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CAPITOLUL 4. 

EVALUAREA PARAMETRILOR CLINICI ŞI TEHNOLOGICI ÎN 

REABILITAREA IMPLANTO-PROTETICĂ UTILIZÂND ADIŢIA OSOASĂ 

 

 

4.1. Obiectivele şi motivaţia studiului 

 Factorii clinici şi tehnologici au o influenţă semnificativă asupra succesului terapiei 

implanto-protetice. In acest context, evaluarea acestor factori este o latură importantă a studiilor 

epidemiologice care urmăresc să contribuie la optimizarea planificării etapelor proimplantare 

şi implantare şi la selecţia tehnicilor şi materialelor utilizate în procedurile de regenerare (Forna, 

2011).  

Grupurile de cercetare atrag atenţia asupra importanţei studiilor de tip transversal, 

efectuate pe intervale de timp medii şi lungi care să investigheze rolul indicilor clinico-biologici 

şi ai factorilor locali şi loco-regionali în prognosticul terapiei implanto-protetice. 

 Scopul studiului este evaluarea distribuţiei parametrilor clinici şi tehnici care pot 

influenţa succesul terapiei implanto-protetice, la pacienţi edentaţi candidaţi la proceduri 

implantare asociate cu tehnici de augmentare/adiţie osoasă.  

 

4.2.Material şi metodă 

 Caracteristici lot de studiu:  

-125 pacienți  (60 pacienţi de gen masculin; 65 pacienţi de gen feminin); 

- 49,5 ani vârsta medie a pacienţilor (± 11,38 ani); 

-selecţia pacienţilor a fost realizată în cabinet particular de medicină dentară şi în Baza 

Clinică de Învățământ „M.Kogălniceanu”, Facultatea de Medicină Dentară Iași. 

Criterii de includere:  

-edentaţie parţială extinsă maxilară şi/sau mandibulară; 

-defecte osoase medii sau severe; 

-candidaţi la terapie implanto-protetică.  

Pacienţii au fost evaluaţi preoperator prin examen clinic, examen radiografic, CBCT. 

Incărcarea funcţională s-a realizat la 4 luni. Statusul periimplantar a fost monitorizat la 3 luni, 

6 luni, 12 luni, 24 luni. Situsurile implantare au fost clasificate în situsuri cu evoluţie favorabilă 

şi nefavorabilă.  

A fost evaluată distribuţia factorilor clinici şi tehnologici prin analiza statistică (SPSS 

20.0), prin măsurarea distribuţiilor de frecvenţe şi a parametrilor de statistică descriptivă.  

A fost determinat statusul periimplantar favorabil/nefavorabil prin determinarea 

clinică a statusului ţesutului moale periimplantar şi radiografică a prezenţei lizei alveolare, prin 

corelarea cu parametrii investigaţi.   

 4.3. Rezultate  

Figurile 4.3. şi 4.4. prezintă rezultatele studiului privind nivelul de igienă orală al 

subiecţilor investigaţi în loturile de studiu (fig. 4.3-4.4). Am constatat că majoritatea pacienţilor 

(70,4%) prezintă nivele de igienă orală bună sau satisfăcătoare, în timp ce aproape unul din trei 

pacienţi (29,6%) prezintă un nivel nesatisfăcător de igienă orală (fig.4.3).  
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              Fig. 4.3. Nivelele de igienă orală  

                          la pacienţii investigaţi 

         Fig.4.4. Nivelele de igienă orală raportat la  

situsuri implantare 

 

 

Fig. 4.5. Status fumători/nefumători  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Prevalenţa patologiei sistemice în lotul de pacienţi investigaţi 
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             Fig. 4.7. Prevalenţa patologiei orale (raportat la numărul de pacienţi investigaţi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8. Prevalenţa patologiei orale (raportat la numărul de unităţi dentare) 

   

 

Fig. 4.9. Repartiţia claselor Misch de edentaţie  
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Fig. 4.10. Tehnici de remodelarea situsurilor 

implantare 

Fig. 4.11. Tehnici de lifting sinusal 

(asociat cu adiţie osoasă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12. Utilizarea membranelor barieră  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.13.Distribuţia tipurilor de  membrane barieră 
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Fig. 4.14. Tipuri de materiale de adiţie osoasă utilizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Procente situsuri implantare augmentate/unităţi dentare 

 

 

 
Fig. 4.16. Distribuţia tipurilor de materiale de augmentare 
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Fig. 4.18. Distribuţia tipurilor de implante 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.21. Frecvenţa de utilizare a implantelor clasificate  

în raport cu clase de diametre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.23. Frecvenţa de utilizare a implantelor 

în raport cu grupa de înălţime 
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Fig. 4.25. Frecvenţa de utilizare a implantelor 

în raport cu localizarea situsurilor implantare pe cadrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.26. Frecvenţa de utilizare a implantelor 

în raport cu localizarea pe unităţi dentare 

4.4.Discuţii 

 In studiul prezentat anterior au fost investigate o serie de caracteristici ale lotului de 

pacienţi cu edentaţii parţiale extinse care au fost supuşi tehnicilor de adiţie osoasă, categoriile 

de proceduri de reconstrucţie a situsurilor implantare, respectiv categoriile de materiale de 

adiţie osoasă şi implante utilizate.  

Pacienţii candidaţi la implant dentar incluşi în studiul nostru au prezentat frecvent 

defecte osoase la nivelul crestelor alveolare, medii sau severe, cu suport muco-osos care au 

impus aplicarea unor tehnici de regenerare tisulara ghidată, prin intermediul unei abordări 

simultane sau etapizate pentru regenerarea adecvată a volumului de os pentru permiterea 

aplicarea implantelor (Gănuţă&Bucur 2000, Nicolae&col.,2009).  

In studiul nostru 95% dintre pacienţi au necesitat intervenţii de augmentare, regenerare 

tisulară ghidată sau tehnici de remodelare osoasă. 63,4% dintre unităţile dentare sunt asociate 

cu igienă orală satisfăcătoare sau bună şi doar 36,6% dintre unităţile dentare prezintă un nivel 

nesatisfăcător al igienei orale. Studii similare au fost prezentate de Corbella&col.(2011) şi 

Jepsen&col.(2015).  
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Studii similare privind statusul fumător/nefumător, prevalenţa bolii parodontale sau a 

bolii carioase, au fost efectuate de Chatzopoulos&col.(2018), de Araujo&col.(2017), 

Konstantinidis&col.(2015).  

Rezultatele prezentate de studiul nostru privind prevalenţa afecţiunilor sistemice la 

pacienţii candidaţi la implant dentar sunt similare celor expuse de datele din literatură. Studii 

similare privind distribuţia patologiei sistemice la pacienţii edentaţi candidaţi la terapie 

implanto-protetică, au fost efectuate de Chatzopoulos&col.(2018), de Araujo&col.(2017), 

Vissink&col.(2018).  

Am constatat că remodelarea suportului osos a fost necesară în peste 95% din cazuri, 

liftingul sinusal a fost necesar în aproape 30% din cazuri, iar augmentarea crestei alveolare a 

fost necesară la 91% dintre pacienţii investigaţi. Datele obţinute la pacienţii la care au fost 

realizate intervenţii de adiţie osoasă sunt similare datelor din literatură (Barone&col.,2012; 

Esposito&col.,2010) care raportează o rată superioară de succes pentru restaurările implanto-

protetice în situsuri implantare la care nu s-a efectuat grefare osoasă comparativ cu situsurile 

implantare asociate cu tehnici de adiţie osoasă.   

