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Characteristics of in vivo histointegration of titanium versus
zirconium dental implants
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REZUMAT
Evoluţia tehnicilor şi a metodelor de tratament în stomatologie a impus şi căutarea unor materiale care să
aibă un grad cât mai ridicat de biocompatibilitate şi, astfel, o integrare tisulară superioară. Tratamentul
edentaţiilor prin protezarea pe implante dentare constituie în prezent o opţiune de tratament la care se
recurge tot mai des. Pentru succesul acestui tip de tratament un prim pas important îl constituie osteointegrarea
implantului dentar.
Scopul lucrării este de a aprecia comparativ, in vivo, procesul de osteointegrare a implantelor din titan sub
formă de aliaj şi a implantelor din zirconiu.
Material şi metodă. Pentru evaluarea procesului de osteointegrare s-a realizat un studiu al aspectelor
morfologice şi histologice osoase perimplantare pe loturi de iepuri. Histointegrarea a fost urmărită în dinamică
la un interval de 30 zile şi 60 de zile.
Rezultatele au arătat faptul că procesul de osteointegrare a cunoscut un ritm uşor diferit de evoluţie. În jurul
implantelor din zirconiu fenomenul de apoziţie osoasă a fost constatat în faza precoce a vindecării (la 30 de
zile). Fenomenele osteoinductive la nivelul implantelor din titan s-au desfăşurat mai lent, dar după 60 de zile,
la nivelul locului de inserţie al implantelor există structură osoasă care a înlocuit complet ţesutul fibros.
Concluziile studiului confirmă proprietăţile osteoinductive ale aliajelor de titan şi evidenţiază faptul că
zirconiul are proprieţăti osteoconductoare sporite, fapt demonstrat de o reacţie mai rapidă a fenomenului de
apoziţie osoasă.
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ABSTRACT
The evolution of techniques and methods of dental treatment require the use of materials that have a high
degree of biocompatibility and a superior histological integration. Toothless treatment using dental implant
prosthesis is now a treatment option that is increasingly used. For success of such treatment, an important
first step is the dental implant osseointegration.The purpose of this paper is to assess, comparatively, in vivo,
the process of osseointegration of titanium implants versus zirconium implants.
Material and methods. For the evaluation of osseointegration process we made a study of morphological
and histological aspects of bone around the implant on batch of rabbits. The histological integration was
followed in a dynamic period of 30 days and 60 days.
The results showed that the process of osseointegration has risen slightly different trend in the groups
studied. Osteoinductive phenomena were conducted at an interval of 30 days in a faster rate to zirconium
implants, but after 60 days, in all cases, at the implant insertion site was formed bone which completely
replaced the fibrous tissue.
Findings confirm the osteoinductive properties of titanium alloys and reveals that zirconium osteoconductive
properties have increased, as demonstrated by a faster reaction to the phenomenon of bone apposition.
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ACTUALITATEA TEMEI
În ultimii ani s-au făcut numeroase încercări
pentru a găsi materiale pentru implante dentare cu
grad sporit de biocompatibilitate (1,2). Utilizarea
zirconiului în stomatologie a cunoscut un avânt
considerabil în ultimii ani. Alegerea tipului de implant din punct de vedere al materialului din care
este realizat constituie pentru medicul dentist o
adevărată «provocare», fapt pentru care este necesară o cunoaştere a proprietăţilor, a avantajelor şi
dezavantajelor fiecărui tip de material din care sunt
realizate implantele dentare. În acest scop este necesară cunoaşterea cercetărilor care s-au făcut în
domeniu, iar studiul de faţă urmăreşte o analiză histologică comparativă a osteointegrării implantelor
din titan sub forma aliajului Ti6Al14V şi a celor din
zirconiu in vivo prin experimente pe animale.

