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REZUMAT
Scopul acestui studiu a fost de a evalua clinic integrarea epitelio-conjunctivă a implanturilor dentare şi de a 
descrie răspunsul ţesuturilor moi perimplantare.
Material şi metodă: Studiul a fost realizat pe 9 câini, rasa canis familiaris, şi a fost aprobat de Comisia de 
etică a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. Ţesuturile moi periimplantare au fost evaluate clinic 
privind indicii parodontali, astfel: prezenţa mucoasei keratinizate periimplantare (MK); indicele de placă mi-
crobiană (IPM), indicele de sângerare (IS), indicele inflamaţiei gingivale (IIG).
Rezultate şi discuţii: Rezultatele obţinute au fost centralizate, analizate şi prelucrate statistic. Nu am con-
statat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic privind indicii parodontali evaluaţi la nivelul implan-
turilor dentare cu diferite momente de inserare şi încărcare. Evaluarea indicilor parodontali a arătat cele mai 
bune rezultate pentru implanturile aplicate după vindecarea osoasă, independent de momentul încărcării.
Concluzii: Comportamentul ţesutului moale din jurul implanturilor dentare este esenţial pentru succesul pe 
termen lung al acestor tratamente. Un răspuns inadecvat este o cauză de eşec al tratamentului.

Cuvinte cheie: indici parodontali, sigilare mucozală, terapie implanto-protetică

ABSTRACT
Aims: The aim of this study was to clinical evaluate the epithelial and connective tissues integration to dental 
implants and to describe peri-implant soft tissues response.
Material and method: The study was performed on 9 dogs (Canis familiaris). Ethics Committee of The Faculty of 
Veterinary Medicine aproved the study. Peri-implant soft tissues were clinical evaluated regarding: the presence 
of keratinized mucosa around dental implants (KM), plaque index (PI), bleeding on probing (BOP), gingival index 
(GI).
Results and discussions: The results were listed, analyzed and statistically processed. We have not found 
statistically significant differences regarding the indices used to evaluate soft tissues around dental implants with 
various timing of placement and loading protocols.
The evaluation of periodontal indices showed the best results for implants applied after bone healing, irrespective 
of the loading protocol.
Conclusions: The behavior of soft tissue around dental implants is essential for the long term success of dental 
implant therapy. An inadequate response is a cause of treatment failure. 

Keywords: periodontal indices, mucosal seal, dental implant therapy

IMPLANTOLOGIE

INTRODUCERE

Ţesutul moale realizează, la interfaţa cu implan-
turile dentare şi cu suprastructura lor, o sigilare 
biologică (sigilare permucozală). Aceasta asigură 
o barieră biologică şi fiziologică faţă de mediul 
extern şi ajută la stabilizarea şi menţinerea ţesutu-
rilor periimplantare în timpul etapelor de vindeca-
re postchirurgicală. Ţesuturile moi periimplantare 

sunt esențiale pentru osteointegrare, iar sănătatea 
optimă a acestora este o condiţie esențială pentru 
succesul pe termen lung al terapiei implanto-pro-
tetice şi pentru realizarea dezideratelor estetice ale 
acestui tip de tratament (1-3).

Caracteristicile țesuturilor moi periimplanta-
re ar trebui evaluate clinic din punct de vedere al 
prezenței sau absenței edemului şi inflamaţiei, pre-
cum și din punct de vedere al prezenţei plăcii mi-
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crobiene și sângerării gingivale, pentru că aplicarea 
de implanturi dentare va favoriza modificări varia-
bile la nivelul ţesuturilor moi, consecutive procedu-
rii chirurgicale – modificări care pot fi influențate 
şi de alte situații, cum ar fi vârsta sau alte afecțiuni 
ale fiecărui pacient (4).

Interacțiunea dintre suprafața implantară de ti-
tan și celulele epiteliale are loc printr-un mecanism 
de ancorare realizat prin hemidesmosomi. Aceştia 
acționează ca plăci de ancorare ce leagă celulele 
epiteliale de lamina bazală, iar mucopolizahari-
dele din lamina bazală în contact cu suprafaţa im-
plantară reprezintă bariera biologică care rezistă la 
traumele ce pot apărea la acest nivel. Capacitatea 
epiteliului oral de a forma un astfel de atașament 
cu un implant dentar este un factor crucial pentru 
obţinerea succesului clinic (2,5).

