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REZUMAT
Întrucât aliajul de titan reprezintă unul dintre cele mai răspândite biomateriale utilizate în tehnologia de 
fabricare a implanturilor dentare, scopul acestui studiu este de a testa interacțiunea dintre implant și țesutul 
osos la nivelul interfeței acestora pe un model animal (iepure). Probele de material au constat în aliajul pe 
bază de titan aliat cu niobiu acoperit cu hidroxiapatită (TiNb1/HA4E4). Consecutiv inserării, probele au fost 
evaluate cu microscopul electronic de baleiaj (SEM) și analiza EDAX.
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ABSTRACT
Since titanium-alloy represents one of the most frequently used biomaterial in the fabrication process of dental 
implants, the aim of this study is to evaluate the interaction between an implant and the surrounding bone tissue 
in an animal model (rabbit). The test material was a niobium-allied titanium covered with hydroxyapatite (TiNb1/
HA4E4). Following implantation, the test material was evaluated by electronic microscopy and EDAX analysis.
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IMPLANTOLOGIE

INTRODUCERE

Menţinerea implanturilor a reprezentat un câmp 
major de interes atât în chirurgia orală, cât şi în or-
topedie. Cu toate acestea, menţinerea directă în os 
fără formarea ţesutului moale nu a fost acceptată 
ca fiind o caracteristică a bioingineriei până în mo-
mentul în care nu au fost descrise succesele implan-
tării titanului în protetica dentară, folosind concep-
tul de osteointegrare. Osteointegrarea este definită, 
în linii mari, ca fiind încorporarea permanentă a 
unui component ne-biologic cu funcţia de a înlocui, 
endoprotetic sau exoprotetic, structuri biologice şi 
care să fie capabil să suporte sarcini funcţionale 
nelimitate. Definiţia nu face referire la procedurile 
chirurgicale sau la ştiinţa biomaterialelor (1,2). 

Implanturile trebuie sa fie biocompatibile chiar 
dacă sunt obţinute din materiale de bază organice, 
anorganice, hibride sau metalice (3,4). Interfaţa ca-
re se stabileşte între biomaterial şi ţesuturile bio-
logice trebuie optimizată astfel încât răspunsul să 

fie cel dorit. În mod cert, dezvoltarea noilor bioma-
teriale destinate dispozitivelor biomedicale vor ne-
cesita abordări multidisciplinare pentru înţelegerea 
deplină a fenomenelor care apar în urma interacţiu-
nilor ţesut-biomaterial (5,6,7).

Pentru a studia fenomenele biologice complexe 
ale procesului de biointegrare, singurul tip de stu-
diu viabil şi veridic este cel „in vivo“ pe animale 
(8,9).

Această lucrare îşi propune să descrie modul în 
care biointegrarea implanturilor metalice osoase 
într-un model animal este influenţată de compoziţia 
chimică şi rugozitatea suprafeţei acestora.

MATERIAL ŞI METODĂ

Biomaterialele testate „in vivo“ pe animale (ie-
puri) pentru a studia interacţiunea implant-ţesut 
osos au fost titanul aliat cu niobiu şi acoperit cu 
hidroxiapatită (TiNb1/HA4E4).
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După metodele descrise în referatele anterioa-
re s-au pregătit probele cilindrice cu dimensiunile 
3,5x7mm (d/h). Suprafaţa probelor din aliaj TiNb1/
HA4E4 cu depunere de hidroxiapatită a fost pre-
gătită prin sablare şi s-a identificat prin măsurători 
specifice o rugozitate de suprafaţă de 50μm; pro-
bele au fost acoperite circumferenţial prin metoda 
hidrodermal-electrochimică de un film de HA, fi-
ind apoi tratate termic 5 min la 600C. Probele astfel 
pregătite au fost sterilizate cu radiaţii γ pentru a fi 
evaluate biologic.

Toate probele au fost inserate la acelaşi exem-
plar (iepure), tibial bilateral pentru a minimaliza 
total numărul subiecţilor de studiu.

Pentru realizarea intervenţiei chirurgicale s-a 
recurs la tranchilizarea iepurilor cu Vetranquil 1%, 
urmată de anestezierea generală intramusculară 
prin administrarea a 5 mg/kg corp de Ketamină. 
Această administrare s-a realizat înainte de pregăti-
rea câmpului operator şi cu aproximativ 15 minute 
înainte de intervenţie pentru fiecare caz.

