dar și în ziua

de azi majoritatea modalităților terapeutice propuse sunt bazate pe observații empirice [58].

Faptul dat impune necesitatea a mai multor cercetări clinice controlate randomizate care ar ajuta

la determinarea eficacității metodelor respective [29]. Alegerea preferențială a unei din tehnici în

comparație cu altele deocamdată nu este justificată științific [26].

Cert însă este faptul că mucozita periimplantară poate evolua în periimplantită și este

reversibilă. De aceea de o importanță vitală este depistarea și tratamentul precoce a mucozitei

periimplantare, care agravându-se devine o adevărată provocare. Deci, cea mai sigură modalitate

de a preveni dezvoltarea periimplantitei cu consecințe financiare și necesitatea procedurilor

invazive este tratamentul mucozitei.

Și totuși în cazul dezvoltării periimplantitei se poate oferi o a doua șansa implantului. În

definițiile de la EWOP din 1994 (Isidor) termenul “reversibil” nu a fost atribuit periimplantitei,

dar exclusiv mucozitei. Definițiile date sugerau idea precum că procesul inflamator în

periimplantită este ireversibil și deci nu poate fi tratat. Însă, de fapt pe parcursul anilor s-a

demonstrat contrariul.

Așadar, după efectuarea metodelor de diagnostic de bază descrise mai sus și stabilirea

diagnosticului pozitiv de periimplantită următorul pas îl constituie planificarea strategiei

terapeutice ulterioare. În acest sens există două soluții principale: prezervare implantului și

explantarea lui. Păstrarea implantului la rândul său implică metodele chirurgicale și non-

chirurgicale. Iar metodele chirurgicale se realizează prin intermediul tehnicilor de acces,

tehnicilor rezective și regenerative.
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1.5.1 Terapia non-chirurgicală

În formele incipiente de periimplantită este oportun în primul rând să fie evaluată

posibilitatea terapiei non-chirurgicale. Această opțiune îi oferă clinicistului mai mult timp la

dispoziție să evalueze vindecarea țesuturilor și să aprecieze abilitățile pacientului în ceea ce

privește igiena orală.

Scopul oricărei metode de terapie conservativă este de a elimina sau cel puțin afecta

integritatea biofilmului [47]. Aceste acțiuni se referă nu numai la implante, dar și la dinți naturali

prezenți concomitent în cavitatea bucală. Această necesitate este dictată de posibilitatea infectării

încrucișate dinte-implant, mai ales în cazul parodontitelor. Un rol important aici o are și corecția

construcției ortopedice deoarece o proteză deficitară îngreunează procedeele conservative dar și

poate compromite rezultatele post-tratament prin împiedicarea accesului la igiena bucală

desinestătătoare [76].

În ceea ce privește suprafața implantului, eliminării ar trebui să fie supuse atât depunerile

moi cât și cele mineralizate. Însă sarcina dată nu este deloc ușoară de îndeplinit în implanturile

moderne cu design de “șurub” și suprafețe rugoase, menite să asigure osteointegrarea. Pentru

aceste scopuri actualmente sunt pe larg folosite instrumente manuale, ultrasonice, abrazive

subgingivale, laser, terapia fotodinamică, preparate antiseptice etc. Eficacitatea fiecărei tehnici

este și până în prezent subiectul studiului.

Se poate conclude că terapiile adjuvante susmenționate (antiseptice, antibiotice, laser etc.)

produc ameliorări clinice minime în reducerea BOP și PD. Depistarea precoce și intervențiile

convenționale rămân în continuare cheia principală a succesului. Tratamentul non-chirurgical în

combinație cu o igienă adecvată bucală poate fi suficient pentru controlul infecției fără necesitate

de a recurge la o intervenție chirurgicală propriu-zisă. Atât instrumentele manuale și cele

ultrasonice au o eficacitate similară. Terapia abrazivă subgingivală și antisepticile locali pot fi de

folos doar ca adjuvanți a terapiei mecanice. Laserul la rândul său ca adjuvant ai terapiei non-

chirurgicale poate reduce BOP pe termen scurt, însă mult probabil este inutil pe termen lung.

1.5.2 Terapia chirurgicală

Cum s-a menționat anterior doar folosirea tehnicilor non-chirurgicale în majoritatea

situațiilor clinice nu poate duce la vindecare, mai ales în cazuri mai avansate a periimplantitei.

De aceea adăugător sunt indicate metodele chirurgicale. Anume aceasta ordine logică permite

evaluarea răspunsului organismului, motivația pacientului și aptitudinile lui în realizarea igienei

bucale. Se poate spune că într-un fel etapa non-chirurgicală este una pregătitoare și în cazul
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acestor criterii de evaluare negative se poate reevalua strategia de tratament cu refuzul de a

recurge la terapia chirurgicală.

Scopul principal a tratamentului chirurgical la fel este decontaminarea suprafeței

implantului, înlăturarea depunerilor dure și moi prin crearea accesului adecvat către defectul osos

și implant. Un alt obiectiv nu mai puțin important îl reprezintă refacerea defectelor osoase acolo

unde este cazul.

Bineînțeles nu se va recurge la tratamentul chirurgical și atunci când s-a produs vindecarea

după criteriile a VIII EWOP și anume: absența BOP sau supurație, PD≤5mm, pierderea de os

stopată [63]. Se va continua cu procedee de motivare și observație în dinamică regulată. În caz

contrar se poate adopta tactica chirurgicală. Abordarea chirurgicală cuprinde următoarele metode:

cu lambou (de acces), rezective și reconstructive.

Eficacitatea terapiei chirurgicale prin tehnica de acces, adică prin decolarea lamboului,

chiuretajul defectului osos și suprafeței implantare, a fost analizată într-un studiu de palmer et al

(2002). De la caz la caz după situația clinică se administrau antibiotice de sistem. Parametrii

clinici, apreciați peste o perioada de 3, 6 și 12 luni au demonstrat eficacitatea de 22 de ori mai

înaltă a tehnicilor chirurgicale în comparație cu cele conservative. De asemenea s-a demonstrat

stabilitatea rezultatelor primite pe o perioadă de cel puțin 12 luni. Desigur lamboul trebuie să

garanteze în același timp un câmp vizual și de acces adecvat, dar și păstrarea maxim posibilă a

țesuturilor moi periimplantare.

În dependență de situație clinică sunt utilizate metodele rezective sau regenerative. În

regiunile cu cerințe estetice minime pot fi aplicate metodele rezective cu repoziția apicală a

lamboului. Tehnica dată este cea mai eficientă în ceea ce privește crearea condițiilor pentru

igienizare adecvată. Dezavantajul însă constă în expunerea unei părți importante al abutmentului

și implantului. În zonele cu o importanță estetică elevată, expunerea mezo- și infra-construcției

se consideră inacceptabil și necesită aplicarea tehnicilor regenerative. De fapt, alegerea metodei

de tratament depinde de în primul rând de morfologia defectului osos. Cum a fost menționat mai

sus, sondarea și metodele imagistice nu totdeauna reflectă situația reală. Acest motiv impune

luarea deciziei în privința metodei necesare după decolarea lamboului și înlăturarea țesutului de

granulație de pierdere osoasă minimă se poate recurge la osteoplastia conturului osos și repoziția

lamboului spre apical, mai ales în zonele laterale ale arcadei.

În literatură sunt informații suficiente referitor la materialele de regenerare și în special de

origine autogenă [68, 67]. Sursa materialului autogen trigonul retromolar, proeminența

mentonieră, tuberozitățile etc. Fragmentele osoase obținute sunt prelucrate într-o moară specială

cu obținerea rumegușului osos. De asemenea defectul poate fi redus prin preluarea rumegușului

chiar din apropierea defectului. În ultimii ani sunt pe larg folosite materiale xeno- și alogene
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împreună sau fără material autogen. De regulă, materialele acestea permit reducerea defectelor

osoase, cu unele excepții.

Actualmente datele științifice asupra eficacității metodelor chirurgicale sunt încă destul de

limitate. Nu a fost efectuat nici un studiu de control randomizat asupra metodelor regenerative.

Conform experienței unor autori utilizarea materialelor alogene este mai eficientă în cazul

defectelor cuneiforme. Gradul de reducere a defectelor osoase diferă diferă în majoritatea

cercetărilor. Acest fapt poate fi justificat prin utilizarea metodelor diferite de tratament și a

criteriilor diferite de evaluare a rezultatelor. Similar, se dispune de foarte puține date referitor la

stabilitatea rezultatelor obținute după utilizarea metodelor regenerative. Unele surse relatează

despre rezultate stabile timp de 4-5 ani și mai mult.

Cum se poate observa din cele expuse mai sus, în terapia afecțiunilor periimplantare este

adoptată o abordare similară ca și în cazul terapiei parodontale complexe, care constă din partea

sistemică, igienică, corectivă și de menținere. În toate strategiile adoptate scopul final este

înlăturarea biofilmului bacterial ca o premisă către stoparea progresării afecțiunii. La receta de

succes bineînțeles se adaugă igiena riguroasă din partea pacientului și măsurile de menținere

profesionale pe parcursul întregului ciclul vital al implantului.

1.5.3 Explantarea

Ca în orice intervenție medicală, în implantologie au loc complicații biologice, care pot

duce la compromiterea totală a implantului și ca consecința - necesitatea inevitabilă de

explantare.

Eșecurile precoce sunt datorate cauzelor diverse ca de exemplu supraîncălzirea osului la

prepararea neoalveolei, absența stabilității primare ca rezultat a suprapreparării sau a calității

joase a osului, suprasolicitarea sau parafuncțiile. În acest caz implantele au mobilitate clinică și

sunt ușor de extras. Pierderea de os în rezultatul periimplantitei este un eșec tardiv. La fel ca și

fracturile de implant. În cazuri extrem de rare chiar și un implant sănătos și osteointegrat poate fi

considerat un eșec din cauza malpoziției sale extreme și a posibilelor probleme legate de partea

protetică. În aceste cazuri la fel poate să apară necesitatea explantări. Însă în eșecurile tardive

implantele practic niciodată nu sunt mobile și rămân parțial osteointegrate apical. În aceste

cazuri încercarea de a extrage un implant poate fi anevoioasă, iar procedura destul de invazivă și

cu risc sporit pentru dinții, implante vecini și alte structuri anatomice importante.

Nu este de mirare că pe parcursul timpului în literatură s-au descris o multitudine de

metode de explantare printre care: tehnica torque-lui invers (Bowkett, Laverty, Patel, Addy,

2016); piezochirurgia (Simon, Caputo, 2002); freze de înaltă viteză (Messina, Marini, 2018);
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elevatoare, clește de extracție, trepanuri (Deeb, Koerich, Whitley, Bencharit, 2018); chirurgia cu

laser (Hajii, 2016) etc.

Totodată, informația asupra potențialelor avantaje și dezavantaje a tehnicilor susnumite este

și până ziua de azi destul de limitate. Luare deciziilor de a păstra sau explanta este deocamdată o

provocare, mai ales în absența la ora actuală a protocoalelor clare. De mulți autori 50% de

pierdere osoasă este definită drept eșec, de alții ≥75%. Sunt și aceia, pentru care eșecul se începe

de la 3 mm de os restant în contact intim cu osul [55]. Limitarea dată exclusiv la lungimea

implantului fără a lua în considerație alte factori precum viteza progresării a resorbției, confortul

pacienților, eliminarea factorilor de risc, opțiuni protetice alternative, nu ajută la rezolvarea

acestei sarcini.

După realizarea necesității de explantare se recurge la alegerea metodei corespunzătoare.

Ea trebuie să fie rapidă, cât mai puțin traumatică, fără efecte adverse și economică pentru pacient

și clinicist. De aceea planificarea minuțioasă este fundamentală. Trebuie evaluate calitatea osului

periimplantar rezidual, vecinătatea structurilor anatomice vitale, designul implantului etc.

Microstructura suprafeței implantare de asemenea trebuie luată în considerație deoarece

afectează calitatea osteointegrării și ca consecință forța necesară de aplicat pentru explantare [34].

Prioritatea este acordată păstrării maxime de os și posibilității replantării ulterioare. Ideal ar fi ca

procedura de explantare să fie urmată de instalarea unui nou implant, de regenerarea osoasă

ghidată sau de ambele manipulații în aceeași ședință, în concordanță cu indicațiile prezente.
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2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE

2.1. Date generale

Cercetările clinice au la bază studiul clinic prospectiv, efectuat timp de un an (2021-2022) în

cadrul Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guțan”. Au fost

incluși 47 de pacienți dintr-un total de 80, care s-au adresat cu complicații ale tratamentului

implanto-protetic. Numărul total de implante dentare endoosoase supuse studiului este 108.

2.2. Metodologia studiului

Tipul cercetării este monocentric, prospectiv.

2.2.1 Metode de cercetare

a. Matematică – materialul de studiu a fost supus unor calcule matematice pentru

determinarea indicilor de studiu, valorilor absolute, ponderii și procentajului cu scopul

sistematizării datelor înregistrate.

b. Biostatistică – materialul obținut prin observare este supus cu ajutorul procedurilor

specifice statistice (metoda grupării, metoda indicilor, analiza corelației și dispersională) unor

prelucrări succesive.

c. Descriptivă – studierea și descrierea caracteristicilor tehnicilor chirurgicale care constituie

obiectul studiului.

d. Comparativă – analizarea și compararea tehnicilor de tratament în dependență de indicații

și rezultatelor obținute.

e. Metode de investigații – în materialul de studiu au fost introduse rezultatele tehnicilor și

metodelor clinice și imagistice.

2.2.2 Metode de prelucrare a datelor

Datele preluate din materialul de studiu au fost introduse în programul Excel. Datorită

formulelor speciale s-au efectuat calcule necesare. Apoi s-au înregistrat și prelucrat datele sub

formă tabelară, s-au construit și afișat sub o formă grafică a datelor obținute în tabele.

Datele din Excel au fost importate în SPSS, unde au fost prelucrate cu componentele

programului. Au fost determinate frecvențele, valorile medii, valorile minime și maxime,

deviația și eroarea standard, intervalele de încredere de 95%. Comparația a fost efectuată prin

metoda ANOVA.

