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The habilitation thesis entitled “Clinical, Biological and Experimental Approaches in 

Orthodontic Practice” reveals the main scientific achievements after obtaining the title of Doctor of 

Medicine, the Orthodontic specialty. The thesis is structured in three sections according to the 

CNATCU recommendations. 

 

Before the first section I briefly presented the academic, professional and scientific 

achievements of my teaching career (25 years), medical (31 years) and research. 

 

The first section is dedicated to scientific research carried out during the post-doctoral period 

(1998-2019), being structured in 6 research fields (6 chapters). This section presents in 123 pages 

the results of 48 published articles (17 ISI and 31 IDB articles) of personal research and in 

collaboration with multidisciplinary teams of other universities from Iasi, exemplified in 31 tables 

and 59 figures. 

 

The first chapter was aimed to assess aspects, behaviors and opinions of patients, practitioners 

and students about orthodontic practice in the context of dentistry practice. The results of the 

clinical and statistical studies and surveys presented were specific to the geographical area and the 

investigated period time. Thus, the common profile of the orthodontic patient in the public service 

was sketched; the marketing methods of competitive private dental clinics/offices were identified; 

the degree of patients' satisfaction has been established regarding the quality of private dental 

services; the degrees of patients' anxiety has been identified for some therapeutical procedures, 

depending on their age and social background; the disadvantages of MCQ tests for students in 

assessing their medical training were revealed; and a positive feedback from last-year students on 

their training for a future orthodontic career was identified. 

 

The second chapter was conducted in the context of the general development of the child and 

teenager, which gains skills and behaviors through learning and education from parents, school and 

community. The presented studies were aimed to assess the degree of education for general and oral 

health, means of preventing illness and the impact of health on the self-reported physical, 

psychological and social well-being of children and teenagers. Survey results have shown that the 

induction of sanogenous behaviors in children is carried out in stages, corresponding to the general 

growth of the child. Also, parents, school and community have to work together through education. 

The physical, psychological and social well-being of schoolchildren depends on general and oral 

health, being maintained in the socio-economic status of the family and accessibility to health 

services. 

 

The third chapter addressed dental anomalies that occurred during the development of 

permanent dentition due to general factors or during dental eruption due to local factors. Clinical 

studies aimed at assessing hypodontia and impacted teeth and the damage caused by arcades 

symmetry, dental occlusion and dental-facial aesthetics. The results showed that the absence of an 

arcade tooth produces dento-alveolar compensatory movements and occlusal, skeletal and joint 

imbalances. An important aspect was the presentation of the family inheritance of hypodontia and 

possible environmental mutagens. Various clinical forms of congenital missing teeth or impacted 

teeth required interdisciplinary and individualized treatments to restore the dento-maxillo-facial 

balance. Although these dental anomalies seem simple at first glance, they are frequent in the 

Romanian population and the complexity of orthodontic, surgical and restorative therapy reveals the 

severity of these anomalies. 

 

The fourth chapter aimed to assess the clinical and therapeutical evaluation of dento-

maxillary anomalies characteristic of the investigated population, as well as severe skeletal and 

maxillo-facial anomalies. The results of the studies showed that there is a link between the time of 

identification (the patient’s age at first consultation), the type of dentition, the severity of the dental 



crowding and/or crossbite and the type of orthodontic treatment instituted. Although these 

anomalies are visible, patients did not go to the orthodontist when the first signs of the anomaly 

appeared and so there were discrepancies in the jaw bases (Class II or Class III skeletal) and the 

treatment was complex. Orofacial clefts and dento-maxillo-facial asymmetries represent difficult 

orthodontic anomalies due to the complexity of intra- and inter-arches disorders and their treatment 

is interdisciplinary especially when associated with other general disorders. 

 

The fifth chapter aimed to assess the clinical and biological study of the biocompatibility of 

some components of the orthodontic appliances in the context of the controversial results from 

literature. Clinical results have shown that although many localized gingivitis have been found in 

orthodontic patients studied, not all are reactions to the allergens in orthodontic appliances 

components. The orthodontic archwires made from nickel-titanium alloys retrieved from patients 

have been degraded in the oral environment, indicating that they become corrosive, reducing 

biocompatibility and releasing metal ions in saliva. Although this fact is proven by other 

researchers, we have identified nickel in the saliva of subjects without orthodontic treatments, 

which raises questions about the environment. All latex-based tested materials were cytotoxic to 

human fibroblast cultures, indicating that latex acts as an allergen. 