Pregătirea instrumentarului pentru intervenţie
Instrumentarul folosit pentru realizarea opera-

ţiei de implantare a fost cel clasic utilizat pentru 
o astfel de intervenţie chirurgicală, compus din: 
bisturiu cu lamă 15, foarfecă, pensă chirurgicală, 
pense Pean, decolator, micromotor cu turaţie regla-
bilă, freze sferice de diametru 2 mm şi 3 mm,  freză 
cilindrică de diametru 1,5 mm, seringă cu ser fizi-
ologic, ciocan chirurgical, pensă Pean fără zimţi, 
portac, ace şi fire de sutură, comprese. 

Descrierea intervenţiei
După antisepsizarea şi izolarea câmpului opera-

tor s-a practicat o incizie longitudinală de-a lungul 
feţei antero-mediale a gambei de aproximativ 4,5 
cm. Cu pensa Pean s-a decolat tegumentul până la 
nivelul planului muscular obţinând două lambouri 
„plic“ de o parte şi de alta a liniei de incizie.

După descoperirea şi incizia longitudinală a 
fasciei muşchiului tibial cranial, se pătrunde cu o 
pensă Pean perpendicular pe planul muscular până 
la planul osos, printre fibrele acestui muşchi. Prin 
desfacerea braţelor pensei şi retragerea acesteia se 
creează accesul spre faţa antero-medială a tibiei. 
După dezinserţia fibrelor musculare de la acest ni-
vel de decolează periostul expunând tabla osoasă 
diafizară până la nivelul epifizei craniene.

La acest nivel se creează cu ajutorul instru-
mentarului rotativ la o turaţie de 5000/min şi sub 
irigaţie continuă cu ser fiziologic o geodă, de dia-
metru aproximativ 3,5-3,7 mm în care se introduc 

perpendicular, prin percuţie, implanturile. După 
hemostază, plaga se suturează în planuri cu fire de 
catgut planurile profunde şi fire sintetice planul te-
gumentar.

Antibioprofilaxia s-a realizat conform normelor 
standard, în doză unică, cu cefazolină (cefalospo-
rină de generaţia I) - Lyzolin, care s-a administrat 
intramuscular 50 mg/kg corp cu 30 minute înainte 
de intervenţie şi la 6 ore după intervenţie. La 10 
zile după intervenţia chirurgicală au fost suprimate 
firele de sutură.

Prelevarea probelor
După 2 luni, probele au fost recoltate prin sacri-

ficarea subiectului. Au fost prelevate prin secţionare 
cu instrumentar rotativ, piesele anatomice (probele 
biologice) conţinând întreg fragmentul tibial cu cele 
două implanturi care a fost păstrat iniţial pentru 6 ore 
în ser fiziologic, iar apoi fixat în vederea investigării 
ESEM cu soluţie glutaraldehidă 30%.

Analiza de microscopie electronică 
ESEM şi EDS-EDAX

Pentru efectuarea cercetărilor experimentale 
privind determinarea comportării in vivo a bioma-
terialelor testate, a fost utilizată ca metodă de in-
vestigare microscopia electronică de baleiaj în me-
diu de vapori de apă (ESEM).

Partenerul UMF Carol Davila din Bucureşti a 
furnizat UPB pentru investigare cele 4 probe (cu-
pluri biomaterial – ţesut biologic). După efectuarea 
operaţiei chirurgicale de explantare, probele au fost 
spălate cu ser fiziologic şi apă deionizată ultrapu-
ră în scopul îndepărtării particulelor biologice re-
zultate în urma secţionării ţesuturilor moi şi dure. 
Prin utilizarea unui spray cu aer comprimat curat 
şi uscat a fost îndepărtată măduva din canalul in-
tramedular, urmărindu-se crearea unui spaţiu lipsit 
de elemente care ar fi putut conduce la obturarea 
vizibilităţii elementelor de interes în cazul studierii 
osteointegrării biomaterialelor implantate.

Datorită faptului că pentru analiza imagistică a 
fenomenelor de la interfaţă a fost utilizat un micro-
scop electronic foarte performant, în camera probei 
fiind posibilă introducerea unui mediu de vapori de 
apă la presiuni variabile în scopul deionizării su-
prafeţelor investigate, nu a mai fost necesară pregă-
tirea probelor prin deshidratare, fixare şi acoperire 
cu elemente conductoare. 

Probele au fost montate pe suporţi din aluminiu 
prin lipire cu bandă dublu-adezivă şi au fost intro-
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duşi în camera de lucru a microscopului. Parametrii 
de lucru utilizaţi au fost: tensiune de accelerare a 
fasciculului de electroni 20-25 kV, mărimea spo-
tului egală cu 4 şi presiunea vaporilor de apă mai 
mică de 1 Torr. 

