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Rezumat: Utilizarea biomaterialelor pentru implantare în ţesuturile dure capătă o amploare tot mai 
mare odată cu trecerea timpului. Fiind materiale heteroloag este foarte important ca înainte de 
utilizarea oricărui material de implant, el să fie foarte minuţios testat din mai multe puncte de vedere. 
Implantul trebuie să posede calităţi speciale pentru ca el să fie tolerat de organism, chiar dacă acesta îl 
percepe ca pe un corp străin. În acelaşi timp, implantul trebuie să permită proliferarea corespunzătoare 
a ţesuturilor reparatorii în jurul său, până la încorporarea lui totală în ţesutul dur (os). Încorporarea 
trebuie să fie atât de bine făcută încât să-i asigure implantului stabilitate/rezistenţă la solicitările 
mecanice (presiuni, tracţiuni etc.) la care urmează să fie supusă zona în care este el inserat. Pentru ca 
organismul să-l tolereze cât mai bine şi să-l încorporeze cât mai solid în ţesutul dur, materialul 
implantului trebuie să aibă o serie de proprietăţi specifice. Aceste proprietăţi se referă în special la 
aspecte de biocompatibilitate, construcţie implant şi biomecanică (Osborn şi Newesly, 1980). 
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Abstract: As years passed by, the use of biomaterials for implants in hard tissues became more 
commonly used. Since they are heterologous materials, it is extremely important that before using any 
implant material, it is minutely tested from different points of view. The implant has to display special 
characteristics so that it may be accepted by the body, even if it is perceived as a foreign object. At the 
same time, the implant has to allow the appropriate proliferation of the repairing tissues around it till it 
is totally incorporated in the hard tissue (bone). The incorporation has to be so well made so that the 
implant is stable/resistant to the mechanical demands (pressures, pulls etc.) that will act upon the region 
where it shall be inserted. The implant material needs to display specific characteristics so that the body 
accepts it as best as possible and incorporates it extremely well in the hard tissue. These properties refer 
especially to aspects of biocompatibility, implant construction and biomechanics (Osborn and Newesly, 
1980). 
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INTRODUCERE 
Osteointegrarea implanturilor este un proces complex 

care se derulează pe o perioadă relativ lungă de timp. 
Utilizarea biomaterialelor pentru implantare în 

ţesuturile dure capătă o amploare tot mai mare odată cu trecerea 
timpului. Fiind materiale heteroloage este foarte important ca 
înainte de utilizarea oricărui material de implant, el să fie foarte 
minuţios testat din mai multe puncte de vedere.(3) 

Implantul trebuie să posede calităţi speciale pentru ca 
el să fie tolerat de organism, chiar dacă acesta îl percepe ca pe 
un corp străin.(6)  

Viteza cu care ea se derulează este destul de lentă, dar 
nu este aceeaşi pe toată perioada, existând diferenţe uneori mari 
de la o perioadă la alta. Mai mult, această viteză poate fi 
influenţată în măsură foarte mare de calităţile implantului 
utilizat.(1)  

Ţinând cont de aceste aspecte am considerat oportun 
să investigăm procesele de osteointegrare a unui implant 
consacrat în practica stomatologică (implantul de titan) 
comparativ cu unul de ultimă oră (implantul de zirconiu) care 
este din ce în ce mai apreciat în ultima vreme. Pentru evaluarea 
rezultatelor obţinute pe parcursul perioadei experimentale se 
poate apela la microscopie optică sau electronică, fiecare cu 
avantaje şi limite (Jansen, 2003). 

MATERIAL ȘI METODĂ DE LUCRU 
Alegerea iepurelui ca animal de experienţă a avut la 

bază anumite criterii obiective. Astfel, grosimea peretelui 
diafizei osului femural la iepure este potrivită pentru testarea 
acestor tipuri de implanturi care se îngroapă total în os şi 
pătrund parţial şi în cavitatea medulară. Aceste aspecte sunt 
foarte importante din punctul de vedere al urmăririi proceselor 
de osteointegrare, oferind informaţii despre tolerabilitatea 
ţesuturilor gazdă la implant, viteza de proliferare a ţesuturilor 
care îmbracă implantul şi dacă implantul este învelit parţial sau 
total în os nou format şi pe porţiunea care depăşeşte peretele 
diafizar spre canalul medular.  

