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REZUMAT
Mini-implanturile ortodontice au adus noi perspective asupra tratamentului ortodontic prin capacitatea lor de
a asigura ancoraj maxim în condiţiile unei complianţe minime a pacientului. Biomaterialele din care sunt fabricate mini-implanturile sunt oţelul, aliajul crom-cobalt, titanul comercial pur şi aliajul de titan tipul 5. Acestea
influenţează tipul de răspuns celular în ţesutul gazdă, stabilitatea dispozitivului şi, în final, succesul clinic al
acestuia. Cercetările recente au venit în întâmpinarea necesităţii clinicienilor de a spori stabilitatea acestor
dispozitive printr-o serie de modificări ale suprafeţei care vine în contact cu ţesutul osos.
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze metodele utilizate ca tratament de suprafaţă în cazul mini-implanturilor ortodontice şi să evalueze datele cu privire la influenţa acestora asupra stabilităţii dispozitivelor.
Lucrarea reprezintă o sinteză a datelor existente în literatura de specialitate, bazată pe includerea în analiză
a articolelor ştiinţifice relevante pentru tema de faţă.
Cuvinte cheie: mini-implanturi ortodontice, tratament de suprafaţă, biomaterial

ABSTRACT
Mini-screws have brought new perspectives on the prognosis of the orthodontic treatment due to their ability
to provide maximum anchorage and minimum compliance from the patient. Biomaterials used for mini-implant
manufacturing are stainless steel, chrome-cobalt alloy, commercially pure titanium and grade 5 titanium alloy.
These materials influence the type of cellular response in the host tissue, the stability of the device and, finally, the
clinical success. Recent research has met the need for clinicians to enhance the stability of these devices through
a series of changes to the surface which is in direct contact with bone.
This paper aims to analyze the methods used as a surface treatment for orthodontic mini-implants and to evaluate
their influence on the stability of these devices. This paper is a synthesis of existing data in the literature, based
on inclusion in the analysis of full-text scientific articles relevant for the chosen topic.
Keywords: ortodontic mini-implants, surface treatment, biomaterial

INTRODUCERE
Mini-implanturile ortodontice reprezintă mijloace de ancoraj scheletal fixate temporar la nivelul
structurilor osoase maxilare, cu scopul fie de a suplimenta ancorajul ortodontic oferit de dinţi, fie de a
înlătura necesitatea utilizării structurilor dentare ca
unităţi de ancoraj (1). Acestea sunt utilizate pentru o
perioadă de timp limitată în cadrul tratamentului ortodontic, şi anume cea necesară deplasării anumitor

dinţi, urmând apoi ca acestea să fie îndepărtate printr-o tehnică minim invazivă.
Biomaterialele utilizate în scop medical influenţează în mod direct răspunsul biologic în ţesutul gazdă. În ortodonţie, pe lângă biocompatibiliatea necesară oricărui material utilizat in-vivo, acesta
mai trebuie să prezinte rezistenţă mecanică, rezistenţă la coroziune şi un modul de elasticitate adecvat.
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BIOMATERIALE UTILIZATE PENTRU
MINI-IMPLANTURILE ORTODONTICE
Materialele din care sunt fabricate mini-implanturile ortodontice sunt diverse (Tabelul 1). Printre
acestea se numără oţelul, aliajul crom-cobalt, titanul comercial pur şi aliajul de titan tipul 5.
TABELUL 1. Biomaterialele folosite pentru fabricarea
mini-implanturilor ortodontice şi produse comerciale
Biomaterial
Oţel inoxidabil

Produse comerciale
Orthodon c Mini Implants (Leone)
Orthodon c Stainless Steel Mini Implants
(Shanghai)
Aliaj crom-cobalt Experimental
Titan comercial
OrthoEasy (Forestadent)
pur
Sistemul C-implant (Korea)
Aliaj de tan
Tomas® (Dentaurum)
The Unitek™ Temporary Anchorage Device
System (3M Unitek)
Orlus Mini Implant System (Ortholu on)
The Aarhus System Miniscrews (American
Orthodon cs)
Infinitas Mini Implant (Dentsply GAC)
AbsoAnchor Micro Implants (Great Lakes
Orthodon cs Ltd)
VectorTAS™ (Ormco)
Spider Screw® Temporary Anchorage
Device System (Ortho Technology Inc)
Dual Top TADs (RMO Inc)

