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Exercici professional

Nous paradigmes en ortodòncia quirúrgica 
i cirurgia ortognàtica: 
ortodòncia accelerada amb corticotomies
Joan Birbe

Alguns pacients amb deformitats facials i

maloclusions no se’ls tracta per por a la

cirurgia o per problemes econòmics.

Amb l’ús de les noves tècniques ortodònti-
ques accelerades amb cirurgia, el tractament es
pot dur a terme de manera més eficient, pre-
dictible, assequible i ràpida en pacients ambula-
toris. Aquestes noves tècniques són les osteoto-
mies i corticotomies. La corticotomia es defineix
com un procediment quirúrgic on només es talla,
perfora o altera mecànicament l’os cortical. Això
contrasta amb l’osteotomia, que es defineix com
la cirugia que altera tant l’os cortical com el
medul·lar.

La distracció osteogènica es va utilitzar per
primera vegada en medicina al començament del
1900, però no va ser més comunament utilitzada
fins al 1950, quan un cirurgià especialista en
ortopèdia, Ilizarov, va perfeccionar-ne la tècnica.
Utilitzava sovint cirurgia òssia per corregir defor-
mitats i reparar defectes en braços i cames. Men-
tre tractava un pacient amb un monyó curt des-
prés d’una amputació, Ilizarov va realitzar una
osteotomia. Va col·locar una peça de metall al

La corticotomia es defineix com
un procediment quirúrgic on

només es talla, perfora o altera
mecànicament l’os cortical.

voltant del monyó, per tal de crear l’espai de dis-
tracció, i va descobrir així que el nou os creixia al
voltant d’aquest espai, i eliminà així la necessitat
de realitzar un rebliment ossi. D’aquesta manera
va descobrir i va provar que “estressant” l’os, es
produïa un augment de l’activitat metabòlica i la
regeneració cel·lular, la qual cosa es coneix com
a “remodelació òssia”, que provoca com a resul-
tat un creixement d’os nou. Aquest fenomen va
ser anomenat distracció osteogènica (DO).

A principi de 1960, els cirurgians craniofacials
van començar a utilitzar tècniques de DO per
expandir paladars ràpidament en pacients en crei-
xement. A la dècada de 1970, la tècnica es va
introduir en la cirurgia mandibular. Durant les
dues dècades següents, l’interès per la distracció
craniofacial va créixer lentament i es van dur a
terme experiments esporàdics, sobretot en gos-
sos. A principi dels 90, la tècnica va començar a
fer-se servir més sovint en pacients amb defectes
mandibulars. Mentrestant, un conegut ortopedis-
ta, Harold Frost, va demostrar que hi havia una
correlació directa entre el grau de dany causat a
un os i la intensitat de la seva resposta de cura-
ció. Ell ho va batejar com un fenomen accelerato-
ri ràpid (RAP).  En el RAP es dóna una “explo-
sió” temporal de remodelació localitzada en els
teixits tous i durs. Wilckodontics

L’ús de corticotomies per corregir maloclu-
sions va ser descrit per primera vegada el 1892
per L. C. Bryan i Cunningham  el 1893. Però no
va ser fins al 1959 que Köle va publicar el que va
ser la primera descripció de l’ortodòncia facilita-
da amb corticotomia. Köle realitzava corticoto-
mies alveolars interdentals, sense danyar l’os
medul·lar, combinat amb una osteotomia horit-
zontal de gruix total supra apical. Va utilitzar el
terme “Bony Block”, ja que ell considerava que
aquesta preparació quirúrgica dels alvèols perme-
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tria el moviment ràpid de les dents, suggerint que
és la continuïtat i gruix de la cortical la que ofe-
reix major resistència al moviment dental, i d’a-
questa manera les dents es mourien a manera de
blocs ossis i no per una reabsorció i aposició
òssia com en l’ortodòncia convencional.

El 2001, Wilcko va suggerir que el moviment
ràpid dental associat a l’ortodòncia facilitada amb
corticotomia era més probablement com un resul-
tat d’un procés de desmineralització/remineralit-
zació consistent en una fase inicial de fenomen
regional accelerat, un increment en la porositat de
l’os cortical i un gran augment en el turnover de
la superfície de l’os trabecular, a causa de l’incre-
ment de l’activitat osteoclàstica. Aquest concepte
ja havia estat descrit per Urist el 1965, quan va
demostrar que la matriu d’os descalcificat podia
induir a la formació de cartílag i os nous. AOO

La inclusió d’augment ossi amb una cirurgia
de corticotomia i el moviment dentari ortodòntic
és un nou concepte que fa possible l’increment
del volum alveolar per ajudar al suport de les
dents en la seva posició correcta i per una poste-
rior rehabilitació amb implants si aquests fossin
necessaris.

AOO
La nova tècnica utilitzada per Wilcko és una
combinació d’activació òssia (decorticació alveo-
lar selectiva, osteotomies i aprimament ossi sense
mobilització), augment alveolar utilitzant com a
material d’empelt un os particulat i tractament
ortodòntic. Aquest procediment és anomenat
Ortodòncia Osteogènica Accelerada (AOO)

El principal objectiu de la cirurgia d’AOO és la
creació d’una capa d’os relativament fina (=1,5
mm) per damunt de la prominència radicular en
la direcció en què es va a realitzar el moviment
dentari.

