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REZUMAT
Implanturile ortodontice, numite şi miniimplanturi sau dispozitive pentru ancoraj temporar, au fost concepute 
pentru a răspunde unor necesităţi de biomecanică ortodontică. Având în vedere rolul pe care îl are, şi anume 
acela de a asigura rezistenţa la mişcările dentare nedorite, ancorajul este ales în funcţie de principalii factori 
care infl uenţează calitatea actului medical ortodontic. Dintre aceştia, factori precum calitatea locală a osului, 
spaţiul disponibil (în mod deosebit în cazul inserţiei interradiculare), grosimea gingiei ş.a. trebuie corelaţi cu 
cei care privesc designul miniimplantului, respectiv factorii geometrici şi dimensionali care se iau în 
considerare la proiectarea acestora şi care defi nesc stabilitatea miniimplantului.
Lucrarea prezintă în sinteză o parte dintre rezultatele cercetărilor care vizează analiza principalilor factori de 
care depinde stabilitatea miniimplanturilor de ancoraj utilizate în ortodonţie şi modalităţile de evaluare a acesteia 
prin utilizarea de miniimplanturi originale (proiectarea formei şi dimensiunilor) şi a unui echipament de încercare 
la tracţiune pentru evaluarea forţei la dezinserţia miniimplantului, adecvat şi adaptat condiţiilor de încercare.

Cuvinte cheie: ancoraj temporar, implant ortodontic, pasul fi letului, forţa de tracţiune, 
forma fi letului

ABSTRACT
Orthodontic implants, called mini-implants or temporary anchorage devices, have been designed to meet the 
needs of orthodontic biomechanics. Having the goal of providing resistance to unwanted tooth movements, an-
chorage is chosen according to the main factors that infl uence the quality of orthodontic care. Of these, local fac-
tors such as bone quality, space, thickness of the gum, etc. should be correlated with those watching the mini-
implant design, geometric and dimensional factors that are taken into account for the stability of the mini-implant.
This paper summarizes some of the results of the research aimed to analyze the main factors of stability of mini-
implants used for orthodontic anchorage and how to measure it using the mini-implants (design shape and dimen-
sions) and a special equipment for testing the tensile strenghth.

Keywords: temporary anchorage, orthodontic implant, thread, tensile force, 
shape of the thread

INTRODUCERE

Primele implanturi ortodontice au fost utilizate 
acum cca 60 de ani, când Gainsforth şi colaboratorii 
săi au publicat primele studii clinice pe câini, 
utilizând ancorajul absolut, cu implanturi din aliaj 
crom-cobalt (Vitalium), inserate la nivelul mandi-
bulei şi încărcate cu forţe ortodontice. Studiile asu-
pra miniimplanturilor au continuat prin Linkow, 
care, în jurul anului 1970, a reuşit retractarea gru-
pului frontal, utilizând implanturi lamă şi catene 
elastice, ţinând cont de indicaţiile lui Shermann cu 
privire la încărcarea implanturilor, numai după în-

che ierea perioadei de vindecare osoasă periim plan-
tară. După anul 1980, informaţiile cu privire la 
efi cienţa utilizării dispozitivelor de ancoraj sche le-
tal au fost îmbogăţite de numeroase alte studii pu-
blicate. Gray şi colaboratorii au utilizat implanturi 
de tip Vitalium şi implanturi Vitalium acoperite cu 
biosticlă, inserându-le la nivelul osului femur al 
unui iepure şi asupra cărora au reuşit aplicarea unor 
forţe respectiv de 80, 100 şi 120 grame.

Studiile clinice pe pacienţi umani au debutat în 
jurul anului 1980, avându-i drept pionieri pe 
Creekmore şi Eklund. În anul 1990, Block şi 
Hoffman au reuşit mutarea unor unităţi dentare, 
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utilizând miniimplanturile ortodontice, fără a mo-
difi ca în niciun fel poziţia altor dinţi din cavitatea 
orală. Totodată, Kanomi a fost cel care a îmbunătăţit 
designul implanturilor din titan şi a introdus tehnica 
miniinvazivă de implantare „drill-free“ (fără găuri-
rea prealabilă a osului), iar Freudenthaller şi cola-
boratorii săi au arătat că o tehnică miniinvazivă este 
tehnica încărcării imediate.

