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 Сплави, основу яких складають Ni, Cr, Co використовують в 

стоматології. Дані літератури про місцеву та загальну дію металів, які 

знаходяться в складному хімічному сполученні у вигляді сплавів, 

неоднозначні та суперечливі [2, 6, 7]. 

 Як діють на живий організм ці сплави в стані багаторазової 

переплавки, в літературі даних ми не знайшли. Метою нашого 

дослідження стало вивчення загальнотоксичної та сенсибілізуючої дії на 

тканини біологічних об’єктів сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe 

шестиразово переплавлених.  

Матеріали та методи дослідження 

Для виявлення впливу сплавів металів на кобальтовій і нікелевій 

основах на тканини живого організму ми провели токсико-морфологічне 

дослідження відповідно до ISO-10993-6, сутність якого полягала у 

проведенні під наркотановим наркозом операції імплантації під шкіру в 

ділянку спини щурів стандартних зразків розміром 6х3х2 мм 

досліджуваних сплавів металів (Remanium GM 700 і Remanium CSe) та 

їхніх шестиразових переплавок [3,4]. 

 Експеримент проводився на 12 білих щурах лінії Вістар вагою       

180-200 г. Експериментальні тварини були розподілені у дослідних групах 

наступним чином:  



 

 I група - тварини з імплантованими зразками сертифікованого сплаву 

Remanium GM 700; II група - тварини з імплантованими зразками 

сертифікованого сплаву Remanium СSe; III група - тварини з 

імплантованими зразками триразово переплавленого сертифікованого 

сплаву Remanium GM 700; IV група - тварини з імплантованими зразками 

триразово переплавленого сертифікованого сплаву Remanium СSe; V група 

- тварини з імплантованими зразками шестиразово переплавленого сплаву 

Remanium GM 700; VI група - тварини з імплантованими зразками 

шестиразово переплавленого сплаву Remanium СSe. 

 У кінці 3-го місяця проводили евтаназію тварин, відкривали місця 

імплантації, виймали зразки сплавів, вивчали тканини, що їх оточували. 

Макроскопічно та мікроскопічно оцінювали стан тканин внутрішніх 

органів [1, 5, 8, 9, 10]. 

 Для гістологічного дослідження тканини фіксувалися в 10-12% 

розчині нейтрального формаліну. Після фіксації за загальноприйнятою 

методикою готували парафінові блоки. Потім із блоків виготовляли зрізи 

препаратів товщиною 7-12 мікрон. 

 Одержані зразки зафарбовували гематоксилін-еозином, а також для 

виявлення сполучної тканини використовували забарвлення за Ван-Гізон. 

Гістологічні препарати вивчали за різних збільшень мікроскопом 

„Olympus” із цифровою фотокамерою. Ілюстративний матеріал 

одержували використовуючи насадки МФН-10. 

 Для оцінки специфічної дії кожного імплантованого зразка сплавів 

експериментальних груп проводили напівкількісну оцінку (в балах) 

ступеня вираженості репаративно-регенеративних процесів у стінці 

капсули. При цьому вогнищевість ушкодження оцінювалась одним 

плюсом (+), середній ступінь - двома плюсами (+) і дифузність розвитку 

стадії - у вигляді трьох плюсів (+++). 



 

Результати досліджень 

Упродовж усього експерименту не виявлено випадків загибелі 

тварин, змін зовнішнього вигляду, стану вовняного покриву, поведінки. У 

всіх групах одержали приплід тварин, спостерігали динаміку збільшення 

ваги.  

 Результати макроскопічних та мікроскопічних досліджень легенів, 

печінки, селезінки, нирок через 3 місяці будуть представлені в наступній 

статті. 

