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IMPLANTOLOGIE

ABSTRACT
In this study we compared the modalities of transmitting experimental masticatory forces through titanium 
or zirconium dental implants to the bone substrate. According on the finite element analysis, the biome-
chanical behavior of the zirconium implant is better than the biomechanical behavior of the titanium implant, 
because the zirconium implant, by its features, attenuates the transfer of stresses between it and the bone, 
keeping osteointegration.
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REZUMAT
În prezentul studiu, am analizat comparativ modalităţile de transmitere a forţelor masticatorii experimentale prin 
intermediul implanturilor dentare din titan sau zirconie (oxidul de zirconiu) asupra substratului osos. Pe baza 
analizei cu elemente finite efectuate, comportamentul biomecanic al implantului din zirconie este mai bun decât 
comportamentul biomecanic al implantului din titan, deoarece implantul din zirconie, prin caracteristicile sale, 
atenuează transferul tensiunilor dintre el şi os, menajând osteointegrarea.

 Cuvinte cheie: implant dentar, titan, zirconie, analiză cu elemente finite

INTRODUCERE

Analiza cu elemente finite (FEA) se poate utili-
za pentru a investiga designul implanturilor denta-
re, structura şi materialele din care sunt confecţio-
nate restaurările protetice şi stabilitatea osului 
înconjurător (1). În domeniul medical, comporta-
mentul oricărei structuri sau ţesut stimulat într-un 
anumit mod poate fi analizat cu FEA (2). În plus, 
FEA permite măsurarea distribuţiei tensiunilor în 
interiorul osului şi a diferitelor modele de implant 
dentar în timpul efectuării masticaţiei, măsurători 
imposibil de realizat in vivo (1,3).

Multe articole recente (4-23) au prezentat utili-
zarea FEA pentru a evalua distribuţia tensiunilor de 
la nivelul implantului în osul înconjurător, concen-
trându-se pe diferite lungimi şi forme ale implantu-
rilor, precum şi pe designul protezelor şi pe modul 
de conectare a acestora la implanturi.

Scopul prezentului studiu a fost acela de a anali-
za comparativ prin metoda elementelor finite mo-
dul de transmitere al forţelor masticatorii către sub-
stratul osos prin implanturi din titan şi zirconie, 
pentru a depista care dintre cele două implanturi 
prezintă un comportament biomecanic mai bun în 
regiunea laterală mandibulară.
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MATERIAL ŞI METODĂ

În studiu am luat două implanturi, din titan şi 
din zirconie, pe care le-am scanat 3D şi le-am inse-
rat virtual în mandibula unui pacient cu edentaţie 
de 36.

Modelul osului mandibular l-am obţinut din 
examenul CBCT efectuat de pacient, pe care l-am 
importat şi prelucrat în softul Mimics®. Ulterior, 
am inserat succesiv cele două tipuri de implanturi 
în zona edentată, simulând osteointegrarea acestora 
prin blocarea deplasărilor în ansamblul os-implant.

Cele două modele astfel pregătite au fost impor-
tate în ANSYS®, program cu ajutorul căruia am 
efectuat analiza cu elemente finite. Am aplicat asu-
pra celor două implanturi, la temperatura de 36°C, 
o forţă experimentală de 200 N, care s-a descompus
vectorial pe 3 direcţii, rezultând în final:

– O forţă de 34.76N pe axa OX;
– O forţă de 139.28 N pe axa OY;
– O forţă de -139.26N pe axa OZ.

REZULTATE OBŢINUTE

Analiza cu elemente finite a fost efectuată într-o 
primă etapă asupra implantului dentar din aliaj de 
titan. Primul model experimental alcătuit din osul 
mandibular al pacientului şi implantul osteointe-
grat din aliaj de titan au cuprins după discretizare 
98.568 elemente finite şi 166.405 noduri.

Caracteristicile materialelor ce compun modelul 
1, introduse în programul de analiză prin metoda 
elementelor finite, sunt prezentate în Tabelele 1-3.

TABELUL 1. Proprietăţi izotrope de elasticitate ale aliajului 
din titan din care este confecţionat implantul 
Modul Young 

(MPa)
Coefi cientul 

Poisson 
Modul Bulk 

(MPa)
Modul de 

forfecare (MPa)
1,138e+005 0,342 1,2004e+005 42399

TABELUL 2. Proprietăţi izotrope de elasticitate ale osului 
cortical
Modulul Young 

(MPa)
Coefi cientul 

Poisson 
Modulul Bulk 

(MPa)
Modul de 

forfecare (MPa)
10000 0.3 8333.3 3846.2

TABELUL 3. Rezistenţa la compresiune elastică a osului 
cortical
Rezistenţa la compresiune elasti că (MPa)
975

FIGURA 1. Deformaţia absolută totală a modelului 1

FIGURA 2. Deformaţia relativă elastică echivalentă a 
modelului 1

FIGURA 3. Deformaţia relativă elastică principală maximă 
a modelului 1

FIGURA 4. Deformaţia relativă e lastică tangenţială 
maximă a modelului 1

Deformaţia absolută totală a modelului 1 a vari-
at între un minim de 1,9946 mm şi un maxim de 
4,7049 mm, iar valorile deformaţiei totale la nive-
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lul elementelor implantului sunt medii spre mari 
comparativ cu cele de la nivelul mandibulei.