In cazul intervenţiilor de regenerare tisulară ghidată, realizate la 90% dintre pacienţi, 

am utilizat 16 mărci de membrane barieră, din care cu utilizare unică (93,7%), sau combinate 

(6,3%). Datele privind rata de succes implantar în raport cu necesarul intervenţiilor de sinus 

lifting sunt similare cu studiile din literatură: Thor&col.(2007), Chiapasco&col.(2009), 

Jensen&col.(2009), Jung&col.(2009), Pramstraller&col.(2011), Friedmann&col.(2011), 

Cannizaro&col.(2013), Falah&col.(2016), Spinelli&col.(2016). Rezultatele studiului nostru 

privind tipurile de materiale de grefare utilizate în etapa proimplantară susţin datele din 

literatură: Jensen&col.(2012), Fala&col.(2015), Corinaldesi&col.(2009), 

Friedmann&col.(2011), Liu&col.(2014), Nkenke&col.(2014), Stern&col.(2015), 

Motamedian&col.(2016).  

Rezultatele studiului privind distribuţia implantelor în raport cu parametrii dimensionali 

confirmă datele prezentate de Bartok&Forna (2017), Francetti&col.(2019), 

Schuldt&col.(2014), Ferreira&col.(2015). 

 

4.5.Concluzii 

 

• Majoritatea pacienţilor edentaţi programaţi la terapie implanto-protetică asociată cu 

proceduri de adiţie osoasă (70,4%) prezintă un status bun şi satisfăcător de igienă orală. 

• 56% dintre pacienţii edentaţi programaţi la terapie implanto-protetică asociată cu 

proceduri de adiţie osoasă sunt fumători, prezentând pe termen mediu şi lung risc de 

apariţie a periimplantitei.  

• 57.6% dintre pacienţii programaţi la terapie implanto-protetică asociată cu proceduri de 

adiţie osoasă sunt afectaţi de boala parodontală, prezentând pe termen mediu şi lung risc 

de apariţie a periimplantitei.  

• 41,6% dintre pacienţii candidaţi la proceduri de augmentare alveolară sunt afectaţi de 

diverse afecţiuni sistemice. Cele mai frecvent diagnosticate dintre afecţiunile sistemice 

care implică risc în tratamentul implanto-protetic sunt afecţiunile hepatice (12%) şi 

afecţiunile cardio-vasculare (11.2%) şi afecţiunile renale (6.4%). 

• 91% dintre pacienţii edentaţi programaţi la terapie implanto-protetică au necesitat 

proceduri de regenerare tisulară ghidată;  

• In cazul pacienţilor edentaţi programaţi la terapie implanto-protetică cu defecte medii şi 

severe la nivelul situsurilor implantare, au fost utilizate grefe compozite (88,4%), os 

autolog (9,3%) şi xenogrefe (2.3%).  

• La pacienţii edentaţi candidaţi la terapie implanto-protetică, cel mai frecvent utilizate 

implante dentare sunt cele cu diametru 3,4mm şi 3,8mm, respectiv lungime 10mm şi 

12mm.   
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CAPITOLUL 5. 

STUDII PRIVIND PREDICTIBILITATEA RATEI DE SUCCES/EŞEC ÎN 

FUNCŢIE DE PARTICULARITATEA CAZURILOR CLINICE ŞI DE 

MATERIALUL DE ADIŢIE UTILIZAT 

 

5.1. Obiectivele şi motivaţia studiului 

 Posibilităţile de predictibilizare a ratei de succes/eşec în raport cu parametrii individuali 

ai cazurilor clinice şi cu materialele de grefare utilizate suscită un interes crescut din partea 

practicienilor implantologi datorită numărului redus de date privind predictibilitatea 

implantelor dentare pe perioade de monitorizare mai mari de 12 luni. In acest context, precizia 

evaluării succesului terapeutic şi optimizarea planificării şi execuţiei procedurilor 

proimplantare şi implantare în raport cu parametrii anatomici individuali şi cu situaţia clinică 

preoperatorie sunt influenţate semnificativ de posibilităţile de integrare a datelor privind 

parametrii anatomici individuali, materialele de grefare şi tipurile de implante utilizate în raport 

cu condiţiile locale şi loco-regionale iniţiale preoperatorii.  

 Acest studiu îşi propune să determine factorii de risc care influenţează evoluţia 

statusului periimplantar la nivelul restaurărilor implanto-protetice în raport cu parametrii 

investigaţi şi cu tipurile de materiale de adiţie osoasă.  

 

5.2.Material şi metodă 

Am inclus în studiu 125 pacienți, 60 pacienţi de sex masculin şi 65 pacienţi de sex 

feminin, cu vârsta medie 49.54 ani. Pacienţii au fost selectaţi dintr-un cabinet de medicină 

dentară şi din Baza Clinică de Învățământ „M.Kogălniceanu” a Facultății de Medicină Dentară, 

U.M.F.”Grigore T.Popa” Iași. Pacienţii s-au prezentat pentru tratamentul protetic al edentaţiei 

parţiale maxilare şi/sau mandibulare asociate cu defecte alveolare medii sau severe. In etapa 

proimplantară s-a apelat la reabilitarea defectelor osoase prin tehnici de regenerare osoasă 

ghidată cu diverse materiale de adiţie. Pacienţii au fost incluşi în studiu conform unor criterii 

de includere şi excludere. S-a realizat anamneză, examen clinic şi paraclinic 

(ortopantomografie, CBCT). Incărcarea s-a realizat la interval de 4 luni. Situsurile implantare 

au fost monitorizate timp de 2 ani pentru evaluarea statusului periimplantar în raport cu o serie 

de variabile investigate. Din lotul de implante analizat iniţial au fost investigate 817 implante 

aplicate la un număr de 111 pacienţi care au putut fi monitorizaţi pe o perioadă de 24 luni şi 

care  au fost diagnosticate cu status periimplantar sănătos sau afectat. A fost realizată o statistică 

comparativă între loturile de implante cu status periimplantar sănătos şi afectat, pentru a scoate 

în evidenţă factorii care pot fi asociaţi cu apariţia defectelor periimplantare. S-a realizat analiza 

statistică cu SPSS 20.0. Analiza statistică a constat în calcularea distribuţiilor de frecvenţe şi a 

parametrilor de statistică descriptivă, iar predictibilitatea a fost calculată cu tabele de 

contingenţă şi testel Chi-pătrat. Date demografice privind loturile de pacienţi sunt prezentate în 

figurile 5.1.a-b. 

In figurile 5.2.a-c. sunt exemplificate cazuri de pacienţi candidaţi la reabilitare 

implanto-protetică care necesită proceduri de grefare osoasă în lotul investigat. 
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Figura 5.2.a. A.D., 48 ani. Aspect radiografic 24 luni posttratament  

(lot cu evoluţie favorabilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.b. G.A., 52 ani. Aspect radiografic 24 luni posttratament  

(lot cu evoluţie favorabilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.c. A.A., 48 ani. Aspect radiografic -liză periimplantară 1.7. la 24 luni posttratament 

(lot cu evoluţie nefavorabilă) 
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5.3. Rezultate 

 Din lotul de implante analizat iniţial au fost investigate 817 implante aplicate la un 

număr de 111 pacienţi care au putut fi monitorizaţi pe o perioadă de 24 luni şi care  au fost 

diagnosticate cu status periimplantar sănătos sau afectat. A fost realizată o statistică 

comparativă între loturile de implante cu status periimplantar sănătos şi afectat, pentru a scoate 

în evidenţă factorii care pot fi asociaţi cu apariţia defectelor periimplantare. 105 implante 

dentare au fost diagnosticate cu status periimplantar afectat- lot cu evoluţie nefavorabilă 

(12.9%), 712 implante dentare nu au prezentat patologie periimplantară- lot cu evoluţie 

favorabilă (87.1%).  

