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METODĂ DE EVALUARE A REMANIERILOR OSOASE 
PERIIMPLANTARE

Rezumat
Un factor intens discutat în literatura de specialitate privitor la reabi-

litarea implanto-protetic$ este resorb"ia osului cortical periimplantar #i 
condi"iile de conservare a acestuia. În scopul analizei remanierilor osoase, 
sunt aplicate diverse metode #i programe. În studiul dat se propune una din 
metodele elaborate ce permite evaluarea în timp a proceselor de modelare a 
osului periimplantar, atât la nivelul crestei osoase cât #i sinusului maxilar.

Cuvinte cheie: implante dentare, resorbţie osoasă, evaluare radiografică.

Summary
AN EVALUATION METHOD OF BONE MODELING AROUND IM-
PLANTS

A widely discussed factor in the literature regarding implant-prosthetic 
rehabilitation is the peri-implant bone resorption and conditions for it’s 
preservation. Different methods and programs are used in order to appre-
ciate bone modeling. A developed method which allows the evaluation in 
time of the peri-implant bone modeling at the level of bone crest, as well as 
in the maxillary sinus is proposed in this study.

Key words: dental implants, bone loss, radiographic evaluation.

Actualitatea temei
La momentul actual, reabilitarea implanto-protetic$ reprezint$ metoda de elec-

"ie pentru pacien"ii edenta"i. Totodat$, una din sarcinile de baz$ ale implantologiei 
orale este conservarea "esutului osos periimplantar pe un termen cât mai înde-
lungat. Procesul de remaniere osoas$ periimplantar$ este un fenomen multifac-
torial, ce are loc pe tot parcursul func"ion$rii implantelor. Cercet$rile efectuate în 
domeniu, vizeaz$ evaluarea factorilor ce pot influen"a nivelul osos periimplantar. 
Examenul radiografic pe parcursul perioadelor de evaluare este metoda principal$ 
în aprecierea succesului reabilit$rii pacien"ilor [1].

Radiografia retroalveolar$ reprezint$ o metod$ frecvent aplicat$, fiind accesi-
bil$ #i simpl$ de utilizat. Un dezavantaj al acesteia este dependen"a de pozi"ionarea 
tubului radiografic în raport cu sectorul examinat #i pelicula radiografic$, fapt ce 
poate erona imaginea ob"inut$. Pentru evitarea acestor discrepan"e, este necesar 
de utilizat sisteme speciale pentru standartizare, iar evaluarea remanierilor osoase 
periimplantare deseori necesit$ #i dispozitive speciale pentru scanarea imaginilor 
ob"inute. Din acest motiv, aceast$ metod$ nu este pe larg r$spândit$ în practic$.

Una din cele mai moderne metode de evaluare radiografic$ în stomatologie 
este tomografia computerizat$ cu fascicol conic — CBCT (Figura1). Datorit$ ca-
pacit$"ilor de apreciere pe sec"iuni, #i gradului de iradiere redus, comparativ cu 
alte metode imagistice (tomografii), aceast$ investiga"ie devine tot mai frecvent 
utilizat$ în planificarea tratamentului implantologic [2,3,4,5].

Utilizarea CBCT-ului este de o importan"$ major$ atunci când se planific$ in-
stalarea implantelor prin tehnica f$r$ lambou, deoarece este posibil$ aprecierea 
atât a reliefului "esuturilor moi, cât #i a celui osos, precum #i plasarea preventiv$ 
a implantelor pe tomografie (Figura 1). Mai mult ca atât, metoda dat$ permite 
aprecierea nivelului osos nu doar în aspect mezio-distal, dar #i vestibulo-oral. Îns$, 
actualmente, din cauza costului ridicat, pentru evaluarea în dinamic$ a osului peri-
implantar aceast$ metod$ nu întodeauna este posibil de utilizat. Un alt impediment 
în utilizarea acesteia la toate etapele de evaluare este doza de iradiere semnificativ 
mai mare comparativ cu ortopantomografia, iar prezen"a implantelor deseori pro-
voc$ apari"ia unor umbre (artefacte) pe imaginea radiografic$ [3,4].
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Fig. 1. Planificarea inser!rii implantelor în baza tomografiei 
computerizate cu fascicol conic:

a — peretele superior al canalului mandibular #i schema plas!rii 
implantelor; b — preconizata plasare a implantului dentar în raport 

cu particularit!"ile anatomice ale sectorului respectiv;
c — aspectul volumetric al masivului osos

Cea mai utilizat$ metod$ de evaluare în implan-
tologia oral$ r$mâne ortopantomografia (OPG). Pe 
lâng$ dezavantajele sale (redarea doar a ofertei osoase 
pe vertical$ #i prezen"a erorii dimensionale) OPG este 
mai accesibil$ #i relativ mai pu"in costisitoare (Figu-
rile 2 #i 3).

