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REIMPLANTATION IN CASE OF MARGINAL PERIODONTITIS – OPPORTUNITY IN ORAL 

REHABILITATION (Abstract):  

Stomatology had a big push thru in the latest 100 years. Especially in clinical solving of edentulism with fixed 

methods by the means of endooseos implants, although their usage was introduced by the Maya tribes 1350 

years before the first titanium implants proposed by Branermark, representing shells which were endooseosly 

implantated which presented radiological compact bone formation around them. But a more interesting topic is 

represented by the autotransplantation. The proper re-implantation was performed 4 days after the surgery and 

general treatment (14 days cure). Anaesthesia with 4% Ubistezine by 1,7 ml being deposited infiltrative in 22 nd 

14 teeth region. Then the splint that was placed in the region of missing tooth has been sectioned and the vertical 

incisions have been performed and intrasulcular decollating a trapezoid muco- periostal  flap from 23 to 15, 

including re-implanting zone. The minutious curettage on open field has been performed on the entire 

intervention zone, the pathological tissues and granulations were collected and preserved in 2,5 % 

glutaraldehyde, for the following electronic microscopy. The remaining alveolar parts-have been curetted in 

order to produce hemorrhage and the internal cortical has been forated pointed for a better osteoplastic material 

integration(LitAr). 
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INTRODUCERE 

Stomatologia a cunoscut un progres 

remarcabil în ultimul secol, în special în 

rezolvarea edentaţiilor prin metode de 

protezare fixă şi anume prin implante 

endoosoase, cu toate că utilizarea lor a fost 

introdusă de către triburile Maya cu 1350 de 

ani înainte de primele implante de titan 

propuse de Branermark, prezentând scoici 

implantate endoosos ce prezentau radiologic 

semen de formare de os compact împrejurul 

lor. Însă o problemă mai interesantă prezintă 

autotransplantarea. Autransplantarea poate fi 

definită ca transplantarea unui dinte 

incastrat, impactizat sau erupt, dintr-un loc 

în altul al aceluiaşi individ într-un loc extras 

recent sau o alveolă preparată1. Primele 

articole ce prezentau succese în 

transplantarea cu succes a dinţilor au apărut 

în literatură la sfârșitul anilor 50 ai secolului 

trecut când molarii ce erau distruşi şi 

tehnologiile prezente nu ofereau 

posibilitatea lor de tratament alta decât 

extracţia erau substituiţi cu molarii trei 

imaturi2. Odată cu această dată un număr 

mare, continuu de cazuri clinice cu succes 

prezentau replantări în special a premolarilor 

şi caninilor. Au fost prezentate chiar şi 

cazuri de replantări a molarilor şi 

premolarilor în zona frontală3. Revi-ul 

literaturii de specialitate ne prezintă o rată 

de succes foarte înaltă a transplantărilor 

dentare, astfel în lucrarea sa Czochrowska 

E.M. et al. (2002) au prezentat 28 de 

pacienţi cu un total de 33 de dinţi replantaţi, 

care au fost monitorizaţi pe o perioadă în 

mediu de 26,4 ani (de la 17 la 41 ani), 3 

pacienţi au pierdut dinţii replantaţi 
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prezentând o rată de supravieţuire de 90%, 2 

dinţi au fost anchilozaţi iar 2 n-au convenit 

criteriilor puse iniţial astfel în total obţinând 

o rată de succes de 79%4. 

Autotransplantarea de dinţi poate fi 

efectuată din mai multe considerente şi 

poate fi indicată pentru mai multe proceduri:  

1. Transplantarea în cadrul căreia dintele 

este extras dintr-o locaţie şi replantat în altă 

locaţie; 

2. Repoziţionarea chirurgicală a dintelui 

în aceeaşi alveolă; 

3. Replantarea intenţionată a dintelui 

extras şi dacă este tratat endodontic corect 

sau rezectat la apex reimplantat în aceeaşi 

alveolă. 

Cazul clinic prezentat mai jos vă prezentă 

o altă alternativă şi în mod special orientată 

în tratamentul complex a PMC prin 

păstrarea dinților stâlpi pentru viitoarea 

construcție protetică (auto-implant).  

