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Powdet metalIurgy as an altetnatiue method of animal bone implant ptoduction

Summary
Dental implants are more and more popular in prosthetic reconstruction in regular as well as in veterinar_v

medicine. Unfońunately the high price of implants limits the scope of their,usage. That is why research on new
technologies is being conducted. The aim of this study was to present the most popular implant materials,
methods of surface modification and evaluation of porous CoCrMo implants in vivo. The experimental stud-
ies were performed on, 56 White New Zealand rabbits. After extraction of the inferior left incisors,
CoCrMo+TCŁ CoCrMo, titanium implants were placed into the prepared canals. In cases of CoCrMo+TCP
implants, osteoid tissue was observed after 3 weeks. F'ull osteointegration was achieved in CoCrMo and
CoCoMo+TCP implants.
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Wszczepy śródkostne z powodzeniem stosuje się od
wielu lat w medycynie. Są powszechnie używane
w uzupełnianiu brakow zębowych, jako elementy sta-
nowiące filary przyszłej odbudowy protetycznej lub
jako protezy stawów biodrowych, kolanowych. Coraz
większą popularno ści ą cie szy s ię też implantoprotety-
kauzwtęrząt (10).

Imp lanty zęb owe wykonywane s ą główn ie z ty tanu,
dzięki jego doskonaĘm właściwościom wytrzymałoś-
ciowym, odporności korozyj nej i biokompatybilno ści.
Nie stosuje się wszczepow z czystego tytanu. Miesza
się go z innymi pierwiastkami w celu poprawy jego
plastyczności i własności mechanic znych. Najbardziej
powszechnym stopem implantacyjnym j est połącze-
nie tytanu z glinem i wanadem Ti6Al4V. W chwili
obecnej prowadzi się jednak intensywne badania nad
otr4lmaniem nowych stopów Ętanu o 1eszcze lepszych
właściwościach fizykochemicznych. Dowiedziono, że
perspektywiczne znaczenie dla chirurgii kostnej mają
stopy Ętanu z domieszkąglinu, niobu, tantalu (9). Sto-
py te pr ezenhrj ą b ardzo dobre właściwo ś ci mechani cz -
ne, a ich biokompatybilność i odporność korozyjna
może się okazać lepsza od konwencjonalnych stopów
(7). Duże nadzieje wiĘe się z progresylvnym zastę-
powaniem §tanu cyrkonem, co powoduje wzrost sprę-
zystości i twardości (1a), Zwiększenie modułu elas-
tyczności o ll3-2l3 w stopie Ti1313Nbl3Zr ma dużę

znaczenię w przenoszeniu sił na kość otaczającą
wszczep. Wzrost elastycznoś ci w szczepu pozytyłvnie
wpływa na przebudowę kości, a co za tym idzie - na
jej gojenie (3, 11).

Przez wiele lat stopem, ktory dominował w chirur-
gii kostnej był stop nabazie kobaltu, chromu i molib-
denu typu Mtalium. Począwszy od wynalezienia go
w latach 30. XX wieku do chwili obecnej jest szeroko
stosowany, głownie do wytwarzania endoprotez sta-
wów i elementów zespalających w chirurgii orlope-
dycznej. Przęz wiele lat stanowił tęż matęriał do pro-
dukcj i wszczepów zęb owych, Iecz zo staŁ vłyp aĘ z tej
dziedziny medycyny po upowszechnieniu wszczepów
tytanowych.

Tytanjest drogim materiałem. Próby zmtany składu
chemicznego i fazowego stopow §rtanowych nie wpĘ-
wają znacząco na zmniejszenie ich ceny. Natomiast
stopy CoCrMo mogąbyć otrzymyrvane w Polsce, a ich
cena jest znacznieniższaniż stopow tytanowych. Dla-
tego w rodzimych laboratoriach podjęto probę stwo-
rzenia systemu wszczepów śródkostnych opartych na
stopie kobaltowo-chromo-molibdenowym otrzyma-
nym metodąmetalurgii proszków. Ta nowatorska tech-
nika metalurgiczna polega na sproszkowaniu litego
stopu CoCrMo, a następnie, po odsianiu frakcji o wy-
miarach 20-200 pm, na prasowaniu jej w prasie hy-
draulicznej pod ciśnieniem 800 MPa i spiekaniu w tem-



pęraturze 1250"C. W celu nadania wypraskom odpo-
wiednich właściwości, stosuje się dokańczającą ob-
róbkę cieplną (4). Taka metoda wytwarzaniawszcze-
pów pozwala na otrzymanie implantu o zaplanowa-
ny ch z gory właściwościach wYrąmałościowych i od-
powiedniej porowatości powierzchni. Porowate stopy
wytrzymałością nie ustępują stopom litiłn. Dodatko-
wązaletątej techniki jest możliwość tworzenia kom-
pozytów zmatęriałami ceramicznymi. takimi jak: hy-
droksyapaĄrt, trój fosforan wapnia, bioszkło.

