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Rezumat: Clasa II Kennedy cuprinde arcadele cu edentaţie unilateralǎ terminalǎ, deci edentaţia este 
limitatǎ doar mezial de dinţi, dar pe o singurǎ hemiarcadǎ. În etiologia edentaţiei sunt incriminaţi 
multipli factori, dintre care menţionǎm: caria şi complicaţiile sale, parodontopatii, traumatisme, boala 
de focar. Edentaţia cls II Kennedy, în care creasta alveolarǎ restantǎ este nefavorabilǎ protezǎrii, 
datoritǎ extracţiilor laborioase cu pierderi importante de ţesut osos, reprezintǎ o provocare din punctul 
de vedere al realizǎrii unei restaurǎri corespunzǎtoare morfo-funcţional. Refacerea arcadei dento-
alveolare presupune îndeplinirea funcţiei masticatorii, fonaţiei, fizionomiei, autoîntreţinerii şi 
confortului psihic. Implantologia dentarǎ a revoluţionat protetica dentarǎ, prin inserarea implantelor 
oriunde acestea sunt necesare, s-au obţinut stâlpi suplimentari, astfel o serie de edentaţii ce în trecut 
beneficiau doar de rezolvǎri mobilizabile sau mobile, pot fi azi rezolvate prin restaurǎri protetice fixe. 
În situaţiile unde oferta osoasǎ nu este favorabilǎ protezǎrii se pot folosi grefe osoase. 
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Abstract: Kennedy Class II includes the dental arches with unilateral edentation in the terminal part, so 
the edentation is limited only mesially by the teeth on one hemi-arch. In the edentation aetiology, 
multiple factors occur, such as: tooth decay and its complications, periodontal disease, trauma etc. 
Kennedy class II edentation, where residual alveolar ridge is unfavourable to prosthetics, due to 
laborious extraction with significant loss of bone tissue, is a challenge in terms of achieving a proper 
morphofunctional restoration. Reconstruction of dento-alveolar arch involves the accomplishment of the 
mastication function, phonation, physiognomy, self-sustainability and physical comfort. 
Dental implantology has revolutionized the dental prosthesis by inserting implants wherever they are 
needed, and additional poles have been obtained so that multiple types of edentation which had 
previously benefited from mobilisable or mobile solutions only, can now be solved by fixed prosthetics 
restoration. In situations where the bone offer is not favourable to prosthetics, we may use the bone 
grafts. 
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INTRODUCERE 
 Prin edentaţie se înţelege absenţa uneia până la 
cincisprezece unitǎţi dento-parodontale de pe o arcadǎ. 
Pierderea unuia sau mai multor dinţi de pe arcadǎ face să aparǎ 
pe aceasta spaţii edentate cunoscute sub denumirea de breşe. 

Corectarea breşelor edentate se realizeazǎ prin 
protezare fixǎ, mobilǎ, mobilizabilǎ sau protetica pe implante, 
tipul de reconstrucţie ales stabilidu-se în funcţie de aspectul 
breşei edentate.  

Evaluarea proteticǎ a condiţiilor pacientului, în 
implantologia oralǎ, seamǎnǎ cu cea din stomatologia 
tradiţionalǎ, dar existǎ cateva elemente specifice, ce modificǎ 
evoluţia unui tratament protetic cu implante.  

Aceste elemente sunt evaluate înainte de a se prezenta 
pacientului planul final de tratament, şi constǎ în: spaţiul 
interarcadic, poziţia transmucozalǎ a implantelor, planul de 
ocluzie existent, relaţia interarcadicǎ, morfologia crestelor 
alveolare, ocluzia existentǎ, numǎrul şi topografia dinţilor 
absenţi, flexibilitatea mandibulei.  

Pentru inserţia unui implant, patul osos trebuie sǎ 
mǎsoare vertical minim 8-10 mm şi aproximativ 5,4 mm în 
lǎţime. În situaţia clinicǎ prezentatǎ, lǎţimea crestei osoase era 
de 2 mm. 

