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ABSTRACT

Objectives. The objective of our study was the retrospective assessment of the failure rate of implant-prosthetic
treatment in a group of patients in correlation with Renouard-Rangert biomechanical scoring 2 years after prosthetic
loading.
Material and method. The study material was represented by the data taken from the observation and treatment
sheets of 323 patients. After applying the inclusion and exclusion criteria from the study, 297 observation and
treatment sheets were selected, from which were taken data that were processed and statistically correlated with
Microsoft Excel 2016.
Results. The final group included 127 male patients and 170 female patients, aged between 25 and 74 years. The
55-64 age group was best represented, and the location of the edentulous gaps was predominantly unimaxillary
(236 unimaxillary edentulous patients vs. 61 bimaxillary edentulous patients). 1627 implants were inserted, of which
47 did not have a secondary stability favorable to prosthesis and were explanted. After applying prosthetic restorations, patients presented for control every 6 months in the first year and then annually. The complications of the
implant-prosthetic therapy instituted were represented by decimation, loosening of the fixing screws, fracture of the
physiognomic component or bone resorption passing through the first coil of the implant.
Discussions. In the studied group, although the Renouard-Rangert biomechanical score initially calculated was
"green", at 2 years there were complications in 23.9% of patients, mainly due to the development of parafunctions
or changes in the occlusion plan, as a result of dento-periodontal damage to other masticatory units. The change
in biomechanical scoring was found mainly in women (48 cases, representing 67.6%). To validate the results, we
recommend extending the batch and the dispensing period.
Conclusions. The high percentage of therapeutic complications that occurred at 2 years that determined the
change of the Renouard-Rangert biomechanical score (95.77%) demonstrates a statistically significant correlation
between the 2 parameters.
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Rezumat

Obiective. Obiectivul studiului nostru a fost aprecierea retrospectivă a ratei de eşec al tratamentului implanto-protetic la un lot de pacienţi în corelaţie cu scoringul biomecanic Renouard-Rangert la 2 ani de la încărcarea protetică.
Material şi metodă. Materialul de studiu a fost reprezentat de datele preluate din foile de observaţie şi tratament
pentru 323 de pacienţi. După aplicarea criteriilor de includere şi de excludere din studiu, dintre cele 323 de fişe
de observaţie şi tratament, au fost selectate 297, din care au fost preluate date care au fost prelucrate şi corelate
statistic cu Microsoft Excel 2016.
Rezultate. Lotul final a cuprins 127 pacienţi de sex masculin şi 170 pacienţi de sex feminin, cu vârste cuprinse
între 25 şi 74 ani. Grupa de vârstă 55-64 ani a fost cel mai bine reprezentată, iar localizarea breşelor edentate a
fost preponderant unimaxilară (236 pacienţi edentaţi unimaxilar vs. 61 pacienţi edentaţi bimaxilar). Au fost inserate
1627 implanturi, dintre care 47 nu au avut o stabilitate secundară favorabilă protezării şi au fost explantate. După