MATERIAL ŞI METODĂ
Pentru realizarea obiectivelor propuse am desfăşurat un studiu pe loturi de iepuri supravegheaţi pe
platforma experimentală a Staţiunii Băneasa
INCDMI Cantacuzino. Biobaza a fost reprezentată
de iepuri maturi de sex masculin (cu greutatea de
4-5 kg şi lungimea de 45-50 cm) şi de sex feminin
(cu greutatea de 4,5-5,5 kg şi lungimea de 50-55
cm), tulpina Noua Zeelandă. În desfăşurarea acestor
studii experimentale au fost respectate aspectele
etice, regulamentele internaţionale în domeniu şi
legislaţia impusă de UE (directiva din 24 noiembrie
1986 al Consiliului Europei (86/609/EEC), recomandările “Office of Laboratory Animal Welfare”,
National Institutes of Health, SUA, legile României
legate de protecţia animalelor.
Implanturile utilizate au fost prototipuri realizate
special pentru experimentări (3,4) având ca punct
de plecare implanturile dentare utilizate la om, pe
baza următoarelor cerinţe:
• au fost realizate din aliajul de titan şi din
zirconiu;
• constructiv au avut forma de tip şurub şi diametrul de 1,8 mm;
• având în vedere grosimea tibiei iepurilor utilizaţi pentru experimente (iepuri de talie
mare) s-a decis utilizarea unui filet de diametru minim posibil a fi prelucrat pe maşinile
unelte din dotarea contractorului;
• să aibă o construcţie simplă, deoarece nu s-a
urmărit montarea unei suprastructuri ulterior
osteointegrării implantului.
În aceste condiţii implantele au fost obţinute cu
ajutorul S.C.TEHOMED IMPEX CO. SA.

Metoda de lucru a inclus inserarea acestor implante la nivelul tibiei. S-a realizat anestezia generală cu un amestec de ketamină 10 mg/kgc şi
butorphanol 0,5 mg/kgc. Trezirea din anestezia generală s-a realizat cu atipamezole 1 mg/kgc.
Tehnica chirurgicală a cunoscut următoarele
etape (8):
• s-a realizat o incizie cu o lungime de 3 cm
prin care s-a expus osul la nivelul feţei anterolaterale a tibiei.
• au fost create în os orificii cu ajutorul unor
burghie acţionate la viteze mici sub răcire şi
irigaţie permanentă cu ser fiziologic; s-au
realizat lăcaşele pentru implante utilizând
tarozii potriviţi;
• au fost inserate implantele cu ajutorul cheiţelor corespunzătoare şi s-a realizat sutura
plăgii.
Protocolul postoperator a inclus tratament antibiotic şi monitorizarea locului intervenţiei şi a stării
generale de sănătate a iepurilor.
Experimentul s-a desfăşurat pe 3 loturi de iepuri:
lotul numărul 1 căruia i s-au introdus implante din
aliaj de titan, al doilea lot căruia i s-au inserat implante din zirconiu şi lotul martor căruia nu i s-a
introdus niciun implant.
După intervalele propuse, de 30, respectiv 60 de
zile, animalele au fost eutanasiate şi prin intervenţie
chirurgicală au fost recolatate fragmentele osoase
cu implantele inserate.
Preparatele au fost fixate, deshidratate şi s-au
realizat lame care au fost analizate la microscopul
optic şi în lumina polarizată. Pentru o cuantificare a
proceselor de integrare tisulară au fost urmărite:
prezenţa colagenului nou format, numărul de celule
osoase – evidenţiat prin numărul spaţiilor lacunare
ocupate de celulele osoase-osteoplaste şi prezenţa
canalelor Havers – elemente care atestă formarea
de ţesut osos. (3,4).

REZULTATE ŞI DISCUŢII
O parte dintre preparatele histologice au fost
colorate utilizând coloraţia Masson şi respectând
standardele prezentate în anexa 1 a Ordinului