 

Fig. 5.22.a. Frecvenţa complicaţiilor periimplantare la 3 luni 

 

Fig. 5.22.b. Frecvenţa complicaţiilor periimplantare la 3 luni  

pentru loturile asociate grefelor autogene şi mixte 
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Fig. 5.23.a. Frecvenţa complicaţii periimplantare la 6 luni  

 

 

Fig. 5.23.b. Frecvenţa complicaţii periimplantare la 6 luni/categorii de grefe 

 

 

 
Fig. 5.24.a. Frecvenţa complicaţii periimplantare la 1 an 
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Fig. 5.24.b. Frecvenţa complicaţii periimplantare la 1 an/categorii de grefe  

(utilizate pentru augmentarea situsurilor implantare) 

 

Fig. 5.25.a. Distribuţie complicaţii periimplantare la 2 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.25.b.Distribuţie complicaţii periimplantare la 2 ani/ categorii de grefe 
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Fig. 5.26. Igiena orală în raport cu statusul periimplantar (evoluţie favorabilă vs. evoluţie nefavorabilă) 

 

Fig. 5.27. Procent fumători în raport cu statusul periimplantar (evoluţie favorabilă vs.rezervată ) 

 
       Fig. 5.28. Status sistemic în loturi de pacienţi cu situsuri implantare  

cu evoluţie favorabilă vs. rezervată  
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Fig. 5.29. Statusul sănătăţii orale (situsuri implantare cu evoluţie favorabilă vs. evoluţie rezervată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.30. Clase Misch de edentaţie (situsuri implantare cu evoluţie favorabilă vs. rezervată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.32. Frecvenţa tipurilor de membrane la situsuri implantare cu evoluţie favorabilă 
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Fig. 5.33. Frecvenţa grefelor utilizate în loturi de situsuri implantare cu  

evoluţie favorabilă vs. rezervată    

 

Fig. 5.34. Tipuri de materiale de adiţie în lotul de situsuri implantare  

cu evoluţie rezervată 

 

Fig. 5.35. Tipuri de materiale de adiţie în lotul de situsuri implantare  

cu evoluţie favorabilă 
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Fig. 5.36. Timpi intervenţie pentru situsuri implantare cu implante  

cu evoluţie favorabilă vs. rezervată 

 

Fig. 5.37. Tipuri de sisteme implantare pentru situsuri implantare 

cu implante cu evoluţie favorabilă vs. rezervată 

  

 
Fig. 5.38. Clasele de variaţie ale diametrelor implantelor 

(lot succes implantar vs. lot eşec implantar) 
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Fig. 5.39. Distribuţie clase de variaţie ale înălţimilor implantelor  

(lot succes implantar vs. lot eşec implantar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.40. Localizarea în cadrane a implantelor pentru 

loturi de situsuri implantare cu evoluţie favorabilă vs. rezervată   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.41. Localizare implante pe unităţi dentare pentru  

situsuri implantare cu evoluţie favorabilă vs. rezervată 
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5.4. Discuţii  

 Practicienii şi grupurile de cercetare atrag atenţia că sunt necesare studii longitudinale 

care să coreleze incidenţa periimplantitelor cu factori sistemici, loco-regionali, locali şi 

tehnologici (Derks&col. 2015, 2016). In acest context, studiul prezentat în acest capitol al tezei 

poate contribui la investigarea factorilor implicaţi în apariţia complicaţiilor implantare după 

terapie implantară care include proceduri chirurgicale proimplantare cu diverse materiale de 

adiţie osoasă.   

 In acest studiu am proiectat monitorizarea pacienţilor pe o perioadă de 24 luni, cu 

controale periodice la 1 lună, 3 luni, 6 luni, 12 luni şi, în final, la 24 luni. Valoarea detectată în 

studiul nostru depăşeşte prevalenţa periimplantitelor raportată de Mir-Mari&col.(2012) (9,1%), 

Atieh&col.(9,6%), Konstantinidis&col.(2015) (12,9%), Derk&col.(2015,2016) (14,0%). Deşi 

perioada de monitorizare a studiului nostru şi a numeroase alte studii se limitează la doi ani 

postimplantar, o meta-analiză a constatat existenţa unor studii longitudinale care se extind până 

la 5 ani şi chiar 10 ani (Dreyer&col.,2018). Incidenţa periimplantitei este de doar 0,4% la 3 ani 

postimplantar, dar poate atinge 43,9% la 5 ani postimplantar. Studii similare au demonstrat că 

riscul de eşec implantar este semnficativ mai mare la pacienţii cu igienă orală deficitară şi la 

cei care nu respectă şedinţele de control comparativ cu pacienţii care au un nivel bun sau 

satisfăcător de igienă orală (Charieva&col.2012). In studiul prezentat în acest capitol, nu am 

constatat existenţa unei asocieri între fumat şi riscul de apariţie a periimplantitelor în 

intervenţiilor de implantare asociate cu grefare osoasă, rezultate susţinute de datele din 

literatură (Klokkevold&Han.2007, Heitz-Mayfeld&col.2009, Rinkee&col.2018) In studiul 

nostru, afecţiunile hepatice reprezintă patologia semnificativ mai frecventă în lotul de pacienţi 

cu situsuri implantare cu evoluţie rezervată (21.4%) comparativ cu lotul de pacienţi cu situsuri 

implantare cu evoluţie favorabilă (11.3%). Datele din literatură prezintă o corelaţie semnificativ 

crescută între diabet şi eşecul implantar (Rinkee M&col., 2018). Din cele trei tipuri de patologii 

orale investigate, datele din literatură (Klokkevold&Han.2007, Heitz-Mayfeld&col.2009, 

Forna D. 2017) arată că pacienţii cu boală parodontală prezintă o creştere semnificativ statistică 

a ratei de periimplantite, în acord cu rezultatele studiului nostru.   

 O serie de studii au comparat asocierea dintre rata de eşec implantar şi tipul de 

intervenţii proimplantare utilizate pentru augmentarea situsurilor implantare (tehnici de 

augmentare alveolară vs. tehnici de regenerare osoasă ghidată) (Barone&col. 2012, 

Esposito&col.2010). Studii în acest sens au fost effectuate de Thor&col.(2007), 

Chiapasco&col.(2009), Jensen&col.(2009). Rata de succes implantar este semnificativă mai 

ridicată în cazul asocierii sinus liftingului, după cum constată Spinelli&col. (2016), 

Hansen&col.(2017), Penarrocha-Diego&col.(2013) sau Salmen&col.(2017). Rezultatele pe 

care le-am obţinut privind corelaţia dintre lungimea implantelor dentare şi complicaţiile 

periimplantare sunt similare cu cele raportate de studiile efectuate de Misch&col. 

(1995).Localizarea implantelor dentare influenţează prevalenţa periimplantitelor, în condiţiile 

în care prevalența este semnificativ mai mare în regiunea posterioară (22%) comparativ cu 

regiunea anterioară (11%) (Bartok&Forna 2017). Ferreira&col. (2015) demonstrează că nu 

există corelații semnificative statistic între prevalența peri-implantitelor și localizarea 

implanturilor. 

