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REZUMAT
Testele preclinice necesare pentru califi carea unui material de utilizat în tehnici de inginerie tisulară şi medicină 
regenerativă pentru trialuri clinice sunt de obicei direcţionate către evaluarea materialului pe modele animale 
care se apropie cât mai bine de aplicaţia clinică specifi că la care se va folosi biomaterialul. Alegerea modelului 
preclinic optim pentru screeningul biomaterialului ţine seama de cunoaşterea în domeniu şi de datele aferente 
produsului. Protocoalele acceptate în prezent ca teste de screening standard sunt acele protocoale specifi ce 
care au fost „validate“ prin utilizarea repetată de diferite echipe şi care au generat rezultate consistente. Echipa 
noastră a planifi cat o cercetare preclinică amplă pentru evaluarea vindecării post-extracţionale atunci când s-au 
folosit tehnici de prezervare alveolară realizate cu diferite biomateriale. Deoarece aceste materiale au fost deja 
testate şi folosite în practica clinică şi există multe date care le susţin biocompatibilitatea, am ales să perfectăm 
un model canin deoarece: majoritatea studiilor de prezervare alveolară s-au realizat pe câine; forma crestei 
alveolare este similară cu cea umană; procesul de vindecare a alveolei post-extracţionale este acelaşi cu cel 
uman şi a fost extensiv descris; rădăcinile dinţilor experimentali sunt relativ uşor de extras. Echipa noastră a 
stu diat fenomenele calitative de vindecare precoce şi modifi cările calitative şi cantitative (dimensionale) 
asociate vindecării tardive ale crestelor alveolare atunci când au fost folosite diferite tehnici de prezervare 
alveolară. Modelul animal prezentat şi perfectat de echipa noastră a fost validat prin publicarea rezultatelor în 
reviste prestigioase.

Cuvinte cheie: os, prezervare alveolară, vindecarea plăgii, animal

ABSTRACT
Preclinical tests required for the qualifi cation of a biomaterial, designed for tissue-engineering approaches and 
regenerative medicine, for human trials are generally directed toward the evaluation of the device in animal 
models that approach the specifi c clinical application which the device is to be used. Depending on the knowl-
edge in the fi eld and previous data on product one can choose the appropriate model to screen the potential of 
the biomaterial. The protocols that are now accepted as standardized screening tests are those specifi c proto-
cols which have been „validated“ through repeated use by different groups and for which consistent results 
were generated. Our team planned an ample preclinical research to evaluate the post-extraction healing when 
ridge preservation was performed using different biomaterials. Because these materials have been already 
tested and used in clinical practice and many data sustain their biocompatibility, we chose to perfect a canine 
model because: almost all preclinical studies on ridge preservation have been performed on the dog; the alveo-
lar ridge has a similar shape to that of humans; the healing process of the extraction socket is obviously the 
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same as humans and has already been extensively described; the roots of the experimental teeth can be eas-
ily removed. Our team studied the early healing qualitative phenomena and the late-healing qualitative and 
quantitative (dimensional) modifi cations of the ridges when different ridge preservation approaches were ap-
plied. The presented animal model that we perfected was validated by the publication of the results of our re-
search in prestigious journals. 

