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REZUMAT
Obiectiv. Studiul analizează deformaţiile structurii osoase periimplantare rezultate în timpul ancorajului fi x 
pentru intruzie molară. 
Material şi metodă. A fost creat un model de lucru prin scanare tridimensională şi computer tomograf volu-
metric, cât şi un miniimplant în elemente fi nite care au fost folosite pentru simularea intruziei molarului cu 
ancoraj pe miniimplanturi. S-au adoptat două moduri de aplicare a forţei: forţa de 224 g a fost aplicată pe 
molarul unu şi cea de 122 g pe fi ecare miniimplant. Programul software ANSYS v11 a fost utilizat pentru prog-
nozarea stării de efort-deformaţie din structura osoasă prin metoda elementelor fi nite. 
Rezultate şi discuţii. Solicitările menţionate au generat valori maxime ale efortului osos periimplantar de 9,8 
MPa corespunzător unor deformaţii cu valori de 890 microstrain şi respectiv al efortului periradicular al mo-
larului unu de 2,5 MPa corespunzător deformaţiilor de 36 microstrain. 
Concluzii. Metoda elementelor fi nite reprezintă un calcul matematic complex care permite obţinerea şi 
interpretarea datelor din modelul de lucru, date ce pot fi  extrapolate în realitatea clinică. Datele obţinute în 
studiu au arătat, conform estimării efectelor biomecanice de remodelare a structurii osoase supuse solicitărilor 
mecanice, faptul că, periimplantar şi periradicular, forţele menţionate exercitate pe miniimplanturi au de-
terminat valori ale deformaţiei osoase situate între intervalul de solicitare insufi cientă şi cel de adaptare a 
remodelării osoase. Pentru a creşte relevanţa rezultatelor sunt necesare atât o investigare paraclinică mai 
performantă a pacientului şi mai orientată către transferul datelor de intrare spre model, cât şi o calibrare 
sporită a modelului în funcţie de răspunsul particular al fi ecărui pacient.

Cuvinte cheie: modelarea în elemente fi nite, ancoraj ortodontic, miniimplant, mecanostatul 
lui Frost

ABSTRACT
Objective. The study analyses the peri-implant bone strain resulted during implant anchorage for molar intrusion. 
Material and method. A model and a mini-implant in fi nite element were created using tridimensional scanning 
and volumetric computer tomograf, and used to simulate molar intrusion using mini-implant anchorage. The force 
of 224 g was applied on the fi rst molar and 122 g on each mini-implant. ANSYSv11 program was used to measure 
the stress-strain relation in the bone model using fi nite element analysis. 
Results and discussion. The peri-implant bone maximum stress value of 9.8 MPa correspond to 890 microstrain 
and molar peri-radicular stress value of 2.5 MPa correspond to 36 microstrain. 
Conclusions. Finite element analysis is a complex mathematical calculation allowing to receive and process data 
in the model, data that can be transferred in clinical practice. The data resulted in this study, correlated with the 
estimated effects of bone remodeling effects when subjected to mechanical factors, shows that the mini-implant 
mechanical induced values of peri-implant and periradicular bone strain are located in-between disuse interval 
and adapted interval. In order to increase the relevance of the results, an improved computer tomographic inves-
tigation and calibrated model related to the patient characteristics, are needed.

Keywords: fi nite element model, orthodontic anchorage, mini-implant, Frost mechanostat
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INTRODUCERE

Ancorajul osos cu dispozitivele temporare de 
an coraj (DTA) face parte din tratamentul multidis-
ci plinar ortodontic-implantologic al anomaliilor 
dento-maxilare (AnDM) (1-4). Suplimentarea an-
co rajului dentar clasic cu DTA permite trata men tul 
anumitor AnDM dentare şi scheletale, forme mai 
severe, spre exemplu ancorajul osos al dispozi-
tivelor pentru distalizări (pendulum) sau disjuncţie 
maxilară (disjunctor) (5-10). Astfel, trata men tele 
pot fi  realizate într-un interval de timp mai scurt, cu 
evitarea dispozitivelor extraorale pentru ancoraj şi 
a efectelor secundare (cum sunt egre siunile şi 
înclinările). Intruzia molarilor face parte din acest 
tip de deplasări difi cile, în care soluţia ancorajului 
osos prin miniimplanturi este parte din mecanica 
ortodontică utilizată recent şi tot mai frec vent 
pentru suplimentarea ancorajului dentar (11-13).

