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URMĂRIȚI
VIDEOCLIPUL

1,5
ORE

120

DE ELEMENTE DE ZIRCONIU

- 81 %
TIMP

- 73 %

CURENT ELECTRIC

NOU!
ZIRKONOFEN TURBO
VITEZĂ PESTE ORICE AŞTEPTĂRI!
-

Cameră rotundă de sinterizare pentru până la 120 elemente de zirconiu sau
3 punţi totale

-

interizare cu viteză ultra rapidă în numai 1,5 ore – structurile din zirconiu
pot ﬁ frezate, sinterizare şi faţetate în numai 2 ore şi 10 de minute

-

Calibrare independentă de temperatură

-

Colorare automată prin platforma complet automată de sinterizare

-

Funcţie de recuperare a sinterizării în caz de pană de electricitate

-

Număr mare de programe pre-setate adaptate la orice zirconiu Zirkonzan

-

Descărcaţi actualizări prin LAN sau WiFi

-

Crearea programelor individuale de sinterizare cu noul program

-

Ecran color tactil de mare rezoluţie 7” aﬁşare stare cu LED
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ZIRKONOFEN TURBO – ÎNCEPE O NOUĂ ERĂ
Cu noul Zirkonofen Turbo și programele sale de sinterizare
rapidă prestabilite, perfect adaptate ﬁecărui tip de zirconiu
Zirkonzahn, este acum posibilă sinterizarea structurilor mai
mici de zirconiu în aproximativ 1 oră și 30 de minute. Acesta
reduce timpul de procesare cu 81 % și reduce consumul de
energie electrică cu 73 %. O lucrare din zirconiu poate ﬁ
realizată și ﬁnalizată în doar 2 ore și 10 minute.

Forma rotundă a camerei de sinterizare asigură o distribuție
optimă a căldurii și o sinterizare uniformă a tuturor
elementelor de zirconiu. Cu un volum de 0,9 l, camera de
sinterizare poate conține până la 3 tăvi de sinterizare stivuite
una peste alta, care permit sinterizarea a până la 120 de
elemente de zirconiu într-un singur proces de sinterizare.
Dacă punţile sunt sinterizate cu un stabilizator de sinterizare,
trebuie folosită placa ceramică, care oferă spațiu pentru până
la 3 punţi totale.

1

SLOW PROGRAM – 12 H

GREU

≥5g
PE UNITATE

2

STANDARD PROGRAM – 8 H

MEDIU

3–5 g
PE UNITATE

CEL MAI SCURT PROGRAM – 45 MIN

3

SPEED PROGRAM – 6 H

LUMINĂ

2–3 g
PE UNITATE

NUMĂR MARE DE PROGRAME PRESTABILITE

4

ULTRASPEED PROGRAM – 1.5 H

SUPER UȘOR

≥2g
PE UNITATE

PROGRAME DE SINTERIZARE PERSONALIZATE

Programele Speed și Ultraspeed nu trebuie utilizate pentru sinterizarea unităților dentare cu o grosime a peretelui
mai mare de 4 mm. Prin urmare, atunci când se selectează viteza de sinterizare, trebuie să se acorde atenție grosimii
peretelui și greutății elementelor.
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Sinterizarea turbo de zirconiu în 1h30

120

Cameră de sinterizare rotundă cu cameră

4 MoSi2 de înaltă performanță

pentru până la 120 de elemente de zirconiu

elemente de încălzire

Cameră mare de sinterizare cu

Peste 1000 min. de timp de sinterizare

o capacitate de 0,9 l

pe program

Ecran color tactil 7”

Software nou, ușor de utilizat

Viteză de încălzire de până la 120 °C/min

Viteză de răcire de până la 60 °C/min

Temperatura maximă de sinterizare

Precizie de control de +/- 2 °C la

a 1700 °C

o temperatură ﬁnală de 1600 °C

Număr mare de programe prestabilite

Funcției Baking Recovery

USB
+

Actualizare prin LAN sau WiFi

Răcire automatizată prin răcire complet
automată a platformei de sinterizare

Calibrare independentă a temperaturii

Crearea de sinterizare

Design compact, modern, de înaltă

personalizată programe

calitate geamuri pline

Software-ul, dezvoltat intern, a fost reproiectat special pentru acest nou cuptor. Prin intermediul conexiunii la internet,
utilizatorul poate descărca și instala actualizările direct în cuptor, pentru a lucra întotdeauna cu cele mai recente funcții și
programe de sinterizare. Cu Zirkonofen Turbo, utilizatorul poate, de asemenea, să creeze programe de sinterizare individuale
pe lângă cele deja existente și să efectueze calibrări independente ale temperaturii. În cazul întreruperilor de curent, rezultatele
nesatisfăcătoare ale sinterizării sunt aproape imposibile datorită funcției de recuperare a coacerii (funcției Baking Recovery).
Într-adevăr, după o pană de curent, software-ul veriﬁcă dacă programul de sinterizare poate ﬁ ﬁnalizat în mod regulat fără a
compromite rezultatul sau dacă procesul de sinterizare trebuie suspendat, informând utilizatorul.

(1)

(2)

(3)

Cu ajutorul a trei tăvi de sinterizare suprapuse (1) (2) și a plăcii ceramice (3), cu Zirkonofen Turbo este posibilă sinterizarea a până la 120 de elemente
de zirconiu sau a trei punți cu arcadă completă cu stabilizator de sinterizare într-un singur proces. Pentru a preveni decolorarea sau contaminarea structurilor
de zirconiu, se recomandă să se plaseze peste baza tăvii de sinterizare granule speciale de sinterizare și să se acopere podurile cu un capac ceramic de protecție.
Noul capac ceramic de protecție, cu forma sa curbată, garantează o distribuție optimă a căldurii.
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SINTERIZAREA ULTRA-RAPIDĂ A STRUCTURILOR
MICI DE ZIRCONIU ÎN DOAR 1 ORĂ ȘI 30 DE MINUTE
Cu programele de sinterizare Ultraspeed, perfect adaptate ﬁecărui tip de zirconiu Zirkonzahn, este acum posibil să sinterizăm
structuri mici de zirconiu în 1 oră și 30 de minute, fără variații în ceea ce privește rezistența la ﬂexiune, culoarea și potrivirea.
O lucrare din zirconiu poate ﬁ realizată și ﬁnalizată în doar 2 ore și 10 minute!

1,5

8

ORE

ORE
SINTERIZARE CU PROGRAM STANDARD

SINTERIZARE CU PROGRAM ULTRASPEED

100 % POTRIVIRE PERFECTĂ

REZISTENȚA LA FLEXIUNE

PUNTE DE ZIRCONIU PRETTAU® 2
DISPERSIVE® ZIRCONIA CU 3 UNITĂȚI

REZISTENȚA LA FLEXIUNE

ZIRKONOFEN TURBO

100 % CULOARE
IDENTICĂ

8

100 % REZISTENȚĂ
EXCELENTĂ LA FLEXIUNE

1 30
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Stomatologul talentat
Dr. Adrian Mihail Nistor

„Oamenii mărginiţi caută numai să-și petreacă timpul, cei de talent să-l întrebuinţeze”
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860 - Unul din marii filozofi ai umanităţii, cunoscut mai ales pentru
lucrarea ,,Lumea ca Voinţă și Reprezentare”

Cred că fiecare dintre cititorii acestei reviste ne-am întrebat
într-o etapă a evoluţiei sale profesionale unde începe
aplicarea cunoștinţelor teoretice dobândite de-a lungul
studiilor universitare și prin ce mijloace le putem folosi eficient în practica zilnică din cabinet. Așa cum spunea un
mare psiholog ,,singura persoană cu care trebuie să te
compari ești tu, cel din trecut, iar singura pe care trebuie să
o întreci ești tu cel din prezent”(Sigmund Freud,1856-1939).
Încercăm în fiecare minut al activităţii stomatologice să ne
depășim, să creăm noi punţi dintre teorie și practică.
În goana zilnică după pacienţi, rezultate clinice, colaborări
cu laboratorul de tehnică dentară - toate împletite indisolubil
cu problemele personale care sunt mari consumatoare de
energie fizică dar mai ales emoţională - orice medic
stomatolog are o existenţă foarte complicată, ce nu se
poate compara cu viaţa multor medici din alte specialităţi
medicale.
V-aţi întrebat vreodată oare unde începe talentul unui medic
stomatolog și din ce etapă a carierei sale poate fi socotit un
profesionist desăvârșit ? Este necesar să fii doar muncitor
şi perseverent în activitatea de zi cu zi, chiar fără a străluci
prin talent?
Am participat în urmă cu câteva zile la premiera filmului
,,Scara” în producţia lui Vlad Păunescu, poate cea mai bună
realizare cinematografică românească pe care am vizionat-o. Rolul principal – Andrei, este interpretat de tânărul
actor Eduard Trifa, născut la Arad în 5 Oct. 1994 și care
realizează un rol remarcabil. M-am întrebat imediat oare
cum a reușit acest tânăr, cum și-a pus în valoare prin jocul
său toate calităţile actoricești? Iată ce declara acesta pe o
pagină media ,,Viitorul României” din 14 Sept. 2020:
„ Cu cariera nu știu unde vreau să ajung. Îmi doresc clar să
evolueze, dar concentrarea e pe lucru, nu pe planuri de
viitor. Oportunităţile sunt o consecinţă a muncii făcute bine,
nu o altă tactică de abordare a “succesului”. Oare noi
stomatologii obișnuiţi nu putem să devenim celebri prin
realizările noastre?
Fără îndoială că după efectuarea mai multor manopere-obturaţii coronare, obturaţii de canal, extracţii sau alte
proceduri - medicul stomatolog intră într-o rutină după
părerea noastră destul de periculoasă. Astfel se succed fără
întrerupere o multitudine de gesturi ce compun noţiunea de
,,manualitate” și concomitent creierul nostru este oarecum
protejat.
8
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A ieși din această obișnuinţă necesită un efort de voinţă
considerabil și se obţine în primul rând printr-o acumulare
continuă de cunoștinţe teoretice. Din fericire în această
perioadă de intense restricţii care ne-au lovit destul de tare
și pe noi stomatologii, există o ofertă de cursuri și congrese
on-line în toate disciplinele stomatologiei. Acumularea de
cât mai multe cunoștinţe teoretice aplicate în practica
zilnică de cabinet face cu siguranţă din noi, practicienii un
,,stomatolog talentat”.
,,Scopul meu în viaţă nu este doar să supravieţuiesc ci să
înfloresc, să fac asta cu pasiune, ceva compasiune, ceva
umor și ceva stil” spunea scriitoarea și poeta americană
Maya Angelou (1928-2014). Mi-au plăcut cuvintele ei
deoarece cred că ilustrează în puţine cuvinte parametrii
existenţiali ai fiecăruia dintre noi.

dentalTarget, Vol XVI, No. 3-4, (60-61), 11.2021

Aliaje dentare pe bază de Cobalt Crom
pentru proteze scheletate
MAGNUM HBA

MAGNUM H50

MAGNUM VIP-A

Se caracterizează prin rezistență ridicată la tracțiune
Proprietăți excelente de fluiditate, stabilitate si lustruire
Prelucrare ușoară
Strălucire și compactitate perfecte

MESA ITALIA srl

Via dell’Artigianato 37 - 25039 Travagliato (BS) - Italy
Tel. +39 030 6863251 - east-europe@mesaitalia.it - www.mesaitalia.it
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The importance of new generation alloys in the digital age
D.T. Daniele Rondoni, Savona, Italy
Importanța aliajelor de nouă generație în era digitală
Abstract: It is now clear that research and new technologies are reaching higher and higher standards every day, which allow companies
to develop more and more efficient materials and techniques in our sector. It becomes essential to better understand the characteristics and
behaviors of the materials that are proposed to us, dental technicians,
and then to offer a more objective technical and product suggestion to
the dentist, who in turn often faces important clinical choices for his patient. Therefore, as dental technicians, it is essential to expand more
and more the range of materials and solutions that need to be offered,
taking into account the different needs of patients and, consequently,
of our dental clients, especially in terms of prosthetics, where the standards of excellence achieved by modern materials force us to consider
what may be the ideal choice, considering all possible options. Today,
this also refers to non-precious dental alloys, where companies such as
MESA, due to new technological production processes, offer us high
quality alloys for different indications and able to exploit the new digital
technologies we have today in the laboratory or in combination. with
reliable analog techniques.
The aim of this article is to answer questions of permanent interest,
through clinical-technical and scientific evidence, to take into account
the most advanced materials for both optical and mechanical properties.
The need to expand knowledge on materials certainly arises from the
growing clinical requirements in both the aesthetic and functional field.
The growing number of cases solved on implants such as “Toronto bridge” and the search for simpler procedures from a clinical and technical
point of view and the need to simplify management both in the laboratory, but especially in the clinic, where issues such as simplified reoperation, maintenance and more chosen sustainability are fundamental
aspects for the success of our treatments and solutions.
Digital processes have certainly favored laboratory production pathways
and improved their control and therefore care in completion, but the
combination of these new technologies is certainly important, especially
when the need requires passive and high-precision alloy structures.
Key-words: Magmum Splendidum, cobalt/chrome, dental alloys, digital
technologies, CAD/CAM, Toronto bridge, ceramization, Noritake EX3,
layered ceramics, casting, cobalt/chrome milling.

Rezumat: Acum este clar că gradul de cercetare și noile tehnologii ating standarde din ce în ce mai ridicate în fiecare zi, care
permit companiilor să dezvolte materiale și tehnici din ce în ce mai
eficiente în sectorul nostru. Devine esențial să cunoaștem mai bine
caracteristicile și comportamentele materialelor care sunt propuse
noua, tehnicienilor dentari, și apoi să oferim o sugestie tehnică și
de produs mai obiectivă dentistului, care la rândul său se confruntă
adesea cu alegeri clinice importante pentru pacientul său. Prin urmare, ca tehnicieni dentari, este esențial să extindem din ce în ce
mai mult gama de materiale și soluții care trebuie oferite, având în
vedere diferitele nevoi ale pacienților și, în consecință, ale clienților
noștri stomatologi, în special în ceea ce privește protetica, unde
standardele de excelență atinse de materiale moderne ne obligă să
luăm în considerare ceea ce poate fi alegerea ideală, considerand
toate opțiunile posibile. Astăzi, acest lucru se referă și la aliajele
dentare neprețioase, unde companiile precum MESA, datorită noilor procese tehnologice de producție, ne oferă aliaje de înaltă calitate pentru diferite indicații și capabile să exploateze noile tehnologii
digitale pe care le avem astăzi în laborator sau în combinație cu
tehnici analogice fiabile.
Obiectivul acestui articol este de a răspunde la întrebări de interes
permanent, prin dovezi clinico-tehnice și științifice, pentru a lua în
considerare cele mai avansate materiale atât pentru proprietăți optice, cât și mecanice. Necesitatea extinderii cunoștințelor asupra
materialelor apare cu siguranță din cerințele clinice din ce în ce
mai mari atât în domeniul estetic, cât și în cel funcțional. Numărul
tot mai mare de cazuri soluționate pe implanturi precum „Toronto
bridge” și căutarea unor proceduri mai simple din punct de vedere
clinic și tehnic și necesitatea simplificării managementului atât în
laborator, dar mai ales în clinică, unde aspecte precum reoperarea
simplificată, întreținerea și mai ales durabilitatea sunt aspecte fundamentale pentru succesul tratamentelor și soluțiilor noastre.
Procesele digitale au favorizat cu siguranță căile de producție din
laborator și îmbunătățesc controlul acestora și, prin urmare, îngrijirea în finalizare, dar combinația acestor noi tehnologii este cu siguranță importantă, mai ales atunci când necesitatea cere structuri din
aliaj pasiv și de înaltă precizie.
Cuvinte cheie: Magmum Splendidum, cobalt/crom, aliaje dentare,
tehnologii digitale, CAD/CAM, Toronto bridge, ceramizare, Noritake
EX3, ceramică stratificată, turnare, frezare cobalt/crom.
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Cazul 1 - Soluție ceramică pe structură
din aliaj turnat cu cale total analogică
După ce am primit impresia analogică (Foto 2), continuăm cu dezvoltarea consecventă a modelului de precizie în ghipsul clasa 4 și
zona gingivală din cauciuc.(Foto 3)
O atenție deosebită este acordată construcției unui cadru din rășină
turnabilă în conformitate cu protocolul riguros de pasivare conform
„Dr. White” care asigură o stabilizare a structurii prin respectarea
contracției rășinii roșii. (Foto 4)
Odată ce cadrul a fost stabilizat și apoi toate elementele implantului
au fost conectate, putem continua cu modelarea cu ceară termică a
anatomiei de susținere a furnirului ceramic. (Foto 5)
Pentru transformarea în aliaj Cr-Co pentru ceramizare în mod tradițional în ultimii ani, în ciuda evoluției digitale, s-au văzut evoluții ale

12

tehnicii de turare, găsind tehnica „unui singur canal” foarte eficienta,
caracterizată prin forma „geamandurii” a rezervei în centrul termic, pentru a
controla mai bine fazele de răcire ale aliajului. (Foto 6)
Am selectat aliajul MESA MAGNUM SPLENDIDUM (Foto 7) Type 3 cu un
CTE de 14.2-14.4 care ne va permite o ceramizare stabilă și confortabilă cu
ceramica Noritake EX3 și o stabilitate ideală datorită durității Vickers performante 273 HV10 și rezistenței la sarcină de 361 MPa.
Pentru a adapta cu precizie structura la modelul master, este esențial să
se efectueze un tratament termic de stabilizare și omogenizare a aliajului
într-un cuptor ceramic. (Foto 8-9)
După testele obișnuite de verificare în gura pacientului, putem continua
cu opacificarea cromatică ceramică a structurii după tratarea suprafeței
structurii, sablarea cu dioxid de aluminiu și apoi oxidarea într-un cuptor ceramic. (Foto 10-11)
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Putem continua cu straturile ceramice și fazele de ardere respectând
culoarea și forma. Un factor important va fi testul de montare post-ceramizare. (Foto 12-13)
Stabilitatea aliajului este fundamentală, ceea ce garantează montarea de precizie chiar și după diferite arderi ale ceramicii. Datorită
compoziției și structurii sale, aliajul selectat de MESA garantează o
revenire termică precisă și pasivă în faza de răcire simultană cu ceramica, pe care va trebui să o verific prin „testul Sheffield”. (Foto 14)
Stabilitatea trebuie găsită și după fazele de lustruire a cuptorului,
fenomen care este favorizat de calitatea înaltă a aliajului MESA în
combinație cu respectarea protocolului de tratament termic postfuziune. (Foto 15-16-17-18)
În plus, există un grad ridicat de lustruire mecanică a zonelor metalice expuse, obținut într-un mod simplu și eficient pentru a garanta, de
asemenea, protecția bacteriană. (Foto 19-20)

Cazul 2 - Soluție ceramică stratificată pe o structură din
aliaj Cr-Co obținută cu sistem CAD/CAM
Procedura de lucru s-a născut analog cu dezvoltarea modelelor master de precizie din ghipsul clasa 4. (Foto 21-22)
Având la dispoziție tehnologia CAD/CAM, continuăm cu un proiect digital pe care îl transformăm într-un prototip care ne va servi pentru a
proiecta pentru acest caz structura din aliaj frezat care este rezultatul
anatomic al prototipului testat și aprobat de medic. (Foto 23)
Pare că noile sisteme CAD/CAM garantează astăzi un sprijin valid
pentru producțiile laboratorului dentar, nu numai pentru „procesele
albe”, cum ar fi polimerii și zirconiul, ci și pentru procesele metalice.
(Foto 24)
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Pentru experiența noastră, găsim interesantă utilizarea discului
MESA MAGNUM SPLENDIDUM Cr-Co pentru frezare, tipul 3. Pentru aceste tipuri de structuri, datorită CTE 14.2-14.4 este ideal pentru
acoperirile ceramice estetice EX3, unde combinația dintre duritatea
Vickers 273 HV10 și rezistența la sarcină 361 MPa ne va garanta o
stabilitate mare. (Foto 25)
Aceste tipuri de structuri metalice sunt extrem de precise și pasive
asupra sistemelor; datorită stabilității, derivată din calitatea aliajului
de dicat MESA, dar mai ales și în acest caz, este decisiv un tratament
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Pentru acest tip de soluție, este de asemenea important să reproducem zona gingiei roz așa cum vedem odată ce procesul este
finalizat. (Foto 31-32)
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termic stabilizant, capabil să anuleze tensiunile mecanice acumulate
de structură în fazele de frezare, va rezulta și după fazele de procesare a acoperirii estetice. (Foto 26-27)
După procedurile termice și adaptarea, și în acest caz, procedăm cu
teste clinice înainte de stratificarea ceramică. (Foto28)
Combinația dintre ceramica sintetică EX3 Noritake și aliajul Cr-Co
ne garantează un protocol de lucru fiabil în care este evidențiat
un camuflaj estetic, dar și o stabilitate pasivă cu mai multă ardere
până la sfârșitul lucrului în laborator. (Foto 29-30)

33
Soluțiile de acest tip pot garanta estetica combinată cu funcția, dar
si o inspecție igienică excelentă de către pacient și întreținerea de
către igienist. (Foto 33)
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USE OF CBCT IN ENDODONTIC THERAPY
UTILIZAREA CBCT ÎN TERAPIA ENDODONTICĂ
Dr. Bogdan Oprea1,2 Dr. Angelica Oprea1, Dr. Iulian Ţigău1, Dr. Alina Liteanu1, Bianca Oprea3, Paula Tiugan2,
1) Private practice - Corident Pro
2) Faculty of Medicine “Lucian Blaga” University of Sibiu
3) University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology „George Emil Palade” of Târgu Mureș
Abstract
The CBCT is undoubtedly the new quality standard for radiological examination
in dentistry. The transition from 2D to 3D imaging is a big step forward for all
areas of dentistry. Without denying or neglecting the qualities of 2D Xray
imaging, it is time to turn our attention to 3D imaging that paves the way for
another level of quality information of which the dentist can benefit for
examination, diagnosis, planning and control. Initially used mainly as an
indication for surgical pathology / implantology, CBCT has a great potential to
become an essential element of diagnosis and planning for many other areas of
dentistry, including endodontics. In this article we will present how CBCT and
associated software can be used in daily practice to increase the quality of
endodontic treatments.
Key-words: Orthophos SL, CBCT, x-ray, endodontics, software, SICAT Endo,
imaging 2D, imaging 3D, periapical xray, treatment planning, ALARA, Low Dose
Rezumat
CBCT-ul reprezintă, fără urmă de îndoială noul standard de calitate în ceea ce
privește examinarea radiologică în stomatologie. Trecerea de la imagistica 2D la
cea 3D reprezintă un mare pas înainte pentru toate domeniile stomatologiei.
Fără a nega sau neglija calităţile radiografiilor 2D, este momentul să ne
îndreptăm atenţia spre imagistica 3D care deschide calea spre un alt nivel al
calităţii informaţiei pe care medicul stomatolog o are la
dispoziţie pentru
examinare, diagnostic, planificare și control.
Folosit iniţial în special ca indicaţie pentru patologia chiurgicală - implantologie,
CBCT-ul are un mare potenţial să devină un element esenţial de diagnostic și
planificare pentru foarte multe alte domenii ale stomatologiei inclusiv endodonţia.
În cadrul acestui articol vom prezenta modul în care CBCT-ul și Software-urile
asociate pot fi utilizate în practica cotidiană pentru creșterea calităţii
tratamentelor endodontice.
Cuvinte cheie: Orthophos SL, CBCT, radiografie, endodonţie, software, SICAT
Endo, imagistică 2D, imagistică 3D, radiografie periapicală, planificarea
tratamentului, ALARA, doză scăzută

Introducere
Examinarea radiologică reprezintă o componentă esenţială a protocolului de
diagnostic, planificare și realizare a oricărui tratament endodontic. Deși radiografia
periapicală a reprezentat pentru decenii sursa de informaţii radiologice, aceste
tipuri de radiografii au limite clare, impuse de formatul lor 2D.
Apariţia CBCT-ului (3D) a permis depășirea limitelor oferite de radiologia 2D și
extinderea utilizării lui în foarte multe din domeniile stomatologiei.
În domeniul endodonţiei, CBCT-ul își găsește utilizarea de-a lungul întregului protocol terapeutic: diagnostic, planificare, execuţie, control imediat și pe termen lung.

Orthophos SL 3D
Unitate de imagistica 3D
de la Dentsply Sirona
dentalTarget, Vol XVI, No. 3-4, (60-61), 11.2021

Diagnostic
Diagnosticul în endodonţie se bazează pe: evaluarea semnelor subiective
descrise de pacient, istoricul medical și dentar, examenul clinic și radiologic.
Examenul clinic este pasul preliminar înainte de a stabili tipul de examen radiologic necesar. Alegerea între examinarea 2D și cea 3D trebuie să ţină cont de
raportul dintre beneficiile oferite de cantitatea suplimentară de informaţii și
protecţia pacientului. Nu trebuie neglijat faptul că CBCT-ul este o tehnologie care
utilizează radiaţii X iar utilizarea lui trebuie să aibă mereu în vedere reducerea
potenţialelor riscuri și maximizarea beneficiilor pacienţilor.
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Radiografia 2D este limitată în special de comprimarea
informaţiilor 3D într-o imagine 2D care conduce la suprapunerea elementelor anatomice cu consecinţe negative asupra
calităţii informaţiilor. Examinarea CBCT depășește aceste
neajunsuri, permiţând o vizualizarea 3D a relaţiei dinţilor cu
structurile anatomice învecinate, iar în cazul tratamentelor
endodontice o vizualizare 3D a sistemului endodontic al
fiecărui dinte la o rezoluţie acceptabilă și cu o doză redusă de
radiaţie. Ee J și colaboratorii (Bibliografie pct. 2) au publicat
un studiu care a comparat diferenţele între alegerea planurilor de tratament folosind iniţial radiografia periapicală și apoi
CBCT-ul. Una din concluziile studiului a relevat o variaţie între
56,6% și 66% a modificării diagnosticului și a planului de
tratament stabilit pe baza radiografiei periapicale după
examinarea CBCT.
În etapa de diagnostic, CBCT-ul poate fi util pentru:
• detectarea leziunilor periapicale de dimensiuni mici, înainte
ca acestea să fie vizibile pe radiografiile 2D;
•
diagnosticul
diferenţial
al
leziunilor
extinse
radiotransparente de variaţiile normale ale densităţii osoase;
• evaluarea leziunilor periapicale din punct de vedere al
dimensiunii și localizării (fig.1);
• diagnosticul diferenţial în cazul durerilor difuze cu etiologie
necunoscută și identificarea relaţiilor neobișnuite cu
structurile anatomice;
• identificarea fisurilor/ fracturilor radiculare dificil de
identificat pe o imagine 2D. Este cazul, în special, al
fracturilor radiculare verticale;
• identificarea resorbţiilor interne și/sau externe;
• evaluarea traumatismelor dentare;
• identificarea canalelor radiculare suplimentare la dinţii cu
tratamente endodontice deja realizate și cu simptomatologie
nespecifică ( Fig.2) - Bibliografie pct. 1.

Fig. 1 Evaluarea unei leziuni periapicale la nivelul dintelui 1.2 pe o
examinare CBCT (Orthophos SL).

Fig. 2 Molarul 1.7 cu simptomatologie nespecifică: sensibilitate la percuţie
laterală.
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Radiografia periapicală (Fig. 2, stânga) sugerează un tratament endodontic reușit în timp ce secţiunea axială din cadrul
CBCT-ului de diagnostic (mijloc) identifică canalul MB2 netratat. Secţiunea axială în cadrul CBCT-ului de control (dreapta)
ilustrează obturaţia radiculară la nivelul canalului MB2.
În conformitate cu declaraţia comună a Asociaţiei Americane
a Endodontiștilor și a Academiei de Radiologie Orală și
Maxilo Facială publicată în 2015 (Bibliografie pct. 3),
utilizarea CBCT-ului ca instrument de diagnostic este indicată
în următoarele situaţii:
1. Pacienţi cu simptome și semne clinice nespecifice sau
contradictorii asociate dinţilor trataţi sau netrataţi endodontic;
2. Diagnosticul și managementul traumatismelor dentoalveolare limitate, fracturilor radiculare, luxaţii și/sau deplasarea
dinţilor cu fracturi alveolare localizate fără alte leziuni extinse
la nivelul ţesuturilor moi sau a altor zone maxilo-faciale;
3. Localizarea și diagnosticul diferenţial al resorbţiilor interne
sau externe cu stabilirea unui prognostic și al unui plan
terapeutic adecvat;
4. Acolo unde radiografia 2D nu este concludentă pentru a
diagnostica o fractură radiculară verticală.
În segmentul examinării radiologice, CBCT-ul reprezintă
instrumentul cel mai sigur (la ora actuală) pentru stabilirea
unui diagnostic precis.
Diagnosticul în endodonţie va influenţa:
• luarea deciziilor terapeutice, inclusiv decizia ” go/no go” =
tratament vs. extracţie.
• diagnosticul corect va influenţa alegerea protocolului medical ales.
• INDIFERENT de diagnosticul stabilit și protocolul terapeutic
ales este necesară cunoașterea cu maximă precizie a
particularităţilor anatomice ale sistemului endodontic care
urmează să fie tratat.
Planificarea și execuţia
CBCT-ul are capacitatea să ofere informaţii 3D la o rezoluţie
acceptabilă și cu o doză relativ redusă de iradiere despre
sistemul endodontic al dintelui/ dinţilor de interes.
Analiza tridimensională a sistemului endodontic al dintelui
care urmează să fie tratat va permite o foarte precisă
recunoaștere a poziţiei orificiilor de intrare în canalele radiculare, a traseului și lungimii canalelor radiculare, a poziţiei
foramenului apical și a relaţiei cu structurile anatomice
învecinate.
Absenţa unei planificări prealabile a tratamentului endodontic
poate conduce la erori sau accidente operative. Din acest
punct de vedere este iluzoriu să ne bazăm pe o imagine 2D
pentru a planifica o intervenţie într-un spaţiu 3D. CBCT-ul
poate identifica particularităţi “invizibile” pe radiografia 2D și
poate permite realizarea unui plan de tratament mult mai
predictibil.
În această etapă își găsesc rolul software-urile suplimentare
specifice, care pe baza examinării CBCT pot permite o
analiză și planificarea mult mai precisă și exactă a tratamentului endodontic.
Software-ul SICAT ENDO ( SICAT Gmbh) pe care îl folosim
în clinica noastră împreună cu CBCT-ul Orthophos SL3D
(produs al Dentsply Sirona) permite analiza tridimensională a
sistemului endodontic și planificarea viitorului tratament.
Utilizarea acestui program (care poate fi folosit pentru orice
tip de CBCT) oferă răspunsuri pentru cele mai sensibile
aspecte tehnice ale unui tratament endodontic:
• Accesul - stabilirea poziţiei și profunzimii orificiului de acces.
dentalTarget, Vol XVI, No. 3-4, (60-61), 11.2021

• Identificarea tuturor canalelor radiculare în plan
tridimensional (cu posibilitatea vizualizării la 360o).
• Instrumentarea prin marcarea traseului fiecărui canal
radicular cu măsurarea exactă a lungimii. Posibilitatea
stabilirii punctelor de referinţă ocluzale prin suprapunerea
amprentei optice va contribui la creșterea preciziei
măsurătorilor virtuale și transpunerii lor în practică.
(Fig. 3, 4, 5, 6).

