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REZUMAT
Datorită dezvoltării biomaterialelor şi în special a substituenţilor osoşi, dar şi a numeroaselor tehnici de 
regenerare osoasă, inserarea implanturilor dentare într-un ax protetic corect nu mai reprezintă o problemă 
pentru chirurgi. Cu toate acestea, pentru a obţine rezultate cât mai predictibile, cercetătorii şi-au îndreptat 
atenţia spre procesele fiziologice de vindecare proprii organismului, încercând să concentreze cât mai mulţi 
factori de creştere pe care să îi adauge materialelor de augmentare, scăzând astfel complicaţiile post chi-
rurgicale şi perioada de vindecare. În acest scop au fost utilizate de mai mulţi ani concentratele plachetare 
sub diferite forme. Avantajul folosirii PRF în tehnicile de regenerare osoasă constau în multitudinea de factori 
de creştere prezenţi în trombocite, dar şi a cheagului de fibrină, ce reprezintă matricea principală în cadrul 
ori cărui proces de vindecare. PRF (Platelet Rich-Fibrin) reprezintă soluţia cea mai uşoară şi cea mai puţin 
costisitoare pentru un chirurg, de îmbogăţire a materialului de adiţie cu factori de creştere şi de obţinere a 
unor rezultate mai bune şi predictibile.
 

Cuvinte cheie: PRF (Platelet Rich-Fibrin), membrane PRF, membrană titan

ABSTRACT
Inserting dental implants in proper prosthetic shaft is no longer an issue for dental surgeon due to development of 
biomaterials, especially bone substituent and bone regeneration techniques. However physiological healing pro-
cesses of the human body guided researchers to obtain more predictable results. Therefore, they included more 
grown factors in augmentation materials reducing complications after surgery and during healing period. For this 
purpose, platelet concentrates were used in different shapes. The advantages of using PRF (Platelet Rich- Fibrin) 
in bone regeneration techniques consist in many platelet growth factors and fiber clot that represent the main 
healing matrix. PRF is the simplest and less expensive solution for the dental surgeon to enrich the bone graft 
material with growth factors, thus obtaining better and predictable results.
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INTRODUCERE

PRF (Platelet Rich-Fibrin) sau „fibrină bogată 
în trombocite“, cum mai este cunoscută în literatura 
de specialitate, este un material de vindecare auto-
log (mai exact un concentrat plachetar imun); utili-
zarea acestuia reprezintă o metodă foarte uşoară de 
îmbunătăţire a biomaterialelor utilizate în tehnicile 
de regenerare osoasă, conţinând o serie de factori 
trom bocitari şi plasmatici dispuşi într-o matrice densă 

de fibrină, în scopul unei vindecări mai rapide, dar 
şi a scăderii complicaţiilor post chirur gicale. (1-4)

Concret, PRF (Platelet Rich-Fibrin) este con-
siderat un material revoluţionar în chirurgia dento-
alveolară, acesta putând fi utilizat pentru realizarea 
de grefe osoase şi extracţii dentare, în intervenţii de 
sinus-lifiting şi de inserare a implanturilor dentare, 
cu scopul de a reduce timpul de aşteptare a osteo in-
tegrării şi de a oferi o regenerare tisulară şi osoasă 
îm bunătăţită. (1-4)
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Un alt rol al membranelor de PRF (Platelet 
Rich-Fibrin) esta acela de a proteja grefa osoasă în 
procesul de vindecare osoasă ghidată (GBR – 
Guided Bone Regeneration). (1-4)

Acest studiu indică posibilitatea utilizării mem-
branelor PRF (Platelet Rich-Fibrin) în combinaţie 
cu alte materiale de adiţie osoasă, în realizarea unor 
intervenţii de chirurgie dento-alveolară extrem de 
laborioase, în scopul măririi în volum a crestelor 
osoase edentate. (1-8)

Concret, fibrina reprezintă prima matrice utili-
zată de organism în procesul de vindecare a oricărei 
plăgi operatorii, iar utilizarea acesteia în procesele 
de vindecare a fost îndelung studiată de-a lungul 
anilor. (1-8)

Reducerea volumului crestelor alveolare repre-
zintă principala dificultate în practica inserării im-
planturilor dentare. Datorită tehnicilor de aug men-
tare a crestelor alveolare, inserarea implanturilor în 
poziţie protetică e mult mai uşoară, crescând astfel 
durata de viaţă a implanturilor dentare. 