Analiza sistematică a factorilor care infl uenţează 
semnifi cativ stabilitatea primară a miniimplanturilor 
de ancoraj ortodontic are la bază un studiu aprofun-
dat al datelor din literatura de specialitate şi sinteza 
concluziilor cu privire la factorii cu infl uenţă sem-
nifi cativă şi a corelaţiilor dintre aceşti factori şi rata 
de succes a ancorajului cu miniimplanturi. 

Factorii care infl uenţează funcţiile tipurilor de 
implanturi ortodontice şi stabilitatea implantului 
sunt factorii care determină calitatea în tratamentele 
cu microimplanturi pot fi  clasifi caţi în: factori iatro-
geni, factori ce ţin de gazdă şi factori ce ţin de im-
plant. Autori precum Glasl şi colab. (în 2007) cla-
sifi că factorii iatrogeni în factori preoperatori, 
fac tori intraoperatori şi factori postoperatori. Fac-
torii ce ţin de implant se referă în principal la modul 
de selecţie a materialului pentru implant, la felul 
su prafeţei implantului şi la confi guraţia fi letului 
implantului (lungime, diametru, forma fi letului).

Studiile privind evaluarea lungimii optime şi a 
forţei de inserare a miniimplanturilor ortodontice 
(17) arată că la utilizarea unui miniimplant de 1,3 mm 

în diametru drept ancoraj, lungimea minimă 
necesară este de 5 mm la maxilar şi 6 mm la man-
dibulă. De asemenea, s-a constatat că o rată mai 
ridicată a eşecurilor poate avea loc în cazul utilizării 
unei forţe de inserţie mai mică de 5 Ncm. Totuşi, 
această forţă poate varia în funcţie de lungimea 
şurubului şi locul de inserţie. Studiile privind efec-
tele unghiului de inserţie asupra ratei de succes a 
implanturilor ortodontice demonstrează că rezulta-
tele cercetărilor sunt foarte diferite, explicaţia fi ind 
multitudinea variabilelor care intervin. Printre ele, 
cel mai frecvent amintite au fost proximitatea radi-
culară faţă de implant şi grosimea osului cortical. 

Kuroda (14) şi colab au concluzionat că proxi-
mitatea rădăcinii de implant a fost un real factor de 
risc pentru eşecul minişurubului. Min şi colab. au 
afi rmat, de asemenea, că mărirea distanţei dintre 
implant şi rădăcină ar mări considerabil rata de suc-
ces a tratamentului. Contrar celor doi autori, Kim a 
afi rmat că lungimea fi letului miniimplantului este 
mult mai importantă decât distanţa dintre implant şi 
rădăcină. Park şi Cho au sugerat că spaţiile inter-
radiculare dintre al doilea premolar şi primul molar 
la osul alveolar vestibular maxilar sunt zone propice 
inserţiei miniimplanturilor. Baumgartel şi Hans au 
afi rmat că ar putea fi  de ajutor cunoaşterea tiparului 
variaţiilor grosimii osului cortical, lucru care ar pu-
tea fi  de folos în alegerea şi pregătirea locului de 
inserţie a dispozitivului de ancoraj, însă studiile ul-
terioare vor trebui să determine legătura exactă 

FIGURA 1. Miniimplanturi ortodontice cu cap sferic cu fi let rotund din aliaj cu baza titan (desen de execuţie)
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din tre grosimea corticalei, metoda de pregătire a 
ariei de inserţie şi ratele de succes.

Deguchi a explicat că, inserând implantul sub 
un unghi de 30°, ar creşte contactul şurubului cu 
osul cortical de aproape 1,5 ori, decât plasarea lui 
perpendicular pe axa dintelui. De asemenea, a afi r-
mat că înclinarea implantului cu 30-45° ar creşte 
su prafaţa de contact cu osul. Însă El-Beialy a rapor-
tat faptul că plasarea perpendicular a implantului 
pe suprafaţa osului vestibular, la măsurătorile 3D, 
nu au infl uenţat rata de succes a tratamentului.

