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ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce si klade za cíl představit základní skupiny biomateriálů, jejich 

primární použití a poukázat jak na jejich výhody, tak jejich nevýhody. Jsou zde také 

diskutovány vlastnosti každé z těchto skupin a jejich primární použití v implantologii. 

 Hlavní pozornost je věnována skupině kovových biomateriálů. Je zde uvedeno 

základní rozdělení kovových biomateriálů, u každé skupiny pak jsou popsány její základní 

vlastnosti, způsoby výroby a oblasti použití.  

Další část práce je zaměřena na degradační procesy, kterými jsou biomateriály 

nejčastěji poškozovány, přičemž největší důraz je kladen na korozní poškození. Jsou zde 

uvedeny nejčastější druhy koroze, které se u biomateriálů vyskytují, jejich příčiny a konečné 

dopady na funkčnost aplikací.  

Praktická část je věnována jak studiu struktury vybraných biomateriálů na bázi 

korozivzdorných ocelí, titanové slitiny a slitiny Ni-Ti, tak hodnocení jejich korozních 

vlastností. K tomu byly použity laboratorní metody a zkoušení vlastností in vivo. V laboratoři 

byla měřena základní korozní odolnost těchto biomateriálů vůči bodové a štěrbinové korozi. 

Pomocí metody in vivo pak bylo měřeno množství uvolněných iontů (Ni
2+

, Cr
3+

, Ti
4+

)
 
do 

organismu. Výstupem těchto měření je pak celkové zhodnocení zkoušených biomateriálů a 

posouzení vhodnosti jejich použití. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

biomateriál, korozní odolnost, titan, korozivzdorná ocel, implantát, biokompatibilita, 

in vivo, bodová koroze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The object of this thesis aims to introduce the fundamental group of biomaterials, 

their primary use and to highlight both their advantages and their disadvantages. There are 

also discussed the properties of each of these groups and their primary use in the 

implantology in this thesis.  

The main attention is paid to the group of metallic biomaterials. It lists the basic 

distribution of metallic biomaterials and there are described its basic properties, 

manufacturing and application area of each group. 

 Another part is focused on the degradation processes, which often leeds to damage 

of the biomaterials, with the greatest emphasis will be placed on the corrosion damage. There 

are the most common types of corrosion that occur in biomaterials, their causes and ultimate 

impact on the functionality of the application dicussed in this part. 

 The practical parts is devoted to the study of the structure of selected biomaterials-

based on stainless steels, titanium alloys and Ni-Ti alloys and evaluation of their corrosion 

properties. For this the laboratory methods and testing the properties in vivo is used. There 

were pitting and crevice corrosion resistance measured in the laboratory. The in vivo methods 

were used to measure quantity of metal ions (Ni
2+

, Cr
3+

, Ti
4+

)
 
 released into the body. The 

outcome of these measurements is overall evaluation of these biomaterials and assessment of 

their suitability for use. 

 

KEY WORDS: 

 biomaterial, corrosion resistence, titatium, stainless steel, implant, biokompatibility, in 

vivo, pitting 
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1 ÚVOD 

 

Samotné slovo „biomateriál“ je poměrně nové, avšak jedná se o složeninu dvou 

latinských slov, jejichž původ sahá daleko do lidské historie, resp. až k jejím počátkům. První 

část tohoto výrazu je odvozena z latinského slova bios a do češtiny ji překládáme jako život, 

druhou část výrazu odvozujeme z latinského slova materia, což je výraz pro látku nebo 

hmotu. Biomateriál je tedy jakési spojení hmoty a života, a právě život je to, co biomateriály 

dokáží (nejen lidem) zkvalitnit, či dokonce zachránit. 

V polovině 80. let 20. století žilo na světě více než 2 miliony lidí s umělým kloubem 

[1]. Od té doby věda a výzkum v této oblasti již značně pokročily, byly vyvinuty takové 

materiály a jim adekvátní metody, které již umožňují neinvazivní a méně náročné operace, 

než tomu bylo v dobách předešlých. Není tedy divu, že je každoročně po celém světě 

provedeno více než 1 milion operací náhrady lidských kloubů, zavedení 5 milionů umělých 

nitroočních čoček, je voperováno cca. 200 000 kardiostimulátorů a 100 000 umělých 

srdečních chlopní [2]. Je velice pravděpodobné, že nárůst potřeby různých náhrad tělních částí 

či jiných vylepšení bude i nadále pokračovat, což je jen pouhým důsledkem rostoucí 

průměrné délky lidského života. Je tedy jasné, že se biomateriály staly v oblasti medicíny 

velice atraktivním a důležitým artiklem, a to jak z hlediska lékařské pomoci, tak 

z ekonomického pohledu. 

