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ABSTRACT
The main goal of periodontal regenerative techiques is to recreate the soft and hard lost tissues for functional 
and aesthetic reasons. Because of the complexity of this proccess (multiple celular types that need to be 
stimultated in a particular time sequence for recreation of all four periodontal tissues), periodontal 
regenerative techniques are still inconsistant and unpredictable. In the last decades, the tendency in surgical 
periodontal approaches is to use autologous products like platelet concentrates, because of their high content 
in growth factors that improve the healing proccess and promote tissue regeneration. The existing scientific 
proofs on this matter are yet insufficient for reliable clinical conclusions upon the use of platelet concentrates 
in periodontal surgical therapy. 

 Keywords: autologous platelet concentrates, periodontal regeneration, 
periodontal infrabony defects

REZUMAT
Scopul tehnicilor regenerative tisulare parodontale este refacerea ţesuturilor moi şi dure pentru integrare 
funcţională şi estetică. Tehnicile regenerative parodontale sunt la ora actuală imprevizibile din cauza multitudinii 
de linii celulare care necesită a fi stimulate şi a secvenţelor temporale stricte de derulare a reacţiilor care conduc 
la refacerea tuturor celor patru ţesuturi care compun parodonţiul. În ultimii ani, există tendinţe în chirurgia 
parodontală de folosire a produselor autologe cum sunt concentratele plachetare, deoarece conţin factori de 
creştere care îmbunătăţesc vindecarea şi promovează regenerarea tisulară. Dovezile ştiinţifice existente în 
acest domeniu sunt însă insuficiente pentru trasarea unor concluzii clare cu aplicabilitate clinică în ceea ce 
priveşte utilitatea acestor preparate în terapia chirurgicală parodontală. 

Cuvinte cheie: derivaţi plachetari autologi, regenerare parodontală, 
defecte parodontale infraosoase

Abrevieri

PRP = platelet-rich plasma = plasmă bogată în plachete sangvine,
PRF = platelet-rich fibrin = fibrină bogată în plachete sangvine,
RTG = regenerare tisulară ghidată,
PDGF = platelet-derived growth factors = factori de creştere plachetari,
TGFβ-1 = transforming growth factor β-1 = factorul transformator de creştere β-1,
VEGF = vascular endothelial growth factor, factor de creştere endotelială vasculară,
EGF = endothelial growth factor = factor de creştere endotelială, 
IGF-1 = insulin-like growth factor-1,
TCR = trial clinic randomizat,
OFD = open-flap debridement = lambou de asanare, 
BDX = bovine derived xenograft = xenogrefă de origine bovină,
DFDBA = decalcified freeze-dried bone allograft = allogrefă osoasă demineralizată, îngheţată şi disecată/liofilizată,
HA = hidroxiapatită,
beta-TCP = beta-fosfat tricalcic.
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INTRODUCERE

Regenerarea parodontală – mit sau realitate?

Boala parodontală este o afecţiune frecventă, cu 
o etiologie complexă. Ea constă în distrucţia pro-
gresivă a ţesuturilor de susţinere ale dintelui. Natu-
ra sa infecţioasă-inflamatorie este bine cunoscută 
(1). Dovezi ştiinţifice şi clinice puternice susţin po-
sibilitatea stopării evoluţiei bolii. Cel mai adesea, 
în special în formele incipiente sau moderate de 
afectare, în urma terapiei cauzale, parodonţiul îşi 
recapătă statusul sănătos. În cazul formelor severe 
însă, terapii mai agresive sunt de obicei necesare 
pentru a compensa efectul pierderii avansate de os 
şi pentru a îmbunătăţi statusul oral. Regenerarea ţe-
suturilor de susţinere pierdute reprezintă scopul fi-
nal al terapiei parodontale şi, în acelaşi timp, cea 
mai mare provocare în rândul practicienilor. Litera-
tura de specialitate propune diferite tehnici regene-
rative, cu sau fără utilizarea biomaterialelor pentru 
stimulare a potenţialului regenerator intrinsec al 
parodonţiului. Din păcate, rezultatele acestor teh-
nici sunt inconstante şi imprevizibile (2–5).  