 

MATERIAL ŞI METODE 

Cazul clinic prezentat este fondat pe un 

pacient de 33 ani, gen masculin, practic 

sănătos, fără careva afecțiuni generale (din 

anamneza vieții și concluzia medicului de 

familie). Pacientul s-a adresat cu acuze de 

mobilitate dentară, gingivoragii, dureri 

gingivale, masticaţie şi fonaţie perturbată, 

miros fetid, defect estetic,  Obiectiv s-au 

depistat mobilitate dentară avansată de 

gradul II şi III la toate grupele de dinţi, 

pungi parodontale supra- și infraosoase de 

diferite adâncimi, (foto) prezenţa plăcii 

bacteriene şi tartrului supra- și subgingival 

în abundență, supuraţii din pungile 

parodontale, 95% din situri prezentau 

gingivoragii la sondare, interspațieri, 

deplasarea dinților, traumă ocluzală, statusul 

psiho-emoțional dezechilibrat total (fig. 1). 

Pentru examenul paraclinic s-a recurs la 

analiza generală și biochimică a sângelui, 

consultația internistului, endocrinologului 

realizarea ortopantomogramei (OPG) și a 

radioviziografiei (RVG) (foto) – fig. 2, pe 

care au fost depistate rezorbţii osoase de tip 

vertical și orizontal ca consecinţă a bolii 

parodonatale pe 2/3, implicate fiind și 

furcaţiile la molari, examenul microbiologic 

(teste de laborator). 

 

 

 

Figura 1.   Figura 2.  

Practic un tablou clasic al unei 

parodontite marginale cornice (PMC) forma 

gravă, cu care pacientul a fost diagnosticat 

în anul 2008. Ca plan de tratament iniţial 

pacientului i s-au prezentat opţiunile de 

tratament, după care s-a recurs la 

tratamentul local prin efectuarea detartrajul 

manual şi ultrasonor, churetajul pungilor 

parodontale, irigații abundente cu soluții 

antiseptice, instilații cu sol. Betadină 1% - 

45 min zilnic (7 zile), urmate de instilații cu 

soluție de izofural 0,5% pentru 2-3 ore 

(contacul intim îndelungat sporește efectul). 

Paralel a fost efectuat tratamentul de 

biostimulare locală cu soluție de 0,5% BioR 

(5 zile consecutive) câte o fiolă pentru fiece 
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maxilar. Ca tratament general a fost 

administrat după schema abordată de noi în 

cazul parodontopatiilor marginale cornice 

care este constituită din Metronidazol 0,5 

mg, 2 ori în zi, 14 zile şi Doxaciclină 0,1 mg 

de 1 x zi, 8 zile, Mycosyst 150 mg, o 

capsulă odată la 7 zile. Pe durata întregului 

tratament pacientul a fost continuu  instruit 

în scopul igienizării cavității orale, implicit a 

fost motivat la tratamentul efectuat, la 

rândul său pacientul a dat dovadă de 

cooperare şi dorinţă de rezolvare a cazului 

său. 

În vizita următoare au fost obținute 

amprente în viziunea modelelor de studii 

(fig. 3-5). 

S-a efectuat şlefuirea selectivă şi sextant cu 

sextant dinţii restanţi au fost lucrați 

endodontic, ca consecință a corelării endo-

parodontale patologice. La sfârșitul 

tratamentului endodontic, dinții maxilarului 

superior au fost şinați provizoriu prin 

intermediul fibrelor de sticlă şi compozitelor 

fotopolimerzabile cu sistemul “Fiber 

Splint®”. În aceeaşi şedinţă anterior șinării 

incisivii centrali superiori au fost extraşi şi s-a 

efectuat un chiuretaj minuţios al alveolelor 

(fig. 6). 

 

 

 

Figura 3.   Figura 4.  

 

 

 

Figura 5.   Figura 6.  

Plaga post extracţională a fost tratată în 

mod obişnuit dinţii în schimb au fost 

devitaliazaţi extraalveolar în mod obişnuit, 

obturaţi pe canal cu AH+26 şi conuri de 

gutapercă prin metoda condensării laterale la 

rece, s-a efectuat controlul radiologic (fig. 

7). 

Ulterior dinţii au fost conservaţi în sol. 

Metronidazol 24% pentru 4 zile. Replantarea a 

fost efectuată după metoda în două etape 

deoarece s-a considerat că granulaţiile şi 

procesul inflamator din zona de accepţia va 

perturba implantarea şi va crea rezorbţii 

inflamatorii pe rădăcina replantată. 

După 4 zile postextracțional și de tratament 

general  (cursul de 14 zile), s-a efectuat 

replantarea propriu-zisă. Anestezia a fost 

realizată cu sol. 4%  Ubistizină a câte 1,7 ml 
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fiind depozitată infiltrativ în regiunea dd. 22 şi 

14. Apoi şina ce era amplasată în zona breşei a 

fost secţionată şi s-a realizat inciziile verticale 

și intrasuculare decolând un lambou 

mucoperiostal trapezoidal de la d. 23 până la 

d. 15, inclusiv și zona de reimplantare. 