Porowata powierzchnia wszczepów ma kluczowe
znaczenię w wytworzeniu mechanicznego poŁączenia
z kością. Dowiedziono, że wszazępy o powierzchni
p orowatej wykazuj ą wcze śniej szy i p ełniej s zy kontakt
z kością w porównaniu z wszczepami o gładkiej po-
wierzchni (6). Ilość kości pozostająca w kontakcie
zwszczępęm o powierzchni porowatej jest po 6 mie-
siącach o ])Yo Wższa w porównaniu z wszczepami
opracow}.,\^/anymi mechanicznie (13). Wszczep o po-
wierzchni modyfikowanej mechaniczntę musi być
około 30-40% większy, aby zapewnic powierzchnię
kontaktu zbliżoną do wszczępów porowatych. Siła
potrzebna do wyciągnięcta wszczepu o powierzchni
modyfikowanej jest pięciokrotnie vłyższa w stosunku
do siĘ wymaganej na usunięcie wszczepu o tradycyj-
nej powierzchni (5). Najbardziej popularną metodą
lwytw arzania porowatej powierzchni j est natrysk plaz-
mowy. Często stosuje się też bombardowanie po-
wierzchni tlenkami tytanu i aluminium (2). Porowatą
powierzchnię wszczepów mozna rowniez uzyskac,
wytrawiaj ąc j ą kwasem. Wielu autorów uw aża j ednak,
że cząsteczki kwasu mogąpozostawać na powierzch-
niwszczepu, doprowadzając do jego osłabienia Lprzy-
czynlać się do wywoływania odpowiedzi zapalnej
ustroj u (2). Wprow adzenie nowatorskiej metody otrzy -
mania porowatych wszczepów, jukąjest metalurgia
proszków, pozvvala nauzyskanie porowatej powierzch-
ni wszczepu w procesie j ego wytwarzania,bęzkonlecz-
ności dodatkowej ingerencji.

Popularną metodą modyfikacj i wszczepów metaltcz-
nych jest nanoszenie na ich powierzchnię powłok z ce-
ramtcznychfosforanów.Najbardziejznanymprzedsta-
wicielem tej grupy materiałów jest hydroksyapatyt
(HA). Dzięki stopniowemu rozkładaniu warstw hy-
droksyapaĄrtowych z pow ierzchni wszczepu, uwalnia-
niu jonów wapnia i fosforu orazprzyłączeniujonow
z otoczenia dochodzi do bezpośrednie go połączenia
wszczepu z tkankąkostną. Materiały ceramiczne nie
zatykają porów na powierzchni wszczepu, co nadal
umozliwia wrastanie kości (12). Z więIu przęprowa-
dzonych badahwynika, ze procent kości pozostającej
w kontakcie z wszczępem o powierzchni modyfiko-
wanej HA jest vłyższy w porównaniu z powierzchnią
po natrysku plazmowym. Nie ma to jednak znacząaę-
go wp łyuĄl na utr zy mani e p o row a Ę ch w szc zep ów, c o
wykazano testami wypychania, Zdanta co do zastoso-
wania powłok z cęTamlcznych fosforanów, takich jak
HA czy trójfosforan wapnia (TCP) są podzielone, na

Ryc. 1. Porowate wszczepy CoCrMo,
CoCrMo + TCĘ tytan

skutekpostępującej
resorpcji HA i zastę-
powanla go ptzez
tkankęŁączną. Pro-
cesy te sąszczegól-
nienasilone wprzy-
padku HA o niskim
stopniu Wystaliza-
cji i TCP (15). Wadą
warstw powierzch-
niowych jest rów-
niężmożItwość ich
pękania na granicy
poŁączenia z meta-
1owym wszcze-
pem, na skutek od-
działywujących na
nie sił. We wszcze-
pach otrzymanych
metodą metalurgii
proszków układcę-
ramiczna powło-
ka-wszczep zostaŁ
wyeliminowany,
poniewaz wszczep
jest kompozytem

Ryc. 2. Wszczep CoCrMo przygoto-
wany do wprowadzenia w wytworzo-
ny kanał

proszku CoCrMo i np. biomatęriaŁu ceramicznego,
takiego jak: bioszkło, hydroksyapatyt, TCP.