Oţelul a fost ales ca material pentru fabricarea
mini-implanturilor ortodontice datorită costului
scăzut, rezistenţei mari la alungire şi uşurinţei de
procesare (2-5). Pentru fabricarea mini-şuruburilor
ortodontice, Societatea Americană pentru Testarea
Materialelor (ASTM) recomandă aliajul de oţel inoxidabil tipul 316L, care conţine 10-14% nichel,
2-3% molibden, 16-18% crom şi maxim 0,03% carbon (6).
Oţelul este rar utilizat pentru fabricarea miniimplanturilor, din cauza riscului de alergii la nichel,
posibilităţii de apariţie a fisurilor şi coroziunii (1).
De asemenea, după inserare, în jurul mini-implanturilor din oţel se formează o capsulă de ţesut fibros
care împiedică apariţia unui contact os-implant
adecvat (7).
Un alt material utilizat pentru fabricarea miniimplanturilor este aliajul de crom-cobalt. Avantajele utilizării acestui material sunt reprezentate de
o rezistenţă mecanică, rezistenţă la coroziune şi o
biocompatibilitate mai mari decât ale oţelului, dar
la un cost mai mare de fabricare (6,8).
Aliajul de crom-cobalt este rar utilizat pentru
fabricarea mini-implanturilor din cauza faptului că
prezintă o biocompatibilitate mai mică decât aliajul
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de titan, iar stabilitatea pe termen lung nu este sigură (6,8).
Titanul comercial pur a fost materialul din care
s-a realizat primul mini-implant ortodontic (Kanomi
R., Japonia, 1997). Acesta a fost utilizat pentru intruzia incisivilor inferiori, obţinându-se 6 mm de
deplasare verticală (9,10).
Titanul prezintă o serie de proprietăţi fizice particulare: densitate mică (4,5 g/cm3), rezistenţă mecanică de trei ori mai mare decât oţelul, rezistenţă
la coroziune foarte bună, nu este bun conducător
de electricitate, căldură sau forţă magnetică şi are
modulul de elasticitate scăzut în comparaţie cu alte
biomateriale metalice. De asemenea, este înalt biocompatibil, inert şi nu are potenţial alergenic (1,6).
Titanul comercial pur este de 4 tipuri (1-4), care
diferă prin compoziţia şi rezistenţa lor (1).
Studiile histologice au arătat că osteointegrarea
mini-implanturilor ortodontice din titan este mai
puţin de jumătate faţă de implanturile convenţionale (11).
Dintre aliajele de titan, tipul V este cel mai frecvent utilizat (Ti-6Al-4V), înlocuind titanul, care
deşi are un grad mai mare de biocompatibilitate,
este mai predispus la fractură (6). Acesta prezintă cea mai mică cantitate de aliaj (6% aluminiu şi
4% vanadiu) dintre toate gradele de titan, ceea ce îi
conferă o rezistenţă la rupere şi la compresie mai
mari decât titanul pur (1,6,9). Modulul de elasticitate mai apropiat de cel al osului faţă de celelalte
biomateriale (cu excepţia titanului pur) reprezintă
un avantaj care facilitează o distribuţie mai uniformă a forţelor de-a lungul interfeţei os-implant (1).

