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Lupta mea cu........ ,,virușii”

Dr. Adrian Mihail Nistor - Optimist incurabil

„Murim aici și nimeni nu ne-aude
Blocaţi între o ială și-o fereastră,
Și ne e dor de oameni și de rude,
Şi ne e dor de însăși viaţa noastră.”
Adrian Păunescu (1943-2010) - poet genial

Dacă citim versurile poeziei ,,Înstrăinaţi la etajul 100” ne dăm seama că
o fiinţă umană, la fel ca și noi medicii stomatologi, a prezis cu o precizie
aproape matematică ceea ce ni se întâmplă chiar în aceste zile.
Cine și-ar fi închipuit o așa evoluţie, cu adevărat dramatică, generată de
un lucru practic invizibil? Eram obișnuiţi să ne războim cu fiinţe umane,
cu legi mai mult sau mai puţin drepte sau cu propriile noastre
deprinderi la care nu puteam renunţa chiar dacă ne făceau rău.
Și dintr-o dată, iată că ceva căruia nu pot să-i adresez decât cuvinte de
ocară, mă oprește să mă duc la cabinet, la un șpriţ cu prietenii (vai ce îmi
lipsește această activitate ,,intelectuală”!) sau și mai supărător, chiar să
ies din casă. Să stau în casă permanent a fost pentru mine cel puţin în
primele zile o povară de neimaginat. M-am obișnuit greu cu diminuarea
drastică a activităţii fizice legată de deplasarea și lucrul la cabinet.
Și totuși ce-i de făcut, ce atitudine să iau în acest moment?
Această întrebare cu accente ,,sheakespiriene”, a pus-o și Vladimir Ilici
Ulianov (1870-1924), cunoscut printre personajele apropiate... și nu
numai, sub pseudonumul profund nefast de ,,Lenin”, după autoexilarea
în Finlanda din anul 1902, este foarte greu de dat și necesită discuţii pe
diverse planuri dar și atitudini coerente.
Dar să lăsăm refexiile politico-filozofice leniniste de la începutul sec.XX,
care cel puţin pentru noi românii, s-au dovedit dezastruoase, și să ne
mutăm gândurile spre noi stomatologii , care cel puţin pentru moment nu
mai avem de lucru - cu foarte rare excepţii - din cauza pericolului
răspândirii pandemice a unui virus mortal (nici nu vreau să-i scriu
numele). Dar să vedem care ar fi atitudinea și măsurile pe care trebuie
să le luăm, în aceste grele momente pentru noi, apropiaţii noștri și
bineînţeles pentru cabinetele noastre.
O perioadă variabilă de autoizolare ne permite să eliminăm cea mai mare
parte a ,,virușilor” din gândurile și din modul nostru de interacţiune.
Este momentul să ,,ștergem” toate supărările generate de diferitele
interacţionări cu lumea exterioară și să le „îmbrăcăm” într-o aură pozitivă.
Această acţiune se poate realiza doar printr-o atitudine pozitivă care,
dacă nu prea o aveam înainte, este cazul să o adoptăm cu un efort de
voinţă constant. Majoritatea ideilor și trăirilor oricărui medic stomatolog
nu pot fi disociate de cabinetul său, care în momentul actual este exclus
din rutina zilnică. Este momentul pentru o evaluare „la rece”a poziţiei
noastre personale, familiale dar și profesionale, însoţită de stabilirea unor
noi parametri existenţiali. După încetarea acestei crize „virale”, multe
dintre coordonatelede trai se vor schimba și de aceea trebuie să ne
adaptăm modul de gîndire și acţiune la noii parametri.Un singur cuvânt
poate caracteriza „noul eu”și acesta nu poate fi decît autodisciplina.
Momentele de criză pe care le trăim pot scoate din noi, și chiar accentua,
multe defecte pe care poate nici nu ni le știam. Abordarea autodisciplinei
ne invită la o abordare mai atentă a defectelor dar și a calităţilor noastre.
Un medic stomatolog, de altfel ca orice fiinţă umană, trăiește ancorat în
prezent dar și în proiectele viitoare. De aceea o altă coordonată asupra
căreia trebuie să acţionăm o reprezintă stabilirea unor noi proiecte
personale.

Acestea vor fi legate de viaţa personală de ex. resetarea relaţiilor cu
fiinţele apropiate, sau profesională ca abordarea unor noi procedee stomatologice, întocmirea unor lucrări știinţifice viitoare, participări la congrese în orașe pe care încă nu le-am vizitat, etc. În meseria noastră, pașii
evolutivi se fac foarte greu și cu mari eforturi dar dacă ne stabilim un ţel
pe care îl considerăm realizabil, rezultatele vor veni în timp real. Nu ne
vom impune să ajungem celebri... sau multi-milionari....... deoarece aceste ipostaze sunt rezervate doar unora dintre noi, care pe lîngă calităţi
profesionale, au și acces la ceva ce pe unii dintre noi ne cam ocolește
– șansa, norocul, karma.....
Și o ultimă idee..... Să încercăm să valorificăm la maxim această
perioadă de acalmie din existenţa noastră personală și profesională. Să
ne bucurăm de lucrurile mici care ne înconjoară, să citim cu mult patos
toate cărţile pe care nu am avut răgazul decât să le răsfoim, să ne punem
în ordine toate lucrurile materiale și ideile care ne bîntuiau ,,viral” mintea
noastră.
Căci, așa cum spunea în urmă cu multe secole, inegalabilul
poet și dramaturg englez „Atâta timp cât mai putem zâmbi, cauza nu e
pierdută.” - William Shakespeare(1564-1616)
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3ULPXOFD]SXEOLFDWLQUHYLVWD³'HQWDO'LDORJXH´HGLĠLD*HUPDQLD
&D]H[HFXWDWGH'7$OH[DQGHU/LFKWPDQQHJJHU
=LUNRQ]DKQ(GXFDWLRQ&HQWHU%UXQLFR7LUROXOGH6XG,WDOLD

8UPăWRUXODUWLFROFDUHVHRFXSăGHXQVWXGLXGHFD]DXQHL
DUFDGHWRWDOHVSULMLQLWăSHREDUăGLQ3UHWWDX®UHÀHFWăIRDUWH
ELQH FRQĠLQXWXO GLGDFWLF DO 5DQJHU 6FKRRO GDWRULWă IDSWXOXL
FăDIRVWSURGXVúLGRFXPHQWDWGH5DQJHUvQSHUVRDQăOD
PRPHQWXOWHUPLQăULLSUHJăWLULLVDOH3RUQLQGGHODXQPRGHOGH
JKLSVDOPD[LODUXOXLFXSDQWUXLPSODQWXUL5DQJHU$OH[DQGHU
/LFKWPDQQHJJHUDIRVWUXJDWVăSURGXFăRSXQWH3UHWWDX® cu
HOHPHQWHGHIULFĠLXQH REDUăGH]LUFRQLXЮLXQPDQЮRQGHIULFĠLXQH
GLQUăЮLQă FDUHDU¿WUHEXLWVăVHDSOLFHLPSODQWXULORUFDUH
XWLOL]HD]ăED]HGLQWLWDQ&DUDFWHULVWLFDVSHFLDOăDUHVWDXUăULL
OXL$OH[DQGHUHVWHFRORUDUHDUăGăFLQLORUH[SXVHúLD]RQHORU
FHUYLFDOHSHQWUXDFUHDPRUIRORJLLIUXPRDVHFDUHvQFRPELQDĠLH
FX JLQJLD UHWUDVă D FUHDW R VHSDUDUH UHDOLVWLFă D GLQĠLORU vQ
VSHFLDOvQ]RQDSDSLOHORULQWHUGHQWDUH1XQXPDLFăDFHVWFD]
SUH]LQWăRWHKQLFăLQRYDWRDUHGHDSURGXFHSXQĠLGDUHVWHúLR
GRYDGăDPRGXOXLvQFDUHWDOHQWXOvQFRPELQDĠLHFXWHKQRORJLLOH
GHvQDOWăFDOLWDWHSRWVWLPXODDELOLWăĠLOHXQHLSHUVRDQH

1
Alexander Lichtmannegger, Ranger #21, acum tehnician dentar
la Laboratorul dentar Steger, membru al C&D pentru software
ЮLPDWHULDOH=LUNRQ]DKQЮLOHFWRU

Fig. 1: Am început restaurarea fabricând bara cu ICE Translucent
]LUFRQLD3ULPXOSDVDFRQVWDWvQFUHDUHDXQXLSURLHFWGHFD]vQ
SURJUDPXO=LUNRQ]DKQ$UFKLY
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Fig. 5:2GDWăFHPDQúRQXOGHIULFĠLXQHDIRVWIUH]DWDPVFDQDW
VWUXFWXULOHSULPDUHúLVHFXQGDUHSHPRGHOvQ=LUNRQ]DKQ6
$57,úLDPXWLOL]DWDFHVWHGDWHSHQWUXSURGXFHUHDVWUXFWXULL
WHUĠLDUH&UHDUHDVWUXFWXULLWHUĠLDUHDvQFHSXWGHMDvQWLPSXO
SURLHFWăULL PDQúRQXOXL GH IULFĠLXQH 7HFQR 0HG DWXQFL FkQG
SHQWUXDJăVLJURVLPHDSRWULYLWSDPDQúRQXOXLDPSODVDWGLJLWDO
GLQĠLLVHOHFWDĠLGLQOLEUăULDYLUWXDOăGHGLQĠL=LUNRQ]DKQ³+HURHV
&ROOHFWLRQ´SHPRGHO$PFRQFHSXWRJLQJLHUHGXVăúLDPUHGXV
GLQĠLLGHODODFXDMXWRUXOIXQFĠLHLGHUHGXFHUHFXVFRSXOGH
DFUHDVSDĠLXOQHFHVDUSHQWUXLPSODQWXOFHUDPLFHVWHWLF'XSă
DFHHDDPVDOYDWFRQVWUXFĠLDSURLHFWDWăGLJLWDOFDRFHDUăSHQWUX
DRDGDSWDXOWHULRUODVFDQăULOHEDUHLvQFRPELQDĠLHFXPDQúRQXO

)LJúL'XSDFHHDDPSURLHFWDWVLIUH]DWVWUXFWXUDSULPDUă
$PFRORUDWúLVLQWHUL]DWVWUXFWXUDSULPDUăOD&úLGXSă
VLQWHUL]DUHEDUDDDSăUXWvQQXDQĠDGRULWă$3HQWUXDPă
FRQIRUPDFXVWDQGDUGHOHvQDOWHGHLJLHQăSULYLWRDUHODUHVWDXUăUL
GHLPSODQWXULúLSHQWUXDSUHYHQLDFXPXODUHDEDFWHULLORUDP
GDW XQ OXFLX EăULL DP OLSLWR GH SDWUX ED]H GH WLWDQ úL DP
LQWURGXVRvQWUXQWRSRJUDISHQWUXDDWLQJHXQPD[LPXPGH
SDUDOHOLVP SHQWUX VXSUDIHĠHOH GH IULFĠLXQH 3ăUĠLOH DVFXĠLWH
FDUH DX IRVW FUHDWH RFOX]DO SH SDUWHD GH GHDVXSUD SXQĠLL
DXIRVWGHDVHPHQHDURWXQMLWHúLOXVWUXLWHSHQWUXDDVLJXUDR
SRWULYLUHSHUIHFWăDVWUXFWXULLVHFXQGDUHFXPDQúRQGHIULFĠLXQH
7HFQR0HG/DDFHVWPRPHQWDPvQúXUXEDWEDUDSHPRGHOúL
DPVFDQDW
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Fig. 6: 3HQWUXDIDFHDFHVWOXFUXSURJUDPXO=LUNRQ]DKQ$UFKLY
D PDUFDW GLQĠLL PD[LODUL GLQ VFKHPD GH GLQĠL FX ³:D[XS´
6FDQDUHDFXFHDUăDIRVWLQVHUDWăvQSURJUDPXOGHSURLHFWDUH
=LUNRQ]DKQ0RGHOOLHUúLDGăXJDWăODVFDQXOPRGHOXOXLHIHFWXDW