SCOPUL STUDIULUI

Scopul acestui studiu a constat în evaluarea cli-
nică a integrării epitelio-conjunctive a implantu-
rilor dentare aplicate imediat postextracţional sau 
după vindecare osoasă, încărcate imediat sau tardiv 
și de a arăta comportamentul acestor țesuturi moi.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul a fost efectuat pe 9 câini, rasa canis fa-
miliaris, cărora li s-au aplicat 36 de implanturi în 
zona maxilară laterală. 12 implanturi au fost aplica-
te imediat postextracţional şi au fost încărcate ime-
diat, 12 implanturi au fost aplicate după vindecare 
osoasă şi au fost încărcate imediat, iar 12 implan-
turi au fost aplicate după vindecare osoasă şi au fost 
încărcate tardiv.

Studiul a fost aprobat de Comisia de etică a Fa-
cultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti şi nu 
a fost semnalat nici un conflict de interese. 

Ţesuturile moi periimplantare au fost evaluate 
clinic privind indicii parodontali, astfel: prezenţa 
mucoasei keratinizate periimplantare (MK); indi-
cele de placă microbiană (IPM), indicele de sânge-
rare (IS), indicele inflamaţiei gingivale (IIG).

REZULTATE

Rezultatele obţinute au fost centralizate, anali-
zate şi prelucrate prin metode statistice moderne şi 
vor fi prezentate în tabelele de mai jos.

Mucoasa keratinizată (MK) în jurul implantu-
rilor dentare a fost evaluată astfel: 0 – mucoasă ke-
ratinizată absentă, + mucoasă keratinizată prezentă, 
iar rezultatele obţinute se observă în Tabelul 1.

Indicele de placă microbiană (IPM) a fost eva-
luat astfel: 0 – placă microbiană absentă, + placă 
microbiană în cantitate redusă, ++ placă microbia-
nă în cantitate moderată, +++ placă microbiană în 
cantitate mare, iar rezultatele obţinute se observă în 
Tabelul 2.

Indicele de sângerare (IS) a fost evaluat 
astfel: 0 – sângerare absentă, ce arată existenţa 
ţesutului periimplantar sănătos, + sângerare redusă, 
discontinuă, ++ sângerare moderată, +++ sângerare 
mare, iar rezultatele obţinute se observă în Tabelul 3.

Indicele inflamaţiei gingivale (IIG) a fost eva-
luat astfel: 0 – gingie sănătoasă, + uşoară gingivită 
cu uşoară tumefacţie şi roşeaţă marginală, ++ gingi-
vită moderată şi sângerare la sondare cu sonda paro-
dontală, +++ gingivită severă şi sângerare spontană, 
iar rezultatele obţinute se observă în Tabelul 4.

DISCUŢII

Studiul demonstrează că examenul clinic poa-
te fi utilizat, cu o marjă mică de eroare, pentru a 
monitoriza și controla starea ţesuturilor moi peri-
implantare, aspect confirmat şi de alte studii (2).

În acest studiu nu am constatat diferenţe semni-
ficative din punct de vedere statistic privind indicii 
parodontali evaluaţi la nivelul implanturilor den-
tare cu diferite momente de inserare şi încărcare. 
Evaluarea clinică a indicilor parodontali a arătat 
cele mai bune rezultate pentru implanturile aplicate 
după vindecarea osoasă, independent de momentul 
încărcării.

Indicii parodontali au fost buni și foarte buni, 
doar 4 din cele 36 de cazuri nu au prezentat mucoa-
să keratinizată (implanturi aplicate imediat postex-
tracţional), o condiție care a favorizat acumularea 
de cantități mici de placă microbiană, sângerarea 
gingivală redusă la sondare și inflamația ușoară a 
ţesuturilor moi periimplantare.

Clinic, toate implanturile încărcate au prezentat 
o integrare adecvată implant-epiteliu-ţesut con-
junctiv. Se apreciază că un atașament epitelial ferm 
în jurul implanturilor dentare este esenţial pentru 
sănătatea ţesuturilor moi din jur și, de asemenea, 
pentru rezultatul estetic (6).

Factorul decisiv pentru integrarea epitelio-con-
junctivă este prezenţa unui ţesut moale etanş în 
jurul joncţiunii bont protetic-implant, existând un 
anumit pericol pentru implanturile inserate imediat 
postextracţional, atunci când acoperirea gingivală 
nu este suficientă (7,8). 

