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PROTETICĂ DENTARĂ 1
UTILIZAREA FIBRINEI BOGATE ÎN TROMBOCITE (PRF) 

ÎN SCOPUL SCĂDERII RESORBŢIEI 
POSTEXTRACŢIONALE A CRESTEI EDENTATE. 

CAZ CLINIC
Reducing edentulous ridge resorption by using PRF (Platelet Rich-Fibrin). 

Clinical case
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REZUMAT
PRF (platelet rich-fibrin), sau fibrina bogată în trombocite, reprezintă biomaterialul ideal în augmentarea 
alveolelor postextracţionale, fiind o sursă importantă de fibrină şi trombocite proprii pacientului şi reprezentând 
în acelaşi timp matricea de bază în cadrul oricărui fenomen de osteogeneză. Prin tehnica nouă de obţinere 
numită A(advanced)-PRF se îmbogăţeşte cheagul de fibrină şi cu o serie de celule din seria albă, în special 
monocite. Multitudinea de factori de creştere şi de citokine ce se eliberează treptat din cheagul de fibrină 
reprezintă secretul procesului de osteoformare în cadrul tehnicilor de prezervare a crestei alveolare utilizând 
PRF. 

Cuvinte cheie: PRF (platelet rich-fibrin), leucocite, monocite, resorbţie postextracţională

ABSTRACT
Platelet rich-fibrin (PRF) is the ideal material for hard tissue augmentation after tooth extraction. It is based on 
patient’s fibrin and platelets and represents the main matrix of osteogenesis. The new A-PRF (Advanced-PRF) 
consists of monocytes that enrich the fibrin clot. These preparations certain growth factors and cytokines gradu-
ally released from the fibrin clot. This is the secret of osteogenesis process in PRF techniques of preserving the 
alveolar ridge.

Keywords: PRF (platelet rich-fibrin), leucocytes, monocytes, post-extractional bone 
resorption

INTRODUCERE

De-a lungul anilor s-au făcut numeroase studii 
asupra obţinerii unei stabilităţi dimensionale a cres-
telor edentate postextracţionale, în scopul de a se 
des coperi tehnica de extracţie a dinţilor cât mai 
puţin traumatică, dar şi găsirea conduitei ideale faţă 
de alveola postextracţională. 

S-a observat că gradul de resorbţie al crestei al-
ve olare este direct proporţional cu timpul trecut de 
la extracţia dintelui, dar şi cu starea osului alveolar 
pre extracţional. Astfel, alveolele cu procese infec-
ţioase şi reacţii periapicale mari ce au dus la distru-

gerea unuia din pereţii alveolari au de obicei un 
grad de resorbţie mult mai mare în perioada post ex-
tracţională. 

Cele mai bune rezultate în prezervarea crestei 
al veolare postextracţionale au fost obţinute prin au-
gmentarea alveolelor cu substituenţi osoşi. (1) 
Există totuşi un risc foarte mare de infectare a gre-
fei osoase după extracţia dinţilor cu procese peri-
apicale, fiind relatată în literatură o rată de eşec 
destul de mare din cauza complicaţiilor infecţioase. 
Din cauza acestui dezavantaj, de cele mai multe ori 
în aceste alveole nu se practică augmentarea, rezul-
tând resorbţii alveolare importante care ulterior 
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împiedică inserarea implanturilor într-un ax favo-
rabil transmiterii forţelor ocluzale. 