FIGURA 5. Intensitatea deformaţiei relative elastice a 
modelului 1

FIGURA 6. Tensiunea de forfecare a modelului 1 în planul 
XY

FIGURA 7. Tensiunea de forfecare a modelului 1 în planul 
YZ

FIGURA 8. Tensiunea de forfecare a modelului 1 în planul 
XZ

Deformaţia elastică relativă echivalentă a variat 
între 4,0842e-008 mm/mm şi 1,7878e-002 mm/
mm. Se pot observa deformaţii relative cu valori
reduse  la nivelul apexului implantului şi la nivelul
primelor spire ale acestuia.

Deformaţia relativă elastică principală maximă 
a variat între -2,0628e-005 mm/mm şi 1,827e-002 
mm/mm. Deformaţia relativă elastică tangenţială 
maximă a variat între un minim de 5,4271e-008 
mm/mm şi un maxim de 2,1626e-002 mm/mm. Se 
pot observa deformaţii relative cu valori reduse la 
nivelul apexului implantului şi primelor spire.

Intensitatea deformaţiei relative elastice a variat 
între 5,4271e-008 mm/mm şi 2,1626e-002 mm/
mm. De asemenea, se pot observa deformaţii relati-
ve cu valori reduse la nivelul vârfului implantului
şi primelor spire.

În ceea ce priveşte tensiunile de forfecare la ni-
velul modelului 1, acestea au variat:

– în planul XY între -110,03 MPa şi 125,69 MPa;
– în planul YZ între -116,08 MPa şi 111,5 MPa;
– în planul XZ între -86,05 MPa şi 85,763 MPa.
La aplicarea forţei experimentale de 200 N, am

constatat că la nivelul porţiunii inferioare a implan-
tului au apărut presiuni de comprimare asupra osu-
lui mandibular. La nivelul apexului implantului, am 
constatat că apare o tendinţă foarte uşoară de alune-
care în raport cu substratul osos, distanţa de alune-
care variind între 0 şi 8,9001e-004 mm. Tot la acest 
nivel apare o tendinţă uşoară de penetrare în osul 
mandibulei, de până la 2,5994e-003 mm. Cores-
punzător celor semnalate anterior, la nivelul vârfu-
lui implantului, pe primele spire, apare o tasare 
uşoară a osului  mandibulei (pierderea contactului), 
ce variază între -0,11092 şi 0 mm. 

Modelul 2 a fost alcătuit din implantul osteoin-
tegrat din zirconie inserat în osul mandibular şi a 
cuprins 161.033 noduri şi 95.361 elemente finite.

Proprietăţile izotrope de elasticitate ale zirconiei 
luate în calcul în cadrul analizei prin metoda ele-
mentelor finite sunt prezentate în Tabelul 4.

TABELUL 4. Proprietăţi izotrope de elasticitate ale 
zirconiei din care este confecţionat implantul 
Modul Young 

(MPa)
Coefi cientul 

Poisson 
Modul Bulk 

(MPa)
Modul de 

forfecare (MPa)
2,05e+005 0,31 1,7982e+005 78.244

Deformaţia absolută totală a modelului 2 a vari-
at între un minim de 1,995 mm şi un maxim de 
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4,5876 mm, iar valorile deformaţiei totale la nive-
lul elementelor implantului sunt, de asemenea, ca şi 
în cazul implantului din aliaj de titan analizat ante-
rior, medii spre mari comparativ cu cele de la nive-
lul mandibulei.

FIGURA 9. Deformaţia absolută totală a modelului 2

FIGURA 10. Deformaţia relativă elastică echivalentă a 
modelului 2

FIGURA 11. Deformaţia relativă elastică principală maximă 
a modelului 2

FIGURA 12. Deformaţia relativă elastică tangenţială 
maximă a modelului 2

FIGURA 13. Intensitatea deformaţiei relative elastice a 
modelului 2

FIGURA 14. Tensiunea de forfecare a modelului 2 în 
planul XY

Deformaţia elastică relativă echivalentă a mode-
lului 2 a variat între 3,7925e-008 mm/mm şi 
2,7603e-002 mm/mm. 