În timpul tratamentelor clinice a fost observată o 
rată de succes mai redusă în comparaţie cu rezul-
tatele obţinute cu implanturile dentare sau alte DTA 
(14). Numeroase studii publicate urmăresc identi-
fi carea diferiţilor factori şi parametri care pot fi  
implicaţi în pierderea stabilităţii miniimplanturilor 
şi mobilizarea acestora înaintea obţinerii depla să ri-
 lor dentare dorite, între care sunt menţionate: structura 
şi densitatea osoasă, designul implantului, interfaţa 
os-implant, tehnica chirurgicală, mecanica orto don -
tică utilizată şi factori care ţin de pacient (15-20).

Tehnica de simulare prin calculul matematic, 
uti lizată iniţial în domeniul ingineriei, respectiv 

metoda elementelor fi nite (MEF), simulează prin 
ecu aţii matematice comportarea structurilor com-
plexe care se supun cu rigurozitate mecanicii me-
diilor continue deformabile (21,22). În prezent, 
MEF a început să fi e utilizată mai frecvent şi în 
studiile de medicină internaţională (23-31), dar şi 
din ţară (32-35), deo a rece permite procesarea şi 
interpretarea datelor în cazul structurilor complexe 
ale aparatului dento-maxilar (ADM) care se supune, 
de asemenea, legilor mecanicii mediilor continue. 
Această analogie între domenii diferite a fost creată 
din cauza complexităţii problemelor analizate şi a 
necesităţii unui instru ment de calcul performant 
pentru rezolvarea anu mi tor probleme, cum este 
cazul evaluării stării de efort-deformaţie în structuri 
având confi guraţii com  plexe şi atipice.

Comparativ cu alte metode de studiu specifi ce 
do meniului medical, abordarea problemelor pe 
baza MEF prezintă avantajul creerii prealabile a 
unui model matematic care, dacă este calibrat co-
res punzător, simulează comportarea reală a pro ce-
selor dento-alveolare încă din faza de model, an te-
rioară deci intervenţiei asupra pacientului. Este 
po sibilă astfel o predicţie a rezultatelor încă de pe 
computer în faza de planifi care a tratamentului, de-
venind posibilă corectarea şi preîntâmpinarea unor 
erori de tehnică neprevăzute. Astfel, această metodă 
matematică utilizată în inginerie, spre deosebire de 
metoda statistică de analiză, utilizată astăzi cel mai 
frecvent, are potenţialul de a contribui la creşterea 
ratei de succes a tratamentului concomitent cu re-
ducerea numărului eşecurilor (36).

FIGURA 1. Caracterizarea gradului de elasticitate 
al structurii osoase în condiţii de efort-deformaţie, 
comparativ cu oţelul (steel), sticla (glass) şi 
cauciucul (rubber) după An Y.H., Barfi eld W.R. şi 
Draughn R.A. (16).
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TABELUL 1. Termeni asimilaţi din mecanica mediilor 
continue

Mărime fi zică Notaţie şi
unităţi de măsură

Modulul de elasti citate Young E (kPa)
Coefi cientul de contracţie transversală al 
lui Poisson 

ν

Efort unitar aplicat σ (kPa)
Deformaţia specifi că ε

Prezenta abordare are la bază o analogie între 
comportamentul diferitelor materiale folosite în 
domeniul ingineriei şi al structurilor biologice. Le-
gea universală de comportament este relaţia efort-
deformaţie ce evidenţiază creşterea defor ma ţiilor 
unui material pe măsura creşterii nivelului de efort 
la care acesta este supus, lege cunoscută în studiul 
materialelor ca legea lui Hooke. Această lege ex-
primă proporţionalitatea între efortul unitar aplicat 
σ (forţă pe unitatea de arie, kPa) şi deformaţia spe-
cifi că rezultată ε (adimensională), Stematiu D. (21).