Tratamentul edentaţiilor terminale este indicat pentru 

evitarea unor tulburǎri sistemice la nivelul ADM. 
 

PREZENTARE DE CAZ 
Cazul clinic prezentat evidenţiazǎ avantajele utilizǎrii 

implantelor dentare şi autogrefei osoase într-o breşǎ edentatǎ ce 
anterior dezvoltǎrii implantologiei nu putea fi restauratǎ decât 
prin intermediul unei proteze mobile. 

Am avut în observaţie şi tratament o pacient în vârstǎ 
de 42 ani, stare generalǎ de sănătate bunǎ, ce prezintă o 
edentaţie mandibularǎ unilateralǎ terminalǎ veche, rezultatǎ în 
urma extracţiei traumatizante a unitǎţilor dentare 
4.4.,4.5.,4.6,4.7 ca urmare a complicaţiilor cariei.  

La primul consult clinic de specialitate, era prezent pe 
arcadǎ şi 4.8., însǎ acesta a fost extras de medicul stomatolog al 
pacientei datoritǎ basculǎrii accentuate.  

S-a realizat examinarea clinicǎ a pacientei şi 
examinarea paraclinicǎ prin intermediul radiografiei OPT, s-a 
constatat prezenţa unei creste alveolare în lamǎ de cuţit, 
nefavorabilǎ protezǎrii (figura nr.1, figura nr 2.). 

Creasta a fost corectatǎ prin aplicarea unei autogrefe 
din ramul ascendent homolateral, de dimensiuni 4 cm lungime şi 
3 cm lǎţime. 

Intervenţia a presupus în primǎ fazǎ prelevarea grefei 
sub anestezie localǎ, şi fixarea sa la nivelul crestei edentate 
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expusǎ printr-o incizie în plic urmatǎ de decolarea periostului. 
Ulterior s-a fixat grefa cu 2 microşuruburi de titan (figura nr. 3.), 
s-a cǎptuşit cu bioos pentru eliminarea completǎ a spaţiilor goale 
dintre particule şi pereţii osoşi. S-au acoperit cu membrane 
barieră de regenerare tisularǎ pentru a acoperi şi menţine pe loc 
grefa osoasǎ şi pentru a împiedica proliferarea de ţesut epitelial 
şi conjunctiv între grefǎ şi creasta edentatǎ. În cazul defectelor 
osoase întinse, se impune aplicarea membranelor barierǎ pentru 
a împiedica eliminarea materialului (particulelor) de grefare 
alveolarǎ. S-a realizat sutura, s-a instalat antibioprofilaxia 10 
zile, iar după perioada de 4 luni s-a realizat integrearea grefei 
(figura nr. 4.). 
 
Figura nr. 1. Aspect clinic iniţial 

 
 
Figura nr. 2. Aspect paraclinic iniţial 

 
 
Figura nr. 3. Fixarea autogrefei 

 
pH-ul scǎzut al unor antibiotice poate modifica 

(reduce) pH-ul local fiziologic, diminuându-se astfel, efectul 
stimulator al osteogenezei, de aceea, nu se recomandǎ aplicarea 
localǎ de antibiotice cu ocazia grefǎrii, dar administrarea 
antibioticelor pe cale generalǎ este binevenitǎ. 

Ţesutul osos autolog reprezintǎ grefa de elecţie 
datoritǎ biocompatibilitǎţii, capacitǎţii osteogenice şi 
osteoinductive, iar prelevarea de la nivelul cavitǎţii orale are ca 
avantaj morbiditatea minimǎ a zonei donoare şi 
biocompatibilitatea cu patul receptor. 