Fig. 3 Situaţia clinică iniţială: Molarul 3.6 cu coroană finală prezintă
pulpită ireversibilă.

Fig. 4 Etapa de planificare: Stânga: marcarea traseului canalelor radiculare; Dreapta: suprapunerea amprentei optice și stabilirea zonei de acces
pe suprafaţa ocluzală.

Proiectarea la nivelul suprafeţei ocluzale a traseului fiecărui
canal radicular va permite identificarea zonei în care să se
realizeze orificiul de acces cu sacrificiu minim de substanţă
dentară dar care să permită fiecărui instrument endodntic să
acceseze canalul radicular fără tensiuni și curburi suplimentare. Experienţa noastră clinică ne-a demonstrat că cele 5-10
minute petrecute pentru analiza și planificarea tratamentului
cu ajutorul SICAT ENDO au condus la o scurtare cu aproximativ 20-25% a timpului necesar pentru realizarea tratamentului endodontic efectiv prin reducerea timpului necesar
identificării accesului și prin alegerea strategiei de preparare
mecanică în concordanţă cu particularităţile anatomice ale
fiecărui canal radicular.
Practic cele 5-10 minute de planificare oferă nu doar o
reducere a timpului de lucru dar și o creștere a calităţii tratamentului prin câștigul în precizie, predictibilitate, ergonomie
(pentru echipa medicală) și confort (pentru pacient).
Nu mai există surprize. Toate aceste avantaje sunt cu atât
mai evidente în cazul retratamentelor endodontice.
Controlul
După finalizarea tratamentului endodontic este extrem de
importantă evaluarea acestuia, evaluare care, bineînţeles,
nu se poate face decât radiologic. Aceleași limitări ale
radiografiilor 2D, pe care le-am discutat la etapele de diagnostic și planificare, le vom regăsi și în etapa de control.
Variabilitatea morfologică a sistemului endodontic (în special
în ceea ce privește poziţionarea foramenului apical) poate să
conducă la erori în aprecierea reușitei sau nu a unui
tratament endodontic.
În același timp, dacă luăm în considerare criteriile de calitate
în evaluarea obturaţiei radiculare așa cum au fost ele
enunţate în ghidul publicat de AAE (American Association of
Endodontists), vom constata că CBCT-ul este singurul în
măsură să ne ofere informaţiile pentru evaluarea corectă a
acestor criterii. Conform AAE, evaluarea radiologică a unui
tratament endodontic de succes trebuie să evidenţieze:
• prezenţa materialului de obturaţie radiculară până la nivelul
apexului, fără exces de material în ţesuturile periapicale;
• umplerea tridimensională a sistemului radicular al dintelui
cu material de obturaţie;
• omogenitatea și densitatea radiologică uniformă a
materialului de obturaţie în întregul sistem radicular (fig. 7)

Fig. 5 Etapa clinică: realizarea accesului minim invaziv pe baza
planificării și accesarea tuturor celor trei canale radiculare din poziţia
optimă.

Fig. 7 Controlul radiologic 3D cu ajutorul SICAT Endo al unui alt tratament
endodontic permite evaluarea rezultatului pe baza celor 3 criterii enunţate
de AAE.

Fig. 6 Rezultatul Aspectul clinic (stânga) și controlul radiologic 3D (dreapta).
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Concluzii
Numeroasele studii care analizează utilizarea CBCT-ului în
endodonţie evidenţiază avantajele utilizării lui în detrimentul
clasicei radiografii periapicale. Cantitatea suplimentară de
informaţii oferite de CBCT va conduce la un diagnostic mult
mai precis și la o eficienţă mai mare în managementul
cazurilor endodontice complexe. Nu mai poate fi neglijată
diferenţa majoră de calitate a informaţiei între 2D și 3D și
importanţa acestor informaţii în diagnosticul, planul și controlul unui tratament.
Utilizarea software-urilor specializate, cum este SICAT ENDO
permit o și mai bună utilizare a informaţiilor oferite de CBCT.
Planificarea prealabilă a tratamentului endodontic în SICAT
ENDO permite o predictibilitate mai mare a rezultatului final și
o creștere a ergonomiei și confortului pacientului.
CBCT-ul ar trebui să reprezinte noul standard de calitate în
ceea ce privește examinarea radiologică a unui pacient care
urmează să primească tratamente dentare, inclusiv
endodontice.
Desigur că indicaţia de examinare CBCT trebuie luată doar
după un riguros examen clinic și doar după ce se constată că
situaţia clinică a pacientului justifică (prin numărul de diagnostice necesare) cantitatea de informaţii oferită de CBCT.
Ţinând cont de evoluţia tehnologică recentă care a permis
apariţia unor noi generaţii de aparate capabile să reducă
semnificativ dozele de iradiere necesare pentru realizarea
unui CBCT putem afirma că balanţa cantitate/ calitate
informaţii - securitate radiologică înclină din ce în ce mai mult
în favoarea examinării CBCT.
În special în cazul endodonţiei utilizarea FOV de 5x5cm
permite nu doar reducerea dozei de iradiere dar și creșterea
calităţii/ rezoluţiei imaginii.
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Analiza principiilor ALARA - cea mai mică doză care ne oferă
informaţia utilă într-o singură examinare ne conduce spre
alegerea examinarii CBCT. De ce? Pentru că o singură
investigaţie radiologică (CBCT-ul) ne oferă TOATE informaţiile
de care avem nevoie pentru stabilirea tuturor diagnosticelor
și planificarea tuturor tratamentelor de care pacientul are
nevoie.
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CanalPro™ Jeni

Sistem de asistență digitală pentru
pregătirea canalului

Jeni – fiți gata – start!
„Navigare” autonomă în canalul
endodontic, datorită unui software
revoluționar

Potrivit perfect cu sistemul nostru
de ace endodontice

Noul endomotor CanalPro Jeni are un sistem de asistență
digitală în curs de patentare pentru pregătirea canalului,
care utilizează algoritmi complecși pentru a controla
mișcarea acului endodontic la intervale de milisecunde.
Profilul de mișcare al acului se adaptează continuu
la anatomia individuală a canalului radicular

Patru sisteme de ace endodontice NiTi sunt programate
special pentru utilizarea cu modul Jeni

HyFlex
EDM

Recomandarea de irigare este indicată printr-un
semnal acustic
Datorită localizatorului de apex integrat, este
posibilă o măsurare continuă a lungimii de lucru
în timp real

006789 06.21

Doriți să fiți condus în timpul
pregătirii canalului radicular? Atunci
rezervați-vă locul de comandă!

jeni.coltene.com
22

recenzie

Rezervați o
demonstrație!
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HyFlex
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2Shape*

The journey is the reward - case report
“Călătoria este propria ei răsplată” – prezentare de caz
Dr Silviu Bondari, France
Traducere din “roots international / 4.2020” http://epaper.dental-tribune.com/dti/5fd5c44a31ec4/#34

Abstract
During a revision, the optimal canal shape is not always that obvious at the start. Fortunately, modern assistance
systems guide the dentist step by step through the individual root canal anatomy. In the following case, I will present
how I used a new digital endodontic co-pilot to support me in navigating to the apex.
Key-words: Digital assistance system for canal preparation.
Rezumat
În timpul unei refaceri, forma optimă a canalului nu este întotdeauna atât de evidentă la început. Din fericire, sistemele
moderne de asistenţă îl ghidează pe medicul stomatolog pas cu pas prin anatomia individuală a canalului radicular.
În cazul următor, voi prezenta modul în care am folosit un nou copilot endodontic digital pentru a mă ajuta în
navigarea către apex.
Cuvinte-cheie: Sistem de asistenţă digitală pentru pregătirea canalului radicular.
Introducere

1

2

Fig. 1: Radiografia tratamentului iniţial al dintelui # 36 cu cinci ani înainte.
Fig. 2: Imagine radiografică pre-op a dintelui # 36 la retratare.

În timp ce călătoresc cu mașina, oamenii s-au obişnuit
de mult timp să folosească un sistem de navigaţie sau o
aplicaţie. Copilotul digital cunoaște regulile de trafic,
raportează și evită obstacole și, în caz de îndoială, chiar
reacţionează mai repede decât șoferul uman.
Visul mult îndrăgit de conducere autonomă fiabilă se
pare că acum se împlineşte și în endodonţie.
Datorită unui nou concept de acţionare, motoarele endodontice moderne oferă medicului dentist un sprijin cvasi
activ atât în prepararea mecanică, cât și în cea chimică.
Mişcarea şi viteza variabilă a acului sunt controlate
continuu de un algoritm complex – şi modificate într-o
milisecundă, în funcţie de rezistenţa şi tensiunea de pe
ac. În același timp, copilotul electronic semnalizează
acustic când și cât de des este necesară irigarea.
Astfel de sisteme de asistenţă sunt de mare ajutor, în
special în timpul refacerilor în care cursul canalului din
faţă nu este chiar evident de la început.
Aşa a fost și în cazul acesta, de retratare la mandibula
stângă, raportat aici.
Parodontita periapicală a dintelui # 36

3

4

Fig. 3: fișier REMOVER in situ. (Imagine: © COLTENE).
Fig. 4: Motor endodontic CanalPro Jeni complet automat (Imagine: © COLTENE).
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Pacientul în vârstă de 30 de ani a fost diagnosticat pentru prima dată cu pulpită acută la un molar mandibular
încă din anul 2015.
Dintele # 36 a primit terapie de canal și a fost apoi
obturat prin tehnica de condensare verticală cu gutapercă
și cu un sigilant cu două componente (Fig. 1).
Din păcate, succesul tratamentului nu a fost de lungă
durată. În 2020, pacientul s-a prezentat din nou la
cabinet cu simptome de durere acută.
Diagnosticul radiografic a confirmat suspiciunea de
parodontită periapicală în jurul ambelor canale radiculare
ale dintelui tratat # 36 (Fig. 2).
Pacientul a acceptat în cele din urmă tratamentul de
refacere necesar.
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Pregătirea cu acul de îndepărtare
Primul pas decisiv în retratare este îndepărtarea
completă a umpluturii necorespunzătoare sau îmbătrânită
de gutapercă. În acest scop, folosim în practica noastră
ace speciale de îndepărtare (Fig. 3).
Acul 30 / .07 MicroMega REMOVER (COLTENE) se
adaptează flexibil la forma individuală a canalului.
În acest caz, am slăbit materialul de obturaţie existent, în
acest mod fără a utiliza solvenţi suplimentari. La o viteză
de 1.000 rpm cu rotaţie continuă, acul filigran a fost introdus în două treimi din canal. Datorită vârfului instrumentului fără tăiere, dentina din jur a fost scutită cât mai mult
posibil. Această componentă suplimentară de siguranţă
s-a dovedit a fi foarte valoroasă în munca de zi cu zi.
Ulterior, utilizarea acelor adecvate de nichel-titan (NiTi)
este recomandată pentru modelarea ulterioară a canalului. Rădăcina distală rămasă a fost tratată cu HyFlex
EDM OneFile cu piesa de mână contra-unghi la 500
rpm. 20 / .05 HyFlex Acul EDM a fost utilizat în canalele
meziale. Viteza a fost, de asemenea, de 500 rpm. Cu
acele de eliminare, gutaperca existentă ar putea fi
eliminată surprinzător de rapid și ușor. În câteva secunde
s-a obţinut un acces curat la treimea apicală.
Spre rădăcină pe pilot automat
Și mai interesant pentru noi a fost test drive-ul cu noul tip
de sistem digital de asistenţă endodontică.
CanalPro Jeni - endomotorul cu sistem de “navigare”
autonomă şi program revoluţionar de la COLTENE a
fost utilizat pentru prima dată pentru efectuarea
prepararării mecanice și chimice în cazul descris (Fig. 4).
Motorul poartă numele dezvoltatorului său, dr. Eugenio
Pedullà. O lungă perioadă de timp, stomatologul italian
s-a preocupat despre cum ar putea fi folosit conceptul de
conducere autonomă şi în endodonţie, pentru o terapie
sigură și mai puţin predispusă la erori.
Rezultatul este un motor endodontic complet automat
care își găsește drumul în mod independent prin canalul
radicular.
Aplicaţia este relativ simplă: lucraţi constant cu o
presiune ușoară de la aspectul coronal spre cel apical.
Între timp, motorul decide independent asupra secvenţei
de mișcare corespunzătoare. În acest scop, software-ul
sistemului de asistenţă folosește algoritmi complecşi
care fac totul posibil.
La fiecare milisecundă, dispozitivul controlează mişcările
variabile ale acului și reglează continuu mișcarea de
rotaţie, viteza și cuplul.
Stresul inutil al acului este, de asemenea, corectat
continuu de Jeni.
Selectarea secvenţei NiTi corespunzătoare pe ecranul
tactil s-a facut rapid și ușor.
Cu toate acestea, a fost nevoie să mă obișnuiesc cu
lucrările preliminare în canal, de la coronală la apicală,
deoarece eram obișnuit să progresez cu atenţie într-o
mică mișcare de ciocănit în jos, bazându-mă pe f
eedback-ul tactil. Cu Jeni, dentistul doar ţine piesa de
mână contra unghi; motorul face restul și reglează rotaţia
la anatomia canalului radicular.
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Fig. 5 și 6: Imagini radiografice postoperatorii.

Această „muncă în echipă” face, de asemenea, terapia
canalului radicular mult mai eficientă și mai puţin
predispusă la erori. După reticenţa mea iniţială, am
devenit mai încrezător și am avut încredere în Jeni care
indică la timp când lucrurile ar putea deveni complicate
în canal. Copilotul digital indică, de asemenea, când
este timpul să schimbaţi acele și când să irigaţi.
În săptămânile complicate, cu multe tratamente și
urgenţe, veţi fi destul de recunoscători să aveţi o garanţie
suplimentară ce vă va reaminti subtil pasul următor al
procesului de tratament.
Pentru modelarea finală a canalului, 25 / ~ HyFlex EDM
OneFile a fost folosit în canalele meziale. S-a utilizat un
Ac EDM 40 / .04 în canalul distal.
Rezultatul pe radiografie după obturaţie a fost extrem de
plăcut. Sperăm că va fi mai durabil decât prima abordare
de tratament de acum cinci ani (figurile 5 și 6).
Concluzie
În timpul refacerilor, acele flexibile de îndepărtare pot fi
utilizate pentru a slăbi și elimina în mod eficient
umpluturile de gutapercă insuficiente. Sistemele digitale
de asistenţă endodontică ajută dentistul să navigheze
pas cu pas spre pregătirea mecanică și chimică prin
ajustarea mișcării variabile a acului.
Datorită preprocesării continue de la coronal la apical,
modelarea canalului este mult mai eficientă și mai puţin
predispusă la erori decât înainte.
Este practic un motor care se adaptează la anatomia
individuală a canalului radicular.

Contact:
Dr Silviu Bondari
186 rue Constant Fouché
27210 Beuzeville, France
drbondari@yahoo.com
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FREEPRINT MODEL 2.0 385

FREEPRINT CAST 2.0 385

Răşină fotopolimerizabilă pentru imprimante
3D cu lungime de undă de 385 nm.

Rășină fotopolimerizabilă pentru
imprimante 3D cu lungime de undă de 385
nm.

Pentru fabricarea modelelor master, a
modelelor cu bont mobil, precum și a
modelelor ortodontice. Rezistență la flexiune>
80 MPa; modul de elasticitate> 1700 MPa;
duritate finală> 80 Shore D.
Culori disponibile: caramel, grey, light grey,
sand, white.
Forma de livrare:
• 1.000 g.

820

Pentru fabricarea coroanelor şi punților ce
urmează să fie turnate.
Rezistența la îndoire> 70 MPa; modul de
elasticitate> 1.700 MPa; reziduri de ardere
<0,1%.
Culori disponibile: roșu transparent.
Forma de livrare:
• 1000 g sau 500 g
1.000 g

820

lei

500 g

435 lei

lei

FREEPRINT SPLINT 2.0 385

FREEPRINT TEMP 385

Rășină fotopolimerizabilă și biocompatibilă
pentru imprimante 3D cu lungime de undă
de 385 nm.

Rășină fotopolimerizabilă și biocompatibilă
pentru imprimante 3D cu lungime de undă de
385 nm.
Pentru fabricarea coroanelor și punților
temporare. Rezistență la flexiune> 100 MPa;
modul de elasticitate> 2300 MPa; duritate
finală> 40 Barcol; absorbție de apă <40 µg /
mm³; solubilitate <7,5 µg / mm³.

Pentru fabricarea gutierelor dentare.
Culori diponibile:
transparent
Forma de livrare:
• 1.000 g sau 500 g

1.000 g

1.149

Culori disponibile: A1, A2, A3.
Forma de livrare:
• 1.000 g sau 500 g
500 g

630

lei

lei

1.000 g

1.726

lei

500 g

899 lei

FREEPRINT GINGIVA 385

FREEPRINT ORTHO 385

Rășină fotopolimerizabilă pentru
imprimante 3D cu lungime de undă de
385 nm.

Rășină fotopolimerizabilă și biocompatibilă
pentru imprimante 3D cu lungime de undă
de 385 nm.
Pentru fabricarea aparatelor ortodontice.

Pentru fabricarea mastilor gingivale
flexibile.
Rezistență la tracțiune> 3 MPa; alungire la
tracțiune> 90%; duritate finală> 70 Shore A.

Rezistență la flexiune> 75 MPa; modul de
elasticitate> 1650 MPa; duritate finală> 82
Shore D; absorbție de apă <32 µg / mm³;
solubilitate <5 µg / mm³

Culori disponibile: roz
Forma de livrare:
• 1.000 g sau 500 g

Culori disponibile: transparent.
Forma de livrare:
• 1.000 g.

1.000 g

820

lei

500 g

435 lei

1.149 lei
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A comparative analysis of dental impressions’ accuracy obtained through
different conventional impression techniques
Analiza comparativă a acurateţii amprentelor obţinute prin tehnici
convenţionale diferite de amprentare
Sergiu Drafta1), Mihai Burlibasa2), Constantina Bolborici3), Corina Marilena Cristache2),*, Alexandru Eugen Petre1)
1) Department of Fixed Dental Prosthetics and Occlusion, Faculty of Dental Medicine, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania;
2) Department of Dental Techniques, Faculty of Midwifery and Medical Assisting, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania;
3) Private practice, Bucharest, Romania.
* Corresponding author: corina.cristache@umfcd.ro

Abstract
Dental impression is an extremely important clinical step to obtain adequate prosthetic restorations from a biological, mechanical, functional
and aesthetic point of view. The aim of this in vitro study was to evaluate the accuracy of various dental impression techniques by analyzing
the surface defects on the impressions. Materials and method: A standard model with two prefabricated steel abutments was used in this
experiment. The impressions were taken using four different impression techniques: double mixing technique, washing technique, injection
technique and Livaditis technique, in standard perforated metal trays. Each impression technique was performed ten times, resulting in forty
impressions corresponding to the abutments. Each impression of the abutments was examined using magnifiers with a 2x magnification and
surface defects were counted. Results: The frequency of defects varied between 50% for the double-mix technique, 40% for the washing
technique and 10% for the injection and the Livaditis techniques. Conclusions: The injection technique and the Livaditis technique recorded
the fewest errors compared to the classical impression techniques.
Keywords: functional impression, accuracy, surface defects, addition silicones.
Rezumat
Amprentarea reprezintă o etapă clinică extrem de importantă pentru obţinerea unor restaurări protetice adecvate din punct de vedere
biologic, mecanic, funcţional și estetic. Scopul prezentului studiu in vitro l-a reprezentat evaluarea acurateţii diferitelor tehnici de amprentare
prin analiza defectelor de suprafaţă ale amprentei. Materiale și metodă: Se amprentează un model standard cu două bonturi din oţel utilizând
4 tehnici diferite de amprentare: tehnica în dublu amestec, tehnica de spălare, tehnica injectării și tehnica Livaditis, în portamprente metalice
perforate. Fiecare tehnică de amprentare a fost executată de câte zece ori, rezultând astfel, patruzeci de exemplare de amprente
corespunzătoare bonturilor. Fiecare bont amprentat s-a examinat cu ajutorul unor lupe cu magnificatie 2x și s-au numărat defectele de
suprafaţă. Rezultate: Frecvenţa defectelor a variat între 50% pentru amprenta în dublu amestec, 40% amprenta de spălare și 10% pentru
tehnica injectării și tehnica Livaditis. Concluzii: Tehnica injectării și tehnica Livaditis au înregistrat cele mai puţine erori comparativ cu tehnicile
clasice de amprentare.
Cuvinte-cheie: amprentă funcţională, acurateţe, defecte de suprafaţă, siliconi de adiţie.

Introducere
Amprenta reprezintă o etapă clinică crucială în procesul realizării
protezelor parţiale fixe. Materialele de amprentă trebuie să reproducă
ţesuturile dure și moi din jurul preparaţiilor și a dinţilor vecini pentru a
obţine restaurări adecvate din punct de vedere biologic, mecanic,
funcţional și estetic (1). În ciuda eforturilor de îmbunătăţire a sistemelor
de amprentare prin metoda opto-electronică cât și a creșterii
accesibilităţii acesteia, în prezent, cel mai frecvent folosită în practica
curentă continua să fie metoda convenţională. O amprentă corectă
trebuie să redea cât mai fidel detaliile câmpului protetic. Ea trebuie să
permită confecţionarea unui model de lucru corect care, la rândul lui,
să reproducă cât mai exact câmpul protetic (2).
Obiectivele amprentei în protetica fixă sunt:
- reproducerea cu precizie a formei, dimensiunilor și detaliilor
preparaţiei, în special limita cervicală a acesteia;
- redarea cu fidelitate maximă a rapoartelor preparaţiei cu parodonţiul
marginal;
- înregistrarea și redarea cât mai corectă a suprafeţelor ocluzale ale
dinţilor antagoniști;
- redarea exactă a suprafeţelor dinţilor vecini și a suprafeţelor dinţilor
omologi (3).
Calitatea amprentei funcţionale este influenţată de mai mulţi factori:
- designul preparaţiei dentare;
- managementul ţesutului moale;
- selectarea portamprentei;
- selectarea materialului de amprentă;
- tehnica de amprentare (4).
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Caracteristica fundamentală a unei amprente corecte este acurateţea.
Acurateţea, definită conform ISO 5725-2 (5) este caracterizată prin
veridicitate (exactitatea reproducerii obiectului) şi precizie (gradul de
repetabilitate/reproductibilitate al rezultatelor). Exactitatea materialelor
de amprentă este dependentă de doi parametri principali: fidelitatea
– capacitatea de reproducere a detaliilor morfologice ale câmpului
protetic (6)– şi stabilitatea dimensională – capacitatea de reproducere corectă a raporturilor dintre elementele morfologice (7).
În protetica fixă se impune ca detaliile de suprafaţă ale preparaţiilor
dentare, în special a limitei cervicale, să fie redate cu o fidelitate de cel
puţin 25 μm; o fidelitate mai mare (diferenţă sub 20 μm) nu este
indicată, din cauza dimensiunii granulelor din pulberile cimenturilor de
fixare (8).
Au fost efectuate numeroase studii pentru a stabili care dintre tehnicile
de amprentare clasică generează cele mai puţine erori (7-13).
Totuși rezultatele acestora sunt contradictorii. Un studiu clinic (9), de
exemplu, a raportat că 89% din amprentele examinate au prezentat
una sau mai multe erori detectabile.
Scopul acestui studiu a fost de a evalua tehnicile de amprentare cele
mai utilizate în protetica fixă și anume cele clasice: tehnica în dublu
amestec și tehnica de spălare, dar și cele moderne: tehnica injectării și
tehnica Livaditis (14), în vederea alegerii tehnicii optime care să permit
obţinerea unui model de lucru cât mai fidel.
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Materiale și metodă
Pentru a evalua capacitatea de reproducere a detaliilor fără prezenţa defectelor,
au fost amprentaţi doi stâlpi din oţel inoxidabil cu siliconi de condensare în
diferite consistenţe, prin diferite tehnici de amprentare, folosind portamprente
metalice standard. Ulterior, a fost determinat numărul de erori de tipul golurilor și
al bulelor.
Iniţial, s-a confecţionat un dispozitiv din oţel inoxidabil, alcătuit dintr-o bază și
două bonturi având caracteristicile unor preparaţii dentare cu o convergenţă de
8°. Dispozitivul a fost confecţionat la strung, conform specificaţiei nr. 19 a
ANSI-ADA (15, 16. 17), având dimensiunile: 8 mm înălţime, 6 mm baza mică, 8,5
mm baza mare și 30 mm distanţa între centrele bonturilor (Figura1). Dispozitivul
a fost încorporat în rășină acrilică autopolimerizabilă și i s-au confecţionat patru
stopuri pentru a permite plasarea reproductibilă a portamprentei (Figura 2).
Modelul obţinut a fost utilizat ca model standardizat pentru a compara defectele
asociate fiecărei tehnici în parte. Toate amprentele au fost realizate cu
portamprente metalice standard perforate (mărimea 5, S.S. Medident).
Fiecare tehnică de amprentare a fost executată de câte zece ori, rezultând astfel,
patruzeci de exemplare de amprente corespunzătoare bonturilor. Materialul de
amprentă folosit a fost siliconul de adiţie/polivinilsiloxanul în diferite consistenţe:
chitoasă, medie, fluidă și foarte fluidă.
Toate materialele au fost preparate manual, prin amestecare cu degetele în cazul
materialului chitos și mixare cu spatula pentru celelalte consistenţe.
Timpul de priză al fiecărei amprente a fost dublat faţă de recomandările
producătorului pentru a compensa diferenţa de temperatură dintre cavitatea orală
și mediul ambiant. Nu a fost utilizat adeziv.

Fig. 1. Dispozitiv de testare.

Fig. 2. Dispozitivul de testare montat în rășină acrilică folosit ca model
standard.

I. Tehnica de amprentare în dublu amestec a fost realizată cu material de
consistenţă medie și material fluid (galben) într-un timp. Pe scurt, etapele
amprentării au fost:
1. Prepararea materialului de consistenţă medie și încărcarea portamprentei;
2. Prepararea materialului fluid, încărcarea seringii și depunerea unei cantităţi
peste materialul din portamprentă;
3. Injectarea materialului fluid în jurul bonturilor;
4. Aplicarea portamprentei pe modelul standard și menţinerea până la priză.
II. Tehnica amprentării de spălare a fost realizată cu material chitos și fluid
(galben) în doi timpi.