2.2.3. Criteriile de excludere

Au fost excluși din studiu 37 pacienți, care din diferite motive nu au urmat niciun tratament.

Printre acești se numără pacienți necooperanți, cu maladii generale decompensate în faza acută

sau care s-au adresat numai pentru o consultație și și-au exprimat dorința de a se întoarce la

medicul la care s-a efectuat tratamentul implanto-protetic etc.
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2.3. Studiul prospectiv

Parametrii de interes au fost: sexul, vârsta pacienților, numărul implantelor afectate, zonele

predominante de afectare, posibili factori etiologici, nivelul rezorbției osoase, tratamentul aplicat.

Pаrаmеtrii stаtistici au fost identificați, colectați și introduși în Microsoft Excel obținând o

bază de date. Ulterior au fost prelucrați pentru a obține date obiective necesare studiului, care

sunt expuse ulterior.

Tentativele de a rezolva complicațiile tratamentului implantar au fost efectuate prin metode

chirurgicale conservative și radicale. La prezența indicațiilor către tratament s-a întreprins

abordarea chirurgicală rezectivă sau regenerativă. Însă în cazul implantelor fracturate sau

prezenței indicațiilor către explantare s-a efectuat extracția implantului cu sau fără replantarea

ulterioară. S-au analizat indicii clinici (PD, BOP, mobilitatea) preoperator, identificarea clasei

defectului (după Schwarz) intraoperator, alegerea strategiei terapeutice în dependență de acești

parametri și observație postoperator. Monitorizarea în timp și unde era cazul măsurile de

susținere, au furnizat datele obiective necesare pentru aprecierea rezultatelor de tratament. De-

asemenea pe baza lor a fost întreprinsă încercarea de a aprecia eficacitatea ambelor abordări

aflate la baza acestui studiu.

2.4. Metode de investigație a pacienților

Pentru diagnosticarea preoperatorie și observația postoperatorie au fost utilizate date clinice

(examenul subiectiv și obiectiv a pacientelor) și paraclinice (examenul fotografic și utilizarea

imaginilor radiografice). De-asemenea au fost studiate fișele de ambulator.

Examenul clinic subiectiv a rezultat cu stabilirea motivelor prezentării, antecedentelor

familiare, antecedentelor personale generale (maladii de sistem, tratamente medicale în curs,

reacții alergice) și stomatologice (tratamente stomatologice efectuate anterior, obiceiuri vicioase).

S-au stabilit viciile (consumul de tutun, alcool, droguri), particularitățile modului de viață,

profesiei efectuate. S-au cules datele personale.

Examenul clinic obiectiv s-a efectuat prin procedeele clasice de inspecție, palpare și

percuție. Pentru stabilirea diagnosticului și evaluarea gradului de inflamație periimplantară s-au

folosit indicii clinici PD și BOP. O mare atenție s-a acordat mobilității implantului. Detectată

manual sau cu ajutorul oricăriu instrument, mobilitatea clinică dovedește pierderea totală a

osteointegrării şi prezintă indicaţia absolută spre extracţia implantului.

Înregistrarea indicilor obținuți s-a efectuat în dinamică până la tratament și după.

Examenul radiologic este de neînlocuit în stabilirea diagnosticului afecțiunilor

periimplantare și estimarea nivelului țesutului osos adiacent implantelor dentare. Aprecierea

gradului resorbției osoase s-a efectuat în studiul nostru cu ajutorul radiografiei OPG și a CBCT

în sistemul SIDEXIS Sirona ORTOPHOS XG3. Resorbția osoasă a fost calculată de la
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conexiunea implant-bont protetic până la nivelul apical al osului care este în contact intim cu

implantul prin calibrarea imaginii cu dimensiunea implantului.

Examenul fotografic – s-au realizat fotografii endobucale în vedere directă și indirectă ( în

oglinda) unde era cazul, atât pentru redarea aspectul clinic înainte şi după tratament, cât și pentru

documentarea fotografică a cazurilor clinice pe etape. A fost utilizată o cameră foto cu obiectiv

și bliț destinate fotografiilor macro de la distanță.

2.5. Metodele de tratament aplicate

După efectuarea examenelor enumerate anterior și stabilirea diagnozei, fiecare pacient a fost

informat, motivat și instruit în privința igienei individuale. Motivarea a fost efectuată prin

explicarea: etiologiei morbului, rolului igienei orale individuale și profesionale, manifestările

clinice, precum și consecințele adresării tardive.

În ceea ce a urmat, pacienții au fost supuși procedurii de igienizare profesională a cavității

bucale, cu înlăturarea mecanică a depunerilor dentare supragingivale.

Ca ultimul pas a etapei pregătitoare, unde era posibil, a fost creat acces la sondare și

tratament prin înlăturarea construcțiilor ortopedice.

Preoperator, în timpul consultării pacienților au fost discutate planurile de tratament,

condiţiile de realizare a acestora, posibile riscuri şi complicații, menajarea lor, predictibilitatea

metodelor, cu semnarea în final al acordului informat.

2.5.1 Tratamentul chirurgical conservativ

În toate tehnicile de tratament pentru anestezia loco-regională a fost folosită soluția 4% de

articaină (Oralbloc). În dependență de situația clinică, extinderea și forma defectului s-au aplicat

tehnicile de acces, rezective, regenerative sau s-a recurs la explantare.

Debridarea s-a realizat în concordanță cu etapele protocolului standard cu utilizarea

chiuretelor speciale din titan și tipsurile ultrasonice de teflon. Etapele protocolului operator

includ: 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, decontaminarea chimică a suprafeței implantului și a țesutului

osos cu peroxid de hidrogen 3% sau tetraciclină, irigarea timp de 2 minute cu ser fiziologic,

regularizarea conturului osos neregulat unde a fost cazul sau/și aplicarea aplicarea materialelor

de augmentare, hemostaza, apropierea țesuturilor moi, aplicarea suturilor, recomandări

postoperatorii.

În cadrul tratamentului în calitate de material de augmentare a defectului osos s-a folosit

material xenogen BioOss (sau altul disponibil la moment) în combinație sau fără rumeguș de os

colectat în vecinătatea defectului, materialul sintetic Kolapol KP-3LM. De asemenea, unde era
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cazul, pentru facilitarea procesului de vindecare s-au folosit membranele A-PRF. Bogate în

trombocite și factori de creștere.

2.5.2 Explantarea

Explantarea s-a efectuat după indicații absolute și relative. Indicație absolută către

explantareo constituie mobilitatea clinică a implantului. Indicațiile relative includ pierderea

contactului intim a suprafeței implantare cu osul ≥2/3, implantele lamă cu periimplantită,

implantele fracturate etc. În dependență de situație clinică indicațiile către explantare se lărgesc.

Îndepărtarea fragmentului coronar sau a implantului în întregime a fost efectuată conform

protocolului standard cu respectarea principiilor de prezervare maximă a țesuturilor

periimplantare. Etapele protocolului operator includ: respectarea principiului de

asepsie/antisepsie, anestezie loco-regională. Incizia, decolarea lamboului muco-periostal,

expunerea câmpului operator, extragerea porțiunii coronare fracturate sau a întregului implant,

augmentarea, hemostază, apropierea țesuturilor moi, aplicarea suturilor, recomandări

postoperatorii. Eliberarea implantului s-a efectuat prin tehnica ”torque-lui invers” cu ajutorul

cheii dinamometrice sau cu ajutorul trepanului Trephin. Eliberarea fragmentului coronar

fracturat s-a efectuat cu ajutorul trepanului Trephin.
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3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII

3.1 Аnаlizа stаtistică

Studiul curent a fost axat pe analiza a 47 de pacienți, care s-au adresat cu complicații

periimplantare în perioada 2021-2022 la clinica stomatologică ”Omni Dent” SRL și au primit

asistență medicală specializată.

În total în perioada respectivă cu acuze, legate de reabilitarea implanto-protetică la clinica s-

au adresat 84 de pacienți. Din ei nu au întrunit criteriile de includere 37 de pacienți.

Criteriile de excludere sunt: maladii generale decompensate sau compensate în faza de

acutizare, care au impact negativ asupra stării de sănătate orală - 6 pacienți (diabet zaharat,

osteoporoză, leucemie, sindromul Schoegren); consumul de tutun - 5 pacienți; consumul

medicamentelor cu influențe parodontale - 5 pacienți (ciclosporine, bisfosfonați, difenină,

nifedipină); consumul de droguri - 1 pacient. De asemenea au fost excluși și alți 20 de pacienți

din motive care nu au tangență cu starea de sănătate. Printre acestea se numără indivizii, care nu

au urmat nici un tratament din motive necunoscute (9 pacienți) sau acei, care s-au adresat numai

pentru o consultație specializată cu intenția de a se întoarce la medicul lor curant (7 pacienți),

necooperanți (2 pacienți) sau persoanele care au refuzat explicit participarea în studiu (2 pacienți)

(Fig.1)

Principalul criteriu de includere - pacienții sănătoși la nivel general, scopul fiind minimizarea

influenței stărilor patologice atât asupra analizei factorilor etiologici și a tabloului clinic, cât și

asupra rezultatelor de tratament. Acest criteriu au întrunit 47 de pacienți. S-a admis prezența
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parodontitelor cronice localizate sau generalizate în anamneză, fiind un criteriu de admitere

necesar, reieșind chiar din etiologia edentațiilor secundare.

Din 47 de pacienți, incluși în studiu, 33 (70,2%; IÎ 95% [55,8-82,6]) sunt femei și 14 (29,8%;

IÎ 95% [17,4-44,2]) sunt bărbați. (Fig. 2)

Vârsta medie a pacienților este de 50,3+1,49 (IÎ 95% [47,28-52,93]) ani, cu valoarea minimă

- 24 ani și cea maximă - 69 ani. (Fig. 3)

După spusele pacienților, durata medie a maladiei de la începutul manifestărilor subiective

până la momentul adresării constituie 1,9+0,1 (IÎ 95% [1,74-2,13]) ani, cea minimă fiind 0,3 ani

și cea maximă respectiv - 4,0 ani.
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Calculele și observațiile s-au efectuat la nivel de implant, care au fost în număr de 108,

majoritatea fiind de stadiul II (demontabile) - 99 (91,7%) unități, urmate de implante tip ”lamă” -

6 (5,6%) implante și de implante de stadiul I (monolite) - 3 (2,8%) unități. Figura 4 indică

repartizarea implantelor conform tipului de construcție:

Durata medie de funcționare a implantelor până la adresare cu acuze din partea pacienților

constituie 5,45 ani+0,32 (IÎ 95% [4,85-6,10]) cu valorile cuprinse între 1 an (minim) și 15 ani

(maxim).
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Rata supraviețuirii ˃10 ani constituie 10 implante (9,3% din numărul total de implante),

dintre care cele mai durabile aici sunt implante de tip ”lamă” - 6 (60%) (IÎ 95% [25,0-88,9])

implante, urmate de cele monolite - 3 (30%) și demontabile - 1 (10%).

Rata de supraviețuire 5-10 ani constituie 49 implante, toate fiind de stadiul II - 49 (100%).

Rata de supraviețuire <5 ani la fel este egală cu 49 de unități, la fel toate fiind de stadiul II - 49

(100%). (Fig.5)

Din aceasta diagramă la prima vedere apare concluzia că implantele tip ”lamă” și cele de

stadiu I în general au o rată de supraviețuire ˃10 ani. Însă acest rezultat nu corespunde realității,

deoarece în perioada ultimilor 10 ani aceste implante nu se mai utilizează și deci aceste criterii

nu pot fi evaluate în egala măsură la toate 3 tipuri de implante. De aici reiese că datele respective

nu pot fi analizate statistic și au fost prezentate doar pentru o informație generală strict în cadrul

studiului și fără nici o intenție de a compara caracteristicile a celor trei tipuri de implante din

punct de vedere a longevității.

Rata medie de supraviețuire ˃10 ani, care este un indicator standard pentru aprecierea

longevității implantelor, este 12,7+0,41 (IÎ 95% [11,92-13,56]) ani. (Fig.6) Pentru studiul nostru

cea mai înaltă valoare este caracteristică pentru implante tip ”lamă” cu vârsta medie 13,5+0,42

(IÎ 95% [12,6-14,33]) ani, urmată de implante de stadiu I cu vârsta medie 11,67+0,30 (IÎ 95%

[11,00-12,00]) ani și doar pentru 1 implant de stadiu II - 11,00 ani. Doar că și aici trebuie să

remarcăm faptul că implantele de stadiul II au fost inserate mai recent deoarece au apărut pe

piața mai recent, atunci când era implantelor tip ”lamă” se afla deja la apus. Criteriile acestea

sunt incomparabile pentru că tipurile respective de implante au fost folosite în perioade diferite

ceea ce face imposibilă tragerea concluziilor.
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Longevitate maximă la fel a demonstrat implantul tip ”lamă” și este egală cu 15 ani. Însă și

aici trebuie de precizat că supraviețuirea nu înseamnă succes. Termenul 15 ani probabil

înseamnă doar faptul că pacientul s-a adresat anume la momentul dat. Mult probabil că

disconfortul a apărut mult mai devreme și necesitatea explantării exista de mai mult timp.

În ceea ce privește distribuția preponderentă a implantelor afectate în cadrul arcadelor

dentare situația clinică la pacienții din studiu este demonstrată schematic în figura 7.

Cu referire la repartizarea implantelor în creasta alveolară, ce corespunde poziției dinților, se

poate menționa că cele mai des afectate sunt implantele, situate în poziția dintelui (d.) 6 în toate

cele 4 cadrane - 52 (38,8%) implante, urmate de cele din poziția d.7 - 19 (17,6%). În 4 situsuri

implantare în poziția d.6 pentru înlocuirea molarului pierdut au fost instalate câte 2 implante

(total 8 (7,8%) implante) și toate au fost explantate.