 Vhodné použití biomateriálů představuje relativně malý zlomek nákladů souvisejících 

s léčbou (1 až 5%), má však výrazný pozitivní vliv na celkovou výši nákladů za léčbu. Již 

před 20 lety tvořily biomateriály 15% z odhadovaného ročního obratu souvisejícího 

s prodejem všech léčebných produktů (léků, nástrojů a jiného zdravotnického materiálu). Dá 

se tedy očekávat, za poslední dvě dekády tento podíl výrazně vzrostl a i nadále poroste [3]. 

Oblast týkající se biomateriálů zaznamenává v posledních letech opravdu velmi rychlý rozvoj. 

Je tomu tak i přesto, že jsou na tyto materiály kladeny stále větší nároky jak z hlediska 

bezpečnosti jejich použití, tak z pohledu nákladu s tímto použitím spojených [4]. Veškeré 

vlastnosti použitých materiálů resp. výrobků jimi tvořenými jsou neustále testovány a 

kontrolovány. Ale ani toto nezajišťuje absolutní bezpečnost jejich použití-vždy existuje určité 

riziko zdravotních problémů při jejich aplikaci. Znamená to tedy neustálou potřebu vývoje a 

zdokonalovaní v této již tak dost dynamické oblasti.  
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Tato práce si klade za cíl posoudit korozní odolnost vybraných kovových biomateriálů 

za použití jak standardních laboratorních metod, tak koušení in vivo, při kterých budou 

vybrané vzorky zavedeny do tělního prostředí zvířat. Následně bude sledován jejich zdravotní 

stav a na konci testování budou odebrány vzorky krve pro analýzu obsahu toxických prvků 

uvolněných ze zavedených vzorků. Mimo jiné budou v této práci také uvedeny vlastnosti 

všech základních skupin biomateriálů. 

2 OBJASNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

S rozvojem materiálového inženýrství a jeho uplatněním v lékařských vědách vznikl 

nespočet odborných termínů. Považuji za vhodné zde uvést a objasnit alespoň ty z nich, které 

budou v následující práci nejvíce používány [4],[5], [6]. 

 

Biomateriál 

Neživý materiál, použitý v medicínském přípravku či aplikaci, který je v přímém 

kontaktu s biologickým systémem, přičemž dochází k jejich vzájemné interakci. 

 

Biokompatibilita 

Schopnost materiálu být při dané specifické aplikaci snášen okolním živým systémem. 

Tento pojem úzce souvisí se samotnou toxicitou použitého materiálu aplikovaného do 

konkrétního prostřední po konkrétní dobu. V důsledku interakce mezi tělním prostředím a 

materiálem implantátu dochází k reakci těla na přítomnost cizího materiálu. Tato reakce je 

řízena imunitním systémem těla a může ji ovlivňovat nepřeberné množství aspektů. Dle 

korozních vlastností daného materiálu lze však přibližně reakci těla předpovědět. Můžeme 

tuto problematiku velice zobecnit a tvrdit, že čím je materiál méně náchylný ke korozi a čím 

stabilnější a méně rozpustné jsou jeho primární korozní produkty, tím lepší je jeho 

biokompatibilita. Toto pravidlo však neplatí vždy. U některých implantátů je dokonce 