aplicarea restaurărilor protetice, pacienţii s-au prezentat la control din 6 în 6 luni în primul an şi, ulterior, anual. Complicaţiile terapiei implanto-protetice instituite au fost reprezentate de decimentare, slăbirea şuruburilor de fixare,
fractura componentei fizionomice sau resorbţia osoasă ce trece de prima spiră a implantului.
Discuţii. La lotul studiat, deşi scorul biomecanic Renouard-Rangert calculat iniţial a fost „în verde“, la 2 ani, s-a
constatat apariţia complicaţiilor la 23,9% dintre pacienţi, în principal din motive legate de dezvoltarea unor parafuncţii sau de modificări ale planului de ocluzie ca urmare a afectării dento-parodontale a altor unităţi masticatorii.
Modificarea scoringului biomecanic s-a întâlnit preponderent la femei (48 cazuri, reprezentând 67,6%). Pentru
validarea rezultatelor, recomandăm extinderea lotului şi a perioadei de dispensarizare.
Concluzii. Procentul crescut de complicaţii terapeutice survenite la 2 ani care a determinat modificarea scorului
biomecanic Renouard-Rangert (95,77%) demonstrează o corelaţie semnificativă statistic între cei 2 parametri.
Cuvinte cheie: implant dentar, complicaţii terapeutice, scor biomecanic
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INTRODUCERE
Una dintre cele mai mari provocări ale stomatologiei moderne este protezarea edentaţiei cu sprijin
implantar, care, deşi este folosită în prezent la scară largă şi are o rată semnificativă de succes, comportă o serie de riscuri [1-4] ce pot duce la eşecul
tratamentului.
În anul 1990, Franck Renouard şi Bo Rangert
[5] au propus noţiunea de scoring al factorilor de
risc biomecanici ai tratamentului implanto-protetic, în vederea evitării posibilelor complicaţii şi
creşterii ratei de succes terapeutic.
Factorii de risc biomecanici Renouard-Rangert
[5] sunt cuantificaţi sub formă de valori numerice
şi sunt utilizaţi pentru calcularea scorului biomecanic iniţial şi final al tratamentului.
Cele 5 categorii de factori de risc luaţi în calcul
sunt:
a) Factori de risc geometrici: numărul implanturilor, realizarea unei solidarizări între dinţii naturali restanţi şi implanturi prin intermediul restaurării protetice, dispunerea implanturilor sub formă
de tripod, eventuale extensii ale restaurărilor protetice, înălţime prea mare a coroanelor protetice
comparativ cu lungimea implanturilor, dispunerea
implanturilor excentric faţă de centrul viitoarelor
coroane protetice.
b) Factori de risc ocluzali: bruxism, parafuncţii,
lateralitate ghidată numai pe dinţi naturali sau lateralitate ghidată numai pe restaurarea cu sprijin implantar.
c) Factori de risc legaţi de osul alveolar şi de
implanturile în sine: densitate osoasă redusă, stabilitate primară deficitară a implantului, utilizarea
unui implant cu diametru mic.
d) Factori de risc tehnici: restaurări protetice cimentate, adaptare necorespunzătoare sau restaurări înşurubate deficitar.
e) Eventuale semnale de alarmă: decimentări
repetate sau slăbirea repetată a şuruburilor de fixare, fractura repetată a placajului fizionomic al
restaurării, fractura şuruburilor sau bonturilor protetice, resorbţie osoasă ce trece de prima spiră a
implantului.
Scorul biomecanic este suma algebrică a tuturor factorilor de risc şi poate fi:
–– mai mic decât 2 („verde“), cu un prognostic
terapeutic bun
–– cu valoare 2 sau 3 („galben“), ceea ce reprezintă un semnal de alarmă