Comportamentul țesutului moale periimplantar 
este esențial și fundamental în evoluția și succesul 
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TABELUL 1. Mucoasa keratinizată în jurul implanturilor dentare (MK)

Prezenţa mucoasei 
kera  nizate în jurul 
implanturilor dentare (MK) 

Implanturi încărcate imediat, 
aplicate imediat postextracțional

Implanturi încărcate 
imediat, aplicate după 
vindecare osoasă

Implanturi încărcate 
tardiv, aplicate după 
vindecare osoasă 

Total

Absentă
N 4 0 0 4
% 33,3 0 0 11,1

Prezentă
N 8 12 12 32
% 66,7 100 100 88,9

Total
N 12 12 12 36
% 100 100 100 100

Testul Chi2; P = 0,242 

TABELUL 4. Indicele inflamaţiei gingivale (IIG)

Indicele infl amației 
gingivale (IIG)

Implanturi încărcate 
imediat, aplicate imediat 
postextracțional

Implanturi încărcate imediat, 
aplicate după vindecare osoasă

Implanturi încărcate 
tardiv, aplicate după 
vindecare osoasă 

Total

Gingie sănătoasă
N 8 10 12 30
% 66,7 83,3 100 83,33

Ușoară gingivită
N 4 2 0 6
% 33,3 16,7 0 16,67

Total
N 12 12 12 36
% 100 100 100 100

Testul Chi2; P = 0,494

TABELUL 2. Indicele de placă microbiană (IPM)

Indicele de placă 
microbiană (IPM) 

Implanturi încărcate 
imediat, aplicate imediat 
postextracțional

Implanturi încărcate imediat, 
aplicate după vindecare 
osoasă

Implanturi încărcate tardiv, 
aplicate după vindecare 
osoasă 

Total

Absentă
N 6 8 10 24
% 50,0 66,7 83,3 66,7

Can  tate redusă
N 4 4 2 10
% 33,3 33,3 16,7 27,8

Can  tate moderată
N 2 0 0 2
% 16,7 0 0 5,5

Total N 12 12 12 36
% 100 100 100 100

Testul Chi2; P = 0,686

TABELUL 3. Indicele de sângerare (IS)

Indicele de sângerare (IS)
Implanturi încărcate 
imediat, aplicate imediat 
postextracțional

Implanturi încărcate 
imediat, aplicate după 
vindecare osoasă

Implanturi încărcate tardiv, 
aplicate după vindecare 
osoasă 

Total

Absentă
N 8 10 10 28
% 66,7 83,3 83,3 77,8

Redusă
N 4 2 2 8
% 33,3 16,7 16,7 22,2

Total
N 12 12 12 36
% 100 100 100 100

Testul Chi2; P = 0,828

tratamentului cu implanturi dentare. Un răspuns 
ina decvat presupune eșecul tratamentului, unii autori 
arătând în acest sens o relație clară între eșecul tera-
peutic și inflamația țesuturilor moi periimplantare (9).

De asemenea, gradul de keratinizare a țesutului 
moale periimplantar este un alt factor asociat cu 
resorbția osoasă marginală. Se apreciază că absen-
ţa mucoasei keratinizate poate fi un factor de risc 
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pentru dezvoltarea unei retracţii gingivale sau a 
unei periimplantite (10,11). 

În situaţiile cu semne clinice evidente de in-
flamație la nivelul ţesuturilor moi periimplantare, 
epiteliul gingival prezintă ulceraţii, iar lamina pro-
pria infiltrate inflamatorii dense (12).

Cunoscând caracteristicile optime ale suprafeţei 
implanturilor dentare pentru integrare, cercetătorii 
ar trebui să personalizeze implantul în funcţie de 
ţesutul de la interfaţă (13).

CONCLUZII

Comportamentul țesutului moale din jurul im-
planturilor dentare este esențial pentru succesul 
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tratamentului implanto-protetic și pentru menţine-
rea rezultatelor pe termen lung. 

Un răspuns inadecvat reprezintă o cauză de eşec 
al tratamentului, de aceea este necesară o evaluare 
clinică atentă privind influența țesuturilor moi pe-
riimplantare asupra rezultatului estetic al terapiei 
implanto-protetice.
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