TRATAMENTUL DE SUPRAFAŢĂ
Ca şi în cazul implanturilor dentare, cercetătorii
au căutat să modifice suprafaţa mini-implanturilor
ortodontice care ia contact cu osul pentru a îmbunătăţi stabilitatea primară şi vindecarea osoasă (12).
Astfel, asupra dispozitivele ortodontice poate fi
aplicat un tratament de suprafaţă prin demineralizare acidă, sablare sau folosirea laserului în vederea
creşterii contactului implant-os.
Tratamentul de suprafaţă cu acid constă în crearea unei suprafeţe rugoase, cu microtextură, cu cavităţi mai mici (de 1-3 μm) şi mai mari (de 6-10 μm),
care are ca scop promovarea unui proces de osteointegrare timpuriu şi creşterea stabilităţii implantului
(12). De asemenea, acesta determină apariţia unei
suprafeţe rugoase şi omogene prin îndepărtarea produşilor de contaminare (13). Rugozitatea suprafeţei
mini-implantului influenţează adeziunea, absorbţia
şi diferenţierea osteoblastelor şi fibroblastelor (14).
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Pe de altă parte, sablarea suprafeţei implantului
cu pulbere cu granulaţie mare (sand-blasted, large
grit) determină apariţia unei suprafeţe cu macrotextură, cu depresiuni mari (de 10-30 μm) şi proeminenţe de diferite dimensiuni, care asigură o osteointegrare mai bună.
Unii producători au utilizat ambele procedee pentru a creşte stabilitatea dispozitivelor în os şi astfel
s-au fabricat mini-implanturile sablate cu pulbere cu
granulaţie mare şi tratate cu acid (SLA – sandblasted, large grit, acid-etched sau SAE – sandblasted
and acid-etched). Combinarea tratamentului acid cu
sablarea creează o suprafaţă cu microrugozităţi şi ondulaţii care îmbunătăţesc contactul os-implant (12).
Un alt procedeu pentru obţinerea unui contact
os-implant crescut este tratamentul suprafeţei mini-implantului cu laser. Folosirea laserului pentru
modificarea suprafeţei implanturilor are ca efect stimularea formării de os în cantitate mai mare, creşterea durităţii, rugozităţii, rezistenţei la coroziune şi a
gradului de puritate a materialelor utilizate (15-17).
Mai mult, tratamentul cu laser al suprafeţelor produce un model de rugozitate uniform şi ordonat, ceea
ce s-a observat că influenţează pozitiv reacţia celulelor implicate în osteogeneză (15,18,19).

DISCUŢII
Succesul mini-implanturilor depinde de stabilitatea lor în os. Stabilitatea primară se obţine imediat
după inserare prin retenţie mecanică (20-22) şi este
principala modalitate de menţinere a mini-implantului în os. Pe de altă parte, stabilitatea secundară
este rezultatul osteointegrării apărute după formarea de os nou în jurul implantului (23). În mod cert,
osteointegrarea completă nu ar fi de dorit în cazul
mini-implanturilor, însă se pare că aceasta este prezentă, iar mini-implanturile pot fi funcţionale chiar
şi la un index de osteointegrare foarte mic (1).
În literatură este folosit termenul de osteointegrare parţială în cazul mini-implanturilor ortodontice, a mini-şuruburilor şi a plăcilor de fixare. Acest
termen se referă la situaţiile în care osteointegrarea
se produce, însă aceasta nu este suficient de puternică pentru a preveni deşurubarea implantului (11).
Pentru a îmbunătăţi modul de retenţie a miniimplanturilor în os, suprafaţa acestora a fost modificată prin diverse procedee: demineralizare acidă,
sablare sau tratare cu laser.
În funcţie de tratamentul aplicat, rugozitatea suprafeţelor mini-implanturilor din aliaj de titan descreşte astfel: mini-şuruburi sablate → mini-şuruburi
SLA → mini-şuruburi tratate cu acid → mini-şuruburi cu suprafaţă netedă (fără tratament) (14). S-a