žádoucí, aby se samy v těle po určité době částečně nebo dokonce zcela rozpadly. Další typy 

implantátů jsou dokonce vyráběny z takových materiálů, které při svém rozpadu dodávají do 

okolí prvky potřebné k jeho regeneraci. U jiných typů implantátů zase dochází k pravému 

opaku-v důsledku jejich degradace dochází k uvolňování některých prvků do okolního 

systému a v závislosti na charakteru prvku, resp. jeho vlastnostech dochází k patřičné odezvě 

organizmu, potažmo jeho imunitního systému. Může tak docházek alergickým reakcím 
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různého typu, anafylaktickému šoku, nekrotizaci tkání či až rakovinnému bujení. V jistých 

případech je také zjištěna zvětšená náchylnost okolí implantátu k bakteriální infekci. Toto 

projevy jsou samozřejmě zcela nežádoucí, a proto je důležité předešlé dokonalé ověření všech 

vlastností implantátů jakožto jednoho celku. V případě použití implantátu složeného ze dvou 

a více typů materiálů, jež jsou každý zvlášť k implantaci vhodné, může dojít v důsledku jejich 

vzájemného styku k jejich interakci a vzniku některého nebo několika degradačních procesů 

na jejich rozhraní. Z pohledu koroze můžeme jmenovat například vznik korozního 

mikročlánku mezi rozdílnými materiály nebo tribokoroze na rozhraní dvou vzájemně se 

dotýkajících a pohybujících částí implantátu. 

 

Bioaktivní materiál 

Je to takový materiál, který je již samotnou výrobou či pozdějšími úpravami 

„předurčen“ k jistému druhu interakce s živým prostředím, do kterého je umístěn.  Schopnost 

této interakce materiálu je též nazývána specifickou biologickou aktivitou materiálu. 

  

Implantát 

Biomedicínský přípravek či výrobek konstruovaný z jednoho nebo více biomateriálů 

určený k umístění do přímého styku s živou tkání na předem určenou dobu.  

 

Biodegradace 

Neustálé poškozování a znehodnocování materiálu o dané biologické aktivitě 

v důsledku interakce materiálu s okolním prostředím biologického charakteru. Ne vždy je 

však degradace negativním faktorem. Například u implantátů z bioaktivních materiálů hraje 

důležitou roli v zachování jeho funkce. 

 

Bioresorpce 

Proces rozpadu, rozpouštění či odstraňování materiálu umístěného do biologického 

prostředí v důsledku buněčné aktivity nebo jiného biologického vlivu. 

 

Osteointengrace 

Jev probíhající na rozhraní kosti a implantátu vyrobeného z daného materiálu. Jedná se 

o jakési zabudovávání kostní tkáně do povrchu implantátu bez jakékoliv interakce implantátu 

a měkké tkáně. Jelikož tento proces probíhá jen na rozhraní implantát-kost, klíčovou roli zde 

hraje způsob povrchové úpravy povrchu a také jeho profil.  
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3 ZÁKLADNÍ DŮVODY PRO APLIKACI BIOMATERIÁLŮ 

 

 Klasifikace všech příčin a důvodů pro aplikaci biomateriálů je poměrně 

obtížná. Je tomu tak z důvodu jejich rozmanitosti a také je většina onemocnění natolik 

specifická, že je problém určit jejich společné znaky a tedy je klasifikovat. Většina 

onemocnění, při jejichž léčení jsou biomateriály používány, jsou však shrnuta v následujících 

řádcích a jsou roztříděny dle jejich původu [4],[7], [8], [9]. 

 

Vrozené vady a jejich důsledky vedoucí k funkční nedostatečnosti 

 Příkladem je defekt v srdečním svalu novorozence, jehož důsledkem je míšení 

krve z obou komor a následné problémy s její cirkulací. 

 

Nemoci vedoucí k nevratným změnám v tkáních 

 Pravděpodobně nejrozšířenější skupina, která zahrnuje veškerá destruktivní a 

degenerativní onemocnění celého těla. Počínaje destruktivními změnami kostí a 

chrupavčitých tkání v důsledku degenerativních a zánětlivých onemocnění vedoucích k jejich 

dysfunkci, přes různé onemocnění cév např. aterosklerózu, až po onemocnění zubní tkáně a 

zákaly ovlivňující oční tkáně. 

 

Vývojové defekty s funkčními následky 

 Řadí se sem především veškeré abnormality týkající se růstu a vývoje těla, 

resp. jeho kostního aparátu, jako je abnormální zakřivení páteře či nedostatečný růst kostí. 

 

Atrofie a postupná ztráta tkání 

 Příkladem je ztráta kostní tkáně v okolí prostoru vytrženého zubu a následné 

zeslabení čelisti. 