Numărul implantelor afectate la mandibulă este mai înalt - 66 (61,1%) implante, decât la

maxilă - 42 (38,9%) implante. (Fig.7)

Din total de 108 implante cele mai multe complicații biologice au constituit periimplantitele -

91 (84,2%; IÎ 95% [69,8-83,6]) cazuri, urmate de - 10 (9,3%; IÎ 95% [10,2-24,13] implante, care

nu au prezentat osteointegrare (sunt implantele care au fost explantate din situsuri, care nu au

prezentat semne de inflamație, destrucții osoase); mucozită periimplantară - 4 (3,7%; IÎ 95%

[0,9-7,4]) și periimplantită apicală - 2 (1,9%; IÎ 95% [0,0-4,6]). (Fig. 8)
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Studiul a permis de a determina posibilele cauze a complicațiilor susmenționate și o

sistematizare, prezentată în figura 9. Erorile ortopedice, presupuse în cazul a 54 (47,8%; IÎ 95%

[46,8-62,63]) implante, au avut cel mai mare impact în dezvoltarea complicațiilor, urmate de

erorile chirurgicale, presupuse în cazul a 18 (16,7%; IÎ 95% [10,9-24,63]) implante. Este de

menționat că așa factori ca cimentul rezidual la 14 (13,9%; IÎ 95% [7,4-20,4]) unități, fractura a

10 (9,3%; IÎ 95% [3,7-15,7]) implante, suprasolicitare în 10 (9,3%; IÎ 95% [4,6-14,8]) cazuri la

fel au fost considerate erori ortopedice fără a le include în categorii aparte. Un impact major în

apariția afecțiunilor periimplantare a avut și nerespectarea igienei orale de către pacienți și a

constituit 20 (18,5%) de implante. Imposibilitatea de a menține o igienă corespunzătoare la nivel

local este determinată și de construcțiile ortopedice deficitare și nu totdeauna este legată de

deprinderile și abilitățile pacientului.
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Din totalul de procedee terapeutice, la explantare s-a recurs în 72 (66,7%; IÎ 95% [57,4-75,0])

de cazuri. Tratamentul s-a întreprins în 34 (31,5%; IÎ 95% [24,4-33,2]) de cazuri, din care tehnici

chirurgicale - în 24 de cazuri și nonchirurgicale - în 8 cazuri. Din tehnici chirurgicale: de acces -

4, regenerative - 19, rezective - 1. Combinațiile terapeutice, care s-au folosit în tehnicile

regenerative au fost respectiv: combinația chiuretaj+KP-3LM - 12 cazuri, combinația

chiuretaj+os artificial+KP-3LM - 7 cazuri. (Fig. 10)

Din 72 de explantări, după vindecarea situsurilor respective s-a efectuat 27 (38%) replantări,

ceea ce constituie 25% din numărul total de implante din studiu. Din 34 de tratamente intreprinse,

în 6 (17,6%) cazuri s-a observat o stabilizare a procesului inflamator, ceea ce corespunde a 5,5%

din toate implantele din studiu. (Fig. 11)

În ceea ce privește morfologia defectelor, aprecierea lor a fost realizată prin măsurări

intraoperatorii cu ajutorul sondei parodontologice sau pe imagini radiografice unde a fost cazul.
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S-a atras atenția la extinderea resorbției supraosoase și a celei intraosoase. Pentru comoditate s-a

aplicat terminologia din clasificarea lui Schwarz pentru defecte periimplantare, defectelor

supraosoase fiind atribuită Clasa II, celor intraosoase - Clasa I.

Pentru resorbția periimplantară de Clasa II s-a calculat o medie pentru fiecare unitate afectată,

iar pentru leziunile de Clasa I s-a măsurat adâncimea resorbției în 4 puncte: mezial (M), distal

(D), oral (O) și bucal (B) pentru fiecare unitate. Resorbția supraosoasă medie a constituit

1,79+0,18 (IÎ 95% [1,46-2,13]) mm cu valoare minimă de 0,00 mm și cea maximă - 6,00 mm.

Pentru resorbția intraosoasă au fost calculate mediile următoare: M - 3,84+0,29 (IÎ 95% [3,29-

4,42]) mm, D - 3,78+0,29 (IÎ 95% [3,25-4,38]), O - 3,57+0,29 (IÎ 95% [3,00-4,20]), B -

4,05+0,28 (IÎ 95% [3,54-4,61]). (Fig. 12)

Aplicând clasificarea lui Schwarz, toate defectele au fost repartizate în clase și subclase. S-a

constatat, că majoritatea defectelor sunt combinate, adică au în componența sa elementele din

Clasa I și II - 60 (55,6%; IÎ 95% [32,4-78,7]), urmate de defectele ”curate” de Clasa I - 30

(27,8%; IÎ 95% [13,9-45,3]) și cele de Clasa II - 7 (6,5%; IÎ 95% [1,9-12,0]). În 12 (11,1%; IÎ

95% [5,6-16,7] de cazuri nu a putut fi aplicată clasificarea lui Schwarz pentru că se referă la

defectele în jurul implantelor de tip ”lamă”, pentru care această clasificare este inutilizabilă. Altă

Figura 12: Prezentarea schematică a resorbției osoase, galben - intraosos, roșu -
supraosos
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cauză este prezența defectelor voluminoase cu o morfologie inapreciabilă prin prisma clasificării

date. (Figura 13)

O caracteristică importantă pentru luarea deciziilor în tratamentul afecțiunilor periimplantare

este adâncimea defectului, raportată la lungimea implantului. Cele mai multe situsuri implantare

au fost afectate pe toată (1/1) lungimea implantului - 51 (47,6%; IÎ 95% [21,3-38,9]) de cazuri,

urmate de afectarea a 1/3 din lungime - 22 (20,4%; IÎ 95% [13,0-28,7]), 2/3 din lungime - 15

(13,9%; IÎ 95% [8,3-20,4]), 1/3 - 10 (9,3%; IÎ 95% [4,6-15,7]) etc. (figura 14)
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3.2 Discuții

3.2.1 Erorile, complicațiile și managementul lor prin prisma cazurilor din studiu

Complicații la nivelul operculului de protecție

Analizând factorii etiologici a complicațiilor la pacienții din studiu s-a observat că deja până

la încărcare funcțională pot surveni fenomene de resorbție osoasă, astfel au fost prezente la 8

implante (4 pacienți), clinic având aspect de dehiscență gingivală, inflamație gingivală,

formațiune epuliformă.

În toate cazurile pacienții s-au prezentat mai târziu de timpul preconizat pentru instalarea

conformatoarelor gingivale din cauza pandemiei COVID și nu au fost supravegheați tot acest

timp. Posibil, mucoasa acoperitoare a fost supusă cronic presiunii și fricțiunii de către bolul

alimentar, participând activ în actul de masticație, mai ales că localizarea afecțiunii corespunde

zonei masticatorii.

Expunerea totală sau parțială a operculului de protecție reprezintă un risc crescut pentru

acumularea plăcii și infectare cu dezvoltarea inflamației, distrugerea mucoasei periimplantare și

resorbția osoasă. După datele literaturii poate afecta de la 9,3% până la 13,4% [41] de implante.

Mai des apar în zonele laterale și preponderent la pacienți de sex masculin. Cauzele pot fi

următoarele: suturarea prea tensionată, cantitatea țesutului cheratinizat, lacerarea lamboului în

timpul intervenției, influența mușchilor și a bridelor, deprinderile vicioase etc [5].

Figura 15. A - aspectul endooral, descoperirea operculului de protecție, a - situația
radiologică imediat după tratament și aplicarea conformatoarelor gingivale; B - aspectul
endooral, inflamația gingivală, b - situația radiologică înainte de explantare; C - aspectul
endooral, formațiune epuliformă, c - situația radiologică imediat după tratament și aplicarea
conformatoarelor de gingie. (Cazuistica OmniDent)
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Tal et al. a propus o clasificare bazată pe aspectul clinic a defectului: clasa 0 - mucoasa

absolut intactă, clasa 1 - operculul poate fi identificat cu sonda, clasa 2 - marginile mucoasei se

află strict pe suprafața operculului, clasa 3 - operculul este aproape în întregime expus, clasa 4 -

operculul este expus în întregime [75].

Barboza et al. (2002) au propus soluții de tratament, printre care: a - debridarea mecanică cu

prelucrarea antiseptică, b - identificarea microorganismelor și tratament antibacterial topic, c -

chirurgie de acces cu adaptarea conformatorului pentru a împiedica supra-creșterea gingiei, d -

tratament tipic pentru periimplantite [5].

În studiul de față la toate implantele a fost adoptată soluția “c” modificată, care a constat în

crearea lamboului de acces cu aplicarea materialului de adiție KP-3LM și aplicarea

conformatorului. La 2 implante s-a recurs la explantare, varianta dată fiind absentă în soluțiile

propuse de Barboza et al. Argumentarea alegerii acestei opțiuni a fost bazată pe aprecierea

extinderii defectului exact ca și în cazul periimplantitei. În ambele abordări pe termen scurt

tratamentul a avut succes.

Din păcate, factorii de risc în apariția expunerilor de opercul de protecție sunt multe, de-

aceea este indispensabil controlul sistematic postoperator pentru depistarea precoce și luarea

măsurilor necesare.

“Passive fit” sau așezarea pasivă a construcției ortopedice

O altă complicație care a atras o deosebită atenție este de natura mecanică. Merge vorba

despre pacienții care s-au adresat cu acuze la mobilitatea “implantului”. De fapt, în primul caz

după o examinare minuțioasă și detașarea supra-construcției s-a constatat că implantele nu sunt

mobile (fig.16), se presupune o complicație iatrogenă.

a b
Figura 16: pacientul BC/m, 40 ani, a - aspectul radiologic a construcției ortopedice cu
defect și a defectului osos de Clasa II după Spiekermann; b - aspectul fotografic a
construcției demontate cu defect. (Cazuistica OmniDent)
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Din cauza greșelilor sau la etapa clinică, sau cea tehnică, construcția nu a putut fi instalată în

cavitatea bucală sau tensiunea era prea mare. Clinicianul a recurs la o “șmecherie” și mecanic a

schimbat grosimea metalului și forma abutmentului, care participă la crearea joncțiunii cu

implantul.

În al doilea caz acuzele au fost similare (Fig.17), însă aici după detașarea protezei s-a

constatat că 2 implante din 3 chiar sunt mobile. Puntea exercita mișcări de rotație în jurul

șurubului din cauza abutmentului deteriorat și lipsa congruenței între abutment și hexagon.

Și în cazul dat este o complicație iatrogenă. În cazul lipsei paralelismului între implante

posibil o soluție optimă în acest caz ar fi confecționarea abutmenturilor individuale cu fixarea

construcției prin cimentare [33].

Una din provocările considerabile pentru construcțiile fixate prin înșurubare este asigurarea

poziționării libere a supra-construcției, așa numitului “passive fit”. Definiția dată a fost introdusă

tocmai în 1983 de Branemark.

Această condiție este de o importanță vitală în menținerea osteointegrării și a sănătății

periimplantare în general. Adaptarea suprastructurii cu tensiune poate duce la complicații atât

mecanice cât și biologice. Prin urmare pot surveni fracturi la nivelul componentelor a sistemului

implantar, durere, eliminări sanguino-purulente, resorbție osoasă și chiar pierderea

osteointegrării. De aceea minimizarea acestei tensiuni și asigurarea așezării pasive este cheia

b

Figura 17: pacienta PA/F, 59 ani; a - aspect radiologic a defectului osos de Clasa II după
Spiekermann și a construcției ortopedice deficitare; b - absența paralelismului; c - corpul
implantului dezosteointegrat; d - abutmentul consumat din cauza tensiunii cronice.
(Cazuistica OmniDent)

dc

a
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succesului [10]. Pe parcursul timpului au fost propuse nivele acceptabile de “passive fit”,

începând de la 10 µm (Branemark) până la 150 µm (Jemt) și chiar mai mult. Însă toate datele au

fost bazate pe dovezi empirice. Este evident că cu cât mai multe unități protetice conține proteza,

cu atât mai dificil este asigurarea pasivității.

Pentru a evalua acest fenomen la moment sunt folosite diferite tehnici: vedere directă,

senzație tactilă, alternarea presiunii tactile asupra extremităților opuse a protezei, radiografia,

testul de rezistență a șurubului (Jemt, 1991), testul unui șurub (Tan, 1993), paste speciale cu o

precizie înaltă, sisteme de scanare digitale, utilizarea Periotestului etc. Însă niciuna din tehnici nu

are o precizie satisfăcătoare, în afara sistemelor digitale, care la rândul lor sunt scumpe, depind

de factorul uman și cu excepția tehnicii ”3D-Photogrammetric” sunt extra-orale.

Și totuși pare să existe o toleranță din partea componentelor implantare și a osului și nu

totdeauna complicațiile biomecanice au loc. Limitele acestei toleranțe necesită să mai fie studiate

în continuare. Cert este că optimizarea etapelor clinice ca folosirea materialelor rigide precise,

lingurile de amprentare individuale, folosirea fixării prin cimentare și combinarea a cât mai

multe tehnici de evaluare a pasivității, pot duce la minimizarea tensiunii la fixare și deci la

profilaxia eșecurilor și complicațiilor.

Fixare prin cimentare

Fixarea prin cimentare pare să rezolve unele neajunsuri a tehnicii descrise precedent, însă și

ea nu este lipsită de vicii și provoacă deseori complicații biologice majore de natură iatrogenă.

Atunci când poziția implantului împiedica accesul șurubului de pe suprafața ocluzală sau

linguală istoric sunt recomandate restaurări cimentate. Însă cimentul rezidual este unanim

acceptat ca fiind cauza centrală în declanșarea inflamației periimplantare cu o rată de până la

81%. După înlăturarea cimentului în aproximativ 74% de cazuri periimplantita regresează.

Linkevicius et al. (2011) au demonstrat că în acest tip de fixare excesul de ciment în majoritatea

cazurilor rămâne în țesuturile periimplantare.

Este curios faptul că reacția țesuturilor variază de la un pacient la altul. Primele manifestări

pot apărea atât precoce, de la 4 luni, cât și la distanță, de la 9 ani și mai mult. Pe de altă parte

există și un număr limitat de pacienți absolut rezistenți la dezvoltarea fenomenelor de resorbție

osoasă. Motivele acestei diversități nu sunt elucidate nici până în ziua de azi.

În studiul de față din 14 implante numai 2 au dezvoltat procese inflamatorii precoce, până la

1 an după încărcare protetică. În altele 12 implante vârsta medie de apariție a manifestărilor

clinice constituie 4,5 ani cu valoarea maximă de 9 ani pentru implantul tip lamă.