Etapele amprentării au fost urmatoarele:
1. Prepararea materialului chitos și inserarea în portamprentă;
2. Aplicarea pe model a unei folii de plastic pentru menajarea unui spaţiu de 1-2
mm pentru materialul fluid;
3. Aplicarea portamprentei pe model și menţinerea până la priză;
4. Îndepărtarea portamprentei de pe model după priza siliconului chitos;
5. Prepararea materialului fluid, încărcarea seringii și aplicarea unei cantităţi
peste cel chitos;
6. Injectarea materialului fluid în jurul bonturilor;
7. Aplicarea portamprentei pe model și menţinerea până la priză.
III. Tehnica injectării a fost realizată cu material în trei consistenţe: medie, fluidă
și foarte fluidă, în doi timpi.
Etapele amprentării au fost:
1. În primul timp a fost realizată o amprentă prin tehnica dublului amestec;
2. După îndepărtarea portamprentei de pe model, s-au creat cu freza două orificii
corespunzătoare celor două bonturi prin portamprentă. Orificiile au fost realizate
prin găurile de retenţie ale portamprentei standard aflate în dreptul suprafeţei
ocluzale a bonturilor metalice. Acestea au fost marcate cu un marker înainte de
amprentare;
3. S-a îndepărtat cu freza un strat subţire de material de amprentă din jurul
coletului;
4. S-a preparat material de consistentă foarte fluidă, s-a încărcat în seringă și s-a
aplicat o cantitate în portamprentă;
5. S-a aplicat portamprenta pe model;
6. S-a injectat material de consistenţă foarte fluidă (albastru) prin orificiile anterior create, timp în care, portamprenta a fost menţinută pe model pentru a preveni deplasarea verticală.
IV. Tehnica Livaditis (14) a fost realizată cu material chitos, de consistenţă
medie și de consistenţă foarte fluidă, în doi timpi.
Etapele amprentării au fost:
1. În primul timp s-a preparat material chitos și s-au amprentat bonturile fără
portamprentă, rezultând o matrice din silicon chitos.
2. După priză, s-a îndepărtat matricea de pe model și s-a prelucrat, tăind cu
bisturiul astfel încât să permită acomodarea portamprentei standard pe model,
fără însă a o perfora ocluzal. S-au făcut și răscroiri la nivelul coletelor.
3. S-a preparat material de consistenţă foarte fluidă și s-a încărcat seringa;
4. S-a injectat materialul (la nivelul bonturilor) în matrice și în jurul bonturilor;
5. S-a aplicat matricea pe model cu presiune ușoară;
6. S-a preparat material de consistenţă medie și s-a încărcat portamprenta standard;
7. S-a aplicat portamprenta peste matricea de pe model și s-a menţinut pe poziţie
până la priză.
Imediat după îndepărtarea amprentelor au fost analizate suprafeţele
corespunzătoare bonturilor cu ajutorul unor lupe cu magnificatie 2x. Au fost
numărate defectele de tipul golurilor și al bulelor vizibile. Ulterior, fiecare
amprentă a fost fotografiată (Figura 3 a-d). Doar defectele din proximitatea bonturilor au fost considerate. Operaţiunea a fost repetată pentru fiecare din cele 10
amprente din fiecare categorie (I-IV).
Datele obţinute au fost introduse într-un fișier excel și analizate într-un program
de analiză statistică (NCSS versiunea 11.0.12., Kaysville, Utah, SUA).
Pentru a afla dacă există o diferenţă statistică semnificativă privind numărul de
erori între cele patru grupuri (tehnici I-IV) am aplicat Student t Test, urmat de
Tukey Multiple Comparison Test (a=0,05). Un număr identic de erori pentru toate
tipurile de tehnici de amprentare este ipoteza nulă formulată în prezentul studiu.
Rezultate
Frecvenţa defectelor a variat de la 50% pentru tehnica în dublu amestec (I), la
10% pentru tehnica injectării (III) și tehnica Livaditis (IV).
A fost identificată o diferenţă statistică semnificativă între cele patru grupuri
(p=0,001) ducând la respingerea ipotezei nule a studiului.
Nu a fost identificată o diferenţă statistică între tehnica Livaditis (IV) și tehnica
injectării (III).
Tehnica în dublu amestec (I) a obţinut cele mai slabe rezultate (50%), în timp ce
tehnica de spălare (II) a obţinut un procent de 40% frecvenţă de apariţie a erorilor
(Tabelul 1).
A fost calculat și numarul total de erori pentru fiecare tehnică, respectiv reproductibilitatea. Astfel, în cazul tehnicii în dublu amestec (I), din 10 amprente 5 au
avut un nr de 9 erori, în cazul amprentei de spălare (II), din 10 amprente 4 au avut
7 erori, în cazul amprentei realizate prin tehnica injectării (III) din 10 amprente una
singură a avut 1 eroare iar în cazul tehnicii Livaditis (IV) din 10 amprente una
singură a avut 2 erori (Figura 4).
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3a

3b

Fig. 3a. Specimen tehnica dublului amestec (I).

Fig. 3b. Specimen tehnica spălării (II).

3c

3d

Fig. 3c. Specimen tehnica injectării (III).

Fig. 3d. Specimen tehnica Livaditis (IV).

Fig. 3 a-d Specimene obţinute prin cele patru tehnici de amprentare.
Frecvența defectelor

Tabel 1.
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5
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9

De spălare (II)

4

40%

7

Injectare (III)

1

10%

1

Livaditis (IV)

1

10%

2

tehnica

Fig. 4 Frecvenţa erorilor pentru cele 4 tehnici de amprentare: tehnica
dublului amestec (I), tehnica de spălare (II), tehnica injectării (III) și tehnica
Livaditis (IV).
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Discuţii
În prezentul studiu a fost examinată frecvenţa defectelor de amprentă pentru patru tehnici de amprentare.
Rezultatele obţinute au demonstrat că există diferenţe între cele patru tehnici.
Tehnica injectării (III) a obţinut cele mai bune rezultate, cu o frecvenţă a defectelor de 10% (având cea mai
mică frecvenţă a defectelor). Acest lucru se datorează materialului foarte fluid care prezintă capacitate de
umectare a suprafeţelor crescută și poate reproduce cu precizie detaliile de suprafaţă. Injectarea materialului
foarte fluid prin orificiile din portamprentă conduce la dispersia uniformă a acestuia la nivelul preparaţiilor.
Tehnica Livaditis (IV) a fost concepută în special pentru facilitarea amprentării zonei subgingivale dincolo de
limita cervicală a preparaţiei în situaţiile dificile când avem de amprentat un număr crescut de dinţi. De asemenea, permite introducerea unei cantităţi considerabile de material de amprentă în șanţul gingival, prevenind astfel ruperea acestuia. Poate fi utilizată ca alternativă pentru tehnicile de amprentare complexe, dar și
în cazul ampretelor de rutină; însă necesită un timp de lucru crescut. În studiul de faţă, tehnica Livaditis a
obţinut rezultate foarte bune, având o frecvenţă mică a defectelor de suprafaţă și un număr mic de defecte la
limita cervicală.
Tehnica de spălare (II) a obţinut rezultate mai bune faţă de amprenta în dublu amestec (I), prezentând o
frecvenţă și un număr al defectelor mai reduse. Amprenta iniţială cu material chitos asigură un suport adecvat
materialului fluid și îl comprimă; astfel materialul fluid curge la nivelul suprafeţelor preparaţiilor și le
înregistrează cu precizie. Tehnica de spălare a arătat însă o diferenţă statistică semnificativă privind numărul
de erori faţă de tehnica Livaditis și tehnica injectării.
Tehnica dublului amestec (I) a obţinut rezultate mai puţin bune în ceea ce privește frecvenţa și numărul erorilor, însă nu considerabile. Materialul fluid are o capacitate mai bună de înregistrare a detaliilor, însă materialul de consistenţă medie din portamprentă nu îi oferă suficient suport și presiune pentru a curge optim. De
aceea o variantă mai bună pare a fi folosirea combinaţiei heavy body –light body.
Acurateţea amprentelor poate fi influenţată de tehnica de amprentare, iar posibilitatea de apariţie a defectelor
de suprafaţă este ridicată. Acest fapt este sugerat de prezentul studiu in vitro, în care s-a amprentat un model,
situaţie mult diferită de cea intraorală. Pe model nu există salivă, sânge, lipsesc reflexul de vomă sau deschiderea limitată a gurii, etc. În ciuda acestor avantaje, amprentarea nu a fost scutită de erori.
Concluzii
Amprentele realizate prin tehnica Livaditis și prin tehnica injectării au prezentat cel mai mic număr de erori și
cea mai mică frecvenţă a erorilor, fiind cele mai recomandate. Deoarece prezentul studiu este realizat in vitro,
iar condiţiile de testare nu coincid cu cele de la nivelul cavităţii orale ale pacienţilor, pentru consolidarea
rezultatelor, se impune realizarea unor studii clinice.
Acknowledgment: În acest articol toţi autorii au o contribuţie egală cu a primului autor.
Autor corespondent: corina.cristache@umfcd.ro
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Management of missing upper lateral incisors by orthodontic space
closure in adolescents
Management-ul anodonţiei de incisiv lateral superior prin închiderea
spaţiilor la adolescent
Mirela Ileana Dinescu1), Cătălina Farcaşiu2), Daniela Ioana Tărlungeanu3), Magdalena Natalia Dina4), Oana-Cella Andrei3)
1) Private practice, 2) Department of Pedodontics, UMF Carol Davila Bucharest, 3) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest
4) Department of Dental Techniques, Faculty of Midwifery and Nursing, UMF Carol Davila Bucharest

Abstract
Missing maxillary lateral incisor is the third most common type of hypodontia among the population, after the lack of wisdom teeth and lower second premolars, but
with the greatest impact on facial aesthetics. The important aspects in the therapeutic strategy are the uni- or bilaterality of the anomaly, the complexity of the case
and the association with other dental changes. When occlusion allows it, closing the spaces is preferred to opening them, because the aesthetics and stability over
time are much better. This article presents a case of bilateral anodontia of upper lateral incisors in a 12-year-old patient, where the clinical situation led to the
therapeutic decision to replace the lateral incisors by the permanent canines. This allowed the end of the active treatment in a shorter period of time, without the need
to wait for the end of growth in order to be able to apply implant-prosthetic restorations.
Keywords: anodontia, hypodontia, multidisciplinary treatment, space closure
Rezumat
Anodonţia de incisiv lateral superior este al treilea cel mai frecvent tip de hipodonţie în rândul populaţiei, după lipsa molarilor de minte și a premolarilor secunzi
inferiori, dar cu cel mai mare impact asupra esteticii faciale. Aspectele importante în alegerea conduitei terapeutice sunt localizarea uni- sau bilaterală, gradul de
severitate și asocierea cu alte modificări dentare. Atunci când ocluzia o permite, închiderea spaţiilor este preferată deschiderii acestora, deoarece estetica și
stabilitatea în timp sunt mult mai bune. Acest articol prezintă un caz de anodonţie bilaterală de incisiv lateral superior, la o pacientă de 12 ani la care situaţia clinică
a condus la decizia terapeutică de substituire a incisivilor laterali de către caninii permanenţi. Aceasta a permis încheierea tratamentului activ într-un timp mai scurt,
fără a fi necesară definitivarea creşterii pentru a putea fi aplicate restaurări implanto-protetice.
Cuvinte-cheie: anodonţie, hipodonţie, tratament multidisciplinar, închiderea spaţiilor

Introducere
Zona anterioară a maxilarelor este unul dintre principalele aspecte pe care le
observăm și analizăm atunci când interacţionăm cu o persoană. Dimensiunea și
forma dinţilor, culoarea acestora, proporţiile dintre dinţi, conturul liniei zâmbetului,
aspectul gingiei sunt elemente importante de estetică dentară [1,2]. Dinţii
frontali superiori reprezintă, la cei mai mulţi pacienţi, elementul cheie al armoniei
zâmbetului [3]. Diverse anomalii dentare, precum modificările de formă sau
dimensiune ale dinţilor, de poziţie, de culoare, dinţii supranumerari sau absenţi,
pot afecta aspectul feţei și al zâmbetului [4], impactul fiind cu atât mai mare cu
cât defectul este poziţionat mai anterior. Ele pot atrage după sine consecinţe
nefavorabile asupra stimei de sine a pacienţilor, relaţiilor sociale și integrării în
societate, de aceea este oportun să fie diagnosticate și tratate timpuriu [5].
De asemenea, pe lângă estetică, pot fi afectate și alte funcţii importante, precum
masticaţia, vorbirea și digestia [6].
Hipodonţia, adică deficitul numeric de dinţi, este reprezentată de distrofii dentare
produse în timpul odontogenezei [7] şi este cea mai frecventă anomalie de dezvoltare la oameni [8]. Aceasta poate fi asociată unui sindrom genetic, sau poate
apărea izolat [9]. După Stockton, termenul generic al lipsei dentare este cel de
anodonţie. În funcţie de numărul de dinţi absenţi, aceasta se numește hipodonţie,
atunci când lipsesc mai puţin de 6 dinţi de pe arcadă, respectiv oligodonţie,
atunci când lipsesc mai mult de 6 dinţi de la nivelul fiecărei arcade [10].
Anodonţiile sunt anomalii tot mai frecvent întâlnite odată cu evoluţia filogenetică
a aparatului dento-maxilar, cu consecinţe nefavorabile atât la nivelul zonei
maxilare adiacente, cât și la distanţă [11]. Conform studiilor, exceptând molarii de
minte, premolarul 2 inferior și incisivii laterali superiori sunt cel mai adesea
afectaţi. Într-un studiu realizat în România pe un lot de 1232 de pacienţi,
frecvenţa anodonţiilor a fost de 16% atunci când a fost inclus și molarul de minte,
și de 9,4% atunci când acesta a fost exclus. După molarii trei, a doua grupă ca
grad de afectare a fost cea a premolarilor secunzi inferiori, urmată de cea a
incisivilor laterali superiori, cu o frecvenţă de 7,8% [12]. Aceeași ordine a
anodonţiilor este găsită și de Robertsson și Mohlin într-un studiu retrospectiv, cu
o incidenţă a lipsei incisivului lateral superior de 20% din totalul anodonţiilor [13].
Anodonţia incisivului lateral superior are un impact major asupra esteticii în zona
anterioară, deoarece lipsa dentară este printre primele aspecte observate.
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Managementul spaţiului existent la nivelul arcadei dentare presupune fie
închiderea acestuia prin mezializarea caninului și substituirea incisivului lateral cu
un canin permanent, fie crearea sau menţinerea spaţiului pentru o restaurare
protetică ulterioară [14]. În decizia planului de tratament trebuie inclusă
întotdeauna o echipă multidisciplinară, necesitând implicarea ortodontului,
proteticianului, parodontologului și chirurgului. În acest articol este prezentat un
caz de anodonţie bilaterală în dentiţia permanentă la un adolescent la care planul
de tratament a presupus substituirea incisivilor laterali de către caninii permanenţi
prin închiderea spaţiilor.
Prezentare de caz
Pacienta P.D., în vârstă de 12 ani, s-a prezentat la cabinetul stomatologic pentru
tratament ortodontic, fiind nemulţumită de aspectul dinţilor din zona anterioară.
Atât pacienta, cât și părinţii știau că lipsesc 2 incisivi de la nivelul arcadei
superioare, deși nu îşi aminteau să mai existe alţi membri ai familiei cu aceeași
situaţie. La examenul clinic intraoral s-a observat prezenţa dizarmoniei dentoalveolare cu spaţiere la nivelul arcadei superioare și cu înghesuire la nivelul celei
inferioare, pe un tipar de ocluzie adâncă [Fig. 1]. Conform clasificării Angle,
pacienta prezenta rapoarte de clasa I la nivel molar și rapoarte de clasa a II-a la
nivel canin, date de mezializarea caninilor permanenţi secundară anodonţiei
bilaterale de incisivi laterali superiori, care se aflau deja în contact cu incisivii
centrali [Fig. 2]. De asemenea, erau prezente diverse rotaţii la nivelul premolarilor
și molarilor. În cadranul 2, caninul temporar persista pe arcadă, fiind evidentă
diferenţa de culoare dintre dintele permanent și cel de lapte. Gradul de acoperire
anterioară era de 100%, iar muchiile incizale ale incisivilor inferiori aveau contact
cu mucoasa palatinală superioară. Igiena era nesatisfăcătoare, fiind prezentă
gingivita inflamatorie, precum și numeroase leziuni carioase în diferite stadii de
evoluţie la nivelul dinţilor laterali [Fig. 3].
Analiza radiografiei panoramice a evidenţiat prezenţa tuturor dinţilor permanenţi,
cu excepţia incisivilor laterali superiori, și persistenţa caninului temporar în
cadranul 2, cu o rădăcină aproape deloc resorbită. Molarii de minte erau în curs
de formare și situaţi intraosos. Rădăcinile caninilor permanenţi superiori erau
aproape complet formate, fiind paralele și situate în raport optim cu cele ale
incisivilor centrali. Înghesuirea dentară la nivelul arcadei inferioare era de 2 mm,
iar spaţiile de la nivelul arcadei superioare erau de 7-8 mm.
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Figura 1. Aspect intraoral iniţial din normă frontală

Figura 2. Aspect intraoral iniţial din normă laterală dreaptă și stângă

Figura 3. Aspect intraoral iniţial al arcadelor dentare

După tratamentul leziunilor odontale și îmbunătăţirea igienei orale, s-a hotărât
începerea tratamentului ortodontic cu aparate fixe. Obiectivele principale au fost:
alinierea dinţilor inferiori, păstrarea caninilor permanenţi superiori ca substituenţi
pentru incisivii laterali superiori, extracţia caninului temporar din cadranul 2 și
închiderea tuturor spaţiilor arcadei superioare prin mezializarea zonelor laterale,
cu ajutorul elasticelor intermaxilare, apoi obţinerea unor rapoarte de ocluzie de
clasa a II-a terapeutică molară și canină, dar cu intercuspidare optimă la nivelul
fiecărei zone de contact interarcadic.
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A fost aplicat un aparat fix metalic în prescripţia MBT 022 autoligaturant pentru a
facilita mișcările de alunecare dentară, iniţial la nivelul arcadei superioare, iar
după o lună și la nivelul arcadei inferioare. La nivelul caninilor superiori au fost
aplicate bracket-urile corespunzătoare incisivilor laterali absenţi, pentru a păstra
rădăcinile acestora cât mai palatinal. Înălţimile de colaj au fost modificate astfel
încât sa existe o intruzie la nivelul incisivilor și o extruzie la nivelul zonelor
laterale, nivelarea curbei Spee fiind facilitată de vârsta pacientei. Succesiunea de
arcuri folosită a fost 016”și 019x025” NiTi activat termic superior și inferior, urmat
de 018x025” SS la nivelul arcadei superioare și 017x025” la nivelul arcadei
inferioare. După faza de aliniere și nivelare și avansarea la arcuri rigide, a fost
extras dintele 63, după care mezializarea a fost realizată cu ajutorul elasticelor
intraorale de clasa a III-a. Au fost realizate șlefuiri în mai multe ședinţe atât la
nivelul caninilor, pentru a reduce din vârful acestora, cât și la nivelul cuspizilor
palatinali ai premolarilor primi superiori pentru a elimina contactele premature.
De asemenea, pentru a preveni contactele premature și interferenţele, premolarii primi superiori au fost păstraţi într-o ușoară mezio-palato-rotaţie, iar
bracket-urile la nivelul acestor dinţi au fost aplicate mai gingival, atât pentru a
preveni bascularea cuspidului palatinal, cât și pentru a conforma mai apical
marginea gingivală liberă, așa cum se întâmplă la nivelul caninului.
Tratamentul ortodontic activ a durat un an şi jumătate și a permis obţinerea unui
zâmbet armonios, natural [Fig. 5], închiderea spaţiilor de la nivelul arcadei
superioare și alinierea arcadei inferioare. Rapoartele obţinute au fost de clasa a II-a
terapeutică la nivel molar și canin, cu o acoperire incisivă de 1/3 [Fig. 6, 7].
Contactul inter-arcadic se face atât la nivelul incisivilor centrali, cât și la nivelul
caninilor [Fig. 8], ceea ce permite o buna susţinere a ghidajului anterior. Pentru a
mima cât mai bine incisivul lateral a fost recomandată aplicarea unor obturaţii la
nivelul caninilor, având rolul de a reproduce forma de incisiv și de a ascunde
culoarea mai gălbuie a caninilor, care poate da de gol cu ușurinţă substituţia
dentară. Deoarece pacienta era în continuare minoră la finalul tratamentului, părinţii
au hotărât menţinerea caninilor nerestauraţi. Tratamentul de contenţie este în continuare în desfășurare, fiind realizat cu ajutorul unei gutiere superioare cu grosimea
de 1 mm și a unui retainer fix din NiTi de la 33 la 43 la nivelul arcadei inferioare.
Discuţii
Deși adesea situaţiile de hipodonţie care implică un număr mai mare de dinţi sunt
asociate cu afecţiuni generale sau sindroame, există şi numeroase cazuri de
absenţă congenitală a dinţilor, dar non-sindromice întâlnite în practică [15]. Peste
80% din cazurile de hipodonţie implică numai unul sau doi dinţi [16], fiind cel mai
adesea vorba despre molarii de minte, urmaţi de premolarii secunzi și de incisivii
laterali superiori [12, 13]. Studiul asupra unui lot de pacienţi din România a arătat
faptul că anodonţia de incisiv lateral poate fi cel mai frecvent bilaterală, cu un
procent de 58,33% din cazuri sau mai rar, unilaterală (41,66% din cazuri) [12].
Pentru absenţa incisivului lateral superior există două opţiuni majore de tratament: utilizarea spaţiului pentru poziţionarea corectă a incisivilor centrali, urmată
de mezializarea dinţilor laterali, sau menţinerea sau creșterea acestui spaţiu
pentru a permite o restaurare protetică de tipul unei punţi sau o restaurare
implanto-protetică [13, 17, 18]. Alţi autori iau în considerare și varianta
neintervenţiei și păstrarea spaţiului așa cum este [19].
Decizia de tratament este condiţionată în mod special de existenţa unei malocluzii severe. Spre exemplu, dacă există o incongruenţă inferioară importantă, planul
de tratament va presupune extracţia unor dinţi mandibulari și închiderea spaţiului
superior prin mezializarea caninului. Din contră, dacă există numeroase spaţieri
la nivelul arcadelor, decizia de tratament va înclina spre restaurarea (implanto)protetică [20]. Alt factor extrem de important este localizarea uni- sau bilaterală a
anodonţiei. Atunci când lipsa dentară este numai la nivelul unei hemiarcade, cel
mai adesea se asociază cu o reducere a dimensiunii mezio-distale a incisivului
lateral de pe hemiarcada contralaterală, prin urmare se pot adopta şi alte variante
de tratament, precum extracţia incisivului contralateral urmată de închiderea
ambelor spaţii restante, închiderea spaţiului pe o singură parte urmată de terapie
restaurativă la nivelul dinţilor anteriori pentru a compensa asimetria și diferenţa
de culoare, sau deschiderea unilaterală a spaţiului pentru o restaurare protetică
sau implanto-protetică, urmată de eventuala refacere estetică a incisivului omolog [21]. Alţi factori de analizat sunt forma, dimensiunea, poziţia în interiorul
arcadei și culoarea caninilor permanenţi, forma și dimensiunea incisivului lateral
contralateral, atunci când acesta este prezent, existenţa unei discrepanţe între
dimensiunea dinţilor și cea a arcadelor dentare, vârsta pacientului și gradul de
cooperare, precum și așteptările pe care acesta le are de la tratament [14].
Un factor foarte important în decizie este gradul de expunere al gingiei în timpul
zâmbetului. La pacienţii care prezintă zâmbet gingival pronunţat, cu o buză
superioară scurtă, metoda ideală de tratament este de mezializare a caninului pe
locul incisivului lateral.
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Figura 4. Aspect radiologic iniţial

Figura 5. Aspect intraoral după tratamentul ortodontic din normă frontală

Figura 6. Aspect intraoral după tratamentul ortodontic din normă laterală
dreaptă

Acest aspect este cerut de faptul că biotopul gingival subţire sau orice modificare
de la nivelul gingiei de tipul unei retracţii va fi imediat vizibilă [22]. De asemenea,
la pacienţii tineri, aplicarea implantului trebuie făcută după ce se termină
creșterea, deoarece atâta timp cât oasele feţei se modifică, mai ales maxilarele,
se modifică și poziţia dinţilor, întrucât ei continuă să erupă. Implantul nu poate să
urmărească această erupţie, și astfel dinţii restauraţi vor apărea mai scurţi [14].
Într-un studiu care a evaluat calitatea și estetica zâmbetului la pacienţii cu lipsa
congenitală uni- sau bilaterală a incisivilor laterali, la care fotografiile finale erau
făcute cu depărtătoare bucale, astfel încât gingia era vizibilă, atât dentiștii, cât și
persoane din afara domeniului, au considerat mai estetice tratamentele care au
presupus mezializarea caninilor permanenţi, și nu pe cele unde au fost realizate
restaurări implanto-protetice [23].
În cazul prezentat, decizia terapeutică a fost luată ţinând cont în primul rând de
zâmbetul gingival, care expunea complet marginile gingivale libere ale tuturor
dinţilor frontali superiori şi care ar fi făcut vizibilă într-un mod nedorit orice posibilă
viitoare evoluţie nefavorabilă a nivelului ţesuturilor moi. Au fost respectate artificii
de colaj care să situeze zenitul gingival al caninului cât mai aproape de cel al unui
incisiv lateral, şi de asemenea pe cel al premolarului prim superior cât mai
aproape de aspectul gingival normal al caninului superior. Totodată, au fost
realizate şlefuiri selective la nivelul cuspidului palatinal al premolarului unu,
pentru a nu apărea interferenţe sau contacte premature în mişcările fiziologice
ale mandibulei. Al doilea factor important de decizie a fost vârsta fragedă a
pacientei şi integritatea ţesuturilor dure de pe dinţii vecini edentaţiei. Alegerea
unei restaurări protetice ar fi presupus un sacrificiu prea mare de substanţă
dentară, iar aplicarea unei restaurări pe suport implantar ar fi presupus aplicarea
unei metode provizorii de protezare pe termen lung şi aşteptarea definitivării
proceselor de creştere pentru a considera tratamentul activ încheiat. Nu în
ultimul rând, s-a ţinut cont de faptul că durata tratamentului şi costurile totale sunt
mai reduse în cazul utilizării dinţilor naturali pentru a închide breşele. Dificultatea
cazului a fost suplimentată de persistenţa caninului de lapte în cadranul 2, astfel
încât spaţiile ce trebuiau închise erau asimetrice şi importante din punct de
vedere cantitativ. Atât mecanica de tratament cu elastice intermaxilare,
conştiinciozitatea pacientei, precum şi plasticitatea osoasă au permis închiderea
completă a tremelor şi păstrarea unei simetrii intra- şi interarcadice.
Concluzii
Anodonţia incisivului lateral pune probleme atât la pacientul adolescent, cât şi la
pacientul adult. Conduita terapeutică va influenţa atât ocluzia şi funcţionalitatea
pacientului pe termen lung, cât și estetica și stima de sine. Există numeroşi
factori care trebuie luaţi în considerare atunci când se stabileşte planul de tratament. Cel mai adesea acesta este multidisciplinar și se întinde pe o perioada
lungă de timp, deoarece trebuie să fie compensate numeroase aspecte legate de
lipsa dentară. În cazul prezentat, am urmărit obţinerea unei ocluzii neutrale pentru pacientă, într-un timp rezonabil, ţinând cont în alegerea variantei optime de
tratament de condiţiile intraorale prezente. Am reuşit să realizăm închiderea
completă atât a spaţiilor prezente la nivelul arcadei superioare secundare
anodonţiei bilaterale de incisiv lateral superior, precum şi a spaţiului rezultat după
extracţia caninului temporar stâng superior. Ocluzia rezultată a fost clasa a doua
terapeutică după Angle, psalidodontă, simetrică, cu multiple contacte stabile şi
fără interferenţe sau contacte premature în mişcările mandibulei.
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Restoration of dentition using lithium disilicate crowns in a patient with
a history of dentinogenesis imperfecta – a case study covering an
observation period of more than 10 years
Restaurarea dentiţiei utilizând coroane de disilicat de litiu la un pacient
cu istoric de dentinogeneză imperfectă - un studiu de caz care acoperă
o perioadă de observaţie de peste 10 ani
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Abstract
The present case study describes the restoration of the dentition in a young patient whose teeth were generally
malformed. The patient was fitted with CAD/CAM-fabricated long-term temporaries made of a high-performance
polymer material. This allowed the proposed restorations to be consistently monitored over an extended period of
time while the patient was still growing. As a result, a high level of predictability of the permanent lithium disilicate
restorations was established.
Key-words: Restoration of dentition using lithium disilicate crowns.
Rezumat
Prezentul studiu de caz descrie restaurarea dentiţiei la un pacient tânăr ai cărui dinţi au avut malformaţii
generalizate. Pacientul a fost echipat cu lucrări temporare pe termen lung fabricate CAD / CAM dintr-un material
polimeric de înaltă performanţă. Acest lucru a permis restaurărilor propuse să fie monitorizate în mod constant pe
o perioadă extinsă de timp, în timp ce pacientul era încă în creștere. Ca rezultat, a fost stabilit un nivel ridicat de
predictibilitate a restaurărilor permanente din disilicat de litiu.
Cuvinte-cheie: Restaurarea dentiţiei utilizând coroane de disilicat de litiu.

01
Fig. 1 Situaţie preoperatorie: Pacientul zâmbitor.
Leziunile grave au fost cauzate de decolorarea
semnificativă și proporţiile neechilibrate ale dinţilor ca
urmare a unei afecţiuni cunoscute sub denumirea de
dentinogeneză imperfectă tip II.
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Situaţia preoperatorie
Un pacient în vârstă de 16 ani s-a prezentat la cabinetul nostru în
compania părinţilor săi cu cererea de a-i fi restauraţi dinţii cu malformaţii. Nu a
raportat nicio durere, dar s-a plâns de suferinţa emoţională cauzată de aspectul
dinţilor (Fig. 1). În timpul examinării dentare, tatăl pacientului a menţionat că dentiţia
primară a pacientului a prezentat același tip de leziuni. Pe baza examinării și a
istoricului pacientului, acesta a fost diagnosticat cu dentinogeneză imperfectă
nesindromică. Această condiţie, care afectează structura dentinei, este cauzată de
o mutaţie în 4q22.1 a genei sialofosfoproteinei dentinei (DSPP) (Lee și colab. 2013).
Aceasta schimbă nivelul DSPP, care perturbă mineralizarea dentinei. Obliterarea
pulpară și modificările osului maxilarului sunt, de asemenea, asociate cu această
tulburare (MacDougall et al. 2006; McKnight et al. 2008; Porntaveetus et al. 2019).
Clinic, afecţiunea se prezintă ca o culoare albăstruie, maro până la chihlimbar a
smalţului dinţilor (figurile 2a și b). Smalţul se fisurează foarte ușor sub forţa
masticaţiei, expunând astfel dentina defectă (figurile 3a și b). Razele X dezvăluie
coroane în formă de clopot și rădăcini scurte cu obliterare progresivă a camerei
pulpare (Gage și colab. 1991, Kim & Simmer 2007) (Fig. 4). Fără tratament,
procesul de distrugere duce rapid la pierderea întregii coroane dentare și la o
scădere a dimensiunii verticale de ocluzie, care este dificil de corectat ortodontic
(Kim și Simmer 2007, Barron și colab. 2008). Literatura de specialitate adresează
importanţa intervenţiei timpurii care vizează prevenirea progresiei distrugerii dinţilor
și a deteriorării ocluziei adecvate (Delgado și colab. 2008, Sapir S, Shapira J.).
Coroanele din ceramică completă sunt descrise ca o potenţială soluţie de
restaurare (Groten 2009), iar cimentarea adezivă este recomandată (Bartlett 2005).
Acest caz a prezentat o serie de provocări speciale: de exemplu, vârsta tânără a
pacientului (el era încă în creștere); dorinţa sa de îmbunătăţire în timp util a stării
sale; necesitatea creării unei morfologii dentare adecvate și, prin urmare, ajustarea
generală a dimensiunii verticale de ocluzie (DVO), precum și atașarea permanentă
a restaurărilor la structura dintelui deteriorat.
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Fig. 2a și 2b Situaţia preoperatorie:
Deteriorarea severă a structurii dinţilor a cauzat,
de asemenea, afectări funcţionale.