Datorită studiilor intense realizate la sfârşitul 
secolului ‘20, s-a descoperit posibilitatea de con-
cen trare a factorilor de creştere din sânge prin cen-
trifugare. (2) În 2001 este descrisă pentru prima 
dată tehnica PRF în Franţa, de Choukroun (3), prin 
care se obţine un cheag de fibrină bogat în trom-
bocite fără utilizarea anticoagulanţilor. Astfel, se 
permite înglobarea trombocitelor în fibrină şi, odată 
cu ele, a factorilor de creştere pe care îi conţin: 
PDGF (platelet-derived-growth factor), TGF-β 
(transforming growth factor beta) şi VEGF (vas-
cular endothelial growth factor). Toţi aceşti fac tori 
sunt eliberaţi treptat din matricea de fibrină care 
joacă un rol important în procesul de vindecare pri-
mară. (4-7,10)

Leucocitele sunt împărţite în două mari categorii 
polimorfonucleare (granulocite) şi celule mono nu-
cleare (agranulocite). Polimorfonuclearele sunt de 
trei tipuri: eozinofile, neutrofile şi bazofile. Agra-
nu lo citele sunt de două tipuri: monocite şi limfocite. 

În sângele unui om sănătos, formula leucocitară 
este formată din: 50-60% neutrofile, 20-40% lim-
focite, 2-9% monocite, 1-4% euzinofile şi sub 2% 
ba zofile. 

În procesul răspunsului imun, monocitele au rol 
de a oferi antigeni limfocitelor, care se transformă 
în macrofage ce au rolul de a fagocita factorii in-
fecţioşi. Prin citochinele eliberate, leucocitele in-
ter vin în fenomenele inflamatorii locale, stimulând 
fenomenul de cicatrizare.

Dacă iniţial efectul leucocitelor era insuficient 
cunoscut, începând cu 2011 este descris efectul me-
taloproteinazelor eliberate de celulele albe, ce de-
termină o neoangiogeneză mai rapidă. S-a de mons-
trat că monocitele transmit semnale pozitive ce 
de clanşează o serie de reacţii care conduc la osteo-
geneză. (8) Descoperirea receptorilor BMP (Bone 
Morphogenetic Protein) la nivelul monocitelor de-
monstrează capabilitatea acestora să stimuleze os-
teo geneza, precum şi diferenţierea celulelor mezen-
chimale în osteoblaste, determinând apoziţia de os. 
(9)

CAZ CLINIC

Prin exemplificarea următorului caz clinic vom 
demonstra beneficiile clinice ale utilizării concen-
tratului plachetar bogat în fibrină şi în leucocite. 

Pacient în vârstă de 33 de ani, de sex masculin, se 
prezintă în clinica noastră cu fistulă periapicală în 
dreptul lui 4.6. Pacientul relatează numeroase pusee 
acute infecţioase în antecedente, cu formarea unui 

abces vestibular ce a fost tratat prin incizie şi anti-
bio terapie. Radiologic, se observă un proces peri-
apical cu distrucţie importantă a osului alveolar 
(Fig. 1).

FIGURA 1. Ortopantomografie preoperator

Sub anestezie locoregională se practică extracţia 
dintelui 4.6, putându-se observa absenţa peretelui 
ves tibular alveolar şi o cantitate însemnată de ţesut 
de granulaţie ce tapetează zona apicală a alveolei 
(Fig. 2, 3).

Se realizează chiuretajul atent al alveolei, înde-
părtându-se ţesutul de granulaţie şi zonele osteitice 
ale alveolei.

FIGURA 2. Situaţia clinică iniţială

FIGURA 3. Alveola postextracţională
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Obţinerea PRF-ului se realizează prin recoltarea 
sângelui venos periferic şi centrifugarea acestuia la 
2.700 de rotaţii pe minut timp de 12 minute, con-
form protocolului standard PRF, sau prin centri-
fugarea acestuia la 1.500 de rotaţii pe minut timp 
de 14 minute, conform protocolului A (advanced)-
PRF. (3) 

Prin studii făcute asupra tehnicii de centrifugare, 
s-a concluzionat că se pot îngloba şi alte tipuri de 
celule prin modificarea vitezei de centrifugare. 
Astfel, prin scăderea vitezei de centrifugare s-a ob-
servat apariţia în interiorul cheagului de fibrină şi a 
altor tipuri de celule din seria albă: limfocite B şi T, 
celule stem, monocite şi neutrofile, fiind denumit 
L-PRF (Leukocyte-Platelet Rich Fibrin). Studiile 
au arătat că eliberarea factorilor de creştere începe 
după 5-10 minute de la formarea cheagului şi con-
tinuă până la 300 de minute. (6,7,11)