Prezentul studiu a fost efectuat pe 8 iepuri de casă 
metişi în vârstă de 7 luni, crescuţi în biobaza Facultăţii de 
Medicină şi Farmacie Oradea. Materialele utilizate în 
experiment au fost implanturi de titan și zirconiu în formă de 
șurub cu lungimea de 5mm şi grosime de 2,5mm care au fost 
inserate în zona mijlocie a osului femural, în acelaşi femur de 
iepure, unul lângă celălalt. 

Pentru efectuarea studiilor, atât cu ajutorul 
microscopului electronic SEM, cât şi cu stereolupa, fragmentul 
de femur recoltat a fost fixat într-o soluţie de glutaraldehidă 
2,7% în tampon fosfat 0,1 M, timp de două zile, la temperatura 
camerei, apoi au fost deshidratate timp de 3 zile, acoperite cu Au 
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şi în final examinate. 
 
Figura nr. 1. Aspectul radiologic al poziţiei implantelor pe 
acelaşi femur 

 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Animalul a fost anesteziat general după un protocol  

care a constat într-un amestec de două substanţe. S-a administrat 
Ketamină 0,5ml/kg şi Xilazină 0,25ml/kg, iar postoperator un 
antibiotic Enroxil 0,7ml/kg timp de 5 zile. Cele două tipuri de 
implanturi au fost plasate în acelaşi femur la o distanţă între ele 
de aproximativ 1,5-2cm, efectuându-se imediat după implantare 
și un control radiologic. Procedeul chirurgical a fost astfel ales 
încât implantul a fost introdus în masa osoasă a femurului până 
când extremitatea implantului a coincis cu suprafaţa osului. 
Scopul abordării unui astfel de procedeu a fost acela de a 
evidenţia formarea noului ţesut osos şi proliferarea 
osteoblastelor din jurul implantului, atât la suprafaţa osului, cât 
şi partea opusă în interiorul canalului medular. Cuantificarea 
rezultatelor şi interpretarea lor am efectuat-o la un interval de 60 
de zile de la implantare. În acest context, studiul comparativ are 
ca şi criteriu de evaluare natura compoziţiei chimice a 
implantului. Desigur, perioada de timp aleasă nu reprezintă un 
reper standardizat. Ea poate fi aleasă arbitrar în funcţie de 
obiectivul propus. 

Formarea osului spongios în jurul implantelor  este 
ilustrată prin imagini de microscopie electronică (figurile nr. 2, 
3). 
 
Figura nr. 2. Ti60zi Vârful implantului pătruns în camera 
medulară înconjurat intim de țesut osos spongios 

 
 
Figura nr. 3. Implantul de Zr60zi aflat în camera medulară, 
complet înglobat de țesutul osos spongios 

 
Spre camera medulară, ţesutul compact este acoperit 

de ţesut spongios. Datorită acestei tehnici am putut pune în 

evidenţă pe spirele celor două tipuri de implant, formarea 
structurii osoase şi dispunerea acestora pe suprafaţa spirelor. 
 
Figura nr. 4. Ti60zi Detaliu din zona de ieșire a implantului 
în camera medulară  

 
 
Figura nr. 5. Zr60zi Aderența fermă a țesutului osos 
spongios la suprafața implantului 

 
În continuare vom prezenta aceleaşi procese de 

evoluţie și evidenţierea structurilor osoase nou formate, dar de 
data aceasta cu ajutorul stereolupei. 
 
Figura nr. 6. Ti60zi Vârful implantului Ti60zi văzut în 
camera medulară 

 
 
Figura nr. 7. Zr60zi Implantul este complet înglobat și ob. 
1,5 xintim înconjurat de țesut osos spongios 1x 

 
Examinările cu microscopul SEM și cu stereolupa 

permit doar vizualizări ale suprafețelor preparatelor studiate, nu 
și caracterizarea și detaliile structurilor histologice și celulare 
componente. Ambele implante sunt foarte bine înglobate, intim 
și ferm fixate de țesutul osos neoformat înconjurător, cu 
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menţiunea că implantul de Zr, după 60 zile de la implantare este 
mai bine fixat în masa osoasă neoformată. 

 
CONCLUZII 

Studiile noastre evidenţiază o înglobare bună  în masa 
osoasă a celor două tipuri de implante luate în studiu. Studiul 
comparativ prin microscopie electronică evidenţiază că 
implantul de Zr se fixează mult mai bine în masa osoasă 
neoformată în raport cu cel de Ti, contribuind astfel la o 
stabilitate mai bună pe termen lung a implantului.  
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