O altă afirmație expusă de Linkevicius și Puisys (2012) sugerează că periimplantita apare

mai des la pacienții cu parodontita generalizată în anamneză. Temporizarea acestei afecțiuni
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poate fi obținută dacă reziduurile cimentare se află la o distanță cât mai mare până la os, însă

acest moment nu este statistic semnificativ [52].

În studiul nostru din 14 implante 8 au fost instalate la pacienți cu parodontită în anamneză,

adică ˃ 57%, ceea ce reprezintă 4 pacienți contra 3 pacienți fără o istorie cu boala parodontală.

Bineînțeles, în cazul indicațiilor spre cimentare este necesar de adoptat un protocol adecvat

pentru a evita formarea excesului de material în sulcusul gingival. Condițiile succesului în acest

tip de fixare o constituie prezența unei gingii atașate, marginile abutmentului plasate la nivelul

sau puțin deasupra nivelului gingival, lungimea și conicitatea optime a bontului protetic pentru o

mai bună retenție și rezistență, protocol adecvat de cimentare etc. În ceea ce privește însuși

protocolul, printre recomandări se enumeră următoarele: a - în cazul marginilor abutmentului

aflate subgingival (des în zona frontală) folosirea aței în jurul colului a bontului ajută la captarea

cimentului pătruns în sulcus; b - folosirea unui duplicat al abutmentului și cimentarea în doi

timpi - întâi aplicarea coroanei pe duplicat extraoral cu extruziunea cimentului în exces și

ulterior fixarea definitivă pe bontul din cavitatea orală etc. Au fost propuse mai multe modalități,

toate însă trebuie finalizate cu o radiografie periapicală și analiza minuțioasă a acesteia pentru

verificare.

a b

c d
Figura 18: a - pacienta CA/f, 48 ani, țesuturile periimplantare cu reziduu de ciment după
demontarea restaurării protetice; b - pacient DI/m, 39 ani, înlăturarea cimentului rezidual în
jurul implantului cu periimplantită fără demontarea părții protetice; c - pacienta PN/f, 39
ani, aspectul reziduului de ciment intraoperator; d - pacienta SM/f, 60 ani, imaginea
radiografică a pierderii de os în periimplantită indusă probabil de ciment rezidual.
(Cazuistica OmniDent)
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În orice caz nici un protocol de cimentare nu poate garanta absența excesului de ciment. De

aceea sunt propuse multe opțiuni alternative de fixare. Pe primul loc se află fixarea pe șurub,

apreciată actualmente de majoritate. Weber et al. a stabilit că țesuturile moi periimplantare

răspund mai favorabil în cazul fixărilor prin înșurubare. Însă Sherif et al. au demonstrat că nu

există o diferență semnificativă între aceste două modalități de fixare nici în sensul supraviețuirii

a implantelor, nici în ceea ce privește compromiterea construcției ortopedice. Percepția

pacienților în ambele studii a fost similar pozitivă pentru cele două variante de fixare.

O altă soluție ar fi fixare fără ciment și fără șurub, unde complexul coroana-abutment este

conectat cu implantul prin conul Morse, tehnica cunoscută și sub numele de “The Integrated

Abutment Crown” (Bicon, LLC). O altă tehnică presupune fixarea și pe ciment și pe șurub,

folosind Ti-base, tehnologia CAD/CAM sau abutmentul prefabricat, excluzând contactul

mucoasei cu cimentul. Conceptul canalului angulat pentru șurub (Angulated Screw Channel) și

canalului dinamic pentru șurub (Dynamic Screw channel) stă la baza unei tehnici principial

diferite. A fost elaborată de Talladium International Implantology în 2004. Scopul este de a

repoziționa accesul din vestibular înspre lingual, angulațiile disponibile fiind de 20 ̊ pentru

primul sistem și 28 ̊ - pentru al doilea [6]. Conceptul înșurubării orizontale prin accesul lingual

sau palatinal la fel permite atingerea unei estetici satisfăcătoare și posibilitatea de a demonta

construcția la necesitate [17]. O abordare interesantă a fost propusă de echipa lui Dahert în 2008,

care constă într-un foto-protocol digital, care ar permite păstrarea în fișierul pacientului

informația despre localizarea canalului de acces, primită înaintea cimentării și posibilitatea

demontării a construcției în viitor prin acest acces [11]. Abutmenturile de tip “multi-unit” în

cazul implantelor cu aliniere neparalelă nu numai mută stresul ocluzal de pe șurupul implantului

pe șurupul mic al bontului “multi-unit”, dar și facilitează demontarea în caz de necesitate sau

fractură cu schimbul șurupului mic sau al bontului în întregime.

Construcțiile protetice fixate pe ciment, menite să rezolve problema implantelor nealiniate

paralel pare să nu mai fie actualmente o panacee. Însă în caz de necesitate, un protocol adecvat

este binevenit, mai ales la pacienții fără parodontită în anamneză.

Unirea implantelor cu dinții naturali

În unele cazuri construcția protetică este sprijinită simultan pe implant și pe dinte natural,

deseori cu un succes discutabil. Complicațiile survenite pot fi atât de natura biologică cât și

mecanică. Un caz destul de sugestiv în figura 19 prezintă o fractură de implant unit prin punte cu

2 dinți naturali. Este evident că forțele ocluzale provocau un fenomen de balansare pe unicul

sprijin rigid reprezentat de implant. Dinții vitali fiind suspendați pe ligamentul periodontal nu

erau în stare să împiedice aceste micro-mișcări nocive.
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Treptat s-a declanșat procesul de dezintegrare cu apariția “cercului vicios” - cu cât mai puțin

era contactul cu osul, cu atât creștea micro-mobilitatea și presiunea pe implant. Ca rezultat s-a

produs fracturarea. Absența liantului în interiorul protezei și mobilitatea clinică confirmă acest

fapt. Deși de mulți este susținută părerea că bontul natural funcționează ca un fel de moderator a

sarcinii ocluzale și stinge influența forțelor anomale asupra osului periimplantar.

Datele din literatură sugerează că ligamentul periodontal permite o mobilitate de circa 50µm

- 200µm. Implantul însă - <10µm. Chiar Branemark a afirmat că succesul implantului constă în

absența totală a mobilității. Probabil de aceea în majoritatea cazurilor complicațiile constau în

declanșarea resorbției osoase și dezintegrării implantelor ca în cazurile ce urmează în figura 20.

Datele clinice și statistice asupra protezelor cu suport mixt au fost raportate în literatură încă

din anii 1980 de mulți cercetători, de exemplu de Ericsson et al [25]. Relatările continuau în

pofida faptului, că Swedish National Health Council nu recomanda folosirea simultană a dintelui

Figura 19: pacient SV/m, 41 ani; a - aspectul radiografic a fracturii (săgeata roșie)
implantului într-o construcție cu sprijin hibrid pe dinți naturali și pe implant, se notează și o
zonă de dezosteointegrare (săgeata verde); b - în interiorul elementelor a protezei se notează
absența cimentului; c - fragment al implantului fracturat cu semne de lipsă a osteointegrării.
(Cazuistica OmniDent)

a b c

Figura 20: a - pacienta CM/f, 62 ani, aspectul radiografic a complicației combinate
biologice și mecanice în cazul protezei cu sprijin pe 3 suporturi diferite; b - pacienta SZ/f,
58 ani, aspectul radiografic a complicației biologice. (Cazuistica OmniDent)

a b
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și implantului pentru sprijin din cauza diferenței anatomice și biomecanice [24]. În mediul

științific s-au format două curente de opinii opuse. Și după aproape 40 de ani de rezultate

controversate, problema respectivă nu este rezolvată definitiv. O meta-analiză mai recentă

realizată la “La Sapienza”, Roma (2021) scoate la iveală absența oarecarei diferențe

semnificative între suport tip dinte-implant și implant-implant în ceea ce privește pierderea

bonturilor (dinte sau implant), complicații biologice sau mecanice [36]. Și în studiul retrospectiv

(perioada 1980-2018) realizat de Chranovic et al. rata supraviețuirii cumulative a fost estimată la

nivelul de 90,7%, 84,8%, 69,9% și 66,2% respectiv la 5, 10, 15 și 20 de ani în ambele grupuri.

Eșecul de obicei este datorat pierderii dintelui sau implantului. Printre factorii se menționează și

bruxismul [15]. Pjetursson et al. afirmă că complicațiile mecanice au o rată foarte joasă și în 5

ani nu ating nici 10%. Complicațiile mai serioase ca fractura implantului sau a carcasei protetice

în 5 ani sunt sub 2%.

În studiul de față din 4 proteze pe suport mixt eșuate se notează 2 complicații de natură

biologică și 2 de natura mecanică. Toate cazurile s-au soldat cu pierderea implantelor în cauză.

Însă este oportun de menționat că nu toate restaurările pe suport combinat sunt destinate

insuccesului (figura 21).

Figura 21: pacienta PV/f, 51 ani, a - aspectul radiografic la 11 ani de la instalare a
implantelor mono-componente; b - situația radiografică la 14 ani de la instalare.
(Cazuistica OmniDent)

a

b

2018

2021
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Dintr-un total de 8 construcții cu fixare tip dinte-implant, 4 au demonstrat o supraviețuire ˃5

ani. În comparație cu datele literaturii această rată este mai joasă, dar destul de promițătoare, mai

ales ținând cont de faptul că pacienții nu au beneficiat de o observație sistematică din cauza

pandemiei COVID-19. Putem nota la fel și menținerea osului marginal la un nivel constant în

zona dislocării a construcției în cauză, ceea ce nu se poate spune despre osul numai cu dinți

naturali incluși în proteză.

Se poate conclude că protezarea parțială fixă cu suport exclusiv pe implante rămâne o

variantă de prima alegere, în timp ce suportul combinat poate fi pentru pacienți edentați o

alternativă validă cu o rată de succes acceptabilă [36]. Lindh (2008) la rândul său susține că

dinții naturali nu ar trebui fi extrași în favoarea instalării implantelor fără indicații specifice și

suportul tip dinte-implant ar trebui considerat o opțiune protetică viabilă [30]. Acest tip de

protezare este o alternativă optimă în unele situații clinice: în cazul eșecului precoce a

implantelor, în deficiențele osului alveolar care necesită proceduri de augmentare și care sunt

refuzate de pacient sau contraindicate, limitații anatomice (de ex. sinus maxilar), motive

economice etc. [15].

Supra-construcțiile cu consola

Plasarea implantelor uneori poate fi limitată de condițiile anatomice și se rezolvă prin

utilizarea implantelor mici, proceduri de augmentare sau confecționarea protezei cu design

special. Una din soluții este consola. Uneori apariția consolei este rezultatul pierderii a unuia sau

mai multe implante sau dinți de sprijin (figura 22b; figura 22a).

Figura 22: Aspect radiografic a protezelor fixate pe 2 implante cu console meziale: a -
pacienta CE/f, 51 ani, se notează prezența defectului osos masiv, care clinic se manifestă
prin mobilitate și semne de periimplantită; b - pacienta NS/f, 61 ani, se notează o resorbție
osoasă de 1/4 și pierderea congruenței între abutment și implant, care clinic se manifestă
prin mobilitate. (Cazuistica OmniDent)

a b
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Informația asupra eficacității acestei soluții în literatura de specialitate este destul de

contradictorie. Optimizarea eficacității masticatorii duce pe de altă parte la concentrarea stresului

asupra implantului și osului cortical.

Ca consecință pot apărea complicații biologice și mecanice, compromițând longevitatea

reabilităților.

În cazul nostru sunt prezente complicații mixte în ambele cazuri. În imaginea a decimentarea

supra-construcției de pe implantul mezial este însoțită de o simptomatică bogată tipică pentru

periimplantita în stadiul avansat: eliminări sanguino-purulente, durere la periaj, masticație și

spontan, miros neplăcut, gust neplăcut, punga osoasă care atinge 1/2 din lungimea primului

implant și 1/1 - la cel distal, vârsta implantelor fiind 4,5 ani. În imaginea b - radiologic deosebim

schimbări geometrice la interfața abutment-implant la ambele implanturi, însoțite clinic de

mobilitate moderată și radiologic - de resorbție osoasă moderată <5 mm, aparent fără alte

manifestări subiective din partea pacientului, vârsta implantelor fiind de 2 ani.

Aglietta et al. (2012) susțineau că prezența unei singure console cu extindere mezială sau

distală la mandibulă sau maxilă în zonele posterioare nu ar trebui să influențeze nivelul osului

marginal într-o perioadă de 5 ani. Mai devreme (2009) tot ei au relatat că rata supraviețuirii de 5

ani atinge 94,3% cu rata medie a complicațiilor biologice la nivelul 5,4%. Storelli cu colegii în

2018 au susținut această idee aducând următoarele date: rata supraviețuirii la 5-10 ani la nivelul

de 98,4% pentru implante și 89,2% pentru construcțiile ortopedice. Printre complicațiile fractura

implantului și periimplantita ocupă primul loc, rata periimplantitei ajungând până la 6,06% la

nivel de proteze.

Kim et al. (2014) au sugerat că prezența consolei în zonele posterioare a mandibulei

condiționează nivelul resorbției osoase mai înalt decât în alte zone. De asemenea, prezența

Figura 23: a - pacientul MM/m, 52 ani, aspectul radiografic a protezei fixate pe 3 implante
cu o consolă distală denotă o stabilitate osoasă ˃3,5 ani de la încărcare funcțională; b -
pacienta CM/f, 58 ani, aspectul radiografic a protezei fixate pe 1 implant cu o consolă
mezială denotă o stabilitate ˃4 ani de la încărcare funcțională. (Cazuistica OmniDent)

ba ba
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consolei mai mult duce la complicații mecanice la nivel de implant, decât la nivel de supra-

construcție și anume aceste implante sunt cauza complicațiilor biologice și resorbției osoase. Un

risc înalt îl reprezintă în special console cu lungimea mai ˃8mm. Însă nu totdeauna prezența

consolei acționează nociv asupra longevității, chiar dacă lungimea extensiei este ˃8mm și zona

instalării este cea posterioară (figura 23).