02a

02b
Fig. 3a și 3b Situaţie preoperatorie: Vedere a
maxilarului superior și inferior. Primii molari ai
ambelor arcade prezintă în special un grad
ridicat de distrugere.

03a

04
Fig. 4 Ortopantomograma situaţiei preoperatorii:
Rădăcinile dinţilor relativ scurte și camerele pulpare
obliterate sunt clar vizibile.

03b
Fig. 5 Determinarea alternativă a relaţiei maxilomandibulare: Lucrările temporare pe termen lung
ale unui cadran au fost îndepărtate pentru a
fabrica coroanele permanente. Relaţia maxilomandibulară a fost determinată cu un material de
restaurare temporară pe bază de bis-acrilat.
Această înregistrare a fost utilizată ulterior ca
referinţă pentru stabilirea relaţiei maxilomandibulare în al doilea cadran.
05

Plan de tratament
Înainte de finalizarea planului de tratament, obturaţiile au fost plasate pe dinţii 16, 26, 36
și 46 folosind un compozit din rășină adezivă (Tetric EvoCeram, Syntac, Ivoclar
Vivadent). Echipa stomatologică a acţionat pe ipoteza că dentina malformată ar oferi un
sprijin insuficient în multe zone. În acest context și din cauza decolorării severe a dentinei, o abordare minim invazivă cu preparare retentivă limitată și cimentare adezivă a fost
eliminată ca opţiune viabilă. Pentru a restabili estetica și funcţia dinţilor acestui tânăr
pacient, au fost definite următoarele obiective de tratament: crearea unei morfologii
dentare adecvate cu protejarea anterioară a caninului în ocluzia dinamică și creșterea
considerabilă a dimensiunii verticale a ocluziei (DVO). Scopul acestor măsuri a fost de
a opri procesele distructive la care fuseseră expuși dinţii, permiţând astfel pacientului să
socializeze din nou confortabil și să intre pe piaţa muncii cu încredere.
Au fost realizate fotografii extraorale (portrete) și intraorale pentru a oferi tehnicianului
dentar o primă impresie asupra situaţiei preoperatorii. Au fost făcute amprente din alginat ale ambelor arcade, ceea ce ar permite laboratorului dentar să fabrice modele de
studiu. Mai mult, relaţia centrică a fost stabilită și s-a făcut o înregistrare arbitrară cu
arcul facial. După ce au analizat îndeaproape aspectele clinice și tehnice și au evaluat
riscurile și beneficiile diverselor opţiuni alternative, echipa clinică împreună cu pacientul
au decis următorul plan de tratament.
Scopul a fost restaurarea permanentă a dinţilor grav deterioraţi cu coroane din ceramică
sticloasă din disilicat de litiu, lipite adeziv. Deoarece aceste modificări estetice și
funcţionale extinse au trebuit să fie combinate cu stabilirea unui nou DVO, care nu a
existat niciodată înainte, echipa clinică a decis următorul proces:
1. Fabricarea unui wax-up pentru a ajuta la modelarea unei morfologii estetice și
funcţionale a dinţilor și la fabricarea unei matrice de diagnostic pe baza wax-up-lui.
2. Evaluarea intraorală a esteticii wax-up-lui cu ajutorul matricei de diagnostic.
3. Reproducerea DVO crescută, determinată cu wax-up-ul într-un splint Michigan
modificat pentru evaluarea funcţională a noii situaţii.
4. Prepararea dinţilor ghidată de matricea de diagnostic și determinarea alternativă a
relaţiei maxilo-mandibulare cu un splint Michigan modificat.
5. Scanarea wax-up-ului și reproducerea exactă utilizând tehnici CAD / CAM pentru a
produce lucrări temporare pe termen lung dintr-un polimer de înaltă performanţă.
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6. Încercarea lucrărilor temporare pe
termen lung (min. 12 luni) cu posibilitatea de a face modificări.
7. După încheierea cu succes a fazei
provizorii, luarea amprentelor și
fabricarea promptă a coroanelor
permanente din ceramică sticloasă în
laboratorul dentar.
8. Probare și cimentare adezivă
permanentă a coroanelor din ceramică
cu disilicat de litiu.
Procedura clinică
Condiţionare și pregătire
În primul rând, wax-up-urile de studiu
au fost evaluate în ceea ce privește
aspectul estetic cu ajutorul unei
matrice diagnostice obturate cu compozit (Duran 0,5 mm, hard-elastic
transparent, Scheu-Dental, Iserlohn,
Germania), care a servit ca mock-up
pe dinţii acoperiţi cu vaselină. Odată
ce pacientul și părinţii săi au aprobat
această propunere de restaurare, a
început faza de pregătire. Pacientului
i s-a furnizat un splint Michigan modificat pentru maxilarul inferior, pe care
a trebuit să îl poarte timp de trei luni
pentru a-și regla DVO în concordanţă
cu wax-up-ul.
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Fig. 6a Vedere a restaurărilor LS2 în maxilarul
superior după cimentarea adezivă, (tehnica de
stratificare a dinţilor anteriori; tehnica de colorare
a dinţilor posteriori). Dinţii anteriori au fost
împărţiţi în unităţi de trei. Dinţii posteriori au fost
împărţiţi în unităţi de două.
Fig. 6b Vedere a restaurărilor LS2 în maxilarul
inferior după cimentarea adezivă. Coroanele din
maxilarul inferior nu trebuiau împărţite. Exclusiv
06a
restaurările cu un singur dinte au fost utilizate.

06b

07a

07c

07b

Fig. 7a Noi coroane unidentare pe dinţii anteriori Fig. 7b Vedere frontală a restaurărilor după 10 ani
superiori după traumatism (ciocnit cu marginea in situ la consult. Umbra restaurărilor maschează
impecabil structura dintelui pătat. S-a obţinut un
unei cani de bere). O ceramică cadru opac
rezultat de succes în ceea ce privește estetica și
(ingot MO, IPS e.max Press, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) a mascat cu succes din funcţia dinţilor.
nou structura dentară extrem de colorată.

După ce faza de probă s-a încheiat cu
succes, noul DVO a fost reprodus întro lucrare temporară pe termen lung în
baza wax-up-ului: toate pregătirile și
determinarea relaţiei maxilo-mandibulare cu o atelă modificată au fost
programate pentru aceeași zi.
Matricea de diagnostic a servit drept
ajutor pentru orientare în timpul
numeroaselor etape de pregătire.
Doar structura minimă a dinţilor a fost
îndepărtată în conformitate cu
contururile exterioare ale restaurării,
determinate de wax-up.
Restaurare temporară
Primele lucrări temporare au fost
fabricate pe scaun cu ajutorul matricei
de diagnostic cu utilizare multiplă și a
unui material de restaurare temporar
pe bază de bis-acrilat. După ce ţesutul
moale s-a vindecat suficient, au fost
luate amprente de precizie ale ambelor arcade. Amprentele împreună cu
arcul facial și înregistrarea relaţiei
maxilo-mandibulare au fost trimise la
laboratorul dentar. Pe baza scanărilor
wax-up-urilor de studiu, laboratorul a
frezat lucrările temporare pe termen
lung dintr-un polimer de înaltă
performanţă utilizând tehnici CAD /
CAM. Coroanele fabricate CAD / CAM
ale lucrărilor temporare pe termen
lung (LTT) au fost separate în segmente de 3 până la 4 unităţi și cimentate cu ciment glassionomer.
Obiectivul a fost de a preveni pierderea prematură a retenţiei ca urmare
a scurtării bonturilor și de a asigura o
rezistenţă suficientă a LTT-urilor pe o
perioadă de cel puţin 12 luni in situ.
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Fig. 7c Vedere palatină a restaurărilor după 10 ani
in situ în timpul unui consult.

În timpul fazei de temporizare, pacientul a fost iniţial rechemat lunar, apoi trimestrial,
pentru a monitoriza parametrii estetici și funcţionali. În același timp s-au făcut mici
ajustări ale ţesuturilor, iar coroana de pe dintele 21 a fost prelungită chirurgical folosind
instrumente oscilante.
Faza de evaluare a LTT-urilor a decurs fără probleme. După 12 luni, s-au făcut pregătiri
pentru amplasarea restaurărilor permanente. Într-un prim pas, lucrări provizorii maxilare
au fost reproduse cu materialul de restaurare permanent. În acest scop, restaurările
temporare din maxilarul superior au fost îndepărtate, dinţii pregătiţi au fost finalizaţi și s-a
făcut o înregistrare maxilo-mandibulară utilizând un material de restaurare provizoriu pe
bază de bis-GMA (Fig. 5). Această înregistrare a servit ulterior ca referinţă pentru determinarea relaţiei maxilo-mandibulare în al doilea cadran. Apoi, au fost luate amprente de
precizie pentru fabricarea coroanelor permanente din disilicat de litiu. În perioada
dinaintea încorporării coroanelor permanente, au fost utilizate lucrări provizorii fabricate
pe scaun. După ce unităţile de coroană din ceramică sticloasă au fost plasate în maxilarul superior, același procedeu a fost folosit pentru a plasa coroanele unice permanente
în maxilarul inferior (figurile 6a și 6b).
Proba și inserţia coroanelor din sticlă ceramică
După îndepărtarea restaurărilor temporare, reziduurile materialului de cimentare
temporară au fost curăţate de pe suprafeţele de preparare cu ajutorul periilor și a unei
paste fără fluor (Zircate Prophy Paste, Dentsply, Constance, Germania). Restaurările au
fost încercate cu un gel de glicerină nuanţată (Try-in Paste, Variolink II, opac alb, Ivoclar
Vivadent, Schaan, Liechtenstein), iar forma și culoarea lor au fost examinate. Integritatea
marginală și contactele ocluzale statice și dinamice au fost verificate folosind un silicon
de adiţie cu vîscozitate redusă (Fit Checker).
Restaurările au fost amplasate permanent conform următoarei proceduri. Suprafaţa
interioară a restaurărilor de disilicat de litiu a fost gravată timp de 20 de secunde cu un
gel de acid fluorhidric (<5% Ceramic Etching Gel) și ulterior silanizată. Dinţii au fost
condiţionaţi cu un adeziv de dentină în mai multe etape conform tehnicii de total-etch
(Syntac). Restaurările au fost cimentate cu un compozit cu dublă fotopolimerizare, cu
vâscozitate redusă (Variolink II, opac alb, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein).
Coroanele anterioare au fost produse cu tehnica de stratificare, în timp ce coroanele
posterioare au fost presate la contur complet și caracterizate cu tehnica de colorare.
Coroanele anterioare din maxilarul superior au fost așezate în unităţi de trei (13-11,
21-23) și coroanele posterioare în unităţi de două (2 premolari și 2 molari fiecare).
Această abordare a fost luată cu scopul de a obţine o retenţie adecvată pe dinţii scurţi
ai bontului din maxilarul superior. Așezarea coroanelor a fost inutilă în maxilarul inferior
datorită lungimii adecvate a dinţilor mandibulari (Fig. 6b). Faza prelungită de pretratare
a oferit echipei stomatologice timp suficient pentru a regla restaurările din sticlăceramică, astfel încât acestea să satisfacă pe deplin așteptările estetice și funcţionale
ale pacientului.
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Fig. 8a și 8b Situaţia postoperatorie a restaurărilor
posterioare superioare cu contur complet la mai
mult de 11 ani după cimentarea lor adezivă.
Câteva faţete minore de măcinare sunt vizibile pe
cuspizii funcţionali.
08a

08b
Fig. 9a și 9b Situaţia postoperatorie a restaurărilor
posterioare inferioare cu contur complet la mai
mult de 11 ani după cimentarea lor adezivă.
Câteva faţete minore de măcinare sunt vizibile pe
cuspizii funcţionali.

09a

09b

Observarea pe termen lung pe o
perioadă mai mare de 11 ani
La doar câteva luni după ce toate
restaurările au fost cimentate permanent,
coroanele superioare ale pacientului au
fost deteriorate de o lovitură tare cu marginea unei cani de bere. Examenul intraoral cu o sondă de lumină a relevat mai
multe fisuri extinse în coroanele anterioare
atelate. Ca urmare, pacientul și echipa
clinică au decis să înlocuiască coroanele
cu restaurări cu un singur dinte (Fig. 7a).
De când au fost luate aceste măsuri,
pacientul a fost examinat în mod regulat în
timpul programărilor de revocare. Nu au
fost raportate complicaţii notabile (figurile
7b și c). După mai mult de 11 ani in situ,
suprafeţele de mestecat ale coroanelor
posterioare cu contur complet prezintă
doar ușoare faţete de măcinare în jurul
cuspizilor funcţionali (figurile 8a și b,
9a și b).
După 11 ani, pacientul este încă complet
mulţumit de funcţia și aspectul estetic al
restaurărilor sale de disilicat de litiu
(Fig. 10).
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Fig. 10 Fotografie portretă a pacientului la mai mult
de 11 ani după plasarea permanentă a celor 28
restaurări LS2.
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Correlation between Buccal Bone Thickness at Implant Placement
in Healed Sites and Buccal Soft Tissue Maturation Pattern:
A Prospective Three-Year Study
Corelaţia dintre grosimea osului bucal la inserarea implantului
în alveolele postextracţionale vindecate și tiparul de maturare a
ţesuturilor moi vestibulare. Studiu prospectiv pe 3 ani.
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Abstract
Background: Optimal aesthetic implant restoration is a combination of a visually pleasing prosthesis and adequate surrounding peri-implant
soft tissue architecture. This study describes the influence of the residual buccal bone thickness (BBT), measured at the time of implant
placement, on the soft tissue maturation during three years of follow-up. Methods: Seventy-eight implants were enrolled in the present study.
The BBT was assessed at the surgical stage and each case assigned to Group 1 (BBT values _0.5 mm), Group 2 (BBT values >0.5 and
<1.5 mm), or Group 3 (BBT values _1.5 mm). Only native bone and healed sites were included. The tooth height (TH), based on the distance
between the buccal free gingival margin at the zenith level and the crown incisal edge, according to the main axis of the tooth, was monitored
at one, two, and three years from the final prosthodontic rehabilitation to determine any occurrence of recession or coronal repositioning of
the gums over time. A Pearson Two-Tailed test was applied and the significance level set at p _ 0.05. Results: For BBT values _0.5 mm, the
buccal gum at three years showed an average recession of 1.22 _ 0.41 mm. For BBT values >0.5 and <1.5 mm, the buccal gum also showed
recession of 0.64 _ 0.29 mm. In contrast, for BBT values _1.5 mm, the buccal gum showed coronal growth of 0.77 _ 0.22 mm.
The diferences between the groups were significant (p _ 0.01) at all times. Conclusion: The BBT at the time of implant placement was found
to a_ect the buccal gingival margin stability over three years of observation.
Keywords: dental implant; buccal bone; soft tissue; recession.
Rezumat
Restaurarea estetică optimă a implantului reprezintă o combinaţie între o lucrare protetică cu aspect estetic atrăgător și o arhitectură
adecvată a ţesuturilor moi periimplantare. Prezentul studiu descrie influenţa grosimii reziduale a osului bucal (BBT, buccal bone thickness),
măsurată în momentul inserţiei implantului, asupra maturării ţesutului gingival pe parcursul a trei ani de evoluţie. Materiale și Metodă:
Șaptezeci și opt de implanturi au fost evaluate în prezentul studiu. BBT a fost măsurat în etapa chirurgicală și fiecare caz a fost încadrat
într-unul din următoarele grupuri: grupul 1 (valori BBT ≤0.5 mm), grupul 2 (valori BBT> 0.5 și <1.5 mm) sau grupul 3 (valori BBT≥1.5 mm).
Au fost incluse în studiu doar cazurile cu osul nativ și alveolele postextracţionale vindecate. Înălţimea dintelui (TH), definită ca distanţa dintre
marginea gingivală liberă vestibulară la nivelul zenitului și marginea incizală a coroanei, măsurată pe direcţia axei principală a dintelui, a fost
monitorizată la unu, doi și trei ani de la reabilitarea protetică finală pentru a monitoriza orice apariţie a retracţiei gingivale sau repoziţionare
coronală gingivală în timp. Pentru evaluarea statistică s-a calculat coeficientul de corelaţie Pearson iar nivelul de semnificaţie statistică s-a
stabilit la p ≤ 0.05. Rezultate: Pentru valori BBT ≤0.5 mm, marginea gingivală vestibulară la trei ani a prezentat o retracţie medie de 1.22±
0.41 mm. Pentru valori BBT> 0.5 și <1.5 mm, marginea gingivală a prezentat, de asemenea, o retracţie de 0.64 ± 0.29 mm. În schimb,
pentru valori BBT ≥1.5 mm, marginea gingivală a prezentat migrare coronală (proliferare) de 0.77 ± 0.22 mm. Diferenţele dintre grupuri au
fost semnificative (p ≤ 0.01) în fiecare moment al evaluării. Concluzie: BBT la momentul inserţiei implantului s-a dovedit a afecta stabilitatea
marginii gingivale vestibulare pe parcursul a trei ani de monitorizare.
Cuvinte-cheie: implant dentar, corticală externă vestibulară, retracţie gingivală.
1. Introducere
Estetica restaurărilor protetice și a ţesuturilor gingivale a fost identificată
ca fiind în strânsă corelaţie cu satisfacţia pacienţilor și a clinicienilor [1].
În timp ce reabilitarea implantului în zona estetică este considerată un
tratament obișnuit, rezultatele estetice și funcţionale cât și variabilele
care afectează maturarea ţesutului peri-implantar rămân încă subiecte
importante de cercetare [2]. În consecinţă ne întrebăm care sunt
variabilele care pot influenţa rezultatul estetic al reabilitării implantului?
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Unul dintre principalii factori îl reprezintă poziţia tridimensională a
implantului dentar, așa cum este descrisă în literatura de specialitate
[3-5], împreună cu calitatea și cantitatea ţesuturilor dure și moi [2].
Studiile efectuate de Linkevicius și colab. s-au concentrat asupra
importanţei biotipului gingival (gros sau subţire) și cum poate acesta
influenţa succesul imediat al restaurării implanto-protetice și preveni
retracţia mucoasei în viitor [6], deoarece ţesuturile moi se vor adapta
întotdeauna la condiţiile locale [7,8].
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În același timp, Steigman și colab. au definit importanţa profilului de emergenţă
pentru gestionarea ţesuturilor moi adiacente implanturilor dentare [9].
Astfel, managementul ţesuturilor moi în etapele protetice și chirurgicale este
considerat esenţial pentru a obţine rezultate previzibile și estetice [10,11].
Mai mult, designul implantului și al bontului, împreună cu tipul conexiunii bontimplant, joacă de asemenea roluri importante în modelarea și prezervarea
ţesuturilor moi periimplantare [12,13]. În ceea ce privește cantitatea de ţesut dur,
Buser și colab. au investigat cantitatea ideală a osului necesar în jurul implanturilor dentare [14] și au constatat că grosimea osului vestibular la nivelul implantului a jucat un rol fundamental în predictibilitatea estetică a reabilitării [14,15].
În plus, Yoda și colab. au sugerat o grosime minimă iniţială a tablei osoase vestibulare de 1.5 m [16]. Deși este încă un subiect de discuţie, rezultatul estetic al
unei restaurări implanto-protetice pare să fie, fără îndoială, legat de înălţimea
ţesutului moale vestibular [10,17]. Prin urmare, acest studiu se concentrează pe
rolul grosimii osului bucal (BBT), măsurat în momentul inserţiei implantului, asupra stabilităţii ţesutului gingival vestibular. Pentru a limita numărul de variabile,
protocolul s-a concentrat doar pe site-urile vindecate. Același protocol chirurgical
și protetic a fost utilizat pentru toate cazurile examinate. Grosimea ideală a osului
vestibular la inserţia implantului a fost apoi investigată, pentru a minimiza riscul
de retracţie în timpul maturării biologice a ţesuturilor.
2. Materiale și Metode
2.1 Designul studiului
Acest studiu a fost conceput ca o analiză observaţională prospectivă a pacienţilor
înrolaţi consecutiv, cu criterii de excludere stricte, în care aceștia au primit același
tip de implant în siturile edentate vindecate și au fost reabilitaţi folosind
protocoalele protetice și chirurgicale identice, descrise mai jos. Toate procedurile
chirurgicale și protetice au fost efectuate de același clinician.
2.2 Selecţia pacienţilor
Prezentul studiu a fost realizat în conformitate cu principiile fundamentale ale
Declaraţiei de la Helsinki și aprobat de Comisia de etică al Universităţii din
Insubria (No 826 pentru protocolul 0034086). În perioada octombrie 2014 - martie
2016, un total de 45 de pacienţi consecutivi, direcţionaţi către clinica dentară mai
sus menţionată pentru reabilitarea implantară a unor edentaţii parţiale, au fost
identificaţi ca potenţiali candidaţi pentru tratamentul implanto-protetic pe baza
examenului clinic și radiografic. Criteriile de includere au fost edentaţia parţială
mandibulară sau maxilară unică sau multiplă, necesitatea reabilitării utilizând
sprijin implantar și vârsta ≥18 ani în momentul intervenţiei chirurgicale. Criteriile
de excludere au fost: un scor al plăcii bacteriene la nivelul întregii cavităţi bucale
(Full-mouth plaque score, FMPS) ≥25%, un scor al sângerării gingivale (Fullmouth bleeding score, FMBS) ≥25%, consum excesiv de alcool sau consumul de
droguri, prezenţa infecţiilor orale acute, medicamente corelate cu orice răspuns
hiperplazic gingival, radioterapie recentă sistemică sau locală oro-maxilo-facială,
chimioterapie recentă, diabet necontrolat, sarcină, fumat (> 10 ţigări pe zi) și orice
altă boală sistemică sau sindrom care ar putea influenţa ţesutul gingival sau
osos. Criteriile suplimentare de excludere au fost: lipsa mucoasei keratinizate
vestibulare (măsurată clinic utilizând o sondă parodontală, UNC15, Universitatea
din Carolina de Nord, SUA), necesitatea grefării gingivale sau osoase în orice
etapă a tratamentului, implanturi care au prezentat orice semn de inflamaţie
evidentă a mucoasei periimplantare în timp [18] sau implanturi care nu s-au
osteointegrat după perioada de vindecare sau după ce au fost restaurate protetic. În plus, pacienţii care nu s-au prezentat la control și de la care lipseau date,
în orice etapă al dispensarizării planificate, au fost, de asemenea, excluși din
acest studiu prospectiv. Dacă un implant nu a putut fi inserat la 0.5 mm sub
creastal, a fost imediat exclus din studiu și nu a fost luată în considerare în
analiza statistică. În mod similar, datele au fost excluse atunci când implantul nu
a putut fi inserat conform protocolului chirurgical, numai în osul nativ, în principal
datorită prezenţei unei margini osoase abrupte interproximal. Ca urmare, dintr-un
total de 98 de implanturi incluse iniţial, fiind inserate conform protocoalelor chirurgicale și protetice standardizate (descrise mai jos), prestabilite la începutul
studiului, numai 78 de implanturi au fost luate în considerare în analiza statistică
(7 pacienţi au fost pierduţi în timpul dispensarizării, cu un număr de 20 de implanturi: 17 implanturi nu au avut datele de dispensarizare, iar 3 implanturi au prezentat periimplant mucozită în timpul perioadei de monitorizare).
2.3. Tipuri de implanturi utilizate
Toate implanturile utilizate în acest studiu au fost implanturi conice de formă
radiculară, cu un design activ de spire, în muchie de cuţit (MegaGen AnyRidge,
MegaGen Implant Co. Ltd., Daegu, Coreea). Conexiunea implantului este o
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conexiune conică de cinci grade pe fiecare parte, cu conexiune bont-implant tip
platform switching. Implantul a fost fabricat din Ti (Commercially pure Cp-Ti),
considerat un material fiabil și necitotoxic [19], în timp ce tratamentul de suprafaţă
a fost SLA (sablare și gravare acidă) cu un nanostrat încorporat de ioni de calciu
(Ca2 +), care s-a dovedit a avea o citocompatibilitate crescută [20].
2.4. Protocolul chirurgical
Pacienţii au fost evaluaţi clinic (Figura 1) și radiografic pentru a determina planul
corect de tratament. Radiografia panoramică a fost utilizată ca examen imagistic
preliminar. CBCT (tomografia computerizată cu fascicul de conic) a fost, de
asemenea, efectuată pentru a evalua volumul osos nativ. Igiena orală, sănătatea
ţesuturilor moi, cantitatea de gingie keratinizată, situaţia dinţilor restanţi și alţi
factori care pot influenţa planul de tratament, au fost evaluaţi clinic. S-a efectuat
antibioprofilaxie, constând în amoxicilină + acid clavulanic 2 g / zi timp de 6 zile,
sau clindamicină 600 mg / zi timp de 6 zile în cazul pacienţilor alergici la
penicilină, pentru a reduce riscul infecţiilor, începând cu 2 g administrate cu o oră
înainte de intervenţia chirurgicală. De asemenea, a fost recomandată terapia
antiinflamatorie cu AINS (antiinflamatorii nesteroidiene), constând din Ketoprofen
Lizină 80 mg / zi timp de 3 zile, începând cu 80 mg 1 oră înainte de chirurgie.
Anestezia plexală a fost efectuată cu articaină + adrenalină 1: 50.000, iar cea
tronculară periferică cu articaină + adrenalină 1: 100.000.

Fig. 1 Aspect clinic al zonei edentate.

A fost utilizată o tehnică chirurgicală în două etape pentru inserţia implantului.
Pentru prima intervenţie chirurgicală, s-a confecţionat un lambou vestibular cu
grosime totală, cu atenţie pentru a evita dilacerarea ţesuturilor, iar grosimea
verticală a ţesutului gingival a fost măsurată folosind o sondă parodontometrică
marcată la 1.0 mm (UNC15, Universitatea din Carolina de Nord, SUA). Dacă
grosimea ţesuturilor moi verticale a fost de 2 mm sau mai mică, a fost considerat
biotip gingival subţire și pacientul a fost exclus din prezentul studiu [21]. Ulterior,
lamboul vestibular cu grosime totală a fost elevat și și s-a pregătit neoalveola în
vederea inserţiei implantului. Lamboul mucoperiostal cu grosime totală (Figura 2)
a fost elevat pentru a avea acces la osul alveolar subiacent, ceea ce a permis
evaluarea osului nativ prezent și poziţionarea tridimensională corectă a implantului.
Neoalveolele pentru inserţia implanturilor (Figura 3) au fost pregătite conform
instrucţiunilor producătorului, la 800 rpm cu irigare abundentă pentru a evita o
eventuală osteonecroză termică [22].

Fig. 2 Incizia pentru confecţionarea lamboului: s-a creat accesul la creasta alveolară

prin incizii intrasulculare și tehnică modificată pentru prezervarea papilei interdentare.
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Fig. 3 Frezarea neoalveolei.

La inserarea a două sau mai multe implanturi s-a utilizat un pin de direcţionare la
nivelul primului implant inserat pentru a asigura paralelismul pentru inserţia celorlalte implanturi. Distanţa dintre implanturi a fost de cel puţin 3 mm [23]. Toate
implanturile au fost introduse folosind cuplu de forţe (torque) controlat, setat la 60
rpm (Figura 4) [24] și poziţionate la 0.5 mm subcrestal, conform instrucţiunilor
producătorului (Figura 5).

Fig. 4 Inserţia implantului.

Fig. 5 Poziţionarea implantului la 0.5 mm subcrestal.

O valoare a torqului de inserţie între 30 și 50 Nm a fost considerată acceptabilă,
în funcţie de densitatea osoasă. Lamboul mucoperiostal a fost repoziţionat și s-a
folosind o sutură fără tensiune (Figura 6) pentru a facilita vindecarea plăgii și a
evita contaminarea bacteriană. Toate implanturile au fost inserate în os crestal
nativ. Niciun implant nu a fost inserat într-o alveolă postextracţională nevindecată
sau după efectuarea regenerării osoase ghidate. După inserarea implantului,
tuturor pacienţilor li s-a recomandat o dietă lichidă timp de 10 zile, urmată de alte
15 zile de alimentaţie moale. Protocolul de igienă orală post-chirurgicală a inclus
o tehnică de periaj Bass modificată și clătire cu 0.2% clorhexidină de trei ori pe
zi timp de o săptămână. Toţi pacienţii au fost sfătuiţi să nu utilizeze proteze
parţiale mobilizabile cu suport mucozal peste locul intervenţiei chirurgicle. În
unele cazuri, a fost aplicată o punte provizorie tip Maryland, poziţionată la
distanţă de locul intervenţiei chirurgicale.
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Fig. 6 Sutura fără tensiune a plăgii.