–– cu valoare mai mare de 3 („roşu“), cu un prognostic terapeutic pe termen lung mai puţin
bun.

OBIECTIV
Obiectivul studiului nostru a fost aprecierea retrospectivă a ratei de eşec a tratamentului implanto-protetic la un lot de pacienţi în corelaţie cu scoringul biomecanic Renouard-Rangert la 2 ani de la
încărcarea protetică.

MATERIAL ŞI METODE
Materialul de studiu a fost reprezentat de datele
preluate din foile de observaţie şi tratament pentru
323 de pacienţi care s-au adresat către 2 clinici de
medicină dentară din Bucureşti în perioada ianuarie 2012-decembrie 2018.
Criteriile de includere în studiu au fost:
–– pacienţi majori, care prezentau edentaţii parţiale
–– pacienţi care au beneficiat de tratament complex implanto-protetic fix
–– pacienţi care nu au întrerupt tratamentul
–– pacienţi care s-au prezentat la controalele
planificate după efectuarea încărcării ocluzale.
Criteriile de excludere din studiu au fost: pacienţi care au întrerupt din diferite motive tratamentul şi pacienţi care nu s-au mai prezentat la şedinţele de evaluare planificate după încărcarea
ocluzală.
După aplicarea criteriilor de includere şi de
excludere din studiu, dintre cele 323 de fişe de observaţie şi tratament, au fost selectate 297, din care
au fost preluate date precum sexul pacienţilor, vârsta acestora, localizarea edentației, numărul de
dinţi absenţi, numărul de implanturi inserate, tipul
de restaurări protetice confecţionate, modul de
agregare al restaurărilor protetice, eventualele
complicaţii ale tratamentului, scoringul biomecanic
propus de Renouard şi Rangert imediat şi la 2 ani,
care au fost introduse într-un fişier tip bază de date
în Microsoft Excel 2016. Totodată, s-au realizat
corelaţii statistice între parametrii analizaţi.
Deoarece studiul a fost de tip retrospectiv, nu a
necesitat avizul Comisiei de Etică din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu“ din Bucureşti.
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REZULTATE
Din totalul de 297 fişe de observaţie şi tratament rămase în studiu, 127 au fost ale unor pacienţi de sex masculin şi 170 au fost ale unor pacienţi de sex feminin, cu vârste cuprinse între 25 şi
74 ani.
Pe grupe de vârstă, distribuţia lotului a fost următoarea: în grupa de vârstă 25-34 ani, au fost 10
pacienţi (reprezentând 3% din total, dintre care 8
femei şi 2 bărbaţi), în grupa de vârstă 35-44 ani, au
fost 57 de pacienţi (reprezentând 19% din total,
dintre care 34 femei şi 23 bărbaţi), în grupa de vârstă
45-54 ani, au fost 90 de pacienţi (reprezentând
30% din total, dintre care 53 femei şi 37 bărbaţi),
în grupa de vârstă 55-64 ani, au fost 112 pacienţi
(38% din total, 59 femei şi 53 bărbaţi), iar în grupa
de vârstă 65-74 ani, au fost 28 pacienţi (10% din
total, 16 femei şi 12 bărbaţi).
În ceea ce priveşte localizarea arcadelor edentate,
61 pacienţi prezentau breşe edentate bimaxilare,
iar 236 pacienţi prezentau breşe edentate unimaxilare.
La lotul studiat, în regiunea frontală maxilară,
erau absenţi în medie 0,32 dinţi, cu un maximum
de 2, în regiunea laterală maxilară erau absenţi în
medie 2,57 dinţi, cu un maximum de 8, în regiunea
frontală mandibulară erau absenţi în medie 0,21
dinţi, cu un maximum de 4, iar în regiunea laterală
mandibulară erau absenţi în medie 2,61 dinţi, cu
maximum de 8 (figura 1).
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Numărul maxim de implanturi inserate în funcţie de zonele arcadelor dentare a fost similar cu
numărul maxim de dinţi absenţi în fiecare regiune.
Numărul de implanturi inserate în medie pe fiecare
regiune a fost diferit în regiunile laterale faţă de
numărul de dinţi absenţi, pentru că la unii pacienţi
a fost inserat un număr mai mic de implanturi decât numărul de dinţi absenţi (2,54 implanturi inserate în medie la maxilar şi 2,39 implanturi inserate
în medie la mandibulă) (figura 2).
Din analiza celor 297 fişe de consultaţie şi tratament, a rezultat că la respectivii pacienţi au fost
inserate 1627 implanturi, dintre care 47 nu au avut
o stabilitate secundară favorabilă protezării şi au
fost explantate.
Încărcarea ocluzală a implanturilor s-a realizat
tardiv, după o perioadă de minimum 6 luni la maxilar şi 3 luni la mandibulă. Protocoalele chirurgicale şi protetice au fost astfel realizate încât scoringul biomecanic iniţial pentru fiecare restaurare
protetică a fost mai mic decât 2.
Pe cele 1580 implanturi la care s-a produs osteointegrarea, au fost realizate 103 punţi cu agregare
implantară (dintre care 64 cimentate şi 39 amovibile), 421 restaurări protetice de tip coroane solidarizate cu sprijin implantar (153 restaurări cimentate şi 268 restaurări amovibile) şi 289 coroane cu
agregare implantară (83 cimentate şi 206 amovibile). După aplicarea restaurărilor protetice, pacienţii s-au prezentat la control din 6 în 6 luni în primul
an şi, ulterior, anual.

Figura 1. Distribuţia medie a numărului de dinţi absenţi pe zone ale arcadelor dentare
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Figura 2. Distribuţia medie a numărului de implanturi inserate pe zone ale arcadelor dentare

Complicaţiile terapiei implanto-protetice instituite au fost reprezentate de decimentare, slăbirea
şuruburilor de fixare, fractura componentei fizionomice sau resorbţia osoasă ce trece de prima spiră
a implantului, produse ca urmare a unor parafuncţii dezvoltate de pacienţi pe fond de stres, precum
şi în urma unor dezechilibre ocluzale necorectate
suficient sau apărute în timp prin pierderea unor
dinţi vecini sau antagonişti restaurărilor cu agregare implantară.
Complicaţiile au fost constatate la 71 pacienţi
dintre cei 297, la momente diferite de timp după
finalizarea tratamentelor protetice. Aceste incidente au reprezentat semnale de alarmă care au modificat scoringul biomecanic din verde în galben la
68 pacienţi, reprezentând 22,89% din total şi
95,77% din numărul pacienţilor la care au apărut
complicaţii terapeutice.

