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BONE REGENERATION MATERIALS – XENOGRAFTS (Abstract): 

The study aimed at individualizing the various types of xenografts used within the therapeutic algorithm of 

implanto-prosthetic rehabilitation. The identification by clinical and paraclinical methods of the particularities of 

the clinical case which requires an implant is an essential condition of targeted therapy, but also a starting point 

for the rigorous selection of the dental materials involved and the exigencies related to the recreation of a high-

fidelity morphology.  The study lot comprised a number of 7 patients (aged between 30 and 82), reuniting 

various clinical entities in the field of dental prosthetic. The patients underwent complex clinical and 

paraclinical examinations which focused on a series of criteria that led to correlative aspects, with a profound 

impact regarding the periodontal pathology, characterized by the multiple facets of a complex clinical 

picture.Related to the subject approached, we detailed 2 clinical cases in whose implant rehabilitation algorithm 

xenografts were used.Xenografts are successful materials in various types of augmentations, 

contributing to the implant therapeutic success, together with a thorough clinical and paraclinical 

evaluation of the implant candidate and a thorough compliance with the surgical procedures.  
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INTRODUCERE 

 Alegerea soluţiei terapeutice 

implanto-protetice reprezintă rezultatul 

analizei atente a particularităţilor câmpului 

protetic, o atenţie deosebită revenind 

evaluării suportului suportului muco-osos, a 

prezenţei complicaţiilor existentela nivel 

local, loco-regional sau general. Această 

evaluare a suportului dento-parodontal aflat 

in vecinatatea zonei ce urmeaza a fi 

reabilitata sau la nivel antagonist şi muco-

osos se poate face utilizând indicii clinico-

biologici[1, 2, 3,4]. 

 Suma indicilor clinico-biologici 

reprezintă un marker incontestabil al unei 

finalităţi clinice de succes în cazul diferitelor 

tipuri de reabilitari[5,6,7,8] 

Reabilitarea orala implanto-protetica a 

deschis o noua era in  stomatologia moderna 

devenind un trend in randul pacientilor, 

uneori fara a lua in considerare posibilitatile 

si limitele acestei tehnici sau eventualul 

esec[9,10]. 

Dezvoltarea conitnua a tehnologiilor in 
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domeniul medicine dentare precum si 

introducerea in practica a unor noi 

biomateriale creeaza premizele favorabile 

unei reabilitari orale ce satisface atat criteriul 

estetic cat sic el functional11, 12].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOPUL STUDIULUI 

 

Studiul a urmărit individualizarea  

utilizarii diferitelor  tipuri de xenogrefe in 

cadrul algoritmului terapeutic de reabilitare 

implanto-protetica.Decelarea prin metode 

clinice şi paraclinice a particularitatilor 

cazului clinic candidat la implant constituie 

o condiţie esenţială de terapie ţintită, dar şi 

un punct de plecare pentru selectarea 

riguroasă a materialelor dentare implicate şi 

a exigenţelor legate de redarea unei 

morfologii de mare fidelitate. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

 

Lotul de studiu a fost constituit dintr-un 

număr de 7 pacienţi (cu vârste cuprinse între 

30 şi 82 de ani),  reunind entităţi clinice din 

teritoriul proteticii dentare. Pacienţii au fost 

examinaţi complex clinic şi paraclinic, 

urmărindu-se o serie de criterii ce au condus 

la aspecte corelative, cu profund impact 

practic în ceea ce priveşte patologia 

parodontală caracterizată de multiplele faţete 

ale unui tablou clinic complex. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

     Grefate pe problematica abordata am 

detaliat 1  caz clinic in a carui algoritm de 

reabilitare implantar au fost utilizate 

xenogrefele: 

      Pacienta P.G, în vârstă de 32 de ani, din 

Piatra Neamt, se prezintă la cabinetul 

stomatologic pentru restabilirea funcţiilor 
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sistemului stomatognat, funcţii perturbate de 

edentaţiesi reechilibrare functionala. 

     Antecedentele personale stomatologice 

evidenţiază multiple tratamente odontale, 

chirurgicale şi protetice 

     Antecedentele stomatologice heredo-

colaterale sunt nesemnificative din punctul 

nostru de vedere. 

     Pacienta este orientată temporo-spăţial, 

comunicativă, consumatoare ocazional de 

cafea. Efectuează periajul dentar de  două ori 

pe zi,  milcările masticatorii, sunt 

predominant verticale, în strânsă legătură cu 

prezenţa unui tipul masticator tocător. 

Ritmul masticator este intermediar, pe 

ambele hemiarcade 

     Nu prezintă preferinţe alimentare în ceea 

ce priveşte consistenţa alimentelor. 

     Mediul familial, precum şi cel d elucru 

sunt lipsite de noxe ce ar putea avea legătură 

directă cu starea de sănătate odontală. 