Fig. 4: ÌQ ED]D DFHVWRU GDWH GH VFDQDUH DP SXWXW SURLHFWD
PDQúRQXOGHIULFĠLXQHvQSURJUDPXO=LUNRQ]DKQ0RGHOOLHUDYkQG
JULMăFDDFDVWDVăDLEăRJURVLPHPLQLPăGHPPSUHFXPúL
VSDĠLXOQHFHVDUSHQWUXVWUXFWXUDHVWHWLFăXOWHULRDUă
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Fig. 7: $PvPELEDWVWUXFWXUDGH=LUNRQLXvQWUXQVHPLIDEULFDWGH
PP3UHWWDX®]LUFRQLDDGăXJkQGXQVWDELOL]DWRUGHVLQWHUL]DUH
LDUGXSăSURFHVXOGHIUH]DUHDPHODERUDWVXSUDIDĠDDQWHULRDUă
úLSRVWHULRUăDGLQĠLORUFXRPDUHYDULHWDWHGHIUH]HGHGDQWXUă
¿QăúLIUH]HGHGLDPDQW$PVXEOLQLDWFODUUăGăFLQLOHH[SXVHúL
]RQHOHFHUYLFDOHúLDPvQGHSăUWDWVXSUDIHĠHOHFXIUH]HGHGLDPDQW
DVWIHOFă=LUNRQLXODSXWXWDEVRUELWPDLELQHFXORULOHOLFKLGH
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Fig. 8:$PWUDWDWVXSUDIHаHOHYHVWLEXODUHDVLPHWULFDPYUXWVă
REаLQXQUH]XOWDWPDLQDWXUDOЮLPDLYLXSULQIDĠHWDUHDFHUDPLFă
XOWHULRDUăDSOLFkQGJURVLPLXЮRUGLIHULWHDOHVWUDWXOXLÌQDLQWHD
VLQWHUL]ăULLDPFRORUDWPDQXDOUHVWDXUDUHDGLQ=LUFRQLXXWLOL]kQG
&RORXU/LTXLGV3UHWWDX®$TXDUHOOFXVFRSXOGHDREĠLQHRQXDQĠă
GHGLQĠLPDLLQGLYLGXDOă
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)LJúLÌQDFHVWPRPHQWDPOăVDWVWUXFWXUDVXERODPSăGH
UăFLUHúLDSRLDPVLQWHUL]DWROD& )LJ 'XSăSURFHVXO
GHVLQWHUL]DUHSXQWHD3UHWWDX®DSUH]HQWDWXQJUDGGHQXDQĠă
GHFXORDUHIRDUWHQDWXUDO/XFUDUHDDFRQWLQXDWFXOXVWUXLUHD
FXOXFLXULGLFDWЮLWHVWDUHDVWUXFWXULLODPDQЮRQXOGHIULFĠLXQH
)LJ XUPDWăGHVWUDWL¿FDUHDFHUDPLFăúLDSOLFDUHDFXORULL
FXDSULQGHULVSHFL¿FH
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Fig. 11: /D¿QDODPOHJDWPDQúRQXO7HFQR0HGGHVWUXFWXUD
WHUĠLDUă3UHWWDX®]LUFRQLD/XFUDUHDPHDOD5DQJHU6FKRROD
IRVWWHUPLQDWă
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Therapeutical solutions in a case of implant fenestration – Case report
Soluţii terapeutice într-un caz de fenestraţie a implantului – Raport de caz
Oana-Cella Andrei1), Cătălina Farcaşiu2), Magdalena Natalia Dina3), Adriana Bisoc1), Ioana Tărlungeanu1), Livia Alice Tănăsescu1), Ruxandra Mărgărit4)
1) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest, 2) Department of Pedodontics, UMF Carol Davila Bucharest,
3) Department of Dental Techniques, Faculty of Midwifery and Nursing, UMF Carol Davila Bucharest, 4) Department of Restorative Odontotherapy, UMF Carol Davila Bucharest

Abstract
Implant-prosthetic restorations became one of the first treatment options presented to patients. For a good long-term prognostic, bone width is a key
factor. Inserting an implant in a narrow bone can frequently result in fenestrations. This paper presents the case of a male patient with a clinically
observed fenestration appeared in an osseointegrated implant, having no radiolucency; it was also not interfering with the stability of the implant.
Two surgical interventions were made, the first in 6-month postinsertion, and the second one after three years, using bone augmentation, with or
without resorbable membrane. The implant was still in place and functional ten years after insertion, with no signs of complications.
The patient was very satisfied both with its function and esthetics.
Keywords: implant fenestration, bone augmentation, resorbable membrane
Rezumat
Protezările pe implanturi au devenit una dintre primele opţiuni de tratament prezentate pacienţilor. Pentru asigurarea unui bun prognostic pe termen
lung al tratamentului implanto-protetic, unul dintre factorii importanţi este grosimea crestei alveolare. Frecvent, la inserarea implantului într-o creastă
subţire pot să apară fenestraţii. Acest articol prezintă cazul unui pacient la care fenestraţia apărută în urma inserării implantului nu a fost evidentă
radiologic, ci numai clinic şi nu a afectat stabilitatea acestuia. În urma a două intervenţii succesive de augmentare osoasă cu şi fără membrană
resorbabilă, prima la aproximativ şase luni postinserţie, cealaltă după un interval de timp de 3 ani, implantul a rămas în continuare pe arcadă,
depăşind actualmente o perioadă de 10 ani, timp în care a continuat să funcţioneze fără recidive. Pacientul continuă să fie mulţumit atât de rezultatul
funcţional, cât şi de cel estetic.
Cuvinte-cheie: implant, fenestraţie, augmentare osoasă, membrană resorbabilă

Introducere
Odată cu evoluţia stomatologiei, tratamentul edentaţiilor parţiale și totale
utilizând implanturile dentare a luat amploare. Protezările pe implanturi
au devenit una dintre primele opţiuni de tratament prezentate pacienţilor.
Pentru asigurarea unui bun prognostic pe termen lung al tratamentului
implanto-protetic, factori precum cantitatea și calitatea ţesutului osos,
raportul cu formaţiunile anatomice învecinate și elementele funcţionale
biomecanice ale aparatului dento-maxilar trebuie luaţi în calcul.
Unul dintre factorii cei mai importanţi este grosimea
crestei alveolare. În urma extracţiilor, creasta se remodelează, uneori
ajungând prea subţire, cu consecinţe negative asupra acestui tip de
tratament.
De-a lungul timpului au fost observate frecvent defecte osoase sau
dehiscenţe ale ţesuturilor moi în urma inserării implanturilor dentare [1],
ceea ce cauzează atât modificări estetice, cât și nemulţumirea pacienţilor.
A fost arătat faptul că există o legătură directă între grosimea crestei
alveolare și rata resorbţiei osoase [2], iar pentru a avea un prognostic
favorabil al tratamentului implanto-protetic se consideră necesar ca
grosimea minimă a versantului vestibular să fie de aproximativ 2mm [3].
Un alt studiu din literatura de specialitate a arătat că pentru succesul
tratamentului implanto-protetic este necesar un minim de 1mm ţesut
osos care să înconjoare implantul [4]. Frecvent, la inserarea implantului
într-o creastă subţire pot să apară fenestraţii. Totodată, o grosime
crescută a crestei alveolare face ca rezistenţa la solicitările masticatorii
să fie adecvată [5], în timp ce prezenţa defectelor osoase poate conduce
în timp la creșterea tensiunilor acumulate. Fenestraţia este definită de
Muller și colab. [6] ca fiind o perforaţie la nivelul versantului vestibular sau
lingual al crestei alveolare. Fenestraţia poate să apară şi la nivelul dinţilor
naturali, dar şi în cazul pacienţilor ce beneficiază de tratament
implantologic.

Prezentare de caz
Pacientul C.P., în vârstă de 29 de ani, s-a prezentat în clinica noastră
pentru o reabilitare orală completă.
La examenul clinic şi radiologic s-a constatat prezenţa tartrului şi
coloraţiilor extrinseci, a unor multiple leziuni carioase, a dizarmoniei
dento-alveolare cu înghesuire şi a resturilor radiculare irecuperabile
1.4 şi 3.5 (Fig. 1).
În urma discuţiei cu pacientul, acesta şi-a exprimat consimţământul
pentru planul de tratament care a constat în tratamentul parodontal
(detartraj, igienizare), chirurgical (extracţia resturilor radiculare irecuperabile şi inserarea a două implanturi), odontal (tratamentul cariilor), protetic
(reconstituiri coronoradiculare şi coroane
metalo-ceramice pe
dinţii naturali şi pe
implanturi). Pacientul a
refuzat posibilitatea
tratamentului ortodontic. După semnarea
consimţământului
informat, s-au efectuat
tratamentele agreeate, Fig. 1. Radiografie panoramică iniţială.
în ordinea stabilită.
Implanturile au fost
inserate
după
o
perioadă de aproximativ 6 luni de la extracţii,
moment în care toate
celelalte tratamente
erau deja finalizate
(Fig. 2,3,4).
Fig. 2. Radiografie panoramică înainte de
inserarea implanturilor.
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Fig. 3. Aspectul arcadei superioare înainte de
inserarea implanturilor.

Fig. 4. Aspectul arcadei inferioare înainte de
inserarea implanturilor.

Fig. 5. Aspectul spaţiului disponibil pentru 1.4.

Fig. 6. Forma şi dimensiunea crestei alveolare în
zona 1.4.

Fig. 7. Aspectul implantului inserat în zona 1.4.

Fig. 8. Sutura lamboului.

S-a început cu inserarea implantului pentru
restaurarea lui 1.4, în urma unei anestezii
plexale efectuate cu un anestezic de tip
articaină cu adrenalină (Fig. 5). S-a realizat o
incizie orizontală pe mijlocul crestei, cu direcţie
mezio-distală, cele două lambouri rezultate
fiind decolate de pe os şi astfel expunându-se
zona receptoare a implantului. Incizia a fost
continuă, decolându-se în același timp
mucoasa și periostul, vârful lamei bisturiului
fiind în contact permanent cu osul.
S-a evidenţiat creasta edentată alveolară, de
aspect şi dimensiuni favorabile (Fig. 6).
Inserarea implantului de 3,75X10mm (Fig. 7)
a fost urmată de sutura lamboului (Fig. 8).

La 4 luni după inserare s-a efectuat o radiografie retroalveolară, constatându-se că
aspectul radiologic era unul normal (Fig. 9);
în consecinţă, s-a realizat descoperirea
implantului, urmată de montarea şurubului de
cicatrizare. Totuşi, la nivelul mucoasei
vestibulare, aspectul clinic sugera prezenţa
unei inflamaţii (Fig. 10), ceea ce a condus la
concluzia că este necesară o reintervenţie.

S-a secţionat mucoasa la limita dintre mucoasa
fixă şi cea mobilă (Fig. 11) realizându-se un
lambou trapezoidal şi s-a evidenţiat prezenţa
ţesutului de granulaţie (Fig. 12), care a fost mai
întâi îndepărtat cu ajutorul unei chiurete din
zona fenestrată (Fig. 13), şi apoi, cu ajutorul
aparatului air-flow, de la nivelul spirelor expuse
ale implantului – treimea medie (Fig. 14);
au urmat spălături abundente.

Fig. 9. Radiografia retroalveolară la 4 luni după
inserare.

Fig. 10. Aspect clinic – normă vestibulară.

Fig. 11. Linia de incizie a mucoasei vestibulare
situată deasupra nivelului mucoasei fixe.

Fig. 12. Aspectul ţesutului de granulaţie.

Fig. 13. Chiuretarea ţesutului de granulaţie cu
evidenţierea spirelor expuse – treimea medie.

Fig. 14. Aspect final după curăţarea ţesutului de
granulaţie.
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A fost utilizată o membrană din colagen
bistratificat, resorbabilă, de dimensiuni
20X30mm şi grosime 0,2mm şi 1 mg de os
natural, deantigenat, natural colagenat cu
granulaţie 0,25-1mm (Fig. 15) care au fost mai
întâi introduse în ser fiziologic. Granulele de os
au fost apoi adăugate în defectul osos, iar
membrana a fost poziţionată deasupra
acestuia (Fig. 16), după care s-a efectuat
sutura lamboului (Fig. 17) şi s-a aşteptat
vindecarea (Fig. 18).