 

Poranění tkáně vyžadující dočasnou podporu v průběhu procesu léčení 

 V tomto případě se zavádějí nejčastěji implantáty jako výztuže výrazně 

poškozených kostních tkání, např. po komplikovaných zlomeninách či rozdrcení kostí. Tyto 

implantáty bývají zpravidla vyjmuty ve chvíli, kdy je kostní tkáň plně zotavená a není již 

třeba další podpory. 
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Důsledky léčby tumorů 

 Po odstranění tumorem poškozené tkáně je třeba tuto nějak nahradit, aby byla 

zajištěna správná funkce tkání okolních. Příkladem je nahrazení částí kostí poškozených 

tumorem tak, aby byla zachována funkce této kosti či kostí na ni navazujících. 

  

Cílené podáváni farmaceutik kontrolovaným způsobem 

 Při podávání léčiv perorálně či nitrožilně, dochází k jejich distribuci v rámci 

celého těla. U některých medikamentů je však toto krajně nevhodné-např. u léčby rakoviny 

pomocí chemoterapie. Cílené podávání účinné látky jen k postiženému místo a jeho 

bezprostřednímu okolí snižuje zatížení a poškození celého organismu. Efektivita celé léčby je 

tedy mnohem větší, než je tomu u konvenčního podávání medikamentů.  

 

Psychologické problémy, kosmetické a estetické důvody 

 V důsledku odstranění části prsní tkáně postižené rakovinou může být toto 

místo vyplněno vhodným materiálem tak, aby bylo dosaženo cíleného kosmetického efektu a 

psychologického efektu. Oblíbenou novinkou se v posledních letech stalo implantování 

materiálů ve tvaru různých symbolu těsně pod kůži, z kosmetických a zkrášlujících důvodů. 

 

Poranění s nutností náhrady části poraněné tkáně 

 Do této kategorie se řadí aplikace implantátů jako důsledek různých úrazů. 

Příkladem je zlomení krčku stehenní kosti a jeho následné nahrazení, či komplikované 

zlomeniny v okolí jiných kloubů s nutností jejich následného nahrazení. 

 

4 FUNKČNÍ VLASTNOSTI BIOMATERIÁLŮ A DESIGN 

IMPLANTÁTŮ 

 

Kromě požadavků na materiál spojených s biokompatibilitou a tělní snášenlivostí, jež 

jsou úzce spjaty s chemickými vlastnostmi materiálu, resp. styčného povrchu, musí 

biomateriál také splňovat vysoké nároky jeho vlastní funkčnost. Ta je podmíněna jak 

mechanickými vlastnostmi použitého materiálu, tak samotným designem výsledného 

produktu, implantátu.  
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4.1 Design implantátů 

 

Vhodný design implantátů je pro jejich správnou funkci velice důležitý. Abychom 

samotný implantát mohli navrhnout, musíme si nejdříve ujasnit, jaké požadavky na něj budou 

v průběhu jeho životnosti kladeny. 

 Zajímají nás jak velikost napětí, kterým bude implantát namáhán, tak i jeho směr. 

Velikost napětí a jeho případná změna v čase nás zajímá jak z hlediska dynamického 

(predikce únavového porušení), tak z hlediska statického, resp. kvazistatického (maximální 

napětí vyvolané abnormálními situacemi při používání, např. pádem). K tomuto kroku je 

vhodné použít počítačovou simulaci pracující s metodou konečných prvků a tak zjistit napětí 

v každém místě implantátu. Dle vypočtených napětí zvolíme takový materiál, který je 

schopný takové napětí přenášet. Musí být však dodrženy všechny zásady pro správný výběr 

materiálů a jejich vhodné kombinace tak, aby nedocházelo k vzájemné interakci a následnému 

snížení funkčnosti. Samotný výběr materiálu je však limitován jejich cenou a také jakousi 

„technickou vyspělostí“ tzn., že můžeme použít jen takové materiály, které byly doposud 

objeveny a pro toto použití schváleny. Na obrázku 4.1[10] je znázorněn vývoj designu a 

použitých materiálů v průběhu 

cca. 40 let. Je zde jasně vidět 

značný pokrok jak v samotném 

tvaru implantátu, tak i použitých 

materiálech.  