1217/2010 privind aprobarea Ghidurilor de
practică medicală pentru specialitatea anatomie patologică. Rezultatele coloraţiei au evidenţiat: nucleii – albaştri (negri), colagen – verde/
albastru, citoplasma – roşu-cărămiziu, eritrocite –
roşu-portocaliu.
Acest tip de coloraţie a permis evidenţierea colagenului format în zona peri-implantară (Fig. 1, 2).
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Matricea osoasă este alcătuită dintr-o componentă organică (65%) şi una anorganică (35%). Componenta organică (substanţa preosoasă sau osteoidul) conţine 90% fibre de colagen tip I şi
glicozaminoglicani, dispuşi în spaţiile dintre fibre.
Glicozaminoglicanii sunt reprezentaţi în special
prin condroitin -4-sulfaţi, condroitin-6-sulfaţi şi
keratan-sulfaţi.
Celulele osoase sunt reprezentate prin osteoblaste, osteocite şi osteoclaste.
Osteoblastul (osteoblastus) este celula formatoare de os. Ea se diferenţiază din celule osteoprogenitoare. Osteoblastul desfăşoară o bogată activitate de sinteză, fiind celula responsabilă de
formarea matricei preosoase sau oseina. Osteoblastul secretă predominant pentru matricea preosoasă
molecule de colagen tip I şi molecule proteice necolagene, cum sunt osteonectina, proteoglicani osoşi
şi sialoproteina osoasă (5,7).
Osteocitul (osteocytus) reprezintă stadiul final al
maturizării osteoblastelor. El este slab bazofil şi în
general, de talie mai mică decât osteoblastul.
Osteocitele sunt localizate în lacune (osteoplaste
săpate în matricea osoasă. În jurul unora din ele, un
strat osteoid, puţin mineralizat, separă osteocitele de
restul ţesutului osos dur, ce înconjoară fiecare lacună.

Pentru lotul cu implanturile din zirconiu se constată că, la 30 de zile de la inserare, sunt prezente
insule de osificare, iar numărul mediu de osteoplaste
este mai mare decât în cazul inserării implantelor
din aliajul de titan. Osteoplastele sunt repartizate
uniform la nivelul câmpului microscopic. În cazul
lotului cu implantele din aliaj de titan se observă un
ritm mai lent al ostointegrării evidenţiat printr-un
număr mai mic al osteoplastelor, existenţa unor
spaţii lacunare şi un contur neregulat al trabeculelor
osoase în formare.
La 60 de zile, la lotul cu implantele din zirconiu,
insulele de osificare au fost înlocuite cu os spongios
şi cu os lamelar periimplantar. Examinarea microscopică a evidenţiat o dezvoltare a osului spongios
spre implant, o creştere centripetă. Fenomenele
osteoinductive la nivelul implantelor din titan s-au
desfăşurat mai lent, dar după 60 de zile, la nivelul
locului de inserţie al implantelor există structură
osoasă. Dacă la 30 de zile activitatea de osteogeneză
apărea întârziată, la 60 de zile ea se intensifică, fapt
evidenţiat printr-o creştere a numărului mediu de
osteoplaste şi de canale Havers.

FIGURA 3. Integrarea
histologică la 60 zile – implant
titan – X10
FIGURA 1.
Prezenţa colagenului
Coloraţia Mason x
10

FIGURA 2.
Prezenţa celulelor
şi a colagenului
Coloraţia Mason x
10

Activitatea de osteogeneză se constată la nivelul
tuturor preparatelor; aceasta se produce de la periferia defectului osos spre implant. Se formează la
început un os spongios care va fi înlocuit ulterior cu
un os lamelar.
Evidenţierea osteoplastelor şi a canalelor Havers
s-a realizat pe preparate histologice colorate cu coloraţii Roşu Sirius şi Roşu Congo Fig. 3, 4, 5.

FIGURA 4. Aspectul
integrării histologice –
implant zirconiu – la 60 zile
X10

FIGURA 5. Histointegrarea
implantelor din
zirconiu la 60 zile – X20
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CONCLUZII
Din analiza realizată s-a constatat că la nivelul
preparatelor histologice obţinute la loturile studiate
nu au apărut fenomene inflamatorii care să pună în
pericol acceptarea şi, respectiv, integrarea implantelor.
Activitatea de formare a ţesutului osos este mai
intensă în prima lună pentru implantele din zirconiu
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iar după două luni de la intervenţie, spaţiul dintre
implant şi os este umplut cu ţesut osos nou format,
spongios, cu travee osoase bine evidenţiate, cu
osteoplaste numeroase. Rezultatele studiului confirmă proprietăţile osteoinductive ale aliajelor de
titan şi evidenţiază faptul că zirconiul are proprietăţi
osteoconductoare sporite, fapt demonstrat de o
reacţie mai rapidă a fenomenului de apoziţie osoasă
(4,8).
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