Tipuri de materiale de grefare osoasǎ folosite astǎzi 
sunt: 
- autogrefa: grefa recoltatǎ de la pacient (proprie sau os),este 

grefa de elecţie  
- alogrefa: grefa recoltatǎ de la o altǎ fiinţǎ umanǎ, os uman 

liofilizat 
- grefa aloplastǎ: grefa din material sintetic 
- grefa xenoplastǎ: grefa de provenienţǎ animalǎ (mamifer), 

ex.: bovine sau porcine 
Grefa de os autolog s-a considerat a fi “standardul de 

aur” între diverse tipuri de grefe, soluţie pentru care am şi optat. 
Integrarea grefelor osoase la nivelul zonei receptoare 

trece prin urmǎtoarele faze: încorporare, înlocuire şi remodelare. 
Procesul de osteointegrare depinde crucial de calitǎţile zonei 
receptoare, tehnica chirurgicalǎ, vitalitatea ţesuturilor şi 
acoperirea completǎ cu părţi moi. Ulterior s-a realizat o incizie 
în plic, s-au îndepǎrtat microşuruburile de fixare din titan, şi s-
au fixat 3 implante de dimensiune 11,5 mm la nivelul noii creste 
alveolare figura nr.5). 
 
Figura nr. 4. Integrarea autogrefei osoase-imagine Rx 

 
 
Figura nr. 5. Aspectul clinic postimplantar 

 
Dupǎ integrarea implantelor, s-a realizat restaurarea 

fixǎ cu sprijin implantar (figura nr. 6.). 
 
Figura nr. 6. Aspect paraclinic final 

 
S-a optat pentru restaurarea pe implante în primul rând 

datoritǎ vârstei pacientei, iar în urma analizei clinice şi 
paraclinice a cazului, aceasta a fost metoda cea mai indicatǎ. 
Numǎrul şi topografia dinţilor absenţi influențeazǎ planul 
terapeutic, lipsa molarilor şi premolarilor presupune un plan de 
tratament mai dificil de realizat, deoarece apar şi alte modificǎri, 
la nivel dentar şi articular. 

De obicei într-o protezǎ parţialǎ fixǎ susţinutǎ distal 
pe implante, molarul II nu se înlocuieşte, deoarece canalul 
mandibular îşi începe ascensiunea în dreptul acestuia, osul este 
mai puţin dens decât în alte regiuni ale mandibulei, 90% din 
eficienţa masticatorie se desfǎşoarǎ anterior de jumătatea 
mezialǎ a molarului I inferior, iar pe molarul II se exercitǎ de 
obicei, o presiune ocluzalǎ cu 10% mai mare decât pe molarul I, 
ceea ce în timpul unor parafuncţii poate duce la decimentǎri, 
fracturi ale stâlpului implantului sau liza osoasǎ la interfaţa 
os/implant. 

De aceea s-au utilizat 3 implante, dimensiunea fiind 
aleasǎ prin raportare la noua creastǎ alveolarǎ ce a rezultat în 
urma integrǎrii autogrefei osoase. 
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CONCLUZII 
Edentaţiile determinǎ apariţia complicaţiilor locale 

(scurtǎri ale muşchilor ridicǎtori ai mandibulei, afecţiuni ATM, 
atrofie osoasǎ, scǎderea DVO) şi a complicaţiilor la distanţǎ 
(tulburǎri digestive, tulburǎri psihice). 

Avantajele folosirii implantelor dentare sunt: 
menţinerea înǎlţimii şi grosimii crestei osoase, menţinerea DVO, 
poziţionarea idealǎ pentru obţinerea rezultatelor estetice, 
sǎnǎtate psihicǎ îmbunǎtǎţitǎ, creşterea eficienţei masticatorii. 
Este importantǎ corelarea tuturor datelor, stabilirea tuturor 
posibilitǎţilor de tratament, iar apoi, alegerea conduitei 
terapeutice adecvate. Tratamentul edentaţiilor terminale este 
indicat pentru evitarea unor tulburǎri sistemice la nivelul ADM. 
Utilizarea autogrefei este soluţia cea mai indicatǎ în cazul 
defectelor de dimensiuni medii şi mici. 
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