Obţinerea PRF-ului (Platelet Rich-Fibrin) con-
form tehnicii Choukroun (1,5) se realizează prin 
cen trifugarea sângelui de provenienţă venoasă 
proas păt recoltat, fără anticoagulant, pentru a se-
para plasma bogată în fibrină, leucocite şi trom-
bocite de eritrocite, care reprezintă aproximativ 94% 
din celulele prezente în sânge. Prin această centri-
fugare, 95% dintre celulele pe care le conţine chea-
gul de fibrină sunt reprezentate de trombocite. (1-8)

CAZ CLINIC

În continuare, vom exemplifica utilizarea clinică 
a PRF (Platelet Rich-Fibrine).

Pacienta J.A., sex feminin, în vârstă de 38 de 
ani, nefumătoare, fără antecedente personale pa to-
lo gice semnificative, s-a prezentat în serviciul de 
stomatologie unde ne desfăşurăm activitatea, pre-
zentând o edentaţie veche la nivelul lui 4.6 neres-
taurată protetic, precum şi o distrucţie coronară ma-
sivă la nivelul lui 4.5. 

În urma examenelor imagistice (computer-to-
mo grafie şi ortopantomografie sau radiografie pa-
no ramică), s-au conturat următoarele aspecte ex-
trem de interesante (Fig. 1, 2, 3): se poate observa o 
lăţime a crestei alveolare edentate de aproximativ 3 
mm, precum şi prezenţa unei parodontite periapicale 
cronice la nivelul lui 4.5.

Planul de tratament propus de către echipa me-
dicală pacientei a fost următorul: 

 – Extracţia dintelui irecuperabil 2.5 şi inserarea 
imediat postextracţional a unui implant, res-
taurarea coronară metalo-ceramică total este-

tică realizându-se la 3 luni, iar protezarea 
pro vizorie fiind realizată cu o proteză mobilă 
tip Kemeny;

 – Extracţia dintelui irecuperabil 35 şi umplerea 
alveolei postextracţionale cu PRF (Platelet 
Rich-Fibrin), urmând ca la 10 săptămâni post-
extracţional să fie inserat un implant. Pro-
tezarea provizorie va fi realizată cu o coroană 

FIGURA 1. Dintele 4.5 cu parodontită apicală 
cronică şi raportul cu canalul mandibular

FIGURA 2. Imagine CT cu măsurarea 
dimensiunilor crestei alveolare

FIGURA. 3. Ortopantomografie preoperator



REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXII, NR. 1, AN 201612

acrilică imediat postoperator. Restaurarea 
co ronară definitivă va fi făcută la 3 luni 
printr-o coroană mixtă metalo-ceramică total 
estetică;

 – Extracţia dintelui irecuperabil 45, augmen-
tarea alveolei postextracţionale şi adiţia cres-
tei alveolare în dreptul lui 46, utilizarea unei 
membrane de titan şi a membranelor de PRF 
(Platelet Rich-Fibrin) pentru protejarea sub-
sti tuentului osos. Inserarea implanturilor la 
aproximativ 5 luni, urmând ca după 3 luni să 
se realizeze restaurarea metalo-ceramică.

Pentru obţinerea concentratului plachetar bogat 
în fibrină, s-a recoltat sânge venos în 6 vacutainere 
de 10 ml. Centrifugarea sângelui s-a realizat folo-
sind o centrifugă clinică Dragonlab-DM0412 la 
2.700 tur/min., timp de 12 minute. 

În continuare, s-a practicat incizia la nivelul 
crestei alveolare şi decolarea mucoperiostului, aceste 
manopere fiind urmate de extracţia dintelui irecu-
perabil 4.5 şi chiuretarea alveolei postextracţionale. 
La nivelul crestei alveolare s-au realizat mici per-
foraţii în corticala osoasă, pentru a favoriza migra-
rea osteoblaştilor de la nivelul spongioasei. Aug-
men tarea alveolei postextracţionale şi adiţia crestei 
alveolare s-a realizat prin amestecul de substituent 
osos de origine bovină, Bio-Oss de la Geistlich, cu 
PRF-ului (Platelet Rich-Fibrin) anterior preparat 
(Fig. 4, 5).

Menţinerea în poziţie corectă a grefei osoase s-a 
realizat cu ajutorul unei membrane neresorbabile 
de titan fixată la nivelul crestei alveolare, pe ver-
san tul lingual, cu ajutorul unui şurub de titan. 
Mem brana de titan s-a acoperit la rândul ei cu 
mem brane din PRF, rezultată prin presarea chea-
gului de fibrină obţinut în urma centrifugării sân-
gelui venos, fără a mai fi utilizată o altă membrană 

resorbabilă. S-a practicat apoi sutura lamboului 
mu  coperiostal. 