 Sunt necesare noi cercetări privind noi tipuri de grefe osoase care să îmbunătățească 

performanța materialelor existente privind reproducerea precisă a parametrilor chimici și a 

trăsăturilor morfologice și pentru corelarea cu comportamentul biologic al țesutului osos.  
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5.5. Concluzii 

• Rata de complicaţii postimplantare, în proceduri implantare asociate cu adiţie osoasă, 

creşte progresiv de la 3% la 6 luni, la 15.7% la 12 luni, la 24% la 24 luni postimplantar. 

• Afecţiunile hepatice reprezintă un factor de risc de apariţie a periimplantitelor în terapia 

implanto-protetică asociată cu intervenţii de grefare osoasă; 

• Boala parodontală reprezintă un factor de risc de apariţie a periimplantitelor în terapia 

implanto-protetică asociată cu intervenţii de grefare osoasă; 

• Clasele Misch C şi D reprezintă factor de risc de apariţie a periimplantitelor în terapia 

implanto-protetică asociată cu intervenţii de grefare osoasă;  

• Intervenţiile chirurgicale de remodelare osoasă şi lifting sinusal asociat cu adiţie osoasă 

sunt asociate cu risc crescut de apariţie a periimplantitelor; 

• Diametrul implantelor dentare nu influenţează rata de apariţie a periimplantitelor; 

• Implantele dentare cu lungimi medii reprezintă soluţia optima care asigură o rată 

minima de eşec implantar;  

• Grefarea cu os autogen prezintă cea mai mică rată de eşec implantar. 
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CAPITOLUL 6. 

GHID PRACTIC DE APLICARE A SISTEMELOR DE GREFARE 

 

 

6.1. Motivaţia şi obiectivele studiului 

 

Există o gamă largă tehnici şi materiale de adiţie osoasă care pot fi utilizate în tehnici 

proimplantare. Intre rezultatele studiilor publicate pe acest subiect există diferenţe mari în ceea 

ce priveşte optimizarea selecţiei materialelor de adiţie pentru a ţine cont de condiţiile locale şi 

loco-regionale, în raport cu soluţia implanto-protetică. 

Planificarea și executarea etapelor proprotetice și a tehnicilor de regenerare 

preimplantară are scopul de a optimiza indicii clinico-biologici iar evaluarea indicilor clinico-

biologici permite monitorizarea modificărilor echilibrului la nivelul sistemului stomatognat 

(Scutariu&col., 2012).  

O sinteză a tehnicilor şi materialelor necesare optimizării câmpului protetic, bazată pe 

rezultatele studiului propriu interpretate în raport cu datele din literatură, este utilă atât 

medicilor dentişti generalişti cât şi specialiştilor în implantologie  (Forna&col, 2011). 

 Scopul acestui studiu vizează realizarea unor protocoale optimizate de utilizare a 

grefelor osoase în raport cu situația clinică, cu demonstrarea validităţii prin exemplificare cu 

cazuri clinice. Obiectivul final constă în realizarea unui ghid practic de aplicare a sistemelor de 

grefare în terapia implanto-protetică. 

6.2. Material și metodă  

 Am inclus în studiu 125 pacienți, 60 pacienţi de sex masculin şi 65 pacienţi de sex 

feminin, cu vârsta medie 49.54 ani. Pacienţii au fost selectaţi dintr-un cabinet de medicină 

dentară şi din Baza Clinică de Învățământ „M.Kogălniceanu” a Facultății de Medicină Dentară, 

U.M.F.”Grigore T.Popa” Iași. Pacienţii s-au prezentat pentru tratamentul protetic al edentaţiei 

parţiale maxilare şi/sau mandibulare asociate cu defecte alveolare medii sau severe. In etapa 

proimplantară s-a apelat la reabilitarea defectelor osoase prin tehnici de regenerare osoasă 

ghidată cu diverse materiale de adiţie. Pacienţii au fost incluşi în studiu conform unor criterii 

de includere şi excludere. S-a realizat anamneză, examen clinic şi paraclinic 

(ortopantomografie, CBCT). Incărcarea s-a realizat la interval de 4 luni. Au fost luaţi în studiu 

doar pacienții care au îndeplinit criteriile științifice care respectă metodologia propusă pentru  

atingerea scopului cercetării propuse. Toţi pacienţii au furnizat un consimţământ informat 

privind includerea în studiu. Evaluarea a cuprins o examinare clinică, evidențierea istoricului 

medical specific și determinarea indicilor clinico-biologici specifici terapiei reconstructive  

implantare, utilizind diferite sisteme de grefare.Toți subiecții studiați au prezentat semne clinice 

și radiografice de atrofie si resorbţie a crestelor edentate. Datele demografice, clasele Misch de 

edentaţie, distribuția defectelor osoase, tipurile de intervenţii chirurgicale proimplantare şi 

categoriile de grefe osoase utilizate sunt prezentate în figurile 6.1.a-e.  

 In urma analizei rezultatelor postoperatorii obţinute în studiile anterioare au fost propuse 

o serie de protocoale şi recomandări atât pentru medicii stomatologi generalişti cât şi pentru 

implantologi, în scopul optimizării tehnicilor chirurgicale efectuate în scop proimplantar.  

  
 

 6.4 Rezultate.  

Tabelele 6.I-6.IV prezintă recomandări şi protocoale privind tehnici de reconstrucţie a 

situsurilor implantare afectate de resorbţie osoasă în conformitate cu date din literatura de 

specialitate care susţin aplicarea individualizată a unor tehnici chirurgicale şi categorii de grefe 

osoase în etapa proimplantară. In figurile 6.3.a-f şi 6.4.a-f sunt exemplificate două tipuri de 

tehnici chirurgicale proimplantare prin intermediul unor cazuri clinice. 
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Tabel 6.I.Selecţia materialelor şi tehnicilor de grefare în raport cu dimensiunea defectului osos  

 Materiale de grefare Tehnica de grefare 

Defect osos 

redus 

Os autogen 

Alogrefă 

Grefă aloplastă 

Xenogrefă 

Grefă osoasă inlay/onlay 

Grefă tip „sandwich” 

Grefă de interpoziţie 

Defect osos 

mediu 

Os autogen 

Alogrefă 

Grefă aloplastă 

Xenogrefă 

Grefă osoasă inlay/onlay 

Grefă tip „sandwich” 

Grefă de interpoziţie 

Defect osos 

extins 

Grefe mixte (autogen + xenogrefă/aloplast) 

 

Regenerare osoasă ghidată 

Grefă de interpoziţie 

Osteodistracţie/Elongare dirijată 

 

Tabel 6.II.1. Utilizarea osului autogen în proceduri proimplantare 

Materiale Origine Indicaţii Contraindicaţii Avantaje Limite 

Grefe 

autogene 

Mentonul şi 

corpul 

mandibulei sunt 

zonele de 

recoltare a  

osului cortical 

Apofiza osului 

iliac este zona 

de recoltare a  

osului spongios 

Apofiza osului 

iliac este zona 

de recoltare a 

grefelor cortical-

spongioase 

-situsuri 

implantare cu 

resorbţie 

redusă/medie 

(<5cm) 

-combinate 

cu xenogrefe 

În situsuri 

implantare cu 

resorbţie 

severă  

-situsuri 

implantare cu 

resorbţie severă 

(fără asociere cu 

alte categorii de 

grefe) 

-grefa corticală 

are o rată 

redusă de 

resorbţie/atrofie 

-grefa cortical-

spongioasă 

îmbină 

avantajul 

rezistenţei 

mecanice cu 

potenţialul 

osteogenic, 

osteoinductiv şi 

osteoconductiv 

-intervenţie 

chirurgicală 

suplimentară 

(inconfort 

pentru 

pacient, 

creşte 

morbiditatea) 

