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ABSTRACT
Today, virtual reality has a broad spectrum of applications in fields as diverse as architecture, sports, arts or 
medicine. One of the applications of virtual reality in medicine is the virtual articulator, a digital instrument 
that was designed as a tool for comprehensive analysis of static and dynamic occlusal relations, the purpose 
being to substitute the use of mechanical articulators and consequently, of the mechanical errors involved by 
their use. This paper is a systematic review of the literature on published studies about the functionality and 
application of the virtual articulators in the analysis of dental occlusion. An electronic search was conducted 
based on a combination of keywords, using the search engines of Pubmed/Medline and ScienceDirect. Most 
of the identified studies show that the reproduction of occlusal contacts using virtual articulators has superi-
or, or at least similar, fidelity compared to the conventional techniques, both in static or dynamic manners.
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REZUMAT
Astăzi, realitatea virtuală are un spectru larg de aplicaţii în domenii variate, precum arhitectură, sport, arte sau 
medicină. Una dintre aplicaţiile realităţii virtuale în medicină este reprezentată de articulatorul virtual, un instru-
ment digital ce a fost gândit ca echipament de analiză complexă a relaţiilor ocluzale statice şi dinamice, cu scopul 
de a substitui utilizarea articulatoarelor mecanice şi a evita erorile ce le implică utilizarea acestora.  Lucrarea de 
faţă este o sinteză sistematică a literaturii de specialitate cu privire la studiile publicate despre viabilitatea articu-
latoarelor virtuale în redarea şi studiul relaţiilor ocluzale. Identificarea electronică a articolelor s-a realizat folosind 
o combinaţie de cuvinte cheie cu ajutorul motoarelor de căutare ale Pubmed/Medline şi ScienceDirect. 
Majoritatea studiilor identificate arată că reproducerea contactelor ocluzale la nivelul articulatoarelor virtuale, atât 
în statică sau dinamică, este superioară sau cel puţin similară fidelităţii cu care acestea sunt identificate prin teh-
nici convenţionale. 

Cuvinte cheie: articulator virtual, ocluzie virtuală, ocluzie statică, ocluzie dinamică

PROTETICĂ DENTARĂ

INTRODUCERE

Conform „Glosarului de termeni protetici“, arti-
culatorul dentar este definit astfel: „un instrument 
mecanic ce reprezintă articulaţia temporomandi-
bulară, la nivelul căreia se ataşează modele maxi-
lare şi mandibulare pentru a simula o parte sau 
toată gama de mişcări mandibulare“ (1).

Articulatoarele sunt folosite de peste 100 de ani 
în medicina dentară, servind drept dispozitive de 
simulare a condiţiilor articulare şi ocluzale, atât 
pentru medici, cât şi pentru tehnicienii dentari în 

cursul diferitelor etape de diagnostic şi tratament. 
Conceptele legate de articulatoare au suferit schim-
bări de-a lungul timpului, acestea variind de la arti-
culatoare neadaptabile, articulatoare cu valori me-
dii, la articulatoare semi-adaptabile sau complet 
adaptabile, până la articulatoarele virtuale de astăzi 
(2).

În paralel cu evoluţia articulatoarelor, s-a produs 
şi evoluţia şi integrarea tehnologiilor de realitate 
virtuală în stomatologie. Realitatea virtuală (Virtu-
al reality) „se referă la un sistem de metode, con-
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cepte şi tehnici care se utilizează la elaborarea şi 
construirea de produse software în scopul utilizării 
lor prin intermediul unor sisteme de calcul moder-
ne (calculatoare şi echipamente speciale)“. Aces-
tea oferă modalitatea prin care calculatorul şi echi-
pamentele specifice modifică modul în care omul 
percepe realitatea din mediul natural, prin simula-
rea unei alte realităţi (3). 

Una dintre aplicaţiile realităţii virtuale în medi-
cină este reprezentată de tehnologiile de design 
computerizat (CAD – computer aided design). Re-
cent, s-au înregistrat îmbunătăţiri tehnologice con-
siderabile în ceea ce priveşte tehnologia CAD/
CAM, printre care dezvoltarea de noi materiale, 
implementarea articulatorului virtual, îmbunătăţi-
rea metodelor de scanare şi frezare sau imprimarea 
tridimensională (4). Se consideră că implementarea 
articulatorului virtual în medicina dentară va creşte 
calitatea procesului de învăţare şi va crea condiţii 
de pregătire superioare prin capacitatea de simulare 
a situaţiilor clinice complexe şi facilitarea accesu-
lui la instrumente a căror utilizare este de obicei li-
mitată, precum articulatoarele mecanice (5).