Keywords: bone, socket preservation, wound healing, animal

DEZVOLTAREA MODELELOR PRECLINICE ÎN 
STUDIUL REGENERĂRII DEFECTELOR 

ORALE. ASPECTE GENERALE

Reconstrucţia defectelor din sfera orală necesită 
folosirea unor biomateriale care să se constituie în 
medii conductive pentru creşterea celulară şi tisu-
lară. Aceste materiale pot fi  simple matrici con duc-
tive sau pot fi  vehicule pentru eliberarea de celule 
sau factori bioactivi. O serie de autorităţi interna-
ţionale cum ar fi  European Medicines Agency 
(EMEA) şi US Food and Drug Administration 
(FDA) solicită realizarea unei secvenţe de evaluări 
preclinice a biomaterialelor noi înainte ca studiile 
clinice de utilizare a lor să poată fi  iniţiate. Studiul 
preclinic trebuie să fi e adaptat scopului, adică sferei 
care se doreşte a fi  regenerată. Planifi carea studiului 
preclinic pentru a testa un nou material pentru re-
generarea ţesuturilor orale necesită decizii refe ri-
toare la specia animală care să fi e folosită, punctul 
fi nal al studiului şi durata acestuia. Punctele fi nale 
trebuie defi nite pentru a estima mărimea eşan tio-
nului, pentru a se obţine puterea dorită, dar şi pentru 
a estima durata studiului. (1) Testele preclinice ne-
cesare pentru califi carea unui biomaterial/matrici 
pentru a fi  folosită în tehinici de inginerie tisulară în 
trialuri umane se îndreaptă către evaluarea bio ma-
trialului pe modele animale care mimează cât mai 
precis aplicarea specifi că pentru care este desemnat 
biomatrialul. De fapt, este nevoie de studierea ma-
te rialului pe multiple modele animale (animale 
mici şi mari) înainte de iniţierea fazei I a trialurilor 
umane. Alegerea unui model animal depinde şi de 
cunoştinţele şi datele aferente subiectului. Proto-
coa lele acceptate la ora actuală ca teste preclinice 
de screening standard sunt acele tehnici specifi ce 
care au fost „validate“ prin folosirea repetată de 
către diferitele grupuri de cercetători şi a căror utili-
tate a fost demonstrată de rezultatele generate con-
sistente recunoscute. (2)

Modele animale folosite în cercetarea din 
domeniul parodontologiei regeneratoare

Modelul şobolan este un model de screening ac-
ceptat pentru evaluarea unei molecule specifi ce 

presupuse a avea rol în regenerarea parodontală, 
da torită unui bun raport efi cienţă/cost, dar şi uşu-
rinţei de manipulare. Mărimea standard a defectului 
este însă relativ mică, făcând vizualizarea difi cilă, 
fi ind astfel nevoie de microscop chirurgical pentru 
crearea defectului. Modelele animale mai mari 
(minipig, canin sau primat) sunt următoarea op-
ţiune. Cinetica vindecării plăgilor şi anatomia den-
tară au multe similarităţi cu cele umane. (1,3) Pri-
matele non-umane sunt o opţiune extrem de 
bi ne venită având în vedere trăsăturile anatomice şi 
biologice foarte apropiate cu cele umane; difi  cul-
tăţile economice şi cele de manipulare nu sunt de 
neglijat şi de aceea acest model animal nu este uti-
lizat în mod curent. (1)

Acest articol se adresează unui aspect cu re-
levanţă clinică marcată legat de aplicarea tehni-
cilor de regenerare osoasă ghidată folosind bioma-
te riale pentru controlul vindecării alveolelor 
post-extracţionale şi augmentarea formării osoase.

În continuare, articolul trece succint în revistă 
sta diul actual al cunoaşterii legat de acest subiect, 
iar apoi prezintă perfectarea de către echipa noastră 
a unui model animal pentru studiul propus.

Resorbţia osoasă post-extracţională şi 
prezervarea alveolară. Stadiul actual al 
cunoaşterii