Conform Academiei Americane de Parodonto-
logie, regenerarea parodontală este definită ca „re-
producerea sau reconstruirea unei părţi pierdute sau 
afectate din parodonţiu, într-o manieră identică sau 
similară cu ţesuturile iniţiale“ (American Academy 
of Periodontology – Glossary of periodontal terms, 
1992). Succesul acestui proces este susţinut de do-
vezi histologice asupra formării de os şi cement 
nou şi de ligamente parodontale orientate funcţio-
nal şi inserate în noile ţesuturi. 

Vindecarea plăgilor rezultate în urma traumei 
chirurgicale parodontale implică o secvenţă com-
plexă, ordonată şi elaborată de procese. Acestea au 
la bază multiple tipuri celulare ghidate de mediatori 
solubili şi molecule semnal care sunt capabile să 
direcţioneze celulele circulante înspre locul lezat 
(6). În mod normal, procesele implicate în vindeca-
rea plăgilor se împart în patru etape succesive şi 
includ hemostaza, inflamaţia, faza de formare a ţe-
sutului de granulaţie şi remodelarea (7). În final, 
rezultă vindecarea prin cicatrici sau regenerarea ti-
sulară.

Dificultatea reproducerii etapelor biologice se 
reflectă în multitudinea de încercări în ceea ce pri-
veşte tehnicile regeneratoare şi în rezultatele incon-
stante. La ora actuală, diverse modalităţi de trata-

ment sunt asociate tehnicilor cu lambou, pentru 
obţinerea regenerării parodontale: substitutele 
osoase, membranele cu funcţie de barieră (RTG), 
utilizarea factorilor de creştere, tehnici de inginerie 
tisulară, mediatori biologici sau combinaţii ale pro-
cedurilor menţionate. Cu toată varietatea lor, trata-
mentul regenerativ ideal cu rezultate predictibile nu 
a fost găsit (2–5).

În comparaţie cu lamboul de asanare simplu, 
utilizarea regenerării tisulare ghidate (cu sau fără 
substitute osoase) pentru tratamentul defectelor pa-
rodontale infraosoase duce la beneficii clinice sem-
nificativ mai mari. S-au obţinut rezultate superioa-
re în cazul aplicării RTG: diferenţe în câştigul de 
ataşament între 1,58 mm (8) şi 0,95 mm (9), o redu-
cere suplimentară a adâncimii pungilor parodontale 
de 1,52 mm şi umplere osoasă decelabilă radiologic 
cu 2,53 mm mai mare. Aceste efecte încurajatoare 
sunt susţinute şi de dovezi histologice de obţinere a 
regenerării parodontale (10). 

Pentru defectele infraosoase conformate (cu 2 
sau 3 pereţi osoşi), asocierea substitutelor osoase la 
membrane nu aduce beneficii suplimentare, deci nu 
este necesară (8,9).

Înţelegerea procesului de vindecare a plăgilor a 
cunoscut progrese semnificative odată cu identifi-
carea factorilor de creştere şi cu dezvoltarea tehni-
cilor care permit manipularea acestora. Molecule 
precum PDGF (platelet-derived growth factor), 
TGFβ-1 (transforming growth factor β-1), VEGF 
(vascular endothelial growth factor), EGF (en-
dothelial growth factor) şi IGF-1 (insulin-like 
growth factor-1) sunt implicate în coordonarea ac-
tivităţii celulare pe durata vindecării.

Plachetele sangvine deţin un rol extrem de im-
portant în acest proces, prin participarea la hemo-
stază şi prin conţinutul mare de factori de creştere. 
La momentul actual, derivatele plachetare repre-
zintă agenţi biologici promiţători, care pot fi utili-
zaţi cu success în parodontologie. În funcţie de pro-
tocolul de obţinere, au fost descrise mai multe 
variante de concentrate plachetare. Cu toate că 
există informaţii abundente furnizate de review-
urile sistematice şi meta-analizele conduse până 
acum, nu există concluzii clare asupra beneficiului 
suplimentar adus de utilizarea acestor preparate în 
terapia parodontală regeneratoare. De asemenea, 
există multiple întrebări legate de relevanţa clinică 
(şi nu statistică) a rezultatelor obţinute.
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Astfel, lucrarea de faţă îşi propune să facă o sin-
teză a informaţiilor disponibile în literatură, în ceea 
ce priveşte efectele biologice şi clinice ale derivate-
lor plachetare autologe în tehnicile regeneratoare 
ale defectelor parodontale infraosoase. De aseme-
nea, review-ul doreşte să scoată în evidenţă erorile 
metodologice care ar putea masca adevăratul po-
tenţial regenerativ al preparatelor şi să formuleze 
câteva concluzii utile pentru practicieni.