Prevenirea e#ecului datorat erorii dimensionale 
poate fi u#or evitat prin cunoa#terea gradului de eroa-
re. Spre exemplu: în cazul prezentat în Figurile 2 #i 3, 
eroarea pe ortopantomogram$ este de 40%, ceea ce în-
seamn$ c$ un implant cu lungimea de 10mm pe OPG 
va avea 14mm. Prin intermediul #ublerului electronic 
poate fi apreciat$ distan"a crestei osoase pân$ la forma-
"iunile anatomice (ex.: canalul alveolar inferior), #i pla-
nificat$ dimensiunea implantului reie#ind din eroarea 
OPG #i distan"a de siguran"$ necesar$. Acest criteriu 
a stat la baza planific$rii dimensiunilor implantare la 
pacien"ii din studiu, în lipsa CBCT-ului preoperator.

Fig. 2. Pacient M. Ortopantomografia preimplantar! (OPG1)

Fig. 3. Pacient M. Ortopantomografia post-implantar! (OPG2)

Descrierea metodei elaborate
Evaluarea remanierilor osului periimplantar poate 

avea loc prin diverse metode, de la m$surarea direc-
t$ pe OPG-uri #i pân$ la utilizarea programelor ce au 
asemenea destina"ie [6]. Pentru înregistrarea tuturor 
radiografiilor într-un mod unic, cele din urm$ trebuie 
scanate sau fotografiate într-un regim prestabilit, uti-
lizând un stativ, la o distan"$ constant$ fa"$ de pelicula 
radiografic$. În studiul nostru, pentru evaluarea radi-
ografic$ a pozi"iei platformei implantare fa"$ de nive-
lul corticalei osoase, a model$rii osului periimplantar 
pe parcursul perioadei de vindecare #i la distan"$, au 
fost utilizate programe ce permit aprecierea num$-
rului de pixeli pe imagine (ex.: Adobe Photoshop). 
În acest mod, în calitate de unitate de m$sur$ a fost 
utilizat pixel-ul, iar datorit$ faptului c$ în$l"imea im-
plantului este cunoscut$, în baza formulelor de calcul 
efectuate în programul Microsoft Excel to"i parame-
trii au fost transforma"i în mm luând în considera"ie 
eroarea de pe OPG pentru fiecare implant în parte (#i 
nu eroarea comun$ a OPG-ului)[7].

Un factor ce trebuie luat în considera"ie la efectu-
area calculelor este pozi"ia platformei implantului în 
raport cu corticala osoas$ #i influien"a acestei pozi"ii 
asupra proceselor de modelare a "esutului osos peri-
implantar. Reie#ind din aceasta, au fost definite 3 ra-
poarte: supra-, echi- #i subcrestal (Figura 4).

Fig.4. Op"iuni de pozi"ionare a platformei implantare 
în raport cu corticala osoas!:

a — supracrestal; b — echicrestal; c — subcrestal

Pentru efectuarea m$sur$rilor #i ob"inerea rezul-
tatelor, de c$tre noi a fost elaborat$ o metod$ de calcul 
adaptat$ c$tre parametrii studia"i.

Conform aspectului pe OPG, remanierile osului 
periimplantar sunt apreciate din aspect mezial #i dis-
tal. Tehnica de m$surare efectuat$ pe ortopantomo-
gramele postoperatorii (OPG2) #i la a doua #edin"$ 
chirurgical$ (OPG3) sunt redate în Figurile 5 #i 6. 
Pentru aceasta, sunt stabili"i urm$torii parametri pe 
ortopantomograma postoperatorie: LIrad1- lungi-
mea radiologic$ a implantului, P — nivelul platformei 
implantului fa"$ de cortical$, H1Mrad- distan"a (în 
pixeli) cuprins$ între linia ce define#te nivelul plat-
formei implantare #i primul contact os-implant din 
aspect mezial, H1Drad- distan"a (în pixeli) cuprins$ 
între linia ce define#te nivelul platformei implantare #i 
primul contact os-implant din aspect distal.