După vindecare s-a realizat amprentarea în
alginat a arcadei superioare, pentru a se
confecţiona în laborator o lingură individuală cu
ajutorul căreia se va realiza amprenta
funcţională, în vederea protezării. Amprenta în
lingură individuală a fost luată cu silicon de
adiţie (Fig. 19). Pe modelul funcţional a fost
montat un bont protetic cu angulaţie de 15o
(Fig. 20). Pe acest bont, frezat anti-rotaţie în
laborator cu ajutorul paralelografului, a fost
confecţionată o coroană metalo-ceramică ce a
fost cimentată în cavitatea orală utilizând un

ciment semi-provizoriu de bună calitate
(Fig. 21,22,23). Pacientul a fost monitorizat
clinic şi radiologic la diferite intervale de timp,
mai întâi la şase luni, apoi anual (Fig. 24,25).
La trei ani după prima intervenţie a fost
necesară o a doua, solicitată de către pacient
în urma unui episod inflamator repetat, de
intensitate moderată, ce a fost relatat de către
acesta şi a cărui intensitate redusă a fost
confirmată şi de aspectul clinic relativ normal
(Fig. 26).

Fig. 15. Membrana şi osul – aspect anterior
hidratării.

Fig. 16. Membrana şi osul – aspect intraoperator.

Fig. 17. Sutura lamboului.

Fig. 18. Aspectul clinic după vindecare.

Fig. 19. Amprenta în lingură individuală cu silicon
de adiţie.

Fig. 20. Bontul protetic cu angulaţie 15o montat
pe modelul funcţional.

Fig. 21. Aspectul clinic al coroanei metaloceramice cimentate pe implantul din zona 1.4 –
normă vestibulară.

Fig. 22. Aspectul clinic al coroanei metaloceramice cimentate pe implantul din zona 1.4 –
normă ocluzală.

Fig. 23. Aspectul clinic al coroanei metaloceramice cimentate pe implantul din zona 1.4 –
normă palatinală.

Fig. 24. Aspect radiologic la un an după
intervenţie.

Fig. 25. Aspectul clinic la 2 ani după intervenţie.

Fig. 26. Aspectul clinic la 3 ani după intervenţie.
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Fig. 27. Aspectul clinic la a doua intervenţie defectul osos mult micşorat.

Decolarea lamboului a respectat şi de această
dată zona gingiei fixe; după decolare s-a
evidenţiat prezenţa ţesutului de granulaţie, însă
în cantitate mult mai redusă comparativ cu
prima dată, defectul osos rămas după
îndepărtarea acestuia fiind cu mult mai redus
(Fig. 27). La a doua intervenţie am utilizat
pentru augmentare sulfat de calciu bifazic,
resorbabil, în seringă de 1cc (Fig. 28), adăugat
la nivelul defectului osos (Fig. 29) şi urmat de
sutura lamboului; vindecarea s-a produs mai
greu, iniţial apărând o dehiscenţă (Fig. 30), iar
ulterior aspectul redevenind normal.
Pacientul a fost monitorizat clinic şi radiologic la
diferite intervale de timp (Fig. 31,32,33), iar în
momentul de faţă, respectiv la 10 ani după
inserare, implantul este perfect integrat şi
funcţional, fără semne clinice şi radiologice
care să sugereze existenţa vreunei probleme.

Fig. 28. Seringa de sulfat de calciu bifazic.

Fig. 29. Aspect intraoperator.

Fig. 30. Aspect clinic la 10 zile de la a doua intervenţie.

Fig. 31. Aspectul clinic la 6 ani după intervenţie.

Fig. 32. Aspect radiologic la 8 ani după intervenţie.
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Discuţii
Dintre factorii care pot determina apariţia
defectelor osoase pe parcursul tratamentului
prin implanturi dentare fac parte cantitatea și
calitatea ţesutului osos, aplicarea unor forţe
necorespunzătoare asupra implantului sau
inserarea unor implante neadecvate ca formă
şi dimensiune. Consecinţa apariţiei defectelor
osoase este reprezentată de afectarea
funcţionării implantului, a fizionomiei și a
sănătăţii parodontale a structurilor adiacente,
prin neacoperirea în totalitate a suprafeţei
implantului de către ţesutul osos. Ţesutul osos
în care va fi introdus implantul este important
atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ pentru osteointegrarea acestuia [7]. Dacă în
zona vestibulară creasta osoasă are o grosime
redusă poate să apară, imediat sau în timp, o
resorbţie osoasă accentuată ce va avea
consecinţe negative asupra viabilităţii implantului.
Studii din literatura de specialitate au arătat că
prevalenţa fenestraţiilor vestibulare este de
aproximativ 20% [8] și că aceste defecte
osoase apar în strânsă legătură cu grosimea
crestei alveolare. În cazul unei grosimi reduse
a acesteia, de sub 2mm, crește riscul apariţiei
dehiscenţelor și a fenestraţiilor în urma inserării
implantului [9]. Același efect este obţinut și în
situaţia inserării unui implant de o grosime
crescută într-un os cu o grosime redusă.
Un studiu realizat pe pacienţi sănătoși [10] a
arătat că 11% dintre dinţii naturali prezintă
fenestraţii în mod natural, fără a prezenta tratamente stomatologice anterioare. Un alt studiu
condus de Jorgic-Srdjak [11] a arătat o
prevalenţă a fenestraţiilor de 9,32 %, în timp ce
un studiu realizat la România a arătat un procent de 69,56% [12]. S-a observat că distribuţia
fenestraţiilor în dentiţia naturală este întâlnită
atât la nivelul mandibulei, cât și al maxilarului
[12]. De asemenea, şi tratamentul ortodontic
poate avea că efect secundar, prin resorbţia
osoasă generată, apariţia dehiscentelor sau a
ferestraţiilor [13]. Fenestraţiile sunt frecvent
întâlnite la nivelul zonei osoase vestibulare și
pot să apară totodată şi ca iatrogenii în cazul
tratamentelor prin implante. În ceea ce privește
fenestraţia apărută în cazul pacienţilor trataţi
implantologic, aceasta reprezintă frecvent o
deficienţă a grosimii osoase ce nu înconjoară
în totalitate implantul dentar, lăsând zone
expuse ale acestuia [14]. Localizarea
fenestraţiilor poate fi întâlnită atât la maxilar cât
și la mandibulă, iar zona afectată cu predilecţie
este cea vestibulară și mai puţin cea orală [10].
Din punctul de vedere al clasificării fenestraţiilor,
acestea sunt de două tipuri (clasa întâi și clasa
a doua), în funcţie de mijloacele de tratament
ce este necesar să fie aplicate ulterior: în timp
ce clasa întâi reprezintă un defect minor, ce nu
necesită un tratament specific ci doar
monitorizare, în clasa a doua o porţiune
semnificativă a implantului rămâne neacoperită
de os, impunând o anumită atitudine terapeutică
specifică fiecărui caz clinic.
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Fig. 33. Aspect clinic la 10 ani după intervenţie.

Deși fenestraţia în implantologie reprezintă o
complicaţie sau un accident al tratamentului,
aceasta nu poate fi considerată un eșec al
tratamentului [15,16], în cele mai multe cazuri
înregistrându-se succesul acestuia, la fel ca în
cazul prezentat anterior, în care implantul
funcţionează cu succes la mai bine de 10 ani
după ce a fost inserat. Misch și colab. [17] au
arătat că principalul factor etiologic al
fenestraţiei este dat de grosimea crestei alveolare. Acest aspect arată caracterul imprevizibil
al apariţiei acesteia. A fost arătat că prezenţa
fenestraţiei nu reprezintă eșecul tratamentului
[17], succesul acestuia fiind determinat de lipsa
mobilităţii implantului, de osteointegrare și de
lipsa semnelor radiologice de pierdere osoasă.
Și totuși, există studii [18] care au arătat că
prezenţa fenestraţiilor vestibulare sau linguale
poate duce în timp la pierderea completă a
osteointegrării. Dacă dimensiunea fenestraţiilor
este redusă, nu apar probleme importante, dar
dacă dimensiunea este crescută poate să
apară în timp problema destabilizării implantului, ceea ce justifică intervenţiile. Astfel, este
importantă depistarea precoce a acestor
defecte pentru prevenirea eșecului tratamentului [19]; sunt de asemenea utile şi investigaţiile
imagistice periodice de tipul radiografie

convenţională sau panoramică, CT sau CBCT [20].
Tratamentul fenestraţiei în implantologie presupune augmentarea osoasă a defectului periimplantar. Studiile arată că nu există diferenţe în
privinţa ratei de vindecare dacă la augmentarea osoasă se folosește os natural sau fosfat
tricalcic [21]. În cazul clinic prezentat, prima
augmentare s-a realizat cu os natural, la a
doua intervenţie optându-se pentru folosirea
sulfatului de calciu bifazic. Studiile arată că
regenerarea osoasă după augmentarea
fenestraţiei este influenţată pozitiv de aplicarea
unei membrane, iar umplerea completă a
defectului osos se realizează cel mai frecvent
prin folosirea membranelor resorbabile de colagen sau a celor neresorbabile de politetrafluoretilen. În cazul prezentat, la prima intervenţie,
odată cu augmentarea osoasă, s-a folosit o
membrană resorbabilă de colagen. Cu toate
acestea, defectul osos nu s-a închis complet,
fiind necesară reintervenţia [22].
Concluzii
Apariţia fenestraţiilor vestibulare este un
accident sau o complicaţie ce poate surveni în
cazul tratamentului edentaţiilor prin implanturi
dentare. Prezenţa fenestraţiei vestibulare nu
este întotdeauna evidentă radiologic.

În cazul unui implant osteointegrat ce nu
prezintă mobilitate, augmentarea osoasă a
defectului asigură viabilitatea tratamentului
implanto protetic, chiar dacă, pentru închiderea
completă a defectului, sunt necesare mai multe
intervenţii chirurgicale. Pacientul prezentat în
acest articol continuă să utilizeze cu succes
implantul, după 10 ani de la inserarea acestuia.
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sistem electronic de documentare a ciclurilor de sterilizare inclus,
adaptor pentru retea si ecran tactil de mari dimensiuni;
Ciclu rapid de clasa S, pentru instrumente neimpachetate
9-12 min; ciclu rapid de clasa B, pentru instrumente impachetate,
14-16 min. Capacitate de incarcare: 9 kg instrumente / 2 kg textile.
Dimensiunile incintei: Ø 25 x 35 cm. Se livreaza impreuna
cu 3 tavite de dimensiuni 19cm x 29 cm x 2 cm.

30.900 lei

34.570 lei

-11%

Vacuklav 30B SET cu Melaprint42
Autoclav clasa B cu capacitate de 17 l;
Ciclu rapid de clasa S,pentru instrumente neimpachetate 15 min.
Ciclu rapid de clasa B pentru instrumente impachetate 28 min.
Capacitate de incarcare: 5kg instrumente / 2 kg textile.
Dimensiunile incintei: Ø 25 x 35 cm.
Se livreaza cu 3 tavite de dimensiuni 19cm x 29 cm x 2 cm,
recipient apa distilata si imprimanta Melaprint42.

21.900 lei

31.296 lei

-30%

Vacuklav 44B SET
cu Meladem40 si Melaflash

Vacuklav 24B SET
cu Meladem40 si Melaprint42

Autoclav clasa B rapid, cu capacitate de 22l;
sistem electronic de documentare a ciclurilor de sterilizare inclus,
adaptor pentru retea si ecran tactil de mari dimensiuni;
Ciclu rapid de clasa S, pentru instrumente neimpachetate 8-12 min;
ciclu rapid de clasa B, pentru instrumente impachetate 14-15 min.
Capacitate de incarcare: 9 kg instrumente / 2,5 kg textile.
Se livreaza impreuna cu 3 tavite de dimensiuni 19cm x 42 cm x 2 cm.

Autoclav clasa B cu capacitate de 22l;
Ciclu rapid de clasa S pentru instrumente neimpachetate 15 min.
Ciclu rapid de clasa B pentru instrumente impachetate 28 min.
Capacitate de incarcare: 7Kg instrumente / 2,5 kg textile.
Dimensiunile incintei: Ø 25 x 45 cm.
Se livreaza cu 3 tavite de dimensiuni: 19cm x 42 cm x 2 cm,
sistem de producere a apei demineralizate
Meladem 40 si imprimanta Melaprint42.