La ora actuală, una din problemele unanim re-
cunoscute de literatura de specialitate este alterarea 
dimensională a crestei alveolare după extracţia din-
ţilor. Resorbţia crestei osoase alveolare post-ex-
tracţional este un fenomen inevitabil şi extrem de 
bine documentat şi duce la scăderea dimensiunilor 
crestale, cu modifi cări mai marcate ale comparti-
mentului osos vestibular decât a celui oral (4). 
Alterările dimensionale ale crestei osoase se produc 
con comitent cu procesul de vindecare care se deru-
lează după extracţia dintelui, dar remodelarea 
osoasă se continuă şi după neo-sinteza osoasă intra-
alveolară. (5) Resorbţia osoasă orizontală este mai 
mare decât cea verticală. Astfel, este descrisă o re-
ducere a dimensiunii crestale orizontale cu 29-63% 
din dimensiunea iniţială, la 6 luni postextracţional 
(6); alţi autori au remarcat o reducere a dimensiunii 
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vestibulo-orale crestale cu 50%, la un an după ex-
tracţie. (5) Resorbţia verticală este de aproximativ 
11-22% din dimensiunea verticală iniţială. (6) 
Aceste modifi cări dimensionale în zona anterioară 
periclitează rezultatele estetice ale tratamentelor de 
reabilitare ale edentaţiei: terapia implantară, rea bi-
litarea protetică convenţională sau pe implanturi, 
tratamentul ortodontic. (7) În zona posterioară, 
resorbţia osoasă postextracţională poate afecta 
terapia implantară datorită proximităţii sinusului 
maxilar, necesitând intervenţii chirurgicale prei m-
plantare suplimentare. Mai mult, resorbţia osoasă 
progresivă post-extracţională determină ca aso-
cierea simultană a tehnicilor de implantare şi au g-
mentare osoasă să fi e mai puţin previzibilă, atât în 
termeni estetici, cât şi funcţionali. Implantarea ime-
diată post-extracţional nu previne pierderea volu-
mului osos, fi ind descrisă o resorbţie mai mar cată a 
osului vestibular faţă de cel oral. (7) Astfel, este 
nevoie de aplicarea clinică a altor procedee care să 
prevină reducerea dimensiunilor osoase după ex-
tracţie şi să asigure derularea ulterioară a unor tra-
tamente de reabilitare mai previzibile.

Un alt aspect semnalat de literatură cu impact 
clinic major este că există dovezi puternice că pre-
zervarea alveolară, care foloseşte imediat post-ex-
tracţional incorporarea intraalveolară a diferitelor 
biomateriale sau acoperirea alveolelor cu mem-
brane, reduce semnifi cativ resorbţia crestei alve o-
lare, menţinând o bună parte din dimensiunile 
osoase iniţiale. (6,8) Aceste tehnici de regenerare 
osoasă ghidată nu previn complet resorbţia osoasă 
postextracţională. (9,10) Dovezile actuale susţin 
benefi ciul tehnicilor de prezervare alveolară făcând 
terapia protetică şi implantară mai previzibile. (11) 
De asemenea, prezervarea folosind grefe osoase 
sau membrane înaintea tratamentului ortodontic 
evită formarea invaginaţiilor gingivale. (12) Cu 
toate aceste aspecte pozitive semnalate de literatură, 
o problemă care se ridică la ora actuală este lipsa 
unui ghid clar care să recomande folosirea clinică 
a unui anumit biomaterial. (11) Materialele folosite 
pentru tehnicile de prezervare alveolară sunt ace-
leaşi recomandate pentru regenerarea osoasă ghi-
dată sau regenerarea tisulară ghidată: alogrefe 
(alogrefă de os liofi lizat şi demineralizat DFDBA), 
xenogrefe (os bovin deproteinizat), sticle bioactive, 
sulfat de calciu, hidroxiapatită, membrane de te-
fl on, colagen, sau acid polilactic/poliglicolic, ma-
trice dermică acelulară sau combinaţii. (7) Nu au 
fost observate diferenţe semnifi cative legate de 
con servarea dimensiunilor osului alveolar atunci 
când pentru prezervare s-au folosit beta-tricalciu 
fosfat sau membrane de colagen. (13) Folosirea 

membranelor poate creşte cantitatea de os nou for-
mat la nivelul alveolelor prezervate. (7) Diferitele 
tehnici de prezervare alveolară au fost asociate cu 
niveluri diferite de formare osoasă şi de menţinere 
a particulelor reziduale de substitute osoase. Datele 
legate de stabilitatea pe termen lung a crestelor 
alveolare şi de supravieţuire implantară în aceste 
zone sunt limitate. 