Derivatele plachetare autologe – clasificare 

Rolul plachetelor sangvine în procesul de hemo-
stază a fost demonstrat prin evidenţierea implicării 
acestora în etapele de obliterare vasculară şi forma-
re a cheagului de fibrină (6). De asemenea, plache-
tele sangvine sunt responsabile pentru activarea şi 
eliberarea unor biomolecule importante: proteine 
specifice, factori de creştere (PDGF), factori ai co-
agulării, molecule de adeziune, citokine / chemoki-
ne şi factori angiogenici, capabili să stimuleze pro-
liferarea şi activarea celulelor implicate în 
vindecare (inclusiv fibroblaste, neutrofile, macro-
fage şi celule stem mezenchimale) (11). Datorită 
acestor motive, derivatele plachetare au început să 
fie utilizate în medicina modernă cu mai bine de 
patru decenii în urmă. Argumentul principal este 
impactul pe care îl au plachetele sangvine asupra 
regenerării tisulare (inclusiv parodontale) prin faci-
litarea angiogenezei şi a altor etape din procesul de 
vindecare, efecte obţinute datorită capacităţii de re-
crutare celulară, de stimulare a proliferării, remo-
delării şi diferenţierii.

În funcţie de protocolul de preparare, se obţin 
diverse produse, cu efecte biologice şi aplicaţii di-
ferite.

a. Platelet-rich plasma (plasmă bogată în pla-
chete sangvine – PRP) este considerat concentrat 
plachetar de primă generaţie. Sângele pacientului 
este recoltat împreună cu o substanţă anticoagulan-
tă şi apoi centrifugat conform unor protocoale. Pro-
dusul final este în formă lichidă sau are consistenţă 
de gel. Este necesară adăugarea de substanţe supli-
mentare (trombină de origine bovină şi/sau clorură 
de calciu) pentru activarea plachetelor şi formarea 
reţelei de fibrină (12). Cercetările au arătat că PRP 
eliberează factori de creştere pe o perioadă de până 
la 7 zile, iar cantităţile cele mai mari (aproape în-
treaga rezervă de factori de creştere conţinuţi) sunt 
eliberate în prima zi după aplicare (12). 

Pentru obţinerea PRP sunt necesare două cicluri 
de centrifugare. În primă etapă, celulele roşii sunt 
separate de plasmă şi de stratul leuco-trombocitar 
(13). În cea de-a doua fază, PRP este obţinut prin 
separarea concentratului plachetar de plasma săra-
că în plachete. Se obţine astfel o concentraţie de 
6-8 ori mai mare în trombocite, faţă de sângele in-
tegral (14). Regenerarea tisulară este facilitată de
nivelurile înalte de molecule bioactive eliberate de
plachetele sangvine în micro-mediul înconjurător
(15).

Dezavantajele acestui preparat derivă din proto-
colul complicat de obţinerea şi utilizarea suplimen-
tară a substanţelor cu rol anticoagulant şi de activa-
re (16). Sângele este recoltat împreună cu agentul 
anticoagulant, centrifugat de 2 ori şi apoi necesită 
un aditiv suplimentar pentru activare. De aseme-
nea, originea acestor aditivi reprezintă un dezavan-
taj major al PRP. Cel mai adesea, atât substanţa an-
ticoagulantă, cât şi activatorul sunt de origine 
animală sau sintetică, putând duce la probleme de 
natură etică, răspunsuri imune nedorite din cauza 
provenienţei lor sau pot compromite eficienţa bio-
logică a PRP (16).

De asemenea, preparatul este rapid resorbit de la 
nivelul locului de aplicare (în aproximativ 5 zile) şi 
eliberează aproape întreaga cantitate de factori de 
creştere conţinuţi în 6-8 minute după aplicare (17).

b. Din cauza dezavantajelor mai sus menţionate,
cercetările s-au concentrat pe obţinerea unei formu-
le îmbunătăţite a preparatelor plachetare. Astfel, a 
apărut platelet-rich fibrin (PRF), preparat consi-
derat ca făcând parte din a doua generaţie de con-
centrate plachetare. PRF a fost dezvoltat de 
Choukroun et al. (18). Aceeaşi echipă de cercetă-
tori a introdus mai târziu o nouă variantă a concen-
tratelor plachetare, denumită A-PRF (advanced-
PRF), care are un conţinut crescut de monocite 
(19).