2.5 Protocolul protetic
Timpul de osteointegrare a fost de 3 luni pentru implanturile inserate la mandibulă
și de 6 luni pentru cele inserate la maxilar. Pentru cea de-a doua etapă
chirurgicală s-a realizat un lambou meziodistal pe mijlocul crestei pentru a spori
cantitatea de ţesut keratinizat. Șurubul de acoperire a fost îndepărtat manual cu
ajutorul unei șurubelniţe dedicate și înlocuit cu un bont de vindecare. Arcadele
dentare s-au amprentat cu alginat în portamprente standard pentru confecţionarea
portamprentelor individuale, care au fost apoi utilizate pentru amprentarea
funcţională cu material de amprentă din grupa polieterilor. La două săptămâni
după intervenţia chirurgicală din a doua etapă, a fost inserată o coroană provizorie înșurubată confecţionată din rășină acrilică. După 3 luni, restaurarea provizorie a fost îndepărtată și s-a reamprentat câmpul protetic în vederea confecţionării
coroanei metalo-ceramice definitive. Toate reabilitările au fost cimentate pe bonturi implantare frezate, iar diametrul bontului la nivelul conexiune a fost în toate
situaţiile mai mic decât diametrul platformei implantului, conform conceptului
platform switching. Marginea gingivală a coroanei nu a fost niciodată poziţionată
mai profund de 1 mm de marginea gingivală liberă pentru a permite îndepărtarea
adecvată a cimentului. În plus s-a verifica radiologic, cu ajutorul unei radiografii
periapicale de control, eventuala existenţă a cimentului radiopac în exces [25,26].
S-au verificat și funcţionalizat rapoartele ocluzale pentru a îndepărta orice precontact sau interferenţă în mișcările centrice, lateralitate sau propulsie.
Restaurările protetice definitive au inclus atât coroane unice, cât și proteze fixe
parţiale de maximum 4 elemente.
2.6 Colectarea datelor
Folosind informaţiile despre pacienţi din fișa clinică și anamneză, au fost analizate următoarele variabile ale pacientului: sex, vârstă, fumatul și numărul de
ţigări pe zi, eventualitatea existenţei afecţiunilor sistemice, parodontită cronică
sau agresivă, parafuncţii (bruxism), nivel de igienă orală [27] și numărul procedurilor de igienizare orală profesională din ultimii 3 ani. Variabilele implantului în
momentul primei intervenţii chirurgicale au inclus lungimea, diametrul, poziţia de
inserţie (maxilar / mandibul / anterioară / posterioară), torqul de inserţie și BBT în
momentul inserării implantului la 0.5 mm subcrestal. Evaluările clinice și radiologice (radiografie retroalveolară) ale fiecărui implant au fost efectuate în momentul inserării implantului, înșurubării piesei protetice provizorii, livrării coroanei
finale și dispensarizărilor la 1, 2 și 3 ani de la reabilitarea protetică finală. Înainte
de orice examinare radiologică, s-au realizat holdere individualizate direct în
cavitatea bucală a pacientului folosind rășină acrilică auto-polimerizabilă pentru
a reproduce aceeași poziţie a filmului, astfel încât orice radiografie ulterioară să
poată fi facută exact în aceeași poziţie cu cea iniţială. Profunzimea de inserţie a
implantului a fost măsurată în timpul inserării utilizând un conector gradat la mm
pentru piesa de mână și apoi verificat folosind o radiografie periapicală după
inserarea implantului. De asemenea, a fost verificată pe radiografiile retroalveolare distanţa medie de la umărul implantului la creasta alveolară. Orice implant
care a fost poziţionat la sub 0.5 mm de marginea crestei alveolare vizibile radiografic nu a fost luat în considerare în studiu. Măsurătorile grosimii osoase vestibulare (BBT) au fost efectuate intraoperator, la momentul inserţiei implantului
utilizând un șubler din oţel inoxidabil cu gradaţie de 1/10 mm (Wise Instruments,
Valley Stream, NY, SUA). Acest instrument a permis măsurarea BBT la 0.5 mm
sub marginea coronară a osului alveolar vestibular, deasupra bazei (umărului)
implantului (Figurile 7 și 8a, b).
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Valoarea de referinţă TH a fost stabilită la momentul inserţiei piesei protetice
finale, iar valorile obţinute la dispensarizare au fost măsurate la 1, 2 și 3 ani. Toate
datele au fost analizate cu ajutorul unui software statistic SPSS 20, IBM. Valorile
iniţiale de inserţie a implanturilor au fost împărţite în 3 intervale în funcţie de
grosimea tablei osoase vestibulare (BBT): Grupul 0 ≤0.5 mm, Grupul 1> 0.5 până
la <1.5 mm și Grupul 2 ≥1.5 mm. Măsurătorile TH au fost efectuate folosind o
sondă (sondă parodontometrică UNC 15, Universitatea din Carolina de Nord,
SUA). Valorile medii ale diferenţelor au fost utilizate în analiza statistică pe baza
unui CI (interval de încredere) de 95%. Mediile ∆TH și corelaţiile statistice
(Pearson Two-Tailed 95% CI) au fost analizate în funcţie de grupul BBT. ∆TH a
fost determinat prin scăderea TH-ului la dispensarizare din valoarea TH
considerată de referinţă. Valorile pozitive reprezintă retracţie iar valorile negative
reprezintă repoziţionarea coronală a gingiei faţă de reabilitarea protetică finală
(apoziţie gingivală). În mod particular, retracţia are loc atunci când marginea
liberă vestibulară a gingiei duce la repoziţionarea în timp a zenitului apical faţă de
implant, în timp ce apoziţia este asociată cu migrarea coronală a gingiei.
O valoare a probabilităţii (p) ≤ 0.05 a fost considerată semnificativă
statistic, p ≤ 0,01 foarte semnificativă și p> 0,05 nesemnificativă.

Fig. 7 Reprezentarea schematică a modalităţii de măsurare a grosimii osului,

deasupra bazei implantului.

Fig. 8(a) Măsurătoarea clinică a grosimii corticalei externe vestibulare cu ajutorul

unui unui șubler tip Iwanson; (b) Măsurătoarea evidenţiată cu ajutorul șublerului
gradat la 0.1 mm.

Toate măsurătorile au fost făcute de același clinician care a efectuat atât procedurile chirurgicale, cât și pe cele protetice, iar valoarea medie, bazată pe un
interval de încredere (confidence interval CI)de 95%, a fost utilizată în analiza
statistică. În momentul livrării coroanei finale, înălţimea dintelui (TH) a fost
măsurată de la marginea liberă gingivală vestibulară la nivelul zenitului până la
marginea incizală a coroanei, pe direcţia axei lungi a dintelui (Figura 9a, b).
Această măsurare a fost efectuată folosind o sondă parodontometrică (UNC15,
Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill, NC, SUA) și repetată la vizitele
de dispensarizare, la 1, 2 și 3 ani de la inserţia coroanei finale. Valiorile de
referinţă au fost considerate la momentul inserţiei piesei protetice finale. S-a
evaluat și prezenţa mucoasei keratinizate vestibulare.

Fig. 9(a) Reprezentarea schematică a măsurătorilor; (b) Măsurătoarea clinică

efectuată. Înălţimea dentară (Tooth Height, TH) este măsurată ca distanţa de la
zenitul gingival până la marginea incizală a coroanei, măsurătoarea fiind
efectuată în axul lung al dintelui.
2.7. Înregistrarea datelor și analiza statistică
Analiza statistică a inclus 78 de implanturi, la pacienţi înrolaţi consecutiv, unde 46
au fost inserate la mandibulă (L) și 32 la maxilar (U). Timpul total de dispensarizare a fost de 3 ani de la inserţia piesei protetice finale, care a avut loc la 6 până
la 8 luni după inserarea coroanelor provizorii.
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Rezultate
Dintre cele 78 de implanturi luate în considerare în analiza statistică, opt au fost
inserate la fumători (10.3%) și 70 la nefumători (89.7%), iar 55 au fost inserate la
femei (70.5%) și 23 la bărbaţi (29.5%). Patruzeci și șase de implanturi au fost
inserate la mandibulă (58.9%) și 32 la maxilar (41.1%). Grosimea medie a tablei
osoase vestibulare (BBT) a fost de 0.96 ±0.58 mm, iar retracţia medie la trei ani
a fost de 0.34 ± 1.75 mm. Distribuţia pe grupuri în funcţie de BBT a fost
următoarea: Grupul 0 a inclus 23 de implanturi (29.5%), Grupul 1 a inclus 29
(37.2%), iar Grupul 2 a inclus 26 (33.3%). Din analiza statistică, nu a fost găsită
nicio corelaţie la trei ani între ∆TH și sex (p = 0.7), fumat (p = 0.27) sau
poziţionarea implantului la maxilar sau mandibulă (p = 0.26).
Cu toate acestea, s-a găsit o corelaţie statistic semnificativă între BBT și ∆TH (p
≤ 0.001) (Tabelul 1) și gruparea în funcţie de BBT și ∆TH (p ≤ 0.001) pe parcursul
celor trei ani de dispensarizare (Tabelul 1). Prin urmare, rezultatele indică faptul
că retracţia sau apoziţia gingivală este influenţată de grosimea osului vestibular
în momentul intervenţiei chirurgicale.
Tabelul 1. Migrarea medie apicală sau coronală a marginii gingivale libere vestibulare la
nivelul zenitului gingival (∆TH) evaluată la dispensarizările de un an, doi și trei ani de la
inserţia piesei protetice finale și corelaţia cu grupul BBT în care este încadrat implantul.
Valorile negative semnifică apoziţie gingivală iar cele pozitive retracţie. S-a găsit o corelaţie
statistică semnificativă între variaţia înălţimii dinţilor (TH) și grupul BBT pentru toate cele 78
de implanturi în toate etapele dispensarizării.
Media ∆TH
Group 2—BBT ≥1.5

∆TH la 1 an
−0.02 ± 0.45

Group 1—0.5 < BBT <1.5

0.48 ±1.21

0.69 ±1.58

0.64 ±1.57

Group 0—BBT 0.5

0.7 ±1.57

0.85 ±1.98

1.22 ±1.95

Număr de implanturi
P (Coeficient de
corelare Pearson)

∆TH la 2 ani
−0.12 ± 0.71

∆TH la 3 ani
−0.77 ± 1.12

78

78

78

0.032

0.025

p ≤ 0.001

Valoarea medie a retracţiei (∆TH) la trei ani a fost de 1.22 ± 0.41 mm pentru
grupul 0 și 0.64 ± 0.29 mm pentru grupul 1. Grupul 2 a arătat o tendinţă către
la
∆TH la
la
Număr
de (Tabelul
∆TH ± 0.22
Media BBT
apoziţieMedia
de 0.77
mm
1, Figura∆TH
apoziţia ∆TH
implanturi
1 10),
an unde2 an1
3gingivală
ani
Anterior
14
0.5 gingiei fără
0.61 niciun semn
1.11 de inflamaţie.
1.43
reprezintă
proliferarea
coronală
a
marginii
Posterior
64
1.2
0.33
0.33
0.10
Deoarece unii pacienţi au primit mai mult de un implant, caracteristicile individuale ale persoanelor au fost testate și statistic, fără însă a obţine o corelaţie
statistic semnificativă pentru BBT (p = 0.35) și nici pentru ∆TH la trei ani
(p = 0.56). Treizeci și două de implanturi au fost inserate la maxilar și 46 la
mandibulă. Poziţionarea la nivelul arcadei dentare inferioare sau superioare nu a
afectat statistic semnificativ ∆TH la trei ani (p = 0.26). Poziţionarea implanturilor
în zonele cuprinse anterior inclusiv, la primii premolari, a fost considerată a fi în
zona estetică anterioară. Implanturile din zona anterioară au fost în număr de 14,
iar implanturile din zona posterioară au fost în număr de 64. Poziţionarea
anterioară / posterioară a afectat statistic semnificativ BBT (p = 0.005) și ∆TH la
trei ani (p = 0.008). Remodelarea ţesuturilor a arătat valori mai mari în zona
anterioară, așa cum este detaliat în Tabelul 2.
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Media ∆TH
Group 2—BBT ≥1.5

∆TH la 1 an
−0.02 ± 0.45

∆TH la 2 ani
−0.12 ± 0.71

∆TH la 3 ani
−0.77 ± 1.12

Group 1—0.5 < BBT <1.5

0.48 ±1.21

0.69 ±1.58

0.64 ±1.57

Group 0—BBT 0.5

0.7 ±1.57

0.85 ±1.98

1.22 ±1.95

Fig.
10 Tiparul
distribuţiei pe grup BBT78a valoarilor medii ale78
retracţiei sau migrarării
Număr
de implanturi
78coronale
a atașamentului
(∆TH) la 1, 2 și 3 ani de la inserţia piesei protetice definitive.
Valorile
P (Coeficientgingival
de
p
≤
0.001
0.032
0.025
corelare
Pearson)migrarării coronale a atașamentului gingival (apoziţiei gingival), valorile
negative
corespund
pozitive semnifică retracţie. Baseline definește momentul inserţiei piesei protetice definitive.
Tabelul 2. Tiparul distribuţiei retracţiei gingivale în funcţie regiunea arcadelor dentare.
Media ∆TH
Anterior
Posterior

Număr de
implanturi
14
64

Media BBT
0.5
1.2

∆TH la
1 an
0.61
0.33

∆TH la
2 an1
1.11
0.33

∆TH la
3 ani
1.43
0.10

În timp ce corelaţia dintre BBT și ∆TH la trei ani în zona posterioară a fost foarte
semnificativă (p ≤ 0.001), corelaţia statistică în zona anterioară nu a putut fi găsită
(p = 0.21). Trebuie să se ia în considerare faptul că dimensiunea redusă a
eșantionului grupului de implanturi anterioare reduce dramatic șansa de a găsi
orice corelaţie satistică. În plus, media BBT în zona anterioară a fost de numai
0.5 mm, ceea ce ar putea explica tendinţa mai mare de retracţie. Conform
prezentelor observaţii, ipoteza nulă a fost confirmată: s-a găsit o corelaţie între
BBT și TH pe parcursul a trei ani de monitorizare. Cu toate acestea, este necesar
un eșantion mai larg pentru a evalua eventualitatea existenţei unei astfel de
corelaţii statistice și în zona anterioară.
Discuţii
În prezent, rezultatul estetic joacă un rol fundamental în implantologia orală [2].
Astfel, cercetările actuale și-au îndreptat atenţia asupra parametrilor care
determină succesul estetic al reabilitării [10]. Cu siguranţă, înălţimea ţesutului
moale în jurul unui implant dentar este esenţială în determinarea unui rezultat
estetic natural [28], deoarece nicio reabilitare care prezintă retracţii nu poate fi
considerată un succes estetic [28]. În consecinţă, cantităţile de ţesut dur și moale
din jurul unui implant dentar sunt în mod clar foarte importante [2]. Cu toate
acestea, literatura actuală nu indică o relaţie clară între aceste două variabile.
Buser și colab. au subliniat importanţa unei corticale externe vestibulare cu
înălţime și grosime suficientă pentru a obţine stabilitatea pe termen lung a marginilor gingivale în jurul restaurărilor protetice pe implanturi dentare. Dacă osul
bucal lipsește și nu sunt aplicate proceduri reconstructive, reabilitarea va duce
frecvent la retracţia ţesuturilor moi, compromiţând astfel estetica [14]. Buser și
colab. de asemenea, au recomandat o grosime minimă a osului vestibular de 1
mm. Cu toate acestea, studiul lor definește zonele de „confort” și „pericol” pentru
poziţionarea implantului 3D pe baza experienţei personale și a unei filozofii restaurative și biologice, mai degrabă decât pe o evaluare știinţifică susţinută de
măsurători clinice. Similar observaţiilor lui Buser și colab., rezultatele prezentului
studiu au indicat, de asemenea, că grosimea osului vestibular la momentul
inserării implantului a fost critică pentru stabilitatea nivelului gingival în timp. În
mod special, prezentul studiu prospectiv a relevat o corelaţie puternică (p ≤
0.001) între grosimea osului bucal (BBT) și tendinţa marginii gingivale vestibulare
de a se repoziţiona coronal sau apical pe o perioadă de monitorizare de trei ani.
Spray și colab. au investigat, de asemenea, influenţa BBT și a calităţii osoase
asupra pierderii verticale a osului vestibular într-un studiu multicentric non-randomizat pe 2685 de implanturi, în care dimensiunea osului vertical a fost
măsurată în momentul intervenţiei chirurgicale iniţiale și comparată cu cea
măsurată în etapa a doua chirurgicală, trei până la șase luni mai târziu [15]. Au
constatat o corelaţie semnificativă între BBT și stabilitatea sau pierderea osului
vestibular vertical: când BBT a fost <1.8 mm, s-a înregistrat resorbţia osoasă
bucală verticală, în timp ce pentru BBT ≥1.8 mm s-a observat o stabilitate osoasă
mai previzibilă la a doua intervenţie chirurgicală. În studiul menţionat mai sus, s-a
folosit un șubler pentru a măsura BBT după osteotomia finală, înainte de
inserarea implantului. Cu toate acestea, activitatea de înșurubare legată de
inserarea implantului poate reduce inevitabil această măsurare în funcţie de
designul spirelor implantului. Ca atare, BBT-ul real după inserarea implantului
poate fi redus, determinând ca valorile considerate să fie ușor supraestimate. Mai
mult, acest lucru se aplică atât înălţimii osoase bucale în sens vertical, cât și BBT,
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despre care se știe deja că afectează răspunsul ţesuturilor moi, după cum
confirmă Fabris și colab. [29]. Astfel, în prezentul studiu, BBT a fost măsurată
după inserarea implantului și, din moment în care implanturile au fost poziţionate
la 0.5 mm subcrestal, șublerul fiind poziţionat pe umărul implantului, în
consecinţă rezultând măsurători reale și repetabile. Mai recent, Arora și colab. au
efectuat un studiu prospectiv de doi ani pe 18 implanturi în zona estetică [30].
Autorii nu au găsit nicio corelaţie statistic semnificativă între BBT (interval 0.451.24 mm) și ţesuturile moi și nici modificările estetice, denumite scor estetic roz
(Pink aesthetic score PES) [1]. Această lipsă de corelaţie s-ar fi putut datora
numărului redus de implanturi luate în considerare în studiul lor și utilizării protocolului de inserţie imediată, faţă de cel al implantării în zone complet vindecate,
utilizat în prezentul studiu. În rezultatele lor, gingia pe mijlocul feţei vestibulare a
arătat o retracţie medie de 0.06 ± 0.1 mm, astfel încât nu s-a putut găsi nicio
corelaţie statistică date fiind dimensiunile atât de mici ale eșantionului. În prezentul studiu, pentru a evita ca rezultatele să fie afectate de profunzimea de inserţie
a implantului, au fost incluse în evaluarea statistică doar implanturile inserate la
0.5 mm subcrestal, în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Cu toate
acestea, conform Siqueira și colab., această consideraţie nu pare să fie un factor
de influenţă asupra TH (p = 0,5) [31]. Un alt element care afectează rezultatele
actuale poate fi conexiunea implantului [32]. Într-o revizuire sistematică a 29 de
articole, Goiato și colab. au relevat faptul că tipul de conexiuni interne între bontul
protetic și implant induc o remodelare osoasă marginală mai mică comparativ cu
conexiunile externe. Rezultatele lor au indicat, de asemenea, faptul că, atât calitatea cât și cantitatea de os afectează forma și maturizarea ţesuturilor moi
supraiacente și, în consecinţă, estetica gingivală în zona anterioară [32]. Un
studiu realizat de Mangano și colab. recomanda conexiunea morse taper conică
pentru zona estetică anterioară pe baza osului peri-implant stabil și a rezultatelor
estetice (PES și WES- White aesthetic score evaluate la doi ani) pentru 26 de
implanturi maxilare anterioare cu restaurări unidentare [33]. În pofida faptului că
studiile menţionate mai sus au folosit protocolul de inserţie a implantului imediat
postextracţional, este totuși rezonabil să presupunem că această conexiune a
implantului va influenţa și maturarea ţesuturilor la nivelul zonelor postextracţionale
complet vindecate. Toate implanturile incluse în prezentul studiu au folosit conceptul
de platform switcking, care este deja bine cunoscut pentru capacitatea de a stabiliza
osul marginal peri-implantar, îmbunătăţind astfel răspunsul ţesuturilor [34-36].
O altă variabilă care afectează rezultatele actuale ar fi putut fi grosimea iniţială a
mucoasei [6,37]. Diverse articole au arătat o pierdere semnificativ mai mică a
osului crestal atunci când grosimea iniţială a mucoasei care înconjoară un
implant poziţionat la nivelul osului este ≥2 mm [38]. Din acest motiv, toate siturile
care prezintă mai puţin de 2 mm grosime a mucoasei crestale au fost excluse din
măsurători și analize statistice. Tehnica chirurgicală în sine poate fi, în mod similar, un factor important de stabilizare a contururilor ţesuturilor; de exemplu, utilizarea unei grefe de ţesut conjunctiv [39,40]. În consecinţă, tehnica chirurgicală
utilizată în studiul actual a fost în mod deliberat simplificată pentru a elimina
variabile suplimentare care ar fi putut influenţa rezultatele. Tehnica protetică și
materialele utilizate pot influenţa, de asemenea, remodelarea ţesuturilor moi și
dure. Toate implanturile au fost reabilitate cu o coroană metalo-ceramică
retenţiontă prin cimentare pe bonturi protetice frezate. În timp ce coroana nu se
extinde niciodată peste 1 mm profunzime faţă de marginea gingivală liberă,
bontul deţine o poziţie mai profundă, în ţesutul conjunctiv și la nivelul marginii
osoase alveolare. Bontul utilizat în prezentul studiu este realizat din titan anodizat
care este prelucrat prin frezare și lustruit în porţiunile subgingivale (Ti6Al4V, titan
grad 5). Brunello și colab. au investigat diferite caracteristici ale acestui material,
într-o analiză comparativă. Titanul grad 5, lustruit sau anodizat, a fost la fel de
biocompatibil pentru proliferarea și aderenţa fibroblastelor gingivale umane și nu
a prezentat activitate hemolitică. De asemenea, a fost măsurată și activitate
antibacteriană a titanului pentru mai mulţi agenţi patogeni, implicaţi în infecţii
peri-implantare, care a înclinat în favoarea tratamentului anodizat [41]. O altă
posibilă limitare a prezentului studiu este reprezentată de faptul că evaluarea
biotipului gingival nu a fost inclusă în analiza statistică. Kloukos, într-un studiu
comparativ transversal, indică sondarea transgingivală cu sonda parodontală ca
o alegere adecvată pentru determinarea grosimii ţesutului gingival [42]. Deși pare
logic faptul că remodelarea osoasă ar putea fi asociată cu un biotip gingival
subţire, asocierea cu stabilitatea marginii gingivale libere în jurul implanturilor
dentare este încă slab documentată. Acest aspect ar putea fi investigat în continuare pe termen lung pe un număr mai mare de cazuri [43]. Majoritatea implanturilor luate în considerare în acest studiu sunt localizate în zona posterioară din
cauza protocolului de înrolare consecutivă. Se pare că poziţia poate afecta ∆TH.

dentalTarget, Vol XVI, No. 2, (59), 05.2021

Analizând eșantionul, se pare că în zona anterioară se găsește un BBT mai
subţire, care este probabil motivul unei retracţii mai mari observată prin valorile
∆TH. În plus, în această zonă, dimensiunea eșantionului este inadecvată pentru
ca statistica să fie reprezentativă. În consecinţă, sunt necesare investigaţii suplimentare cu o dimensiune mai mare a eșantionului de implanturi inserate în zona
estetică. În studiul de faţă, s-a constatat că marginea gingivală vestibulară liberă
a proliferat coronal atunci când BBT a fost ≥1.5 mm (Grup 2), așa cum este
descris anterior și într-o prezentare de caz publicată de Pereira și colab. [44]. Un
alt studiu a raportat, de asemenea, că grosimea ţesutului gingival vestibular are
o influenţă semnificativă asupra propriei înălţimi în raport cu conexiunea implantului [10]. Prin urmare, este rezonabil să concluzionăm: creșterea grosimii
ţesutului gingival vestibular va induce o înălţimea crescută a ţesutului și o stabilitate mai bună în timp. Cu toate acestea, încă lipsesc dovezi extinse privind
comportamentul ţesuturilor, astfel încât sunt necesare mai multe studii pe termen
lung pe eșantioane mai mari și cu o varietate mai mare de parametri de investigat. În consecinţă, pe baza rezultatelor pentru eșantionul actual și în limitele
prezentului studiu, atunci când BBT are valoare mai mică de 1.5 mm după
inserarea implantului, ar trebui luată în considerare în mod serios o procedură de
regenerare osoasă ghidată (GBR) pentru a reduce riscul de retracţie a gingiei
vestibulare. Cu toate acestea, sunt necesare studii suplimentare pentru a defini
BBT optim și, prin urmare, să se îmbunătăţească cunoștinţele actuale despre
stabilitatea ţesutului peri-implant în diferite situaţii chirurgicale, protetice și de
biotip gingival. Pentru a crește BBT în crestele edentate vindecate, pot fi luate în
considerare diferite metode: tehnici de prezervare a alveolelor postextracţionale
pentru a reduce remodelarea crestei alveolare după extracţie [7,8,45], reducerea
diametrului implantului sau plasarea implantului într-o poziţie mai palatală /
linguală. Cu toate acestea, o poziţionare a implantului mai accentuată palatal /
lingual trebuie privită cu multă precauţie întrucât poate duce la dehiscenţă
osoasă și protezare dificilă [46]. În cele din urmă, implanturile cu diametru redus
au arătat rate de supravieţuire acceptabile, fapt dovedit de un studiu retrospectiv
pe 335 de implanturi cu monitorizare de șapte ani [47] și inserate în creste
înguste [48].
Concluzii
Acest studiu clinic prospectiv a relevat importanţa grosimii osului bucal la
inserarea implantului ca având o influenţă cheie asupra stabilităţii marginii gingivale vestibulare pentru un timp de monitorizare de trei ani de la aplicarea piesei
protetice finale. În limitele studiului actual, rezultatele indică un BBT minim de 1.5
mm pentru a evita riscul retracţiei marginii gingivale, care este considerată critică
în zona estetică. Mai mult, datele actuale vor fi utile pentru a determina când este
necesară o augmentare osoasă pentru a reduce riscul de dehiscenţă a implantului în timp [18]. Diametrul și poziţionarea corespunzătoare a implantului trebuie,
de asemenea, determinate pentru a satisface această cerinţă minimă. În plus,
designul implantului în sine poate juca un rol critic în remodelarea osoasă și
recesiunea gingivală [49]. În zona estetică, numărul de implanturi luate în
considerare în acest studiu este mic și ar trebui suplimentat pentru confirmarea
rezultatelor. Sunt necesare studii suplimentare pentru a investiga impactul
geometriei coronale a implantului asupra conservării BBT și a stabilităţii ţesutului
gingival peri-implantar în diferitele zone ale cavităţii bucale.
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“

Pentru acest caz, protocolul meu de lucru a început
cu o montare digitală a situației orale cu scanerul facial
Face Hunter 3D și PlaneSystem®.
PlaneSystem® este o metodă de lucru inovatoare dezvoltată
de MDT Udo Plaster în colaborare cu Zirkonzahn care
permite înregistrarea și transferul datelor pacientului 1:1 în
lumea digitală fără pierderi de informații. În acest fel, este
posibil să se creeze restaurări exacte și individuale care să
corespundă cerințelor funcționale și estetice ale pacientului.
Pentru setarea dinților, am folosit Zirkonzahn.Modiﬁer, un nou
software suplimentar conceput special pentru crearea rapidă a
set-up-urilor și protezelor, selectând cele mai adecvate anatomii
ale dinților din biblioteca de dinți virtuală Heroes Collection
integrată în software (Zirkonzahn.Modellier) ca scanări in situ
pentru a protiecta bare de titan. Apoi, am frezat, digitalizat
barele și am adaptat pe ele restaurările maxiliare şi mandibulare
planiﬁcate de zirconiu”

(1)
Conﬁgurarea dinților utilizând anatomii din biblioteca virtuală a dinților
din colecția Heroes, integrată în software. (1)

“Când modelul a fost gata, am importat ﬁșierele în software-ul
(Software – Zirkonzahn.Nesting) de amplasare, care simulează
o cale de frezare și calculează o strategie de frezare în funcție
de blank-ul selectat. Am selectat materialul și culoarea precisă
folosind ghidurile de umbră Zirkonzahn: acestea sunt ghidaje
speciale de nuanță compuse din dinți de probă de zirconiu
monolitici disponibili pentru toate tipurile diferite de zirconiu
Prettau® Dispersive® în formă de incisiv premolar, precum
și incisiv superior și inferior. Pentru acest caz, am decis să
folosesc Prettau® 3 Dispersive® zirconia. Acest material, produs
cu tehnologia Gradual-Triplex are deja în timpul procesului
de fabricație gradienți naturali de culoare, transluciditate
și rezistență la f lexiune. Aceste caracteristici fac ca
Prettau® 3 Dispersive® să ﬁe indicat în special pentru restaurările
monolitice. Vizualizarea gradientului de culoare în software
este, de asemenea, foarte utilă pentru poziționarea corectă
a restaurărilor în blank: am aliniat aspectul incizal în zona
puternic translucidă, apoi am început procesul de frezare”
“Datorită culorilor, Prettau® 3 Dispersive ® nu necesită
neapărat colorare sau stratificare suplimentară. Cu toate
acestea, este posibilă intensiﬁcarea culorilor folosind materiale
speciﬁce Culori lichide. Personal îmi place aspectul artistic
al meseriei mele și îmi place să îmbogăţesc restaurările
cu un aspect și mai natural și detalii legate de pacient.
Din acest motiv am decis să realizez manual o tăiere minimă
pe regiunea anterioară a restaurării maxilare, pentru
a caracteriza structura cu o ușoară stratificare ceramică.
Am aplicat Color Liquids, apoi am sinterizat structurile
la 1500 ° C. După aceea, le-am glazurat și le-am colorat. În acest
moment, m-am dedicat stratiﬁcării ceramice în zonele gingivale
superioare și inferioare (0,4 – 0,5 mm), precum și în zonele
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(2)