 Je-li zvolen materiál a 

tvar implantátu, je vhodné toto 

konzultovat s technologem 

výroby a zvolit optimální 

způsob zhotovení daného 

výrobku. Na takto vyrobeném 

implantátu jsou ještě provedený 

povrchové úpravy popř. drobné 

úpravy tvaru. Dále je provedena 

sterilizace a implantát je 

připraven k použití. Pak již 

záleží jen na schopnostech 
Obrázek. 4.1 Vývoj designu umělého kyčelního kloubu v 

čase 
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chirurga. Z hlediska designéra je celý proces velice náročný, je nucen zvážit veškeré 

aspekty a při vytváření svého návrhu spolupracuje s nepřeberným množstvím odvětví-

od výrobců materiálu, přes technology výroby samotných implantátů, až po chirurgy, 

kteří implantát zavádí. Je důležité zmínit, že každá chyba provedená při designu 

implantátu se vždy projeví a může znamenat poškození zdraví pacienta a výměna 

vadného implantátu je zpravidla složitější a nákladnější, než jeho první zavedení[5]. 

 

4.2 Funkční vlastnosti biomateriálů 

 

Přenos zatížení a rozložení napětí [4] 

 Jelikož je muskulatura v organismu spojena s tvrdými tkáněmi v mnoha 

bodech, je silové zatížení, jehož důsledkem je napěťové pole, v organismu velice komplexní. 

Navíc v průběhu života dochází ke změnám v tomto poli a tělo se těmto změnám 

přizpůsobuje, např. se mění struktura 

a tvar kosti.  Jelikož implantát tuto 

možnost změny nemá, je třeba 

uvážit, jaký charakter bude mít 

napětí jím přenášené v blízké a 

vzdálené budoucnosti, tj. mnohdy i 

50 a více let. Tělní tkáně mají také 

možnost obnovy, naopak implantáty 

takovou možnost nemají a může u 

nich dojít jak k únavovému, tak 

creepovému porušení v důsledku 

dlouhodobého používání.  

O tom, jak se bude daný 

materiál chovat při zatížení, 

rozhodují jeho mechanické 

vlastnosti. Jelikož uvažujeme 

zatěžovaní materiálu jen v elastické 

oblasti, bude se deformace řídit 

Hookovým zákonem ve tvaru 

     . Z toho vyplývá, že 

Obrázek 4.2 Deformační chování biomateriálů 

s různým modulem pružnosti 
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deformace při namáhání odpovídá   
 

 
 . Deformační chování kostních tkání a různých 

biomateriálů je znázorněno na obrázku 4.2 [4]. Hodnoty základních mechanických vlastností 

vybraných tělních tkání a některých biomateriálů používaných k jejich náhradě jsou uvedeny 

v tabulce 4.1 [4],[11],[12]. 

 

 

Materiál 
Pevnost v tlaku 

Rd (MPa) 

Pevnost v tahu 

Rm(MPa) 

Modul 

pružnosti E 

(MPa) 

Tvrdost 

(HV) 

Měkké tkáně 
    

Cévní stěna - 0,5-1,75 1-1,5 - 

Chrupavka - 1,3-18 0,5-20 - 

Kůže - 2,5-16 5,5-40 - 

Šlachy a vazy - 30-300 65-2500 - 

Tvrdé tkáně  
    

Kortikální kost - 30-211 16-20 (GPa) 60 

Spongiózní kost - 51-193 4,5-15 (GPa) - 

Polymery 
    

Syntetická guma - 5,5-15 4 (GPa)   - 

Reaktoplasty - 25-100 1,6-2,6 (GPa) - 

Termoplasty 25 22-40 0,015-1 (GPa) - 

Slitiny 
    

Oceli 400-800 400-800 193 (GPa) 120-190 

Co slitiny 600-1400 600-1400 195 (GPa) 260 

Platina 150-490 150-490 147 (GPa) 45-90 

Titanové slitiny 400-900 400-900 100-110 (GPa) 150-300 

Keramika 
    

Oxidická 1000-4000 200-300 160-400 (GPa) 2000-2500 

Hydroxiapatit 200-500 20-50 19 (GPa) 500-800 

Kompozity 
    

Vlákna - 500-4000 62-800 (GPa) - 

Matrice - 25-100 0,3-3,1 (GPa) - 

 

Jak vyplývá z předešlého obrázku a tabulky, máme na výběr nepřeberné množství 

biomateriálů, z nichž některé se diametrálně liší svými vlastnostmi. Z pravidla platí, že pro 

náhrady tvrdých tkání volíme kovové materiály nebo keramiku, a pro výztuhy a nahrazení 

měkkých tkání vybíráme přednostně materiály z řad plastů.  