-volum 

insuficient de 

os autogen 

-creşte rata de 

complicaţii la 

nivelul ariei 

de recoltare  

 

 

Tabel 6.II.2. Utilizarea alogrefelor în proceduri proimplantare 

Materiale Origine Indicaţii Contraindicaţii Avantaje Limite 

Alogrefe din 3 surse: 

-Os proaspăt recoltat 

-FDBA= ţesut osos 

liofilizat/demineralizat 

-DFDBA=ţesut osos 

liofilizat 

situsuri 

implantare cu 

resorbţie 

redusă/medie 

(<5cm) 

-combinate cu 

xenogrefe 

În situsuri 

implantare cu 

resorbţie 

severă 

-situsuri 

implantare cu 

resorbţie 

severă 

(fără asociere 

cu alte 

categorii de 

grefe) 

-avantajul 

potenţialului 

osteogenic, 

osteoinductiv 

osteoconductiv 

-nu produc 

reacţii imune 

-rată 

superioară 

de 

resorbţie 

osoasă 
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Tabel 6.II.3. Utilizarea xenogrefelor în proceduri proimplantare 

Materiale Origine Indicaţii Contraindicaţii Avantaje Limite 

Xenogrefe recoltare din 

sursă bovină 

sau porcină 

situsuri 

implantare cu 

resorbţie 

redusă/medie 

şi extinsă 

 

- -avantajul 

potenţialului 

osteogenic, 

osteoinductiv 

osteoconductiv 

-acţionează ca 

matrice 

biologică care 

susţine 

remodelarea 

osoasă 

-resorbţie lentă 

-posibilitatea 

apariţiei 

reacţiilor 

imune 

 

 

 

Tabel 6.II.4. Utilizarea grefelor aloplaste în proceduri proimplantare 

Material Origine Indicaţii Contraindicaţii Avantaje Limite 

Grefe 

aloplaste 

-hidroxiapatită 

de sinteză 

- fosfat tricalcic 

-polimeri de 

sticlă 

-carbonat/sulfat 

de calciu 

situsuri 

implantare cu 

resorbţie 

redusă/medie 

şi extinsă 

- -aderenţă 

crescută a 

celulelor 

osteogenice, 

proteinelor şi 

factorilor de 

creştere 

-rezistenţă 

mecanică 

-stabile 

volumetric 

-reacţii imune 

absente 

-rata de 

formare a 

neoţesutului 

osos e mai 

lentă 

-rată de 

resorbţie a 

grefei e mai 

mare în raport 

cu osul 

autogen 

 

 

 

Tabel 6.III.1. Tehnici chirurgicale şi tipuri de grefe în cazul proceselor alveolare cu resorbţie severă 

 

Caracteristici  

situsuri implantare 

Tehnică Material de adiţie 

Resorbţie severă - Augmentare alveolară 

(grefă onlay 

orizontală/verticală, grefă 

onlay în J, grefă inlay, 

grefă „sandwich”) 

- Augmentare alveolară 

asociată cu lifting sinus 

- Adiţie osoasă 

- Grefă de interpoziţie 

- Osteodistracţie 

Grefe mixte  

(os autogen + xenogrefe)  

Grefe aloplaste 
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Tabel 6.III.2. Tehnici chirurgicale şi tipuri de grefe în cazul proceselor alveolare cu  

morfologie nefavorabilă (ascuţite/neregulate) 

 

Caracteristici  

situsuri implantare 

Tehnică Material de adiţie 

Formă ascuţită 

Formă neregulată 

- Tehnici de remodelare 

osoasă 

- Augmentare alveolară 

(grefă onlay 

orizontală/verticală, grefă 

onlay în J, grefă inlay, 

grefă „sandwich”) 

- Augmentare alveolară 

asociată cu lifting sinus 

- Adiţie osoasă 

- Grefă de interpoziţie 

- Osteodistracţie 

-Os autogen 

-Alogrefe 

-Xenogrefe 

-Grefe aloplaste 

-Grefe mixte 

(os autogen + xenogrefe) 

 

 

Tabel 6.IV.1. Augmentarea alveolară  

 

Caracteristici  

situsuri implantare 

Tehnică Avantaje 

-alveolă postextracţională 

-defect osos postchistectomie 

Caracteristic: inserarea şi menţinerea materialului de 

adiţie pe poziţie în interiorul cavităţii osoase 

Etape de lucru: 

1. examen paraclinic radiografic şi CBCT al 

situsurilor implantare 

2.crearea lamboului trapezoidal 

3.dezinserţia periostului cu ajutorul unui elevator 

periostal 

4.dezinserţia fibrelor gingivale de la nivelul pereţilor 

vestibulari şi ocluzali crestali 

5.realizarea de orificii în corticala osoasă 

6.inserarea materialului de adiţie în cavitatea osoasă 

7.aplicare membrane (în asocierea cu tehnica RTG) 

8.hemostaza 

10.sutura 

- măreşte rata 

de integrare a 

grefei prin 

stimularea 

vascularizării 

şi a 

fenomenelor 

de migrare 

celulară a 

celulelor 

osteogenice 

printre 

particulele 

grefei 

 

 

Tabel 6.IV.2. Adiţia osoasă prin tunelizare subperiostală  

 

Caracteristici 

situsuri implantare 

Tehnică Avantaje 

situsuri implantare cu 

pereţi absenţi: 

-defecte osoase 

orizontale 

-defecte osoase 

verticale 

Caracteristic: grefa este fixată peste 

defectul osos 

Etape în adiţia prin tunelizare 

subperiostală (variantă minim 

invazivă a tehnicii de adiţie): 

- incizie limitată 

- decolarea fibrelor gingivale de 

la nivelul pereţilor crestali 

- crearea de orificii la nivelul 

osului medular 

- inserarea materialului de adiţie 

- sutura 

Avantajele tehnicii de adiţie prin 

tunelizare subperiostală: 

- confort crescut pentru pacient; 

- reducerea porceselor inflamatorii 

postoperator; 

- accelerarea proceselor de 

vindecare; 

- reducerea ratei de complicaţii 

intraoperatorii şi postoperatorii 

imediate şi tardive 
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Tabel 6.IV.3. Regenerarea osoasă ghidată asociată cu sinus lifting 

 

Caracteristici  

situsuri implantare 

Tehnică Avantaje 

resorbţie osoasă 

medie/severă 

1. anestezie loco-regională asociată sau 

nu cu sedare conştientă 

2. decolare lambou trapezoidal 

3. preparare fereastră osoasă la nivelul 

peretelui sinusal (egală cu plaja 

osoasă necesară pentru implante) 

4. decolarea membranei Schneider 

5. preparare situsuri implantare  

6. inserare materiale adiţie osoasă  

7. inserare membrana 

8. înfiletare implante dentare 

9. aplicarea unui exces de material de 

adiţie în fanta sinusală care va fi 

acoperit cu o a doua membrană 

10. comblarea cavităţilor la nivel crestal 

11. aplicarea abutmenturilor pe implante 

12. reaplicare lambou 

13. sutură 

- obţinerea unui volum 

osos suficient 

- stabilitate şi rezistenţă 

mecanică a grefei 

- implantele prezintă 

expunere minimă 

- reducerea ratei de 

complicaţii 

postoperatorii 

- stabilitatea implantelor 

dentare 

 

 

Tabel 6.IV.4. Grefa de interpoziţie  

 

Caracteristici  

situsuri implantare 

Tehnică Avantaje 

resorbţie osoasă 

medie/severă în plan 

vertical şi orizontal 

Caracteristic: secţionarea osului 

în interiorul defectului osos cu 

scopul creării unui spaţiu care 

permite inserarea materialului de 

adiţie (între două zone receptoare 

care asigură aport vascular şi de 

celule osteogenice) 