(3)
Prettau® 3 Dispersive® cu tehnologie Gradual-Triplex permite alinierea
aspectelor incizale în zonele blank puternic translucide ale software-ului
de amplasare. (2) (3)

Follow us – Zirkonzahn Worldwide
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nefuncționale ale regiunii anterioare maxilare. Pentru o acoperire
rapidă și ușoară atât în regiunea gingivală, cât și în cea vestibulară,
am folosit ceramică speciﬁcă materialului Fresco Gingiva și
Fresco Enamel: în comparație cu ceramica convențională,
culorile Fresco rămân ude mai mult timp și pot ﬁ modelate
timp de câteva ore. După aceea, am ars structurile la 760 ° C.
Datorită densității lor primare ridicate, aceste culori prezintă
o contracție foarte mică. Aceasta înseamnă că un ciclu de ardere
Fresco este suﬁcient pentru a termina forma dintelui și a gingiei
după prima ardere. După o ușoară polizare, am anodizat barele
într-o culoare aurie și le-am cimentat la structurile secundare.
Am comparat apoi culoarea ﬁ nală a restaurării cu Ghidul
de umbră Zirkonzahn pentru Prettau® 3 Dispersive® folosit
la început: restaurarea s-a potrivit complet cu culoarea
selectată inițial”

(4)

Zirkonzahn Shade Guides

Prettau® 3 Dispersive®, furnizat deja de un gradient natural de culoare în
timpul procesului de fabricație, nu necesită neapărat colorare sau stratiﬁcare
suplimentară. Cu toate acestea, este posibilă intensiﬁcarea culorilor folosind
culori lichide speciﬁce materialului. (4) (5)

(5)

Labor
Dental
Labor Manolache
Manolache –– T
T +40
+40 212
212 339
339 376
376 –– dentallabor_
dentallabor_ manolache@yahoo.de
manolache@yahoo.de
dentalTarget, Vol XVI, No. 2, (59),Dental
05.2021

multidisciplinaritate 59

Zirkonzahn Worldwide – Tirolul de Sud, Italia – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com
Zirkonzahn Worldwide – Tirolul de Sud, Italia – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

(6)
Aplicarea Fresco Gingiva și Fresco Enamel pe regiunea gingivală și vestibulară înainte de procesul de ardere. Mai ales în regiunea gingivală, nu mai este necesară o
caracterizare cu culori, deoarece o reproducere naturală a gingiei poate ﬁ realizată prin aplicarea pură a culorilor ceramice. (6)

(7)
Pentru a aplica o stratiﬁcare estetică minimă pe zonele nefuncționale, a fost efectuată o reducere minimă pe regiunea anterioară a structurii maxilarului superior;
structura maxilarului inferior a fost stratiﬁcată numai în zona gingivală. (7)
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(9)

(8)
Compararea restaurării ﬁnale cu Ghidul de culori Zirkonzahn pentru
Prettau® 3 Dispersive®, folosit la început pentru selectarea ideală
a materialelor și culorilor; restaurarea s-a potrivit complet cu
culoarea selectată inițial! (8)

Bara anodizată cimentată la restaurarea superioară. (9)

Restaurarea ﬁnală in situ

Pentru a vedea mai multe galerii de cazuri și pentru a aﬂa mai multe despre noul zirconiu Prettau® 3 Dispersive®
cu tehnologie Gradual-Triplex, vizitați www.zirkonzahn.com sau urmăriţi Zirkonzahn pe Facebook, YouTube și Instagram!
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Vacuklav 44B+ – 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 14 min; ciclu rapid
de clasa B, pentru instrumente impachetate 18 min. Capacitate de
incarcare: 7 kg instrumente / 2,5 kg textile. Dimensiunile incintei:
Ø 25 x 45 cm, dimensiunile exterioare: latime 46 cm x adancime:
68 cm x inaltime: 56 cm, greutate 57kg. Se livreaza impreuna cu 3
tavite de dimensiuni 19cm x 42 cm x 2 cm, sistem de documentare a ciclurilor de sterilizare, pe suport electronic. Meladem 40 –
Sistem de producere a apei demineralizate: apa de calitate inalta,
la costuri mici. Foloseste 2 cartuse. Dimensiuni: 32 x 35 x 15cm.
Greutate: 2,4 kg. Cu un set de cartuse, se produce aproximativ
120l + Garantie 24 luni

PENTRU DETALII NE PUTETI CONTACTA
PRIN EMAIL : echipamente@medicam3.ro
TELEFONIC: 0744 339 598; 0741 277 088
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Solutiile software pentru documentare, aprobare si
trasabilitate intr-un mod usor, sigur si fara hartie.
MELAtrace si MELAtrace Pro sunt solutii software
pentru documentatia profesionala si aprobarea intregului proces de decontaminare a instrumentului.
Interfata de operare intuitiva a MELAtrace va ajuta
sa conectati etapele unice de curatare si dezinfectare cu sterilizarea. Efectuati aprobari de loturi cu
doar cateva clicuri si arhivati parametrii esentiali ai
programului, precum si deciziile de aprobare intr-un
raport de decontaminare care nu este testat.
Un MELAprint 60 suplimentar genereaza etichete
cu coduri de bare pentru a asigura o trasabilitate
completa. Dupa aplicarea unui instrument, puteti
transfera informatiile lotului direct de pe eticheta
codului de bare in inregistrarile pacientului - indiferent de software-ul dvs. de gestionare a pacientului
implementat.
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Evaluation of dentists’ preferences regarding base materials
- a statistical pilot study
Evaluarea opţiunilor dentiştilor privind utilizarea materialelor de obturaţie de bază
- studiu pilot statistic
Ruxandra Mărgărit1), Denisa Cojocaru2), Sergiu-Mihai Ciavoi3), Ioana-Daniela Tărlungeanu4), Oana-Cella Andrei4)
1) Department of Restorative Odontotherapy, UMF Carol Davila Bucharest, 2) Private practice, 3) Student, Bennigton College, 1 College Dr.Bennington, VT | 05201-6004 US,
4) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest

Abstract
Dentists are faced daily with the challenge of making the best choice for their patients because of the great variety of base materials and liners
available nowadays. The aim of this study is to evaluate dentists’ preferences regarding base materials and liners, fractures’ frequency and fillings’ life span. Material
and method: A 13 items on-line survey (Google Forms) was distributed using social media, from the 28th of February 2021 until the 1st of April 2021, collecting data
about sex, age, years of professional experience, type of base materials and liners used, fracture frequency and fillings’ life span. Data was analyzed using Microsoft
Excel. Results: 54% of the respondents were female; 52% were aged between 25 and 34; only 4% were aged between 65-74; 41% of the respondents had less than
5 years of professional experience. For medium cavities on frontal teeth, 70% use glass ionomer, 12% flow composite, 6% Zinc Phosphate Cement, 2% compomer
or calcium hydroxide, 8% do not use base materials in the given clinical situation. For medium cavities on lateral teeth that will be restored using adherent filling
materials, 80% of the respondents use glass ionomer as base materials. 73% use calcium hydroxide for pulp capping. 66% of the respondents reported a low fracture
frequency, while 4% appreciated is as high. Life-span of fillings was declared between 3 and 5 years by 32% of the respondents. Conclusions: most dentists
included in our study use glass ionomers as base materials and use calcium hydroxide for pulp capping. The majority of respondents consider that fracture frequency of medium-sized or profound fillings is relatively low and that their life-span is registered between 3 and 5 years. Further studies are necessary to
better assess these aspects both in urban and rural areas.
Keywords: base materials, liners, fillings, fracture
Rezumat
Medicii stomatologi sunt zilnic în situaţia de a alege cel mai bun material de obturaţie de bază, datorită marii varietăţi de materiale dedicate acestui scop care există
acum pe piaţă. Scopul acestui studiu a fost evaluarea preferinţelor clinicienilor privitor la tipul de material de obturaţie de bază, a frecvenţei apariţiei fracturilor şi a
duratei de viaţă a obturaţiilor. Material şi metodă: un chestionar cu 13 întrebări a fost realizat (Google Forms) şi distribuit pe reţelele sociale, în perioada 28
Februarie-1 Aprilie 2021, colectând date demografice şi date despre numărul de ani de experienţă, tipuri de materiale de obturaţie de bază utilizate, frecvenţa fracturilor şi durata de viată a obturaţiilor. Datele au fost analizate utilizând Microsoft Excel. Rezultate: 54% dintre respondenţi au fost femei, iar 52% aveau vârste între
25-34 de ani; doar 4% aveau vârste între 65-74 de ani. 41% dintre respondenţi aveau mai puţin de 5 ani de experienţă profesională. Pentru cavităţi medii pe dinţii
frontali, 70% au declarat că folosesc ciment ionomer de sticlă, 12% compozit fluid, 6% ciment fosfat-oxid de zinc, 2% fie compomer, fie hidroxid de calciu; 8% dintre
participanţi nu folosesc material de obturaţie de bază în situaţia clinică ce corespunde întrebării. Pentru cavităţi medii pe dinţii laterali restauraţi cu materiale de
obturaţie de durată aderente, 80% folosesc ciment ionomer de sticlă. 73% au afirmat că folosesc hidroxid de calciu în cavităţile profunde. 66% dintre medici au
răspuns că frecvenţa fracturilor a fost una scăzută; 4% le-au observat foarte frecvent. 32% dintre respondenţi au declarat că restaurarea odontală a rezistat în cavitatea bucală între 3-5 ani. Concluzii: Ca material de obturaţie de bază, cei mai mulţi dintre participanţi au optat pentru cimentul ionomer de sticlă. Majoritatea
respondenţilor utilizează hidroxidul de calciu în cavităţi profunde. Majoritatea respondenţilor consideră că fracturarea restaurărilor odontale în cavităţi medii sau
profunde apare cu o frecvenţă redusă. Cei mai mulţi consideră că durata de viaţă a restaurărilor odontale este între trei și cinci ani. Sunt necesare studii viitoare
pentru a evalua aceste aspecte în alte centre urbane şi în mediul rural.
Cuvinte-cheie: obturaţie de bază, coafaj, obturaţie de durată, fractură

Introducere
Materialele de obturaţie de bază reprezintă un strat suplimentar ce este aplicat în
general în porţiunea cea mai profundă a unei cavităţi preparate, având rolul de a
proteja pulpa dentară. Protecţia oferită pulpei este în principal termică, dar
totodată materialele de obturaţie de bază joacă și un rol de suport mecanic
pentru obturaţia de durată plasată la exteriorul cavităţii. De-a lungul anilor, a fost
observată o creștere a numărului produselor ce pot fi folosite ca materiale de
obturaţie de bază, selectarea unui material adecvat pentru o anumită situaţie
clinică fiind importantă, de aceasta depinzând prognosticul restaurării la nivelul
arcadei dentare. Totodată, bazele prezintă un rol important și în ceea ce privește
reducerea sensibilităţii postoperatorii întâlnite în anumite situaţii în cazul
restaurărilor din compozit. Dacă restaurările de durată sunt realizate din
materiale metalice, precum amalgamul, obturaţia de bază protejează împotriva
difuziunii ionilor metalici către camera pulpară. Scopul studiului: Acest studiu
statistic pilot realizat în mediul urban pe un lot de medici stomatologi din
Bucureşti a încercat să determine, utilizând un chestionar cu 13 întrebări, care
sunt preferinţele clinicienilor pentru un anume tip de material de obturaţie de
bază, ţinând cont de criterii cum sunt profunzimea cavităţii, materialul de restaurare de durată ales (aderent sau neaderent), sau localizarea dintelui
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(în zona frontală, respectiv laterală). De asemenea, au fost înregistrate date
despre frecvenţa apariţiei fracturilor şi durata de viaţă a obturaţiilor.
Material și metodă
A fost realizat utilizând programul Google Forms un chestionar anonim cu 13
întrebări (de tip închis și deschis) (Fig. 1.) privind utilizarea materialelor de
obturaţie de bază, la care a răspuns un număr de 50 participanţi. Studiul s-a
desfășurat în perioada februarie-aprilie 2021 și a cuprins respondenţi de profesie
medici stomatologi, din mediul urban (Bucureşti), de diferite vârste, ce aveau
diferiţi ani de experienţă. Chestionarul a fost distribuit în mediul online, printr-un
link, pe platforma Google Forms. Primele întrebări ale chestionarului au făcut
referire la date demografice. Din punctul de vedere al vârstei, respondenţii au fost
împărţiţi în cinci grupe: 25-34 ani, 35-44 ani, 45-54 ani, 55-64 ani, 65-74 ani.
Privitor la anii de experienţă profesională ai respondenţilor, s-au realizat șapte
grupe. Prima grupă a cuprins respondenţii cu o experienţă mai mică de cinci ani,
apoi între 5 și 10 ani, 11-15 ani, 16-20 ani, 21-25 ani, 26-30 ani, în timp ce ultima
grupă a cuprins respondenţii cu peste 30 de ani vechime. Datele au fost analizate
utilizând Microsoft Excel.
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1. Sex:
o
F
o
M
2. Vârsta:
o
25-34 ani
o
35-44 ani
o
45-54 ani
o
55-64 ani
o
65-74 ani

5. Ce material de
obturație de bază
folosiți pentru
cavități medii pe
dinții laterali restaurarea de
durată din
materiale
neaderente?
o
ZOE
convenţionale
o
ZOE
modificate cu
polimeri
o
EBA
o
HV-EBA
o
FOZ
o
PCZ
o
CIS

3. Ani de
experiență
profesională:
o
<5 ani
o
5-10 ani
o
11-15 ani
o
16-20 ani
o
21-25 ani
o
26-30 ani
o
Peste 30 6. Ce material de
de ani obturație de bază
folosiți pentru
4. Ce material de
cavități medii pe
obturație de bază
dinții laterali folosiți pentru
restaurarea de
cavități medii pe
durată din
dinții frontali?
materiale
o
CIS
aderente?
o
FOZ
o
CIS
o
Altele
o
FOZ
o
Altele

7. Pentru cavități
profunde - folosiți
liner?
o
da
o
nu
8. Ce tip de liner
folosiți pentru
cavități profunde?
o
hidroxid de
calciu
o
CIS
o
Altele
9. Ce material de
obturație de bază
folosiți pentru
cavități profunde
pe dinții frontali?
o
CIS
o
Altele

10. Ce material de
obturație de bază
folosiți pentru
cavități profunde
pe dinții laterali restaurarea de
durată din
materiale
neaderente?
o
ZOE
convenţionale
o
ZOE
modificate cu
polimeri
o
EBA
o
HV-EBA
o
FOZ
o
PCZ
o
CIS
11. Ce material de
obturație de bază
folosiți pentru
cavități profunde
pe dinții laterali restaurarea de
durată din
materiale
aderente?
o
CIS
o
Altele

12. Cât de frecvent
ați observat
fracturarea
obturațiilor?
o
foarte
frecvent
o
puțin
frecvent
o
nu am
observat obturații
fracturate
13. Ce durată de
viață au avut
obturațiile
fracturate?
o
< 1 an
o
1-2 ani
o
3-5 ani
o
> 5 ani

Figura 1. Chestionar - Studiu statistic privind utilizarea materialelor de
obturaţie de bază.

Rezultate
Din totalul participanţilor la studiu, chestionarul a fost completat în procent de 54%
de către respondenţi de sex feminin (Fig. 2.); cu toate acestea, lotul celor care au
participat la studiu a fost relativ echilibrat distribuit între cele două sexe.

Figura 4. Distribuţia respondenţilor în funcţie de anii de experienţă.

La întrebarea ce material de obturaţie de bază folosesc în cavităţile medii pe dinţii
frontali, o întrebare de tip deschis (Fig. 5.), participanţii la chestionar au răspuns în
proporţie de 70% că folosesc ciment ionomer de sticlă, 12% compozit fluid, 6%
ciment fosfat oxid de zinc (FOZ), iar 2% fie Ionosit (compomer), fie hidroxid de
calciu. Doar 8% dintre participanţi nu folosesc material de obturaţie de bază în
situaţia clinică ce corespunde întrebării.

Figura 2. Distribuţia pe sexe a participanţilor.

Dintre respondenţi, cei mai mulţi aveau vârsta cuprinsă între 25-34 ani (52%),
urmând categoria cu vârsta cuprinsă între 35-44 ani (28%), apoi cei cu vârsta
cuprinsă între 45-54 ani (16%); procentul cel mai mic de respondenţi a fost
reprezentat de cei din grupa de vârstă 65-74 ani (4%). Nu a fost niciun respondent
ce să se încadreze în grupa de vârstă 55-64 ani. (Fig. 3.).

Figura 5. Materiale de obturaţie de bază folosite în cavităţile medii pe
dinţii frontali.

Ca materiale de obturaţie de bază folosite în cavităţile medii pe dinţii laterali
restauraţi cu materiale de obturaţie de durată neaderente, aproape două treimi
dintre respondenţi au declarat că folosesc ciment ionomer de sticlă. În ordine
descrescătoare au urmat cimentul fosfat oxid de zinc, oxidul de zinc eugenol (ZOE),
HV-EBA și compozitul fluid. Procentul cel mai mic l-au înregistrat cimentul EBA,
cimentul policarboxilat de zinc (PCZ) sau hidroxidul de calciu (Fig. 6.). Fiind o
întrebare de tip deschis, în care respondenţii au putut alege mai multe variante de
răspuns, am identificat șase răspunsuri multiple (Fig. 7.). Un răspuns a cuprins ZOE
convenţional, FOZ, PCZ și CIS, în timp ce un alt răspuns a cuprins FOZ și CIS.
Două răspunsuri au cuprins ZOE convenţional și FOZ, în timp ce alte două
răspunsuri au cuprins HV EBA și CIS.

Figura 3. Vârsta participanţilor.

În privinţa anilor de experienţă (Fig. 4.), deoarece participanţii cu vârste între 25-34
ani au răspuns în număr mare la chestionar, în procent de 41% au fost respondenţi
cu mai puţin de 5 ani de experienţă, urmând grupul cu 5-10 ani de experienţă ce a
reprezentat un procent de 27%, apoi, în procent de 20% au fost cei ce au între 11-15
ani de experienţă, apoi cu câte 4 procente fiecare urmează categoriile cu 16-20 ani
de experienţă, 21-25 ani de experienţă sau mai mult de 30 ani de experienţă.
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Figura 6. Materiale de obturaţie de bază folosite în cavităţile medii de pe
dinţii laterali restauraţi cu materiale neaderente.
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Pentru dinţii frontali, respondenţii folosesc ca materiale de obturaţie de bază în
cavităţile profunde în proporţie de 78% ciment ionomer de sticlă, 12% compozit
fluid, 2% hidroxid de calciu, iar 8% afirmă că nu folosesc nici un fel de materiale de
obturaţie de bază în cavităţile profunde de pe dinţii frontali (Fig. 11.).

Figura 7. Distribuţia materialelor de obturaţie de bază folosite în cavităţile
medii de pe dinţii laterali restauraţi cu materiale neaderente.

De asemenea, o altă întrebare de tip deschis a avut ca scop să afle ce materiale
de obturaţie de bază folosesc medicii stomatologi în practică, în cavităţile medii de
pe dinţii laterali ce vor fi restauraţi cu materiale de obturaţie de durată aderente
(Fig. 8.). Participanţii au răspuns în proporţie majoritară, apropiindu-se de 80%, că
folosesc ciment ionomer de sticlă, următorul material înregistrat ca frecvenţă fiind
reprezentat de cimentul fosfat oxid de zinc (FOZ). Restul materialelor precum
compozitul, compozitul fluid, hidroxidul de calciu au înregistrat o frecvenţă redusă
de utilizare ca materiale de obturaţie de bază în cazul analizat. Un procent aproape
nesemnificativ dintre respondenţi nu folosesc material de obturaţie de bază în
cavităţile medii sub restaurări cu materiale aderente. În situaţia acestei întrebări am
identificat un singur răspuns multiplu și anume CIS și compozit fluid.

Figura 8. Materiale de obturaţie de baza folosite în cavităţile medii de pe
dinţii laterali restauraţi cu materiale aderente.

Din răspunsurile date de către participanţi la întrebarea dacă utilizează sau nu
lineri (materiale de coafaj) în cavităţile profunde sub obturaţiile de durată, a rezultat
că 86% dintre participanţi folosesc lineri în cavităţile profunde (Fig. 9.).

Figura 9. Utilizare liner în cavităţile profunde.

Figura 11. Materiale de obturaţie de bază folosite în cavităţile profunde
pe dinţii frontali.

Sub obturaţia de durată din materiale neaderente în cavităţile profunde de pe dinţii
laterali aproximativ două treimi din respondenţi au declarat că folosesc ciment
ionomer de sticlă (CIS). Următorul material frecvent folosit după CIS, dar la distanţă
semnificativă de acesta, este cimentul fosfat de zinc (FOZ); cimenturile oxid de zinc
eugenol (ZOE) și derivaţii lui (HV-EBA) sunt folosite într-un procent redus de către
participanţii la studiu. Cele mai mici frecvenţe de utilizare în lotul nostru le au
cimentul policarboxilat de zinc (PCZ), ZOE modificat cu polimeri sau compozitul
fluid. Un număr mic de participanţi declară că nu folosesc deloc obturaţie de bază
sub restaurările de durată din materiale neaderente în cavităţile profunde de pe
dinţii laterali (Fig. 12.). Fiind o întrebare de tip deschis, respondenţii putând totodată
alege mai multe variante de răspuns, am identificat trei răspunsuri multiple
(Fig. 13.). Un răspuns a cuprins ZOE convenţionale, PCZ și CIS, un al răspuns a
cuprins ZOE convenţionale și FOZ, în timp ce al treilea răspuns a cuprins ZOE
modificate cu polimeri și PCZ.

Figura 12. Materiale de obturaţie de bază folosite pentru cavităţile
profunde pe dinţii laterali restauraţi cu materiale de durată neaderente.

Participanţii ce la întrebarea anterioară au răspuns că folosesc liner în cavităţile
profunde au fost întrebaţi în continuare ce tipuri de liner folosesc. 73% au afirmat
că folosesc hidroxid de calciu în cavităţile profunde, 21% că utilizează ciment
ionomer de sticlă, în timp ce procente egale de 2% folosesc ionosit, MTA sau
compozit fluid ca liner în cavităţile profunde (Fig. 10.).

Figura 10. Tipuri de liner în cavităţi profunde.
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Figura 13. Distribuţia materialelor de obturaţie de bază folosite pentru
cavităţile profunde pe dinţii laterali restauraţi cu materiale de durată
neaderente.
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Privitor la tipurile de materiale de obturaţie de bază folosite în cavităţile profunde pe
dinţii laterali restauraţi cu materiale de obturaţie de durată aderente, 88% dintre
respondenţi au declarat că folosesc CIS, 8% compozitul fluid, 2% hidroxidul de
calciu și 2% nu folosesc niciun material de obturaţie de bază (Fig. 14.).

Figura 14. Materiale de obturaţie de bază folosite în cavităţile profunde
pe dinţii laterali restauraţi cu materiale de durată aderente.

La întrebarea ce urmărea frecvenţa cu care au fost observate în practică obturaţiile
fracturate, 66% dintre medici au răspuns că frecvenţa fracturilor a fost una scăzută,
doar 4% au observat foarte frecvent aceste fracturi ale obturaţiilor, în timp ce 30%
nu au observat nicio fractură a obturaţiilor (Fig. 15.).

Figura 15. Frecvenţa fracturării obturaţiilor.

Ultima întrebare a cules date despre durata de viaţă a restaurărilor odontale, până
la fracturarea acestora (Fig. 16.). Participanţii la studiul nostru au răspuns în
proporţie de 32% că restaurarea odontală a rezistat în cavitatea bucală între 3-5
ani, apoi s-a fracturat. Un procent de 28% au observat că durata de menţinere a
restaurărilor odontale a fost mai mare de 5 ani. Obturaţii fracturate de mai puţin de
2 ani au fost observate de 26% dintre medici și 14% dintre medici au avut cazuri
clinice cu obturaţii fracturate în mai puţin de 12 luni.

Figura 16. Durata de viaţă a restaurărilor odontale până la fracturare.

Discuţii
Distribuirea chestionarului exclusiv online, prin intermediul Google Forms, a făcut
ca numărul de răspunsuri din partea respondenţilor aparţinând grupei de vârstă
65-74 de ani să fie relativ redus, o cauză probabilă fiind reprezentată de faptul că
aceștia nu sunt familiarizaţi în procent la fel de mare ca cei mai tineri cu utilizarea
tehnologiei computerizate. Pentru restaurarea odontală, clinicieni utilizează de
obicei mai mult de un singur material, în funcţie de profunzimea cavităţii.
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Frecvent, este necesară înlocuirea dentinei pierdute printr-o obturaţie de bază.
De aceea trebuie acordată o atenţie specială alegerii materialelor de restaurare,
astfel încât ele să fie compatibile cu obturaţia de bază și totodată să asigure o
rezistenţă crescută.
La ora actuală există o mare varietate de materiale de obturaţie de bază, astfel
încât clinicienii pot avea diferite preferinţe în alegerea acestora. Particularităţile
cazurilor clinice legate de localizarea dintelui ce necesită restaurare și de profunzimea cavităţii preparate reprezintă aspecte de luat în calcul în momentul
deciziei de alegere a tipului adecvat de material de obturaţie de bază. În situaţiile
în care se constată o pierdere importantă a ţesutului dentinar, ca urmare a
evoluţiei procesului carios sau a preparării cavităţii, este indicată utilizarea unui
material de obturaţie de bază. Există studii în literatura de specialitate care definesc materialul de obturaţie de bază ca fiind materialul de înlocuire al dentinei
[1,2]. Alte studii arată că materialul de obturaţie de bază este de fapt acel material ce se aplică în cavitatea preparată înaintea înserării materialului de obturaţie
de durată [3]. Rolul obturaţiei de bază este de a înlocuit dentina pierdută, deși
mult timp s-a crezut că bazele sunt necesare doar pentru a proteja ţesutul pulpar
de eventualele efecte toxice ale materialelor de restaurare de durată [4,5,6].
Conform unei clasificări a materialelor de obturaţie de bază [7] s-a arătat că
acestea pot fi împărţite în două categorii, din prima făcând parte acele materiale
ce protejează termic camera pulpară, dar în același timp oferă și un suport
mecanic restaurării de durată. Astfel, în această grupă au fost incluse materiale
moderne precum cimenturi ionomere de sticlă, cimenturi ionomere de sticlă
modificate cu rășini, ce sunt actual frecvent utilizate ca materiale de restaurare
odontală, în timp ce și celelalte materiale, considerate „clasice”, precum ZOE și
FOZ-ul continuă să fie utilizate de către practicieni. Utilizarea materialelor de
obturaţie de bază a devenit un subiect intens dezbătut în rândul clinicienilor,
alegerea unui anumit tip de material fiind în multe situaţii dificilă [8,9,10].
Oxid de zinc-eugenolul a fost utilizat în stomatologie timp de mulţi ani, acesta
fiind considerat o soluţie terapeutică optimă în rol de material de obturaţie de
bază, mai ales în situaţia cavităţilor profunde [11]. A fost arătat faptul că cimentul
oxid de zinc-eugenol prezintă un efect antibacterian puternic asupra anumitor
tipuri de microorganisme orale, printre care este inclus și Streptococul mutans
[12,13]. Deși prezintă diferite avantaje precum stimularea neodentinogenezei și
un efect antiseptic, dezavantajele sale îi limitează utilizarea actuală. Timpul de
priză îndelungat nu permite realizarea restaurării odontale într-o singură ședinţă,
în timp ce prezenţa eugenolului ce afectează reacţia de priză a materialelor
compozite, contraindică utilizarea ZOE ca obturaţie de bază sub restaurările
estetice. Ţinând cont de aceste aspecte, clinicienii preferă actualmente utilizarea
altor tipuri de materiale de obturaţie de bază, așa cum se poate observa și din
rezultatele studiului nostru. Mai frecvent utilizate ca materiale de obturatie de
bază în practica curentă sunt cimentul fosfat de zinc și cimentul ionomer de sticlă.
Cimentul fosfat de zinc nu aderă la structura dentară printr-un mecanism chimic
și totodată poate produce o hipersensibilitatea postoperatorie asociată utilizării
sale, datorată ph-ului acid și reacţiei de priză exoterme. Aceste aspecte fac ca
utilizarea acestuia să fie în continuă scădere, materialul preferat de clinicieni
pentru a fi utilizat ca obturaţie de bază fiind CIS-ul, așa cum poate fi observat și
din rezultatele studiului nostru.
Avantajele pe care le-ar oferi obturaţia de bază realizată din ciment ionomer de
sticlă au fost studiate de către diferiţi clinicieni. Un studiu condus de Sande și
colab. [14], ce a analizat longevitatea unor dinţi din zona laterală ce au fost
restauraţi cu glasionomer ca obturaţie de bază și material compozit ca restaurare
de durată, a arătat că utilizarea glasionomerilor ca bază nu a avut o influenţă
directă asupra prognosticului restaurărilor odontale. Totuşi, cimenturile ionomere
de sticlă reprezintă unele dintre cele mai frecvente materiale folosite ca obturaţie
de bază. Acest aspect se datorează în principal faptului că CIS -urile oferă două
principale avantaje - unul dintre aceste avantaje face referire la adeziunea
CIS-ului de structurile dentare ceea ce are ca efect pozitiv o reducere a apariţiei
cariilor secundare. Cel de-al doi-lea avantaj este reprezentat de eliberarea
fluorului la marginea obturaţiei, ceea ce face ca acest material să prezinte
beneficii în profilaxia apariţiei de noi carii. Rezultatele studiului nostru au arătat
că majoritatea clinicienilor preferă CIS-ul ca material de obturaţie de bază în
cavităţi medii sau profunde.
Limitele studiului:
Numărul mic de respondenţi, cauzat cel mai probabil de lipsa accesului la tehnologia computerizată a clinicienilor avansaţi în vârstă, dar și de inexistenţa sau
existenţa restrânsă în mediul online a unor grupuri profesionale la care accesul
să fie facil în vederea distribuirii și completări chestionarelor, a determinat o
dificultate pentru realizarea unei statistici semnificative cu privire la preferinţele
clinicienilor în ceea ce privește alegerea materialelor de obturaţie de bază.
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Concluzii
Ca material de obturaţie de bază, în cavităţi medii sau profunde localizate
pe dinţi frontali sau pe dinţi laterali, indiferent dacă obturaţiile de durată
sunt aderente sau neaderente, cei mai mulţi dintre participanţi au optat
pentru cimentul ionomer de sticlă. Majoritatea respondenţilor utilizează un
anumit tip de liner în cavităţi profunde (hidroxidul de calciu). Majoritatea
respondenţilor consideră că fracturarea restaurărilor odontale în cavităţi
medii sau profunde apare cu o frecvenţă redusă. Cei mai mulţi consideră
că durata de viaţă a restaurărilor odontale este între trei și cinci ani.
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Evaluation of the palatal bone plate thickness in the maxillary frontal area for
immediate postextractional implants insertion. A radiologic study using cone
beam computed tomography
Grosimea tablei osoase palatinale în zona frontală maxilară în vederea
inserării implanturilor imediate postextracţionale. Studiu radiologic utilizând
tomografia computerizată cu fascicul conic
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Abstract
Immediate implants insertion in the anterior maxilla is a topic widely debated nowadays. The success of the dental implant restoration
depends on the accurate tridimensional positioning between the vestibular and palatal bone plates. There are many published studies on
vestibular bone plate remodeling but very few on palatal bone plate thickness evluation. Therefore, the purpose of this study was to
radiologically investigate the thickness of the palatal bone plate. Fourty six CBCT scans were analyzed and palatal bone plate measurements
were performed at 1 mm (D1), 3 mm (D2) and 5 mm (D3) apical from the alveolar ridge. The distance between the enamel-cement junction
and the alveolar ridge (D4) was also measured. The results revealed average values for the palatal bone plate thickness of at least 1 mm at
the level of all points considered. Cone beam computed tomography (CBCT) is a mandatory diagnostic tool for adequate documentation of
the clinical cases and correct treatment planning.
Keywords: immediate implant insertion, esthetic zone, palatal bone thickness, CBCT
Rezumat
Inserţia implanturilor imediate postextractional în zona frontală maxilară este o temă dezbătută pe larg la ora actuală. Succesul din punct de
vedere estetic al acestora depinde de pozitionarea lor cu mare precizie între tabla osoasă vestibulară și cea palatinală. Există multe studii
publicate despre tabla osoasa vestibulară dar extrem de puţine despre tabla osoasă palatinală. De aceea scopul acestui studiu a fost investigarea radiologică a grosimii tablei osoase palatinale. Au fost analizate 46 de tomografii computerizate și s-au efectat măsurători ale tablei
osoase palatinale la 1 mm (D1), 3 mm (D2) şi 5 mm (D3) apical de creasta alveolară. A fost măsurată şi distanţa dintre joncţiunea smalţcement şi creasta alveolară (D4). Rezultatele au relevat valori medii ale grosimii tablei osoase palatinale de minim 1 mm la nivelul tuturor
punctelor avute în vedere. Examenul complementar de tomografie computerizată cu fascicol conic (CBCT) reprezintă o metodă de analiză
indispensabilă în ceea ce priveşte documentarea adecvată a cazului clinic şi elaborarea unui plan de tratament potrivit situaţiei clinice
întâlnite.
Cuvinte-cheie: : inserţie imediată a implantului dentar, zonă estetică, grosimea tablei osoase palatinale, CBCT