Pro aplikaci implantátu jako náhrady tvrdé tkáně (kosti), vyžadujeme ualespoň 

minimální „izoelasticitu“. Pod tímto pojmem se skrývá požadavek co možná nejpodobnějšího 

deformačního chování implantátu a kosti. Jako příklad uveďme opět náhradu kyčelního 

Tabulka 4.1 Hodnoty základních mech. vlastností tělních tkání a vybraných biomateriálů 
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kloubu. Při jeho zatěžování působí síly až 7 násobně vyšší, než je váha vyvozená hmotností 

pacienta. Takto velká síla se projeví jako napětí, které musí být kyčelní kloub schopen 

přenášet. V případě, že je kloub zdravý, je tvořen homogenní kostní hmotou, která má stejný 

modul pružnosti a deformuje se ve všech místech stejně. Jinak je tomu u náhrady kloubní 

hlavice kovovým implantátem. Jelikož je modul pružnosti implantátu mnohem vyšší než 

modul pružnosti kosti, vyvolá stejné napětí různou deformaci na obou stranách a na rozhraní 

kost/implantát vzniká velká koncentrace napětí. Ta je sice kompenzována mikropohybem na 

tomto rozhraní, jedná se však o jev nežádoucí, který vede k poškození kosti a následnému 

uvolnění implantátu. Cílem je tedy zvolit takový materiál, který je svou tuhostí co nejbližší 

kosti[13] [4].  

Na implantát z takového materiálu je vhodné nanést povrchovou vhodnou vrstvu, 

např. vysoce porézního hydroxyapatitu, jehož povrch je několikanásobně větší, než je leštěný 

povrch implantátu, dochází tak ke snížení koncentrace napětí na rozhraní implantát/kost. 

Hydroxyapatit je svým složením podobný kostní tkáni, dochází tak k rychlému spojení těchto 

struktur a je zajištěno pevné ukotvení implantátu. Jelikož je modul pružnosti hydroxyapatitu 

velice blízký modulu kosti, je při dobrém srůstu odstraněna koncentrace napětí na rozhraní 

kost/hydroxyapatit, která se však projeví na rozhraní hydroxyapatit/leštěný povrch kovu. 

Tímto se sice odstraní mikropohyb mezi implantátem a kostí, rostou však nároky na ukotvení 

nástřiku na kovovém povrchu a je opět vhodné zvolit kov s co nejpodobnější tuhostí 

hydroxyapatitu. Jednou z možností jak koncentraci na rozhraní hydroxyapatit/kov odstranit, je 

použití paměťových slitin. Ty jsou schopny napětí na rozhraní snížit vlastní transformací 

struktury. Jako vhodné pro toto použití se jeví slitiny tzv. nitinolů, které budou blíže popsány 

v dalších částích této práce.  

 

Artikulace  

 U všech kloubních a jiných náhrad částí pohybového aparátu je jedno z kritérií 

zachování dobré pohyblivosti. U zdravých kloubů je toto zajištěno díky mazacím 

schopnostem synoviální tekutiny, která v kombinaci s chrupavkou zajišťuje nízké tření a 

dobou pohyblivost. Jelikož kloubní náhrady buňky tvořící tuto kapalinu neobsahují, je jejich 

artikulaci nutno zajistit jinými způsoby. Nejdůležitějším z nich je správná kombinace 

materiálů, jež jsou ve vzájemném dotyku a také úprava jejich povrchu. Leštěný stav povrchu 

zajišťuje nejmenší tření mezi jednotlivými styčnými plochami. Stále však probíhá diskuze nad 

vhodnou kombinací materiálu styčných ploch, aby bylo zajištěno jak minimální tření, tak 
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minimální opotřebení jednotlivých částí. V úvahu připadají kombinace kov-kov, kov-plast, 

kov-keramika, keramika-keramika, keramika-plast, plast-plast [4]. 

Kontrola toku krve 

Pohyb krve v kardiovaskulárním systému je poměrně jednoduchý. Jsou vyráběna 

zařízení, která krev pumpují (umělá srdce), která krev vedou (umělé artérie a veny). Umělé 

chlopně naopak umí tok krve usměrnit [4].  

