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Protezarea pe implanturi este, de mult timp, o soluþie
idealã, în condiþiile edentaþiilor la majoritatea pacienþilor.
Implanturile sunt poziþionate în os în cursul unei intervenþii chirurgicale în cabinetul stomatologic, sub anestezie localã, fiind un procedeu relativ facil. Studiile realizate
indicã o ratã de succes de 98%, implanturile fiind analizate statistic pe o perioadã lungã. Cazurile de insucces,
respectiv 2%, au cauze aproape în totalitate externe operaþiei în sine, cum ar fi: o boalã generalã a pacientului,
care poate reprezenta o contraindicaþie pentru aceastã
operaþie, lipsa de colaborare, consumul de droguri,
fumatul, alcoolismul cronic, igienã oralã precarã).

Fig. 1 – Poziþionarea
implanturilor în os

Care sunt însã posibilitãþile în cazul în care pacientul
nu prezintã substanþã osoasã suficientã pentru a susþine
implantul?
Se ºtie cã, pentru maxilar, posibilitãþile de „extindere“
a osului natural sunt reprezentate de sinus lift, adicã ridicarea membranei sinusului - o etapã din procedura de
inserare a implanturilor în zona mãselelor, ºi presupune
adãugarea unei cantitãþi de os pentru a putea integra
corect un implant dentar.
Ce posibilitãþi existã însã pentru mandibulã, unde osul
este compact ºi în zona lateralã trece ramul mandibular
al nervului trigemen care nu trebuie lezat?

Fig. 2 –
Caz concret
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Concret, o pacientã în vârstã de 32 de ani s-a prezentat în cabinet exprimându-ºi dorinþa de a i se reface dantura în zona mandibularã, dorind o soluþie proteticã fixã.
În urma discuþiei ºi a radiografiei panoramice, am aflat
faptul cã înainte cu câþiva ani ºi-a fãcut implanturile maxilare în altã þarã ºi este total nemulþumitã din punct
de vedere estetic.
Se observã o edentaþie (lipsã a dinþilor) lateralã în cadranul III (dreapta jos) ºi o edentaþie terminalã în cadranul IV (stânga jos). Având în vedere mobilitatea molarului
3 mandibular, am exclus din start posibilitatea de
realizare a unei punþi pe dinþii 34-38.
În aceste cazuri, în care substanþa osoasã este deficitarã atât în adâncime cât ºi în grosime, sunt douã variante pentru reabilitarea proteticã pe implanturi:
1. Grefa osoasã autogenã - se recolteazã în aceeaºi
ºedinþã, din mentonul (bãrbie) ºi ramul ascendent al
mandibulei pacientului, os care se poziþioneazã în dreptul viitorilor dinþi, urmând ca, în funcþie de procedura
operatorie (cantitate de os prelevatã, stabilitatea primarã
a grefei etc.) sã se decidã dacã se vor insera sau nu în
aceeaºi ºedinþã ºi implanturile.
2. Osteodistracþia (engl. Distraction osteogenesis) - se
realizeazã în aceeaºi ºedinþã bilateral.
Avantajul acestei a doua metode constã în faptul cã nu
se mai lezeazã osul mandibular ºi, printr-o tehnicã chirurgicalã, reuºim sã secþionãm osul mandibular din dreptul
viitoarelor implanturi ºi sã-l tracþionãm mecanic timp de
3-4 sãptãmâni (de cele mai multe ori, acest procedeu se
realizeazã acasã de pacient) obþinându-se o alungire de
pânã la 8 mm. Pentru aceastã metodã este important de
ºtiut faptul cã implanturile nu se pot realiza în aceeaºi
ºedinþã, fiind necesara o a doua ºedinþã programatã
dupã intervalul mai sus menþionat.

Fig. 3 – Osteodistractor Fig. 4 – Osteodistractor montat

În cazul nostru, prezentat în Fig. 2, este nevoie de minimum 2 implanturi pentru fiecare parte, 4 implanturi în total. Aºteptãm încã decizia pacientei privitoare la soluþia de
tratament aleasã pe baza variantelor posibile, urmând sã
revenim cu informaþii detaliate despre procedura în sine ºi
cu radiografia postoperatorie, într-un articol ce va urma.
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