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REZUMAT
Edentaţia de canin ridică numeroase probleme estetice şi funcţionale, iar reabilitarea ei cu sprijin implantar 
necesită o atenţie deosebită în cursul echilibrărilor ocluzale, datorită forţelor dezvoltate la acest nivel.
În acest articol prezentăm un caz de edentaţie de 23, protezată cu ajutorul unei coroane metalo-ceramice 
cimentată pe un implant dentar. Deoarece creasta osoasă reziduală prezenta dimensiuni inadecvate im-
plantării, am utilizat pentru augmentare o autogrefă din menton, acoperită de o membrană de PRF anterior 
inserării implantului.
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ABSTRACT
Canine edentulous raises numerous aesthetic and functional problems, and rehabilitation with implant support 
require special attention during occlusal equilibration due to forces developed at this level.
In this paper, we present a case of edentation of 23, prosthesis with a metal-ceramic crowns cemented on a den-
tal implant. Because residual bone crest present inadequate size for implantation, we used an autograft of chin 
covered by a PRF membrane prior insertion of the implant.
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INTRODUCERE

Amplasarea corectă a implanturilor dentare este 
importantă pentru obţinerea unui aspect estetic şi a 
unei bune funcţionalităţi a restaurării protetice de-
fi nitive. (1-6)

Inserarea într-o poziţie cât mai apropiată de 
ideal a unui implant nu este necesară doar pentru a 
obţine un rezultat estetic bun, ci şi pentru a-l face să 
reziste la sarcinile ocluzale, permiţând transmiterea 
lor judicioasă către osul de suport. (7)

Protezarea edentaţiei de canin printr-o micro-
proteză cu sprijin pe un implant dentar ridică nu-

meroase probleme legate de funcţiile îndeplinite de 
acest dinte, precum fi zionomia, fonaţia, masticaţia, 
susţinerea părţilor moi, ghidajul mandibulei în pro-
pulsie şi lateralitate.

Pentru analiza substratului osos utilizat în eden-
taţia parţială care va fi  protezată cu ajutorul im plan-
turilor dentare, sunt disponibile examene com ple-
men tare precum radiografi i periapicale sau pa no-
ramice (8), tomografi i computerizate (CT) (9-15) şi 
ghiduri chirurgicale. (16-20)

Vindecarea ţesuturilor osoase şi moi este me-
diată de o gamă largă de procese controlate de pro-
teinele din corpul uman. Înţelegerea acestui proces 
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de vindecare nu este încă completă (21,22); totuşi, 
este cunoscut faptul că plachetele joacă un rol cru-
cial nu numai în hemostază, dar şi în procesul de 
vindecare a rănilor. (23) 

PRF (Platelet Rich Fibrin) este un concentrat 
imun şi de trombocite reprezentat de o membrană 
de fi brină, care favorizează vindecarea. (24) Practic, 
reprezintă o matrice de fi brină polimerizată într-o 

FIGURA 1. Etapele chirurgicale ale tratamentului: a) CT preoperator; b) CT de control după integrarea autogrefei; 
c) decolarea muco-periostală pentru inserarea implantului; d) implantul inserat; e) descoperirea implantului; f) montarea 
bontului de cicatrizare gingivală; g) sutura lamboului în jurul bontului de cicatrizare; h) aspect clinic după suprimarea fi relor 
de sutură
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structură moleculară tetra, ce conţine trombocite, 
leu cocite, citochine şi celule stem circulante. (25, 
26)

Studiile clinice arată că acest biomaterial ar fi  o 
matrice favorabilă dezvoltării unei vindecări co e-
rente, fără infl amaţie (23) PRF-ul utilizat în com-
binaţie cu grefele osoase are mai multe avantaje, 
precum iniţierea vindecării rănilor, creşterea şi ma-
turarea osoasă, uşurinţa în manipulare ca material 
de adiţie. (27)

PREZENTARE DE CAZ

Pacientul M.G., în vârstă de 53 de ani, cu eden-
taţie de canin maxilar (23) s-a prezentat în cabinetul 
stomatologic, solicitând protezarea.

Am propus pacientului reabilitarea orală com-
plexă, apelând la o coroană metalo-ceramică cu 
spri jin implantar. Deoarece creasta edentată la nivel 
23 era defi citară volumetric, am propus augmentarea 
osoasă cu ajutorul unei autogrefe din menton.

FIGURA 2. Etapa protetică a tratamentului: a) montarea bontului de transfer în vederea amprentării; b) amprenta câmpului 
protetic; c) aspectul bontului implantar; d) aspectul coroanei metalo-ceramice după cimentarea pe bont; e) CT de control la 
24 de luni de la încărcarea ocluzală; f) aspect clinic la 24 de luni de la cimentarea restaurării pe bontul implantar

a b

c

a

d

e f



REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXI, NR. 2, AN 2015134

Planul de tratament fi ind acceptat de pacient, am 
efectuat într-o primă etapă prelevarea autogrefei din 
regiunea mentonieră cu piezotomul, aplicarea şi 
fi xarea ei cu ajutorul a două şuruburi de osteo sinteză 
în regiunea 23. Autogrefa a fost acoperită cu PRF, 
peste care s-a realizat sutura lamboului mu  coperiostal. 

În vederea obţinerii PRF am recoltat sânge venos 
de la pacient în patru eprubete sterile fără anti-
coagulant, cu capacitate de 9 ml. Eprubetele au fost 
amplasate în centrifugă şi centrifugate 12 minute la 
2.700 rpm, obţinându-se trei fracţii: fracţia de la baza 
eprubetei reprezintă celulele roşiii sangvine, fracţia 
mijlocie conţine cheagul de fi brină, iar fracţia 
superioară reprezintă plasma sangvină ace lu lară. 
Din fracţia mijlocie am separat PRF-ul la 0,5 mm, 
sub limita inferioară dintre fracţii. Am ob ţinut astfel 
o membrană autogenă foarte rezistentă din fi brină.

Pacientul a fost dispensarizat pentru o perioadă 
de 3 luni, după care s-a efectuat un nou examen CT.

Tomografi a de control a relevat o îmbunătăţire a 
dimensiunilor crestei – de la o grosime de 4,7 mm 
am obţinut o grosime de 9,7 mm.

În următoarea etapă de tratament chirurgical a 
fost inserat un implant dentar cu 4,2 mm diametru 
şi 13 mm lungime (Adin, Israel), iar pacientul a fost 

din nou dispensarizat pe o perioadă de 4 luni pe 
durata osteointegrării implantului. (Fig. 1)

Amprentarea cu bont de transfer în lingură uni-
versală pentru coroana defi nitivă s-a realizat la 
aproximativ 5 luni de la inserarea implantului. 

În laboratorul de tehnică dentară a fost con fec-
ţionată o coroană metalo-ceramică care a fost ci-
mentată în cavitatea orală pe bontul implantar.

Examenul clinic şi imagistic la 4 ani de la încăr-
carea ocluzală a implantului au confi rmat succesul 
tratamentului. (Fig. 2)

CONCLUZII

Augmentarea substratului osos prin utilizarea 
autogrefelor acoperite de PRF reduce costurile to-
tale ale tratamentului, materialele de adiţie pro ve-
nind practic de la pacient.

Longevitatea implanturilor dentare în zonele în 
care se dezvoltă forţe masticatorii importante sau 
se realizează ghidarea mişcărilor de propulsie şi la-
teralitate este condiţionată de obţinerea unor relaţii 
de ocluzie corecte, care să nu suprasolicite stâlpii 
protetici artifi ciali.
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