Din cele expuse reiese, că acest tip de construcții are drept la viață. Însă planificarea

adecvată probabil este esențială. Ea presupune alegerea corectă a tipului, numărului, diametrului

și lungimii implantului, atrăgând o deosebită atenție la designul protezei, lungimea consolei,

materialul etc. Este important de luat în calcul locația implantării în arcadă, condițiile arcadei

antagoniste și controlul forțelor masticatorii [19].

Fenomenul de periimplantita apicală

Următorul fenomen a atras atenția prin raritatea sa ca manifestare clinică și ca subiect în

literatura de specialitate. Se discută de așa numită “periimplantită apicală”, entitate patologică

descrisă în 1990 de McAllister BS ca “un proces infecțios-inflamator a țesuturilor care

înconjoară apexul implantului dentar integrat”. Fiind ușor de descoperit radiologic, însă este

imposibil de stabilit dacă reprezintă o cicatrice osoasă, o leziune distructivă osoasă proaspătă sau

o reactivare a leziunii apărute pre-implantar. Printre factori etiologici au fost sugerate

următoarele: supra-încălzire a osului la forare, leziune apicală dentară în anamneză, încărcare

excesivă a implantului, contaminarea implantului, prezența resturilor radiculare sau acțiunea

corpilor străini etc. Actualmente este unanim acceptat că are o etiologie multi-factorială [59].

Dea lungul timpului s-a încercat clasificarea acestei forme de periimplantită și respectiv

adoptarea măsurilor terapeutice. Dacă leziunea este asimptomatică și este o descoperire

Figura 24: a - pacientul RI/m, 62 ani, aspectul radiografic a periimplantitei apicale
cuprinzând 3/4 din lungimea implantului; b - pacientul RD/m, 41 ani, aspectul radiologic a
periimplantitei apicale cuprinzând 2/3 din lungimea implantului. (Cazuistica OmniDent)

a b
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radiografică, ea este clasificată ca inactivă și necesită nu tratament ce supraveghere. În cazul

simptomelor, ca de exemplu durere, parestezie, episoade de supurație, fistule, resorbții masive cu

pierderea osteointegrării, este considerată activă și poate fi tratată sau poate constitui indicație

către explantare. Din punct de vedere a relației cauză-efect de către Sussman et al. în 1998

patologia a fost divizată în tip I - “implant-dinte”, când este provocată de forare violentă și tip II

- “dinte-implant”, când își are originea din leziunea apicală a dintelui adiacent implantului. O

clasificare comprehensivă și simplă de aplicat a fost elaborată recent de echipa lui Shah R. și se

bazează pe aprecierea lungimii corpului implantului începând de la apex, care este inclusă în

defect și exprimată în %: clasa I - periimplantita retrogradă ușoară (<25%), clasa II -

periimplantita retrogradă moderată (25-50%), clasa III - periimplantită retrogradă avansată

(˃50%).

Așadar, aplicând cele expuse mai sus, putem afirma că pe imaginea a din figura 25 este

prezentă o leziune de clasa III deoarece acoperă ˃50% din lungimea implantului. Din datele

obiective obținute de la pacientul RI/m, 62 ani reiese că leziunea este activă - prezintă eliminări

cu gust neplăcut, jenă și mobilitate a implantului. Putem afirma cu certitudine că dintele adiacent

nu a fost cauza procesului căci era vital și fără semne de oarecare proces inflamator. Pe imaginea

b la fel este prezentă manifestarea radiologică a periimplantitei retrograde de clasa III deoarece a

întrecut 50% din lungimea implantului. Este o leziune activă - eliminări purulente di manșonul

gingival periimplantar asociate cu erodarea corticalei palatinale în dreptul apexului implantului.

După datele literaturii, localizarea cu o frecvență mai înaltă este maxilarul superior, ceea ce

observăm și la pacienții din studiu. După unele relatări perioada de timp de la momentul

instalării implantului până la apariția simptomelor constituie 1 lună - 3 ani (în mediu 1,4 ani).

Aceste valori se regăsesc și în cazul pacientului RI/m, 62 ani, la care semnele radiologice au

Figura 25: pacientul RI/m, 62 ani, a - aspectul radiografic a periimplantitei apicale la 1 an
de la implantare; b - aspectul radiologic a periimplantitei apicale la 3 ani după implantare.
(Cazuistica OmniDent)

2019 2021
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apărut aproximativ la 1 an de la intervenție cu manifestări clinice pronunțate încă peste alți 2 ani.

În cazul pacientului RD/m, 41 ani această perioadă a constituit 1 an.

În ceea ce privește tratamentul, în literatură sunt descrise metode chirurgicale și conservative.

Printre tehnici chirurgicale se numără: chiuretaj și irigații cu CHX, aplicare locală a tetraciclinei,

aplicarea acidului pentru favorizarea unei noi osteointegrări și regenerare osoasă cu biomateriale

și membrane. Metoda chirurgicală cea mai des propusă de fapt întruchipează tehnica identică

apicoectomii standard printr-un acces vestibular urmat de chiuretajul țesutului de granulație,

irigarea cu ser fiziologic cu sau fără augmentare. Mulți autori recomandă folosirea antibioticilor

în perioada acută și chiar în formă de monoterapie, relatând cazuri cu rezultate stabile timp de 2

ani.

La pacienții din studiu s-a recurs la explantare, care după părerea noastră a avut indicații

indiscutabile printre care mobilitatea implantului și defectul osos voluminos cu lezarea corticalei

palatinale.

În pofida celor menționate mai sus și luând în considerație rezultatele dubioase a

tratamentului expuse în literatură, cel mai important este prevenția. Ea constă în respectarea

protocoalelor chirurgicale la implantare și sanarea focarelor infecțioase din cavitatea bucală

însoțite de observație sistematică pentru a întreprinde măsuri timpuriu și a stopa crearea

defectelor osoase masive.

Substituirea defectului unidentar molar prin restaurări protetice cu sprijin pe 2

implante

Uneori lățimea buco-linguală a crestei edentate este insuficientă pentru plasarea implantelor

de dimensiuni standard [77]. Mai ales în zona celui mai des extras molar 1, unde forțele ocluzale

sunt importante. Unii autori propun plasarea a 2 implante mai subțiri pentru suplinirea acestei

breșe. Pe lângă celor enumerate, această tehnică rezolvă și alte obstacole.

Figura 26: a - pacienta FM/f, 51 ani; aspectul radiografic a construcției pe 2 implante,
instalate în poziția Im 2.6; b - pacienta DA/f, 46 ani; aspectul radiografic a 2 implante fără
partea ortopedică, plasate în poziția Im 2.6. (Cazuistica OmniDent)

a b
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Calitatea joasă a osului în regiunea posterioară, mai ales la maxilă poate compromite

reabilitarea implanto-protetică pe termen scurt și lung. Structurile anatomice vitale la fel prezintă

motive de preocupare. Dimensiunea coroanei a molarului chiar și în cazul folosirii unui singur

implant de diametru mărit, creează o consolă semnificativă în direcția mezio-distală, creând forțe

nocive. De asemenea nu sunt de neglijat forțele de rotație axială.

Nu mai puțin importantă pentru osteointegrare este crearea contactului a suprafeței

implantare cu osul, care este mai mare în cazul a 2 implante cu diametru mic în comparație cu 1

implant cu diametru mare. Respectiv, scade necesitatea intervențiilor invazive de reconstrucție

[54]. Se relatează la fel, că această atitudine scade posibilitatea fracturii a implantului și

deșurubarea construcției protetice [37].

În studiul de față au fost identificate 8 implante la 4 pacienți, înserate în pereche în poziția

№6 și toate au eșuat, rezultând în complicații biologice ca periimplantita (6 implante) și fractura

osului între implante (2 implante)(Fig.26, 27).

Figura 28: a - pacienta DI/f, 48 ani; aspectul radiografic a construcției pe 2 implante,
instalate în poziția Im 4.7 fără semne de resorbție osoasă (Cazuistica OmniDent)

Figura 27: pacienta PV/f, 50 ani; a - aspectul radiografic a construcției pe 2 implante în
poziția Im 4.6, se observă un fragment osos inter-implantar; b - foto a 2 implante extrase și
fragmentul osos din spațiul inter-implantar. (Cazuistica OmniDent)

a b
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În literatură datele asupra subiectului sunt foarte puține. Ele sugerează, că este o tehnică

predictibilă cu rezultate stabile ˃3 ani de follow-up și că are diferență minimă din punct de

vedere financiar în comparație cu tehnica unui singur implant [60]. Alte surse susțin chiar că rata

succesului este mai înaltă decât în tehnica standard. De fapt și în studiul de față o construcție de

acest gen în poziția Im 4.7 a durat ˃5 ani fără semne de resorbție (Fig.28).

Chiapasco et al. (2006) au raportat că pierderea osului prin remodelare și după în jurul

implantelor subțiri este comparabilă cu cea din jurul implantelor solitare de diametrul mare și se

află în limitele acceptabile [42]. Topalo et al (2013) într-un studiu de lungă durată au analizat 49

de restaurări protetice fixate pe implante de stadiul doi, din care 17 au fost cu sprijin pe 2

implante. S-a demonstrat că toate implantele au supraviețuit, însă cu un procent considerabil

(26,5%) de complicații de origine mecanică și 1 caz de complicație biologică. Remarcabil este

faptul, că în nici unul din 17 restaurări pe 2 implante nu au fost depistate complicații mecanice

sau biologice [79].

În literatură au mai fost propuse și soluții cu substituirea fiecăreia rădăcini cu câte un

implant. Dr. Topete E.: ”...mărirea suprafeței de contact prin creșterea numărului de implante

este cerința primordială pentru atingerea succesului pe termen lung” [80]. Însă, nu sunt dovezi

semnificative ce ar justifica folosirea a câte 2 implante pentru premolari și 3 implante pentru

molarii superiori, ajungând la 44 de implante per total în adentiile totale.

Printre dezavantajele a tehnicii respective se enumeră necesitatea a cel puțin 12 mm de

spațiu mezio-distal (formula optimală: 1,5+3,5+3,0+3,5+1,5mm) [60]. Notabile sunt și

dificultățile adaptării componentei protetice. De asemenea, nu este clar cum influențează

construcțiile de acest tip la menținerea igienei orale în situsurile respective.

Deci, înlocuirea molarului cu o construcție fixată pe 2 implante potențial poate fi o opțiune

terapeutică viabilă în situații specifice, precedată de un diagnostic minuțios în prealabil.

3.2.2 Terapia chirurgicală

Scopul principal a tratamentului chirurgical la fel ca și celui non-chirurgical, este

decontaminarea suprafeței implantului, înlăturarea depunerilor dure și moi prin crearea accesului

adecvat către defectul osos și implant. Un alt obiectiv nu mai puțin important îl reprezintă

refacerea defectelor osoase acolo unde este cazul.

Bineînțeles nu se va recurge la tratamentul chirurgical și atunci când s-a produs vindecarea

după criteriile a VIII EWOP și anume: absența BOP sau supurație, PD≤5mm, pierderea de os

stopată. Se va continua cu procedee de motivare și observație în dinamică regulată. În caz contrar

se poate adopta tactica chirurgicală.
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Abordarea chirurgicală cuprinde următoarele metode: cu lambou (de acces), rezective și

reconstructive. Deși scopul este același, tehnicile respective se deosebesc principial între ele.

Această diferență condiționează și felul în care se produce vindecarea. Conștientizarea

particularităților tehnice permite să înțelegem, să presupunem și să ghidăm răspunsul

organismului. În alegerea strategiei chirurgicale de fapt au importanță două aspecte: localizarea

implantului (zona estetică sau nu) și configurația defectului osos.

Din punct de vedere a formei defectului este indispensabil de folosit niște criterii

standardizate. Această condiție o satisface în plină măsură clasificarea propusă de Frank Schwarz

în 2007. Sunt incluse 2 clase de defecte: intraosoase - Clasa I și supraalveolare - Clasa II. Aceste

parametri pot fi prezise cu o anumită marjă de eroare prin metode radiologice. Însă trebuie de

menționat că situația clinică va fi totdeauna mai gravă decât pe clișeu [30].

În baza clasificării propuse în 2015 de către Schwarz F. și Sanz-Sanchez I. a fost elaborat

algoritmul de conduită. Algoritmele date au fost bazate pe experiența clinică vastă. Date

științifice din păcate deocamdată sunt puține [70].

Din recomandările lor reiese că, dacă tratamentul non-chirurgical a eșuat, putem întreprinde

o intervenție chirurgicală. Însă numai până la momentul când defectul nu a depășit 2/3 din

lungimea implantului. La depășirea a 2/3 - putem recurge la explantare. Designul intervenției la

rândul său va depinde de localizarea implantului și configurația defectului periimplantar. În cazul

leziunii pur intraosoase (Ie) anume reconstrucția va fi variantă de elecție. În defectul pur

orizontal (Clasa II) se va apela la tehnica cu lambou sau cea rezectivă. Aceasta din urmă va fi

posibilă în zonele fără cerințe estetice elevate. Pentru defectele combinate, care se întâlnesc cel

mai des (Ib combinat, Ic combinat), au fost sugerate abordări combinate.

Chirurgia de acces (cu lambou).

Sunt intervenții destul de conservative în comparație cu altele 2 care urmează, chiar dacă

constau în decolarea lamboului și ulterior pierderea inevitabilă de țesut. Se realizează prin

crearea accesului spre suprafețele de Ti care oricum deja sunt detașate într-o măsură diferită ca

rezultat al infecției. Scopul este decontaminarea fără schimbări arhitecturale a țesuturilor dure și

moi. Nici modificările structurale a suprafețelor implantare nu intră în sarcina tehnicilor

respective. De multe ori este o strategie de compromis, atunci când altele nu pot fi aplicate, de

exemplu în ariile cu o importanță estetică semnificativă. Ca și în terapia parodontală se dorește

obținerea reatașamentului a țesuturilor. Condiția centrală aici este prezența țesutului sănătos și

suprafeței implantare curate. Obiectivul este de a micșora punga periimplantară prin intermediul

epiteliului conjunctiv lung [cartea lui Schwarz].