Celem badaibyło określenie zachowania się poro-
watych wszczepów stopu CoCrMo w tkance kostnej,

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na 56 królikach rasy nowoze-

landzkiej, Badaniom poddano trzy rodzaje wszczepów.
Pierwszy składał się z kompozytu: porowaty stop CoCrMo
+ TCĘ drugi z czystego porowatego stopu CoCrMo,trzeci

ze stopu tytanu Ti6Al4V. Po usunięciu dolnego siekacza
lewego formowano kanał w kości wieńłem o średnicy nie-
znacznie mniejszej niz średnica badanych wszczepów.
W tak przygotowane łoże kostne wprowadzano badane
w szczepy. W szczepy kobaltowo-chromowo-molibdenowe
mtaĘ kształt walca o średnicy 3 mm i wysokości 5 mm
(ryc. 1, 2).Wszczep tytanowy miał kształt śruby uzywanej
do rekonstrukcji kości systemu MARTIN o średnicy 1 mm
i wysokości 3 mm. Dla śruby przygotowywano kanał wier-
tłem zestawu MARTIN w bocznej ścianie zębodołu po usu-
nięciu zęba siecznego dolnego. Badania kliniczne, radiolo-
giczne i histopatologiczne tkanek z okolicy wszczepu i na-
rządów wewnętrznych (wątroba i nerki) przeprowadzono
w 3. dobie, I., 3,, 6., 72., 24., 52. tygodniu doświadczenia,
a badania laboratoryjne krwi w 1., 6., I2.,24.,52. tygodniu.

Wyniki iomówienie
Wykonane badania wykazaĘ, że jużpo 3 tygodniach

wokoł wszczepu CoCrMo + TCP była obecna tkanka
ko stnawa z llcznymi belec zkami ko stnymi i o steoblas -
tami (ryc. 3, 4). Wprawdzie w kolejnych okresach do
wszczępu przylegała tkanka łączna,Iecz po półrocz-
nym okresie kontrolnymmożna było stwierdztó doj-



Ryc. 3. Rentgenogram boczny żuchwy, strona lewa. CoCrMo
+ TCŁ 21. doba. Widoczne przejaśnienie wokół wszczepu,
o wysyceniu kości, lecz bez obecności beleczkowania

wszczępy CoCrMo połączyĘ sięzkoŚcią jużpo3Ę-
godniach. Wątpliwości moze budzić obecność tkanki
Łącznej wokoł tychwszczepów w następnym okresie
badawczym. Prawdopodobnie doszło do resorpcji TCP
i zastąpienia go tkankąłączną. Wszczepy otrzymane
metodąmetalurgii proszkow mogąbyc altematywą dla
tytanu. Ich zaletą jest znacznie niższa cena i możli-
wość otrzymywania stopu w kraju, bez konieczności
importowania składników stopu z zagran|cy. Mozli-
wo ść tworzenia kompo zytow z biomatęrtałami cer a-
micznymi umozliwia uzyskanie wszczepu o optymal-
nych właściwościach. Ponad 70-1etnie pozytywne doś-
wiadczenia ze stopami typu Vitalium dodatkowo skła-
niają do poszukiwania nowatorskich metod modyf,r-
kacji tych sprawdzonych stopów. Stworzenie systemu
wszczepów środkostnych, maj ących zastępow ac br a-
kujące zęby u zwierząt, ktory miałby równocześnie
przystępną cenę, mógłby spopularyzować tę formę le-
czenla na polu weterynarii, a w przyszłości wprowa-
dzenię porowatych wszczepów w klinice człowieka.
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Ryc. 4. Kanał zębodołu pokryty tkanką kostnawą, CoCrMo
+ TCŁ 21. doba. Barw. H.E,, pow. 50x

rzaŁątkankę kostną. Wokół wszczepu CoCrMo tkan-
ka kostna była obecnapo 6 Ęgodniach. Do wszczepu
tytano we g o pr zyle gała tkanka łąc zna włokni sta i mo ż -
na było stwierdzić cechy przewlekłego stanu zapalne-
go. Badania laboratoryjne krwi nie przekraczały przy-
j ęłch nofin, pomimo stwierdzony ch r ożnic statystycz-
nych między grupami badanymi a grupą kontrolną,
Badania histopatololgiczne wątroby i nerek wykazaĘ
ich prawidłowy obraz, co świadczy o dobrej odpor-
ności korozyjnej badanych wszczepów in vivo.Bada-
nia laboratoryjne odporności korozyjnej porowatych
wszczepów CoCrMo vnrykazaĘ, że jest ona zbliżona
do odpomości odlewniczych stopów CoCrMo, przy
średniej porowatości wynoszącęj 12% (I).

W chwili obecnej najbardziej popularnym materia-
łem do :lu1utw arzania w szczepow śródko stnych j est ty-
tan. Wszystkie zabiegi, jakim poddaje się wszczepy,
mająna celu polepszenie ich właściwości mechanicz-
nych, odporności korozyjnej i biokombatybilności,
Wytworzeniu idealnego wszczepu przyświeca głow-
ny cel, j akim j e st o siągnięcie o steointe gracj i, czylt b ez-
pośredniego połączenia metalowego wszczępu z koś-
ciąbezpośrednictwa tkanki łącznej (8). Na podstawie
przeprowadzonych badań stwierdzono, Ze porowate


