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REZUMAT 
Degradarea implanturilor în timpul utilizării, după funcţionarea unei perioade de timp în organismul uman, poate să intervină atât din 
cauza defectelor de material, dar şi a contaminării suprafeţei implantului în timpul interveţiei chirurgicale cu instrumentarul chirurgical. 
Lucrarea prezintă rezultatele obţinute în cazul unei tije de şold cimentate ieşite din uz, ca urmare a unor defecte de material. Recuperarea 
şi evaluarea implanturilor degradate devine importantă în procesul de dezvoltare şi în ridicarea calităţii atât în ceea ce priveşte noile 
implanturilor şi dispozitive medicale, cât şi mai ales, în îmbunătăţirea performanţelor unor implanturi uzuale. 
 
ABSTRACT 
During operation inside human bodies, deterioration of the implants may occur as a result of defective material, but as a result of 
contamination of the surface of the implants by surgical instruments during surgical intervention, too. The paper presents the results 
of the investigation of a defective material related failure of a cemented hip stem. It becomes of significant importance the 
retrieving and investigation of the defective implants as a part of the process of the quality and performance improvement of the 
implants and related surgical products. 
 
Cuvinte cheie: implant recuperat, tijă de şold, analiză avarierii, incluziuni nemetalice 

Keywords: retrieved implant, hip stem, failure analysis, non-metallic inclusions 

 

1. INTRODUCERE 

Majoritatea dispozitivelor medicale implantate deservesc 

bine pacienţii, pe toată durata de utilizare, care, uneori, poate 

fi foarte extinsă (zeci de ani în cazul implanturilor perma-

nente, în urma accidentelor unor pacienţi tineri). Comportarea 

unui asemenea dispozitiv în timpul utilizării lui poate fi 

analizată cu ocazia extragerii din organism, ce poate fi 

provocată de o avarie sau de expirarea duratei de implantare. 

Dacă se impune extragerea ca urmare a avarierii (rupere, 

deformare, desprindere) sau a producerii unor complicaţii în 

organism, analiza dispozitivelor medicale avariate este ne-

apărat necesară pentru explicarea cauzelor eşecului.  

În cazul implanturilor pentru sistemul osos, marea 

majoritatea a complicaţiilor clinice, care pot fi evidenţiate 

prin analiza dispozitivelor medicale avariate, pot fi grupate 

în câteva categorii bine definite [1]: 

- avarierea structurală datorată degenerării mate-

rialelor (uzare; fracturare; calcifiere; secţionare); 

- interacţiuni adverse ale ţesutului local (inflamare şi 

infecţie; toxicitate; formarea tumorilor; supracreşterea 

ţesutului); 
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- migrare (deplasarea întregului dispozitiv; embolizarea 

sau dispersia limfatică a fragmentelor de materiale); 

- efecte sistemice sau diverse (alergie). 

Analizele efectuate se pot referi fie la procesele de pro-

iectare şi încercare, care afectează potenţial toate dispozi-

tivele dintr-un anumit lot, fie la condiţiile care au condus la 

defectare în cazul dispozitivului şi al pacientului respectiv. 

Determinarea cauzelor şi a mecanismelor ce contribuie 

la avarierea unui implant sau dispozitiv în urma procesului 

de recuperare şi evaluare a implanturilor poate conduce la o 

serie de concluzii, care pot avea următoarele efecte [2, 3]: 

- modificarea managementului pacientului, prin alege-

rea unui tip diferit de proteză, modificarea celei 

existente ori a dozei de medicaţie terapeutică, moni-

torizarea mai îndeaproape a pacientului prin terapie 

neinvazivă (ecocardiografie sau scanarea osului); 

- dezvăluirea vulnerabilităţii unui tip de proteză 

specific, a unui mod sau mecanism de avariere 

particular, care conduce la intervenţia agenţiilor de 

reglementare, în sensul retragerii din utilizare, 

examinării minuţioase a unui grup de pacienţi cu 

astfel de dispozitive, modificării proiectării, selecţiei 

materialelor sau fabricaţiei; 

- influenţarea litigiilor privind responsabilitatea în 

legătură cu produsul, fie într-un caz individual, fie 

în situaţia implicării mai multor pacienţi. 