În studiul de față tehnica dată a fost aplicată pe 4 implante. Pașii efectuați sunt descriși în

cazul clinic №1.
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Dovezile științifice pro sau contra acestei abordări sunt modeste. Observația de cea mai

lungă durată a fost efectuată de Hetz-Mayfield et al. (2016). În studiul dat pentru tratamentul P.

s-a folosit chirurgia de acces și chiurete de Ti cu antibioterapia postoperatorie cu AMX și MTZ.

Peste 5 ani s-a constatat micșorarea indicilor PD≤5mm, BOP/sup negativi și pierdere de os

absentă, adică s-a produs soluționarea afecțiunii în 63% de cazuri. De asemenea s-a observat că

unul dintre factorii de succes de bază a fost nivelul rezorbției osoase înaintea intervenției (95%

CI 0,6-49,5). Deci, cu cât mai evidentă este leziunea la momentul inițierii tratamentului, cu atât

șansele de vindecare sunt mai mici [39]. În studiul retrospectiv publicat recent de grupul lui

Berglundh (2018) s-au studiat 50 de pacienți (95 implanturi) cu P. în jurul implantelor în funcție

timp de 7,5 ani (±3,8). Perioada de observație a constituit 4,5 ani (2,1). Aproape o jumătate din

implante erau cu suprafața frezată (53%). S-a stabilit că vindecarea s-a produs aproape de 3 ori

mai des la implantele frezate (45,8) decât la cele cu suprafața modificată (13,6) la nivelul

pacienților și de 2 ori mai des (respectiv 44,9 vs 22,5) la nivelul implantelor. Prin urmare,

șansele la vindecare complectă în terapia cu lambou sunt mai bune la implantele frezate.

Chirurgia rezectivă

Este un scenariu terapeutic în care se recurge la modificarea arhitecturii a țesuturilor moi

sau dure cu scopul de a micșora punga periimplantară și îmbunătăți posibilitățile igienei orale. Se

realizează prin repoziția apicală a lamboului cu crearea unui nou atașament clinic. Cu cât mai

riguros se efectuează eliminarea pungii patologice, cu atât mai predictibile vor fi rezultatele.

Totuși, ca și în tratamentul cu lambou, primul factor de succes este nivelul rezorbției osoase

preoperator. De aceea este importantă terapia cât mai precoce posibilă. În plus, tratamentul este

mai eficace când controlul plăcii bacteriene preoperator și în perioada de susținere este efectuat

minuțios. Experiența clinicistului la fel joacă un rol decisiv.

Figura 29: Tehnica chirurgicală de acces (cu lambou), pacienta TR/f, 46 ani; a - aspect
endooral, decolarea lamboului și înlăturarea țesutului de granulație; b - decontaminarea
chimică prin aplicarea locală a antibioticului. (Cazuistica OmniDent)

a b
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Pentru sporirea predictibilității sunt utilizate niște procedee intraoperatorii ca

implantoplastia, antibioterapia locală și modificările calitative a țesuturilor moi. Implantoplastia

este o procedură menită să reducă din înălțimea spirelor și rugozitate prin șlefuirea părții

denudate a implantului. Suprafața netedă rezultantă va facilita procedurile igienice la nivelul

casnic și profesional. Este propus un șir de protocoale de implantoplastie. Unele presupun

utilizarea frezelor diamantate cu scădere treptată a gradului de abraziune și finisare cu pietre de

Arkansas. Altele prevăd folosirea la debut a frezelor din aliaje de carbură și finisarea cu

polipanturi din silicon cu duritate în scădere treptată [18].

Eficacitatea includerii a implantoplastiei în chirurgia rezectivă a fost confirmată de Romeo

et al. Printr-un studiu clinic de 3 ani pe implanturi cu suprafața rugoasă. În grupul de implante

supuse implantoplastiei s-a constatat absența de BOP/sup, PD și oprirea rezorbției osoase. În

grupul de control dimpotrivă coborârea nivelului osos a continuat în mediu cu 1,5 mm pe an.

Bianchini et al. (2019) folosind tehnica dată au primit 87% de vindecare la nivel de implante și

83% la nivel de pacienți, cu pierderea a 13% de implante [8].

Printre dezavantaje se poate menționa slăbirea rezistenței la fractură până la 32% din cauza

subțierii metalului. De aceea o atenție deosebită trebuie atrasă la implante cu diametrul mic [31].

Revizuirile sistemice de amploare deja au confirmat eficacitatea și absența pe termen scurt și

mediu a complicațiilor biologice și mecanice. Însă condiția de bază este diagnosticul succint și

experiența clinicistului, în caz contrar rezultatul riscă să fie mai slab decât fără tratament [74].

a b

c d
Figura 30: Implantoplastia, pacientul PI/b, 48 ani; a - aspectul după decolarea lamboului
și înlăturarea granulațiilor; b - aspectul după executarea implantoplastiei; c - aplicarea
locală a antibioticului; d - aspectul după suturarea lamboului. (Cazuistica OmniDent)
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Rolul antibioterapiei în tehnicile rezective actualmente se discută pe larg. Se consideră că

cea sistemică sporește eficacitatea tratamentului în cazul implantelor cu suprafața rugoasă cu

aproximativ 40% și practic nu influențează rezultatul în cazul celor frezate. Deasemenea sunt

date precum că utilizarea locală a antibioticilor, de exemplu în forma de gel, poate duce la

vindecare în până la 67% de cazuri în comparație cu placebo (36%).

Uneori apare necesitatea modificării a calității țesuturilor moi cu scopul de a diminua o

recesiune sau de a adăuga gingia cheratinizată. Poate fi obținut prin autotransplant de țesut

conjunctiv sau prin autotransplant și poziționarea apicală a lamboului în combinație cu tehnica

rezectivă și implantoplastia. Folosirea matricei de colagen a demonstrat rezultate satisfăcătoare,

însă mai mult apreciate de către pacienți în ceea ce privește percepția durerii, comfort și

cantitatea analgezicilor consumate [73].

Chirurgia reconstructivă

Constă în regenerare osoasă a defectelor ca rezultatul resorbției de natură infecțioasă în

periimplantită. Presupune folosirea grefelor de os cu sau fără membrane de susținere. Mult timp

aceste tehnici erau privite cu suspiciune [12]. Chiar și astăzi nu există un consens în lumea

științifică, mai ales în privința unei posibile reosteointegrări.

În studiul lui Schwarz at al. s-a folosit terapia regenerativă cu aplicarea mineralului de os

natural și membrana de colagen. A fost demonstrat că această abordare are drept la viață, dar o

deosebită atenție trebuie atrasă la configurația defectului. A rezultat că defectele de Clasa Ie după

Schwarz sunt destul de promițătoare în acest tip de regenerare, în timp ce Clasa Ib și Ic prezintă

un risc sporit de eșec. Mai ales în localizări bucale a dehiscenței. Probabil acest fapt indică în

favoarea combinării cu tehnici rezective. Și într-adevăr, dacă apreciem numai parametrii

radiologici, o ameliorare la nivelul osului marginal și gradul umplerii a defectului, este evidentă.

Însă parametrii clinici ca PD și BOP rareori prezintă progres de durată deoarece, cum s-a

menționat mai sus, defectele doar ocazional sunt pur intraosoase. Deasemenea practic lipsesc

cercetări care să elucideze beneficiile pentru pacient în sensul esteticii, confortului cotidian și

părții economice.

În pofida acestor deficiențe, reosteointegrarea cu suprafața implantului pare a fi un fapt

dovedit. În sprijinul acestei idei vorbesc și rezultatele unui studiu-autopsie pe corp uman, condus

de Sungtae Kim în 2017. Prin analiza histologică s-a demonstrat existența contactului cu implant

a osului nou format, observându-se granule de material de adiție incorporat uniform în osul nativ.

Capsula de țesut conjunctiv în jurul implantului nu a fost depistată [48]. Prima dată în istoria

studierii P. s-a realizat o analiză histologică pe corp uman și nu pe animale, ca de obicei. A

devenit posibil grație donării de către un pacient a corpului său instituției în cauză.
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Luând în considerație cele expuse, probabil soluția mai practică ar fi combinarea tehnicii

rezective și regenerative, acționând respectiv asupra defectelor supraalveolare și cele intraosoase

în cadrul unei leziuni periimplantare. Conduita combinată a fost apreciată în cercetarea clinică

controlată randomizată de către Schwarz et al., unde într-un grup de pacienți s-au folosit chiurete

de Ti, în altul - laserul. S-a constatat că succesul tratamentului nu depinde de metoda de

decontaminare a suprafețelor de Ti. Și iarăși, menținerea rezultatelor pe termen lung depinde

mult de igiena orală personală. Rezultatele studiului similar de 7 ani publicat de către Schwarz et

al. în 2016 a confirmat repetat că rata de vindecare de aproximativ 79% prin terapia chirurgicală

combinată (rezectivă/regenerativă) nu este influențată de alegerea metodelor de decontaminare

(laser vs chiurete de plastic și ser fiziologic).

Deci, fiecare metodă are avantaje și dezavantaje. Alegerea metodei potrivite trebuie să se

bazeze pe un diagnostic minuțios. Nici-una din tehnici nu este perfectă. Mult depinde de

perioada de menținere postoperatorie și anume de igiena personală și cea profesională. Un

impact important îl exercită și răspunsul organismului, modul de viață, mai ales fumatul. De

aceea cel mai bun tratament a P. este prevenția.

3.2.3 Explantarea

Cum a mai fost menționat în reviul literaturii, explantarea adeseori este o metodă de elecție

în caz de resorbție progresivă de os în condițiile de infecție periimplantară, în cazul

osteointegrării reziduale pe o suprafață prea mică a implantului sau chiar în scopuri profilactice

pentru a păstra osul în favoarea unei implantări de novo sau pentru salvarea implantelor, dinților

vecini, a altor structuri anatomice vitale.
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Figura 31: Tehnica regenerativă, pacienta TL/f, 52 ani; a - aspectul după decolarea
lamboului și înlăturarea țesutului de granulație; b - decontaminare ultrasonică; c -
aplicarea materialului de augmentare; aspectul după suturare. (Cazuistica
OmniDent)
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La momentul actual sunt propuse câteva tehnici de explantare, care deja au devenit

convenționale, dar continuă să și apară noi propuneri care merită atenție.

Explantarea prin frezarea cu trepanuri. Trepanurile prezintă lame cilindrice și sunt pe larg

considerate ca fiind o metodă standard. Ele sunt produse cu diametre diferite și trebuie alese cu

un diametru doar cu puțin mai mare decât implantul în cauză pentru a înlătura cât mai puțin din

os. Viteza de tăiere este între 1200 și 1500 rpm și se recomandă o irigare abundentă pentru a

preveni necroza termică a osului [28].

În studiul de față s-a recurs la această tehnică la explantarea a 6 implante. Decizia în

favoarea acestui instrument a fost luată după încercarea tehnicii torque-lui invers, care nu a dat

rezultate sau când coletul implantului este fracturat și nu este posibil de adaptat instrumentul.

(Fig. 32)

Aceeași părere o întâlnim în recomandările lui Solderer et al (2019). Aceste freze ar trebui să

fie folosite doar în cazurile când nu poate fi aplicată nici o altă tehnică alternativă mai puțin

invazivă. Oricum și aici trebuie luată în considerație anatomia locală cu ajutorul CBCT-ului. Au

fost descrise cazuri de fractură a mandibulei, compromiterea dinților vecini, lezarea

formațiunilor anatomice, osteomielita etc. [9] De Deeb et al (2018) a fost propusă folosirea

ghidului chirurgical realizat prin tehnica CAD/CAM la explantare prin frezare cu trepanul, care

rezultă mai precisă și mai puțin invazivă.

Explantarea prin intermediul piezo-instrumentariului. Piezo-chirurgia în comparație cu

trepanarea după părerea unor autori permite efectuarea unei intervenției mai puțin traumatice.

Sunt folosite frecvențe între 24000 și 29500 Hz care par să asigure o tăiere precisă și selectivă.

Practic, se folosesc tipsurile diamantate ascuțite care permit o osteotomie circumferențiară prin

distrugerea contactului intim între os și implant cu unde ultrasonice. De obicei metoda se

practică în cazul implantelor fracturate. În comparație cu metoda trepanări, se observă o

vindecare postoperatorie mai bună [28]. Metoda pare să nu prezinte efecte adverse dacă se iau în

Figura 32: Tehnica explantării prin trepanare, pacientul PL/b, 54 ani; a - aspectul endooral,
implantul cu coletul fracturat; b - aplicarea trepanului; c - aspectul implantului extras cu
prin tehnica trepanării. (Cazuistica OmniDent)

a b c
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considerație precauțiile menționate în tehnica precedentă. O deosebită atenție se cere la pacienții

cu pacemaker.

Explantarea prin intermediul laserului. Se aseamănă mult cu piezo-chirurgia deoarece și

aici merge vorba despre destrucția circumferențiară a interfeței os-implant prin efectul

hidrokinetic. Tehnica la fel permite realizarea unei osteotomii precise fără a produce necroza

termică periimplantară, deci poate fi considerată mini-invazivă. Hajii et al (2016) au demonstrat

că stratul de os înlăturat cu ajutorul laserului este aproape de 2 ori mai subțire decât obținut prin

trepanare (0,302 vs 0,519 cm3). În ceea ce privește timpul executări, trepanul este de 2 ori mai

rapid (17,2 vs 44,1 sec). Și starea morfologică a osului diferă: în cazul laserului marginile osoase

sunt bine conturate fără alterații termice, în-schimb după trepanare se observă formațiuni

sporadice de os anormal cu micro-fisuri [40].

Metoda torque-lui invers. Este considerată de Froum et al (2011) cea mai puțin traumatică și

permite păstrarea osului periimplantar mai puțin deteriorat [28]. Este realizată în 2 variante.

Prima se folosește în implante integre și presupune înserarea instrumentului compatibil în hexul

intern sau extern și aplicarea forței manuale prin intermediul cheii dinamometrice contra sensului

orar. A doua variantă se folosește în implantele fracturate și presupune folosirea kit-ului special

și anume înserarea unui șurub special prin rotații în sens orar (analogic cu înserarea abutmentului)

și fixarea deasupra lui unui dispozitiv, la care se aplică forța fizică contra sensului orar.