E 

Liniaritatea acestei relaţii exprimă compor ta-
mentul liniar-elastic al materialului caracterizat de 
modulul de elasticitate Young E (kPa) (Tabelul 1). 
Atunci când nivelul de solicitare creşte, încep să 
apară premisele ruperii care se manifestă prin mi-
crofi suri, microrupturi ce conduc la abateri de la 
comportamentul liniar-elastic, adică la apariţia 
deformaţiilor plastice. Delimitarea între cele două 
comportamente se face prin limita de elasticitate ce 
separă domeniul de elasticitate de cel plastic. De-
formaţiile elastice sunt reversibile, în timp ce cele 
plastice conduc la deformaţii remanente. Dacă ni-
velul de solicitare creşte mult peste intrarea în zona 
plastică, microrupturile se aglomerează şi apare ru-
perea. Ruperea poate fi  ductilă atunci când e pre-
cedată de deformaţii plastice importante (oţel, lemn, 
cauciuc), sau fragilă (casantă), atunci când intervine 
imediat după palierul de elasticitate (sticlă, cera-
mică etc.). În Fig. 1 sunt exemplifi cate compor ta-
mentele diferitelor materiale supuse unor solicitări 
mecanice, panta grafi celor în domeniul elastic sem-
nifi când exact modulul de elasticitate Young E. Se 
observă că materialele considerate mai rezistente 
au moduli de elasticitate mai ridicaţi şi eforturi uni-
tare de rupere mai mari (37). În grafi c este repre-
zentată şi curba efort-deformaţie pentru structura 
osoasă ce prezintă rupere ductilă, cu deosebirea că, 
în cazul materialelor biologice vii, organismele pot 
regenera prin fenomenul remineralizării trabeculele, 
în măsura în care suprasolicitarea încetează înainte 
de a se fi  produs microfractura acestora (38).

O altă proprietate mecanică a materialelor este 
contracţia transversală, exprimată prin coefi cientul 
de contracţie transversală al lui Poisson , ce re-
pre zintă raportul între deformaţia pe direcţia trans-
versală solicitării şi deformaţia pe direcţia solicitării 
(21). 

Semnul minus semnifi că faptul că cele două de-
formaţii sunt contrare, adică alungirea pe o direcţie 
induce contracţie pe celelalte şi invers, compresiunea 
pe o direcţie induce întinderi pe celelalte. 

Abordările ce iau în considerare caracteristicile 
de deformabilitate a structurii osoase devin tot mai 
frecvente în medicină (Fig. 1) (16,39,40). Modulul 
de elasticitate Young E (kPa) şi coefi cientul de con-
tracţie transversală Poisson  sunt caracteristici 
me canice ale tuturor materialelor existente în uni-
vers, indiferent că sunt organice sau anorganice. Ca 
atare, fi ecare tip de structură osoasă supusă solici-
tărilor mecanice se supune aceloraşi legităţi ale me-
canicii mediilor continue şi au deci acelaşi tip de 
parametri. Mai mult, acelaşi tip de structură osoasă 
poate avea valori limită ale parametrilor mecanici, 
diferite de la un pacient la altul, dar se menţin în 
li mitele unei plaje relativ înguste. În Tabelul 3 sunt 
exemplifi cate câteva valori ale acestor parametri 
biomecanici utilizaţi frecvent în ultimii ani în studii 
prin MEF efectuate în scopul simulării stării de 
efort-deformaţie în structura osoasă periimplantară 
(41,42).