Pentru obţinerea PRF, sângele se recoltează fără 
niciun fel de aditivi şi este imediat centrifugat. De 
asemenea, substanţele pentru activare nu mai sunt 
necesare, deoarece se obţine un cheag de fibrină 
prin polimerizare naturală. Protocolul simplificat 
rezultă în scurtarea timpului necesar intervenţiei, în 
comparaţie cu PRP (20). Cercetări multiple au 
ajuns la concluzia că PRF susţine o eliberare pre-
lungită de factori de creştere (10-14 zile), cu canti-
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tatea maximă eliberată în ziua 7 postoperator 
(20,21). Produsul reprezintă o matrice puternică, 
înalt organizată de fibrină, cu un conţinut abundent 
de celule (plachete sangvine şi leucocite). Unul 
dintre principalele avantaje ale PRF este posibilita-
tea comprimării cheagului de fibrină şi transformă-
rii acestuia într-o membrană rezistentă (22).  

PRF (de asemenea denumit şi L-PRF – leucocy-
te- and platelet-rich fibrin) conţine în plus şi nume-
roase celule imunitare, cu rol important în procesul 
de vindecare (15). Mai mult, din moment ce leuco-
citele (în special neutrofile şi macrofage) sunt prin-
tre primele celule recrutate la locul unei injurii, prin 
capacitatea lor de fagocitoză (detritusuri, microor-
ganisme, ţesut necrotic), acestea au rol în protecţia 
împotriva infecţiilor la nivel local. Macrofagele, 
celule derivate din linia mieloidă, sunt decisiv im-
plicate în secreţia de factori de creştere în procesul 
de vindecare (TGFβ, PDGF, VEGF). Efectele com-
binate ale plachetelor sangvine, neutrofilelor şi ma-
crofagelor se reflectă în capacitatea acestui prepa-
rat de a induce regenerare tisulară, angiogeneză şi 
de a preveni infecţiile (20,23–25). Atât PRF, cât şi 
formulele mai noi (A-PRF) au demonstrat, in vitro, 
capacitatea de eliberare de niveluri mult ridicate de 
factori de creştere, în comparaţie cu vechile prepa-
rate (PRP), când s-a făcut dozarea acestora pe o pe-
rioadă de 10 zile (21).

Efectele biologice ale derivatelor plachetare 
autologe

După cum s-a menţionat anterior, procesul de 
vindecare este un fenomen complex care implică 
intensificarea proliferării, adeziunii şi migrării ţe-
sutului conjunctiv şi a celulelor epiteliale, reacţii 
inflamatorii şi remodelarea matricii extracelulare 
(26). Toate acestea sunt coordonate şi reglate de 
factori de creştere. Plachetele sangvine conţin gra-
nule cu astfel de molecule, inclusiv trei izomeri ai 
PDGF (AA, BB şi AB), două forme ale TGF (beta1 
şi beta2), VEGF, factor de creştere fibroblastică 
(basic FGF-2) şi factor de creştere epidermală. PRP 
conţine, de asemenea, compuşi precum fibrina, fi-
bronectina şi vitronectina, care modulează activita-
tea biologică pe perioada vindecării (27). 

Studii in vitro au demonstrat abilitatea derivate-
lor plachetare autologe de a îmbunătăţi procesul de 
vindecare prin modularea mecanismelor biologice 
la nivel molecular şi celular. În timpul formării 

cheagului, PDGF este eliberat din trombocite în 
urma degranulării acestora şi este implicat în fazele 
iniţiale ale procesului de reparaţie (26). Acest fac-
tor de creştere stimulează proliferarea celulară la 
concentraţii fiziologice de 0,1-1 ng/l, iar acest răs-
puns poate fi augmentat prin crosstalk cu integrina 
avb3 (28). PDGF are, de asemenea, efect chemo-
tactic pentru diferite tipuri celulare, inclusiv mono-
cite, fibroblaste gingivale şi celulele ligamentului 
parodontal (29). 