Introducere
Inserarea de implaturi dentare imediat postextracţional a devenit o practică
frecvent întâlnită în cabinetele de stomatologie. Utilizarea implanturilor
reprezintă o opţiune viabilă de tratament a edentaţiei datorită prognosticului
ridicat de osteointegrare, cât şi a succesului restaurator consecutiv
intervenţiei chirurgicale. Zona anterioară a maxilarului reprezintă o provocare
pentru clinician deoarece prezintă cerinţe estetice deosebite din partea
pacientului, dar şi datorită existenţei unor factori locali ce pot afecta predictibilitatea rezultatului dorit (1-3).
Metoda de tratament depinde în primul rând de dimensiunile osoase în cele
trei planuri: sagital, transversal şi frontal, cât şi de volumul osos disponibil
apical de fundul alveolei postextracţionale. Acestea sunt importante pentru
inserarea unui implant cu lungimea şi grosimea adecvate, dar şi cu stabilitate
iniţială şi cu un procent al contactului os-implant corespunzătoare. Ca o
regulă generală, se recomandă ca apical de fundul alveolei postextracţionale
să existe minim 3 mm. de os până la fosele nazale sau sinusul maxilar
pentru furnizarea stabilitătii primare a implanturilor (4).
În urma extracţiei dentare au fost evidenţiate modificări calitative şi cantitative ale osului alveolar. Se remarcă o pierdere de 25% din grosimea osoasă
la un an după extracţia dintelui, pierdere ce se accentuează la 30% şi chiar
până la 40% după o perioadă de 3 ani.
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Resorbţia osoasă afectează în primul rând tabla osoasă vestibulară, mult
mai redusă ca dimensiune comparativ cu tabla osoasă palatinală.
Dimensiunea vestibulo-orală a osului alveolar trebuie să prezinte o grosime cu 2
mm mai mare faţă de diametrul implantului în momentul inserării acestuia (5).
Araújo şi Lindhe (6) au investigat modificările dimensionale ale crestei
osoase alveolare, concluzionând că există un risc mai mare de apariţie a
dehiscenţelor şi o vindecare osoasă deficitară acolo unde există o tablă
osoasă vestibulară subţire, iar implantul se inseră către vestibular. În acest
sens, studiile au evidenţiat necesitatea unei grosimi de aproximativ 2 mm a
tablei osoase vestibulare pentru un prognostic bun pe termen lung și
menţinerea esteticii și funcţionalităţii restaurării implanto-protetice (7).
Densitatea pereţilor osoşi ai alveolei postextracţionale, cât şi a osului situat
apical de fundul alveolei postextracţionale prezintă un rol deosebit în
obţinerea stabilităţii primare a implantului. Dacă densitatea osoasă este
mică, obţinerea stabilităţii primare se poate dovedi o sarcină dificilă pentru
clinician, putând duce la mişcări reduse ale implantului în faza de vindecare,
rezultând în eşecul tratamentului.
În acest scop, au fost redactate o serie de recomandări în cazul inserării unui
implant în zone osoase cu densitate redusă:
• Inserarea unui implant cu diametru şi lungime cât mai mari posibil pentru a
obţine cea mai mare arie de contact între implant şi os;
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• Utilizarea unui implant cu spire mai adânci şi cu pas mare pentru a cuprinde
maximum de os şi pentru a obţine o stabilitate primară adecvată;
• Condesare osoasă utilizând osteotoame;
• Inserarea implantului 1-2 mm apical de creasta osului alveolar pentru a reduce
riscul mişcărilor implantului sub acţiunea forţelor ocluzale;
• Plasarea implantului între corticalele osoase (ancoraj bicortical);
• Utilizarea unui implant cu suprafeţe ce permit realizarea rapidă a osteointegrării,
cum ar fi suprafeţe sablate şi tratate acid sau suprafeţe anodizate (4).
Dimensiunea tablelor osoase vestibulară şi palatinală sunt dependente de localizarea, dimensiunea şi înclinaţia rădăcinilor dentare (8).
Poziţia sagitală a rădăcinii în osul alveolar reprezintă un element ce influenţează
decizia de tratament, evidenţiindu-se patru clase: clasa I cu rădăcina situată în
apropierea tablei osoase vestibulare, clasa a II-a cu rădăcina situată la mijlocul
distanţei între cele două table osoase, clasa a III-a cu rădăcina situată în
apropierea tablei osoase palatinale şi clasa a IV-a în care cel puţin două treimi
din rădăcină sunt apropiate de ambele table osoase. Clasa I reprezintă situaţia
cea mai bună pentru a putea realiza tratamentul de inserare a implantului imediat postextracţional, în timp ce clasele a II-a şi a III-a necesită atenţie sporită, iar
clasa a IV-a contraindică acest tip de intervenţie (9).
Alături de înălţime, supravieţuirea pe termen lung a implantului este influenţată
de grosimea osului alveolar restant postextracţional. Poziţionarea implantului în
sens vestibulo-oral într-o alveolă postextracţională cu un contur osos adecvat se
realizează într-o poziţie centrală sau cu 0.5 mm spre palatinal, permiţând utilizarea implantului cu diametrul cel mai mare recomandat situaţiei respective. Se
recomandă ca vestibular de implant să existe o grosime de minim 1.5 mm, iar
palatinal chiar 0.5 mm. Astfel, pentru un implant de 4 mm, este necesară o grosime de cel puţin 6 mm în regiunea incisivului central superior şi a caninului, iar
pentru un implant de 3.5 mm, este necesară o grosime de cel puţin 5.5 mm în
regiunea incisivului lateral superior (5).
Având în vedere aceste valori, extrem de importantă în sensul inserării unui
implant imediat postextracţional este distanţa dintre implant şi peretele vestibular
al alveolei dentare. O dimensiune de 1.5-2 mm a acestei distanţe este indicată în
vederea obţinerii unei bune vindecări, fără a afecta gradul de osteointegrare al
implantului (10).
În zona anterioară a maxilarului, această valoare de 2 mm este observată în
cazuri rare, inserarea de implanturi imediate postextracţionale fiind recomandat
a se realiza după o analiză judicioasă a situaţiei clinice prezente. În vederea
obţinerii unui aspect estetic adecvat şi restaurării unei funcţii corespunzatoare,
toţi factorii trebuie avuţi în vedere şi analizaţi cu ajutorul tomografiei computerizate cu fascicol conic (CBCT). Acolo unde este nevoie, planul de tratament poate
include proceduri de augmentare osoasă (11).
Poziţionarea implantului la nivelul osului alveolar trebuie să se realizeze având în
vedere o serie de valori:
• Distanţa dintre două implanturi vecine să fie de peste 3 mm;
• Distanţa dintre implant şi un dinte vecin să fie de peste 1.5 mm;
• Vestibular şi palatinal de implant să rămână o cantitate de os de minim 1 mm;
• Apical de implant să fie o grosime de 1-2 mm până la sinusul maxilar şi până
la podeaua foselor nazale (5).
Introducerea CBCT s-a dovedit de un real ajutor în domenii multiple ale stomatologiei, inclusiv în implantologie. Realizarea de măsurători ale grosimii tablei
osoase vestibulare utilizând imagini de tomografie computerizată a demonstrat
rezultate foarte bune în ceea ce priveşte precizia şi exactitatea dimensiunilor
obţinute, putând fi utilizată cu încredere (12-14).
Cunoaşterea datelor despre oferta osoasă, despre structurile importante de
vecinătate, aduc un real ajutor medicului. În literatura de specialitate, există
multiple date referitoare la grosimea tablei osoase vestibulare a osului maxilar în
vederea implantării. Corticala externă vestibulară extrem de subţire poate fi ușor
afectată prin extracţia dintelui. Plecând însa și de la cunoaşterea grosimii tablei
osoase palatinale a osului maxilar, practicianul poate aprecia cu o mai mare
exactitate poziţia optimă de inserţie a implantului, pentru situaţia clinică
întâlnită.
Principalul scop al acestui studiu a fost acela de a investiga grosimea tablei
osoase palatinale a dinţilor maxilari din zona frontală, utilizând tomografia
computerizată cu fascicol conic. S-a urmărit oferta osoasă disponibilă în cazul
dinţilor prezenţi pe arcadă în zona estetică maxilară în vederea analizei
posibilităţii de inserare, în condiţii corespunzătoare, a unui implant dentar imediat
după extracţia unui dinte din această zonă.
Materiale și metodă
Un număr de 46 CBCT-uri, realizate utilizând aparatul NewTom 3G şi aparatul
Vatech Pax-Uni3D, au fost investigate retrospectiv.
CBCT-urile au fost exportate în format Dicom. Cele realizate cu aparatul NewTom
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au fost analizate utilizând software-ul NNT Viewer, versiunea 6.1 (NewTom,
Imola, Italia), iar cele realizate cu aparatul Vatech au fost analizate utilizând
software-ul Blue Sky Plan, versiunea 3.29 (Libertyville, IL. SUA).
Măsurătorile au fost realizate pe un laptop Asus N61Vn cu un display de 16-inch
şi o rezoluţie de 1366×768.
În studiu au fost incluşi 46 de pacienţi: 19 bărbaţi şi 27 de femei cu o vârstă medie
de 39.04 ani (vârste cuprinse între 21 şi 85 de ani). Pentru analiza statistică,
pacienţii au fost împărţiţi În 3 grupe de vârstă: grupa 1: 18-29 de ani (28.263%),
grupa a 2-a: 30-49 de ani (54.347%) şi grupa a 3-a: peste 49 de ani (17.390%).
Criteriile de includere în studiu au fost:
• Pacienţi de peste 18 ani;
• Imagine CBCT a arcadei maxilare;
• CBCT ce includ orice număr de dinţi în zona frontală maxilară, de o calitate
suficientă pentru realizarea măsurătorilor.
Criteriile de excludere din studiu au fost:
• Pacienţi de sub 18 ani;
• Imagine CBCT a maxilarului incompletă sau absentă;
• Pierdere osoasă evidentă verticală şi orizontală;
• Dinţi cu resorbţie radiculară sau tratament chirurgical apical;
• Dinţi în malpoziţie în zona frontală;
• Implanturi dentare;
• Aparate ortodontice;
• Dinţi la care distanţa măsurată între joncţiunea smalţ-cement şi creasta osoasă
depăşeşte valoarea de 4 mm.
Măsurătorile dinţilor examinaţi din zona frontală maxilară au fost realizate perpendicular pe axul lor lung în trei puncte:
1. D1 (1 mm apical de creasta alveolară a tablei osoase palatinale);
2. D2 (3 mm apical de creasta alveolară a tablei osoase palatinale);
3. D3 (5 mm apical de creasta alveolară a tablei osoase palatinale).
Cu excepţia acestor trei măsurători, s-a realizat şi o a patra (D4), reprezentând
distanţa dintre joncţiunea smalţ-cement şi creasta alveolară a tablei osoase
palatinale. Toate măsurătorile au fost realizate de un singur examinator. Exemple
de măsurători sunt prezentate în Figura 1A-D.

Fig. 1 A,B,C şi D - A) Măsurători realizate la incisivul central utilizând softul
Blue Sky Plan; B) Măsurători realizate la incisivul central utilizând softul NNT
Viewer; C) Măsurători realizate la incisivul lateral utilizând softul Blue Sky
Plan; D) Măsurători realizate la incisivul lateral utilizând softul NNT Viewer.

Datele au fost colectate într-un fișier Excel iar analiza statistică s-a efectuat utilizând
software-ul IBM SPSS Statistics, versiunea 22.0 (Armonk, New York, SUA). S-au
utilizat elemente de statistică descriptivă, cât şi analizări ale frecvenţelor. Pentru
compararea valorilor măsurătorilor realizate în funcţie de sexul pacienţilor s-a utilizat Samples T Test, iar pentru realizarea unei comparaţii în funcţie de cadran
(cadranul 1 versus cadranul 2), s-a utilizat testul Paired-Samples T Test. Testul
One-Way Anova a fost utilizat pentru a realiza o analiză statistică a valorilor obţinute
în funcţie de grupele de vârstă selectate.
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În funcţie de rezultatul testului One-Way Anova, s-au utilizat şi testele post hoc:
Scheffe şi Games-Howell pentru interpretarea rezultatelor. În toate analizele
statistice realizate, pragul de semnificaţie statistică (p) a fost fixat la α= .05.

Discuţii
În cursul ultimilor ani, multiple studii clinice şi experimentale au demonstrat
faptul că ţesuturile moi periimplantare prezintă dimensiuni aproximativ constante şi că ţesutul osos subiacent prezintă un rol extrem de important în
Rezultate
menţinerea aspectului estetic obţinut prin tratamentul implanto-protetic.
Valorile medii ale grosimii tablei osoase palatinale în punctele măsurate şi valorile
Prezenţa unui perete osos vestibular de o grosime şi înălţime suficiente este
medii ale distanţei dintre joncţiunea smalţ-cement şi creasta osoasă palatinală se
esenţială pentru o bună stabilitate pe termen lung a restaurării realizate (1).
găsesc în Tabelul I.
Înălţimea crestei alveolare determină poziţia în sens ocluzo-gingival a implanTabelul I - Valorile medii și deviația standard ale grosimii tablei osoase palatinale pentru CBCT-urile
tului dentar, în timp ce grosimea tablei osoase vestibulare influenţează conTabelul I - Valorile medii și deviaţia standard ale grosimii tablei osoase
investigate.
vexitatea procesului alveolar la nivelul zonei de emergenţă a coroanei agregate
palatinale pentru CBCT-urile investigate.
pe implant. Având în vedere aceste caracteristici, este extrem de important ca
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
Cadranul
medicul să analizeze dimensiunile tablelor osoase în cazul dinţilor ce urmează
1
D1
D2
D3
D4
D1
D2
D3
D4
D1
D2
D3
D4
să fie extraşi şi înlocuiţi cu implanturi inserate imediat postextracţional.
Informaţiile limitate legate de aceste dimensiuni osoase la nivelul zonei anteValoare
1.27 2.34 3.36 1.82 1.10 2.08 3.02 1.99 1.24 2.28 3.22 2.45
rioare a maxilarului pot duce la o lipsă de acurateţe a planului de tratament şi
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
Medie(mm))
la obţinerea unor rezultate nesatisfăcătoare din punct de vedere estetic şi
± SD
0.30 0.53 0.74 0.67 0.17 0.47 0.76 0.77 0.44 0.61 0.93 0.74
funcţional.
Pentru a menţine intactă tabla osoasă vestibulară şi pentru a preveni apariţia
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
Cadranul
dehiscenţelor şi a fenestraţiilor, implantul dentar trebuie plasat către palatinal.
2
D1
D2
D3
D4
D1
D2
D3
D4
D1
D2
D3
D4
În acest studiu, am utilizat tomografia computerizată cu fascicol conic pentru a
măsura grosimea tablei osoase palatinale în zona frontală maxilară.
Valoare
1.24 2.37 3.39 1.77 1.09 2.00 3.03 1.84 1.16 2.11 3.18 2.44
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
Măsurătorile au fost realizate la 1 mm (D1), 3 mm (D2) şi 5 mm (D3) apical de
Medie(mm)
creasta alveolară a tablei osoase palatinale. A fost măsurată şi distanţa dintre
± SD
0.29 0.61 0.80 0.76 0.20 0.47 0.70 0.62 0.23 0.50 0.91 0.86
joncţiunea smalţ-cement şi creasta alveolară - (D4).
Valorile medii la nivelul lui D1 au fost de 1.09 mm-1.27 mm, la nivelul lui D2 au
Nu au fost găsite diferenţe statistic semnificative între sexe pentru toate valorile
fost de 2 mm-2.37 mm, iar la nivelul lui D3 au fost de 3.02 mm-3.39 mm.
măsurate (p>.05). Analiza comparativă a cadranului 1 vs cadranul 2 în punctele
Se remarcă prezenţa valorii minime de 1 mm necesară inserării unui implant
D1, D1, D3 şi D4 nu a evidenţiat nicio diferenţă statistic semnificativă (p>.05).
imediat postextracţional, cât şi o creştere progresivă cu aproximativ 1 mm către
S-au evidenţiat diferenţe statistic semnificative în analiza valorilor determinate în
apical a grosimii osoase, inserarea implantului într-o poziţie mai apicală
funcţie de grupa de vârstă la nivelul lui D4. Diferenţe semnificative s-au obţinut
asigurând o ofertă osoasă mult mai bună.
între grupul 1 şi grupul al doilea la nivelul lui 2.1(p=.005) şi 2.2(p=.008), dar şi
Valorile medii la nivelul lui D4 au fost de 1.77 mm-2.45 mm, demonstrând o
între grupul 1 şi grupul al treilea la nivelul lui 1.2(p=.026), 2.1(p=.035), 2.2(p=.014)
tendinţă de creştere a distanţei odată cu vârsta. Acest rezultat confirmă rezulşi 2.3(p=.011).
Valorile medii ale distanţelor măsurate în funcţie de grupa de vârstă şi sexul
tatele altor studii (15-16). Această creştere a distanţei dintre joncţiunea smalţpacienţilor se găsesc în Tabelul II.
cement şi creasta alveolară reprezintă rezultatul pierderii ataşamentului
parodontal de-a lungul vieţii.
Tabelul II - Valori medii și deviaţiile standard ale grosimii tablei osoase
Factori precum lungimea rădăcinii, angulaţia sagitală a axului lung al dintelui,
palatinale în funcţie de vârstă şi de sex.
axul osului alveolar, dar şi morfologia procesului alveolar sunt extrem de
Grupa de vârstă
Sexul
importanţi în determinarea tratamentului implantar adecvat situaţiei clinice
Dinte
Distanţa
întâlnite şi a dimensiunilor corespunzătoare ale implantului dentar ce va fi uti18-29 ani
30-49 ani
>49 ani
Masculin
Feminin
lizat. Este bine documentat faptul că marea majoritate a dinţilor din zona
D1
1.20±0.22
1.27±0.32
1.38±0.37
1.30±0.41
1.24±0.21
anterioară sunt poziţionaţi în apropierea tablei osoase vestibulare (aproximativ
D2
2.15±0.29
2.36±0.60
2.62±0.55
2.28±0.67
2.37±0.42
81.1%), asigurând în acest mod o cantitate corespunzătoare de os către
1.1
palatinal în vederea inserării unui implant imediat postextracţional.
D3
3.18±0.48
3.39±0.81
3.61±0.90
3.27±0.85
3.43±0.67
Având o cantitate corespunzătoare de os către palatinal, dezideratul de 2 mm
D4
1.49±0.42
1.82±0.60
2.45±0.87
1.79±0.65
1.85±0.69
de os la nivelul tablei osoase vestibulare poate fi atins. Rezultatele acestui
D1
1.18±0.23
1.04±0.14
1.14±0.10
1.10±0.17
1.09±0.17
studiu arată valori corespunzătoare ale grosimii tablei osoase palatinale în
toate cele trei puncte studiate (D1, D2 şi D3), cu valori preponderent între 1mm
D2
2.05±0.38
2.00±0.50
2.41±0.37
2.09±0.41
2.08±0.51
1.2
şi 2 mm la nivelul lui D1, respectiv peste 2 mm la nivelul lui D2 şi D3, aşa cum
D3
2.74±0.50
2.96±0.73
3.68±0.89
2.99±0.65
3.05±0.83
se poate observa în Tabelul III şi Tabelul IV.

1.3

2.1

2.2

2.3
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D4

1.73±0.62

1.89±0.70

2.73±0.79

1.92±0.78

2.05±0.76

D1

1.31±0.56

1.28±0.40

0.97±0.13

1.25±0.50

1.24±0.40

D2

2.23±0.68

2.35±0.64

2.08±0.26

2.21±0.65

2.32±0.59

D3

3.06±0.84

3.27±1.01

3.38±0.90

3.03±0.82

3.35±0.99

D4

2.20±0.65

2.54±0.81

2.64±0.62

2.39±0.55

2.49±0.85

D1

1.28±0.24

1.22±0.34

1.23±0.15

1.22±0.23

1.17±0.54

D2

2.33±0.59

2.34±0.67

2.53±0.50

2.42±0.65

2.22±0.87

D3

3.15±0.81

3.40±0.80

3.77±0.71

3.43±0.79

3.20±1.16

D4

1.28±0.30

1.93±0.83

2.11±0.72

1.59±0.60

1.80±1.00

D1

1.13±0.19

1.02±0.15

1.24±0.29

1.05±0.14

1.13±0.23

D2

2.09±0.43

1.86±0.40

2.30±0.60

1.97±0.39

2.03±0.52

D3

3.09±0.59

2.95±0.78

3.15±0.69

3.04±0.53

3.01±0.82

D4

1.40±0.39

1.91±0.53

2.47±0.69

1.70±0.52

1.95±0.68

D1

1.24±0.26

1.13±0.22

1.11±0.23

1.20±0.23

1.13±0.24

D2

2.21±0.43

1.99±0.34

2.31±0.88

2.25±0.57

2.01±0.42

D3

3.09±0.68

3.07±0.71

3.71±1.59

3.40±1.13

3.02±0.67

D4

1.87±0.58

2.64±0.84

2.89±0.95

2.33±0.85

2.52±0.89

Tabelul III - Frecvenţele grosimilor tablei osoase palatinale ȋn cadranul 1.
Tabelul
III - Frecvenţele grosimilor tablei osoase palatinale în cadranul 1.
Dinte

1.1

1.2

1.3

Tabelul
III - Frecvenţele
palatinale
Distanţa
D1grosimilor
D2 tableiD3osoase D1
D2ȋn cadranul
D3 1. D1
Dinte<1mm 22.7%

2.2%
1.1

0%

39.1%

0%
1.2

0%

34.9%

Distanţa 1D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1
Frecvenţa
72.8%
20.5%
2.3%
60.9%
45.7%
2.2%
60.5%
2mm
<1mm 22.7% 2.2%
0%
39.1%
0%
0%
34.9%
>2mm 4.5% 77.3% 97.7%
0%
54.3% 97.8% 4.6%
1Frecvenţa
72.8% 20.5% 2.3% 60.9% 45.7% 2.2% 60.5%
2mm
Tabelul IV - Frecvenţele grosimilor tablei osoase palatinale ȋn cadranul 2.
>2mm 4.5% 77.3% 97.7%
0%
54.3% 97.8% 4.6%
Dinte
2.1
2.2

D2

D3

0%
1.3

0%

D2
39.5%

D3
2.3%

0%
0%
60.5% 97.7%
39.5%

2.3%

60.5% 97.7%
2.3

Tabelul
IV - Frecvenţele
2.
Distanţa
D1grosimilor
D2 tablei
D3 osoase
D1palatinale
D2 ȋn cadranul
D3
D1
D2
D3
Tabelul
IV - Frecvenţele
grosimilor
tablei
osoase
palatinale
în cadranul
2.
Dinte<1mm 26.7%

0%
2.1

0%

35.7%

0%
2.2

0%

26.8%

0%
2.3

0%

Distanţa 1D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1
D2
D3
Frecvenţa
71.1%
26.7%
4.4%
64.3%
57.1%
4.8%
73.2%
51.2%
7.3%
2mm
<1mm 26.7%
0%
0%
35.7%
0%
0%
26.8%
0%
0%
>2mm 2.2% 73.3% 95.6%
0%
42.9% 95.2%
0%
48.8% 92.7%
1Frecvenţa
71.1% 26.7% 4.4% 64.3% 57.1% 4.8% 73.2% 51.2% 7.3%
2mm
>2mm

2.2%

73.3% 95.6%

0%

42.9% 95.2%

0%

48.8% 92.7%
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Pentru a putea beneficia de rezultatele scontate atât din punct de vedere estetic,
cât şi funcţional, este recomandat ca înaintea tratamentului să se realizeze o
examinare corespunzătoare utilizând mijloace clinice şi paraclinice pentru a putea
realiza un plan de tratament corespunzător.
În cazul în care grosimea tablei osoase palatinale este de 1mm. se recomanda
plasarea implantului cu un spatiu de 0.5 mm fata de aceasta, spatiu ce nu trebuie
grefat.
Concluzii
Tabla osoasă palatinală din zona frontală maxilară a prezentat valori medii ale
grosimii sale de minim 1 mm la nivelul tuturor punctelor avute în vedere, asigurând
o ofertă osoasă corespunzătoare în vederea inserării de implanturi imediat
postextracţional.
Se remarcă o creştere progresivă a distanţei dintre joncţiunea smalţ-cement şi
creasta alveolară a tablei osoase palatinale odată cu vârsta datorată în principal
proceselor de parodontopatie marginală cronică superficială ce apar în cursul vieţii.
Examenul complementar de tomografie computerizată cu fascicol conic (CBCT)
reprezintă o metodă de analiză indispensabilă în ceea ce priveşte documentarea
adecvată a cazului clinic şi elaborarea unui plan de tratament potrivit situaţiei
clinice întâlnite.
Atunci când oferta osoasă este limitată, grosimea tablelor osoase palatinală şi
vestibulară fiind redusă, se recomandă utilizarea tehnicilor de augmentare osoasă
pentru a preveni afectarea stabilităţii primare a implantului, cât şi apariţia de
defecte osoase precum dehiscenţe sau fenestraţii.
Acknowledgment: În acest articol toţi autorii au o contribuţie egală cu a primului
autor.
Autor corespondent: corina.cristache@umfcd.ro
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PENTRU DETALII NE PUTETI CONTACTA
PRIN EMAIL : comenzi@medicam3.ro
TELEFONIC: 0741 277 082 (Alexandra Bolboaca)