Neexistând informaţii care să susţină supe rio-
ritatea unor tehnici de prezervare alveolară faţă de 
altele este deci nevoie de noi experimente stan dar-
dizate care să studieze comparativ efectele diferi te-
lor biomateriale între ele sau în comparaţie cu vin-
decarea naturală. (7) În acest context al cunoştinţelor 
legate de folosirea postextracţională a unor bio ma-
teriale pentru reducerea resorbţiei crestelor alveo-
lare, echipa noastră şi-a propus derularea unui set 
amplu de cercetări preclinice originale, care să eva-
lueze vindecarea post-extracţională după prezer-
varea cu o nouă matrice tridimensională de colagen, 
singură sau asociată cu alte materiale. Compararea 
efi cienţei s-a făcut cu alte biomateriale sau com bi-
naţii ale acestora. Deoarece toate biomateriale uti-
lizate sunt deja comercializate şi există o serie de 
dovezi care le susţin biocompatibilitatea, scopul 
cercetării preclinice a fost dezvoltarea unui model 
animal care să evalueze modifi cările post-extrac-
ţionale cantitative asociate diferitelor tehnici de 
pre zervare alveolară, precum şi calitatea vindecării 
plăgii post-extracţionale. Este vorba despre primul 
model canin realizat în facultatea noastră, care a 
fost validat prin acceptarea publicării rezultatelor 
în reviste prestigioase. (14,15)

În continuare sunt redate etapele care au condus 
la realizarea modelului animal şi motivele care le-au 
susţinut.

Argumente în favoarea modelului canin
Acest studiu s-a realizat după punerea pe piaţă a 

biomaterialelor prevăzute a fi  utilizate, inclusiv a 
matricii 3D de colagen şi şi-a propus evaluarea 
diferitelor combinaţii de biomateriale în prezervarea 
alveolară, precum şi compararea cu datele din lite-
ratură. Trebuie menţionat că matricea 3D de co-
lagen a fost lansată pe piaţă neavând ca indicaţie 
prezervarea alveolară. În acelaşi timp, o serie de 
studii derulate de echipe prestigioase au furnizat re-
zultate pozitive legate de biocompatibilitatea ma-
tricii 3D de colagen şi efi cienţa ei ca substitut de 
ţesut autolog pentru de creşterea gingiei keratinizate 
sau acoperirile retracţiilor gingivale. (16-19)

Echipa noastră şi-a propus punerea la punct a 
unui model canin deoarece majoritatea studiilor 
animale de prezervare alveolară au fost realizate pe 
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un astfel de model. Speciile folosite de alte echipe 
au fost: Beagle (20-23), ogar (24) şi metis (25). În 
pu ţine situaţii s-a utilizat modelul minipig şi şo-
bolan (26). 

Majoritatea speciilor au 42 de dinţi permanenţi, 
care încep să apară pe arcadă la 3-4 luni şi sunt 
complet erupţi la 6 luni. Câinele are 20 de dinţi 
maxilari şi 22 de mandibulari, după cum urmează: 
incisivi (maxilar şi mandibular – câte 6), canini 
(maxilar şi mandibular – câte 2), premolari (maxilar 
şi mandibular – câte 8) şi molari (maxilar – 4 şi 
man dibular – 6). (26)

Modelul canin este preferat pentru cercetări de 
acest tip deoarece, la câine, ca şi om, procesul alve-
olar se dezvoltă în timpul erupţiei dinţilor. În plus, 
modelul canin se consideră avantajos şi pentru că: 
creasta alveolară are aceeaşi formă cu cea umană; 
procesul de vindecare a alveolei este asemănător cu 
cel uman şi a fost exhaustiv descris; unele specii 
cum ar fi  Beagle pot fi  menţinute sub un regim de 
control al plăcii; rădăcinile dinţilor experimentali 
(premolari şi molari) pot fi  uşor extrase, fără risc de 
fractură a pereţilor osoşi. (26)

Literatura menţionează şi o serie de dezavantaje 
ale modelului canin, cum ar fi  diferenţele de mărime 
a plăgii şi a vitezei de vindecare. Astfel, mărimea 
alveolei premlarilor la câine este mai mică decât la 
om, iar procesul de remodelare a alveolei este de 
3-4 ori mai rapid decât la om. Acest ultim aspect 
poate fi  privit şi ca un avantaj deoarece permite de-
rularea mai rapidă a experimentului. În derularea 
experi men tului mai trebuie ţinut seama că există 
variaţii mari de talie între speciile canine, ceea ce 
induce di fe renţe în timpul de vindecare a plăgii. (26)

PROGRAMAREA ACTIVITĂŢILOR STUDIULUI

Odată proiectul de cercetare aprobat de Comisia 
de Etică a universităţii, este nevoie de organizarea 
temporară a activităţilor, în luni. Pentru un studiu 
care urmăreşte vindecarea precoce a alveolelor 
postextracţionale (o lună), cronograma poate să 
arate conform Tabelului 1. Studiile care apreciază 

vindecarea tardivă a alveolelor au nevoie de 5-6 
luni de vindecare, astfel încât întregul experiment 
are o durată cu 4-5 luni mai mare, adică aproximativ 
de 21 de luni.