Cercetările au demonstrat că PRP induce proli-
ferarea şi migrarea fibroblastică (30,31). Unele stu-
dii au ajuns la concluzia că atât PRP, cât şi PRF 
influenţează pozitiv activitatea tuturor tipurilor ce-
lulare implicate în regenerarea parodontală: fibro-
blaste, osteoblaste (32–34) şi celulele ligamentului 
parodontal (35). Pe de altă parte, unele publicaţii 
nu au reuşit să demonstreze efectul adiţional al de-
rivatelor plachetare asupra formării de ţesuturi dure 
(31). 

Derivatele plachetare autologe conţin factor mi-
togenic atât pentru celulele stem mezenchimale 
provenite din măduva osoasă, cât şi pentru celule 
deja diferenţiate (osteoblaste, fibroblaste gingivale 
şi celulele ligamentului parodontal). Acest efect 
este însă dependent de doză, iar o concentraţie ma-
ximă nu este neapărat asociată cu cele mai bune 
rezultate. Astfel, cercetări ulterioare sunt necesare 
pentru a se stabili concentraţia optimă de derivate 
plachetare necesară pentru inducerea regenerării ti-
sulare. Utilizarea PRP pare să fie benefică prin îm-
bunătăţirea vindecării plăgilor mucoasei orale şi 
gingivale (36). 

Prin eliberarea de cantităţi crescute de VEGF, 
ambele tipuri de derivate plachetare (PRP şi PRF) 
induc neoformarea de capilare la 3 zile după aplica-
re şi, consecutiv, cresc numărul de vase sangvine 
mature, având astfel un puternic potenţial angioge-
nic (37). 

Efectele derivatelor plachetare au fost testate şi 
în relaţie cu unele microorganisme. PRP a inhibat 
creşterea unor parodontopatogeni recunoscuţi pre-
cum Porphyromonas gingivalis şi Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (38).

Osteomielita este o complicaţie destul de frec-
ventă după extracţia molarilor de minte (aprox 
9,5% dintre cazuri). Prin aplicarea unui dop de PRF 
în situsul postextracţional, frecvenţa acestei com-
plicaţii s-a redus semnificativ, ajungând la un pro-
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cent de 1% din cazuri (39). În ciuda acestor dovezi, 
proprietăţile antibacteriene ale PRF sunt încă puţin 
cunoscute, deoarece puţine cercetări au investigat 
acest fenomen (40).

Efectele clinice ale derivatelor plachetare 
autologe

Efectul aplicării derivatelor plachetare autologe 
a fost testat în diferite proceduri din sfera chirurgiei 
orale. Utilizarea acestui tip de preparate s-a dovedit 
a fi benefică în prezervarea alveolară postextracţio-
nală, prin îmunătăţirea vindecării şi prin promova-
rea regenerării osoase (41). Cercetările conduse în 
domeniul implantologiei orale au adus, de aseme-
nea, rezultate promiţătoare ale utilizării PRP/PRF. 
Combinarea derivatului plachetar cu diverse bio-
materiale s-a dovedit a fi utilizată cu succes în pro-
cedurile de elevare sinusală (42), în tratarea leziu-
nilor de furcaţie şi a defectelor infraosoase 
parodontale (43). Alte aplicaţii includ procedurile 
de acoperire a retracţiilor gingivale (prin utilizarea 
împreună cu lamboul deplasat coronar) (44) şi în 
prezervarea alveolară postextracţională (45).

MATERIAL ŞI METODĂ

Review-ul de faţă şi-a propus obţinerea unor in-
formaţii legate de eficienţa clinică a derivatelor 
plachetare autologe în tratamentul defectelor paro-
dontale infraosoase. S-a realizat o căutare electro-
nică a tuturor trialurile clinice randomizate (TCR) 
publicate în baza de date MEDLINE (căutate prin 
intermediul platformei PubMed) şi, de asemenea, 
s-a efectuat o căutare manuală în jurnale de referin-
ţă pentru domeniul parodontologiei: Journal of Pe-
riodontology, Journal of Clinical Periodontology, 
Journal of Periodontal Research, Periodontology 
2000. Pentru analiza de faţă, au fost luate în consi-
derare TCR cu design de tip split-mouth sau cu gru-
puri paralele, având următoarele caracteristici: un 
grup experimental tratat cu derivate plachetare au-
tologe (tratament unic sau combinaţii cu alte proce-
duri regeneratoare) şi un grup control (având ace-
eaşi abordare terapeutică, dar fără derivatul 
plachetar), pacienţii incluşi să fie fără patologie 
generală care interferă cu terapia parodontală, di-
mensiuni iniţiale ale defectelor parodontale de 
CAL ≥ 4 mm (clinical attachment level; nivel clinic 
de ataşament) şi PD ≥ 3 mm (probing depth; adân-