35.900 lei

40.730 lei

-12%

26.900 lei

31.015 lei

-13%

www.medicam3.ro

Reprezentanţă şi service autorizat pentru echipamentele Melag

Str. Iuliu Haţieganu nr. 4, Cluj-Napoca, Tel/Fax.: 0264-591034, 0741-277088, www.medicam3.ro Email: echipamente@medicam3.ro
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Mesa este o companie specializată în producția de aliaje pentru sectorul stomatologic și
industrial de peste 40 de ani.
Compania, care produce aliajele Magnum, cunoscute în întreaga lume, s-a transformat treptat, evoluând de la un mic laborator la moderna structură actuală, fără a pierde caracteristicile unei întreprinderi
familiale.
Mesa se remarcă prin flexibilitatea sa, care îi permite să răspundă eficient și rapid nevoilor unei piețe
în continuă schimbare.
Bunăstarea și sănătatea pacientului au reprezentat dintotdeauna prioritățile principale ale companiei.
Având încredere în propriile sale cunoștințe și abilități de cercetare și proiectare, Mesa produce numai
aliaje care îndeplinesc cele mai stricte criterii de calitate, siguranță și fiabilitate.
Producția companiei destinată sectorului stomatologic include în prezent peste 50 de tipuri de aliaje,
împărțite în următoarele categorii: ALIAJE PENTRU CERAMICĂ, ALIAJE PENTRU PROTEZE

SCHELETATE, ALIAJE PENTRU SUDURĂ, DISCURI ȘI BARE PENTRU FREZARE CAD/
CAM ȘI BONTURI PROTETICE PERSONALIZATE.
Datorită scrupulozității de care a dat dovadă în calitate de producător de dispozitive medicale, Mesa a
obținut certificarea CE pentru aliajele sale încă din anii ‘90.
Acestea au fost totodată supuse unor teste medicale și mecanice riguroase (precum biocompatibilitatea și rezistența la coroziune) înainte de a fi introduse pe piață. Proiectarea unui produs finit excelent
începe în faza riguroasă de selecție și achiziție a materiilor prime: numai cele mai bune sunt luate în
considerare.
În acest fel poate fi asigurată lipsa completă a beriliului și cadmiului din toate produsele și absența
nichelului în toate aliajele pe bază de cobalt.
Programarea și îmbunătățirea sunt obiectivele pe care Mesa le urmărește continuu.
În acest sens, este important să subliniem faptul că au fost deja făcute investiții semnificative și multe altele sunt planificate pentru viitorul apropiat, astfel încât Mesa să poată garanta întotdeauna alinierea
promptă la toate standardele cerute de diferitele piețe mondiale.

MESA DENTAL ALLOYS

URMARITI-NE PE
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Via dell’Artigianato 35/37/39
25039 Travagliato (BS) - Italy
east-europe@mesaitalia.it

Tel. +39 030 6863251
Fax +39 030 6863252
www.mesaitalia.it

PRODUCATORUL TAU
DE ALIAJE DENTARE!
OFERIM PESTE 50 DE TIPURI DE ALIAJE PE
BAZA DE NI/CR SI CO/CR
ALIAJE PENTRU CERAMICA
ALIAJE PENTRU SCHELETATE
TIJE DE SUDURA
DISCURI SI BARE PE BAZA DE TITAN
SI CR/CO PENTRU CAD/CAM
BONTURI PROTETICE
PERSONALIZATE
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Tehnica stratificării simplificate în restaurările
posterioare de calitate superioară
Prezentarea unei abordari de stratificare bilaminară histo-anatomică
Dr. Gianfranco Politano, Roma-Italia şi Assoc. Prof. Marleen Peumans, Leuven-Belgia
Traducere din Reflect Magazine nr. 1/ 2020

Materialele composite răşinice de consistenţă fluidă cu transluciditate medie de tip
Bulk Fill oferă o metodă eficientă de restaurare pentru dinţii posteriori. Acest articol
prezintă un protocol de stratificare simplu şi rapid bazat pe două cazuri clinice diferite.
Simplified layering technique for superior-quality posterior restorations
Presentation of a bilaminar histo-anatomical layering approach
Abstract
Flowable bulk-fill materials and medium-translucency composite resins offer an efficient method for restoring
posterior teeth. This article presents a fast and straightforward layering protocol on the basis of two different cases.
Today, there is a strong trend towards streamlining dental materials and procedures. We would like to show that
simplification and good quality are not a contradiction in terms when posterior teeth are restored with proven direct
materials. Furthermore, we have developed a method to heighten our efficiency which involves a simplified layering
protocol and a composite material that is easy to adapt to the remaining tooth structure.
Key words: flowable bulk-fill composites, simplified layering protocol, posterior teeth, anatomical bilaminar layering
technique, Tetric EvoFlow Bulk Fill, Adhese Universal, swiftness, efficiency
Astăzi, există o tendinţă puternică înspre optimizarea
materialelor dentare şi procedurilor. Ne-am propus să
arătăm că simplificarea şi calitatea înaltă nu sunt contradictorii atunci când vorbim despre restaurarea dinţilor
posteriori cu materiale directe. Mai mult, am dezvoltat o
metodă prin care să creştem eficienţa, metodă care
implică un protocol simplificat de stratificare şi un
material compozit care este uşor de adaptat la structura
dentară restantă.
Rapid şi eficient
În acest articol prezentăm un protocol simplificat de
stratificare pentru inserarea restaurărilor compozite
directe pe dinţii posteriori. În cele două cazuri descrise
am folosit Tetric EwoFlow Bulk Fill ca înlocuitor pentru
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dentină şi un compozit mediu translucid nanohibrid A2/
A3 (IPS Empress® Direct and Tetric® EvoCeram) ca
înlocuitor pentru smalţ. Experienţa clinică a demonstrat
că din această combinaţie a celor două materiale folosite
prin metoda stratificării bilaminare histo-anatomice
rezultă restaurări care se armonizează perfect cu
împrejurimile şi cu structura dintelui. În cele doua cazuri
a fost folosit un protocol simplificat de stratificare pentru
a obţine restaurări de calitate superioară a dinţilor
posteriori în numai 30 de minute.
Unul dintre beneficiile optimizării produselor şi procedurilor este faptul că protocoalele clinice sunt mai simplu
de standardizat şi prin urmare marja de eroare este
redusă. Dacă analizăm diferitele etape ale procedurii
clinice, vedem destul de clar că prepararea cavităţii nu
poate fi simplificată.

Pentru a asigura durata de viaţă a restaurării, cavitatea
trebuie să fie pregatită în mod corespunzător, conform
analizei biomecanice.
Cu toate acestea, în ceea ce privește protocolul de
stratificare, acesta poate fi cu siguranţă eficientizat prin
utilizarea unui adeziv universal contemporan (de exemplu, Adhese® Universal). Acesta poate fi aplicat în mai
multe moduri: gravare și clătire, auto-gravare sau autogravare selectivă anterioară a smalţului cu acid fosforic.
Restaurarea este apoi abordată în mod eficient, urmând
un protocol de stratificare simplificat, luând trei aspecte
importante în considerare:
1. Aplicarea tehnicii de stratificare bilaminară histo
anatomică
Scopul este copierea dintelui natural. Prin urmare, morfologia ocluzală a dintelui natural trebuie sa fie reprodusă:
dentina ocluzală naturală este concavă în timp ce
smalţul este convex. Acest aspect biologic (Bazos et al.,
2011) trebuie luat în considerare în timpul procesului de
stratificare cu compozit. De aceea compozitul pentru
dentină se va aplica în formă concavă iar cel pentru
smalţ în formă convexă (Fig. 1).
Stratificarea tehnicii bilaminare este simplă. În cavitatea
ocluzală pregătită, smalţul şi dentina pot fi deosebite

uşor astfel încât materialele compozite să fie aplicate
uşor şi eficient în ordinea corectă. Un alt avantaj al tehnicii bilaminare histo-anatomice este faptul că se reduce
riscul unui rezultat inestetic la şlefuirea marginii ocluzale.
2. Alegerea materialelor compozite pentru înlocuirea
dentinei şi smalţului
O răşină compozită de consistenţă fluidă, cu grad ridicat
de umplutură trebuie aleasă ca înlocuitor pentru dentină.
Acest tip de material se adaptează rapid la marginile
cavităţilor, la baza acestora şi la stratul de compozit
convenţional suprapus. (Fig.2). În plus, materialele compozite fluide prezintă un grad mic de contracţie datorită
efectului de legare elastică. Un compozit fluid este uşor
de aplicat ca înlocuitor al dentinei datorită faptului că ia
uşor forma concavă a dentinei din cavitate. De exemplu,
cavităţile foarte adânci pot fi umplute uşor cu un produs
cum ar fi Tetric EvoFlow Bulk Fill. Acest material compozit răşinic de consistenţă fluidă are o capacitate de
umplere de 52% din volum. Foto iniţiatorul brevetat,
numit Ivocerin, în combinaţie cu Tehnologia Aessencio
permite să aplicaţi acest compozit fluid în straturi de
4mm grosime ceea ce este cu atât mai eficient.
În timpul procesului de polimerizare a compozitului,
translucenţa acestuia scade de la 28% până sub 10%,

01 - Stratul de dentină ocluzală naturală are o formă concavă, în timp ce stratul de smalţ este convex.

1

2

2

1

02 - Tratamentul celor doi molari cu cavităţi de clasa II: compozit fluid (1) si compozit convenţional (2). Compozitul fluid se adaptează mai bine.
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translucenţa similiară cu cea a dentinei naturale. Mai mult, compozitul
are nişte proprietăţi convenabile de autonivelare şi se adaptează optim
la pereţii cavităţilor. În cele din urmă, Tetric EvoFlow Bulk Fill are un
grad mic de contracţie deoarece acesta conţine o raşină elastică,
cunoscută ca diminuator al gradului de contractare spre deosebire de
materialele de umplere standard. Smalţul este înlocuit folosind un
materal mediu-translucid (A2/A3) care imită proprietăţile optice ale
smalţului natural. Materialele estetice IPS Empress Direct şi compozitul Tetric EvoCeram, dovedite clinic, sunt potrivite în acest scop. Asa
cum este descris mai sus, materialul pentru smalţ trebuie aplicat în
mod convex conform tehnicii de reconstrucţie succesivă a cuspizilor:
acest lucru însemnă că se reconstruiesc în trepte individuale, unul
câte unul. Un efect estetic îmbunătăţit poate fi obţinut prin nuanţarea
fisurilor ocluzale cu IPS Empress Direct Color Brown. Acest lucru are
ca rezultat separarea optică a cuspizilor. În plus, colorantul sigilează
fisurile scăzînd astfel posibilitatea acumulării de placă dentară şi simplificând finisarea şi lustruirea suprafeţei ocluzale.
3. Protocolul de stratificare pentru restaurări de clasa II
Când se umple o cavitate de clasa II, se începe procesul de stratificare
prin aplicarea unui material compozit de consistenţă fluidică în partea
cervicală a cavităţii. Acest strat trebuie să fie de cel puţin 2 mm grosime (Fig.3). Scopul este de a îmbunătăţi adaptarea marginală în zona
cervicală a preparaţiei. Peretele proximal de smalţ este construit
folosind un compozit nanohibrid convenţional pentru smalţ în vederea
obţinerii celor mai bune proprietăţi fizico-mecanice posibile în zona
crestei marginale. După ce cavitatea de clasa a II-a a fost transformată
într-o cavitate de clasa I, se pot aplica stratificări ulterioare aşa cum
este descris mai sus. Procedura de stratificare este simplicată şi
accelerată ulterior folosind materialul de umplutură Tetric EvoFlow
Bulk Fill ca înocuitor pentru dentină, deoarece acest material este
aplicat într-o singură etapă (în cavitate cât şi pe partea ocluzală). Cu
toate acestea, grosimea maximă a acestui strat nu trebuie să
depășească 4 mm. În ultima etapă a acestei proceduri clinice, cerinţele
funcţionale sunt verificate iar restaurarea finală este finisată şi slefuită.