 

Kontrola toku tekutin 

 Některých vrozené vady omezují tok některých tělních tekutin, což může mít fatální 

následky. Proto je nutné příčiny odstranit zavedením vhodné drenáže a zajistit, aby se tekutiny 

zpět nevracely pomocí systému chlopní. Je tomu tak například u poruch s transportem 

mozkomíšního moku či odvodem moči [4]. 

  

Zaplňování prostoru 

 Po operacích při kterých bylo odebráno větší množství tkáně, je třeba tuto nějak 

nahradit. Je proto vhodné zavést takový materiál, který v daném místě podnítí růst tkáně nové, 

nebo svým objemem volný prostor zaplní  [4]. 

 

Generace a aplikace elektrických stimulů 

 U poruch svalové tkáně, např. tkáně myokardu, je vhodné tuto tkáň k funkci 

stimulovat působením vnějšího el. proudu, který je do daného místa přiváděn právě přes daný 

materiál. Na tomto principu funguje kardiostimulátor. Pro generaci el. impulzů je vhodné 

použít materiál, u kterého je zaznamenán pyroelektrický efekt  [4]. 

 

Přenos světla 

 Při poškození tkání uvnitř oka je nutné tuto nahradit. Např. při aplikace nitrooční 

čočky je třeba vybrat materiál na její výrobu takový, který splňuje podmínky pro optimální 

průchod světla, tzn., má vhodné optické vlastnosti  [4]. 

 

Přenos zvukového signálu 

 Pro náhradu drobných kůstek ve vnitřním uchu je nutné náhrady vyrobit z takového 

materiálu, který svými akustickými vlastnosti co nejvíce odpovídá kostní tkáni a je schopen 

přenosu zvukového signálu bez jeho utlumení  [4].  
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5 ZÁKLADNÍ KLASIFIKACE BIOMATERIÁLŮ 

 

Jelikož problematika biomateriálů zasahuje do mnoha odvětví lidské činnosti, je jejich 

rozdělení do jednotlivých „tříd“ poměrně obtížné, protože členové každého odvětví 

upřednostňují jiné rozdělení. Můžeme se tak setkat se základním rozdělením biomateriálů na 

tvrdé a měkké, na rozdělení podle jejich klinické aplikace, podle doby použití, podle účelu 

použití, podle jejich interakce s prostředím, podle struktury, chemického složení atd. 

 

5.1 Rozdělení podle povahy  

 

V této skupině jsou materiály rozděleny podle jejich povahy a povaze tkání, které 

nahrazují do dvou základních skupin[5]. 

 Tvrdé: kovy a jejich slitiny, keramika, umělá kostní tkáň, dentin, sklovina… 

 Měkké: plasty, chrupavka, kůže, speciální biologické materiály-kolagen, silikony… 

 

5.2 Rozdělení podle klinické aplikace 

 

Toto rozdělení se nejvíce uplatňuje v lékařské praxi, kdy je pro lékařský personál a techniky 

vhodnější posuzovat výrobky dle jejich klinické charakteristiky, než podle jiných kritérií. 

 Chirurgické: skalpely, svorky, nůžky… 

 Ortopedické: kloubní náhrady, kostní výztuhy, dlahy… 

 Kardiovaskulární: katétry, srdeční chlopně, kardiostimulátory… 

 Stomatologické: zubní implantáty, umělý chrup a jeho části, zubní výplně… 

 Měkké tkáně: šicí materiál, nitrooční čočky, výplně tkání… 

 Diagnostické: senzory, rozvaděče léků…[5] 

 

5.3 Rozdělení podle doby použití 

 

 Biodegradovatelné materiály: šicí materiál, kolagenové hřeby… 

 Mimotělní zařízení: vnější senzory, obaly pro přepravu tělních tekutin… 

 Přechodná aplikace: dočasné výztuhy, nitrotělní dlahy… 
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 Dlouhotrvající aplikace: šrouby držící výztuhy, rovnátka… 

 Funkční: Hydroxyapatit na povrchu implantátů, kolagenové hřeby… 

 Nefunkční: implantáty z kovu s pasivovaným nebo leštěným povrchem… 

 Permanentní aplikace: kloubní náhrady, zubní implantáty…[15] 

 

5.4 Rozdělení podle účelu použití 

 