Mecanostatul lui Frost şi efectul remodelării 
osoase produsă de solicitările mecanice (43) (Fig. 2) 
reprezintă estimări utilizate în studii referitoare la 
efectul solicitărilor asupra proprietăţilor şi rezis-
tenţei structurii osoase (29,44). Fenomenul remo-
delării structurii osoase poate varia de la reducere 
în condiţiile scăderii solicitărilor mecanice (notat 
cu minus), la menţinere când nivelul este fi ziologic 
şi până la apariţia şi acumularea microdefectelor 
osoase în cazul suprasolicitărilor (notat cu plus). În 
studiul lui Frost HM (43) au fost înregistrate patru 
praguri stabilite genetic ale remodelării osoase, ca 
efect biologic la solicitările mecanice prin inter me-
diul deformaţiilor notate cu DRG (Deformaţii Re-
modelate Genetic), după cum urmează: DRGi sem-
nifi că reducerea nivelului remodelării osoase din 
cauza gradului insufi cient al deformaţiilor; DRGm 
semnifi că nivelul fi ziologic al deformaţiilor pentru 
menţinerea structurii osoase; DRGp semnifi că ni-
velul deformaţiilor patologice la care apar şi se 
acumulează microdefectele osoase; Fr semnifi că li-
mita rezistenţei maxime a osului în momentul pro-
ducerii fracturii. Aceste praguri sunt reprezentate 

= 
transversal
longitudinal
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pe linia orizontală inferioară din aceeaşi fi gură. În 
cazul DRGm, solicitările mecanice considerate fi -
zio logice determină menţinerea remodelării osoase, 
corespunzând solicitărilor de aproximativ 2 kg/mm2 
adică 20 MPa cu deformaţii de cca 1000-1500 με 
(mi crostrain sau microdeformaţii). În continuare, 
termenul ISI (Interval de Solicitare Insufi cientă) 
indică intervalul solicitării osoase insufi ciente, IAR 
reprezintă intervalul de adaptare al remodelării 
osoase la valoarea fi ziologică a solicitării mecanice, 
ISM este intervalul de suprasolicitare moderată şi 
ISP intervalul suprasolicitării patologice.

În Tabelul 2 sunt ilustrate valorile deformaţiilor 
prag între intervalele sus menţionate pentru cor ti-
cala osoasă, cât şi eforturile la care acestea apar 
(43). De precizat că deformaţiile limită ale corticalei 
sunt foarte mici în comparaţie cu ale altor materiale, 
adică de ordinul ε ~ 10-6, motiv pentru care a fost 
necesară introducerea noţiunii de microstrain ce 
sem nifi că o deformaţie egală cu 10-6. Deci, în cele 
ce urmează, ca şi în literatură, se va utiliza ca uni-
tate de măsură pentru deformaţii: 

1 microstrain (με) = 10-6 

TABELUL 2. Valorile prag pentru rezistenţa osoasă şi 
limita maximă la fracturare după Frost (14)
Denumirea 
pragului 
biomecanic

Pragul de 
deformaţie

Efortul la care se 
produce

DRGi 50-100 με ~1-2 MPa, ~0,1 kgf/mm2

DRGm 1.000-1.500 με ~20 MPa, ~2 kgf/mm2

DRGp ~3.000 με ~60 MPa, ~6 kgf/mm2

Fr ~25.000 με ~120 MPa, ~12 kgf/mm2

1 MPa = 106 N/m2 = 0,1 kgf/mm2.

În consecinţă, valoarea de 1.000 με este consi-
derată echivalentă cu 0,1% deformaţie de întindere 
sau compresiune osoasă, iar deformaţia din fractura 

osoasă de 25.000 με este echivalentă unei întinderi 
sau compresiuni de 2,5% (43). Valoarea prag („set 
point“) este o noţiune utilizată în cibernetică şi 
domeniile tehnice, respectiv teoria controlului 
(„control theory“), dar şi în medicină pentru des-
crierea pragurilor homeostaziei sistemelor biolo-
gice, homeostazia fi ind considerată proprietatea 
unui sistem în care variabilele sunt autoreglate 
printr-un mecanism „feedback“, astfel încât con-
diţiile interne să rămână stabile şi relativ constante 
(45). Solicitările mecanice cu intensităţi extreme 
asupra oaselor pot determina răspunsuri, care va-
riază de la atrofi e până la fractură. Clinic, cu-
noaşterea exactă a acestor valori, pentru corelaţia 
relaţiei efort-deformaţie cu efectele biomecanice 
osoase, are rol în crearea unor condiţii favorabile 
pentru obţinerea şi păstrarea stabilităţii DTA în 
timpul tratamentului.