Acesti paşi pot fi simplificaţi dacă se
respectă urmatoarele puncte:
O evaluare precisă a ocluziei, şi a
articulaţiei din situaţia iniţială va preveni
orice conturare în exces a suprafeţei
ocluzale.
è În tratamentul cavităţilor de clasa II,
selectarea şi poziţionarea corectă a benzii
(matricei) va evita folosirea în exces a
materialului compozit.
è Când sunt modelaţi cuspizii, conform
tehnicii de reconstrucţie succesivă, trebuie acordată atenţie suplimentară pentru
a le oferi înclinaţia corectă şi pentru a lasa
suficient spaţiu pentru cuspizii antagonişti.
Acest lucru va reduce semnificativ timpul
necesar pentru reglarea ocluziei precum
şi timpul pentru finisare şi şlefuire.
è

Restaurările sunt uşor de finisat şi de
şlefuit rezultând o suprafaţă cu luciu ridicat folosind cele trei freze de silicon ale
Setului Astropol, special conceput pentru
lustruirea
materialelor
compozite.
Instrumentele trebuie folosite în ordinea
corectă: respectiv în ordinea descrescatoare a granulaţiei. Frezele gri sunt potrivite pentru finisarea suprafeţelor ocluzale
şi a marginilor. Acestea se folosesc la o
viteză de 10.000 rpm cu răcire cu apă.
Aceste freze elimină zgârieturile făcute de
frezele diamantate atunci când ocluzia a
fost ajustată. În continuare, frezele verzi şi
apoi cele roz sunt folosite pentru lustruirea restaurării în vederea obţinerii unui
luciu strălucitor.

03 - Schema de stratificare pentru restaurarea de Clasa a II-a. Compozitul fluid Tetric EvoFlow Bulk Fill poate fi aplicat într-o singură etapă (straturile 1 și 3)
cu o grosime maximă de 4 mm.
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Cazul 1
O pacientă în vîrstă de 35 de ani ne-a solicitat să-i înlocuim restaurările
de amalgam de la primul şi cel de-al doilea molar inferior. Aceasta se
plângea de durere la ultimul molar în timp ce mesteca. Imaginile clinice
arătau restaurări inacceptabile pe ambii dinţi (Fig.4). După ce am aplicat adezivul universal Adhese Usniversal, am înlocuit dentina cu Tetric
EvoFlow Bulk Fill (Fig.5). Această raşină compusă fluidă are proprietăţi
foarte bune de autonivelare şi ia singură o formă concavă. La cel de-al
doilea molar, materialul compozit de umplere a fost aplicat într-un singur pas, în partea ocluzală şi în zona proximală a preparaţiei, după care
s-a polimerizat cu lampa Bluphase timp de 20 de scunde la o intensitate
a luminii de 1200 mW/cm2.

Producătorul recomandă polimerizarea
timp de 10 secunde. Stratul nu a depăşit
4mm în grosime. Daorită Tehnologiei
Assencio, opacitatea materialului fluid a
crescut considerabil în timpul polimerizării
cu lumina albastră (Fig.5). În continuare,
am înlocuit smalţul cu un material de o
transluciditate medie numit Tetric
EvoCeram
A3
folosind
tehnica
reconstrucţiei succesive (cusp buld-up
technique). Am nuanţat fisurile cu IPS
Empress Direct Color Brown (Fig.6).

04 - Cazul 1: Restaurări defectuoase la doi molari
inferiori.

04

05a

05 - Înlocuirea stratului de dentină cu
Tetric EvoFlow Bulk Fill. Datorită Tehnologiei
Aessencio, opacitatea compozitului crește în
timpul procesului de polimerizare.

05b

06 - Înlocuirea smalţului cu un compozit cu
transluciditate medie (Tetric EvoCeram A3)
folosind tehnica de construire. Fisurile au fost
caracterizate cu IPS Empress Direct Color Brown.

06
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07 - Rezultat după finisare și lustruire
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După îndepartarea protecţiei am verificat ocluzia. Întrucât
cuspizii au fost construiţi în mod corect, au fost necesare
doar ajustări minime.
Am finisat şi lustruit restaurările folosind cele trei instrumente din kittul pentru lustruit compozit - Astropol.
Suprafeţele rezultate au fost atractive prin simplitate şi
s-au integrat perfect cu restul structurilor dentare (Fig.7).

Cazul 2

08 - Cazul 2: Cei doi molari au necesitat restaurări directe cu compozit.

09 - După îndepărtarea restaurărilor vechi s-au descoperit numeroase leziuni
carioase.

10 - Cavitatea preparată după suflarea cu particule de oxid de aluminiu.

11 - Reconstruirea stratului de dentină cu Tetric EvoFlow Bulk Fill.

protetică mobilă
restaurări
estetice

Un pacient în vârstă de 30 de ani cu restaurări defectuoase pe doi molari inferiori (Fig. 8).
Am plasat o protecţie Rubber Dam (diga) şi am eliminat
restaurările vechi, sub care am găsit numeroase leziuni
carioase (Fig.9).
Am îndepărtat ţesutul infectat de dentină cu o freză
rotundă din carbură de tungsten la o viteză mică.

12 - Rezultat după finisare şi şlefuire. Stratul de smalţ a fost reconstruit cuspid cu cuspid cu IPS Empress Direct Enamel (A2).

În continuare am curăţat cavităţile preparate prin eliminarea aerului cu
particule de oxid de aluminiu (30 μm). Nu am redus cuspa bucală ușor
subminată a primului molar, deoarece nu a fost expusă la o încărcare
deosebită în timpul ocluziei și articulării (Fig. 10).
Compozitul a fost aplicat folosind tehnica abordării bilaminare.
Stratul de dentină concavă a fost înlocuit cu Tetric EvoFlow Bulk Fill.
După etapa de polimerizare, opacitatea compozitului a crescut
semnificativ mascând complet fundul decolorat al cavitaţii (Fig.11).
Am folosit IPS Empress Direct Enamel în nuanţa A2 pentru a înlocui
smalţul. Colorarea subtilă a fisurilor cu IPS Empress Direct Color Brown
a creat o separare optică a cuspizilor. Rezultatul finisării şi şlefuirii a fost
reuşit nefacându-se diferenţa între reconstrucţie şi structura naturală a
dintelui (Fig.12).

Concluzie
Restaurarările cu materiale compozite de
calitate superioară se pot face pe dinţii
posteriori într-un interval de timp normal.
Protocolul de stratificare bilaminar
histo-anatomic simplifică substanţial
procesul de tratament. Materialele
compozite raşinice de consistenţă fluidă
care prezintă o opacitate asemănătoare
cu cea a dentinei naturale, împreună cu
compozitul răşnic pentru smalţ cu
transluciditate medie sunt elementele
cheie pentru acest protocol.
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Cuvinte-cheie: managementul erorilor, restaurări directe anterioare, integrare estetică și funcțională, concepte de planifi care și execuție

Reabilitare orală post-extracțională imediată - Dr. Alejandro Vivas-Rojo (Spania)
Cuvinte-cheie: modelarea chirurgicală postextracțională a osului, prezervare alveolară, implantare posttextracțională, reabilitarea protetică.

Adaptarea gândirii analogice pentru lumea digitală - Dr. Florin Cofar (România)
Cuvinte-cheie: instrumente digitale pentru concepte și fluxuri analogice, metode de copiere a formelor
naturale, transferul morfologiei naturale pe restaurări monolitice, definirea anvelopei funcționale, restaurarea funcțională a cazurilor.
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International Expert Symposium - IES - 2020
va fi găzduit ca eveniment online la sfârșitul lunii Mai
Pentru prima dată, Ivoclar Vivadent va organiza International Expert Symposium (IES) ca eveniment online în perioada
25 - 29 Mai 2020. Timp de cinci zile la rând, participanţii vor putea beneficia de cunoștinţele profunde și de experienţa celor
16 experţi internaţionali fideli motto-ului: „Reușind împreună în stomatologia de mâine”.
Întrucât evenimentele majore nu pot fi desfășurate în acest moment, Simpozionul programat să aibă loc anul acesta la Paris, în Iunie,
va fi organizat într-un format online interesant. Găzduind IES - 2020 ca eveniment online, Ivoclar Vivadent doreşte să le ofere clienţilor
și partenerilor o educaţie și o formare ulterioară de înaltă calitate, într-un format util și adecvat în aceste momente provocatoare.
Acesta este și motivul pentru care participarea la eveniment este complet gratuită.
La pulsul lumii dentare - online
Timp de cinci zile consecutive, informaţii despre tehnologiile de ultimă oră și informaţii de primă mână despre ultimele evoluţii și
tendinţe din lumea stomatologiei vor fi prezentate de 16 experţi internaţionali, din opt ţări, în cadrul unor prelegeri urmate de discuţii
interactive. În plus, vor fi oferite sesiuni mai detaliate la cerere. Proiectate pentru interacţiune, discuţiile şi transmisiunile live cu
panouri virtuale vor ajuta participanţii să obţină informaţii valoroase și inspiraţie.
O gamă largă de subiecte cheie
În fiecare zi, va exista o temă generală din lumea stomatologică, ce va forma linia directă a cursurilor. Profesorul Jean-Pierre Attal,
de la Universitatea din Paris, președintele știinţific va prezenta prelegerile și va modera discuţiile grupului interactiv.
Înregistrează-te gratuit și câștigă credite CE
În mod efectiv imediat, persoanele interesate să participe la evenimentul online se pot înregistra gratuit pe
https://www.ivoclarvivadentacademy.com/ies și să-si asigure unul dintre râvnitele locuri.
Toate discuţiile și sesiunile vor fi, de asemenea, disponibile la cerere după încheierea lor.
Participanţii pot obţine credite CE pentru fiecare din cele cinci zile, inclusiv sesiuni suplimentare la cerere.
Tot conţinutul va fi disponibil în franceză, engleză și germană.
Contact Media:
Anja Nöstler-Büchel
Head of Corporate Communications
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Phone: +423 238 6107
Email: anja.noestler-buechel@ivoclarvivadent.com
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SICAT Endo & Orthophos SL 3D – Medicii endodonţi
îl vor aprecia, tinerii stomatologi îl vor iubi
SICAT Endo & Orthophos SL 3D – The endodontists will appreciate the
younger dentists will love it
Abstract
SICAT Endo & Orthophos SL 3D – A new dimension of success in your practice.
3D technology is becoming increasingly well established in dental practices
around the world. For more precise diagnoses and explanations of treatment: 3D
X-rays offers a number of advantages. Whether for superimposed teeth, unexpected nerve canal paths, hidden roots, or temporomandibular joint anomalies, 3D
images are of inestimable value for a large number of diagnoses. SICAT Endo is
the first and only 3D solution for the diagnosis and planning of endodontic
treatments. In addition to providing a more detailed realization of guided root canal
treatment, SICAT Endo simplifies the endodontic process as a whole, providing
security and piece of mind.
Key-words: Orthophos SL 3D, 3D technology, digital planning of endodontic
treatment, SICAT Endo – software for the diagnosis and endodontic treatments,
guided root canal treatment

DR. BOGDAN OPREA
Sibiu, România

Orthophos ® SL 3D
- A powerful performer
for every practice

Rezumat
SICAT Endo & Orthophos SL 3D – O nouă dimensiune a scuccesului în practică.
Tehnologia 3D devine tot mai mult o constantă în cabinetele stomatologice din
întreaga lume. Pentru o precizie mai mare a diagnosticelor și detaliilor referitoare
la tratamente, imaginile radiologice 3D oferă o serie de avantaje. Indiferent dacă
este vorba de dinţi poziţionaţi necorespunzător, de traiecte neașteptate ale
canalelor, de rădăcini obscure sau de anomalii ale articulaţiei temporo-mandibulare, importanţa imaginilor 3D este inestimabilă pentru un număr mare de diagnostice. SICAT Endo este prima și singura soluţie 3D pentru diagnosticul și planificarea tratamentelor endodontice. Pe lângă faptul că oferă o realizare mai
detaliată a tratamentului ghidat al canalului rădăcinilor, SICAT Endo simplifică
procesul endodontic în ansamblu, oferind siguranţă și încredere.
Cuvinte cheie: Orthophos SL 3D, Tehnologie 3D, planificare digitală a tratamentului endodontic, SICAT Endo – software dedicat diagnosticării și planificării terapiei endodontice, tratament ghidat al canalului radicular