 Вивчення капсули та прилеглих до імплантованих зразків тканин 

виявили мозаїчність мікроскопічних змін, пов’язаних із динамікою 

репаративно-регенераційного процесу, які умовно поділені на шість стадій                               

(табл. 1, рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 Таблиця 1 

Ступень вираженості регенераційно-репаративних стадій 

у групах експериментальних тварин (n=2) 

 Зони регенераційно-репаративних 

змін 

Експериментальні групи 

I II III IV V VI 

1. Стадія альтерації і мікрофібро-

бласних інфільтратів  

++ ++ + + ++ ++ 

2. Стадія вертикальних судин і 

горизонтальних до них фібробластів 

++ + +++ ++ +++ ++ 

3. Стадія вертикальних і 

горизонтальних судин і супровідних 

фібробластів 

+++ ++ +++ ++ +++ ++ 

4. Стадія пухкої сполучної тканини і 

артеріовенозних анастомозів 

+++ ++ ++ +++ ++ +++ 

5. Стадія рубцевої сполучної тканини ++ +++ ++ +++ ++ +++ 

6. Стадія рубцевої сполучної тканини 

з гіалінозом 

- - - - + + 



 

1 стадія - стадія альтерації з наявністю макрофагів та фібробластів 

(рис. 1) . 

 

Рис. 1. Капсула навколо кобальтохромового сплаву (I група): 1 - шар 

некрозу; 2 - макромікрофагальна реакція; 3 - набряк і розпушення 

волокнистих структур; 4 - збережені придатки шкіри; 5 - набряк і 

розпушення дерми. Фарбування: гематоксилін-еозин, збільшення х20. 

 2 стадія - зона вертикально розташованих капілярів і горизонтально 

орієнтовних відносно них фібробластів (рис. 2). 

 

Рис. 3. Зона вертикально розташованих капілярів і горизонтально 

орієнтованих фібробластів у капсулі тварин IV групи: 1 - вертикальні 

судини; 2 - фібробласти; 3 - фіброцити; 4 - макрофаги; 5 - тучні клітини. 

Фарбування: гематоксилін-еозин, збільшення х20. 



 

3 стадія - стадія сіткового розташування судин та паралельного 

супроводу їх фібробластами (рис. 3).   

 

Рис. 3. Зона вертикально розташованих капілярів і орієнтованих до 

них паралельно фібробластів і фіброцитів (ІІІ група): 1 - капіляри; 2 - 

фіброцити; 3 - фібробласти; 4 - колагенові волокна;  5 - просвіт артеріоли; 

6 - просвіт венули. Фарбування: гематоксилін-еозин, збільшення 40х. 

4 стадія - стадія формування пухкої сполучної тканини з реакцією 

капілярів і утворенням артеріовенозних анастомозів (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зона фіброзної капсули, в якій виражені венозні анастомози і 

синтез пухкої сполучної тканини: 1 - замикальна артерія; 2 - венула; 3 - 

запустілий просвіт капілярів; 4 - синтез колагенових волокон із пухким 

розташуванням. Фарбування: Ван-Гізон, збільшення 40х. 



 

5 стадія - фіброзно-рубцева стадія з редукцією вказаних анастомозів і 

заміною фібробластів фіброцитами (рис. 5). 

 

Рис. 5. Зона капсули з переважно щільною сполучною тканиною: 1 - 

щільна сполучна тканина; 2 - пухка сполучна тканина; 3 - артеріовенозний 

анастомоз; 4 - фіброцит; 5 - фібробласт; 6 - макрофаг. Фарбування: 

гематоксилін-еозин, збільшення 40х. 

6 стадія - стадія контракції рубця з явищами гіалінозу (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Зона гіалінізованої сполучної тканини, яка прилягає до м’язів 

спини: 1  - залишки редукованих судин; 2 - ділянки гіалінозу; 3 - ділянки 

щільної сполучної тканини; 4 - прилеглі до рубця поперечносмугасті м'язи. 

Фарбування: гематоксилін-еозин, збільшення 20х.  



 

  У тварин з імплантованими зразками сплавів Remanium GM 700 і 

Remanium CSe виявляються зменшення альтераційних змін тканин і 

відсутність гіаліноза в прилеглій капсулі. 