observat că în ceea ce priveşte contactul os-implant,
acesta este semnificativ mai mare la mini-implanturile cu suprafaţă rugoasă în comparaţie cu cele cu
suprafaţă netedă, ceea ce recomandă dispozitivele
cu suprafaţă rugoasă în situaţiile cu os de calitate
slabă şi încărcare imediată sau timpurie (14).
În literatură există studii care au comparat miniimplanturile din titan cu suprafaţă netedă cu cele
SLA, la acestea din urmă înregistrându-se un torque
de îndepărtare mai mare şi formarea mai importantă
de os în jurul lor, ceea ce permite susţinerea forţelor
ortodontice mai mari fără a se mobiliza (24).
Chaddad et al. (25) nu găseşte nici o diferenţă
a ratelor de succes ale mini-implanturilor din titan
asupra cărora forţa ortodontică s-a aplicat imediat
după inserare în funcţie de caracteristicile suprafeţelor dispozitivelor (fără tratament de suprafaţă sau
cu suprafaţă SLA).
Un alt studiu precizează că mini-implanturile
din titan SLA prezintă o retenţie mai bună în situaţiile în care forţa ortodontică este aplicată imediat
după inserare şi permit folosirea unor forţe variate
(26). Valorile medii ale torque-ului la îndepărtare
au fost mai mari pentru mini-implanturile din titan
SLA în primele 6 săptămâni de vindecare (echivalentul a 18 săptămâni la om), însă după 10 săptămâni de vindecare aceste valori au devenit egale
pentru toate tipurile de mini-implanturi (26).
Un deziderat în mişcarea ortodontică a dinţilor
având ancoraj pe mini-implanturi îl reprezintă stabilitatea şurubului la forţele de rotaţie în sens invers acelor de ceas (27). La câini, s-a observat că
momente de rotaţie în sens invers acelor de ceas au
un efect negativ asupra stabilităţii mini-implanturilor cu suprafaţa netedă (27). In schimb, mini-implanturile din titan cu suprafaţă SLA sunt rezistente
la aplicarea forţelor de rotaţie în sens invers acelor
de ceas, ceea ce conferă valenţe biomecanice importante (27).
În cazul mini-implanturilor din aliaj de titan
Ti-6Al-4V, Wennerberg et al. au comparat succesul
dispozitivelor cu suprafaţă netedă cu a celor tratate
cu acid. S-a observat că la acestea din urmă, rata
de succes este mai mare (88.8%), deşi nu s-a înregistrat nicio diferenţă în ceea ce priveşte stabilitatea atunci când s-a evaluat mobilitatea, deplasarea,
torque-ul la inserare şi îndepărtare (7).
La mini-implanturile din aliaj de titan 5 inserate
la animale (iepuri), forţa de torsiune (torque) la îndepărtare a dispozitivelor SLA nu a fost semnificativ
diferită în comparaţie cu a celor cu suprafaţă netedă,
atât la 0, cât şi la 8 săptămâni (24). De asemenea,
s-a observat reducerea contactului os-implant de la
0 la 8 săptămâni la mini-implanturile cu suprafaţă
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netedă şi creşterea acestuia la cele SLA, autorii
concluzionând că mini-implanturile SLA nu oferă
avantaje în ceea ce priveşte stabilitatea şi rezistenţa la „torque“-ul de îndepărtare (24). Un exemplu
de mini-implant cu suprafaţa SLA este dispozitivul
Orlus produs de Ortholution, Korea.
În ceea ce priveşte tratamentul cu laser a miniimplanturilor din oţel, un studiu realizat pe animale
(câini) a concluzionat că deşi rugozitatea acestor
suprafeţe a fost de peste trei ori mai mare în comparaţie cu mini-implanturile cu suprafaţă netedă,
nu s-au înregistrat diferenţe semnificative între cele
două tipuri de şuruburi (28).
La şobolani, mini-implanturile din titan a căror suprafaţă a fost tratată cu laser au demonstrat o
stabilitate crescută şi o accelerare a formării osului
în jurul şurubului prin stimularea expresiei genei
BMP-2 în celulele din vecinătate (29).
La mini-implanturile din aliaj de titan tratate cu
laser de intensitate mică, s-a observat o creştere a
stabilităţii acestora în comparaţie cu dispozitivele
cu suprafaţă netedă, un nivel superior înregistrându-se la şuruburile autofiletante faţă de cele autoforante (17). De reţinut este faptul că stabilitatea crescută a mini-implanturilor secundară tratamentului
cu laser nu se datorează în mod direct fenomenului
de osteointegrare a implantului, ci modului diferit

în care s-a realizat vindecarea ţesuturilor lezate în
urma inserării dispozitivului (17).

CONCLUZII
În practică, cel mai frecvent folosit biomaterial pentru fabricarea mini-implanturilor ortodontice
este aliajul de titan (Ti-6Al-4V). Tratarea suprafeţei mini-implantului reprezintă un proces ce are ca
scop creşterea stabilităţii acestor dispozitive prin
ameliorarea vindecării osoase şi prin mărirea contactului os-implant.
Pentru mini-implanturile din titan, tratamentul
de suprafaţă prin SLA este avantajos când se impune aplicarea forţelor ortodontice imediat după
inserare, când acestea au valori mari sau când se
anticipează apariţia momentelor de rotaţie în sens
invers acelor de ceas. În ceea ce priveşte mini-implanturile din aliaj de titan, tratarea suprafeţei prin
SLA nu a influenţat în mod diferit stabilitatea miniimplantului.
Având în vedere numărul limitat de cercetări, inconsecvenţa acestora şi introducerea recentă a acestor dispozitive cu suprafaţa modificată, se impun
cât mai multe studii privind influenţa acestor procedee asupra succesului clinic al mini-implanturilor
ortodontice.
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