Tratamentele endodontice reprezintă o provocare atât pentru specialiștii în
endodonţie cât și pentru medicii tineri la început de carieră.
Dacă pentru medicii endodonţi provocarea este reprezentată de cazurile complexe (calcificări sau retratamente), pentru tinerii medici chiar și cazurile simple
“per primam” reprezintă o sursă de stres și emoţie.
Indiferent de situaţie, marile provocări ale tratamentelor endodontice sunt legate
în special de următoarele probleme:
• crearea orificiului de acces,
• identificarea canalelor radiculare,
• instrumentarea canalelor.
Dificultăţile întâlnite de către medicii tineri la abordarea cazurilor simple sunt
cumva similare și în cazul medicilor endodonţi, dar pentru cazurile complexe.
Aceste dificultăţi sunt ușor de înţeles pentru că de cele mai multe ori accesul este
dificil, câmpul vizual este restrâns iar morfologia camerei pulpare și a canalelor
radiculare este extrem de variată. În această situaţie, clasicele investigaţii
radiologice 2D nu oferă toate informaţiile de care avem nevoie.
www.dentsplysirona.com/ro-ro
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În aceste condiţii, posibilitatea planificării digitale a tratamentului endodontic cu
ajutorul CBCT-ului Orthophos SL 3D și a aplicaţiei SICAT Endo reprezintă un mare
pas înainte prin posibilitatea vizualizării 3D a unui spaţiu care este aproape invizibil
la examinarea clinică directă, (chiar și la microscop).
Cred că această soluţie digitală avansată, pe lângă numeroase alte avantaje indiscutabile, reușește să răspundă cu succes celor trei probleme importante enunţate
anterior:
1. Crearea orificiului de acces - implică două aspecte importante:
1.1 Locaţia: unde facem orificiul de acces astfel încât să fim cât mai conservativi cu
substanţa dentară,
1.2 Profunzimea orificului de acces se realizează în așa fel încât să nu periclităm
integritatea planșeului camerei pulpare și să riscăm perforaţii.
Planificarea în SICAT Endo permite rezolvarea ambelor situaţii:
1.1 - Prin proiectarea traseului canalelor radiculare la nivelul suprafaţei ocluzale
vom putea delimita precis zona în care trebuie să creăm orificiul (fig. 1).
1.2 - Prin posibilitatea măsurării distanţei de la tavanul camerei pulpare sau
podeaua camerei pulpare vom știi exact câţi milimetri trebuie să pătrundă freza
pentru a ajunge în spaţiul camerei pulpare fără a periclita planșeul (fig. 2).
2. Identificarea canalelor radiculare - devine extrem de facilă prin examinarea
CBCT-ului în cadrul aplicaţiei SICAT Endo folosind secţiunea transversală și utilizând instrumentul de marcare a orificiului de intrare (fig. 3a şi fig. 3b).
3. Instrumentarea canalelor radiculare - pune probleme fie prin aspectul traseului (curburi şi lungimi), fie prin existenţa depunerilor care îngreunează accesul
instrumentelor. Folosind instrumentul de marcare a traseului canalului radicular, de
la orificiul de intrare până la nivelul apexului în ferestrele sagitală și axială va fi
extrem de ușor să identificăm toate zonele sensibile și să adaptăm tipul de instrumentar pe care îl vom folosi precum și tehnica de abordare a instrumentării
(manual, mecanic, instrumente precurbate, etc.).
Desigur că implicaţiile acestei tehnologii în terapia endodontică sunt mult mai
numeroase dar în acest material am selectat doar trei dintre ele care în opinia mea
își găsesc utilitatea pentru orice medic indiferent de specializare și experienţă.

Fig. 1 - Proiecţia canelelor radiculare la
suprafaţa ocluzală ne va delimita zona în care
trebuie realizat orificiul de acces.

Fig. 2 - Linia galbenă marchează distanţa de la
suprafaţa ocluzală la tavanul camerei pulpare.

Concluzie
Versatilitatea, programele bine gândite și calitatea deosebită a imaginilor sunt doar
câteva dintre caracteristicile care fac din Orthophos SL 3D un partener perfect în
practică.
Alături de acesta, SICAT Endo este un software bazat pe CBCT care vă oferă
posibilitatea de a crea o hartă clară care detaliază traseul pe care îl veţi face în
canal, pregătindu-vă pentru orice structuri anatomice dificile, exemplificate prin
informaţii realiste și detaliate.

Orthophos-SL-3D

Fig. 3a şi 3b - Identificarea traseului canalelor
radiculare.
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Abstract
Objectives: The aim of the study was to evaluate the effectiveness of
cross-linked Hyaluronic Acid (HA) gel on facial swelling, pain, and
truisms after extraction of impacted mandibular third molars.
Method and Materials: This randomized, double-blinded, splitmouth
clinical trial included 14 patients. For each patient, a combination of
cross-linked HA with Gelfoam scaffold were randomly applied to one
extraction site, while Gelfoam alone was applied to the other
extraction site. Measurements of three facial reference points, pain
and maximum mouth opening were recorded preoperatively, as well
as on the 2nd, 4th and 7th days after the surgery.
Results: The scores for facial swelling, pain and trismus were the
highest on the 2nd postoperative day and decreased gradually on the
4th to the 7th days in both groups. Cross-linked HA group
demonstrated statistically significant reduction in swelling, pain, and
trismus on the 7th postoperative day when compared to its control
group (p<0.05).
Conclusion: The application of cross-linked HA after extraction of
impacted mandibular third molars has a positive impact on
postoperative swelling, pain and trismus after the extraction of
impacted lower third molars.
Keywords: Hyaluronic acid; Third molar; Impacted teeth

Introducere
Impactarea dentară este definită ca fiind eșuarea erupţiei dentare în
intervalul de timp anticipat. Dinţii cel mai des impactaţi în cavitatea
orală sunt molarii trei mandibulari [1]. Asociaţia Americană de
Chirurgie Orală și Maxilofacială recomandă înlăturarea molarilor trei
impactaţi care nu au spaţiu suficient pentru erupţia normală la vârste
fragede, acordând pacientului beneficiul vindecării rapide, cu o
incidenţă minimă a morbidităţii [1].
Calitatea vieţii pacienţilor (QoL-Quality of Life n.tr.) se
deteriorează în primele câteva zile după extracţia chirurgicală a
molarilor trei mandibulari, din cauza manifestărilor postoperative cum
ar fi edemul facial, durerea și trismus-ul [2,3]. Studii multiple au
demonstrat un efect benefic al utilizării postoperative a corticosteroizilor și medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene în reducerea acestor manifestări [4,5]. În același timp, aceste medicaţii pot
avea ca rezultat efecte secundare sistemice semnificative și sunt
contraindicate pentru o anumită categorie de pacienţi. Aceste
aspecte i-au încurajat pe cercetători să investigheze aplicarea topică
a agenţilor făra efecte secundare sistemice, cum este acidul hialuronic (HA-Hyaluronic Acid-n.tr.) aplicat direct în siturile de extracţie.
Acidul hialuronic este un compus glycosaminoglycan
(GAG) nonsulfat cu masa moleculară mare (în general 50-8000
kilodalton), compus care se găsește la nivelul întregului corp, inclusiv în piele, în articulaţiile sinoviale și în ţersuturile parodontale. Se
găsește de asemeni în componenta capsulară a anumitor bacterii
cum ar fi Streptococci și Staphylococci. Acestea au fost dezvoltate
biotehnologic și acum reprezintă o sursă principală pentru Acidul
Hialuronic comercial.
Este esenţial pentru vindecarea plăgii în timpul fazelor de inflamaţie,
de granulaţie și de reepitelizare [6,7]. Koray et al. au raportat că
spray-ul HA a fost mai eficient în reducerea edemului facial, durerii
și trismus-ului după extracţia molarilor trei mandibulari, în comparaţie
cu benzydaminehydrochloritul spray [8]. Oricum, un studiu efectuat
în 2015 a descoperit că utilizarea de HA în combinaţie cu o matrice
de colagen (Gelfoam) în siturile de extracţie nu au redus semnificativ
incidenţa osteitei alveolare și durerii postoperatorii [9].
Acidul hialuronic este prezent în mod natural sub formă
lichidă nelegată care este metabolizată în decursul a douăsprezece
ore. În contrast, HA încrucișat are consistenţă de gel și un metabolism prelungit, ceea ce îi permite să dureze până la șapte zile [10].
Efectul HA încrucișat asupra edemului facial, durerii și trismus-ului
după extracţia chirurgicală a molarilor trei mandibulari impactaţi nu a
fost raportat în literatură. Studiul are ca scop evaluarea eficienţei
gelului HA încrucișat asupra edemului facial, durerii și trismus-ului
după extracţia chirurgicală a molarilor trei mandibulari impactaţi.
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Materiale și Metode
Studiul a fost proiectat ca și studiu randomizat, double-blind,
split-mouth, efectuat în cadrul Spitalului de Stomatologie din cadrul
Universităţii King Abdulaziz (KAUDH). Comitetul de Etică în Cercetare
de la KAUDH (King Abdulaziz University Dental Hospital-n.tr.) a aprobat
acest studiu (propunerea nr. 021-15). Pacienţii trataţi de către studenţii
de la KAUDH au fost selectaţi clinic și radiografic pe baza radiografiei
panoramice. Criteriile de includere au fost următoarele: indivizi sănătoși,
cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani, cu molari trei mandibulari incluși
bilaterali simetrici asimptomatici. Consimţământul informat a fost obţinut
de la fiecare pacient înainte ca ei să fie înrolaţi în acest studiu.
Evaluarea preoperativă a inclus măsurarea deschiderii
maxime interincizale a gurii (MMO- Maximum Mouth Opening- n.tr.) cu
ajutorul unui șubler, a durerii pe baza scalei analogice a durerii
(VAS- Visual Analogue Scale-n.tr.), și a edemului facial folosindu-se trei
puncte de referinţă. Aceste puncte au fost localizate la tragusul urechii,
colţul gurii și unghiul mandibulei, formând un triunghi pentru care a fost
calculată aria suprafeţei.
Același chirurg oro-maxilo-facial a efectuat toate procedurile
chirurgicale. A fost permis un spaţiu de patru săptămâni între extracţia
chirurgicală a molarilor trei mandibulari drept și stâng la același pacient.
Nici pacienţii și nici examinatorii nu au știut locul în care a fost aplicat
gelul HA încrucișat de-a lungul studiului. Blocul nervului alveolar inferior,
blocul nervului lingual și infiltrarea nervului lung bucal au fost realizate
folosindu-se 2% Lidocaină cu 1: 100,000 Epinefrină. Pentru a accesa
molarii trei mandibulari impactaţi a fost elevat un lambou mucoperiostal
full-thickness triunghiular. După ce extracţia a fost încheiată, clinicianul
a injectat 0,33 ml gel HA încrucișat (HyaDENT BG8, 20 mg HA/ml)
într-un cub Gelfoam, pe care l-a plasat în alveola post-extracţională test.
În partea contralaterală, în situl postextracţional de control a fost plasat
Gelfoam simplu. Apoi lamboul a fost repoziţionat și suturat folosind
suturi 3-0 Vicryl. Au fost aplicate comprese sterile pe situl chirurgical
pentru a ajuta hemostaza și pacientului i s-au dat instrucţiuni postoperative de rutină. Adiţional au fost prescrise fiecărui pacient tablete de
Amoxicilină/ Acid clavulanic (625mg la fiecare opt ore timp de cinci zile)
și tablete de Paracetamol (1000mg la fiecare opt ore timp de cinci zile).
Edemul facial, durerea și trismus-ul au fost măsurate, după
cum a fost descris anterior, în a doua, a patra și a șaptea zi postoperativ. Au fost patru examinatori. Fiecare examinator a măsurat
ambele părţi ale aceluiași pacient. Examinatorii au fost calibraţi pentru
tehnica de măsurare. Datele au fost analizate folosind SPSS (versiunea
20.0). Pentru datele constante parametrice au fost folosite Paired
Student’s t-test și Repetitive Measure tests. A fost selectat un nivel de
semnificaţie statistică de P<0,05 pentru un nivel de încredere de 95%.
Rezultatele
Paisprezece pacienţi (șapte bărbaţi și șapte femei) au îndeplinit criteriile
de includere în acest studiu. Vârsta medie a fost de 25.25+-3.1 ani
(intervalul 22-32 ani). Edemul facial a fost semnificativ crescut în a doua
și a patra zi post-operativ în ambele grupuri, la fel ca și în grupul de
control în a șaptea zi, comparativ cu măsurătorile pre-operative. În cea
de a șaptea zi post-operativ grupul de studiu nu a arătat o diferenţă
semnificativă comparativ cu măsurătorile pre-operative. Scorurile medii
de durere VAS au fost mai scăzute pentru grupul de studiu comparativ
cu grupul de control în a șaptea zi post-operativ (P<0,05) (Graficul 2).
MMO medie a fost semnificativ mai scăzută în fiecare zi postoperator comparativ cu măsurătorile pre-operator (P<0,001), și a crescut gradual de-a lungul perioadei de studiu. Grupul de studiu a înregistrat o îmbunătăţire statistic semnificativă a MMO comparativ cu grupul
de control în a șaptea zi post-operator (P<0,001) (Graficul 3).
Niciunul dintre pacienţi nu a experimentat alte complicaţii
post-chirurgicale sau efecte secundare sistemice din cauza
medicamentelor.
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Discuţie
Calitatea vieţii pacienţilor QoL se deteriorează în decursul primei
săptămâni după extracţia molarilor mandibulari trei impactaţi [2,3].
Pentru reducerea edemului facial, a durerii și trismus-ului au fost
folosite diferite materiale, cu diferite tehnici de aplicare. Acidul
hialuronic a fost folosit în multe domenii pentru vindecarea plăgii și
pentru eliminarea durerii, fără efecte secundare [4,8,10-14]. Hanci și
Altun au raportat despre aplicarea lui pentru eliminarea durerii posttonsilectomie [15]. Principalul dezavantaj al HA nelegat a fost
eliminarea lui rapidă în decursul a douăsprezece ore. Încrucișarea cu
polimeri a HA poate să-i prelungească durata și să-i întârzie
eliminarea cu până la șapte zile, aceasta crescând cu o săptămână
valabilitatea HA la locul plăgii și reducând simptomele postoperative
[11, 12, 16]. Chang et al. au raportat vindecare osoasă îmbunătăţită în
studiu in-vitro folosind HA încrucișat într-un defect de os calvarial [17].
În plus, HA încrucișat s-a dovedit util în diferite situri și afecţiuni ale
cavităţii orale. Lee et al. au afirmat că gelul HA aplicat topic în ulcerele
orale au îmbunătăţit subiectiv și obiectiv ulcerele, perioada de vindecare și scorul pentru durere (VAS) [18]. Romeo et al. au raportat că
aplicarea topică a gelului HA în combinaţie cu aminoacizi au
îmbunătăţit vindecarea de intenţie secundară la pacienţii care au avut
o biopsie excizională la nivelul diferitelor ţesuturi orale [19]. Gontiya et
al. au afirmat că aplicarea subgingivală a HA încrucișat împreună cu
SRP (Scaling Root Planning-n.tr.) la pacienţii cu parodontită cronică a
îmbunătăţit indicii gingivali și de sângerare în contrast cu siturile de
control [20]. Pe de altă parte, Gocmen et al. au raportat că HA gel a
prelungit timpul de sângerare și a crescut inflamaţia în perioada
postoperativă timpurie (2-3 zile) după extracţia molarilor trei
mandibulari semiimpactaţi vertical [21]. Acest studiu a fost proiectat
pentru a evalua efectul geluluin HA încrucișat în reducerea edemului
facial, durerii și trismus-ului după extracţia chirurgicală a molarilor trei
mandibulari impactaţi.
Rezultatele acestui studiu au arătat că injectarea de gel HA
încrucișat în siturile de extracţie au redus edemul facial, durerea și
trismus-ul până în a șaptea zi postoperativ. Extracţia chirurgicală a
unui molar trei impactat are ca rezultat în mod uzual acumularea de
lichid în situl de extracţie.
În consecinţă, edemul facial își atinge maximul în prima și a doua zi
postoperativ și apoi se reduce gradual [22]. Rezultatele noastre au
arătat că gelul HA încrucișat a ajutat în resorbţia edemului facial până
în a șaptea zi postoperativ. Acest rezultat poate fi atribuit naturii
hidrofilice a gelului HA încrucișat care crește rapid fluidul la situl
chirurgical, care își atinge maximul în a treia zi postoperativ și dispare
până în a șaptea zi postoperativ [23]. Koray et al. au raportat că HA
spray după extracţia molarului trei a redus edemul facial în a doua zi
postoperativ fără a afecta scorurile de durere VAS. Oricum, în cadrul
studiului chirurgul și pacienţii nu au știut unde a fost aplicat HA, însă
examinatorul de follow-up a știut. În plus, tehnica de aplicare a fost
diferită întrucât HA a fost aplicat superficial pe plagă.
O doză constantă de Paracetamol a fost prescrisă pentru a
reduce durerea postoperativă, cu efect minim asupra măsurătorilor
edemului în ambele grupuri. Scorurile medii de durere VAS au atins
maximul în ziua ulterioară procedurii. În ziua a șaptea post-operator
ele erau semnificativ mai scăzute în grupul de control. În contrast,
Bayoumi et al. au raportat că HA nelegat nu a avut niciun efect asupra
durerii sau osteitei alveolare ulterioare extracţiei dintelui [9]. HA
nelegat folosit a fost estimat să se dizolve în primele douăsprezece
ore. Acest fenomen a fost evitat în studiul nostru prin utilizarea de HA
gel încrucișat, ceea ce a crescut consistenţa gelului, încetinindu-i
metabolismul și crescându-i durata până la șapte zile [11, 12, 16].
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Graph 1: Comparison of Clinical Parameter (Swelling) Between Groups on Different Time Intervals.
*Significant difference compared to control (P<0.05)
∀Significant increase compared to preoperative measurements (P<0.001)