Scopul principal al utilizării articulatoarelor den-
tare este însă reprezentat de obţinerea de lucrări 
protetice superioare din punct de vedere al morfo-
logiei sau de analiză funcţională a ocluziei naturale 
sau artificiale a pacientului. În acest sens, acurate-
ţea cu care sunt reproduse contactele ocluzale atât 
în poziţiile statice, cât şi în dinamică, la nivelul mo-
delelor de lucru montate în articulatorul virtual este 
un factor esenţial. Mai mult, în folosirea unui arti-
culator analog clinicianul nu poate corela particula-
rităţile contactelor ocluzale cu momentul şi succe-
siunea cu care intervin acestea. Cu mai bine de 10 
ani în urmă, Szentpetery descria o metodă de adap-
tare ocluzală computerizată a suprafeţelor ocluzale 
digitale prin folosirea unui articulator virtual com-
plet ajustabil, obţinut prin simulare matematică, 
metoda pe care o consideră o „profilaxie pasivă îm-
potrivă disfuncţiei cranio-mandibulare“ (6).

SCOP

Scopul acestei lucrări a fost de a analiza literatu-
ra de specialitate pentru a identifica articole perti-
nente ce analizează aplicabilitatea şi acurateţea ar-
ticulatoarelor virtuale în raport cu ocluzia dentară. 

 MATERIAL ŞI METODĂ

 Această analiză sistematică a literaturii („syste-
matic review“) a fost condusă în concordanţă cu 
Ghidul PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analysis) pentru îm-
bunătăţirea calităţii studiilor sistematice ale litera-
turii (7).

Întrebarea PICO (Pacient – Intervention – Con-
trol – Outcome) pentru această lucrare a fost: „re-
prezintă utilizarea articulatoarelor virtuale o meto-
dă obiectivă de analiză şi reproducere a ocluziei 
dentare?“. S-a realizat o căutare sistematică în ur-
mătoarele baze de date: Medline şi ScienceDirect şi 
au fost vizate studiile publicate de la data de 1 ianu-
arie 1997 până în prezent. Ulterior căutării electro-
nice, s-a efectuat o căutare manuală în sursele bibli-
ografice ale articolelor selectate, în scopul iden-
tificării de studii suplimentare pertinente. Formula 
de căutare folosită a fost: „virtual articulator“ (arti-
culator virtual) în asociere cu „virtual occlusion“ 
(ocluzie virtuală). Listele bibliografice obţinute au 
fost prelucrate, iar studiile în duplicat au fost elimi-
nate folosind programul de management al referin-
ţelor Mendeley Desktop (Versiunea 1.17.8, Mende-
ley Ltd.).

Căutarea electronică a fost realizată într-un mod 
sistematic pe parcursul a trei etape: trecerea în re-
vistă a titlurilor, rezumatelor şi a articolelor com-
plete. În prima etapă, au fost obţinute listele cu ar-
ticolele în urma căutării electronice şi a referinţelor 
bibliografice. În etapa a doua, analizatorul a par-
curs rezumatele articolelor selectate în prima etapă. 
În cazurile în care nu s-a putut lua o hotărâre în 
urma analizei rezumatului, studiul a fost inclus în 
etapa trei de analiză a articolelor complete. Astfel, 
în ultima etapă au fost evaluate articolele cu textul 
integral şi au fost extrase datele ce reprezentau in-
teres. 