Analiza implanturilor extrase poate evidenţia cu precizie 

câteva aspecte ale mecanismului de avariere: 

- existenţa unei deficienţe a modelului; 

- alegerea unor materiale nepotrivite; 

- apariţia avariei din cauza faptului că încercările 

preclinice ale dispozitivului nu au dezvăluit anumite 

defecte de execuţie sau de material, ce devin aparente 

după utilizarea clinică pe scară largă; 

- momentul apariţiei defectului (în timpul fabricaţiei 

sau al implantării); 

- un răspuns fiziologic anormal al pacientului la 

implant (de exemplu, hipersensibilitate sau tendinţă 

spre coagularea sângelui). 

2. REGLEMENTĂRI PRIVIND EVALUAREA 

COMPORTĂRII IMPLANTULUI ÎN 

MEDIUL BIOLOGIC 

Evaluarea implantului fără a lua în considerare ţesutul 

reprezintă o evaluare incompletă, fără a înţelege răspunsul 

mediului gazdă. Se poate anticipa că implanturile şi 

materialele noi pot impune folosirea de tehnici avansate în 

evaluarea interacţiunilor mediu gazdă – biomateriale şi că, 

pentru aceste situaţii, urmează să fie dezvoltate noi tehnici 

analitice [4].  

Protocoalele şi tehnicile analitice pentru evaluarea 

implantului pot fi specificate numai după o consultare 

potrivită, catalogare şi indentificare şi inclusiv o revizuire 

completă a antecedentelor medicale ale pacientului şi după 

radiografiere [2]. 

Standardele pentru recuperarea implanturilor ASTM şi 

ISO [5, 6] au stabilit abordarea pentru analiza implantului 

în trei etape.  

Etapa I presupune identificarea de rutină a dispozitivului 

şi descrierea acestuia. 

Etapa a II-a a analizei (mai detaliată, consumatoare de 

timp, costisitoare) include fotografierea şi analiza nedis-

tructivă a avarierii. Protocoalele etapelor I şi II sunt 

identice pentru diferite tipuri de materiale, ele fiind com-

binate în ASTM F561-05a. 

Protocoalele din etapa a III-a includ tehnici analitice 

distructive, multe dintre ele fiind specifice pentru tipuri de 

materiale particulare şi presupun tehnici separate pentru 

materiale metalice, polimerice şi ceramice. Combinarea 

acestor protocoale asigură ghiduri pentru analiza 

componentelor diferite ale compuşilor şi materialelor. 

Evaluarea unui implant şi a ţesutului gazdă în-

conjurător, când implantul a fost plasat în os, are loc în 

condiţiile în care în jurul lui se formează os, iar ţesutul 

local se calcifiază. Există o serie de standarde, cum sunt: 

- ASTM F561-05a Standard Practice for Retrieval 

and Analysis of Medical Devices, and Associated 

Tissues and Fluids 

- ISO/NP 12891-1: 2007 Retrieval and analysis of 

surgical implants - Part 1: Retrieval and handling  

- ISO 12891-2: 2005 Retrieval and analysis of 

surgical implants - Part 2: Analysis of retrieved 

metallic surgical implants  

- ISO 12891-3: 2005 Retrieval and analysis of 

surgical implants - Part 3: Analysis of retrieved 

polymeric surgical implants 

- ISO 12891-4: 2005 Retrieval and analysis of 

surgical implants - Part 4: Analysis of retrieved 

ceramic surgical implants  

care reglementează problemele ce intervin la analiza 

implanturilor osoase recuperate în vederea analizei.  

Tehnicile pentru evaluarea implantului sunt în majoritate 

tehnici tipice distructive, ceea ce înseamnă că implantul sau o 

parte din acesta trebuie distrus sau modificat pentru a obţine 

informaţiile dorite în ceea ce priveşte proprietăţile lui sau ale 

materialului din care acesta este confecţionat [7]. 

3. STUDIU DE CAZ ASUPRA UNEI TIJE DE 

ŞOLD RECUPERATE 

Se prezintă analiza unei tije cimentate care face parte 

dintr-o articulaţie totală de şold, urmărind stabilirea cauze-

lor ieşirii din uz. Primele observaţii au indicat realizarea 

sprijinului doar pe capătul tijei, dovedit prin uzura obser-

vată în această zonă (fig. 1). 



CALITATE – MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 136 

 Întrucât la această tijă au fost observate desprinderi ale 

cimentului şi urme de uzură (inclusiv în zona inferioară a 

tijei), s-a efectuat şi analiza experimentală a calităţii materia-

lului implantului prin: determinarea compoziţiei chimice, 

microscopie optică şi microscopie electronică cu baleiaj. 

Compoziţia chimică determinată experimental pe 

aparatul ARL QuantoDesk pentru tija de şold se prezintă 

în tabelul 1, iar în tabelul 2, compoziţia chimică 

echivalentă, corespunzătoare standardelor ASTM în care 

se încadrează. 