Graph 2: Comparison of Clinical Parameter (Pain) Between Groups on Different Time Intervals.
*Significant difference compared to control (P<0.05)
⊥Significant decrease compared to preoperative measurements (P<0.001)
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Trismus-ul rezultă din acumularea de lichid în fascii limitând
abilitatea pacientului de a funcţiona în mod corect în timpul hrănirii și
vorbirii [24]. Prezentul studiu a arătat că gelul HA încrucișat nu a
afectat trismus-ul în ziua a doua și a patra postoperativ. Oricum, a
rezultat într-o întoarcere la nivelul de bază MMO în a șaptea zi postoperativ în grupul de studiu dar nu în grupul de control. În contrast,
Koray et al. au raportat că HA nelegat spray a redus trismus-ul în a
doua zi post-operator, dar ambele grupuri s-au întors la nivelurile
MMO de bază până în a șaptea zi post-operator [8]. Aceasta se poate
datora metodei de aplicare: spray-ul HA a fost dat pacienţilor și
aceștia au fost instructaţi să îl folosească de trei ori pe zi, de fiecare
dată câte două pompiţe [8].
Osteita alveolară și infecţiile postoperatorii sunt cele mai
comune complicaţii după extracţia molarilor trei mandibulari, cu o rată
de 25-30% și respectiv 2-12% [25, 26]. Pentru a preveni aceste
complicaţii, ambelor grupuri le-au fost prescrise antibiotice. Nu au
apărut complicaţii post-operatorii la niciun pacient inclus în acest
studiu. Limitările prezentului studiu includ eșantionul mic și multiplele
examinări ulterioare.
Concluzii
Aplicarea gelului HA încrucișat în situl chirurgical al unui molar trei
mandibular impactat reduce edemul facial, durerea și trismus-ul.
Pentru a confirma rezultatele este nevoie de studii ulterioare pe
eșantioane mai mari.
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Quorum sensing and quorum quenching in the oral cavity – literature review
Sensibilitatea la cvorum la nivelul cavităţii orale – recenzie a literaturii
Cristian Raţiu1), Gabriela Ciavoi1), Cristina Purice2), Ioan Ţig1) Anca Porumb1), Oana-Cella Andrei 3)
1) Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine and Pharmacy, University of Oradea, 2) Private practice,
3) Department of Removable Prosthodontics, Faculty of Dentistry, UMF “Carol Davila” Bucharest

Abstract
The oral cavity is a dynamic and complex ecosystem whose balance is arbitrated by the different bacteria that make up the formation and care form
a specific structural entity - the oral biofilm. A level of imbalance is possible to create and create pathogenic bacteria with the appearance of the
disease station. It is known that bacteria remain or a number of social behaviors such as coordination of motility, to achieve antibiotic resistance,
creating virulence. By special system of signaling and coordination, the phenomenon of gram-positive measures can be kept and the celebrities can
be negative and can accept a unique one by detecting the quorum phenomena. Quorum testing is necessary to care through communication and
interbacterial cooperation. When administering the oral cavity, which is in the environment in care while there are over 1000 species of bacteria, it is
important to know the phenomenon of quorum and try to ask to act effectively in maintenance functions It is possible to face issues likely to return
and bring them home, much research is focused on the role of requirements that fit certain products and extracted from plants.
Keywords: Quorum sensing, Quorum quenching, allopath and homeopath treatment
Rezumat
Cavitatea bucală este un ecosistem dinamic și complex al cărui echilibru este arbitrat de diferitele bacterii ce îl constituie și care formează o entitate
structurală specifică – biofilmul bucal. Un dezechilibru la acest nivel va permite creșterea și dezvoltarea speciilor bacteriene patogene, cu apariţia
stării de boală. Bacteriile prezintă o serie de comportamente sociale, cum ar fi coordonarea motilităţii sau cooperarea în realizarea rezistenţei
antibiotice şi creșterea virulenţei. Prin sisteme speciale de semnalizare și coordonare, atât bacteriile gram-pozitive, cât și cele gram negative pot
acţiona ca un tot unitar, prin fenomenul de quorum sensing. Quorum quenching reprezintă fenomenul prin care se întrerupe această comunicare
și cooperare interbacteriană. La nivelul cavităţii orale, într-un mediu în care trăiesc peste 1000 de specii de bacterii, este importantă cunoașterea
fenomenelor de quorum sensing și quorum quenching, pentru a acţiona eficient în vederea menţinerii unei sănătăţii dentare și parodontale.
Acest lucru se poate face atât alopat cât și homeopat, multe cercetări fiind axate pe rolul de quorum quenching al unor produse și extracte din
plante.
Cuvinte-cheie: sensibilitatea la cvorum, tratament alopat și homeopat
Introducere
Trăim într-o lume populată de bacterii, corpul nostru fiind el însuşi un
rezervor unde se întâlnesc bacterii comensale, condiţionat patogene şi
patogene. Comparativ cu alte cavităţi naturale ale organismului, cavitatea bucală reprezintă un mediu ideal de creștere și dezvoltare a microorganismelor, rezultatul fiind o floră microbiană bucală complexă și
heterogenă (Tabelul I). Ecosistemul oral se definește ca fiind ansamblul
format din comunităţile microbiene de la nivelul cavităţii orale și mediul
lor abiotic.
Tubul digestiv este steril la naştere, dar, odată cu intrarea nou născutului
în contact cu mediul înconjurător, acesta îşi va pierde sterilitatea, iar flora
bucală va începe să se constituie. De la epoca lui Pasteur, biologia
moleculară a evoluat, ajungându-se ca astăzi să fie identificate în jur de
1000 de specii diferite de bacterii în cavitatea bucală [1]. Conform bazei
de date a Human Oral Microbiom, la nivelul cavităţii orale 49% din specii
sunt denumite oficial, 17% sunt nenumite încă dar cultivabile, iar 34%
sunt filotipuri cunoscute doar ca necultivabile [2]. Cavitatea orală a nounăscutului se comportă ca un situs foarte selectiv, puţine fiind microorganismele capabile să o colonizeze cu succes, iar pe cele care reușesc
le găsim sporadice și în număr mic. Această primă colonizare se
datorează imaturităţii imunologice a copilului. Înainte de vârsta de șase
luni, nou-născutul este edentat; singura suprafaţă disponibilă pentru aderenţă
fiind mucoasa orală, bacteriile capabile să adere vor fi doar cele cu afinitate
pentru celulele epiteliale, respectiv Streptococul mitis și salivarius [3].
Speciile pionere se vor instala definitiv în cavitatea orală a nounăscutului, formând microflora autohtonă. Aceste specii modifică şi
condiţionează ele însele noul mediu de viaţă. Odată cu erupţia dinţilor
temporari, apar și bacteriile cu afinitate pentru suprafeţele dure.
Streptococul mutans este predominant, însă tot în această perioadă
aderă și primele microorganisme anaerobe. Perioada dentiţiei mixte
reprezintă perioada în care organismul își va dezvolta capacitatea
imunitară prin producerea de anticorpi împotriva bacteriilor cu potenţial

