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Do badań w mikroskopie skaningowym i oceny składu
pierwiastkowego miejsca kontakfu wszczepu i tkanki kost-
nej wykorzystano kości udowe prawe l2kóz zróżnychokłe-
sów ob s erwacj i. Ko ść udową wraz z trzpl eniem węglowym,
konserwowaną w 1 0% zbuforowanym formaldehydzie, mo-
cowano w imadle i piłkąręcznącięto w taki sposób, aby uzys-
kać dwa plastry będące przekrojem poprzęcznym kości
i wszczepu. Pierwszy z nich wycinany był z dolnej części
krętarza większego, drugi zaś z okolicy końca trzpienia.

Badania przeprowadzono w mikroskopie skaningowym
Joel 5400 w powiększeniu 50 x.

Skład pierwiastków w wybranych częściach kości udo-
wej wraz z wszczepem badano mikrosondą rentgenowską
wzdłuż linii prostej wytyczonej od wszczepu -poprzezmiej-
sce kontaktu trzpienia z kością - do kości udowej. Długość
odcinka, wzdŁuż którego badano rozl<ł.ad pierwiastków wy-
nosiła I,5-2,5 milimetrów (ryc. 1).Oceniano udział ilościo-
wy następujących pierwiastków: wapnia, fosforu. węgla, tlenu
i żelaza na podstawie intensyłvności ich obecności.

Pobrane kości udowe prawe wrazzwęglowymi trzpienia-
mi przeznaczone do badah histopatologicznych zanutzano
w 10oń zbuforowanym formaldehydzie w ce|u ich utrwale-
nia. Po 24 godzlnach utrwalania z badanej kości udowej
wycinano ręcznąpiłkąprobkę w kształcie WĘka o grubości
ok. 5-10 milimetrów. Miejsce pobrania krĘka usytuowane
było w każdym przypadku w okolicy dolnego brzegu kręta-
rza większego. Uzyskany krązek wrazz fragmentem trzpie-
nia węglowego poddawano odwapnieniu elektrol itycznemu.
Po zakończonym odwapnięniu zcieiczano, w miarę potrze-
by, kra7ek kostny do grubości 5 milimetrów. Tak uzyskaną
próbkę zatapiano w parafinie (Paraplast Plus - Sigma) i z
pomocąmikrotomu pozyskiwano skrawki parafinowe o gru-
bości 6 mikrometrów.

Skrawki barwiono hem atoksyl i nąi e ozyną. Preparaty oce-
niano w mikroskopie świetlnyn BX 50 Olympus w powięk-
szeniach 50 x, l00 x,200 x i 400 x.

Wyniki i omówienie

P rzy ży ciowo uzy skane wyniki b adań radi o lo gi cznych
w większoś ci przypadków wykazały wyrażne zacięnie-
nie w okolicy dalszego końca trzpienta protezy, które
wrazzupływem czasu stawało się intensywniejsze i roz-
ciągało się w kierunku bliższym wszczepu, obejmując
stopniowo cały trzpień. Proces ten zawszę zaczynał się
w okolicy dalszego końca wszczepuiwraz z upływem
czasu postępował ku górze (ryc. 2 i 3).

Obrazuzyskany w mikroskopie świetlnym ze wszyst-
kich okresów obserwacyjnych wskazyrvał na toczący się
proces ciągłej przebudowy tkanki wokół wszczepu. Roz-
plem osteoklastów i osteoblastów w miejscu kontaktu
wszczepu i kości udowej, odpowiedzialnych zaprzebl-
dowę i tworzenie tkanki kostnej wokół implantu, wi-
doczny był we wszystkich preparatach ze wszystkich
okresow obserwacyj nych.

Na podstawie ana|izy obrazów uzyskanych ptzy po-
mocy mikroskopu skaningowego stwierdzono bezpo-
średnie przyleganie wszczepu do kości udowej (ryc. l)

Wyniki badań uzyskanych z wykorzystaniem mikro-
sondy rentgenowskiej dowodzą obecności pierwiastków
charakterystycznych dla tkanki kostnej, a więc wapnia

i fosforu w miejscach przylegania trzpienia do kości.
W kazdym przypadku stwierdzano takze obecność tle-
nu i węgla. W miejscu kontaktu wszczepu i kości wraz
z upłyłvem czasu dochodzlło do zwiększonej intensyw-
ności obecności wapnia i fosforu. W czasie obserwacji
tr-wającej dfużej niz 3 miesiącekażdorazowo stwierdza-
no taWe obecność żelaza. W zadnej próbce pozyskanej
z 3-miesięcznęgo okresu obserwacji nie stwierdzono
obecności tego pierwiastka.

Nalezy zalważyó, ze jeśli stwierdzano obecność ze-
laza,to zazwyczaj intensywność jego obecności kształ-
towała sięmniej więcej naĘm samympoziomie wzdŁuż
całej badanej linii (tab. 1).