     Pacienta este integrată în mediul său bio-

psiho-social. 

Statusul general  

     Pacienta prezintă un tip constituţional 

stenic, armonios dezvoltat, bine 

proporţionat. Simetria corporală  este 

evidentă. 

     Starea psihică a pacientei (apreciată în 

raport cu tipul constituşional psihologic) 

evidenţiază o pacientă cooperantă, 

comunicativă. 

     Investigaţiile clinice si paraclinice 

aspectează o starea generală favorabilă 

tratamentului stomatologic, cu valori ale 

constatelor biologice în limite normale. 

     Statusul  local extraoral l-am apreciat 

prin inspecţie, palpare, percuţie şi ascultaţie, 

metode la care se adaugă investigaţii 

specifice sistemului stomatognat: 

măsurărători antropometrice, explorări 

instrumentale 

Statusul  local intraoral  

     La nivelul orificiului bucal, la inspecţia 

statică, am constat:  

- simetria fantei labiale 

- competenţă labio-labială 

- textura buzelor : păstrată 

- conturul buzelor : simetric 

- arcul lui Cupidon : simetric, continuu 

- treapta labiala : normala 

     Arcada dento-alveolară maxilară este 

scurtată, mixtă, Este evidenta lucrarea 

metalo-acrilica ce nu reface morfologia 

ocluzala, incorect adaptata cervical.  

     La nivel parodontal se observa semne de 

parodontota marginala superficiala 
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Fig. 1 Aspecte initiale la nivel maxilar 

         

      

Vestibulul oral mandibular este 

liber, suplu, fără formaţiuni patologice 

Plici alveole jugale şi fren labial 

superior subţiri,  cu inserţie joasă în raport 

cu coletul dinţilor, unică. 

 

 

 

                      Fig. 2 Aspecte initiale la nivel mandibular 

 

     Arcada dento-alveolară mandibulară este 

în formă de semielipsa,        scurtată, 

întreruptă. Arcada este refacuta protetic prin 

lucrarea conjuncta metalo acrilica incorect 

realizata si adaptata, care nu reface 

morfologia ocluzala si care, in prezent, este 

modificata de culoare. 

Mucoasa gingivala este tumefiată, 

edemaţiată 

     De asemeni, examenul  clinic evidenţiază 
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modificări ale parametrilor  ocluziei statice , 

respectiv 

- arii ocluzale  : discontinui, mixte la 

nivel mandibular, întrerupte, scuratate 

- cuspizii de sprijin : naturali, reduşi ca 

număr, cu înălţime scăzută prin abrazie 

-  cuspizii de ghidaj : mixti, reduşi ca 

număr discontinuitatea ariilor ocluzale 

- curba de ocluzie sagitală  (Spee-

Balkwill): asimetrică 

-  curba de ocluzie transversală (Monson 

şi Villain) : asimetrică, neregulată 

-  curbura frontală : asimetrică,  

neregulată 

-  planul de ocluzie : denivelat  (aparate 

fixe, edentaţii) 

- ocluzie cap la cap la nivelul zonel 

laterale 

-  inocluzie frontală 

- laterodeviaţie dreaptă: 3-4 mm  

- ocluzie cap la cap în zona laterală  

 

Examene paraclinice 

 

Prin intermediul ortopantomografiei se 

observă: 

 

 

 

 

- Sinus maxilar coborât, la mică distanţă de 

cu structurile dentare de vecinătate 

- Resorbţie osoasă alveolară maxilară  

-  Granulom la nivel: 12, 14, 15, 16, 21, 22, 

25, 26, 32, 33, 35, 37, 43, 44 

- canal mandibular şi gaura mentonieră la 

distanţă de apexurile dinţilor mandibulari 

- trabeculaţie osoasă discontinua, subtiata 

bimaxilar  

- Resorbţie osoasă alveolară mandibulară 

 

     Examenul computer- tomografic permite 

aprecierea ofertei osoase necesare 

implantării.  Astfel, secţiunea  examinată, 

S42 (corespunzătoare dintelui 12) evidentă 

pentru spaţiul edentat maxilar: evidentiaza 

un suport osos cu trabeculatii discontinui, 

subtiri  
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Fig 4. Creasta alveolara este resorbita, ingustata, concava, clasa C Mitch 
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Diagnostic 