Se practică recoltarea a 6 vacutainere de 10 ml şi 
centrifugarea acestora conform protocolului A-PRF. 
Cheagurile de firină obţinute sunt introduse în al-
veola postextracţională şi presate uşor până ce 
umplu toată cavitatea. Se practică sutura plăgii post-
extracţionale. Se recomandă antibioterapie, trata-
ment antiinflamator şi clătirea cavităţii orale cu so-
luţii de clorhexidină în concentraţie de 0,2%. Su-
 primarea firelor de sutură se realizează la 10 zile 
(Fig. 4, 5, 6).

La două săptămâni postextracţional se poate ob-
serva vascularizarea cheagului de fibrină, acesta 
că pătând o culoare roşiatică (Fig. 6). În mod normal 
vindecarea mucoasei crestei alveolare se realizează 
prin migrarea epitelială până la întâlnirea celor 
două versante, oral şi vestibular. În cazul utilizării 

PRF, celulele epiteliale migrează la suprafaţa chea-
gului de fibrină, determinând o epitelizare mult mai 
rapidă, această migrare fiind favorizată de angio-
geneza precoce ce oferă un pat vascular necesar 
hră nirii epiteliului nou format.

 REZULTATE ŞI DISCUŢII

La douăsprezece săptămâni postextracţional, se 
practică incizia la nivelul crestei edentate şi deco-
larea lamboului mucoperiostal. Se observă creasta 
alveolară edentată ce prezintă aproximativ 10 mm. 
Radiologic, se poate observa apoziţia de os alveolar 
în defectul postextracţional, dar având o densitate 
mai redusă. Se practică inserarea implantului dentar 
Alpha Bio de 4,2 mm diametru, cu cheia dina mo-
metrică la aproximativ 35 Ncm, obţinându-se o sta-
bilitate primară foarte bună. Lamboul muco-peri-
ostal se suturează cu fire neresorbabile de poli pro-
pilenă 5.0. Pacientul se dispensarizează, urmând ca 
la 8 săptămâni să se realizeze restaurarea protetică 
mixtă metalo-ceramică total estetică (Fig. 7, 8, 9, 
10).

CONCLUZII

În acest caz clinic se poate observa refacerea al-
veolei postextracţionale ce prezintă distrucţie osoasă 
importantă, fără a apărea nici un fel de complicaţii 
postextracţionale, dar şi obţinerea unui os alveolar 
atât cantitativ, cât şi calitativ, apt pentru inserarea 
implantului dentar. 

Prin centrifugarea sângelui venos proaspăt re-
col tat, se obţine o concentrare a trombocitelor în 

FIGURA 4. Obţinerea A-PRF FIGURA 5. Aspectul 
postoperator

FIGURA 6. Aspectul 
alveolei la 2 săptămâni
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FIGURA 10. Aspectul radiologic postoperator după 
inserarea implantului dentar

FIGURA 7. Creasta alveolară la 
12 săptămâni

FIGURA 8. Inserarea implantului 
dentar

FIGURA 9. Sutura lamboului 
muco-periostal

cheagul de fibrină de aproximativ 338%. (12) Pre-
zenţa citokinelor eliberate din leucocite şi a fac-
torilor de creştere degranulaţi treptat din trombocite 
au contribuit atât la reducerea resorbţiei osului al-
veolar postextracţionar, cât şi la refacerea defectului 
rezultat în urma procesului infecţios. Conform re-
zul tatelor obţinute de Robert E. Marx et al. (12), 
vindecarea în cazurile în care se foloseşte PRF 
poate fi şi de 2 ori mai rapidă faţă de cazurile fără 
PRF.

Folosirea PRF-ului ca metodă de prezervare a 
crestei alveolare este o tehnică modernă şi cu cos-
turi reduse, ce scade riscurile complicaţiilor post-
extracţionale şi micşorează timpul total de trata-
ment. 
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