Wraz z upłlłvem czasu niewielkim zmianom ulegał
poziom węgla. W pierwszych badaniach obserwowano
wyrażnie wyższąlntensyrvność obecności węgla po stro-
nie wszczepl niż kości. W dfuzszych okresach obser-

Ryc. 1. Przykładowy przekrój poprzeczny przezkość wraz
z trzpieniem węglowym w obrazie z mikroskopu skaningo-
wego. Widoczna linia, wzdłuż której badano rozkład pier-
wiastkóq przebiegająca od kości do wszczepu. Koza nr 2,
obserwacja trzymiesięczna, powiększenie 50 x

Ryc. 2. Kontrola radiologicz-
na po 2 miesiącach od zabie-
gu (koza nr 8). Widoczne za-
cienienie w okolicy dalszego
końca trzpienia węglowego
w kości udowej

Ryc. 3. Kontrola radiologicz-
na po 7 miesiącach od opera-
cji (koza nr 8). Widoczny ob-
rys całego trzpienia węglowe-
go w kości udowej



Tab. l. Wpływ czasu na wybrane parametry na pograniczu kość-wszczep

Badana cecha
123

Widoczny w badaniu
ladiologicznym cień
wokół wszczepu

Gharckterystyka obtazu
histopatologicznego

PrryIeganie wszczepu
do kości widoczne
w mikloskopie skaningowym

Analiza składu
pierwiastkowego:

Ga

Fe

Koniec dalsry tnpienia
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i osteobIasty
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Cały trzpień
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wacyj nych stwierdzano nieznaczne zmni ej sz enie inten-
sywności obecności tego pierwiastka po stronie wszcze-
pu (tab. 1).

Biomateriały węglowe stosowane obecnie nie powo-
dują powstawania odczynów tkankowych, nie działają
karcinogennie (1 1, 14). Kompozyty węglowe są kilku-
krotnie mniej sztywnę niż metale, a kompozyt węgiel-
żyw ica epoksydowa ma sztyrvność dzi esięciokrotnie

mniejszą niz metal. Moduł Younga tego materiału jest
jedynie około 3 ruzy większy od modułu Younga kości
(5,6, 14).

Badania wszczepów kompozytowych pokrytych hy-
droksyapatytem dowodzą, że pokrycie to powoduje
zwiększeni e wytrzymałości na ścinanie złącza kośc
wszczep (6). W obrazie mikroskopu skaningowego

stwierdzano także bezpośredni kontakt między kością
a kompozytem węgiel Ąwica epoksydowa pokryĘm
hydroksyapa§łem. Stwierdzono, ze obecność hydroksy-
apaĘtu na powierzchni wszczepu wpĄrva korzystnie na
tworzenie się nowej tkanki kostnej wokół wszczepu.
Jednakze wyniki te opierały się na badaniach in vitro
i in vivo zaprojektowanych tak, że wszczepy zbadanę-
go kompozytu umieszczano w miejscach nie podlega-
jących obciązeniom i napręzeniom (I,2, 6, 14, 76).

Wyniki pr zy ży ctor*llch b adań radi o lo gicz ny ch prze -
prowadzone go do świa dczenia wskazuj ą na poj awieni e
się cienia o wysyceniu tkanki kostnej w bezpośrednim
otoczeniu wszczepu począwszy od pierwszych kontroli

rent genowskich. Teore ty cznie mo gą być dw ie pr zy czy -
ny tego zjawiska. Zródłem zacienienia o wysyceniu
kości mogłaby byó albo hydroksyapaĘtowa powłoka
trzpienia pTotezy, albo też tworząca się wokół trzpienia
młoda tkanka kostna, Możliwoś c plerwszątrzeba od razu
odrzucic. Gdyby bowiem cień pochodzlł od elektrofo-
retycznie naniesionego na trzpień hydroksyapaĘtu, to
byłby on widoczny w pierwszych badaniach radiologicz-
t,tych, otaczając dookoła caĘ trzpieh. Cień ten byłby
oczywiście widoczny na wszystkich rentgenogramach
operowanych zwierząt Jest jednak zupełnie inaczej.
Proces zaczyna się w okolicy dalszego końca wszczepu
iwraz z upływem czasu postępuje ku gorzę. Nalezy za-
temprzyjąc, ze wokół trzpieniaprotezy powstaje stop-
niowo młoda tkanka kostna.

Badania histologiczn ę także potwierdzaj ą obecno ść
tkanki kostnej w bezpośrednim sąsiedztwte wszczepu.
Obraz widoczny w mikroskopie świetlnym świadczył
o ukierunkowaniu reakcji organizmu na uprzątnięcie
marhvych czy uszkodzonych komórek z jamy szpiko-
wej oraz postępujapą odnowę uszkodzonej kości w tym
miejscu wTaz z nawarstwianiem tkanki kostnej sploto-
watej wokół wszczepu. Porównując wyniki badań hi-
stologicznych z badaniarni radiologicznymi z tego sa-
me g o okre s u nale ży zalw aĘ ó, ż e tkanka ł ąc ztla w ido c z -
na w mikroskopie świetlnym w badaniu rentgenow-
skim jest miejscowo zmineralizowana. W badaniu mi-
kroskopowym nie stwierdzono, aby tkanka granicząca



zwszczepem miała cechy tkanki kostnej zbite1, ale wy-
glądem swym przypominała tkankę kostną splotowatą.