Bineînțeles, ambele tehnici nu sunt aplicabile la implantele cu design anti-rotațional în regiunea

apicală.

În studiu s-a apelat la prima variantă. De fiecare dată când a fost nevoie de explantare și

implantul nu prezenta mobilitate clinică, tehnica respectivă a fost tehnica de elecție. (Fig. 33)

Unii autori recomandă și în metoda respectivă folosirea irigării. Atunci când torque-ul

aplicat depășește 200 Ncm se recomandă folosirea trepanului. S-a constatat, că torque-ul invers

Figura 33: Tehnica ”torque-lui invers”, pacient NV/b, 53 ani; a - aspect endooral, aplicarea
torque-lui invers; b - implantul extras. (Cazuistica OmniDent)

a b
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este statistic semnificativ mai jos în implantele tratate cu plasma, iar cel mai înalt în implantele

gravate cu acid și sablate.

De unii autori 4 mm de os restant este indicativ spre folosirea tehnicii respective. Dacă acest

indiciu este ˃4 mm, este recomandată combinarea cu alte tehnici rezective. În caz contrar apare

riscul fracturării a implantului. Bineînțeles, mult depinde și de densitatea osului. În zonele cu

densitatea D3 - D4 aceste reguli pot fi ignorate și poate fi întreprinsă o încercare chiar în condiții

unui implant aproape totalmente osteointegrat.

Tehnica bisturiului și cleștelui. Este folosită exclusiv pentru implantele de tip ”Lincow”,

care cum se presupune, sunt ancorate în os printr-o combinație de osteointegrare

și ”fibroosteointegrare” [51].

Folosirea bisturiului este esențială deoarece explantarea aparent ușoară nu se va produce

până când ultima bandă de țesut conjunctiv nu va fi secționată. Aceleași momente au fost

observate și în cazul implantelor de tip ”lamă” din studiu. Mai mult ca atât, structurile anatomice

învecinate aflându-se foarte aproape, necesită o deosebită atenție. (Fig. 34)

Metode experimentale de explantare. Pe lângă tehnicile susmenționate și devenite deja

clasice, sunt propuse și altele mai moderne, multe din ele aflate deocamdată în faza de

experiment sau aprobare. În acest context, a fost introdusă definiția de ”osteodezintegrare” ca

antonim al osteointegrării. Terminologia dată a fost propusă pentru prima dată de Tonetti et al în

1998 pentru a descrie pierderea osteointegrării cauzate de inflamația periimplantară sau

suprasolicitare. În acest caz procesul descris este unul neintenționat și nedorit. Solderer at al în

2019 au folosit această definiție pentru a descrie o distrugere intenționată a osteointegrării. Este

de menționat că actualmente conceptul reversibilității a osteointegrării nu este oficial stabilit.

Așadar, în ultimul timp sunt propuse tehnici și aparate, capabile să producă așa

numită ”dezosteointegrare”. Printre ele se poate menționa dispozitivele, care cresc temperatura

Figura 34: Tehnica bisturiului și cleștelui, pacienta FM/f, 54 ani; a - aspect endooral, se
notează o rezistență la explantare datorită fibrointegrării; b - aspect endooral, în defectul
osos masiv se notează fascicolul fasculo-nervos. (Cazuistica OmniDent)

a b
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implantului până la temperatura 46-47 0C, suficientă pentru producerea osteonecrozei. O altă

abordare implică folosirea temperaturilor negative, capabile să inducă fracturarea osului. În

combinarea cu răcirea timp de 3 minute se folosesc vibrații sonice (6000-40000 rpm) sau

ultrasonice (30 kHz). Un alt dispozitiv presupune încălzirea implantului până la 60 0C cu

aplicarea vibrațiilor (24-36 kHz), care ar fi capabile să distrugă contactul intim os-implant după

principiu de fractură ”de oboseală” a osului.

Bineînțeles, aceste tehnici aparent mini-invazive și într-o măsură revoluționare prin aplicare

de energie, sunt promițătoare. Însă, nu este clar totuși impactul asupra țesuturilor învecinate și

efectele pe termen mediu și lung. De aceea este nevoie ca cercetările să continue pentru elucida

aceste dubii și a optimiza metodele discutate.

Explantarea implantelor fracturate. Fracturile implantare reprezintă o problemă nu numai

pentru pacient, dar și pentru medic, deoarece implică pierderea simultană a implantului și a

protezei. Fracturile reprezintă o complicație rară și afectează în mediu doar 2 din fiecare 1000 de

implante. Fractura este un indice clar a eșecului și în majoritatea cazurilor necesită înlăturarea

implantului.

În cazul implantului fracturat sunt accesibile 3 opțiuni. Prima presupune folosirea trepanului.

După înlăturarea implantului fracturat este posibilă instalarea unui nou implant în același situs

sau într-o altă locație. Importantă este alegerea diametrului a trepanului pentru a nu compromite

stabilitatea primară a noului implant. A două opțiune presupune înlăturarea porțiunii coronale a

implantului fracturat cu scopul de a instala o nouă construcție protetică. Multe branduri oferă kit-

uri speciale, care includ instrumentul rotativ pentru regularizarea marginilor fracturate și un

instrument pentru crearea spirelor noi în interiorul implantului. În a treia opțiune se extrage

porțiunea coronală a implantului fracturat , lăsând fragmentul apical osteointegrat în os. (Fig. 35)

Dacă nu se preconizează o ulterioară replantare, se supune remodelării puntea protetică. În caz

Figura 35: Fragmentele apicale osteointegrate; a - pacienta SZ/f, 56 ani, secvența din OPG;
b - OA/f, 49 ani, secvența din OPG. (Cazuistica OmniDent)

a b
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contrar se instalează un implant nou într-o poziție diferită, bineînțeles luând în considerație

oferta anatomică.

De Gaalh et al (2010) a fost descrisă tehnica de ”apicoectomie” pentru a extrage și partea

apicală, atunci când se presupune replantarea în același pat operator. Totuși, înlăturarea

complectă a fragmentelor și instalarea unui nou implant ar fi o opțiune de tratament de elecție.

3.2.4 Replantarea

Timpul necesar de așteptare pentru realizarea implantării repetate (secundare) tradițional

mereu a fost obiectul discuțiilor aprinse. Adell et al în 1981 recomandau efectuarea replantării nu

mai devreme de 9-12 luni, adică după vindecarea completă a osului. Însă tehnica dată pe

parcursul timpului s-a dovedit a fi una neîntemeiată deoarece intervenția repetată se efectuează

pe fundalul factorilor de risc similare acelor de la prima intervenție - supraîncălzirea, compresia

țesuturilor etc. Mai mult ca atât, după vindecare completă aceste factori devin și mai evidențiate.

Instalarea secundară până la vindecare completă a lojei osoase prezintă următoarele avantaje: a)

osul nu reușește să atingă densitatea finală, se facilitează prepararea neoalveolei, scade riscul

supra-încălzirii; b) osul rămâne imatur, adică relativ moale, ceea ce scade riscul compresiei

exagerate în timpul instalării repetate; c) procesul vindecării nefinalizat stimulează

revascularizarea și prin urmare contribuie la osteointegrare; d) se diminuează timpul de așteptare

până la implantarea repetată, ceea ce este apreciat pozitiv de către pacienți.

Aceste principii stau la baza replantării timpurii și a conceptului de ”stimulare endostală”,

propusă de Bert et al (1989) pentru osul de tip I și IV. Tehnica constă în prepararea unei

neoalveole cu dimensiuni necesare implantului, însă lamboul se repune și se suturează fără a fi

plasat implantul. În patul osos gol rapid se formează cheagul de sânge și se începe

revascularizarea. Macrofagii și osteoclastele elimină osul distrus prin preparare. Se produce o

vindecare clasică. Cercetările histologice au demonstrat că neoformarea vasculară atinge apogeul

peste 6 săptămâni. Deci, pentru osul de tip I s-a propus următorul protocol: 1) prepararea lojei

primare; 2) peste 6 săptămâni se instalează implantul; 3) peste 4-5 luni implantul se expune și se

încarcă funcțional. În 1995 Ogiso et al au confirmat experimental pe animale corectitudinea

acestei strategii: ”În metoda amânată în cavitatea osoasă se formează trabecule foarte subțiri și

capilare multiple. În implantarea imediată aceste fenomene nu se produc”. În osul de tip II ți III

cu vascularizarea de obicei sătisfăcătoare reimplantarea poate fi imediată. În osul de tip IV la fel

este recomandată stimularea endostală pentru crearea unui țesut osos cu densitate sporită a

trabeculelor osoase. Este necesar de menționat, că în cazul implantării primare eșuate peste 6

săptămâni după înlăturarea implantului, starea țesutului osos corespunde proceselor în cadrul
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stimulări endostale. După prepararea repetată a lojei de diferite dimensiuni devine posibil de

repetat implantarea. Diametrul neoalveolei depinde de volumul și forma defectului osos.

Situsurile implantare eșuate prezintă o provocare pentru cliniciști pentru că osul alveolar

este în majoritatea cazurilor redus în volum, ceea ce creează dificultăți majore la replantare.

Această situație este mult mai critică când cauza eșecului este periimplantita (Fig. 36), rezultând

de obicei în defecte osoase voluminoase.

De mulți autori în schimb, se presupune că diminuarea încărcăturii bacteriene prin

înlăturarea implantului infectat, înlăturarea țesutului de granulație printr-un chiuretaj pe măsură a

situsului și decontaminarea mecanică prin forarea cu o freză de un diametru mai mare crește

probabilitatea supraviețuirii noului implant. Mai mult, supraviețuirea implantelor instalate

imediat în situsurile infectate și neinfectate nu demonstrează diferențe statistic semnificative, la

fel cum implantele pot fi instalate după extracția unui dinte compromis endodontic sau

periodontic [14, 13].

Implantarea repetată după Gomez et al (2018) demonstrează rata supraviețuirii moderată,

aproape de 89% de implante, instalate în situsuri cu o istorie de un singur epizod de eșec în

anamneză și 67,1% în situsuri cu 2 epizoade precedente de eșec [32]. Anitua et al într-un studiu

retrospectiv recent (2021) relatează despre 81% de implante înserate secundar, care au

demonstrat o resorbție medie ≤0,5 mm în perioada de 3 ani [3]. Carcuac et al la rândul lor au

raportat rata de doar 57% de implante după 3 ani de follow-up după tratamentul chirurgical a

periimplantitei. Prin urmare, se poate conclude, că substituția implantului afectat de

periimplantită demonstrează rezultate promițătoare și superioare în comparație cu rezultatele

tratamentului chirurgical în ceea ce privește supraviețuirea și stabilitatea osului marginal.

Figura 36: Defectele osoase după înlăturarea implantelor; a - aspect endooral, se notează
un defect osos masiv după extracția implantului tip ”lamă” la mandibulă; b - aspect
endooral, defectele voluminoase osoase după extracția implantelor convenționale.
(Cazuistica OmniDent)
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CONCLUZII

1. Literatura de specialitate se completează constant cu date noi, privind studiile asupra

etiologiei, diagnosticului și metodelor de tratament a periimplantitei și altor complicații, însă

multe abordări propuse sunt bazate pe observații empirice și pe experiența clinică personală a

cercetătorilor, datele științifice precise sunt insuficiente.

2. Datele obținute indică la prevalența femeilor printre pacienții adresați. Durata medie de

funcționare a implantelor a constituit 5 ani și aproximativ jumătate din implante au avut rata de

supraviețuire ≤10 ani. Cea mai des afectată este poziția d.6, mandibula fiind mai predispusă.

Durata medie a maladiei constituie 2 ani, periimplantita fiind prevalentă la 84% de implante.

Erorile ortopedice fiind cauza posibilă în aproximativ 50% de eșecuri ale tratamentului

implantologic.

3. Majoritatea defectelor osoase sunt combinate (intraosoase și extraosoase), cu adâncime

la sondare maximă bucal. Aproape în jumătate din implante adâncimea defectului constituie ≥2/3

din lungimea implantului. Defectul intraoperator va fi totdeauna mai grav în comparație cu

aspectul radiologic.

4. Din 34 de implante tratate, s-a putut observa o ameliorare în 6 cazuri. Din 72 de

implante extrase s-au obținut condiții favorabile pentru o implantare repetată în 27 de cazuri.

Chirurgia de acces rareori poate fi efectuată ca tehnica desinestătătoare. Tehnica rezectivă rareori

poate fi aplicată din cauza nivelului de invazitate înalt și neacceptarea de către pacienți. De

obicei există necesitatea de a combina tehnici diverse.

5. Tratamentul chirurgical conservativ nu este o panacee. Tratamentul chirurgical radical

manifestă o predictibilitate mai mare decât cel conservativ. Actualmente mai persistă necesitatea

căutării strategiilor noi și de perfecționare a celor existente. De asemenea, este important de a

sensibiliza specialiștii din domeniu și de a crea un câmp informațional accesibil și interactiv

pentru cercetarea și promovarea inovațiilor în terapia bolilor periimplantare, luând în

considerație și feed-back-ul din partea pacienților.
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Anexe
Anexa 1: Caz clinic №1

Datele generale:

Nume/Prenume: PN/f

Vârsta: 39 ani

Examenul clinic subiectiv:

Acuzele pacientului: Sângerări gingivale la periaj, jenă la masticație, gust neplăcut, câteva

episoade de fistulizare pe suprafața gingiei periimplantare la nivelul d.21

Anamneza actualei maladii: Primele simptome în formă de de eliminări sangvinolente au

apărut 2 an în urmă, implantul fiind instalat 6 ani în urmă. S-a încercat rezolvarea problemei prin

intensificarea procedeelor de igienă bucală, folosirea irigatorului și periuțelor speciale

interdentare, însă fără nici un rezultat, simptomele agravându-se treptat. Din cauza pandemiei

COVID-19 adresarea la medic s-a amânat până la momentul adresării, după ultimul episod de

fistulizare cu eliminări sangvino-purulente.

Examenul clinic obiectiv:

Examenul exobucal: Nu s-au observat modificări patologice, simetria feței este păstrată în

toate planurile. La palpare țesuturile sunt de consistență obișnuită, fără semne de inflamație acută.