 При цьому на перший план у всіх тварин виступає наявність зони 

вертикальних судин із горизонтальним розміщенням фібробластів і зона 

вертикальних та горизонтальних капілярів і супровідних фібробластів. 

 Ці особливості більш виражені в III та IV групах експериментальних 

тварин, яким були імплантовані триразово переплавлені зразки сплавів 

Remanium GM 700 і Remanium CSe відповідно. 

 У той же час в експериментальних тварин V та VI груп у капсулі 

переважає зона пухкої сполучної тканини з артеріовенозними 

анастомозами та рубцевої сполучної тканини, що відповідно до стадій 

регенераційно-репаративного процесу є значно вищим ступенем 

диференціювання грануляційної тканини. 

 Через 3 місяці після імплантації сплавів у всіх тварин навколо зразків 

окреслювалася добре виражена, сформована, чітка капсула із компактної 

волокнистої сполучної тканини. 

 На внутрішніх шарах капсули клітинних елементів було мало, 

здебільшого були фіброцити, фібробласти, лімфоцити та гістіоцити. 

Навколо імплантата знаходилися добре пофарбовані і без структурних 

ушкоджень колагенові волокна. 

 Клітинний склад зовнішніх шарів капсули всіх груп тварин також не 

відрізняється від контролю: незначна кількість кровоносних судин, 

розташованих, в основному, на межі капсули та жирової клітковини. 

 Результати оцінки специфічної дії кожного імплантованого зразка 

сплавів методом напівкількісної оцінки (в балах) ступеня репаративно-

регенеративних процесів у стінці капсули в експериментальних тварин 

представлені в таблиці 1. 



 

 Аналіз одержаних результатів показав, що сплави Remanium GM 700 

і Remanium CSe після шестиразових послідовних переплавок за нашою 

методикою біологічно інертні. Зразки покриті тонкою сполучнотканинною 

капсулою і не піддаються деструкції упродовж тривалого періоду 

спостереження, а також не залежать від кількості переплавок у порівнянні 

з контролем. 

 Таким чином, сплави металів, які досліджувалися, не мають 

токсичної та сенсибілізуючої дії під час тривалого контакту з 

експериментальними тваринами і можуть використовуватися як 

конструкційний матеріал в ортопедичній стоматології. 
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Резюме 

 Авторы провели экспериментальные токсикологические 

исследования кобальтохромового сплава Remanium GM 700 и 

никельхромового сплава Remanium CSe в состоянии рециркуляции 

методом имплантации этих сплавов крысам линии Вистар. Наблюдения 

проводили в течение 90 суток на 12 животных. 

 Анализ полученных результатов показал, что указанные сплавы 

после шестиразовых последовательных переплавов по авторской методике 

биологически инертные.  

 Образцы покрыты тонкой соединительнотканной капсулой и не 

поддаются деструкции в течение длительного периода наблюдения, а так 

же не зависят от количества переплавов в сравнении с контролем.  

 Таким образом, сплавы металлов, которые исследовались, не имеют 

токсического и сенсибилизирующего действия и могут быть использованы 

как конструкционный материал в ортопедической стоматологии. 



 

Summary 

 The authors haws conducted the experimented toxicologic investigation of 

cobalto-chromic delay Remanium GM-700 and nickel-chromic alloy Remanium 

CSe in the condition of recirculation by the method of inplantotion of these 

allays to the rats of the Wistar-line. The observations were conducted for 90 

days on 12 animals. 

  The analysis of the obtained results has shoun that the pointed out allays 

after six-times consistent overmelting according to the authors method ore 

biologically inert. 

 The samples are covered the thin connective tissue capsule and do not 

object the destruction for a long period of observation and do not dependon the 

number of overmeltings compaired with the control.  

 Thus, the alloys of metals under study do not have toxic and sensibiliziag 

action and con be used as coustructive material in orthopedic dentistry.            

 

 