Prin utilizarea parametrilor optimi de lucru, 
au fost obţinute imagini de electroni secundari 
(morfo) şi de electroni retroîmprăştiaţi (compo) 
la măriri cuprinse între 25X şi 10.000X. Pentru 
identificarea compoziţiei chimice a implanturilor 
şi a ţesutului adiacent a fost utilizat un spectrome-
tru EDS–EDAX cu o rezoluţie de 128 eV. Iniţial, 
după decolarea fasciilor care acoperă în mod na-
tural suprafaţa osului, au fost identificate probele 
inserate în masa osoasă şi au fost obţinute imagini 
macroscopice. Ulterior, după observarea aspectelor 
morfologice de interes, au fost analizate în detaliu, 
la măriri mari, zonele care denotau prezenţa feno-
menului de osteointegrare. În imaginile de elec-
troni retroîmprăştiaţi pot fi observate prin diferenţa 
dintre nuanţele de gri, diferenţele din compoziţia 
probelor, dar şi aspectele morfologice importante. 
În acest tip de imagini pot fi distinse suprafeţele 
implanturilor (de culoare gri deschis), ţesutul osos 
de neoformaţie aflat în contact intim cu suprafaţa 
implanturilor (cu nuanţe de gri uşor mai închise) 
şi ţesutul fibros format iniţial pentru încapsularea 
biomaterialelor (de culoare gri închis) – care ulteri-
or va fi transformat urmând succesiunea normală a 
proceselor biologice, în ţesut osos de neoformaţie.

REZULTATE

Simbolizare Tibie Dreaptă Proximal – TiNb1/HA4E4
FIGURA 4. Detaliu privind interfața TiNb1/HA4E4 – 
țesut osos; se observă țesutul biologic osos în etapa 
de remodelare structurală, morfologică şi funcțională în 
contact cu proba test

FIGURA 1. Proba implantului cilindric TiNb1/HA4E4 
inserat în tibia de iepure

FIGURA 2. Detaliu privind interfața TiNb1/HA4E4 – 
țesut osos; se observă acolarea osoasă pe structura 
poroasă a probei test

FIGURA 3. Detaliu privind interfața TiNb1/HA4E4 – 
țesut osos; se observă formarea țesutului osos nou în 
partea stângă a imaginii (interior) intricat cu zone de 
țesut fibros în partea dreaptă (exterior)
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DISCUŢIE. CONCLUZII

 – Indiferent de tipul probelor, s-a constatat bio-
integrarea probei test TiNb1/HA4E4;

 – Viteza de transformare a ţesutului fibros peri-
implantar în ţesut osos neodiferenţiat, re-
spectiv „calcificarea“ ţesutului fibros periim-
plantar a fost semnificativ mai mare din 
punct de vedere calitativ şi cantitativ pentru 
probele pe care s-a depus hidroxiapatită;

 – Metoda de depunere hidrodermal-electrochi-
mică a hidroxiapatitei pe suprafaţa implantu-
lui este eficientă oferind stabilitate biomeca-
nică la inserţie, neexistând zone de defect 

TABELUL 1. Rezultatele compoziţionale cantitative corespunzătoare spectrului de emisie a radiaţiilor X

Tinb1/Ha4e4

Kv: 25.00 Tilt: 0.00 Take-off: 35.00 Tc: 100.0

Detector Type: UTW-Sapphire Resolution: 128.10 Lsec: 29

EDAX ZAF Quantification Standardless  

Element Normalized

SEC Table: Default

Element Wt % At % K-Ratio  Z  A  F

C K 45.11 61.61 0.1413 1.0264 0.305 1.0003

O K 24.2 24.82 0.0294 1.0107 0.1202 1.0001

P K 8.42 4.46 0.0687 0.941 0.86 1.0088

CaK 22.27 9.11 0.2106 0.9435 1.0025 1

Total 100 100

Element Net Inte. Bkgd Inte. Inte. Error P/B

C K 7.44 0.2 6.89 37

O K 4.66 0.2 8.84 23.17

P K 24.82 1.51 3.89 16.47

CaK 59.72 0.8 2.4 74.29

FIGURA 5. Spectru de emisie a radiaţiilor X obţinut 
prin investigarea compoziţională a osului nou format la 
interfaţa cu proba TiNb1/HA4E4

prin pierdere de masă de placat rezultate ac-
tului mecanic de inserţie prin percuţie;

 – Elementele imagistice observate şi descrise 
permit apreciere reală a influenţei modului 
de pregătire a suprafeţei metalice asupra pro-
cesului complex de biointegrare a probei 
TiNb1/HA4E4;

 – Pentru nici una dintre probe nu au fost obser-
vate procese de osteoliză periimplantară sau 
zone de necroză tisulară osoasă, ceea ce do-
vedeşte existenţa unei interacţiuni favorabile 
între biomaterialul implantat şi structura bio-
logică (ţesutul osos).
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