Chiuretajul minuţios pe câmp deschis a fost 

efectuat pe întrega întindere a  zonei de 

intervenție, granulaţiile și țesuturile patologice 

prelevate au fost conservate în glutaraldehidă 

2,5%, pentru microscopia electronică 

ulterioară. Porțiunile alveolare restante - 

postextracțional au fost chiuretate în viziunea 

provocării hemoragiei și forată punctiform 

corticala internă pentru o integrarea mai bună 

a materialului osteoplastic (LitAr) – fig. 8. 

 
Figura 7. 

 
Figura 8. 

Odată ce alveolele au fost forate, sa 

introdus materialul osteoplasic – LitAr în 

amestec cu praf de doxaciclină (pentru 

protecția materialului oseoplastic -  una din 

condițiile de bază pentru integrare), de fapt 

având ca scop de bază: augmentarea 
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alveolelor și stimularea producerii de os nou 

în zona respectivă (fig. 9, 10, 11). 

Aici trebuie de menționat că materialul 

osteoplastic LitAr-ul   este un material tip 

colagen-apatit (calciu-hydroxofosfat), ce 

repetă aproape în totalitate structura ţesutului 

osos. El este sintetizat prin difuzie ghidată a 

ionilor de Ca 2+, OH -, PO 4 3- pe suprafaţa 

fibrelor de colagen, care la rândul său sunt 

depuse uniform pe tot volumul colagenic. 

Această metodă de sintetizare are prioritate 

prin faptul că asigură o integrare structurală  a 

componentelor  net superioară de cât un 

simplu amestec mecanic, cum se purcede la 

sintetizarea materialelor osteoplastice uzuale. 

Apoi dinţii 11, 21 au fost  reimplantați şi 

respectivele ajustări necesare au fost efectuate.   

Membrana rezorbabilă “Parodonkol” a fost 

perforată la diametrul radicular şi a fost 

ajustată pentru acoperirea completă a osului 

alveolar, pe toată zona de intervenție. Apoi au 

fost aplicate suturile separate. Şinarea 

provizorie a fost efectuată cu „Fiber Splint”. 

Plaga a fost prelucrată antiseptic cu sol. 

Betadină 1 %  urmată de pansament cu pastă 

adezivă dentară cu conținut de solcoseryl 

(protejază plaga postoperatorie, stimulează 

procsele de regenerare și efect analgezic). 

Aplicarea pungii cu gheață pentru 2,5-3 ore. 

 

 

 

Figura 9.   Figura 10.  

 

 

 

Figura 11.  Figura 12. 

A doua zi post- operator s-a depistat edem 

moderat, fără prezența sindromului algic și a 

altor simptome patologice (fig. 12). 

Radiologic dinții și zona de reimplantare 

corespundeau cerințelor și scopului inițial. 

Până la înlăturarea suturilor (la a 10-a zi), 

pacientul a fost monitorizat, cu pansamente 

zilnice. În această perioadă pe pliul de trecere 

și în zona inciziilor aplicată ozonoterapia prin 

injectare (pentru stimularea regenerării) 

La a 48 zi postoperator pacientul a fost 

reevaluat şi în aceeaşi vizită a fost amprentat 

câmpul protetic în vederea efectuării 

ulterioarelor şine provizorii prin tehnica 

Scutan. În cadrul amprentării, dintele 11 a fost 

extras accidental (în amprentă). A urmat 

ajustarea și fixarea atelei provizorii pe 

perioada timpilor de laborator a atelei 
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definitive, care a fost fixată la a 60 de zi post 

operator, atât la maxilarul superior, cât și la 

cel inferior (fig. 13-16). 

  

Figura 13. Figura 14. 

 

 

 

Figura 15.  Figura 16. 

Evaluarea clinico-radiologică a fost 

realizată la: 3; 6; 14 luni. Ultima evaluare (la 

a 14 lună) clinic: gingie roz-pală, lipsa 

elementelor de inflamați, lipsa depozitelor 

moi și dure, de textură fermă, fără sângerări 

la sondare (lipsa pungilor parodontale – 2 

mm); radiologic: În zona reimplantării se 

atestă țesut osos nou format, fără elemente 

de anchiloză, resorbție radiculară, 

osteoporoză și alte elemente patologice (fig. 

17-19). 

 

 

 
Figura 17.  Figura 18. 
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Figura 19. 
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