FIGURA 2. Grafi cul ilustrează prin cele trei linii 
punctate suprapuse relaţia biomecanică existentă 
într-un os sănătos, estimând efectele remodelării 
osoase sub acţiunea solicitărilor mecanice. 
Pragurile deformaţiilor osoase DRGi, DRGm, 
DRGp, Fr şi intervalele de remaniere ISI, IAR, ISM, 
ISP sunt explicate în text (43).

FIGURA 3. Refacerea trabeculară prin remineralizare 
poate avea loc în situaţia revenirii solicitării mecanice la 
valorile fi ziologice, aspect observat prin microscopie 
electronică (38).
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Solicitările mecanice de intensitate mărită asu-
pra structurii osoase pot determina zone demine ra-
lizate localizate în os sau microfracturi (Fig. 3) în 
cazurile în care suprasolicitarea mecanică depăşeşte 
capacitatea osoasă de refacere prin apoziţie şi re mi-
neralizare (38). Conformaţia ADM existentă în di-
ferite AnDM poate infl uenţa gradul de stabilitate al 
miniimplanturilor (46), astfel încât tipul de creştere 
al ADM şi factorii care îl infl uenţează (47-50) re-
prezintă aspecte semnifi cative pentru alegerea lo-
caţiilor implanturilor.

OBIECTIV

Studiul analizează in silico (51) deformaţia 
struc  turii osoase periimplantare rezultată în timpul 
ancorajului fi x pentru intruzie dentară. 

În timpul tratamentului pacientului S.B., caz cli-
nic utilizat în acest studiu, a fost observată mo bi-
lizarea miniimplantului mezio-vestibular folosit 
pentru ancoraj în timpul ingresiunii molarului unu 
superior 16, motiv pentru care a fost considerat 
utilă crearea unui model de lucru corespunzător si-
tuaţiei clinice prin care să fi e analizată starea de 
efort-deformaţie a structurii osoase periimplantare 
şi, astfel, suplimentarea datelor necesare la identi-
fi carea cauzelor care pot afecta stabilitatea DTA.

MATERIAL ŞI METODĂ

În vederea realizării studiului a fost elaborat un 
model în elemente fi nite obţinut prin scanare tridi-
mensională (3D) şi folosit pentru simularea intruziei 
molarului, ancorajul necesar fi ind asigurat prin 
două miniimplanturi (36). Programul de simulare 
ANSYS v11, Ansys Inc., a fost utilizat pentru ana-
liza relaţiei efort-deformaţie periimplantară din 
mo del, prin MEF.

Crearea modelului în elemente fi nite a fost rea-
lizată conform cazului clinic şi examinărilor para-
clinice efectuate prin computer tomograf (CT) vo-
lu metric. Pacientul S.B., în vârstă de 28 de ani, a 
fost tratat ortodontic pentru corectarea AnDM prin 
re distribuirea ortodontică preprotetică a spaţiilor 
edentate corespunzătoare 14 şi 24, aliniere dentară 
şi nivelarea planului de ocluzie, folosind bimaxilar 
aparate fi xe poliagregate pe bracket-uri Roth .022”. 
Pentru obţinerea intruziei molarilor unu superiori 
ancorajul dentar a fost insufi cient, motiv pentru 
care a fost suplimentat printr-un ancoraj osos folo-
sind miniimplanturi. Au fost inserate patru mini-
implanturi, două pentru fi ecare molar (Fig. 4, 5). 
Tipul miniimplantului folosit este 3M Unitek, cu 
dimensiuni de 8 mm lungime şi diametru de 1,8 
mm. Inserarea în raport cu axul dentar a fost de 900 
înclinare pentru miniimplantul mezial (vestibular) 
şi respectiv 800 pentru cel distal (palatinal). Apli-
carea forţei de ingresiune pe cei doi molari a fost 
realizată prin intermediul unui segment de catenă 
elastică, ancorat pe fi ecare molar unu şi respectiv 
pe cele două miniimplanturi învecinate, pentru asi-
gurarea unor intruzii dentare simetrice. Aceste date 
au fost utilizate pentru realizarea simulării soli ci-
tării mecanice a miniimplanturilor şi eva luarea 
stării de efort-deformaţie a structurii osoase.