 

The sixth chapter was intended for technological experiments that had the purpose to improve 

the quality of orthodontic biomaterials and antibiotics used in oral cavity infections during 

orthodontic treatments. Studies of titanium-based orthodontic mini/micro-implants used in 

orthodontic anchorages coated with hydroxyapatite, titanium and zinc oxides or silver doped have 

been presented to improve the osseo-integration process and to prevent implant loss and oral 

infections. Also, a new iron-based material was synthesized and the electrochemical corrosion rate 

in biological medium (simulated body fluid solution) was evaluated. The effect of nickel-titanium 

alloy shape memory was evaluated by designing a respiratory ventilation device for patients who 

suffer from sleep apnea. Improvement in the controlled release of antibiotics (amoxicillin and 

clavulanic acid, doxycycline, metronidazole and ampicillin) used in dental practice was evaluated 

by obtaining antibiotic-loaded chitosan particles, liposome-loaded chitosan hydrogels and 

antibiotic/ ascorbic acid intercalated hydrotalcites particles. 

 

The second section describes the future directions of research that will continue the main 

topics presented in this thesis, from which new ones will develop as I get new results. 

 

The third section contains the 811 bibliographical references used in the development of the 

habilitation thesis. 
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Teza de abilitare cu titlul “Abordări clinice, biologice și experimentale din practica 

ortodontică” relevă principalele realizări științifice după obținerea titlului de Doctor în Medicină, 

specialitatea Ortodonție. Teza este structurată în trei secțiuni conform recomandărilor CNATCU. 

 

Înainte de prima secțiune am făcut o scurtă prezentare a realizărilor academice, profesionale şi 

ştiinţifice din cariera mea didactică (25 ani), medicală (31 ani) și de cercetare. 

 

Prima secțiune este destinată cercetărilor științifice realizate în perioada postdoctorală (1998-

2019), fiind structurată în 6 domenii de cercetare (6 capitole). Această secțiune prezintă în 123 de 

pagini rezultatele a 48 de articole publicate (17 articole ISI și 31 BDI) ale cercetărilor personale și 

în colaborare cu echipe de lucru multidisciplinare din alte universități ieșene, exemplificate în 31 de 

tabele și 59 figuri. 

 

Primul capitol a avut ca scop evaluarea aspectelor, comportamentelor și opiniile pacienților, 

practicienilor și studenților privind practica ortodontică în contextul practicii medicinii dentare. 

Rezultatele studiilor clinico-statistice și anchetelor prezentate au fost specifice zonei geografice și a 

perioadei de timp investigate. Astfel, a fost schițat profilul obișnuit al pacientului ortodontic din 

serviciul public; s-au identificat modalitățile de promovare practicate de clinicile/cabinetele 

stomatologice private competitive; s-a stabilit gradul de satisfacție al pacienților față de calitatea 

serviciilor stomatologice private; s-a identificat gradul de anxietate al pacienților față de unele 

procedee terapeutice, în funcție de vârstă și mediul social; s-a relevat dezavantajele testelor MCQ 

pentru studenți în evaluarea pregătirii lor medicale; și s-a identificat un feed-back pozitiv de la 

studenții anilor terminali privind pregătirea lor pentru o carieră ortodontică viitoare. 

 

Al doilea capitol a fost realizat în contextul dezvoltării generale a copilului și a 

adolescentului, dobândind abilități și comportamente prin învățare și educare de la părinți, școală și 

comunitate. Studiile prezentate au avut ca scop evaluarea gradului de educație pentru sănătatea 

generală și orală, mijloacele de prevenire a îmbolnăvirilor și impactul sănătății asupra bunăstării 

fizice, psihologice și sociale auto-raportate a copiilor și adolescenților. Rezultatele anchetelor au 

arătat că inducerea comportamentelor sanogene la copii se realizează în etape, corespunzătoare 

creșterii generale a copilului. De asemenea, părinții, școala și comunitatea trebuie să intervină 

împreună prin educație. Bunăstarea fizică, psihologică și socială auto-raportată de elevi depinde de 

sănătatea generală și orală, fiind menținută în contextul status-ul socio-economic al familiei și a 

accesibilității la serviciile de sănătate. 

 

Al treilea capitol a abordat anomaliile dentare care au apărut în timpul dezvoltării dentiției 

permanente datorită factorilor generali sau în timpul erupției dentare datorită factorilor locali. 