 Criteriile de includere în studiu au presupus: (1) 
studii redactate în limba engleză, (2) studii ce con-
ţineau informaţii despre aplicabilitatea articulatoa-
relor virtuale în analiza ocluziei dentare, (3) studii 
ce cuprindeau comparaţii ale ocluziei virtuale în 
raport cu ocluzia reală a pacientului sau a ocluziei 
înregistrare la nivelul modelelor de studiu montate 
în articulatoare mecanice, (4) studii despre metode-
le de înregistrare a ocluziei compatibile cu articula-
toarele virtuale.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În prima etapă, după îndepărtarea articolelor du-
plicate a fost obţinută o listă cu 196 de articole în 
format titlu şi rezumat. Dintre acestea au fost selec-
tate 39 de studii, conform criteriilor stabilite, ce au 
fost analizate în format integral. În urma acestui 
proces, au fost selectate 10 articole pentru a fi in-
cluse în analiza de literatură (Fig. 1).
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Studiile privind precizia cu care sunt reproduse 
contactele ocluzale de către articulatoarele virtuale 
sunt promiţătoare. Unul dintre primele studii de 
acest fel realizează o analiză comparativă a contac-
telor dento-dentare înregistrare în cursul mişcărilor 
de lateralitate la articulatorul virtual DentCAM în 
raport cu un articulator mecanic, numărul şi locali-
zarea contactelor obţinute fiind foarte apropiat (8). 
Alt studiu, de data aceasta in vitro, ce analizează 
acurateţea contactelor ocluzale a unui sistem virtu-
al de simulare a mişcărilor cranio-faciale găseşte 
valori medii absolute ale distanţelor dintre contac-
tele simulate virtual şi cele de la referinţa de 0,18+/-
0,005 mm (9). Maruyana şi colab. testează un arti-
culator virtual semi-adaptabil experimental prin 
generarea unei coroane de acoperire la nivelul unui 
molar inferior şi precizia redării contactelor ocluza-
le în intercuspidare maximă, propulsie şi lateralita-
te. Rezultatele experimentului arată, de asemenea, 
că metodele de articulare virtuală generează con-
tacte dento-dentare mai precise decât metodele 
convenţionale atât în poziţii statice, cât şi în cursul 
simulării mişcărilor excentrice ale mandibulei (10).

Un studiu al Stavness şi colab. ce combină înre-
gistrarea digitală a arcadelor şi platforma Artisynth 
în scopul simulării dinamicii ocluzale arată că con-
tactele dento-dentare dintre modelele virtuale si-
mulate prin amprenta optică şi simulare matemati-
că corespund contactelor înregistrate prin trans-
iluminarea amprentelor interocluzale (11).

Asemănător, DeLong compară dispunerea con-
tactelor ocluzale la nivelul modelelor virtuale în 
comparaţie cu contactele ocluzale înregistrate la 
modele de studiu montate într-un articulator meca-
nic semiadaptabil Denar. Acesta concluzionează 
că, în pofida limitelor studiului, contactele ocluzale 
obţinute la nivelul modelelor virtuale reproduc 
obiectiv contactele înregistrate la nivelul articula-
torului mecanic (12). Mai mult, în cadrul unui alt 
studiu ce vizează acurateţea contactelor ocluzale 
obţinute în urma captării de imagini tridimensiona-
le, acesta concluzionează că modelele virtuale pre-
zintă o dispunere a contactelor ocluzale similară cu 
cele obţinute prin transiluminarea înregistrărilor 
ocluzale, considerată drept standardul de aur în 
identificarea ocluziei de referinţă (13). Solaberrieta 

FIGURA 1. Procesul de identificare a articolelor conform Ghidului PRISMA (7)
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şi colab. analizează acurateţea contactelor ocluzale 
obţinute la nivelul modelelor dentare digitalizate 
prin intermediul unui scanner industrial tridimensi-
onal (ATOS Compact Scan 5M; GOM GmbH) şi a 
trei software-uri de inginerie inversă (reverse enge-
neering) şi concluzionează că ocluzia virtuală este 
mai precisă decât cea obţinută prin tehnici fizice, 
deviaţia medie în cazul modelelor virtuale faţă de 
referinţă fiind de 69 μm şi deviaţia standard de 
0,011 μm pentru toate zonele de contact ocluzal 
identificate (14). De asemenea, studiul lor arată că 
există diferenţe între dispunerea contactelor oclu-
zale pentru aceleaşi modele şi aceleaşi înregistrări 
ocluzale digitale, în funcţie de software-ul de prelu-
crare în care sunt importate şi analizate.