patogen (apar microorganisme cu potenţial patogen din cauza fenomenelor inflamatorii locale caracteristice vârstei ) [4]. Pubertatea vine cu
modificarea florei orale, care va fi influenţată hormonal (prin estrogen și
progesteron); la adolescent, caracteristicile morfologice ale dinţilor definitivi tineri (fosete ocluzale adânci, spaţii interdentare mari, colet mai
pronunţat, crevase gingivale mai adânci) vor contribui la formarea şi la
acumularea plăcii bacteriene. Acum este constituită comunitatea climax
a microbiozei orale [5]. Vârsta adultă se caracterizează prin cumularea
mai multor factori care produc dezechilibre în comunitatea climax orală şi
determină apariţia unor disbioze. Vârsta a treia este însoţită de modificări
profunde în structura florei orale, determinate de scăderea fluxului salivar, de scăderea imunităţii sau de carenţe nutriţionale [2].
Flora personală specifică este formată dintr-un melanj de specii care
coabitează într-un spaţiu adaptat exigenţelor lor. Compoziţia florei personale variază în funcţie de caracteristicile mediului ambiant şi evoluează
urmărind schimbările de la nivelul cavitătii orale [6]:
- calitatea suprafeţelor (dentare, epiteliale, protetice),
- cantitatea salivei,
- calitatea nutrienţilor vehiculaţi de salivă şi fluidul gingival,
- tipul alimentaţiei,
- condiţiile fizico-chimice (temperatură, oxigen, pH).
Orice modificare la nivelul florei orale va produce disbioze, cu apariţia
patologiilor. Aceste disbioze [7] pot fi legate de:
- alimentaţie - consumul crescut de zaharuri va favoriza dezvoltarea
bacteriilor implicate în patogenia cariei dentare (Streptococul mutans și
lactobacili);
- placa bacteriană - cu apariţia unui dezechilibru cantitativ și calitativ, în
special al florei subgingivale, ce va conduce la instalarea bolii parodontale;
- edentaţie și protezare: protezarea parţială nu are un impact puternic
asupra microbiotei orale; în schimb, protezarea totală o perturbă profund;
- terapia cu antibiotice (factor favorizant).
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virulenţa sau rezistenţa [11,14]. În 2007,
Warborton [15] și colab. publică un studiu
despre populaţiile de streptococi rezistenţi la
doxicilină. Studiul se realizează înainte și după
tratamentul cu antibiotic. La începutul studiului,
înainte de tratament, se izolează Streptoccocus
sanguinis și se demonstrează că acesta este
rezistent la antibiotic și că se regăsește în
număr mic. După tratamentul cu doxicilină,
Streptoccocus sanguinis devine majoritar.
În același timp, Streptoccocus cristatus care
era sensibil la doxicilină devine rezistent la
acest medicament, dar și la eritromicină, prin
transfer de material genetic. Acest studiu
demonstrează existenţa unui transfer de gene
de rezistenţă de la o specie la alta, în cursul
tratamentelor cu agenţi antimicrobieni
desfăşurat în cadrul patologiilor cronice.
Tabelul I - Reprezentare grafică a relaţiilor metabolice dintre bacteriile orale [10]

Comunicarea interbacteriană (Quorum
sensing) este o adaptare la condiţiile de mediu,
esenţială pentru coexistenţa diferitelor specii
bacteriene în interiorul aceluiași biofilm.
În acest mod se creează complexe bacteriene
care cuprind până la 50 de specii diferite per
complex [8]. Coloniile rezultate interacţionează
între ele, dar și cu mediul înconjurător; orice
semnal elaborat va avea ca răspuns modificări
comportamentale bacteriene, care au ca scop
final creșterea și dezvoltarea lor, indiferent de
fluctuaţiile mediului. Principalele mijloace de
interacţionare
interbacteriană
sunt
comunicarea metabolică, cea chimică și cea
genetică. Procesul prin care microorganismele
monitorizează și reglează densitatea populaţiei
lor prin semnalizare chimică este denumit
senzor de quorum [9].
Comunicarea chimică se referă la senzorul
chimic care ajută bacteriile să comunice între
ele și le stimulează în coordonarea comportamentului lor. Multe boli ale oamenilor, plantelor
și animalelor sunt mediate de această comunicare. În prezent, sunt testate şi cercetate
diverse abordări pentru a inhiba această comunicare și pentru a controla bolile cauzate de
bacterii [10].
Quorum sensing influenţează formarea și
dezvoltarea plăcii bacteriene prin [11]:
- controlul funcţiilor biologice și metabolice;
- controlul factorilor de virulenţă și rezistenţă
bacteriană;
- controlul proceselor de sinergism și antagonism bacterian.
Comunicarea metabolică este esenţială în
cadrul dezvoltării bacteriene; în general,
produșii metabolici ai unei bacterii vor deveni
surse nutritive sau vor crea condiţii de mediu
favorabile creșterii și dezvoltării pentru altele [10].
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Exemple de comunicare metabolică:
a) Rolul comunicării în realizarea condiţiilor de
anaerobioză.
Prezenţa oxigenului nu permite iniţial decât
colonizarea suprafeţelor de către bacterii aerobe. Dar, odată oxigenul consumat, se vor crea
condiţii perfecte şi pentru cele anaerobe; de
exemplu, P. Gigivalis se dezvoltă doar în
prezenţa bacteriilor ce consumă oxigen, precum bacterii din specia Neisseria sau F.
Nucleatum [9,11]. Acelaşi fenomen se observă
şi pentru bacterii care au nevoie de un pH specific sau de un anumit tip de nutriţie [12].
b) Rolul comunicării la nivel de pH: majoritatea bacteriilor din interiorul biofilmului dentar
sunt sensibile la un pH acid, însă există bacterii
care prin produșii lor metabolici vor crea condiţii
de pH neutru. De exemplu, P. gingivalis este
sensibil la un pH inferior valorii de 6,5, dar
fusobacteriile sunt producătoare de amoniac
prin degradarea aminoacizilor prezenţi in
lichidul gingival. Prin producerea amoniacului,
fusobacteriile vor crește pH-ul local, favorizând
dezvoltarea P. Gingivalis [13].
c) Rolul comunicării în distribuţia elementelor
nutritive. Pentru rezidenţii biofilmului dentar,
elementele nutritive provin din alimentaţia gazdei, din detritusuri alimentare, din salivă,
lichidul sulcular și din produșii metabolici ai
altor bacterii [10,12].
Interacţiunea genetică se referă la schimburile
de material genetic între bacterii și are
consecinţe asupra fiziologiei biofilmului și
evoluţiei acestuia. Schimburile genetice se
referă în principal la virulenţă și rezistenţă.
Streptococcul Mutans care rezidă în interiorul
biofilmelor are capacitatea de a prelua ADN de
la alte specii prin intermediul bacteriocinelor
produse, modificându-și astfel metabolismul,

Sinergism si comensalism în quorum sensing
Începând de la formarea plăcii bacteriene,
microorganismele se folosesc unele de altele
pentru a se dezvolta, a se multiplica și a-și crea
condiţii favorabile în interiorul biofilmului.
Este clar că bacteriile au mai multe șanse de
supravieţuire în interiorul comunităţilor, decât
ca microorganisme planctonice. Studiile
realizate până în prezent demonstrează că
sinergismul și comensalismul nu sunt o opţiune,
ci o obligativitate, acest comportament oferind
șanse crescute de a supravieţui într-un mediu
aflat într-o permanentă schimbare.
De exemplu, Pariasamy și colab. [16] studiază
importanţa acestui comportament și observă
ca F. Nucleatum este incapabil să se multiplice
în interiorul biofilmului ca monospecie, dar
proliferează în prezenţa A. Naeslundi, și cu atât
mai mult când biofilmul este trio-specie,
incluzând speciile A. Naeslundi și S.oralis.
Virulenţă crescută în quorum sensing
Virulenţa bacteriilor este influenţată de prezenţa
a mai multor specii în interiorul aceluiaşi
biofilm; unele bacterii au capacitatea de a-şi
creşte virulenţa prin cooperarea cu alte specii
bateriene din sânul biofilmului [5], fenomen
denumit sinergie patogenică [17]. De exemplu,
o bacterie are capacitatea de a leza ţesuturile,
dar are nevoie de o altă bacterie pentru a se
nutri sau pentru adeziune, deci devine
dependentă de prezenţa altei specii. În acelaşi
timp, cele două pot fi dependente de o terţă
specie pentru apărare. Un alt factor care
determină modificarea virulenţei unei bacterii
este schimbul de material genetic între bacterii.
În acest sens, în interiorul plăcii dentare S.
gordonii achiziţionează material genetic de la
specii de Treponema, transformându-se astfel
din bacterie comensală în bacterie patogenă
[9, 17]. Quorum sensing joacă un rol la fel de
important în modularea virulenţei bacteriene.

Rezistenţă crescută la agenţii antimicrobieni
Principalele
mecanisme
prin
care
microorganismele din interiorul plăcii bateriene
devin rezistente la agenţii antimicrobieni [18]
sunt enumerate mai jos:
a) Anumite bacterii nu se mai divid în interiorul
biofilmului dentar și vor deveni rezistente la
antibioticele care acţionează în faza de
diviziune a acestora.
b) Bacteriile de la suprafaţa biofilmului dentar
care au fost distruse prin acţiunea antibioticeleor pot să devină o barieră fizică de protecţie
pentru celelalte bacterii din interiorul biofilmului.
c) Condiţiile stresante de mediu (modificare a
pH, T, sau prezenţa agenţilor antimicrobieni)
vor determina o creștere lentă a unor bacterii
care vor dezvolta în același timp o rezistenţă
crescută prin expunerea la același stimul o
perioadă mai îndelungată de timp. sau prin
simplul fapt că unele antibiotice au efect doar în
anumite stadii de evoluţie bacteriană (de exemplu, penicilinele sunt active 100% pe bacteriile
aflate în stadiul de multiplicare) [19].
d) Un alt mecanism este cel de inactivare
enzimatică: unele bacterii sunt producătoare de
betalactamaze, care vor anula efectul penicilinelor (prin dezintegrarea betalactaminelor).
e) Un agent patogen sensibil la un antibiotic
poate deveni rezistent dacă o baterie vecină îl
poate neutraliza, sau dacă produce o enzimă
care să îl degradeze.
f) Matricea [17] acţionează ca o barieră pentru
difuzarea antibioticelor (dar nu poate bloca în
totalitate acţiunea agenţilor antimicrobieni,
datorită canalelor de apă pe care le conţine);
această barieră este cu atât mai importantă, cu
cât biofilmul dentar este mai matur, nu lasă să
penetreze agenţii antimicrobieni cationici şi
serveşte ca ancorare pentru enzimele bacteriene capabile să distrugă antibioticele.
g) Protecţie genetică prin schimb de material
genetic.
Quorum quenching
Fenomenul de quorum sensing poate fi blocat
prin oprirea producţiei de molecule de semnal,
prin distrugerea moleculei de semnal și prin
împiedicarea moleculei de semnal de a se lega
de receptorul său [20]. Inhibarea detectării
quorumului poate fi realizată în mai multe
moduri, inclusiv degradarea enzimatică a
moleculelor de semnalizare, generarea semnalului de blocare și blocarea recepţiei semnalului. Inhibitorii senzorilor de quorum pot fi
grupaţi aproximativ în două categorii în funcţie
de structurile și funcţiile lor [21]. Un grup este
format din molecule care imită structural semnale senzoriale de quorum. Inhibitorii
interferează cu legarea semnalului
corespunzător la receptor sau scad concentraţia
receptorului [22]. Celelalte grupuri de substanţe
chimice mici includ inhibitori de enzime [23].
Diverse plante, alge și ciuperci produc molecule care ar putea juca un rol în inhibarea

detectării cvorumului în bacterii. Acestea includ:
hrean, usturoi, curcuma, alge marine roșii,
extract de grepfrut, nucșoară, busuioc,
cuișoare, piper negru [24,25,26].
Concluzii
Cunoașterea fenomenelor de quorum sensing
și quorum quenching este importantă pentru
specialiștii în domeniul sănătăţii orale, pentru
că această colaborare între bacterii poate
încetini sau împiedica un tratament eficient în
această sferă. Medicii stomatologi sunt puși de
multe ori în situaţia unor nereușite terapeutice,
fie ele parodontale, fie în sfera implantologiei
sau asistă la o inexplicabilă explozie de leziuni
carioase. În aceste cazuri trebuie luat în calcul
și fenomenul de quorum sensing bacterian și
trebuie încercată o terapie alopată sau
homeopată care să declanșeze quorum
quenching, adică să împiedice colaborarea
între bacterii. Aceste fenomen apare deopotrivă
atât la bacteriile gram pozitive, cât și la cele
gram negative și poate fi un fenomen adaptativ,
uneori însă cu o evoluţie neprevăzută.
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