Studiile clinice au avut ca scop evaluarea hipodonției și a incluziei dentare și prejudiciile aduse 

simetriei arcadelor, ocluziei dentare și a esteticii dento-faciale. Rezultatele au arătat că lipsa unui 

dinte de pe arcadă produce mișcări compensatorii dento-alveolare, dezechilibre ocluzale, scheletale 

și articulare. Un aspect important a fost prezentarea transmiterii familiale a hipodonției și a 

posibililor factori mutageni de mediu. Formele clinice variate ale dinților absenți congenitali sau 

incluși au impus tratamente interdisciplinare și individualizate pentru restabilirea echilibrul dento-

maxilo-facial. Deși aceste anomalii dentare par simple la prima vedere, ele sunt frecvente în 

populația românească, iar complexitatea terapiei ortodontice, chirurgicale și restaurative relevă 

severitatea acestor anomalii. 

 

Al patrulea capitol a avut ca scop evaluarea clinică și terapeutică a anomaliilor dento-

maxilare caracteristice populației investigate, cât și a anomaliilor severe scheletale și maxilo-

faciale. Rezultatele studiilor au arătat că apare o legătură între momentul identificării (vârsta 

pacientului la prima consultație), tipul dentiției, forma de severitate a înghesuirii dentare și/ sau a 

angrenajului invers și tipul de tratament ortodontic instituit. Deși aceste anomalii sunt vizibile, 



pacienții nu s-au prezentat la ortodont la primele semne ale anomaliei și astfel au apărut decalajele 

bazelor maxilare (clasa a II-a sau a III-a scheletală), iar tratamentul a fost complex. Despicăturile 

oro-faciale și asimetriile dento-maxilo-faciale reprezintă anomalii dificile pentru ortodont, datorită 

complexității tulburărilor intra- și inter-arcadice, iar tratamentul lor este interdisciplinar, mai ales 

când se asociază cu alte afecțiuni generale. 

 

Al cincilea capitol a avut ca scop studiul clinic și biologic al biocompatibilității unor 

componente ale aparatelor ortodontice în contextul rezultatelor controversate din literatura de 

specialitate. Rezultatele clinice au arătat că deși s-au găsit multe gingivite localizate la pacienții 

ortodontici studiați, nu toate sunt reacții la alergenii proveniți din componența aparatelor 

ortodontice. Arcurile ortodontice din aliaje de nichel-titan recuperate de la pacienți au fost 

degradate în mediul oral, ceea ce indică că acestea devin corozive, reducând biocompatibilitatea și 

eliberând ionii metalici în salivă. Deși acest fapt este dovedit și de alți cercetători, am identificat 

nichelul în saliva unor subiecți fără tratamente ortodontice, ceea ce ridică întrebări asupra mediului 

înconjurător. Toate materialele testate pe bază de latex au fost citotoxice pentru culturile de 

fibroblaste umane, ceea ce arată că latexul acţionează ca un alergen. 

 

Al șaselea capitol a fost destinat unor experimente tehnologice care au avut ca scop 

îmbunătățirea calității biomaterialelor ortodontice și a antibioticelor utilizate în infecțiile cavității 

orale din cursul tratamentelor ortodontice. Au fost prezentate studii ale mini/micro-implantelor 

ortodontice pe bază de titan utilizate în ancorajul ortodontic, acoperite cu hidroxiapatită, oxizi de 

titan și zinc sau dopate cu argint pentru a îmbunătăți procesul de osteo-integrare și a preveni 

pierderea implantului și a infecțiilor orale. De asemenea, s-a sintetizat un nou material pe bază de 

fier și s-a evaluat rata de coroziune electrochimică în mediu biologic (soluție simulată a fluidului 

corpului). Efectul memoriei formei aliajelor din nichel-titan a fost evaluat prin proiectarea unui 

aparat de ventilație respiratorie pentru pacienții cu apnee în somn. Îmbunătățirea eliberării 

controlate a antibioticelor (amoxicilina și acid clavulanic, doxiciclina, metronidazol și ampicilină) 

utilizate în practica stomatologică a fost evaluată prin obținerea particulelor de chitosan încărcate cu 

antibiotic, a hidrogelurilor de chitosan încărcate cu lipozomi și a particulelor de hidrotalcitelor 

intercalate cu antibiotic/ acid ascorbic. 

 

A doua secțiune descrie direcțiile viitoare de cercetare care vor continua principalele teme 

prezentate în această teză, din care se vor dezvolta și altele noi pe măsură ce voi obține noi 

rezultate. 

 

A treia secțiune conține 811 referințele bibliografice utilizate în elaborarea tezei de abilitare. 