În situaţia incapacităţii CT de a furniza datele de 
intrare pentru modelul digital al ADM al pacientului, 
s-a recurs cu o aproximaţie ce se încadrează în 
marja de eroare, la adoptarea unui model de lucru 
(având un comportament liniar elastic izotrop şi 
omogen) obţinut prin scanarea 3D cu scanerul 
ATOS 3D a modelului acrilic Spofa Dental (Fig. 6) 
şi folosit pentru simularea intruziei molarului unu 
cu ancoraj pe două miniimplanturi corelate însă cu 
axele de inserare furnizate de CT.

FIGURA 4. Imaginea 3D obţinută la CT volumetric a 
cadranului doi, în care se observă, din incidenţa 
vestibulară, miniimplanturile inserate mezial (vestibular) şi 
distal (palatinal) de 26 pentru asigurarea ancorajului şi 
efectuarea intruziei molarului unu.

FIGURA 5. Imaginea 3D obţinută la CT volumetric a 
cadranului unu, în care se observă din incidenţă superior-
vestibulară miniimplantul inserat distal (palatinal) de 16, cel 
situat mezial (vestibular) nu este prezent deoarece a fost 
mobilizat în timpul solicitării mecanice.
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Reprezentarea digitală a miniimplanturilor a 
fost realizată prin modelarea 3D pe calculator res-
pectând dimensiunile celor utilizate în tratamentul 
clinic al pacientului S.B.: lungime de 8 mm şi dia-
metru de 1,8 mm. Poziţionarea miniimplanturilor 
în model, raportat la axul dentar a corespuns situa-
ţiei clinice, respectiv de 900 înclinare pentru cel si-
tuat mezio-vestibular şi 800 pentru cel disto-pala-
tinal. Pe suprafaţa ocluzală a molarului unu a fost 
aplicată forţa de intruzie de 224 g (2,2 N), astfel 
încât solicitarea pe fi ecare miniimplant a fost în 
valoare de 122 g forţă (1,2 N), rezultate prin des-
com punerea mecanică a forţelor. Aceste forţe au 
fost aplicate pe capetele miniimplanturilor. Inter-
faţa dintre os şi miniimplanturi a fost de contact 
direct şi continuu, echivalentul osteointegrării. Cli-
nic încărcarea implantului a fost imediată, fapt ce a 
condus în realitate la generarea unor tensiuni mai 
mari periimplantare, deoarece de Aguiar R.C. et al. 
(37) menţionează o diferenţă de până la 60% în 
plus pentru situaţiile încărcării imediate comparativ 
cu miniimplanturile considerate osteointegrate în 
modelul lor de lucru.

TABELUL 3

Componente 
model

Modulul de 
elasti citate Young E 

(MPa)

Coefi cientul 
de contracţie 

transversală Poisson ν
Denti nă 18600 0,31
Spongioasă 1500 0,3
Titan 110000 0,3

Modelul discretizat în elemente fi nite utilizat în 
studiu este compus din 11 componente (repre zen-
tarea celor 8 dinţi, două miniimplanturi şi maxilarul 

superior) alcătuite din 181.056 noduri şi 103.181 
ele mente. În Tabelul 3 sunt evidenţiate valorile pa-
rametrilor de deformabilitate pentru titan şi urmă-
toarelele structuri biologice conform lui Cattaneo 
P.M. şi Gedrange T., citaţi de Pollei J.K. (18), fo-
losite la stabilirea proprietăţilor elementelor com-
ponente ale modelului de lucru.

Programul software ANSYS v11 a fost utilizat 
pentru evidenţierea stării de efort-deformaţie din 
model prin metoda elementelor fi nite, utilizând un 
sistem hardware compus dintr-un computer desktop 
cu procesor Intel Core i5, frecvenţă de 3,2 GHz, 
memorie de 4 GB DDR3 şi accelerator de grafi că.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În acest model de lucru, a fost aplicată pe molar 
forţa de intruzie de 224 g ce corespunde solicitărilor 
de 122 g, aplicate transversal fi ecărui miniimplant. 