Osteotomia 
AOO)

Corticotomia 
(PAOO)

Tractament
amb AOO,
després de 
6 mesos i 
2 setmanes.

El disseny de la corticotomia, les perforacions,
etc. és irrellevant, però sí que cal perforar la capa
cortical de l’os i estendre solament superficial-
ment en l’os medul·lar (osteotomia). Això és el
que el diferencia de l’altra tècnica postulada per
Wilcko, la PAOO (Ortodòncia Accelerada Osteogè-
nica Periodontal) teòricament basada en el patró
de cicatrització òssia conegut com a fenomen
acceleratori regional (RAP). No és necessari prac-
ticar luxacions.

Les corticotomies circumscrites a la zona lin-
gual i labial d’os han de proporcionar una mínima
injúria en l’os interradicular, on hi ha una gran
probabilitat d’incidir en les arrels de les dents.

TÈCNICA QUIRÚRGICA DE L’AOO
El pla de tractament l’ha de desenvolupar l’orto-
dontista i el cirurgià, per determinar quines dents
estaran sota l’activació òssia, quines seran utilit-
zades com a ancoratge i quines seran extretes.

Es realitzaran penjalls de gruix complet, que es
retrauran tant en lingual com en labial, juntament
amb la papil·la interdental excepte entre les inci-
sives centrals. Les incisions verticals s’hauran de
reposicionar almenys una dent més enllà de la
zona d’activació òssia, especialment si es fa servir
un gran volum de material ossi de rebliment. La
retracció del penjall es farà amb cura i estenent-se
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Exercici professional

més enllà dels àpexs de les dents per evitar dan-
yar el complex neurovascular situat en els alvèols.

Després de l’activació òssia, es col·locarà el
material de rebliment ossi particulat reabsorbible,
per damunt de les corticotomies realitzades. Aquest
material ossi se sol humitejar prèviament amb una
solució aquosa bacteriostàtica amb fosfat de clinda-
micina d’aproximadament 5 mg/ml. El fet d’humi-
tejar el rebliment ossi en facilita la col·locació.

Durant la conversió del material de rebliment a
os es dóna una reducció del volum original d’un
50 % o més. Tot i que es poden utilitzar membra-
nes reabsorbibles per incrementar el volum d’os
resultant, s’aconsella limitar-ne l’ús a les àrees
que hagin de rebre implants posteriors a la retira-
da dels bràquets.

Posteriorment se suturen els penjalls que han
estat reposicionats coronalment, i es cobreix amb
el material de rebliment. La sutura es deixa un
mínim de dues setmanes abans de retirar-la.

RELLEVÀNCIA CLÍNICA
Les corticotomies poden accelerar el tractament orto-
dòntic en els adults i permetre realitzar moviments
ortodòntics dentoalveolars majors en pacients en
què l’única opció era la cirurgia ortognàtica.

CONVENCIONAL
El temps de tractament és rellevant en el pacient
adult, sovint reticent a l’hora d’iniciar tracta-
ments llargs. El fet d’augmentar el marge de
moviments ortodòntics en pacients “bordeline”
pot suposar tractar pacients que volien una cirur-
gia ortognàtica, però que en canvi sí que estan
disposats a una cirurgia menor ambulatòria com
les corticotomies. Aquest tractament prometedor,
té escassa informació quant a resultats a llarg ter-
mini i calen més estudis sobre el tema.

Els seus inconvenients

1. És un procediment de cost elevat.

2. És un procediment quirúrgic mitjanament invasiu, 
i com totes les cirurgies, comporta uns riscos.

3. Cal l’ús d’algun tipus d’anestèsia.

4. El pacient pot experimentar una mica de dolor 
i inflamació, i pot existir la possibilitat d’infecció.

5. No està recomanat en pacients en tractament crònic
amb AINEs, ja que aquests interfereixen en la 
producció de prostaglandines i disminueixen el 
procés de creixement ossi.

6. El pacient probablement perdrà algun dia de feina.

7. No està indicat en maloclusions de Classe III.

8. El tractament ortodòntic posterior pot ser 
lleugerament dolorós. Wilckodontics

Els seus avantatges

1. Millora en el tractament de la maloclusió. 
Per exemple, incrementant els límits del 
moviment dentari i disminuint la necessitat 
d’extraccions.

2. Disminució del temps de tractament, ja que 
augmenta la taxa de moviment dental.

3. Augment del volum alveolar i un periodonci 
millor estructurat, corregint les dehiscències 
i fenestracions preexistents.

4. Remodelació alveolar per una subtil millora 
del perfil del pacient quan està indicat 
(la prominència alveolar del mentó no es pot 
avançar excepte fent una genioplàstia).

5. La ràpida recuperació a la superfície de dents 
no erupcionades. AOO

Es prefereix l’ús de materials de rebliment
reabsorbibles. Poden ser al·loempelts ossis liofi-
litzats desmineralitzats al 100 % (DFDBA), una
mescla de DFDBA i os boví  o una mescla de
DFDBA i al·loempelts liofilitzats mineralitzats. La
quantitat de material de rebliment ossi depèn de
la quantitat d’os preexistent, la severitat de l’a-
pinyament que s’ha de resoldre, la severitat del
defecte dentoalveolar previ, el nombre i l’extensió
de les osteotomies requerides i la quantitat de
remodelació facial necessària.




