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REZUMAT.   Implantologia orală este ramura stomatologiei care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în 

ultimii ani, urmare a dezvoltării materialelor, a evoluției tehnicilor și metodelor chirurgicale sau protetice 

aplicate. Creşterea competitivităţii şi calităţii serviciilor în clinicile stomatologice de specialitate presupune 

dezvoltarea parteneriatului cu organizaţii de cercetare ale căror preocupări și rezultate sunt puse în slujba 

modernizării și eficientizării serviciului medical în tratamentul implanto-protetic.  Lucrarea prezintă soluții 

privind abordarea inovativă, care corelează cunoștințele cazuisticii reale specifice unei ariii geografice, cu 

utilizarea instrumentelor moderne pentru predicția și  controlul actului medical, într-o situație clinică dată. 

Calitatea predicției bazată pe modele numerice care conține informații continuu actualizate, constituie 

mijlocul practic al revizuirii opțiunii, al consolidarii cunoașterii, primul pas pentru implementarea noilor tehnici 

și a folosirii de implanturi cu design inovator. 

Cuvinte cheie: terapie, protetică, modelare, implant, implantologie orală, predicție, design inovator. 

ABSTRACT. Oral implantology is the branch of dentistry that has witnessed a spectacular development in 

recent years as a result of material development, evolution of applied surgical or prosthetic techniques and 

methods. Increasing the competitiveness and quality of services in specialized dental clinics implies the 

development of partnership with research organizations whose concerns and results are put to the 

modernization and efficiency of the medical service in the implanto-prosthetic treatment. The paper presents 

solutions to the innovative approach that correlates the knowledge of the real case of a geographic area with 

the use of modern instruments for the prediction and control of the medical act in a particular given clinical 

situation. The quality of predictive model based on numerical models that contains continually updated 

information is the practical means of reviewing the option, of consolidating knowledge, the first step for the 

implementation of new techniques and the use of innovative design implants. 

Keywords: therapy, prosthesis, modeling, implant, oral implantology, prediction, innovative design. 

1. INTRODUCERE 

Cercetările actuale în domeniul implantologiei 

orale sunt dictate de   necesități clinice reale.  

Rigorile fizionomice si funcționale ale pacienților 

privind terapia implanto – protetică necesită 

înțelegerea fenomenului medical, pornind de la 

dinamica dezvolării materialelor,  până la predicția 

selecției implantului cu un design optim, adaptat  la 

situații clinice specifice.  

În acest context o abordare actuală impune 

promovarea cercetăreii avansate și valorificarea 

rezultatelor de vârf ale echipelor de cercetători din 

domenii interdisciplinare precum chimia, biologia, 

ingineria, medicina dentară, informatica.  

Dezvoltarea ofertei de cercetare avansată și  

inovare în domeniul materialelor avansate pentru 

obținerea si caracterizarea sistemelor osteointegrate 

valorifică potențialul nanotehnologiei în bio-

medicină,  de  la nanocompozite  până la particule de 

proteine si nano-filme termoreceptive, justificat de 

proprietățile  unice,  care nu se găsesc în mod 

normal în aceleeași materiale din gama micronilor și 

mai mult.  

Biomaterialul reprezintă „orice substanţă sau 

combinaţie de substanţă, de origine naturală sau 

sintetică aflat în contact cu țesuturile vii și cu 

fluidele lor biologice, care poate fi folosit pe o 

perioadă de timp bine determinată, ca un întreg sau 

ca o parte componentă a unui sistem care tratează, 

grăbeşte, sau înlocuieşte un ţesut, organ sau 

o funcţie a organismului uman” (Williams 1992) [1]. 

Catedra de Biomateriale a Universitătii Clemson, 

în mod formal, definește biomaterialul, citez: “o 

substantă inertă din punct de vedere sistematic şi 

farmacologic, creată pentru a fi implantată în, sau 

pentru a conviețui alături de sisteme vii”.  
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Termen consacrat în implantologia dentară,  

osteointegrarea definește noțiunea de creare a unei 

legături stabile între os și materialul inserat la 

nivelul acestuia [2, 3],  iar calitatea  biomaterialului 

utilizat în implantologie presupune din acest punct 

de vedere, respectarea în egală măsură atât a 

criteriului biochimic (condiția de biocompatibilitate 

intrinsecă) cât și a celui biomecanic (condiția de 

biocompatibilitate funcțională). 