Postoperator a fost recomandată antibioterapie, 
tratament antiinflamator nesteroidian şi antialgic, 
comprese reci şi clătiri orale cu ape de gură pe bază 
de clorhexidină 2%. Suprimarea firelor de sutură a 
fost realizată după 10 zile de la finalizarea inter-
venţiei chirurgicale. Cu această ocazie, nu am putut 
să nu remarcăm rapiditatea procesului de vindecare, 
dar şi calitatea cicatrizării şi absenţa complicaţiilor 
postoperatorii, datorită utilizării PRF (Platelet 
Rich-Fibrin).

După aproximativ 5 luni de zile de la finalizarea 
intervenţiei chirurgicale, pacienta s-a prezentat 
pentru suprimarea membranei de titan şi inserarea 

FIGURA 4. Lăţimea crestei edentate (preoperator)

FIGURA 5. Lăţimea crestei alveolare (intraoperator)

FIGURA 6. Fixarea membranei de titan
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implanturilor dentare. Astfel, a fost observată o mă-
rire (creştere) a lăţimii crestei alveolare cu aproxi-
mativ 6 mm, aceasta având la acel moment o lăţime 
de aproximativ 9 mm. În aceste condiţii, au fost in-

serate 2 implanturi dentare (Alpha Bio) cu diametre 
de 4,2 mm (Fig. 8, 9). Aceste implanturi au fost 
ul   terior restaurate protetic.

DISCUŢII

Rezultatele obţinute în acest caz clinic demons-
trează că utilizarea PRF-ului (Platelet Rich-Fibrin) 
ca biomaterial în tehnicile de adiţie şi augmentare a 
crestelor edentate accelerează semnificativ gradul 
de vindecare al ţesuturilor dure şi moi, datorită nu-
meroşilor factori de creştere pe care îi conţine. De 
asemenea, se poate observa şi scăderea până la ab-
senţă a durerilor postoperatorii prin scăderea reac-
ţiei inflamatorii locale.

Utilizarea membranelor de titam în practica cu-
rentă au ca scop păstrarea formei şi reducerea pre-
siunii părţilor moi asupra materialului de augmen-
tare, scăzând astfel resorbţia în perioada de vin de -
care. Inconvenientul principal al acestora este acela 
de favorizare a apariţiei dehiscenţelor, ce duc de 
multe ori la eşecul tratamentului. Utilizarea PRF-
ului (Platelet Rich-Fibrin) scade semnificativ apa-
riţia acestora, datorită grăbirii vindecării ţesuturilor 
moi şi a procesului de osteogeneză, reducând astfel 
timpul de aşteptare până la inserarea implanturilor. 

CONCLUZII

Cheagul de fibrină bogat in trombocite prezintă 
proprietăţi multiple în procesele de vindecare, după 
cum urmează (1-4):

– Eliberarea factorilor de creştere:
• PDGF (Platelet Derived Growth Factor) – 

sti mulează creşterea şi diviziunea celulară, 
având un rol esenţial în repararea ţesuturilor 
lezate;

• TGF-b (Transforming Growth Factor Beta) 
– rol în vindecarea ţesutului conjunctiv, sti-
mulează formarea colagenului;

• VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) 
– rol în angiogeneză;

• IGF-1 (Insulin Like Growth Factor) – rol în 
for marea matricei osoase;

• FGF-2 (Fibroblast Growth Factor-2) – rol în 
formarea fibroblaştilor şi neutrofilelor – com-
ponenţi matriciali importanţi.

– Stimulează diferenţierea celulelor mezen chi-
male în fibroblaste, cementoblaste, osteoblaste, celule 
spe cifice regenerării tisulare;

– Matricea de fibrină permite migrarea, adezi-
unea şi înmulţirea limfocitelor, neutrofilelor, asi gu-
rând activitatea imună şi integrarea grefonului;

FIGURA 7. Plasarea membranelor PRF

FIGURA 8. Lăţimea crestei alveolare după 
suprimarea membranei de titan

FIGURA 9. Inserarea implanturilor dentare
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– Prezintă rol osteoinductiv, stimulează şi acce-
le rează procesul de osteoformare;

– Prin eliberarea graduală a factorilor de creştere, 
permite reglarea procesului inflamator de la nivelul 
grefei;

– Densitatea şi rezistenţa fibrinei permit coezi-
unea celulelor şi persistenţa lor îndelungată la nivel 
tisular;
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– Prezintă rol în angiogeneză, creşte vitalitatea 
grefonului şi asigură un substrat nutritiv cores pun-
zător prin creşterea vascularizaţiei;

– Prezintă rol protector de membrană faţă de 
me diul extern, ceea ce induce o vindecare mai ra-
pidă a ţesutului lezat, atât osos, cât şi moale (gingia);

– Asigură reducerea durerii postoperatorii.