Deformaţia relativă elastică principală maximă 
a variat între -6,4929e-005 mm/mm şi 1,548e-002 
mm/mm. Deformaţia relativă elastică tangenţială 
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maximă a variat între un minim de 2,8117e-008 
mm/mm şi un maxim de 3.5944e-002 mm/mm. Ca 
şi în cazul implantului din aliaj de titan, se pot ob-
serva deformaţii relative cu valori reduse la nivelul 
apexului implantului şi la nivelul primelor spire ale 
acestuia.

FIGURA 15. Tensiunea de forfecare a modelului 2 în 
planul YZ

FIGURA 16. Tensiunea de forfecare a modelului 2 în 
planul XZ

Intensitatea deformaţiei relative elastice a variat 
între 2,8117e-008 mm/mm şi 3,5944e-002 mm/
mm, având valori reduse la nivelul vârfului implan-
tului.

În ceea ce priveşte tensiunile de forfecare la ni-
velul modelului 2, acestea au variat:

– în planul XY între -149,58 MPa şi 130,67 MPa;
– în planul YZ între -168,57 MPa şi 85,309 MPa;
– în planul XZ între -96,625 MPa şi 140,9 MPa.
La nivelul apexului implantului din zirconie, am

constatat, similar implantului din aliaj de titan, că 
apare o tendinţă foarte uşoară de alunecare în raport 
cu substratul osos. În acest caz, distanţa de aluneca-
re a variat între 0 şi 1,2863e-003 mm. Tot la acest 

nivel, apare o tendinţă uşoară de penetrare în osul 
mandibulei, de până la 7,2866e-004 mm. Cores-
punzător celor semnalate anterior, la nivelul vârfu-
lui implantului pe prima spiră apare o tasare uşoară 
a osului mandibulei, ce variază între -0,13491 şi 0 
mm.

Tensiunea de frecare crescută, dar cu valori mi-
nimale în general, apare pe prima spiră a implantu-
lui, cu o valoare maximă de 1.344,6 MPa. Valorile 
forţei de reacţiune dezvoltate au fost aceleaşi ca şi 
în cazul implantului din aliaj de titan. 

DISCUŢII

Distribuţia forţelor masticatorii în jurul dinţilor, 
implicaţiile acestora asupra ţesuturilor parodontale 
şi materialelor dentare din care sunt confecţionate 
restaurările protetice reprezintă subiecte destul de 
dezbătute în literatura recentă (6, 24-27). În cazul 
supraîncărcării ocluzale (28), pot apărea fie pierde-
rea osoasă, fie pierderea totală a osteointegrării im-
planturilor (29). Cu toate acestea, în ambele situa-
ţii, ţesutul osos periimplantar prezintă o rată 
ridicată de remodelare (30). În cazul transferului 
eficient de forţă între implant şi suportul osos, în-
cărcarea ocluzală poate stimula neo-osteogeneza şi 
poate favoriza osteointegrarea (31).

Unii autori (32) au sugerat că, în cazul creşterii 
diametrului implantului inserat, problemele de bio-
mecanică sunt rezolvate prin mărirea interfeţei os-
implant.

Analiza cu elemente finite reprezintă o abordare 
eficientă privind studiul comportării mecanice a 
sistemelor cu geometrie complexă şi a materialelor 
cu proprietăţi mecanice diferite supuse diferitelor 
moduri de încărcare (33).

Comportarea la simulări mecanice a celor două 
tipuri de implanturi din studiul nostru a fost diferi-
tă, atât datorită proprietăţilor de material diferite, 
cât şi a formei geometrice diferite.

Zirconia are un coeficient Poisson mai apropiat 
de al osului cortical (0,31 faţă de 0,3) comparativ 
cu situaţia aliajului de titan (0,342 faţă de 0,3).

Acest lucru are o importanţă deosebită în condi-
ţiile solicitării de masticaţie, deoarece implantul de 
zirconie atenuează până la anulare efectul de bloca-
re a transferului de tensiuni între implant şi os 
(efectul „stress shielding“) şi, ca urmare, tranziţia 
efortului către mandibulă este lină, fără a conduce 
la concentrarea eforturilor la interfaţa implant-os.
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CONCLUZIE

Pe baza analizei cu elemente finite efectuate, 
comportamentul biomecanic al implantului din zir-
conie este mai bun decât comportamentul biomeca-

nic al implantului din titan, deoarece implantul din 
zirconie, prin caracteristicile sale, atenuează tran-
sferul tensiunilor dintre el şi os, menajând osteoin-
tegrarea.
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