cime la sondare), fără implicarea zonei aplicale, 
CAL considerată variabilă principală de interes, pe-
riodă de urmărire de minimum 6 luni. Acurateţea 
metodologică a studiilor a fost evaluată luând în 
considerare următoarele aspecte: metoda de rando-
mizare, aplicarea unui procedeu de mascare a me-
todei de tratament, alocată faţă de pacienţi şi de 
examinatori, comparabilitatea grupurilor la mo-
mentul iniţial, calcularea mărimii eşantionului, for-
mularea clară a criteriilor de includere şi excludere 
în studiu, erorile din protocolul statistic. 

După aplicarea strategiei de selecţie menţionate, 
din totalul de 100 de TCR, doar 19 au fost selectate 
pentru analiza rezultatelor. Tabelul 1 conţine infor-
maţii generale ale studiilor incluse şi gruparea 
acestora în funcţie de procedura regeneratoare eva-
luată.

DISCUŢII

Majoritatea TCR analizate au ajuns la concluzia 
că utilizarea adiţională a PRP alături de substitute 
osoase duce la rezultate statistic semnificativ mai 
bune în termeni de câştig de ataşament şi reducere 
a profunzimii pungilor, în comparaţie cu aplicarea 
doar a substitutului osos (51–59). Pe de altă parte, 
aplicarea PRP alături de substitutele osoase în rege-
nerarea tisulară ghidată a fost, în general, asociată 
cu o lipsă de semnificaţie statistică în ceea ce pri-
veşte îmbunătăţirea rezultatelor clinic-radiologice, 
în tratamentul defectelor parodontale infraosoase 
(60–64). Totuşi, tratamentul experimental a fost ra-
portat ca fiind superior în unele cercetări (60). Îm-
bunătăţirea parametrilor ţesutului dur (evaluaţi ra-
diologic) prin adăugarea derivatului plachetar a 
fost inconstant observată în studiile selectate (51–
59). 

Utilizarea PRF în terapia defectelor parodontale 
infraosoase tratate prin tehnici cu lambou a adus 
îmbunătăţiri statistic semnificative, din punct de 
vedere clinic şi imagistic, în comparaţie cu lamboul 
de asanare fără derivat plachetar (46,47).

PRF a fost utilizat şi ca membrană de acoperire 
peste defecte parodontale umplute cu substitute 
osoase. Rezultatele au fost statistic semnificativ 
mai bune, în termeni de CAL şi umplere osoasă, 
comparativ cu grefa osoasă simplă (48,49). 

O altă variantă de utilizare a derivatului plache-
tar în terapia defectelor infraosoase este compacta-
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rea PRF-ului în defect şi acoperirea acestuia cu o 
membrană în tehnica RTG. Rezultatele studiilor 
care au cercetat această abordare terapeutică au 
arătat îmbunătăţiri semnificativ mai importante ale 
tuturor parametrilor studiaţi (câştig de ataşament, 
reducere a profunzimii pungilor, umplere osoasă 
decelabilă radiologic), în comparaţie cu RTG fără 
PRF (50). 

Studiile sus-menţionate au fost incluse şi anali-
zate în review-uri sistematice şi meta-analize, ale 
căror concluzii generale confirmă rezultatele cerce-

tărilor individuale şi susţin utilitatea derivatelor 
plachetare autologe (PRP/PRF) în terapia regenera-
toare a defectelor infraosoase parodontale (65,66). 
Derivatele plachetare autologe aduc un beneficiu 
suplimentar atunci când sunt utilizate alături de 
substitutele osoase în tratamentul defectelor infrao-
soase (67,68).   