În cazul în care H1Mrad #i/sau H1Drad indicau 
valori pozitive (când primul contact os-implant era si-
tuat apical de platforma implantar$), implantul a fost 
considerat în raport supracortical. Pozi"ionarea echi-
crestal$ era reprezentat$ prin valoarea „0“ (ex: Figura 
5). În situa"iile în care platforma implantului se afla 
apical (subcrestal, Figura 3, 6a) de nivelul mezial #i/
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sau distal al corticalei osului periimplantar, dimensiu-
nile H1Mrad #i H1Drad reprezentau distan"a între li-
nia ce define#te nivelul platformei #i marginea respec-
tiv$ a corticalei osoase, iar valorile lor se înregistrau 
numeric negative (Figura 6 b).

Fig. 5. Sec"iune din OPG postoperatorie (Pacient B), implant cu 
diametru 3,75mm #i lungime 13mm. Schema m!sur!rilor efectuate 

pe OPG2 (raport echicrestal)

Fig.6. Pozi"ionarea subcrestal! a implantului (a) #i schema 
m!sur!rilor pe ortopantomograma postoperatorie (b)

Lungimea real$ a implantului a fost abreviat$ LIR, 
iar nivelurile meziale #i distale reale a platformei fa"$ 
de corticala osoas$ prin H1Mreal #i H1Dreal. Trans-
formarea dimensiunilor radiologice din pixeli în mm 
aveau loc în baza formulelor:

H1Mreal (mm) = H1Mrad ∙ LIR / LIrad1;
H1Dreal (mm)= H1Drad ∙ LIR / LIrad1.
Dup$ cum a fost deja men"ionat, acest procedeu 

de calcul permite determinarea valorilor reie#ind din 
eroarea radiografic$ la nivelul fiec$rui implant sepa-
rat.

La sfâr#itul perioadei de vindecare, înainte de 
efectuarea celei de-a doua #edin"e chirurgicale trebuie 
efectuat examenul radiologic de control (OPG3, Fi-
gura 7).

Fig.7. Schema m!sur!rilor radiografice pe ortopantomograma 
efectuat! la sfâr#itul perioadei de vindecare (OPG3, Pacient B)

În acest caz pot fi apreciate urm$toarele dimensi-
uni: LIrad2 — lungimea radiologic$ a implantului pe 
OPG3, P — nivelul platformei implantare, H2Mrad 
— distan"a (în pixeli) cuprins$ între linia ce define#te 
nivelul platformei implantare #i primul contact os-im-
plant din aspect mezial pe OPG3, H2Drad — distan-
"a (în pixeli) cuprins$ între linia ce define#te nivelul 
platformei implantare #i primul contact os-implant 
din aspect distal pe OPG3. Transformarea parametri-
lor aprecia"i din pixeli în mm are loc în mod similar 
formulelor descrise anterior, #i înregistrarea lor prin 
abrevierile H2Mreal #i H2Dreal.

Determinarea remanierii osului periimplantar pe 
parcursul perioadei de vindecare, din aspect mezial #i 
distal este efectuat$ în baza formulelor de calcul:

Remanierile osului mezial (mm) = H2Mreal — 
H1Mreal;

Remanierile osului distal (mm) = H2Dreal — 
H1Dreal.

Resorb"ia osoas$ periimplantar$ este atestat$ în 
cazul în care valorile acesteia sunt numeric pozitive 
(Figurile 7 #i 8a). Atunci când cele din urm$ indic$ o 
valoare negativ$, pe parcursul perioadei de vindecare 
modelarea osului este prezentat$ prin apozi"ie de os, 
#i nu resorb"ie (Figura 8b).

Fig. 8. Descrierea schematic! a resorb"iei (a) #i apozi"iei osoase (b)

La implantele demontabile instalate într-o #edin"$ 
chirurgical$ sunt aprecia"i aceia#i indici radiografici, 
îns$ în calitate de reper fix pentru aprecierea lor este 
considerat$ jonc"iunea implant — conformator gin-
gival.

Distan"ele din aspect mezial #i distal între margi-
nea jonc"iunii implant-abutment #i primul contact os 
implant (H3Mreal #i H3Dreal, mm) sunt fost apre-
ciate pentru a determina remanierea osului periim-
plantar la 1 an postprotetic dup$ formulele: H3Mreal 
— H2Mreal #i H3Dreal — H2Dreal.