Solicitările aplicate menţionate mai sus au ge ne-
rat valori maxime ale eforturilor osoase periim-
plantare de 9,8 MPa corespunzător unor deformaţii 
de 890 με. Prin urmare, simularea pe model a apli-
cării forţei de 122 g pe miniimplant nu a condus la 
obţinerea unor valori corespunzătoare ISP, acti vi-
tatea biologică şi remanierea internă a osului peri-
implantar fi ind corelată cu o valoare a deformaţiilor 
situată sub, dar în apropierea pragului DRGm. Si-
milar rezultatelor obţinute de Pollei J.K. (18) în ca-
zul aplicării unei forţe de 3 N pe miniimplant, ten-
siunea periimplantară sub acţiunea forţei de 2 N, 
din acest studiu, nu poate produce resorbţie osoasă.

Din examinarea imaginilor rezultate se constată 
că valorile ridicate ale deformaţiilor la interfaţa os-
implant s-au concentrat în zona cervicală a im plan-
turilor, amplitudinea deformaţiilor scăzând către 
apexurile implanturilor. Valoarea maximă a defor-
maţiei elastice echivalente a fost localizată în zona 
osoasă cervicală situată sub miniimplanturi (Fig. 7, 
8). Valoarea efortului principal minim periim plan-
tar de 12,17 MPa obţinută în acest studiu, este apro-
piată de cea care a fost găsită şi de Pollei J.K. (18), 
respectiv 16,23 MPa în condiţiile solicitării unui 
miniimplant inserat în maxilar cu forţa de 150 g şi 
angulaţia de 600. 

Din punct de vedere biomecanic, implicaţiile 
cli nice ale distribuţiei periimplantare neuniforme a 
deformaţiilor în structura osoasă poate însemna 
apariţia unor zone de menţinere şi, respectiv, de 
atrofi e osoasă, cu localizări diferite, aspect care 
poate infl uenţa stabilitatea şi menţinerea miniim-
planturilor. Designul implantului şi mecanica orto-
dontică adoptată (direcţia şi amplitudinea forţei 
apli cate pe implant), fac parte dintre factorii care se 

FIGURA 6. Reprezentarea din material plastic a dinţilor şi 
procesului alveolar maxilar au fost scanate separat. 
Scaner-ul ATOS 3D a fost utilizat pentru obţinerea 
modelului dento-alveolar digital utilizat în studiu (36). 
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adaugă la variaţia deformaţiilor de la interfaţa os-
implant (52-57). Proprietăţile structurii osoase 
periimplantare pot fi  infl uenţate, atât de su pra so-
licitări mecanice, cât şi de solicitările insu fi  ciente, 
după cum este menţionat în studii (58-63), motiv 
pentru care câmpul deformaţiilor la nivel periim-
plantar este considerat de interes. 

Volumul, densitatea osoasă şi grosimea corticalei 
sunt considerate factori importanţi în alegerea lo-

cului de inserţie al implanturilor, fapt confi rmat de 
simulările în MEF, menţionat şi în studiile din li-
teratura referitoare la cazurile apariţiei mobilităţii 
implanturilor (64-66).

Din punctul de vedere strict mecanic al trans mi-
terii forţelor de la miniimplanturi la molarul unu, 
este de menţionat faptul că aplicarea efectivă a ace-
leiaşi forţe de intruzie se poate face prin ancoraj la 
cele două miniimplanturi în două moduri: a) printr-un 

FIGURA 7. Deformaţia elastică echivalentă (von-Mises) de 890 microstrain corespunde unei tracţiuni de 1,2 N forţă 
exercitată pe miniimplantul mezial (900) (36). 

FIGURA 8. Deformaţia elastică echivalentă (von-Mises) de 890 microstrain corespunde unei tracţiuni de 1,2 N forţă 
exercitată pe miniimplantul distal (800) (36). 
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singur segment de catenă (de la un un miniimplant 
la altul, trecând peste suprafaţa molarului) sau 
b) prin două segmente de catenă (ancorate de fi e-
care miniimplant şi de câte un buton sudat pe inelul 
mo larului). Aceste alternative de aplicare nu im-
plică o modifi care a forţei de intruzie. 