Na podstawie analizy obrazów uzyskanych przy po-
mocy mikloskopu skaningowego mozna było stwierdzić
bezpośrednie przyleganie wszczepu do kości udowej
(ryc. 1 ). Skład pierwiastków tej okolicy - badany z uży -
ciem mikrosondy rentgenowskiej zmieniał się w cza-
sie. W kazdym przypadku w składzie pierwiastkowym
pogranicza obserwowano obecnośc tlenu, węgla, a tak-
że wapnia i fosforu - pierwiastków odpowiedzialnych
zamineralizację tkanki kostnej (tab. l). Początkowo po
stronie wszczępll stwierdzano mniejszą ilość wapnia
i fosforu niz po stronie kości. Poziom węgla zaś był
wysoki po stronie wszczeplw porównaniu z poziomem
p o stroni e ko ś c i. T a wyr ażna r ożntca p o ziomu pi erwiast-
ków w pierwszych badaniach jest oczywista. W kolej-
nych badaniach wykazano wysokie poziomy wapnia
i fosforu w miejscu przylegania wszczepu do kości. Bio-
rąc pod uwagę wyniki badań radiologicznych i histopa-
tologicznychna\eży uz4gć, ze obecność wapnia i fosfo-
ru w tym miejscu związana jest z pojawieniem się mło-
dej tkanki kostnej.

We wszystkich próbkach pozyskanych z okresów
obserwacyjnych dfuższych niż 3 miesiące zanotowano
obecność żelaza. Pojawienie się go nie było zatemprzy-
padkowe i nie wynikało, na przykład, z zanieczyszcze-
nia pola przekroju kości opiłkami stali przy przygoto-
wyr;vaniu próbek do badań, bo gdyby tak było, stwięr-
dzono by obecnośc żelaza we wszystkich okresach ob-
serwacyjnych.

Obecność żelaza świadczyć moze o pojawieniu się na-
czyń krwionośnych w bez,pośrqdnim otoczeniu wszcze-
pu. Nalezałoby zastanowiĆlsięj dlaczego brak jest tego
pierwiastka w pierwszych badaniach po okresie 3 mie-
s i ęcy. Prze c ież pr zy ży ciowo badani em radi olo giczny m
stwierdzano pojawienie się cienia w okolicy końca
wszczepu. Biorąc pod uwagęwyniki badań histologicz-
nychnależy stwierdzić, ze cieniem tym jest młoda tkan-
ka kostna. Jest ona oczywiście unaczyniona i w badaniu
z lży ciem mikro sondy rentgenowskiej należałoby
stwierdzić obecność nie tylko wapnia, fosforu, alę i że-
laza. Brak tego pierwiastka we wczesnych badaniach
wynikać może z faktu pobrania do badań przekrojów
kości i wszczepu z nięco wyzszego miejsca niz koniu-
szek trzpien ia t protezy, a zatem z wyższego miej sca niz
widocznaw radiogramie, powstającaw tej okolicy mło-
da tkanka kostna. Pobrania przekrojów kości wraz
z wszczepem dokonywano piłką ręczną t nięznaczne
przesunięcie linii cięcia ku górze prawdopodobnie wpĘ-
nęło na uzyskany wynik.

Badania rozkładu pierwiastkow w miejscu kontaktu
trzpieniaprotezy z kością udową nie wskazują na istot-
ne zwiększanie się w czasie ilości węgla po stronie koś-
ci udowej,.co miałoby miejsce, edygy tnryień ulegałroz-
szczepianiu powierzchownemu. Potwierdzaj ą to ob-
razy uzyskane z mikroskopu skaningowego. Wynika
z nich, że trzpień pozostawał we wszystkich okresach
obserwacyjnych w bliskim kontakcie z kością udową
widoczna krawędź wszczepu była gładka (ryc. 1). Ma-
teri ał wyko rzy stany w przeprow adzony m doświadcze-

niu kompozyt węgiel-zywica epoksydowa nie miał
cech porowatości. Tworzenie się tkanki kostnej mozli-
we było zatęmjedynie dookoła trzpienia bez mozliwo-
ści wnikania tkanki kostnej w głąb implantu,

Przeprowadzone wcześni ej badani a vłykazaĘ, że hy -
droksyapatyt dztała bioaktywnie na tworzenie tkanki
kostnej wokół wszczepu w krótkim czasie obserwacji,
(7, ż, 6, 

.I 
4, l 6). W. przeprowadzonym przez nas ekspe-

rymencie wszczepiony materiał podlegał obciązeniom.
Stwierdzono powolne tworzenie się tkanki kostnej wo-
kół wszczepu, od dołu ku goTze. Proces ten był cląeĘ
w czasie - w długich okresach obserwacyjnych ( l2 mie-
sięcy) doĘczył całego wszczepu.

Zastosowanie trzpieni z kompozytu węgiel-zywica
epoksydowa, pokrytych hydroksyapatytem sprzyja two-
rzeniu się tkanki kostnej wokół wszczepu, co jest ko-
rzystne w przypadku trzpieni stawu biodrowego moco-
wanych metodą bezcementową,
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