În cazul în care pentru evaluarea osului periim-
plantar este efectuat$ tomografia computerizat$ cu 
fascicol conic, aprecierea parametrilor sus-men"iona"i 
la fiecare etap$ este are loc în baza soft-ului respectiv, 
care permite determinarea dimensiunilor dorite di-
rect în mm, iar prezen"a sau lipsa erorii dimensionale 
se verifica la fel prin m$surarea lungimii implantului 
(Figura 9). În scopul evit$rii ob"inerii valorilor ero-
nate ale remanierilor osoase periimplantare, este ne-
cesar de a efectua acela#i tip de examen radiologic la 
toate etapele de evaluare.

De rând cu al"i parametri, valorile indicilor radi-
ografici ob"inu"i, precum #i formulele de calcul este 
necesar de introdus în baze de date electronice în pro-
gramul Microsoft Excel.
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Fig.9. Evaluarea remodel!rii osului la un an postprotetic în baza 
CBCT-ului prin intermediul Programului Romexis Viewer

Pentru implantele instalate în sectoarele poste-
rioare ale maxilei cu elevarea plan#eului sinusului 
maxilar, paralel cu evaluarea osului cortical periim-
plantar la apofiza alveolar$, poate fi monitorizat$ #i 
modelarea/remodelarea osului intrasinusal. [8].

La efectuarea calculelor sunt aprecia"i urm$torii 
parametri pe OPG2 (postoperatorie, conform sche-
mei din Figura 10a):

L — lungimea real$ a implantului;
LI — lungimea implantului radiologic$;
A — distan"a de la marginea platformei pân$ la 

primul contact os-implant (mezial #i distal);
B — distan"a cuprins$ între marginea implantului 

#i corticala osului subantral (mezial #i distal);
C — în$l"imea osului rezidual subantral (mezial #i 

distal) = B — A;
D — distan"a de la platforma implantului pân$ la 

nivelul membranei sinusale apreciat$ pe centrul im-
plantului (sau din ambele p$r"i) ;

E — distan"a de la partea superioar$ a materia-
lului de augmentare (sau a cheagului sangvin) dup$ 
instalarea implantelor #i corticala plan#eului sinusului 
maxilar (mezial #i distal) = D — B;

IPS — gradul de protrudare a implantului în sinu-
sul maxilar (mezial #i distal) = LI — B ;

În baza formulei de calcul X(mm) = Xradiologic 
∙ L / LI, unde Xradiologic este parametrul evaluat în 
pixeli, se determin$ valoarea în mm a dimensiunii ne-
cesare X(mm).

Fig. 10. Schema de efectuare a m!sur!rilor pentru implantele 
instalate în sectoarele posterioare ale maxilei cu elevarea plan#eului 
sinusului maxilar prin abord crestal sau lateral: dup! prima #edin"! 

chirurgical! (a); la sfâr#itul perioadei de integrare sau la distan"! (b)

La sfâr#itul perioadei de vindecare, în baza OPG3, 
sunt m$sura"i urm$torii indici (conform schemei din 
Figura 10b):

IL — Lungimea radiologic$ a implantului pe 
OPG3;

F — distan"a de la marginea platformei pân$ la 
primul contact os-implant (mezial #i distal);

G — distan"a de la marginea platformei pân$ la 
nivelul corticalei noului plan#eu sinusal (mezial #i 
distal);

H — în$l"imea osului intrasinusal nou-format 
(mezial #i distal) = G — B;

I — gradul de resorb"ie sau apozi"ie a osului nou 
format pe parcursul perioadei de integrare sau la dis-
tan"$ (mezial #i distal) = D — G;

Modelarea (resorb"ia sau apozi"ia) osului cortical 
periimplantar (mezial #i distal) = F — A.

La etapele ulterioare de evaluare, dinamica osului 
periimplantar se calculeaz$ dup$ acela#i principiu.

Concluzii
Metoda de evaluare a osului periimplantar în baza 

ortopantomografiei propus$ în Clinica de Chirurgie 
oro-maxilo-facial$ #i Implantologie oral$ utilizat$ 
pe parcursul mai multor ani s-a dovedit a fi viabil$ 
(util$) în studierea eficacit$"ii #i perfec"ion$rii diver-
selor metode de instalare a implantelor contrubuind 
la ameliorarea reabilit$rii implanto-protetice a per-
soanelor edentate. Experien"a acumulat$ permite de 
a recomanda implimentarea metodei în activitatea 
cotidian$ a institu"iilor care practic$ implantologie 
dentar$.
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