Etape: 

1.anestezie loco-regională asociată sau nu cu 

sedare conştientă 

2.incizie verticală la nivelul limitei meziale a 

defectului osos, pronind de la nivelul 

joncţiunii mucogingivale  

3.dezinserţie periost 

4.dezinserţie fibre gingivale de pe pereţii 

vestibulari şi ocluzali ai crestei alveolare 

dezinserţie fibre gingivale de la nivelul 

peretelui lingual crestal (dinspre aria 

posterioară către aria anterioară, cu 

instrument bont) 

5.crearea de orificii în osul medular 

6.inserarea materialului de adiţie prin tunelul 

creat 

7.hemostaza 

8.sutură 

- conservarea gingiei şi 

evitarea recesiunii 

gingivale 

- obţinerea unui volum 

osos suficient 

- stabilitate şi rezistenţă 

mecanică a grefei 

- implantele prezintă 

expunere minimă 

- reducerea ratei de 

complicaţii 

postoperatorii, mai ales 

la pacienţi diabetici şi 

fumători 

- stabilitatea implantelor 

dentare 

 

 Aplicarea procedurilor de grefare a defectelor osoase severe la pacienţi candidaţi la 

implant dentar este exemplificată prin două cazuri clinice (figuri 6.3.a-f, 6.4.a-f).  
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CAZ CLINIC 1. B.A.D., 52 ani. AUGMENTARE ALVEOLARA 

(regiunea maxilară anterioară) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.a. Imagine radiografică preoperatorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.b. Aspect clinic situsuri implantare preoperator 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.c. Inserare material de grefare de tip aloplast 
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Figura 6.3.d. Aplicare membrana colagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.e. Aspect clinic posttratament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.f. Aspect radiografic postîncărcare 
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CAZ CLINIC 2. T.L., 46 ani. ADITIE OSOASA IN ETAPA IMPLANTARA  

(regiunea maxilară anterioară) 

Figura 6.4.a. Imagine radiografică preoperatorie 

 

Figura 6.4.b. Aspect clinic situs implantar preoperator 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.c. Adiţie osoasă în etapa implantară 



30 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.d. Aspect clinic postimplantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.e. Aspect clinic posttratament 

 

 
Figura 6.4.f. Aspect radiografic postimplantar 
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6.4. Discuţii.   

 Primul pas în alegerea tipului de intervenţie chirurgicală utiliată pentru reconstituirea 

volumului osos pierdut prin resorbţie osoasă verticală şi/sau orizontală constă în analiza 

tridimensională a imaginilor CBCT ale crestelor edentate. Cele mai frecvent utilizate proceduri 

chirurgicale sunt procedee de augmentare verticală cu grefe osoase (cu sau fără membrane) şi/sau 

intervenţii chirurgicale de expansiune orizontală a crestei alveolare atrofice.  

 La baza unui management predictibil al defectelor osoase severe la pacienţii programaţi 

pentru terapie implanto-protetică, procesul de decizie trebuie să se bazeze pe algoritmi logici și 

pe dovezi furnizate de cercetarea ştiinţifică (Forna, 2011). 

 Clinicienii trebuie să fie capabili să selecteze acele tehnici care sunt benefice pentru 

pacient şi care prezintă rate scăzute de complicaţii periimplantare şi la nivelul grefelor osoase, 

având la bază un concept structurat de tratament, criterii clar definite, dupa care se poate ghida 

în luarea deciziei de asociere a tehnicilor de adiţie osoasă la nivelul situsurilor implantare 

deficitare.  

 Evaluarea pacientului joacă un rol cheie, deoarece problema clinică este definită în 

cadrul acesteia, ceea ce are ca finalitate stabilirea unui plan de tratament optimizat, care să 

conducă la realizarea unor restaurări dentare atât estetice cât şi acceptabile funcţional, cu o rată 

crescută de succes pe termen lung.  

 Deciziile privind selecţia tehnicilor şi materialelor utilizate în etapa proimplantară şi 

implantară implică incertitudini atât în diagnostic cât şi în ceea ce priveşte prognosticul terapiei, 

depinzând de  experienţa şi preferinţele practicianului, preferinţele şi valorile pacienţilor, 

costurile implicate (Flemmig, 2009).  

 Trebuie luate în considerare toate  aspectele anatomice si fiziologice ale osului maxilar 

şi mandibular, neafectat de edentaţie precum şi posibilităţile de rezolvare a efectelor edentaţiei 

prin variate metode terapeutice (proceduri implantare, tehnici de augmentare osoasă). In acest 

context, nu trebuie omisă patologia şi abordarea terapeutică ţesuturilor moi (ţesut epitelio-

conjunctiv) care pot influenţa decisiv integrarea implantelor endoosoase.  

 In cazul în care se utilizează tehnici de regenerare tisulară ghidată, principalul obiectiv 

este îmbunătățirea parametrilor estetici și funcționali, în raport cu experiența practicianului și 

cu particularitățile individuale ale cazului clinic. Succesul pe termen lung al tehnicilor de adiţie 

osoasă este asigurat prin analiza individualizată a parametrilor specifici sistemici, loco-

regionali, locali şi prin concentrarea pe algoritmi terapeutici adaptaţi fiecărui caz individual. 

  

6.5. Concluzii 

• In alegerea tehnicii şi materialului de adiţie osoasă este necesară analiza a numeroşi 

factori, dintre care cei mai importanţi sunt factorii sistemici, boala parodontală, 

volumul şi calitatea osului restant.  

• Incazul câmpurilor protetice deficitare pentru plasarea implantelor, sunt necesare 

intervenţii pentru augmentarea situsului osos receptor, în timpul intervenţiei 

chirurgicale implantare sau separate în funcţie de experienţa practicianului, de 

preferinţa pacientului, timpul de vindecare şi soluţia implant-protetică.   

• Tehnicile de regenerare osoasă ghidată sunt ideale în defectele alveolare severe. 

• Decizia de reabilitare implanto-protetică va trebui luată doar după o analiză atentă a 

stării generale a pacientului, indicilor clinico-biologici ai câmpului protetic, a 

statusului local şi loco-regional. 
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CONCLUZII GENERALE 

 

• Nivele bune şi satisfăcătoare de igienă orală sunt întâlnite la 70% dintre pacienţii care 

sunt programaţi la terapie implanto-protetică asociată cu tehnici de regenerare osoasă 

ghidată.  

• Statusul fumător este asociat cu 56% dintre pacienţii candidaţi la proceduri implantare 

asociate cu tehnici de regenerare osoasă ghidată. 

• Boala parodontală este întâlnită la 57.6% dintre pacienţii candidaţi la proceduri 

implantare asociate cu tehnici de regenerare osoasă ghidată. 

• Afecţiunile sistemice care implică risc în tratamentul implanto-protetic asociat cu 

tehnici de regenerare osoasă ghidată sunt afecţiunile hepatice întâlnite în 12% din 

cazuri, patologia cardio-vasculară întâlnită în 11.2% din cazuri, afecţiuni renale întâlnite 

în 6.4% din cazuri. 

• In cazul pacienţilor care sunt programaţi la terapie implanto-protetică, intervenţiile de 

regenerare tisulară ghidată sunt utilizate în 91% din cazuri;  

• In tehnicile de augmentare asociate terapiei implanto-protetice, grefele compozite au 

fost utilizate în 88.4% din cazuri, materialele de adiţie autogene au fost utilizate în 9.3% 

dintre cazuri, iar xenogrefele în 2.3% dintre cazuri.  