4. Diagnostic de stare generală: stare 

generală favorabilă tratamentului 

stomatologic 

5. Diagnostic de stare locală: 

- diagnosticul de integritate a arcadei :  

  edentaţie parţial redusă maxilară 

clasa I Kennedy, cu 3 modificări şi 

edentaţie parţial întinsă clasa I 

Kennedy mandibulară cu 3 

modificări, de etiologie 

plurifactorială, cu tulburări 

funcţionale, evoluţie lentă, 

complicaţii locale, loco-regionale şi 

generale, prognostic favorabil prin 

tratament, netratat 

- diagnosticul de integritate a ocluziei:  

 malocluzie determinată de 

edentaţie, cu tulburări funcţionale, 

evolutie lentă, complicaţii locale şi 

loco-regionale, prognostic favorabil 

prin tratament,  netratată 

- diagnosticul de integritate al 

relatiilor mandibulo-craniene :  

 malrelatie mandibulo-craniana 

clasa III V. Burlui, determinată de 

edentatie, cu tulburari functionale ale 

SSG, evolutie lenta in timp, prognostic 

rezervat,  netratat 

- diagnosticul de integritate 

homeostazica si functionala: 

dishomeostazie manifestă a SSG, 

de cauză loco-regională, cu tulburări 

funcţionale, evoluţie lentă, complicaţii 

locale şi loco-regionale, prognostic 

rezervat,  netratat 

 

6. Diagnosticul stării de igiena :  

nesatisfacatoare 

 

În ceea ce priveşte elaborarea planului 

de tratament, am avut în vedere atât 

principiul profilactic, cât şi principiul 

curativ.  

Aplicarea principiului profilactic a 

urmărit atât profilaxia generală (vitamino-

terapie, psihoterapie: explicarea tehnicii de 

implantare şi pregătirea pacientului în 

vederea acceptării intervenţiei de 

implantare), cât şi o profilaxie locală: 

 specifică: asigurarea stării de sănătate 

odonto-parodontală la nivelul ţesuturilor cu 

care va veni în contact direct viitoatea 

restauraţie implanto-protetică, asigurarea 

unui metabolism  

 nespecifică: care a avut ca şi obiective 

îndepărtarea spinelor iritative de la nivel 

local, educaţie sanitară cu explicarea şi 

însuşirea unei tehnici corecte de periaj, 

detartraj şi periaj, tratament antiinflamator, 

recomandarea unei ape de gură cu efect 

antiinflamator (pe bază de clorhexidrină 

0,1% ) 

Principiul curativ, a avut ca şi obiectiv 

restabilirea parametrilor optimi funcţionali 

(refacerea funcţionalităţii sistemului 
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stamotognat: masticaţie, deglutitie, fonaţie), 

dar şi restabilirea relaţiilor ocluzale afectate 

de edentaţie la un nivel optim prin alegerea 

corectă a soluţiei de tartament. Astfel, s-au 

indepartat lucrările protetice incorect 

realizate, s-au efectuat extractii la nivel : 12, 

14, 15, 16 

Ca prim pas în elaborarea planului de 

tratament, pacientei i s-a amprentat câmpul 

protetic, amprentă pe bază căreia s-a realizat 

modelul de studiu şi s-a stabilit poziţia 

corectă a viitorului implant (la egală distanţă 

de dinţii vecini, ştiut fiind faptul că, 

implantul trebuie amplasat pe mijlocul 

crestei, la 2 mm de dinţii vecini, şi la 3 mm 

de implantul vecin). Pe modelul de studiu s-

a realizat macheta radiologică, care permite 

vizualizarea pe ortopantomografie şi 

computer-tomografie a poziţiei impalntului, 

şi totodată, contribuie la determinarea 

corectă a dimensiunilor acestuia. 

Un următor pas a fost reprezentat de 

realizarea machetei chirurgicale, macheta ce 

va juca un rol deosebit în etapa implantara 

propriu-zisa. 

După asanarea cavităţii orale se trece 

la etapa de pregătire proimplantară. Pe 

ortopantomografie se determină, cu ajutorul 

riglei speciale dimensiunile viitorului 

implant (ştiut fiind faptul că, mărirea pe 1/10 

in valoarea reală a dintelui). Aceeaşi 

determinare se efectuează şi pe computer-

tomografie (cu deosebirea că, pe CT se 

determină dimensiunea reală a implantului). 

Cel mai evidentă poziţie reperată cu ajutorul 

machetei radiologice este în secţiunea S16 , 

secţiune unde se vor face măsurătorile de 

detminare a dimensiunii implantului 

 

Protocol operator a presupus 

parcurgerea următorilor paşi: 

9. anestezia: ţinându-se cont de zona în 

care se va interveni, s-a efectuat anestezia 

anestezie la infraorbitar, completată cu 

anestezie plexală vestibulară şi la 

retroincisivă. S-a utilizat Ubistezin forte, cu 

adrenalină, care să potenţezeefectzul 

anestezicului şi să dimunueze sângerarea 

10. incizia şi decolarea mucoperiostală: 

incizia, într-o singură manevra pâna la os, s-

a efectuat în mucoasa fixă, 2-3 mm 

vestibular şi palatinal, pornind de la nivelul 

protiunii meziale a dintelui 13 pana la 

nivelul jumatatii distale a dintelui 21, papilar 

interdentar  intrasulcular . Se asociază şi 2 

incizii de „descărcare” pe versantul 

vestibular şi lingual , de aproxiamtiv 2-3 

mm. Cu decolatorul se decolează spre 

vestibular şi spre oral, din aproape în 

aproape, lamboul muco-periostic, fără a 

sfacela sau delabra muco-periostul . Se 

fixează apoi lamboul astfel decolat cu fir de 

sutură, pentru a evidenţia cât mai bine 

suprafaţa osoasă. Se regularizeaza creasta 

edenatta pentru a indeparta neregularitatile 

de la nivelul ei cu ajutorul frezei de acrilat. 