 

    

a)            b) 

Fig. 1. Defectarea tijei femurale la contactul cimentului de fixare cu osul şi a uzurii capătului inferior  

al tijei de şold datorate micromişcărilor dintre implant şi os. 

 
Tabelul 1. Compoziţia chimică a materialului  

tijei de şold  

Elementul Concentraţia, % 
Abaterea 

standard, % 

Fe 69.19 0.1452 

C 0.0450 0.0040 

Si 0.3802 0.0128 

Mn 1.464 0.0163 

P 0.0230 0.0040 

S <0.006 0.0014 

Cr 17.86 0.0597 

Ni 10.03 0.1676 

Mo 0.2459 0.0121 

Cu 0.0929 0.0029 

Ti 0.4262 0.0130 

Nb <0.000 0.0000 

Co 0.1441 0.0061 

 

Compoziţia chimică a acestui aliaj se încadrează în 

compoziţia chimică a oţelului inoxidabil austenitic AISI 

316Ti, conform ASTM A 240-00, Heat-resisting Cr and 

Cr-Ni stainless steel plate, sheet and strip for pressure 

vessels, ASTM A 276-98 Stainless and heat-resisting steel 

bars and shapes, prezentată în tabelul 2.  

Compoziţia chimică a oţelului se încadrează în limitele 

specificate în standardul SR ISO 5832-1: 1999 Implanturi 

chirurgicale – Produse metalice. Partea 1: Oţel inoxidabil 

deformabil, cu excepţia C, care este mai mult cu aproximativ 

0,01%, şi a Ni, care este mai puţin cu aproximativ 3%. 

În figura 2 se prezintă aspectul suprafeţei uzate din  

tija şold, microfotografiile fiind realizate cu ajutorul 

microscopului electronic cu baleiaj JEOL 5600. 

Se observă existenţa uzurii abrazive ca urmare a 

frecării dintre tijă şi os care, cu siguranţă a dat naştere 

unor particule de uzare care au pătruns în organism. 

Pentru a determina natura compuşilor din suprafaţa 

uzată a tijei de şold, s-a efectuat baleierea cu micro-

sonda electronică a microscopului electronic cu baleiaj 

JEOL 5600, pentru determinarea spectrului de raze X 

(fig. 3). 
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Tabelul 2. Compoziţia chimică, conform ASTM A 240-00, 

ASTM A 276-98 (tijă de şold) 

Elementul min.,% max., % Altele, % 

C  0.08  

Si  0.75  

Mn  2,00  

P  0.045  

S  0.030  

Cr 16 18  

Mo 2,00 3,00  

N  0,100  

Ni 10,00 14,00  

-   Ti 5x(C+N) 0,70 

 

    

a)      b) 

Fig. 2. Aspectul suprafeţei uzate a tijei de şold, SEM 50x. 

 

 

Fig. 3. Spectrul de raze X din suprafaţa uzată a tijei de şold. 

 

În tabelul 3 se prezintă concentraţiile masice ale  

elementelor/ compuşilor prezenţi în suprafaţa examinată a 

tijei. K şi L reprezintă nivelele energetice ale electronilor 

Auger baleiaţi de electroni incidenţi. Intensitatea liniilor 

spectrale caracteristice corespund fiecărui element detectat 

şi amplificat prin sistemul propriu al microscopului 

electronic. 

S-a pus în evidenţă dispersia relativă a elementelor Al, 

Si, Mn, care duc la formarea aluminurilor, silicaţilor şi a 

sulfurilor de Mn. 

Natura compuşilor prezenţi în suprafaţa de rupere 
poate fi apreciată pornind de la dispersia elementelor pe 
un element de suprafaţă (fig. 4). 

În suprafaţa examinată din tija de şold se constată o 
distribuţie destul de uniformă a elementelor crom, fier şi 
nichel (figurile 4, e, 4, f şi 4, g). Se observă neuniformitatea 
distribuţiei carbonului (fig. 4, b) şi siliciului (fig. 4, d), 
care se pote explica prin prezenţa aglomerărilor de 
incluziuni nemetalice de tipul carburilor sau silicaţilor 
prezenţi în material, precum şi a oxizilor în suprafaţă 
(distribuţia oxigenului, figura 4, c).  
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Tabelul 3. Compoziţia chimică a elementelor detectate în suprafaţa examinată  

a tijei de şold 

Element Concentraţia masică, % Abaterea standard 

Al K 0.47 0.08 

Si K 0.56 0.07 

Cr K 18.26 0.23 

Mn K 1.88 0.19 

Fe K 69.94 0.38 

Ni K 8.45 0.30 

Mo L 0.44 0.17 

Total 100,00  

 

 

a) aspectul SEM al suprafeţei de rupere baleiate în vederea examinării cu raze X 

 

        

b) distribuţia C   c) distribuţia O   d) distribuţia Si 

 

       

e) distribuţia Cr   f) distribuţia Fe   g) distribuţia Ni 

Fig. 4. Distribuţia unor elemente în suprafaţa examinată a tijei de şold. 