CONDIŢII EXPERIMENTALE. 
MATERIALE ŞI METODĂ

În experimentări au fost folosite miniimplanturi 
ortodontice cu cap sferic cu fi let rotund din aliaj cu 
baza din titan, având caracteristici de formă şi de 
di mensiuni ale fi letului (lungime, diametru, pas) re-
date în Fig. 1. Miniimplanturile s-au realizat în ca-
drul Societăţii Tehnomed Impex Bucureşti, lo caţie 
în care s-a realizat inserarea şi încercarea la 
tracţiune pe dispozitive, special proiectate (Fig. 2) 

 
Grosime corti cală superioară 0,97 mm
Grosime medulară 6,79 mm
Grosime corti cală inferioară 0,49 mm
Densitate maximă corti cală 3044 HU
Densitate maximă medulară 245 HU

FIGURA 2. Caracterizarea mostrelor (coaste de porc) la computerul tomograf tip CRANEX3DCT-SOREDEX, Tuusula, 
Finlanda



REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXI, NR. 1, AN 20158

         

FIGURA 3. Mostre cu miniimplanturi ortodontice inserate 
(a) şi dispozitiv pentru prinderea probelor (mostre din 
coasta de porc în care s-au inserat miniimplanturi 
ortodontice) în vederea încercării la tracţiune (b) 

FIGURA 4. Echipament specifi c adaptat încercărilor de 
laborator

FIGURA 5. Dependenţa forţei de tracţiune de caracteristicile structurii osoase pentru miniimplant cu fi let rotunjit, având 
următoarele caracteristici dimensionale: diametru = 1,8 mm, lungime = 8 mm, pasul = 0,5
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şi cu un echipament specifi c, adaptat încercărilor de 
laborator (Fig. 3).

REZULTATE EXPERIMENTALE

Cercetările vizând studiul infl uenţei cumulate a 
grosimii corticalei osoase şi densităţii medularei 
osoase asupra mărimii forţei de tracţiune în plan 
axial ilustrează următoarele aspecte (Fig. 5):

• pentru grosimea corticalei la valori situate în 
intervalul: 0,5- 0,75 mm şi valori ale densităţii 
medularei osoase în intervalul 750-1035 HU 
s-au măsurat forţe cu valori cuprinse în in-
tervalul 5,0-7,5 N

• pentru grosimea corticalei la valori situate în 
intervalul: 1,30-1,90 mm şi valori ale densită-
ţii medularei osoase în intervalul 400-815 HU 
s-au măsurat forţe de 18,0-35 N

• pentru grosimea corticalei la valori situate în 
intervalul: 2,08-2,27 mm şi valori ale densită-
ţii medularei osoase în intervalul 300-323 HU 
s-au măsurat forţe de 25-40 N (grosimi mari 
ale corticalei osoase şi densităţi mici ale me-
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dularei osoase au determinat valori ridica te 
pentru forţa de tracţiune).

CONCLUZII

Lucrarea prezintă rezultatele cercetările expe-
rimentale cu privire la relaţia dintre caracteristicile 
osoase ale mostrelor şi forţa maximă la tracţiunea 
în direcţie axială ca măsură a stabilităţii mini-
implantului. Corelaţiile dintre caracteristicile geo-
me trice şi de formă ale miniimplanturilor, pe de o 
parte, şi caracteristicile structurii osoase în care se 
face implantarea temporară a acestora pe de altă 
par te, sunt sugestiv ilustrate prin reprezentări gra-
fi ce.

Rezultatele preliminare privitoare la studiul in-
fl uenţei cumulate a grosimii corticalei osoase şi a 
densităţii medularei osoase asupra valorii forţei de 
tracţiune atestă faptul că infl uenţa grosimii corti-
calei a supraforţei de tracţiune la dezinserţie este 
mai relevantă decât cea a densităţii corticalei osoa-
se, lucru dovedit şi de studiile altor cercetători.