DESIGNUL STUDIULUI

Pentru acest tip de studii, mandibula este cea 
mai utilizată, iar premolarul 3 şi 4 sunt dinţii pre-
feraţi pentru experiment (22,23,27), deşi şi pre-
molarul 2 şi molarul prim sunt frecvent utilizaţi 
(24,28); dinţii maxilari pot fi  o opţiune posibilă 
(27). De obicei, locurile experimentale rezultă din 
extracţia rădăcinilor distale ale dinţilor vizaţi. De 
multe ori aceste studii necesită situsuri control, 
cum ar fi  zonele pristine, adică rădăcinile meziale 
ale dinţilor experimentali (20), ceea ce permite 
com pararea cu o creastă complet prezervată (care 
con servă dimensiunea iniţială). Compararea se 
poate face şi cu o alveolă postextracţională vinde-
cată natural, dar acesta permite doar o evaluare 
relativă a procedeului de prezervare. Dacă studiul 
îşi propune descrierea procesului de vindecare aso-
ciat unui anumit biomaterial nu este nevoie de com-
pararea cu locusuri pristine, dar este nevoie de eva-
luări la diferite intervale de timp. (27) 

Astfel, variaţiile protocoalelor diferitelor studii 
sunt derivate din scopurile acestora şi delivrabilele 
majore şi minore care sunt fi xate iniţial. Diferenţe 
dintre studii rezultă din diferenţele dintre: situsurile 
care se compară şi unităţile cu care se realizează 
compararea, protocolul chirurgical, timpul de vin-
decare, modalitatea de prelucrare histologică. Toate 
studiile de prezervare alveolară au în comun urmă-
toarele: extracţia dinţilor/rădăcinilor, aplicarea pro-
cedurii experimentale (tehnica de prezervare alve-
olară prevăzută), aşteptarea vindecării, prelevarea 
biopsiei şi analiza. Fiecare experiment este susţinut 
de ideea alterării procesului natural de vindecare a 
alveolelor astfel încât să se prezerve cât mai mult 
din volumul crestal.

Cercetările noastre au fost planifi cate ca studii 
split-mouth, în care s-au comparat două metode de 

TABELUL 1. Cronograma studiului de evaluare a vindecării precoce asociată prezervării 
alveolare cu matrice 3D de colagen (după Araujo et al. 2011) (26)
Denumire acti vitate Perioadă (din ziua zero, în luni)

1-3 4 5 6-9 10-12 13-16
Selecţia animalelor și pregăti rea studiului x
Extracţia și prezervarea alveolară x
Perioada de vindecare a alveolei x
Prelevarea biopsiei și procesarea histologică x
Analiza datelor x
Pregăti rea manuscrisului x
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prezervare alveolară sau o metodă de prezervare cu 
vindecarea naturală. În ambele cadrane mandibulare, 
rădăcinile distale ale premolarilor doi şi patru au 
servit ca situsuri experimentale. Modalitatea de tra-
tament pentru fi ecare situs experimental a fost sta-
bilită randomizat. Studiile de vindecare precoce au 
urmărit răspunsul local la unele biomateriale folo-
site pentru prezervarea alveolară (inclusiv noua 
ma trice 3D de colagen) şi au avut alocată o perioadă 
de vindecare de o lună. Primul studiu care a evaluat 
comparativ răspunsul local şi modifi cările dimen-
sionale alveolare a urmărit o perioadă de vindecare 
de 5 luni. Deoarece, după analiza histologică a eşan-
 tioanelor, s-a observat că baza alveolei a fost difi cil 
de reperat histologic, ea fi ind observabilă doar pe 
anumite secţiuni, cel de-al doilea studiu de acest tip 
realizat de echipa noastră a avut alocată o perioadă 
de vindecare de 3 luni.