 

 
 

Fig. 1.  Ilustrarea modului de integrare a dintelui natural în os  

versus  implant  în os (reprezentare schematică) (From Taylor, 

1990. Reprinted with permission) [4]. 

2. CERCETĂRI ACTUALE ȘI PROGRESE 

ÎN DEZVOLTAREA 

BIOMATERIALELOR PENTRU 

SUSTEME IMPLANTABILE 

Cercetările actuale privind îmbunatatirea 

biocompatibilitatii aliajelor ca şi componentă 

esenţială a osteointegrării, urmăresc modificarea 

interfeţei biomaterial – ţesut prin valorificarea 

progreselor înregistrate în medicina regenerativă 

utilizând tehnicile ingineriei tisulare.   

Medicina regenerativa la rândul său este un 

domeniu, care la ora actuală are priorități clar 

stabilite de implementare cât mai rapidă a noilor 

tehnologii în slujba pacientului. Prin aplicarea 

pe suprafaţa implanturilor a nanoparticulelor bio-

active poate  fi posibilă realizarea unei legături  

mult mai naturale a implantului cu ţesutul 

înconjurator, prelungindu-se semnificativ durata 

de viaţă a implantului. Ingineria tisulară bazată 

pe regenerări  tisulare ghidate prin așa numitele 

structuri “scaffold” implică generarea de structuri 

poroase, biodegradabile cu celule donoare care 

diferenţiază şi imită ţesutul natural înconjurator. 

Structurile sintetice „scaffold” permit aderarea,  

creşterea şi migrarea celulelor, organizarea unei 

arhitecturi tri-dimensionale (3-D),  similară 

ţesutului dorit.  

Bazele teoriilor celulare şi moleculare care 

asigură dezvoltarea celei  de-a treia generaţii de 

biomateriale constituie  punctul ştiintific de 

pornire pentru design-ul de structuri „scaffold” 

pentru regenerarea in situ tisulară,  care răspund  

necesităţii  de chirurgie minim invazivă.  

Astazi, tehnologiile nano sunt capabile să 

dezvolte materiale bioactive care eliberează mo-

lecule-semnal în doze controlate, care activează 

celulele în contact cu stimulii. Biomaterialele 

inteligente reprezintă generatia de biomateriale, 

care include dimensionarea polimerilor resor-

babili la nivel molecular apte de a induce 

regenerarea tisulară 
Concepute și proiectate inițial pentru a fi inerte, 

astăzi, în aplicațiile medicinii regenerative sunt 

întâlnite biomaterialele care interacționează cu 
organismul prin adaptări mecanice și chimice cu rol 

benefic asupra durabilitătii dispozitivelor medicale.  
Modularea biomaterialului pe baza polarizării 

macrofagelor [5,6,7,8] sunt cercetări recente [8] care 
arată că înțelegerea răspunsului macrofagelor la 

materialele implantate face posibilă selecția 

biomaterialelor, care dictează răspunsul gazdă și 
contribuie la succesul biointegrării tisulare.  

3 ANALIZA CU ELEMENTE FINITE (AEF) 

APLICATĂ SISTEMELOR 

IMPLANTABILE 

Aplicată structurilor, analiza cu elemente finite 

(AEF)  este o metodă multidisciplinară, bazată pe 

cunoştinţe din domenii precum mecanica structu-
rilor (ex. teoria elasticităţii, rezistenţa materialelor, 

teoria plasticităţii, dinamica structurilor etc), analiza 
numerică (ex. metode aproximative, rezolvarea 

sistemelor de ecuaţii algebrice liniare, probleme de 
valori proprii, etc) și știinţa aplicată a calcula-

toarelor [9, 10, 11].  
Studiul comportării la solicitări a ansamblului 

implant-os constituie o preocupare de actualitate a 
cercetătorilor. AEF are ca principal obiectiv mode-

larea şi descrierea comportării mecanice a 
structurilor cu geometrie complexă, care are avan-

tajul simplității conceptelor de bază ce includ 
anumite ipoteze, simplificări si generalizări.  

Pentru a putea efectua o analiză cu elemente 

finite a unei structuri, demersul hotărâtor care 

trebuie întreprins este elaborarea modelului de 

calcul al structurii respective. 
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Modelarea numerică folosind metoda elementelor 

finite a devenit una dintre cele mai utilizate si de 
succes metode pentru rezolvarea problemelor legate 

de implanturile dentare [12, 13].  
Este metoda care permite înlocuirea unei parti 

considerabile a experimentului fizic ceea ce 

determina costuri și timp redus pentru experimente.  
Experimentului numeric, odată validat, poate fi 

extins la scară foarte largă furnizand astfel un volum 
foarte mare de informații ce permit predicția 

apariției fenomenelor nedorite la nivelul ansamblului 
implant-os sau la nivelul uneia dintre componentele 

ansamblului.  
De asemenea, modelarea numerică poate con-

stitui un instrument în proiectarea formei și 
dimensiunilor unui implant cu caracteristici geo-

metrice și de material noi, adaptate conditiilor sale 
de functionare.  