În figura 3 este ilustrată dependenţa dintre scorul biomecanic la 2 ani şi vârsta pacientului, care
arată o tendinţă de evoluţie linear crescătoare cu
vârsta.
În tabelul 1 este consemnată distribuţia modificărilor de scor biomecanic la 2 ani în funcţie de
tipul de restaurare protetică efectuată, iar în tabelul
2 – distribuţia modificărilor de scor biomecanic în
funcţie de tipul de complicaţie survenită la 2 ani la
lotul analizat.

DISCUŢII
În etapa de planificare a tratamentului, pacientul va fi informat cu privire la riscurile intervenției
chirurgicale şi limitele terapiei propuse, în scopul
evitării eventualelor conflicte ulterioare.

Figura 3. Dependenţa scorului biomecanic la 2
ani cu vârsta pacientului

Romanian Journal of Stomatology – Volume LXVI, No. 4, Year 2020

Tabel 1. Distribuţia modificărilor de scor biomecanic la 2
ani în funcţie de tipul de restaurare protetică efectuată
TOTAL

Procent

coroane cimentate
total

83

cu modificare scor

11

coroane amovibile
total
cu modificare scor

13,3%

206
11

5,3%

coroane solidarizate cimentate
total
cu modificare scor

153
19

12,4%

coroane solidarizate amovibile
total
cu modificare scor

268
13

4,9%

punţi cimentate
total

64

cu modificare scor

11

17,2%

punţi amovibile
total
cu modificare scor

39
3

7,7%

Tabel 2. Distribuţia modificărilor de scor biomecanic în
funcţie de tipul de complicaţie survenită la 2 ani
TOTAL
decimentarea restaurării protetice
total

15

cu modificare scor

14

93,3%

slăbirea şuruburilor de fixare
total

21

cu modificare scor

21

100.0%

fractura componentei fizionomice
total

19

cu modificare scor

17

89,5%

resorbţie osoasă ce trece de prima spiră a implantului
total

16

cu modificare scor

16

100,0%

Apariţia unui număr tot mai mare de implanturi
dentare şi tipuri de conexiuni protetice [6-9], tratamentul diferenţiat al suprafeţelor implantare [1012], îmbunătăţirea tehnicilor chirurgicale de inserare a implanturilor [13-15], a procedurilor de
regenerare osoasă ghidată în scopul creşterii ofertei osoase disponibile [16-18], aprofundarea noţiunilor de biomecanică în implantologie [19], studiul
biomaterialelor utilizate pentru protezare [21-23],
cercetările cu privire la patologia periimplantară
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[24-26] şi perfecţionarea tehnicilor imagistice preşi postoperatorii [27,28] au contribuit semnificativ
la predictibilitatea tratamentului implanto-protetic,
ce presupune atât obţinerea unei osteointegrări
adecvate, cât şi protezarea ulterioară corectă a implanturilor.
După identificarea riscurilor pe baza algoritmului propus de Renouard-Rangert [5], se pot încerca
diminuarea sau chiar evitarea complicaţiilor utilizând anumite protocoale clinice. În acest sens, se
poate ajusta planul terapeutic prin prelungirea etapei de vindecare după inserarea implanturilor
[29,30], selectarea implanturilor cu diametru crescut [31,32], utilizarea unui număr mai mare de implanturi, alegerea unui implant cu design adecvat
densităţii osoase din zona în care urmează să fie
inserat, reducerea la minimum a numărului de unităţi masticatorii nesusţinute de un implant sau,
uneori, contraindicarea restaurărilor implanto-protetice.
La lotul studiat, deşi scorul biomecanic Renouard-Rangert calculat iniţial a fost „în verde“, la 2
ani, s-a constatat apariţia complicaţiilor la 23,9%
dintre pacienţi, în principal din motive legate de
dezvoltarea unor parafuncţii sau de modificări ale
planului de ocluzie ca urmare a afectării dento-parodontale a altor unităţi masticatorii.
Modificarea scoringului biomecanic s-a întâlnit
preponderent la femei (48 cazuri, reprezentând
67,6%).
Limitele studiului sunt date de numărul de persoane incluse în lotul analizat şi de perioada relativ
redusă de monitorizare după încărcarea protetică a
implanturilor. Pentru validarea rezultatelor, recomandăm extinderea lotului şi a perioadei de dispensarizare.

CONCLUZII
Procentul crescut de complicaţii terapeutice
survenite la 2 ani care au determinat modificarea
scorului biomecanic Renouard-Rangert (95,77%)
demonstrează o corelaţie semnificativă statistic între cei 2 parametri. Am constatat la lotul luat în
studiu o tendinţă de evoluţie linear crescătoare a
modificării scorului biomecanic la 2 ani în raport
cu vârsta pacienţilor.
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