CALCULUL MĂRIMII EŞANTIONULUI ŞI 
PREGĂTIREA ACESTUIA

De obicei, 5-7 câini sunt sufi cienţi pentru un 
astfel de experiment. (26) Câinii se includ în studiu 
după evaluarea stării generale de sănătate, vârstă şi 
greutate, iar aprecierea este făcută de un medic 
veterinar cu experienţă. Animalele trebuie să aibă 
aproximativ 1 an, deoarece extracţiile se pot realiza 
de obicei fără complicaţii, şi aproximativ 10-20 kg. 
O atenţie deosebită se acordă includerii în studiu a 
animalelor cu caracteristici apropiate (vârstă şi 
greutate). Experimentele noastre au folosit animale 
de 12-20 de luni şi de 10-13 kg. Regiunile dinţilor 
experimentali trebuie curăţate profesional cu o 
săptămână înaintea intervenţiei.

TEHNICA CHIRURGICALĂ

Intervenţiile chirurgicale s-au realizat în încăperi 
cu destinaţie adecvată şi dotate corespunzător. Anes-
 tezia generală a animalului s-a realizat cu o asociere 
de ketamină şi izofl uran. (15) Tehnica de extracţie 
trebuie precis respectată pentru a evita fractura 
rădăcinilor şi pereţilor osoşi, precum şi contaminarea 
plăgii, iar intervenţia de prezervare urmează şi ea 
un protocol riguros, prezentat în continuare.

Primul timp intervenţional constă în secţionarea 
celor două treimi coronare ale coroanei clinice a 
dinţilor de studiu, cu expunerea consecutivă a ca-
merei pulpare. Se realizează pulpectomia vitală, 
obturarea radiculară şi obturarea deschiderii ca-
merei pulpare cu ciment glass-ionomer. Apoi se 
trece la ridicarea lamboului vestibular şi oral, în 
grosime totală şi apoi parţială pentru mobilizarea 

completă. Premolarii de studiu se secţionează ves-
tibulo-oral, ceea ce permite separarea rădăcinilor şi 
extracţia rădăcinii distale. Pentru cele patru alveole 
rezultate se aplică tehnica de prezervare prevăzută 
şi lamboul se suturează astfel încât să asigure o 
închidere primară a plăgii chirurgicale.

Grijile prostoperatorii includ: observarea clinică 
zilnică a animalului, antibioticoprofi laxia timp de 
7 zile, controlul post-operator al durerii, adminis-
trarea unei diete moi pe parcursul perioadei de ob-
servaţie, aplicarea unui regim de control al plăcii de 
două ori pe săptămână, pe parcursul perioadei stu-
diului. (14,15,26)

După perioada alocată vindecării, se prelevează 
probele histologice din zona de experiment (zona 
de os care cuprinde întreg corpul mandibular afe-
rent alveolelor vindecate) şi se prelucrează conform 
tehnicii histologice avute în vedere.

PARAMETRII FINALI DE APRECIERE A 
REZULTATELOR ŞI ANALIZA HISTOLOGICĂ

 În funcţie de scopul studiului şi de parametrii 
fi xaţi pentru aprecierea rezultatelor, se alege moda-
litatea de evaluare şi analiză histologică a procedurii 
de prezervare alveolară. Tehnica care foloseşte sec-
ţiunile decalcifi ate incluse în parafi nă s-a folosit în 
studiile noastre pentru descrierea calitativă a feno-
menelor tisulare derulate în timpul vindecării pre-
coce a alveolelor post-extracţionale asociate diferi-
telor biomateriale utilizate, inclusiv a tipului celular 
(morfometrie), volumul ocupat de celule, reacţia 
tisulară. Prelucrarea de rutină implică decalcifi erea 
probelor histologice cu acid azotic sau EDTA. 
(14,26)