 

Incluziunile nemetalice au fost evidenţiate şi confirmate şi 

prin analiză metalografică, folosind microscopul optic 

metalografic Olympus BX51M pe probe neatacate (fig. 5). 

Probele au fost examinate metalografic în secţiune transversală. 
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a) MO 100x     b) MO 100x 

 

    

c) MO 500x     d) MO 500x 

Fig. 5. Aspectul incluziunilor nemetalice din tija de şold (neatacat). 

 

Microstructurile analizate indică prezenţa unor şiruri 

de oxizi şi nitruri de titan, orientate în direcţia de 

deformare plastică. 

În figura 6 se prezintă aspectul microscopic al 

defectelor din suprafaţa tijei de şold analizate. 
 

Suprafaţa tijei este neregulată şi prezintă exfolieri şi 

imprimări de oxizi datorate deformării plastice la cald. 

Microstructurile specifice tijei de şold din diferite 

zone, după pregătirea probei metalografice şi atacul 

chimic, se prezintă în figura 7. 

    

a) suprafaţă între rizuri, MO 100x   b) suprafaţă implant, MO 100x 
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c) suprafaţă între rizuri, MO 200x   d) suprafaţă între rizuri, MO 500x 

Fig. 6. Aspectul suprafeţei tijei de şold (neatacat). 

 

  

a) MO 100x b) şiruri de ferită delta, MO 500x 

 

  

c) şiruri de ferită delta, MO 1000x d) sensibilizare la coroziune, MO 500x 

Fig. 7.  Microstructurile corespunzătoare tijei de şold. 

 
Se evidenţiază prezenţa incluziunilor nemetalice, dar şi 

a feritei delta în cantităţi ridicate, ca urmare a conţinutului 

redus de nichel. 

Aspectele evidenţiate (prezenţa incluziunilor sub formă 

de şiruri, sensibilizarea la coroziune intercristalină, şirurile 

de ferită delta şi incluziunile oxidice din suprafaţă) sunt 
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factori favorizanţi pentru reducerea aderenţei cimentului la 

suprafaţa tijei şi au condus la desprinderea tijei în timpul 

funcţionării. 

4. CONCLUZII 

Analiza experimentală efectuată a condus la concluzia 

că ieşirea din uz a implantului s-a datorat pierderii 

legăturii dintre cimentul de polimetilmetacrilat (PMMA) şi 

femur, care a permis mişcarea tijei în interiorul femurului. 

Efortul a fost transmis la femur doar prin intermediul 

capătului inferior al tijei, pe care s-au identificat urme de 

uzură. 

Materialul tijei a fost identificat ca fiind AISI 316Ti, 

cu un conţinut relativ ridicat de ferită delta şi de incluziuni 

nemetalice, care au provocat coroziunea în stratul 

superficial. 

Mişcarea abrazivă dintre două materiale cu duritate 

diferită are ca efect riscul de uzare severă [8]. Aceasta 

eliberează o cantitate considerabilă de particule metalice 

de uzare în ţesut, dacă implantul nu a fost revizuit în 

vederea pierderii aseptice [9]. 

Examinarea interfeţei dintre os şi cimentul osos acrilic 

la subiecţii cu implanturi pe termen lung a demonstrat şi 

prezenţa inflamaţiei cu macrofage, în faza iniţială a 

resorbţiei osului, din cauza particulelor rezultate în urma 

uzării [10, 11]. Cercetări extinse de-a lungul anilor au 

identificat „boala particulei”, prin caracterizarea produşilor de 

uzură, corelată cu tipul implantului şi proiectarea acestuia 

[12]. Studiile asupra reacţiilor ţesutului la particulele rezultate 

în urma uzării necesită evaluare histologică specială [13], 

fiind preluate în standarde aprobate unanim, în alte referinţe 

şi în multe alte studii disponibile în literatura ortopedică sau 

histotehnologică [14-22]. 
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