Se verifică  dinţi vecini şi creasta 

alveolară:  se îndepărtează tartrul 
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subgingival de pe feţele aproximale ale 

dinţilor vecini; de asemeni, se controlează 

dacă nu există semne de afectare parodontală 

la nivelul acestora 

11. crearea spaţiului pentru 

viitorul implant : etapa debutează 

cu verificarea adaptării  machetei 

chirurgicale, după care se 

trepanează osul în locul determinat 

cu ajutorul ghidului chirugical , sub 

irigarea continuă, pentru a asigura 

continua răcire a osului cu necroza 

secundară.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Aspecte intraoperatorii ale cazului clinic 

 

  Se începe cu freza  de trepanat corticala, 

sferică, după care se foloseşte freza subţire 

de ghidaj, care crează traiectul iniţial al 

viitorului spaţiu pentru implant. Odată 

ajunsă în ţesutul osos spongios freza 

avansează cu uşurinţă, oprindu-se în 

momentul contactului cu osul cortical bazal. 

  Poziţia , şi mai ales, direcţie frezajului în 

os se va face ţinându-se cont de poziţia 

viitoarei construcţii protetice. Poziţionarea 

traiectului pentru viitorul implant trebuie să 

respecte , de asemeni, planul mezio-distal.  

Se trece apoi la utilizarea frezelor cu 

dimensiuni din ce in ce mai mari, până se 

atinge diametrul şi adâncimea dorită, ştiut 

fiind faptul că, diametrul frezei trebuie să fie 

egal cu diametrul implantului 

 tarodarea şi montarea implantului: se 

alege tarodul cu dimensiunea spirelor 

identică cu cea a viitorului implant, se 

introduce prin înşurubare în canalul creat. Se 

introduce impalntul la nivelul zonei 

corespunzatoare dintelui 12 (ALPHA BIO                                                               

3,3 x 11,5 mm), se spală cu ser fiziologic 

pentru a îndepărta sfacelele osoase. 

 se efectuează radio-viziografie de 

control, care evidenţiază inserarea 
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implantului  la distanţă de elementele 

anatomice de vecinătate (corticala dinţilor 

vecini, pachet vasculo-nervos mentonier, 

canal mandibular) 

 se aplică obturatorul (opercul de 

vindecare) care trebuie să fie poziţionat la 

nivelul corticalei osoase superioare 

 se augmenteaza suportul osos cu 

Nano Bone ½ de flacon 

 se reaplică lamboul muco-periostic şi 

se suturează în poziţie normală 

 se prescriu antibiotice şi 

antiinflamatorii pe o perioadă de 5-7 zile 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Aspecte ale aplicarii xenogrefelor 

 

 

 

În primele 8 zile, pacienta va fi 

chemată la controlul postoperator a doua zi, 

apoi după 7 zile la îndepartat firele de 

sutură, şi apoi lunar pentru a verifica  modul 

cum se realizează osteointegrarea din punct 

de vedere clinic şi radiologic 

De asemeni, în aceasta perioadă, 

pacienta va fi protezată provizoriu, acrilic, 

provizoriu, pentru o perioadă de aproximativ 

6 luni, când va fi efectuată decapişonarea şi 

protezarea definitivă metalo-ceramică 

 

CONCLUZII 

1. Xenogrefele sunt materiale de succes în 

diferite tipuri de augmentari contribuind la 

succesul terapeutic implantar alaturi de evaluarea 

minutioasa clinica si paraclinica a pacientului 

candidat la implant si de respectarea riguroasa a 

protocoalelor chirurgicale 

2. Atunci când sunt utilizate corespunzator, 

xenogrefele oferă rezultate mai bune decat 

autogre-fele sau alogrefele, în ceea ce priveste 

menţinerea unui volum osos care să reziste la 

solicitari, oferind deasemenea un procent înalt de 

vitalitate, siguranţă şi lipsa a complicaţiilor. 

3. Deşi xenogrefele nu reprezintă materialul de 

elecţie pentru reconstrucţia osoasă, pentru 
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grefarea sinuzală şi pentru osteointegrarea 

implanturilor, ele pot deveni o soluţie pentru 

viitor 
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