Când scopul experimentului este evaluarea efec-
tului tehnicii de prezervare alveolară asupra modi-
fi cărilor dimensionale ale osului şi ţesutului moale 
crestal, după extracţie este nevoie de prepararea 
unor secţiuni nedecalcifi ate care nu alterează în 
niciun fel dimensiunea secţiunilor. Această tehnică 
de analiză a secţiunilor nedecalcefi ate permite eva-
luarea histometrică (măsurători cantitative de di-
mensiuni şi volum): înălţimea şi grosimea pereţilor 
osoşi alveolari şi crestali, volumul procesului alve-
olar, volumul ţesutului moale care acoperă creasta. 
Imaginile sunt captate cu un microscop echipat cu 
un sistem de captare a imaginilor şi un program 
care permite analiza histometrică. (15) Pe scurt, 
pro cedeul de prelucrare a probelor histologice ne-
decalcifi ate implică includerea probei de ţesut, 
după recoltare şi fi xare în formol, într-o răşină me-
tacrilică (Technovit 9100 NEU, Heraeus Kulzer), 
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urmând un protocol multietapizat (29); aceasta 
asigură menţinerea volumului tisular şi nedefor ma-
bilitatea probei. Probele se secţionează în direcţie 
vestibulo-orală, din zona centrală a alveolei spre 
perifi erie, rezultând secţiuni de 300 μm grosime. 
Aceste secţiuni se fi xează cu un ciment acrilic 
(Technovit 7210 VLC) de lamele de sticlă silanizate 
şi apoi sunt subţiate până la grosimi de aproximativ 
40 μm. Secţiunile se colorează cu Paragon pentru 
evaluarea formării osoase şi a ţesutului moale. (15)

Protocolul nostru de măsurare efectivă canti-
tativă a ţesutului osos a modifi cat o tehnică deja 
validată (24): pe secţiuni au fost trasate limite ver-
ticale şi orizontale ale osului, care au permis mă-
surătorile histometrice verticale şi orizontale la ni-
velul unei singure construcţii. În plus, metoda 
propusă diferă de tehnica lui Rothamel et al. (2007) 
(24) prin aceea că liniile tangente de limitare pro-
puse de ei au fost înlocuite de linii verticale şi 
orizontale, ceea ce reduce eroarea trasării şi creşte 
acurateţea măsurătorilor. Deoarece limita apicală a 
fostei alveole nu a fost întotdeauna vizibilă, s-a luat 
ca reper vertical apical, cel mai apical punct al cres-
tei osoase şi nu cel al alveolei post-extracţionale şi 
s-a trasat o tangentă orizontală prin acest punct; 
aceasta a permis măsurarea înălţimii peretelui osos 
vestibular şi oral şi a diferenţei dintre ele. Linia 
verticală trasată prin mijlocul alveolei a permis tra-
sarea unor linii orizontale care au permis măsurarea 
lăţimii osului crestal la diferite distanţe faţă de 
marginea osoasă (1, 3 şi 5 mm apical de marginea 
osului crestal). (15)

Legat de protocolul de apreciere cantitativă a ţe-
sutului moale, studiul nostru a limitat zona de 

interes la nivelul suprafeţei superioare care acoperă 
fosta alveolă şi a folosit trasarea unor tangente 
vestibulare şi orale la suprafaţa ţesutului moale. A 
fost calculată aria ţesutului moale acoperitor al 
crestei alveolare ca fi ind zona cuprinsă între cele 
două tangente trasate. (15)

CONCLUZII

Folosind modelul canin perfectat de echipa 
noastră, studiul asupra vindecării precoce a observat 
o depunere osoasă crescută atunci când alveolele 
au fost prezervate cu o xenogrefă osoasă plus ma-
tricea 3D de colagen în comparaţie cu prezer varea, 
care a folosit asocierea de membrană de colagen 
plus matricea 3D de colagen.

Modelul canin prezentat a fost aplicat şi pentru 
studiul vindecării tardive a modifi cărilor calitative 
şi cantitative post-extracţionale, folosind pentru 
prezervarea alveolară combinaţia membrană de co-
lagen plus matricea 3D de colagen sau doar o mem-
brană de colagen. Studiul a sugerat că asocierea 
mem brană de colagen plus matricea 3D de colagen 
ar putea reprezenta o opţiune clinică interesantă de 
prezervare a alveolelor post-extracţionale, mai ales 
atunci când se doreşte o augmentare a dimensiunii 
ţesutului moale acoperitor al crestei. 
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