Studiile numerice folosind metoda elementelor 
finite, realizate până în prezent au adoptat o serie de 

ipoteze simplificatoare [14].  Cele mai multe studii 
au analizat comportarea la solicitarea cu o forță 

axială în regim static față de solicitarea ciclică reală, 

rezultată în procesul masticației [15].  
Comportarea materialelor din cadrul ansamblului 

a fost considerată elastic liniară și a fost definită 
doar prin modulul lui Young si coeficientul lui 

Poisson [15,16,17]. Alegerea geometriei implantului 
care se potriveste cel mai bine fiecărui pacient, a 

stării patului osos identificat de către medic, sunt 
variabile care intră în model.  

Până în prezent sunt cunoscute studiile numerice 
realizate doar pentru 5 geometrii comerciale ale 

implantului, respectiv 2 modele ITI standard, Nobel 
Direct, Branemark și Ankylos [18, 19].   

În cercetările efectuate [11] s-au avut în vedere 
ipotezele simplificatoare cunoscute și rezultatele 

obținute de către cercetătorii în domeniu, și s-a  
realizat analiza 2D  a comportării la solicitarea cu o 

forță aplicată pe direcția axei dintelui, în regim static 

și dinamic a unui implant cu  o  geometrie originală 
(fig.1-implant tip șurub autoforant).  

Analiza rezultatelor obținute pentru cazurile de 
solicitare aplicată (regim statică și dimanică) a 

permis formularea de concluzii dintre care relevante 
sunt următoarele: 

- tensiunea echivalentă Von Mises, componenta 

yy  a tensorului Cauchy a tensiunilor și valoarea 

deplasării pe direcția aplicării forței cresc odată cu 

creșterea valorii forței axiale aplicată asupra 
implantului; deformația elastică echivalentă înre-

gistrează o ușoară creștere (de la 0,0774 la 0,07758) 
în cazul trecerii de la solicitarea statică la cea 

dinamică, pentru aceeași forță axială aplicată;  

- valorile maxime pozitive (tensiuni de întin-

dere) înregistrate de componenta yy  al tensorului 

Cauchy al tensiunilor în unele zone asociate inserției 

zonei filetate a implantului,  nu depășesc valoarea 

maximă a limitei la rupere a materialului osos,  ceea 

ce indică faptul că nu există pericol de  apariție a  

fisurilor. 

4.  MODERNIZAREA ACTULUI MEDICAL 

ÎN TRATAMENTUL IMPLANTO-

PROTETIC AL PACIENTULUI 

Valorificarea bazelor de date privind cazuistica 

specifică unei ariii geografice, în principal, tipologia 

pacientului (boli cronice specifice), prelucrarea pe 

baze științifice a informațiilor cu înaltă relevanță 

clinică si a informatiile obtinute în urma modelarii 

cu element finit, constituie baza elaborării de modele 

matematice utile în optimizarea procesului de 

selecţie a implantului oral.   

Această  abordare  răspunde  celor mai noi ten-

dințe și exigențe contribuind la modernizarea și 

eficientizarea serviciului medical stomatologic în 

tratamentul implanto-protetic,  în scopul   diminuării 

cauzelor de eșec într-o situație clinică dată, diag-

nostic și tratament individualizat, tipuri de implanturi 

și tehnici chirurgicale folosite.  Conceptul este 

întâlnit în literatura de specialitate mondială actuală, 

care subliniază rolul analizei cu element finit în 

optimizarea  design-ului implantului oral [20-25].  

Modelele elaborate iau în considerare atât efectul 

factorilor legați de situația clinică specifică, cât şi a 

factorilor care pot fi controlați și obligatoriu corelați 

cu aceasta.   

De exemplu, datele existente cu privire la tipul 

structurii osoase (densitate, volum și cantitatea de 

os), deopotrivă în ambele situații, de implant precoce 

și tardiv sunt informații, care necesită obligatoriu 

adaptări şi opţiuni ferme asupra tipului de implant și 

a tehnicii chirurgicale, cu efecte asupra perioadei de 

vindecare și a solicitării inițiale a osului în timpul 

reconstrucției protetice.  