Într-un articol recent, publicat în Jurnalul Aca-
demiei Americane de Protetică Dentară, Arslan şi 
colab. analizează acurateţea cu care sistemele de 
design computerizat (CAD) sunt capabile să repro-
ducă numărul de contacte ocluzale în intercuspida-
re maximă, incluzând în studiul lor şi situaţiile în 
care dinţii laterali sunt preparaţi. Aceştia concluzi-
onează că în cazul amprentelor optice de hemiarca-
dă, contactele ocluzale sunt mai puţin precis identi-
ficate la nivelul modelului virtual în comparaţie cu 
pattern-ul contactelor ocluzale identificate la nive-
lul modelelor de gips. Având în vedere rezultatul 
experimentelor, autorul recomandă ca în situaţiile 
în care în zona laterală în urma preparaţiilor dinţilor 
nu sunt păstrate contacte dento-dentare cu antago-
niştii, să se realizeze amprente digitale ale întregii 
arcade. De asemenea, ar fi oportună o amprentă op-
tică a cheii vestibulare de ocluzie înaintea prepară-
rii dinţilor în vederea tratamentului protetic, rezul-
tând o mai mare congruenţă între contactele oclu-
zale obţinute în mediul virtual sau prin montare în 
articulatoare mecanice (15).

O abordare diferită este întâlnită într-un studiu 
publicat de Abduo şi colab., ce are ca scop realiza-
rea unei comparaţii între modelarea diagnostică în 
ceară (wax-up) prin tehnică convenţională şi digita-
lă din punct de vedere al caracteristicilor contacte-
lor ocluzale. Astfel, aceştia trag concluzia că între 
cele două tipuri de wax-up există nişte variaţii între 
suprafaţa ocluzală de contact şi numărul contacte-
lor dentare, dar că rezultatele obţinute sunt simila-
re. În ceea ce priveşte acurateţea, experimentele 
arată că wax-up-ul digital prezintă o acurateţe mai 
redusă decât wax-up-ul convenţional, şi că sunt ne-

cesare investigaţii suplimentare în vederea identifi-
cării implicaţiilor clinice ale acestor aspecte (16).

Precizia cu care articulatoarele virtuale redau si-
tuaţia ocluzală a pacientului este influenţată şi de 
precizia metodelor de înregistrare şi transfer a situ-
aţiei clinice a pacientului. Momentan, cea mai în-
trebuinţată metodă este reprezentată de digitaliza-
rea modelelor montate într-un articulator mecanic, 
care implică mai multe etape de lucru ce pot impli-
ca erori. Cercetările se concentrează pe găsirea de 
soluţii mai rapide, precise, reproductibile, digitale 
de înregistrare a situaţiei ocluzale a pacientului. 
Astfel, studiile privind capacitatea de replicare a 
contactelor ocluzale a modelelor de studiu montate 
în urma înregistrărilor realizate cu arc facial virtual 
arată că montările realizate în urma înregistrărilor 
virtuale reproduc în 89,47% dintre cazuri ocluzia 
pacientului. În paralel, montările obţinute în urma 
înregistrărilor cu arc facial analog reproduc ocluzia 
iniţială în proporţie de doar 46,14% (17). Mai mult, 
implementarea arcului facial virtual este mai rapi-
dă, confortabilă şi implică costuri mai reduse (17). 
Alt studiu măsoară abaterea obţinută la nivel oclu-
zal în urma folosirii unui arc facial virtual şi găseş-
te o valoare medie de 0,752 mm+/-0,456 mm, devi-
aţie ce satisface nevoia de precizie, dar doar în 
cazul tratamentelor ortodontice (18).

Legat de metodele de înregistrare a ocluziei, o 
comparaţie între înregistrările virtuale şi convenţi-
onale arată că acurateţea ocluziei virtuale este mai 
mare decât în cazul metodelor de înregistrare tradi-
ţionale, înregistrându-se o deviaţie medie faţă de 
referinţa de 0,069 mm, aceasta fiind considerată 
abatere clinică acceptabilă (14).

CONCLUZII

Majoritatea studiilor identificate arată că repro-
ducerea contactelor ocluzale la nivelul articulatoa-
relor virtuale, atât în statică sau dinamică, este su-
perioară sau similară fidelităţii cu care acestea sunt 
identificate prin tehnici convenţionale. Mai mult, 
metodele de înregistrare şi transfer digitale a oclu-
ziei dentare asociate corespund din punct de vedere 
al preciziei şi viabilităţii. Sunt totuşi oportune stu-
dii viitoare pe această temă, având în vedere ritmul 
accelerat cu care intervin schimbările în materie de 
software-uri, instrumente digitale şi realitate virtu-
ală.
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