Pentru solicitarea molarului cu 224 g forţă, va-
loarea efortului la interfaţa dinte-os ajunge la 2,5 
Mpa, ceea ce corespunde unei deformaţii de 36 με 
lo calizată periapical. Implicaţia clinică a defor ma-
ţiilor este localizarea apicală prin resorbţie a rădă-
cinii molarului unu. Valorile obţinute ale stării de 
efort-deformaţie la interfaţa dinte-os se afl ată în in-
tervalul de solicitare insufi cientă ISI, dar la care se 
adaugă, în realitate, forţa de masticaţie prin soli ci-
tarea dento-parodontală. Rezultă astfel creşterea 
so licitării structurii osase peridentare şi, prin ur-
mare, valoarea deformaţiilor se va găsi într-un ra-
port mai apropiat de intervalul adaptării osoase la 
un nivel fi ziologic IAR, în cazul unui ADM sănătos. 
Pe imagini (Fig. 7, 8) poate fi  observat modul de 
dis tribuţie şi mărimea valorilor deformaţiilor rezul-
tate după aplicarea forţelor pe cele doua miniim-
planturi (culorile din legendă indică amplitudinea 
valorilor de formaţiilor). 

Valoarea deformaţiei elastice echivalente obţi-
nută în studiu, afl ată între IAR şi ISI, poate fi  ra-
portată la observaţia lui Pilliar R.M. (67) referitoare 
la efectul de ecranare („shielding“) al implanturilor. 
În funcţie de tipul designului implanturilor, acestea 
perturbă transmiterea eforturilor şi deformaţiilor în 
structura osoasă, fapt ce conduce la apariţia demine-
ralizării osoase la interfaţa cu implantul.

Limitele modelului de lucru au provenit din vo-
lumul mare de noduri şi elemente raportat la ca pa-
citatea de procesare a computerului. Prin urmare, a 
fost impusă reducerea complexităţii modelului de 
lucru prin simplifi carea volumului şi formei în zo-
nele neinteresante, aspect rezolvat fără afectarea 

elementelor principale, a suportului osos maxilar, 
molarul unu, cele două miniimplanturi. Astfel, vo-
lumul modelului scanat a fost redus la jumătate 
prin păstrarea cadranului 2 (hemimaxilarul stâng) 
şi a fost eliminat reliefului ocluzal dentar. Într-o 
pri mă etapă, forţa de intruzie a fost aplicată pe mo-
lar şi în a doua etapă forţele au fost aplicate pe cele 
doua miniimplanturi. 

Cercetările viitoare pot lua în considerare, pen-
tru creşterea acurateţei de modelare, adăugarea unor 
elemente şi variabile suplimentare, între care: corti-
cală, lamina dura, ligamente dento-parodontale şi 
interdentare. Utilizarea tehnicilor noi de inter pre-
tare a investigaţiilor imagistice sunt considerate utile 
pentru obţinerea detaliilor suplimentare din aceste 
investigaţii paraclinice (68), aspect care poate con-
tribui la realizarea modelelor de lucru mai pre cise. 
Corelarea datelor obţinute prin studiile prin MEF cu 
experienţa clinică poate îmbunătăţi acu ra teţea ob-
servaţiilor (12, 24).

CONCLUZII

Metoda elementelor fi nite reprezintă un calcul 
matematic complex care permite simularea pe mo-
del a comportării structurilor din realitate. Da tele 
ob ţinute în studiu au arătat, conform estimării efec-
telor biomecanice de remodelare a structurii osoase 
supuse solicitărilor mecanice, faptul că, periim-
plan  tar şi periradicular, forţele menţionate exercitate 
pe miniimplanturi au determinat valori ale defor-
maţiei osoase situate între zonele de atrofi e şi res-
pectiv menţinere ale structurii osoase. Pentru a 
creşte relevanţa rezultatelor este necesară atât o in-
ves tigare paraclinică mai performantă a pacientului 
şi mai orientată către transferul datelor de intrare 
spre model, cât şi o calibrare sporită a modelului în 
funcţie de răspunsul particular al fi ecărui pacient.
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