Stocarea acestui tip de  informații sub forma unei 

baze de date si exploatarea acestora prin modelul 

numeric elaborat, constituie instrumente utile pentru 

diagnoză și selecţia implantului dentar în tratamentul 

individualizat al pacientului.  

Utilizarea unui ghid de aplicare a modelului 

numeric facilitează intervenții rapide, minimizarea 

riscurilor și a complicațiilor, în special în cazurile 

dificile.  Acesta este un instrument util in practica 

curentă, care se deosebeste de  ghidurile intalnite in 

practica mondiala actual cum sunt  de exemplu 

„Dental Implants A Guide for the General 

Practitioner”, Michael Norton, 1995 sau „Implant 

Restorations: A Step-by-Step Guide”, 2nd Edition, 

Dr. Carl Drago [26, 27].  
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Medicii dentiști pot accesa rapid baza de date 

pentru cazuistica specifică cabinetului si pot aplica 

modelul numeric pentru identificarea conduitei 

clinice optime cu efecte benefice privind vindecarea 

si confortul post-operator. Utilizarea acestor 

instrumente care fac posibilă previzualizarea 

rezultatului final,  imediat după consultație, cu toate 

beneficiile privind “un tratament în scurt timp și 

eficient în  eliminarea complicațiilor posibile în 

cazul intervențiilor dentare complexe, conduc la 

obtinerea unor indicatori de calitate precum 

cresterea productivitatii activitatii medicale în 

clinicile de specialitate.   

Concluzionând, performața domeniului și 

condiția reușitei în implantologia orală necesită 

astăzi revizuirea și reevaluarea mijloacelor pornind 

de la dinamica dezvoltării la nivel conceptual, cu 

avantaje post operatorii importante, precum 

scurtarea timpului de vindecare. 

Piaţa oferă la ora actuală o mare diversitate în 

gama constructivă a implanturilor orale, însă selecţia 

adaptată la nevoi concrete, care să inter-relaţioneze 

principalii factori cu influenţă semnificativă în 

reuşita tratamentului, este o necesitate care trebuie 

susţinută în mod unitar şi sistematizat, pe criterii  

care îmbină aspectele clinice cu cele ale inovării în 

domeniu. 

 În acest context, modernizarea şi creşterea 

calităţii actului medical prin înţelegerea noilor 

tehnici şi utilizarea de implanturi cu caracteristicii 

constructive novatoare cu rol în  îmbunătăţirea ratei 

de succes în restaurările implanto-protetice ale 

clinicii, pot face diferenţa pe piaţă. 

CONCLUZII 

Lucrarea prezintă în prima parte în sinteză 

consideraţii asupra cercetării avansate și a  inovării 

în domeniul materialelor si a  caracterizării siste-

melor osteointegrate  prin valorificarea potențialului 

nanotehnologiei aplicate în biomedicină. În partea a 

doua lucrarea prezintă soluții privind abordarea 

inovativă, propunând utilizarea  unor instrumente 

moderne pentru predictia și  controlul actului 

medical într-o anumită situație clinică dată. Calitatea 

predicției bazată pe modele numerice care conține 

informații continuu actualizate constituie mijlocul 

practic al revizuirii opțiunii, al consolidarii 

cunoșterii, primul pas pentru implementarea noilor 

tehnici și a folosirii de implanturi cu design inovator. 
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„Materiale avansate si Tehnologii inovative” şi „Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie”,  în limba engleză. 

A publicat peste 200 de articole ştiinţifice şi 10 cărţi (manuale didactice, îndrumare de laborator, monografii, 

capitole de carte in edituri străine ), autor/coautor a  două brevete de invenţie, peste 50 contracte, granturi si proiecte 

de cercetare ştiintţfică în domeniile Ingineria materialelor şi Ingineria mediului. Este membru în asociaţii 

profesionale precum:  Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR)afiliată la FederaţiaEuropeană a 

AsociaţiilorNaţionale a Inginerilor(FEANI)și(FEEA),presedinte al  Sucursalei Agir Galati(2007- prezent), 

Societatea Romana de Metalurgie SRM (membru fondator, 2000), Societatea de Chimie din Romania, Societate de 

Microscopie Electronică din România (SMER), Asociația Ştiințifică Societatea Română de Biomateriale (SRB), 

Asociatia Română a producătorilor de tablă ROMPLATE afiliată la Uniunea producătorilor de oţel din Romania, 

UNIROMSIDER, Asociatia de Tratamente Termice și Ingineria Suprafeței.Evaluator ARACIS pentru  domeniul 

Ingineria materialelor şi Expert  tehnic, membru al Corpului Expertilor tehnici, filiala Galati. 