• Implantele dentare cel mai frecvent utilizate sunt implantele cu diametru 3,4mm, 3,8mm 

şi 3,5mm, respectiv implantele cu lungimea 10mm, 8mm, respectiv 12mm. 

• Rata de complicaţii postimplantare, în proceduri implantare asociate cu adiţie osoasă, 

creşte progresiv de la 3% la 6 luni, la 15.7% la 12 luni, la 24% la 24 luni postimplantar. 

• Afecţiunile hepatice reprezintă un factor de risc de apariţie a periimplantitelor în terapia 

implanto-protetică asociată cu intervenţii de grefare osoasă (OR 2.13); 

• Boala parodontală reprezintă un factor de risc de apariţie a periimplantitelor în terapia 

implanto-protetică asociată cu intervenţii de grefare osoasă (OR 1.97); 

• Clasele Misch C (OR1.60) şi D (OR 3.46) reprezintă factor de risc de apariţie a 

periimplantitelor în terapia implanto-protetică asociată cu intervenţii de grefare osoasă;  

• Intervenţiile chirurgicale de remodelare osoasă şi lifting sinusal asociat cu adiţie osoasă 

sunt asociate cu risc crescut de apariţie a periimplantitelor; 

• Diametrul implantelor dentare nu influenţează rata de apariţie a periimplantitelor; 

• Valorile extreme ale lungimii implantelor dentare au potenţial de risc slab spre mediu 

de apariţie a periimplantitelor; implantele dentare cu lungimi medii reprezintă soluţia 

optima care asigură o rată minima de eşec implantar. 

• Grefarea cu os autogen prezintă cea mai mică rată de eşec implantar; nu există diferenţe 

semnificative statistic în ceea ce priveşte rata de eşec implantar între situsurile 

implantare augmentate cu xenogrefe şi situsurile implantare augmentate cu grefe mixte 

(xenogrefă + grefă autogenă). 

• In alegerea tehnicii şi materialului de adiţie osoasă este necesară analiza a numeroşi 

factori, dintre care cei mai importanţi sunt factorii sistemici, boala parodontală, volumul 

şi calitatea osului restant.  

• Incazul câmpurilor protetice deficitare pentru plasarea implantelor, sunt necesare 

intervenţii pentru augmentarea situsului osos receptor, în timpul intervenţiei 

chirurgicale implantare sau separate în funcţie de experienţa practicianului, de preferinţa 

pacientului, timpul de vindecare şi soluţia implant-protetică.   

• Tehnicile de regenerare osoasă ghidată sunt ideale în defectele alveolare severe. 

• Decizia de reabilitare implanto-protetică va trebui luată doar după o analiză atentă a 

stării generale a pacientului, indicilor clinico-biologici ai câmpului protetic, a statusului 

local şi loco-regional. 

 

 



33 
 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 

1.de Araújo Nobre M, Malo P. Prevalence of periodontitis, dental caries, and peri-implant 

pathology and their relation with systemic status and smoking habits: Results of an open-cohort 

study with 22009 patients in a private rehabilitation center. J Dent.2017; 67: 36-42.  

2.Atieh MA, Alsabeeha NH, Faggion CM Jr, Duncan WJ. The frequency of peri-implant 

diseases: a systematic review and meta-analysis. J Periodontol. 2013 Nov; 84(11):1586-98.   

Barone A, Ricci M, Mangano F, Covani U. Morbidity associated with iliac crest harvesting in 

the treatment of maxillary and mandibular atrophies: a 10-year analysis. Journal of Oral 

Maxillofacial Surgery. 2011 Sep; 69(9):2298304.  

3.Bartok FF. Managementul periimplantitelor. Teza de doctorat, U.M.F. „Grigore T.Popa” Iasi, 

2018. 15.Bateli M, Att W, Strub JR. Implant neck configurations for preservation of marginal 

bone level: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants. 2011 Mar-Apr; 26(2):290-303.  

4.Bucur A. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială, vol. I și II, Ed. Q Med Publishing. 

2009.  

Bucur A. Ghid de practică în chirurgia oro-maxilo-facială, Ed. Q Med Publishing, 2012.  

5.Cannizzaro G, Felice P, Minciarelli AF, Leone M, Viola P, Esposito M.Early implant loading 

in the atrophic posterior maxilla: 1-stage lateral versus crestal sinus lift and 8 mm 

hydroxyapatite-coated implants. A 5-year randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol. 

2013;6(1):13-25.  

6.Chatzopoulos GS, Wolff LF.Patients' Socio-Economic Status, Tobacco and Medical History 

Associated with Implant Failure. Acta Stomatol Croat. 2018 Sep;52(3):175-183.   

8.Chiapasco, M., Zaniboni, M. & Rimondini, L. Dental implants placed in grafted maxillary 

sinuses: a retrospective analysis of clinical outcome according to the initial clinical situation 

and a proposal of defect classification. Clinical Oral Implants Research. 2008; Vol.19, 

No.4:416-428.  

9.Chiapasco, M., Casentini, P. & Zaniboni, M. Bone augmentation procedures in implant 

dentistry. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. 2009; Vol.24: 237-259.  

10.Corbella S, Del Fabbro M, Taschieri S, De Siena F, Francetti L.Clinical evaluation of an 

implant maintenance protocol for the prevention of peri-implant diseases in patients treated 

with immediately loaded full-arch rehabilitations. Int J Dent Hyg. 2011 Aug;9(3):216-22.   

11.Corinaldesi G, Pieri F, Sapigni L, Marchetti C. Evaluation of survival and success rates of 

dental implants placed at the time of or after alveolar ridge augmentation with an autogenous 

mandibular bone graft and titanium mesh: a 3- to 8-year retrospective study. Int J Oral 

Maxillofac Implants. 2009 Nov-Dec; 24(6):1119-28.  

12.Derks J, Tomasi C. Peri-implant health and disease. A systematic review of current 

epidemiology. J Clin Periodontol. 2015 Apr; 42 Suppl 16:S158-71.  

13.Derks J, Schaller D, Håkansson J, Wennström JL, Tomasi C, Berglundh T.Effectiveness of 

Implant Therapy Analyzed in a Swedish Population: Prevalence of Peri-implantitis. J Dent Res. 

2016 Jan; 95(1):43-9.  

14.Dreyer H, Grischke J, Tiede C, Eberhard J, Schweitzer A, Toikkanen SE, Glöckner S, 

Krause G, Stiesch M. Epidemiology and risk factors of peri-implantitis: A systematic review. 

J Periodontal Res. 2018 Oct;53(5):657-681.  

15.Esposito M, Grusovin MG, Rees J, Karasoulos D, Felice P, Alissa R, Worthington H, 

Coulthard P. Effectiveness of sinus lift procedures for dental implant rehabilitation: a Cochrane 

systematic review. European Journal of Oral Implantology. 2010;3(1):7-26.  

16.Fala V. Tratamentul complex la pacienţii cu parodontitã cronicã şi edentaţii. Teza de 

doctorat. Chişinãu, 2015.  

17.Falah M, Sohn DS, Srouji S.Graftless sinus augmentation with simultaneous dental implant 

placement: clinical results and biological perspectives. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016 

Sep;45(9):1147-53.  



34 
 

18.Ferreira CF, Buttendorf AR, de Souza JG, Dalago H, Guenther SF, Bianchini MA.Eur 

Prevalence of Peri-implant Diseases: Analyses of Associated Factors. J Prosthodont Restor 

Dent. 2015 Dec; 23(4):199-206.  