Concentratele plachetare utilizate în procedurile 
parodontale regeneratoare nu aduc îmbunătăţiri ale 
parametrilor clinico-radiologici, când sunt combi-
nate cu RTG (67-69). Totuşi, unele analize au con-

TABELUL 1. Caracteristicile trialurilor clinice randomizate incluse în analiză

Referinţă Design studiu
Mărime 
eşanti on

Număr de pereţi 
ai defectelor 
infraosoase

Grup 
experimental

Grup control
Durata de 
urmărire a 
subiecţilor

Procedura 
regenerati vă 

testată

(46)
grupuri 
paralele

32 situsuri 2/3 PRF + OFD OFD 9 luni
PRF + OFD

(47) split-mouth
26 situsuri 

(13)
3 PRF + OFD OFD 12 luni

(48) split-mouth
42 situsuri 

(21)
2/3 PRF + BDX BDX 6 luni PRF 

(membrană) + 
substi tut osos(49) split-mouth

20 situsuri 
(10)

2/3
PRF + sti clă 
bioacti vă

Sti clă bioacti vă 9 luni

(50) split-mouth
36 situsuri 

(18)
3 PRF + RTG RTG 9 luni

PRF (material 
de grefat) + RTG

(51)
grupuri 
paralele

60 situsuri 2/3 PRP + DFDBA DFDBA 12 luni

PRP + substi tut 
osos

(52) split-mouth
48 situsuri 

(24)
1/2 PRP + DFDBA DFDBA 12 luni

(53) split-mouth
26 situsuri 

(13)
2/3 PRP + BDX BDX 6 luni

(54)
grupuri 
paralele

30 situsuri 1/2 PRP + BDX BDX 12 luni

(55)
grupuri 
paralele

70 situsuri 1/2/3 PRP + HA HA 12 luni

(56) split-mouth
20 situsuri 

(10)
2/3

PRP + HA + 
betaTCP

HA + betaTCP 6 luni

(57) split-mouth
40 situsuri 

(20)
- PRP + betaTCP betaTCP

~9 luni (36 
săptămâni)

(58) split-mouth
28 situsuri 

(14)
3 PRP + betaTCP betaTCP 6 luni

(59)
grupuri 
paralele

29 situsuri 1/2/3
PRP + sti clă 

bioacti vă
Sti clă bioacti vă 9 luni

(60) split-mouth
24 situsuri 

(12)
2

PRP + os autolog 
din torus 

mandibular + RTG

os autolog din 
torus mandibular 

+ RTG
12 luni

PRP + substi tut 
osos + RTG

(61)
grupuri 
paralele

30 situsuri 1/2/3 PRP + BDX + RTG BDX + RTG 12 luni

(62)
grupuri 
paralele

24 situsuri 1/2 PRP + BDX + RTG BDX + RTG 12 luni

(63) split-mouth
46 situsuri 

(23)
2/3 PRP + BDX + RTG BDX + RTG 6 luni

(64)
grupuri 
paralele

28 situsuri 1/2/3
PRP + betaTCP + 

RTG
betaTCP + RTG 12 luni

TCR, trial clinic randomizat; OFD, lambou de asanare; RTG, regenerare ti sulară ghidată; DFDBA, decalcifi ed freeze dried bone allograft ; 
BDX, xenogrefă de origine bovină; HA, hidroxiapati tă; beta TCP, beta-fosfat tricalcic



REVISTA ROMÂNĂ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXIV, NR. 4, AN 2018228

Cercetări cu perioade de evaluare mai lungi trebuie 
conduse pentru a verifica stabilitatea rezultatelor în 
timp şi pentru a obţine posibile diferenţe statistic 
semnificative între grupuri (48,62). 

Rezultatele terapiei parodontale regenerative au 
fost cuantificate prin markeri surogat (CAL, PD şi 
umplerea osoasă), în timp ce singura metodă care 
determină exact natura ţesuturilor nou formate şi 
efectul tratamentului este analiza histologică. 
Aceasta a fost însă imposibil de efectuat în studiile 
clinice conduse (53). 