Kitul
ZOBE contine 33 dintre cele mai
populare produse de organizare
instrumentar si materiale de la
Zirc.Incercati si potriviti cutiile
si tavitele si restul accesoriilor,
si organizarea devine un joc
amuzant, al carui miza va fi
rezolvarea unui puzzle al
eficientei maxime.Puneti
in lista toate nevoile Dvs.
– proceduri, manopere,
workflow, programari,
etc.
– si vedeti ce gasiti
in cutia ZOBE.Kitul
ZOBE va fi expediat
direct catre cabinetul Dvs.
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Prevalence of incipient carious lesions and evaluation of parents’ knowledge about
sealing in a lot of school children in Bucharest
Prevalenţa cariei incipiente şi evaluarea cunoştinţelor părinţilor despre sigilare
într-un lot de copii şcolari din Bucureşti
Cătălina Farcaşiu1), Ilinca Stoicescu2), Alexandru-Titus Farcaşiu3), Magdalena Natalia Dina4), Oana-Cella Andrei3)
1) Department of Pedodontics, UMF Carol Davila Bucharest, 2) Private practice, 3) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest,
4) Department of Dental Techniques, Faculty of Midwifery and Nursing, UMF Carol Davila Bucharest

Abstract
The aim of this study was to determine the incipient caries’ prevalence in a group of school children from Bucharest and to assess their parents’ knowledge
regarding the preventive role of the sealants. Material and method: the children were examined in natural light using common instruments, without drying the dental
surfaces. We recorded data about incipient caries and sealed teeth. Parents were given a 14 items questionnaire (Google Forms) concerning their knowledge about
the time and place of eruption of the first permanent molars, methods of reducing caries, frequency of visits to the dentist, oral hygiene and alimentation habits of
their children. Data was analyzed using IBM SPSS v.19. Results: IpM=24,09%; only 12% of children presented at least one sealed tooth; the medium number of
sealed teeth was 0,25±0,746, significantly higher for girls (p=0,013). The response rate was 73,46%; 55,6% of them were boy’s parents; the medium age for children
was 8,42±1,46 years; 43% of the parents declared that their children brush their teeth in the morning and in the evening; 69,5% of children are using an electric brush;
86,1% are using a special tooth paste; 82% are consuming sweets at least once a day; 56,9% of the parents know the age of first permanent molar’s eruption, and
only 40% its location. Conclusions: only 43% of the parents are visiting the dentist twice a year with the child; 95,8% of them received information concerning oral
hygiene, while 68,1% declare they were not informed about sealants. This study demonstrates the need for introducing educational programs for children and parents
in schools, containing information about the importance of preventive dentistry, the consequences of neglecting the incipient carious lesions and other dental
pathologies, the importance of sealing the teeth; further studies are necessary for permanently keeping up to date with current methods of detecting incipient carious
lesions or to implement new techniques.
Keywords: incipient carious lesion, prevalence, sealed tooth
Rezumat
Scopul acestui studiu a fost de a stabili prevalenţa cariei incipiente pe un lot de copii școlari din București şi de a evalua cunoştinţele părinţilor acestora despre
sigilare ca metodă de prevenţie. Material şi metodă şcolarii au fost examinaţi la lumină naturală, cu instrumentar obişnuit, fără uscarea suprafeţelor dentare,
înregistrându-se prezenţa cariilor incipiente şi a sigilărilor. Un chestionar cu 14 întrebări legate de cunoștinţele părinţilor privitoare la momentul și locul de erupţie ale
primului molar permanent, metode cunoscute de reducere a apariţiei cariei dentare, frecvenţa controalelor stomatologice, igiena orală şi obiceiurile alimentare ale
copiilor lor, a fost creat si completat în Google Forms. Datele au fost analizate utilizându-se un software de specialitate (IBM SPSS v.19). Rezultate: IpM=24,09%;
doar 12% dintre copii prezentau cel puţin o sigilare; numărul mediu de sigilări a fost 0,25±0,746, semnificativ mai mare la fete (p=0,013). Rata de răspuns la
chestionare a fost de 73,46%; 55,6% dintre respondenţi erau părinţi de băieţi; vârsta medie a copiilor este 8,42±1,46 ani; 43% dintre părinţi au declarat ca momente
de spălare pe dinţi dimineaţa înainte de masă și seara înainte de culcare; 69,5% din copii folosesc o periuţă electrică; 86,1% folosesc pastă de dinţi specială; 82%
consumă dulciuri cel puţin o dată pe zi; 56,9% dintre părinţi cunosc vârsta la care va apărea molarul prim permanent, în timp ce numai 40% dintre părinţi cunosc şi
locul de erupţie. Concluzii: numai 43% merg de cel puţin două ori pe an la stomatolog cu copilul; 95,8% au primit instrucţiuni privind igiena orală de la medicul
stomatolog, în timp ce 68,1% declară că nu au primit recomandări privitor la sigilare. acest studiu demonstrează necesitatea implementării unor programe riguroase
de informare și educaţie în școli, atât a copiilor cât și a părinţilor lor, cu privire la importanţa profilaxiei dentare, la pericolul reprezentat de neglijarea marmoraţiilor și
a patologiei dentare, la importanţa și necesitatea sigilărilor; de asemenea, sunt necesare noi studii menite să actualizeze permanent metodele curente de detecţie a
cariei incipiente sau să implementeze tehnici noi.
Cuvinte-cheie: marmoraţie, prevalenţă, sigilare

Introducere
În România, prevalenţa cariei dentare la nivelul populaţiei pediatrice este
crescută, ca urmare a gradului scăzut de cunoștinţe al populaţiei generale legate
de factorii de risc, favorizanţi și determinanţi ai cariei dentare, dar și din cauza
faptului că depistarea cariei incipiente este în continuare un deziderat greu de
atins. Profilaxia primară, realizată prin metode stomatologice ca sigilarea simplă
sau fluorizarea topică, controlul alimentaţiei și cunoașterea tehnicilor de periaj și
igienizare dentară prezintă o importanţă majoră, mai ales la nivelul populaţiei
pediatrice, deoarece astfel este prevenită transformarea proceselor carioase
reversibile, cu vindecare de tip restitutio ad integrum, în procese ireversibile, ce
afectează atât dentiţia temporară, dar mai ales pe cea permanentă, având un
ecou negativ pe termen lung. Ca urmare, populaţia pediatrică este considerată
ca fiind o populaţie la risc. Scopul acestui studiu a fost de a stabili prevalenţa
cariei incipiente pe un lot de copii școlari din București şi de a evalua cunoştinţele
părinţilor acestora despre sigilare ca metodă de prevenţie.
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Material și metodă
Au fost examinaţi copii ce frecventau o şcoală gimnazială din Municipiul
București. Examinarea a avut loc la data de 13 Decembrie 2019; din totalul de 98
de copii trecuţi în cataloage au fost prezenţi 83 de copii ce au fost şi examinaţi,
cu acordul instituţiei de învăţământ și al părinţilor sau tutorilor legali. Examinarea
s-a efectuat la lumină naturală, cu instrumentar obişnuit, fără uscarea suprafeţelor
dentare. S-a înregistrat prezenţa leziunilor carioase incipiente (marmoraţii) şi a
sigilărilor. Datele au fost analizate utilizându-se un software de specialitate (IBM
SPSS v.19). După examinare, copiii au primit o recompensă constând în materiale distractive ce conţineau informaţii și desene legate de igiena la nivelul regiunii orale. La final s-a realizat și un instructaj, adaptat vârstei, legat de realizarea
unui periaj dentar corect. Părinţii copiilor examinaţi au primit un chestionar legat
de cunoștinţele acestora privitoare la obiceiurile de igienă orală și obiceiurile
alimentare ale copiilor lor. În al doilea rând, chestionarul autoadministrat a
cuprins întrebări legate de momentul și locul de erupţie ale primului molar
permanent, metode cunoscute de reducere a apariţiei cariei dentare, frecvenţa
controalelor stomatologice, dar și dacă au primit informaţii despre igiena orală și
despre sigilare de la medicul stomatolog.
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Total

abel II. Distribuția răspunsurilor referitoare la momentele de igienizare orală (n).

Dimineața înainte de masă
Seara înainte de culcare
După una/mai multe mese
Dimineața înainte de masă și seara înainte de culcare
Dimineața înainte de masă și după una/mai multe mese
Dimineața, seara și după una/mai multe mese
Seara înainte de culcare și după una/mai multe mese
Total

sex

Fată
4
7
4
15
0
0
2
32

Total
9
18
8
31
1
1
4
72

Apă plată
Apă minerală
O gustare
Ceai/lapte îndulcit
Apă plată, apă minerală
Apă plată, o gustare
Apă plată, un fruct
Apă plată, o gustare, un fruct
Total

Rezultate
2. Analiza chestionarelor
1. Tratamentele preventive și necesarul de trataChestionarele realizate utilizând Google Forms au fost
Tabel III. Distribuția răspunsurilor referitoare la consumul de apă sau gustări după periajul de seară.
ment la lotul de copii examinat
distribuite prin intermediul profesorilor învăţători către
În lotul examinat s-a observat un număr de 20 de copii
părinţii
sex copiilor examinaţi, prin intermediul unui link,
ce prezentau marmoraţii la dentiţia permanentăBăiatpe grupul
de părinţi.Total
Au fost primite 72 răspunsuri din
Fată
Apă plată
28
57
(IpM=24,09%); 60% dintre aceștia prezentau o 29 cele 98 chestionare
adresate,
ceea ce ne indică o rată
Apă minerală
1 de 73,46%.
3
singură marmoraţie, iar restul de câte 20% aveau 2 2 de răspuns
O gustare
0 1. Respondenţii
1
respectiv 3 marmoraţii. Numărul mediu de marmoraţii 1 Întrebarea
la chestionare au fost în
Ceai/lapte
îndulcit
1
0
1
este similar pentru fete și băieţi, negăsindu-se o
proporţie de 55,6% părinţi
de băieţi.
Apă plată, apă minerală
0
2
diferenţă semnificativă statistic în funcţie de sex 2 Întrebarea
2. În lotul
nostru, cel mai bine sunt
Apă plată, o gustare
2
0
2
(TVI, p=0,825) (tab. I).
reprezentaţi copiii cu vârsta de 7 ani, care reprezintă
Apă plată, un fruct
2
3
5
(fig. 4).1Vârsta medie a copiilor este de
TabeloI.gustare,
Numărulunmediu
Apă plată,
fruct de marmoraţii în funcţie de sex.
1 aproape 40%
0
Total În total, au fost observate 32 de marmoraţii, dintre care
40 8,42±1,46
32ani. Vârsta72medie a fetelor (8,63±1,38 ani)
cele mai multe se găseau la nivelul primilor molari
este mai mare faţă de cea a băieţilor (8,25+1,51 ani),
Tabel I.
permanenţi
mandibulari (fig. 1).
fără să existe o diferenţă semnificativă din punct de
Sex
N
Medie Std. Deviation Std. Error Mean
vedere statistic (p=0,282).
Marmorații pe
Băieți 41
,37
,767
,120
dinți permanenți

Fete

42

,40

,828

32

72

Tabel
Distribuția
răspunsurilor
referitoare
la consumul
de sau
apă gustări
sau gustări
periajul
de seară.
Tabel
III.III.
Distribuţia
răspunsurilor
referitoare
la consumul
de apă
dupădupă
periajul
de seară.

Tabel II. Distribuţia răspunsurilor referitoare la momentele de igienizare orală (n).
Băiat
5
11
4
16
1
1
2
40

40

Băiat
29
2
1
1
2
2
2
1
40

sex

Fată
28
1
0
0
0
0
3
0
32

Total
57
3
1
1
2
2
5
1
72

Figura 6. Distribuţia răspunsurilor privind
momentul de igienă dentară.

Întrebarea 6. Marea majoritate a copiilor folosesc
pastă de dinţi specială pentru copii (fig. 7). Situaţiile în
care copilul folosește pastă de dinţi pentru adulţi sunt
egal distribuite între fete și băieţi.

,128

Tabel II. Distribuția răspunsurilor referitoare la momentele de igienizare orală (n).

Dimineața înainte de masă
Seara înainte de culcare
După una/mai multe mese
Dimineața înainte de masă și seara înainte de culcare
Dimineața înainte de masă și după una/mai multe mese
Dimineața, seara și după una/mai multe mese
Seara înainte de culcare și după una/mai multe mese
1.Total
Distribuţia marmoraţiilor în funcţie

Figura
tipul de dinte.

Băiat
5
11
4
16
1
1
2
de40

sex

Fată
4
7
4
15
0
0
2
32

Total
9
18
8
31
1
1
4
72

Tabel III. Distribuția răspunsurilor referitoare la consumul de apă sau gustări după periajul de seară.

Doar 10 copii din cei 83 examinaţi prezentau cel puţin
o sigilare (12%). Dintre cei 10, 6 prezentau câte
2sex
Băiat
Apădoi
platăprezentau câte o sigilare, unul prezenta
29 3
sigilări,
2
sigilăriApă
şiminerală
unul 4. Doar unul din cei 41 de băieţi prezenta
O gustare
1
două Ceai/lapte
sigilări îndulcit
(2,43%), faţă de 9 din cele 42 de1 fete
Apă plată, apă minerală
2
(21,42%).
Cel mai frecvent au fost examinaţi copii
cu
Apă plată, o gustare
2
plată, un(fig.
fruct2).
2
câte 2Apăsigilări
Apă plată, o gustare, un fruct
Total

1
40

Figura 3. Distribuţia sigilărilor în funcţie de tipul de dinte.
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Întrebarea 7. Mai mult de 80% dintre părinţi au
declarat că fiii și fiicele lor consumă produse cu
conţinut ridicat de zahăr cel puţin o dată pe zi, între
mesele principale (fig. 8). Dacă pentru consumul de
dulciuri o dată pe zi există un echilibru între sexe, în
schimb aproape trei sferturi dintre copiii care consumă
dulciuri de mai multe ori pe zi sunt băieţi.

Figura 4. Distribuţia copiilor în funcţie de vârstă.

Fată
28
1
0
0
0
0
3
0
32

Total

57 3. Două treimi dintre părinţi au declarat că,
Întrebarea
3
în ceea ce
îi priveşte pe copiii lor, spălatul pe dinţi are
1
1
loc de minim
două ori pe zi (fig. 5). S-a observat,
conform 22declaraţiilor părinţilor, că băieţii se spală pe
dinţi doar5 o dată pe zi într-o proporţie mai mare faţă
1
de fetele72aflate în această categorie.

Figura 8. Distribuţia consumului de dulciuri
între mesele principale.

Întrebarea 8. 13,8% dintre copii au obiceiul să mai
consume și altceva în afară de apă, după efectuarea
periajului de dinaintea culcării. Părinţii nu au declarat
consumul de sucuri acidulate sau dulciuri concentrate înainte de culcare (fig. 9). Mai mult de 90%
dintre fete nu mai consumă altceva în afară de apă
după periajul de seară, faţă de un procent de 82%
dintre băieţi (tab.III).

Figura 2. Distribuţia copiilor cu sigilări.

Numărul mediu de sigilări pe întreg lotul a fost
0,25±0,746. Numărul mediu de sigilări observate la
lotul de studiu a fost semnificativ mai mare la fete, faţă
de băieţi (TVI, p=0,013). Peste trei sferturi din sigilările
observate au fost localizate la nivelul molarilor primi
permanenţi inferiori, în proporţii egale (fig. 3).

Figura 7. Distribuţia răspunsurilor referitoare la
tipul de pastă de dinţi folosit.

Figura 5. Distribuţia răspunsurilor referitoare la
numărul zilnic de spălări pe dinţi al copiilor.

Întrebarea 4. Momentul zilei cel mai des menţionat
pentru spălarea dinţilor este seara, înainte de culcare
(fig. 6). 43% dintre părinţi au declarat ca momente de
spălare pe dinţi dimineaţa înainte de masă și seara
înainte de culcare (tab. II).
Întrebarea 5. Mai mult de două treimi din copii
(69,5%) folosesc o periuţă electrică. În cazul utilizării
doar a periuţei electrice, băieţii sunt reprezentaţi
aproape dublu, în timp ce periuţa manuală este
folosită mai mult de fete.

Figura 9. Distribuţia răspunsurilor privind consumul de apă sau alimente după periajul de
seară.

Întrebarea 9. Aproape 57% dintre părinţi cunosc
vârsta la care va apărea molarul prim permanent
(fig. 10). Nu s-au observat diferenţe ale cunoștinţelor
părinţilor în funcţie de gen.
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Figura 10. Cunoștinţele părinţilor referitoare la
vârsta de erupţie a primul molar permanent.

Întrebarea 10. Doar 40% dintre părinţi cunosc locul
de erupţie al primului molar permanent (fig. 11).
Părinţii de băieţi cunosc cu 11% mai bine locul de
erupţie al molarului 1 permanent faţă de părinţii de
fete.

Figura 11. Cunoștinţele părinţilor referitoare la
locul de erupţie al molarului prim permanent.

Întrebarea 11. Cea mai cunoscută metodă de
împiedicare a apariţiei cariei pe prima măsea definitivă
este acoperirea acesteia cu un material protector,
această metodă fiind urmată îndeaproape de spălatul
zilnic pe dinţi și controlul stomatologic regulat (fig. 12).
Răspunsul corect și complet a fost dat de doar 13
părinţi (18,05%), în timp ce 20 dintre părinţi nu
consideră spălatul pe dinţi ca fiind una dintre metodele
de împiedicare a apariţiei cariei pe primul molar
permanent.

Figura 12. Metodele cunoscute de părinţii
respondenţi în ceea ce privește prevenirea
apariţiei cariei pe prima măsea definitivă.

Întrebarea 12. La întrebarea ”Cât de des mergeţi cu
copilul la medicul stomatolog?” cel mai frecvent
răspuns a fost ”Când are o problemă dentară”. În
aceeași proporţie, de aproximativ 43%, s-au găsit și
părinţii care merg de cel puţin două ori pe an la stomatolog (fig. 13). Între respondenţii care își duc copilul
la stomatolog doar la nevoie, părinţii de băieţi sunt
ceva mai numeroși decât cei de fete. Proporţiile sunt
echilibrate pentru cei care merg o dată sau de două
ori pe an. În schimb, părinţii care își duc copii la
control mai des de două ori pe an sunt aproape de
3 ori mai mulţi părinţi de băieţi.

Întrebarea 13. Aproape toţi părinţii au primit
instrucţiuni privind igiena orală de la medicul stomatolog (95,8%). 6,25% dintre părinţii de fete nu au fost
instruiţi de medicul stomatolog cu privire la o igienă
orală corectă, faţă de doar 2,5% în cazul părinţilor de
băieţi.
Întrebarea 14. În ceea ce privește sigilarea primilor
molari permanenţi, s-a constatat că aproape o treime
dintre părinţi (68,1%) nu au primit această recomandare de la medicul stomatolog. Recomandarea de
sigilare nu s-a făcut pentru 40% dintre părinţii de fete
și pentru doar 25% dintre părinţii de băieţi.
Analiza statistică prin testul Anova a variabilelor în
funcţie de sexul copilului nu arată diferenţe semnificative între cunoștinţele părinţilor, pentru nici una din
variabile. În funcţie de vârsta copilului, s-au observat
diferenţe semnificative în ceea ce privește frecvenţa
spălatului pe dinţi (Anova, p=0,005) și tipul pastei de
dinţi (Anova, p=0,001). Astfel, procentul de copii care
se spală de cel puţin două ori pe zi scade proporţional
cu vârsta. Dacă la 7 ani avem 39% dintre copii cu
minim două spălări pe zi, la 8 ani procentul lor este de
37,5%, iar la 10 ani ajunge la 26,6%. În ceea ce
privește tipul de pastă de dinţi folosit, în lotul analizat
copiii de 8, 9 și 10 ani folosesc pastă pentru toată
familia, mai mult decât cei de 7, 11 și 12 ani (tab. IV).

Consumul de dulciuri are proporţii similare pentru
cele două studii, diferenţele fiind foarte mici, cei mai
mulţi părinţi declarând că le oferă copiilor lor o
singură doză de dulciuri concentrate pe zi (tab. VII).
Vârsta de erupţie a primilor molari permanenţi este
cunoscută ceva mai bine de către părinţii copiilor din
studiul din 2018, deși tot aceștia prezintă un procent
destul de mare pentru răspunsul ”Nu știu” (fig. 14).

Figura 14. Cunoașterea vârstei de erupţie - date
comparative.

În ceea ce privește locul de erupţie, am constatat o
diferenţă mare în sensul că mult mai mulţi părinţi din
lotul curent cunoșteau locul de erupţie al primilor
molari permanenţi. Se observă un procent mare de
răspunsuri ”Nu știu” (fig. 15).

Discuţii
Într-un studiu anterior care a avut ca scop evaluarea
experienţei carioase la dinţii permanenţi pe un lot de
şcolari din Bucureşti, dinţii sigilaţi au fost mai
frecvent întâlniţi la fete decât la băieţi, cu 1 dinte
sigilat din şase în tot grupul; de asemenea, 40% din
copii prezentau marmoraţii1. În ceea ce privește
marmoraţiile și sigilările, în comparaţie cu un studiu
efectuat în anul 20152 pe un lot de copii cu vârstă
medie apropiată de cea a studiului curent, se
observă o prevalenţă mult mai mică a marmoraţiilor
Figura 15. Cunoașterea locului de erupţie - date
și a sigilărilor. Lotul curent a prezentat mai multe
comparative.
marmoraţii și sigilări la fete, spre deosebire de cel
efectuat anterior, unde situaţia era inversă. Analiza
Deși cu valori procentuale foarte mici, părinţii copiilor
numărului de marmoraţii nu a arătat diferenţe semdin lotul curent cunoșteau în proporţie de 18,05%
nificative statistic în funcţie de sex între cele două
atât locul, cât și vârsta de erupţie, ceea ce reprezintă
loturi. În ceea ce privește sigilările, lotul curent a
o valoare mai mare faţă de 11,11% dintre părinţii
prezentat semnificativ mai multe sigilări la fete faţă
copiilor ce frecventau grădiniţa din cartierul Militari.
de băieţi, spre deosebire de lotul comparativ unde
Studiul de faţă a evidenţiat prezenţa sigilărilor la mai
nu s-au observat asemenea diferenţe (tab. V).
puţin de un sfert din cazuri, respectiv la doar 10 din
Cunoștinţele părinţilor referitoare la coordonatele de
cei 83 de copii examinaţi, iar dintre cei 10, majorierupţie ale primilor molari permanenţi au fost comtatea prezentau câte 2 sigilări. Acest rezultat, corelat
parate cu un studiu anterior similar3 desfășurat pe
cu prevalenţa ridicată a leziunilor carioase şi cu
un lot de părinţi ai căror copii (cu vârsta medie 5 ani)
evaluarea gradului de cunoștinţe al părinţilor, a
frecventau o grădiniţă din cartierul Militari. Datele
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Figura 13. Răspunsurile privind frecvenţa de
vizitare a cabinetului stomatologic.
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marmoraţiilor în cadrul populaţiei pediatrice din mediul urban. În cadrul lotului
examinat, majoritatea marmoraţiilor se localizau la nivelul primilor molari
permanenţi, ceea ce subliniază importanţa ce trebuie acordată acestora.

Într-un studiu clinic transversal pe un lot de 176 de elevi (82 băieţi) din București,
cu vârste cuprinse între 7 şi 10 ani, indicele de prevalenţă a cariei a fost de
47,72% pentru întregul lot studiat, 84 de elevi având leziuni carioase la momentul
examinării, iar frecvenţa cariei la băieţi a fost de 56,09%, semnificativ mai mare
decât la fete (40,42%)4. Un alt studiu clinic transversal a avut ca scop evaluarea
afectării prin carie a molarului unu permanent (M1p) la un grup de şcolari în
vârstă de 6-9 ani din populaţia generală. Lotul de studiu a fost alcătuit din 268 de
copii (139 băieţi) cu vârste cuprinse între 6 și 9 ani (vârsta medie = 7,78±1,27ani),
din București. Ca rezultate pentru prevalenţa cariei s-au obţinut: IpM1p la
întregul lot studiat - 46,26%, raportat pe sexe, IpM1p la băieţi a fost de 50,35%
și IpM1p la fete de 41,86%. Valorile IpM1p au fost crescătoare cu vârsta: de la
29,16% la 6 ani, 33,82% – la 7 ani, 50% – la 8 ani până la 61,7% – la 9 ani5.
Într-un studiu realizat în Statele Unite ale Americii în anii 2011-2012, aproximativ
37% dintre copiii cu vârste cuprinse între 2 și 8 ani au prezentat carii dentare la
dentiţia temporară, monitorizaţi pe durata unui an, 2011–2012. Cariile dentare în
rândul copiilor cu vârste între 2 și 5 ani au fost de 23%, comparativ cu 56% în
rândul celor cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani. 14% dintre copiii cu vârsta
cuprinsă între 2 și 8 ani au prezentat carii dentare netratate la dinţii temporari.
Numărul cariilor netratate a fost de două ori mai mare la copiii cu vârste cuprinse
între 6-8 ani (20%) comparativ cu copiii în vârstă de 2-5 ani (10%)6.
Un alt studiu realizat pe 68 de copii din două grădiniţe de stat din Brazilia
localizate în două municipalităţi cu concentraţii diferite de fluor în apă a avut ca
scop determinarea prevalenţei petelor albe de demineralizare de la nivelul
smalţului și calitatea igienei orale la copii cu vârsta de până la 36 de luni.
S-a evaluat și contribuţia variabilelor biologice, socio-economice și comportamentale la apariţia acestei leziuni incipiente. Prevalenţa leziunilor incipiente a fost
de 30,8%, grupa de vârstă, durata obiceiului de hrănire cu lapte la culcare și
prezenţa leziunilor cariilor cu cavitaţie au fost considerate semnificative statistic.
Primele date oficiale despre starea de sănătate orală a copiilor brazilieni cu
vârsta sub 3 ani au fost colectate în ancheta naţională efectuată în 2002-2003.
Sondajul a arătat că 26,8% din copiii cu vârsta cuprinsă între 18 și 36 de luni au
experimentat deja cariile dentare. Printre locuitorii din regiunea sud-estică,
prevalenţa a fost de 23,2% în aceeași grupă de vârstă7.
Un alt studiu analitic transversal, realizat cu părinţi și preșcolari din școlile
elementare din Araçatuba, a avut ca scop evaluarea atitudinii părinţilor despre
sănătatea orală a copiilor lor și determinarea prevalenţei cariilor dentare. Igiena
dentară se realizează în majoritatea cazurilor de către părinţi (70,1%), folosind
peria de dinţi (97,3%) și pastă de dinţi (93,2%); frecvenţa periajului dentar este
de două ori pe zi (39,5%) și utilizarea aţei dentare are loc în 33,3% din cazuri.
Consumul de zahăr este redus, consumându-se mai puţin de o dată pe zi
(44,2%). Majoritatea părinţilor au declarat că au fost la dentist cu copii lor, 64,6%
pentru consult, iar ca prevenţie/rutină 74,7%8.
De asemenea, un studiu efectuat în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară,
Universitatea Saint-Joseph, Beirut, Liban, pe 99 de copii sănătoși, cu vârsta de
patru ani sau mai puţin, a arătat că numai 25,3% dintre subiecţi au fost lipsiţi de
carii, 24,2% au prezentat 4 leziuni carioase sau mai puţin, 28,3% au prezentat 5-9
leziuni și 22,2% peste 10 leziuni. 11,1% din scorurile plăcii au fost mici până la
ușoare, 18,2% moderate, 46,4% mari și 24,3% foarte mari. Copiii părinţilor
educaţi cu privire la prevenţia și igiena dentară, cu vizite regulate la stomatolog
și cu o igienă orală bună au prezentat scoruri mai scăzute ale plăcii și cariilor.
Majoritatea subiecţilor au avut cel puţin o leziune carioasă (74,7%), iar 70,7% au
arătat scoruri ridicate ale plăcii. Peste jumătate din lotul de studiu a prezentat un
risc crescut sau foarte mare de carie9.
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În studiul nostru, 88% din copiii examinaţi nu prezintă sigilări, deși majoritatea
părinţilor afirmă că au cunoştinţă despre importanţa sigilărilor și a molarului unu
permanent. De asemenea, în cadrul acestui studiu s-au evidenţiat anumite
aspecte legate de alimentaţia cariogenă, cum ar fi faptul că mai mult de jumătate
din părinţi susţin că fiii și fiicele lor (80%) consumă alimente cu risc cariogen între
mese și faptul că mai mult de jumătate realizează periajul dentar doar o dată pe
zi. Aceste aspecte subliniază încă o dată necesitatea unui program riguros de
informare și de aplicare a metodelor de prevenţie pentru părinţi, deoarece, așa
cum relevă și studiul prezent, aceștia, deși prezintă cunoștinţe legate de
profilaxia dentară, nu cunosc felul în care acestea trebuie aplicate. În absenţa
prevenţiei, a metodelor de igienizare corectă şi a unor obiceiuri alimentare
sănătoase însuşite încă din copilărie, tinerii se vor confrunta cu un număr crescut
de carii şi cu edentaţii instalate precoce care îi vor afecta pe termen lung, atât din
punct de vedere psihologic, cât şi al masticaţiei10.
Concluzii
Rezultatele acestui studiu demonstrează că este necesară implementarea unor
programe riguroase de informare și educaţie în școli, atât a copiilor cât și a
părinţilor lor, cu privire la importanţa profilaxiei dentare, la pericolul reprezentat de
neglijarea marmoraţiilor și a patologiei dentare, la importanţa și necesitatea
sigilărilor și fluorizărilor; de asemenea, sunt necesare noi studii menite să
actualizeze permanent metodele curente de detecţie a cariei incipiente sau să
implementeze tehnici noi.
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