19.Flemmig, T.F. & Beikler, T. Decision making in implant dentistry: an evidence-based and 

decision-analysis approach. Periodontology 2000, 2009; Vol.50, No.1: 154-172  

20.Forna N. și colab. Actualități în clinica și terapia edentației parțial întinse. Tratat de protetică 

dentară. Iași: Editura UMF „Gr. T. Popa”, 2008 : 610.  

21.Forna N (coordonator), De Baat C, Bratu D, Lascu L, Mercut V, Petre Al, Popsor S, Traistaru 

T. Protetică Dentară, vol. I, Edit.Enciclopedică, București, 2011.   

22.Forna N (coordonator), De Baat C, Bratu D, Lascu L, Mercut V, Petre Al, Popsor S, Traistaru 

T. Protetică Dentară, vol. II, Edit.Enciclopedică, București, 2011.  

23.Forna D. Sisteme de planificare computerizată de pregătire chirurgicală preimplantară şi 

implantară (laser vs. clasic). Teza de doctorat. U.M.F. „Grigore T.Popa” Iasi, 2017.  

24.Friedmann A, Gissel K, Soudan M, Kleber BM, Pitaru S, Dietrich T. Randomized controlled 

trial on lateral augmentation using two collagen membranes: morphometric results on 

mineralized tissue compound. Journal of Clinical Periodontology. 2011; 38: 677.  

25.Gănuță N, Bucur A, Gănuță A. Tratat de implantologie orală, Editura Național, 2000.  

26.Hansen EJ, Schou S, Harder F, Hjorting-Hansen E. Outcome of implant therapy involving 

localised lateral alveolar ridge and/or sinus floor augmentation: a clinical and radiographic 

retrospective 1-year study. Eur J Oral Implantol. 2011; 4(3):257-67.  

27.Harel N, Moses O, Palti A, Ormianer Z. Long-term results of implants immediately placed 

into extraction sockets grafted with tricalcium phosphate: a retrospective study. Journal of Oral 

Maxillofacial Surgery. 2013 Feb; 71(2): 63-8.  

28.Heitz-Mayfield LJ, Huynh-Ba G. History of treated periodontitis and smoking as risks for 

implant therapy. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24(Suppl):39-68.  

29.Jensen T., et al. Maxillary sinus floor augmentation with Bio-Oss or Bio-Oss mixed with 

autogenous bone as graft. Clinical Oral Implants Research. 2012, vol. 23, no 3: 263-273.    

30.Jensen SS, Terheyden H. Bone augmentation procedures in localized defects in the alveolar 

ridge: clinical results with different bone grafts and bone-substitute materials. The International 

Journal of Oral Maxillofacial Implants. 2009; 24(2):218.  

31.Jepsen S, Berglundh T, Genco R, Aass AM, Demirel K, Derks J, Figuero E, Giovannoli JL, 

Goldstein M, Lambert F, Ortiz-Vigon A, Polyzois I, Salvi GE, Schwarz F, Serino G, Tomasi 

C, Zitzmann NU. Primary prevention of peri-implantitis: managing peri-implant mucositis. J 

Clin Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 16:S152-7.   

32.Jung YC, Han CH, Lee KW.Int A 1-year radiographic evaluation of marginal bone around 

dental implants. J Oral Maxillofac Implants. 1996 Nov-Dec; 11(6):811-8.  

33.Klokkevold PR, Han TJ. How does smoking, diabetes, and periodontitis affect outcomes of 

implant treatment. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22(Suppl):173-202. 

34.Konstantinidis IK, Kotsakis GA, Gerdes S, Walter MH. Cross-sectional study on the 

prevalence and risk indicators of peri-implant diseases. Eur J Oral Implantol. 2015; 8(1):75-

88.  

35.Liu J, Kerns DG. Mechanisms of Guided Bone Regeneration: A Review. Open Dental 

Journal. 2014; 8: 56–65.  

36.Mir-Mari J, Mir-Orfila P, Figueiredo R, Valmaseda-Castellón E, Gay-Escoda C. Prevalence 

of peri-implant diseases. A cross-sectional study based on a private practice environment. J 

Clin Periodontol. 2012 May; 39(5):490-4.  

37.Misch , C.E.: Contemporary Implant Dentistry. 3rd Edition, St. Louis, Mosby Year Book, 

Inc, 2007. 17: 225 – 237, 24: 347 – 367,25: 371 – 383.   

38.Misch C, Judy KW. Classification of partially edentulous arches for implant dentistry. Int 

Journal of Oral Implantology. 1987;4(2):7-13.  

39.Misch C. Dental implant prosthetics. Missouri: Mosby, 2014, 1008 p. 135.Misch C,Dietsh 

F.Bone-grafting materials in implant dentistry. Implant Dentistry. 1993;2:158-67.  



35 
 

40.Motamedian SR, Khojaste M, Khojasteh A. Success rate of implants placed in autogenous 

bone blocks versus allogenic bone blocks: A systematic literature review. Ann Maxillofac Surg. 

2016 Jan-Jun;6(1):78-90.  

41.Nicolau Gh. Unele particularități ale materialelor de regenerare osoasă utilizată în 

implantologie. Medicina Stomatologică. 2010, nr. 1(14): 57-59.  

42.Nkenke E, Neukam FW. Autogenous bone harvesting and grafting in advanced jaw 

resorption: morbidity, resorption and implant survival. European Journal of Oral Implantology. 

2014; 7:203-17.  

43.Peñarrocha-Diago M, Aloy-Prósper A, Peñarrocha-Oltra D, Guirado JL, et al. Localized 

lateral alveolar ridge augmentation with block bone grafts: simultaneous versus delayed implant 

placement: a clinical and radiographic retrospective study. Int J Oral Maxillofac Implants. 

2013;28(3):846-53.  

44.Pramstraller M, Farina R, Franceschetti G, et al. Ridge dimensions of the edentulous 

posterior maxilla: a retrospective analysis of a cohort of 127 patients using computerized 

tomography data. Clin Oral Implants Res. 2011; 22(1):54-61.  

45.Salmen FS, Oliveira MR, Gabrielli MAC, et al. Bone grafting for alveolar ridge 

reconstruction. Review of 166 cases. Rev Col Bras Cir. 2017 Jan-Feb;44(1):33-40.  

46.Spinelli D, DE Vico G, Condò R, Ottria L, Arcuri C. Transcrestal guided sinus lift without 

grafting materials: a 36 months clinical prospective study. Oral Implantol (Rome). 2016 Jul 

25;8(2-3):74-86.  

47.Stern A, Barzani G. Autogenous bone harvest for implant reconstruction. Dent Clin North 

Am. 2015 Apr;59(2):409-20.  

48.Thor A, Sennerby L, Hirsch JM, Rasmusson L. Bone formation at the maxillary sinus floor 

following simultaneous elevation of the mucosal lining and implant installation without graft 

material: an evaluation of 20 patients treated with 44 Astra Tech implants. J Oral Maxillofac 

Surg. 2007 Jul; 65(7 Suppl 1):64-72.  

49.Vissink A, Spijkervet F, Raghoebar GM. The medically compromised patient: Are dental 

implants a feasible option? Oral Dis. 2018 Mar;24(1-2):253-260.   

50.von Arx T, Kurt B. Implant placement and simultaneous ridge augmentation using 

autogenous bone and a micro titanium mesh: a prospective clinical study with 20 implants. Clin 

Oral Implants Res. 1999;10(1):24-33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	COPERTA TATARU CALIN
	CUPRINS TATARU (NOU)
	REZUMAT TEZA_TATARU (NOU)