Nu în ultimul rând, nu trebuie ignorat faptul că 
parametrii evaluaţi de pacient au fost raportaţi într-
un singur studiu dintre cele 19 incluse în analiză 
(47). Chiar dacă aceste rezultate par să nu fie semni-
ficative în evaluarea potenţialului regenerator al de-
rivatelor plachetare autologe, utilizarea adiţională a 
acestor preparate poate să fie benefică pentru creşte-
rea complianţei pacienţilor la tratament (scăderea 
disconfortului postoperator, vindecare mai rapidă şi 
mai eficientă, rezultate mai bune din punct de vedere 
estetic) în comparaţie cu alte abordări regenerative.

CONCLUZII

Datele existente în literatură indică un beneficiu 
adiţional în termeni clinico-radiologici al utilizării 
derivatelor plachetare (PRP, PRF) în terapia rege-
nerativă a defectelor infraosoase parodontale, fie 
prin utilizarea lor singulară sau prin combinarea cu 
substitute osoase. 

Rezultate inconstante au fost raportate în cazul 
aplicării PRP împreună cu RTG.

PRF s-a dovedit a fi mai eficient în tratamentul 
defectelor infraosoase, în comparaţie cu lamboul 
de asanare. 

Heterogenitatea studiilor incluse nu permite tra-
sarea unor concluzii mai precise. Există limitări ale 
stadiului actual al cunoaşterii pe această temă.

Standardizarea protocoalelor de obţinere şi ma-
nipulare a derivatelor plachetare autologe este obli-
gatorie pentru observarea efectelor acestor prepara-
te în trialuri clinice.   

Mulţumiri. Această lucrare a fost realizată în 
cadrul Proiectului de Cercetare Doctorală susţinut 
de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Haţieganu“, Cluj-Napoca, nr. contract 1680/49 din 
19.01.2018. 

cluzionat că adăugarea PRP în RTG are un efect 
benefic asupra rezultatelor tratamentului (70).  

PRF s-a demonstrat a fi eficient ca material unic 
de regenerare, ducând la rezultate superioare faţă 
de cele obţinute prin tratamentul defectelor infrao-
soase doar cu lambou de asanare (46,47,50,69).

Utilizarea derivatelor plachetare autologe pro-
movează vindecarea şi regenerarea ţesuturilor moi 
şi reduce disconfortul postoperator, dar cercetări 
ulterioare sunt necesare pentru a valida utilitatea 
acestor preparate în obţinerea regenerării osoase 
(13,22,40).   

Rezultatele furnizate de toate aceste analize pri-
vind eficienţa clinică a derivatelor plachetare trebu-
ie însă interpretate cu precauţie din cauza heteroge-
nităţii studiilor analizate. 

Una dintre cauze a fost varietatea protocoalelor 
aplicate pentru obţinerea preparatului autolog, fapt 
care duce la produse cu caracteristici diferite. Nu-
meroase studii au demonstrat că proprietăţile meca-
nice şi biologice ale derivatelor plachetare sunt in-
fluenţate de modul de recoltare al sângelui, 
parametrii de centrifugare, metoda de activare a 
produsului şi modul de utilizare propriu-zis. Pentru 
a exista comparabilitate între rezultatele cercetări-
lor, este nevoie de o uniformizare şi standardizare a 
protocoalelor de obţinere a derivatelor plachetare 
autologe (48).

Un alt aspect care împiedică trasarea unor con-
cluzii clare a fost combinarea concentratelor plache-
tare cu biomateriale pentru care regenerarea paro-
dontală a fost deja demonstrată. Efectul benefic al 
preparatelor experimentale a fost probabil mascat de 
eficienţa dovedită a celorlalte materiale utilizate.

Mai mult, în unele dintre studii nu s-a efectuat 
un control riguros al igienei orale a subiecţilor in-
cluşi, raportându-se diferenţe statistic semnificati-
ve între indicii de igienă orală în diferite momente 
ale studiului. Este foarte bine cunoscut faptul că 
rezultatele terapiei parodontale sunt înalt depen-
dente de igiena orală a pacientului. Instruirea şi 
motivarea subiecţilor în legătură cu metodele de 
igienizare ar trebui făcute înainte de aplicarea tera-
piei regeneratoare şi pe întreg parcursul perioadei 
de urmărire (56).  

Heterogenitatea rezultatelor studiilor incluse 
poate fi şi o consecinţă a perioadei scurte de urmă-
rire a subiecţilor. Doar 9 dintre cele 19 publicaţii 
analizate au atins pragul de 12 luni de follow-up. 
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