Examenul endobucal: Examenul endobucal efectuat conform etapelor protocolului

standard de examinare a indicat prezența depunerilor dentare moi, localizate supra-gingival,

mobilitatea clinică absentă, nivelul gingival migrat ușor apical la nivelul dinților naturali și a

celor artificiali. În regiunea d.21 la sondare, care a provocat senzații neplăcute, distal s-a depistat

o pungă periimplantară cu adâncimea de 8 mm, sângerare la sondare în toate punctele de sondare.

Culoarea țesuturilor moi periimplantare anemică, cu semn de prezență a fistulei vindecate recent.

Examenul radiologic: La efectuarea ortopantomografiei s-a vizualizat o radiotransparență

periimplantară aparent în forma de fantă, ceea ce corespunde Clasei IV după Spiekermann.

Figura 37: a - secvența din OPG, aspect radiologic a defectului osos în formă de fantă
distal de implant; b - secvența din parodontograma, rezultatele sondării schematic (mm) c -
aspect endooral a țesuturilor moi preoperator.

a b c
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CBCT-ul a confirmat prezența unui defect adânc de 7,96 mm în formă de fantă, distal de implant

în poziția d.21.

Diagnostic: În baza anamnezei, examenului clinic și paraclinic (Fig.37) s-a stabilit

diagnosticul de periimplantită la nivelul d.21.

Planul de tratament: a fost adoptat de comun acord în urma discuțiilor explicative cu

pacientul și în colaborare cu alți specialiști. S-a decis să se recurgă la tratamentul chirurgical prin

decolarea lamboului și aplicarea tehnicii regenerative cu aplicarea materialului de adiție sintetic

KP-3LM.

Tratamentul

În data de 20.05.21 sub anestezie loco-regională după o pregătire psihologică și igiena

profesională a cavității bucale a fost efectuată intervenția chirurgicală prin decolarea lamboului,

debridarea mecanică și chimică a implantului și abutmentului cu reducerea defectului prin

augmentare (Fig. 38). Intervenția a decurs fără complicații intraoperatorii.

Ținând cont că zona de interes impune cerințe estetice elevate, anestezia infiltrativă a fost

efectuată prin străpungerea mucoasei la distanță. Se face pentru a evita perforarea viitorului

lambou trapezoidal muco-periostal și a reduce recesia inevitabilă postoperatorie.

Deja intraoperator, după decolarea lamboului, s-a observat prezența cimentului rezidual,

care este una din cauzele posibile a resorbției osoase. La fel intraoperator s-au confirmat datele

examenului radiologic, morfologia defectului fiind de Clasa Ie după Schwarz (Fig.39a). Defectul

Figura 38: Pacienta PN/f, 39 ani, secvențele intervenției chirurgicale; a - decolarea
lamboului muco-periostal și debridarea mecanică cu înlăturarea cimentului rezidual; b -
debridarea ultrasonică cu tipsuri de Teflon; c - aplicarea materialului xenogen de
augmentare BioOss; d - aplicarea materialului sintetic Kolapol KM-3LM; e - suturarea
lamboului; f - secvența din OPG, aspectul radiologic peste 1 după intervenție. (Cazuistica
Omni Dent)

a b c
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prezentându-se în formă de fantă aproape semicirculară adiacent suprafeței distale al

abutmentului și implantului (Fig. 39b). După recomandări, acest tip de defect este cel mai

favorabil pentru tehnica regenerativă. Plus la asta, fiind o zonă cu cerințe estetice înaltă, nu poate

fi tratată prin alte tehnici, precum cea rezectivă sau de acces, deoarece inevitabil va duce la

recesie gingivală postoperatorie.

După înlăturarea cimentului rezidual, s-a efectuat debridarea ultrasonică cu tipsuri de Teflon

pentru înlăturarea depunerilor moi de pe suprafața implantului și a abutmentului. Prelucrarea cu

peroxid de hidrogen 3% și irigarea cu ser fiziologic timp de 2 minute au fost urmate de aplicarea

materialului de adiție BioOss în defectul format, care la rândul său a fost acoperit cu material

sintetic Kolapol KM-3LM. Lamboul s-a repoziționat în hipercorecție pentru a compensa

recesiunea țesutului moale postoperator și suturat cu fire de mătase.

Intervenția a decurs fără complicații intra- și postoperatorii.

a b

Figura 39: a - prezentarea schematică a defectului de Clasa Ie după Schwarz; b - secvența
din OPG, prezentarea schematică a formei defectului (culoarea albastră) și adâncimea
defectului (culoarea roșie)(mm).

7,96 mm
1,50 mm

Figura 40: secvențe din OPG; a - situația radiologică preoperator; b - situația radiologică
post-opertor.

a b
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După 1 an postoperator pacienta s-a prezentat pentru o vizită de control. Examenul

radiologic a demonstrat o ameliorare sătisfăcătoare (Fig.40). De asemenea, pacienta a relatat, că

după intervenție nu a mai avut simptomele inițiale și este satisfăcută de tratament.

Anexa 2: Caz clinic №2

Datele generale:

Nume/Prenume: FM/f

Vârsta: 49 ani

Examenul clinic subiectiv:

Acuzele pacientului: Sângerări gingivale la periaj, eliminări purulente, jenă la masticație,

halenă, retenția alimentelor sub construcția protetică, schimbarea în culoare a gingiei

periimplantare la nivelul d.26.

Anamneza actualei maladii: Primele simptome în formă de eliminări sangvinolente la

periaj și jenă la masticație au apărut 1 an în urmă, implantul fiind instalat 2,5 ani în urmă. S-a

încercat rezolvarea problemei prin băi bucale cu clorhexidină în condiții casnice și folosirea aței

dentare, însă fără nici un rezultat, simptomele agravându-se treptat. Din cauza pandemiei

COVID-19 adresarea la medic s-a amânat până la momentul adresării, când condiția dată nu a

putu fi suportată în continuare.

Examenul clinic obiectiv:

Examenul exobucal: Nu s-au observat modificări patologice, simetria feței este păstrată în

toate planurile. La palpare țesuturile sunt de consistență obișnuită, fără semne de inflamație acută.

Examenul endobucal: Examenul endobucal efectuat conform etapelor protocolului

standard de examinare a indicat prezența depunerilor dentare moi și dure pigmentate, localizate

supra- și subgingival, mobilitatea clinică absentă, nivelul gingival migrat ușor apical la nivelul

dinților naturali. În regiunea d.26 la sondare, care a fost dureroasă s-au depistat pungi

periimplantare cu adâncimea de până la 6 mm, sângerare la sondare în toate punctele de sondare.

Culoarea țesuturilor moi periimplantare cianotică. Dinții d.36, 37 afectați de parodontită forma

medie, mobilitate de gradul I și restaurări directe compromise.

Examenul radiologic: La efectuarea ortopantomografiei s-a vizualizat o radiotransparență

periimplantară aparent în forma tunelară, ceea ce corespunde Clasei III după Spiekermann.

CBCT-ul a confirmat prezența unui defect crateriform și un spațiu inter-implantar inacceptabil

de mic de 1 mm și o adâncime a defectului de până la 5 mm.
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Diagnostic: În baza anamnezei, examenului clinic și paraclinic s-a stabilit diagnosticul de

periimplantită la nivelul d.26.

Planul de tratament: a fost adoptat de comun acord în urma discuțiilor explicative cu

pacientul și în colaborare cu alți specialiști. S-a decis să se recurgă la tratamentul în 2 etape:

explantarea implantelor cu regenerarea defectului prin aplicarea materialului de adiție sintetic

KP-3LM și instalarea peste 6 luni a 3 implante în poziții corespunzătoare cu reabilitarea

simultană a semiarcadei opuse de la mandibulă. La mijlocul perioadei de vindecare

postextracțional s-a preconizat extracția d.36, 37

Tratamentul

Figura 41: a - secvență din OPG, aspectul radiologic a defectului osos tunelar în jurul a 2
implante; b - secvență din parodontograma, rezultatele sondării schematic (mm); c - aspect
endooral a țesuturilor după înlăturarea construcției ortopedice

a b c

a b c
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Figura 42: Etapa I; pacienta FM/f, 49 ani, secvențele intervenției chirurgicale de
explantare; a - decolarea lamboului muco-periostal cu expunerea țesutului de granulație; b
- îndepărtarea țesutului de granulație; c - demontarea abutmenturilor; d - explantarea prin
metoda torque-lui invers; e - aspectul implantului extras și a defectului osos; f - inserarea
materialului sintetic Kolapol KM-3LM. (Cazuistica OmniDent)
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Etapa I: Pe data de 5.05 2021 sub anestezie loco-regională a fost efectuată intervenția de

extragere a implantelor cu reducerea defectului prin augmentare. Intervenția (Fig. 42-43) a

decurs fără complicații intraoperatorii.

Etapa II: În data de 27.04.22 sub anestezie loco-regională după o pregătire psihologică și

igiena profesională a cavității bucale a fost efectuată intervenția de instalare a implantelor la

maxilă și mandibulă (Fig. 44). Intervenția a decurs fără complicații intraoperatorii.

Cum se poate observa, în acest caz clinic s-a ales tactica explantării, deși adâncimea sondării

nu depășește 1/3 din lungimea implantelor. După opinia noastră, spațiul interimplantar mediu

<1mm este unul din factori, care a dus la compromiterea rezultatelor tratamentului inițial. Este o

Figura 43 (continuare): i - aspectul patului chirurgical augmentat; j - suturarea
lamboului; k - secvența din OPG, aspectul radiologic a crestei alveolare vindecate peste 4
luni după explantare. (Cazuistica OmniDent)

i j k

Figura 44: Etapa II; pacienta FM/f, 49 ani, secvențele intervenției chirurgicale de
implantare repetată; a - aspectul endooral, crearea lamboului muco-periostal; b - aspectul
endooral crestei alveolare, măsurarea cu sonda parodontală; c - aspectul crestei alveolare
cu neoalveolele forate, procedura de sinuslifting transcrestal; d - inserarea implantelor cu
utilizarea pinurilor de paralelism; e - aplicarea operculelor de protecție, măsurarea
adâncimii de înserare subcrestală a implantului distal; f - suturarea lamboului (Cazuistica
OmniDent)

a b c
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eroare tipică iatrogenă, și anume chirurgicală. Pot fi incriminați și alți factori, de exemplu

suprasolicitarea ocluzală, igiena precară, designul construcției ortopedice etc. Însă este cert, că

anume vecinătatea vicioasă a implantelor (Fig. 45) va împiedica reabilitarea acestei complicații

în orice tehnică aleasă.

Morfologia defectului la fel explică alegerea făcută. Pre-operator, radiologic el avea aparent

aspectul unui defect tunelar, Clasa III după Spiekermann. Intra-operator însă, după decolarea

lamboului s-a realizat, că totuși este un defect cu 3 pereți cu dehiscența orientată bucal, adică de

Clasa Ic după Schwarz. În plus, din partea palatinală s-a observat o resorbție de Clasa II după

Schwarz orizontală (extraosoasă) ≤1,5 mm.

Această combinație de defecte de Clasa Ic și Clasa II (Fig. 46) nu este promițătoare în cazul

tehnici regenerative, mai ales în localizări bucale a dehiscenței. Combinarea cu tehnica rezectivă

probabil ar fi o soluție, însă implanturile sunt prea scurte (10 și 8 mm) pentru a asigura rezistența

forțelor masticatorii, care sunt importante în zona laterală.

Figura 45: Secvența din reconstrucția 3D, măsurări a distanței între implante; a -
secțiunea longitudinală, distanța interimplantară 0,97mm; b - secțiunea axială, distanța
interimplantară 0,97mm.

Clasa II Clasa Ic

Figura 46: Reprezentarea schematică a defectului combinat extraosos și intraosos de
Clasa Ic+II după Schwarz

a b
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În ceea ce privește metoda de explantare, ar părea că în situația când ≥1/2 din implant (sau

≥4mm) este osteointegrat, ar fi necesară tehnica ”cu trepanul”. Însă, după cum se recomandă, s-a

făcut o încercare cu aplicarea torque-lui invers, care s-a soldat cu succes. În primul rând, hexul

implantelor a fost integru. În al doilea rând, densitatea osului D4 în această zonă ne-a permis să

efectuăm cu ușurință această manevră.

În intervenția de implantare repetată s-a analizat oferta țesuturilor dure și moi. Gingia

cheratinizată suficientă cu o grosime de 2 mm. S-a obținut un os generos în adâncime și lățime

cu densitate D4, ceea ce constituie condiții prielnice pentru implantare secundară cu efectuarea

sinusliftingului transcrestal în pozițiile d.25 și 26. La etapa de implantare aceste parametri a fost

confirmate prin măsurări respective (Fig. 47).

În poziția d.27 implantul a fost plasat subcrestal 2 mm (Fig. 48) pentru a nivela planul osos

după vindecare și crearea condițiilor necesare pentru etapa proteică. La fel s-a procedat și cu

implantele din poziția d. 25 și 26, dar într-o proporție mai mică (≤1mm) pentru asigurarea

spațiului biologic necesar din contul osului alveolar.

Ambele intervenții au decurs fără complicații intra- și postoperatorii.

Figura 47: Secvențe din reconstrucția 3D, planificarea intervenției de implantare; a -
măsurarea grosimii osului disponibil (mm); b - simularea inserării implantelor de
dimensiuni corespunzătoare.

a b

Figura 48: Secvența din reconstrucția 3D; aspectul radiologic a situației după implantare.
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Anexa 3: Rezumatul articolului din Revista “Medicina Stomatologică”:
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Anexa 3 (continuare):
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Anexa 4: Diploma de participare în cadrul Conferinței Științifice Anuale, Cercetarea

în Biomedicina și Sănătate: Calitate, Excelență și Performanță 2021
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Anexa 5: Rezumatul din cadrul Congresului Medical Internațional MedEspera ediția 9,

2022
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Anexa 6: Certificatul de participare în cadrul Congresului Medical Internațional

MedEspera ediția 9 cu prezentarea posterului pe tema ”Conduita de tratament în cazul

defectului de creasta alveolară post-explantar în reabilitarea pacienților cu periimplantită”