 Terapeutická aplikace: makromolekulární modulace 

 Rekonstrukce a zlepšení tkaniv a orgánů: tělní náhrady 

 Rekonstrukce a zlepšení fyziologické funkce: umělé orgány[15] 

 

5.5 Rozdělení na základě interakce s prostředím 

 

 Biotolerantní: na rozhraní tkáň/implantát vzniká fibrilární vrstva, implantát se nepodílí  

na zhojování a je spíše nevhodný pro dlouhodobé použití z důvodu koroze, např. 

dočasné šroubové implantáty z kobaltových slitin 

 Bioinertní: na rozhraní tkáň/implantát dochází k vzájemné interakci a zhojení, např. 

 osteointegrace titanových implantátů umístěných v kostech 

 Bioaktivní: u materiálů dochází k plné biointegraci do tkáně, např. biokeramické  

 vrstvy na povrchu implantátů umístěných v kostech [16] 

 

 

5.6 Rozdělení podle struktury a chemického složení  

 

Toto rozdělení hraje z pohledu materiálového inženýrství a vůbec materiálových věd 

prim. Materiály jsou zde uspořádány dle charakteru jejich struktury a chemického složení [4].  

 Uhlík 

 Polymery 

 Kompozity 

 Keramika a bioaktivní skla 

 Kovy 
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6 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH SKUPIN  

  BIOMATERIÁLŮ 

 

6.1 Materiály na bázi uhlíku 

 

  Okolo uhlíkových implantátů vzniká benigní tkáň s příznivými vlastnosti na jeho 

uchycení a soudružnosti s původní tkání. Tato skutečnost a také jeho mechanické vlastnosti 

uvedené v tabulce 6.1 [4], které jsou podobné tvrdým tělním tkáním, dělají z uhlíkových 

materiálů vhodné kandidáty pro použití v medicíně.  

 

 

  

 

 

 

Základní krystalografická struktura uhlíku je hexagonální a je tvořena silnými 

kovalentními vazbami. U grafitu se tyto vazby uplatňují jen v rámci samostatných navzájem 

rovnoběžných rovin, mezi nimiž je pouze působení Van der Waalsových sil, které je asi 300 

krát slabší než vazby v rovinách. Proto je grafit značně anizotropní. Izotropní uhlík naopak 

nemá preferentní orientaci rovin a díky tomu jsou jeho vlastnosti celkově lepší. Existují tři 

druhy izotropního uhlíku: pyrolitický, vitrální a tzv. CVD uhlík. Hlavní nevýhodou materiálů 

na bázi uhlíku je jejich křehkost, proto jsou zpravidla nanášeny jen jako tenké vrstvy na 

povrch implantátů, vyrobených primárně z jiných materiálů. Z cenového hlediska je jejich 

výroba také poměrně náročná (používají se vysoce čisté suroviny, je potřeba vysokých teplot 

a výroba probíhá s vysokou přesností), proto nacházejí své uplatnění poměrně zřídka a hlavně 

v případech, kde nemůžou být použity jiné materiály, např. z důvodu alergických reakcí 

příjemce implantátu.  

 

 

Typ 
Hustota 

(kg*m
-3

) 

E      

(GPa) 

Rd     

(MPa) 

Rm     

(MPa) 

Rb      

(MPa) 

Izotropní grafit 1,8 20 - 24 65 - 95 24 - 30 45 - 55 

Pyrolitický graf. 1,3-2 17 - 28 900 200 340 - 520 

CVD uhlík 1,5 - 2,2 14 - 21 --- 30 - 230  340 - 700 

Skelný uhlík ≤1,1 7 - 32 50 - 330 13 - 52 50-100 

Tabulka 6.1 Mechanické vlastnosti uhlíkových materiálů (Rd=pevnost v tlaku, Rb= pevnost v 

ohybu) 
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6.2 Polymery 

 

Polymery jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomu vázaných 

chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části, 

které nazýváme stavební nebo monomerní jednotky (mery). Počet stavebních jednotek udává 

polymerační stupen n; mívá hodnotu 10 až 10
6
. Sloučeniny s nízkým polymeračním 

stupněm (n<10) se nazývají oligomery, s vyšším polymeračním stupněm (n>10) jsou 

polymery. Polymery biologického původu se nazývají biopolymery nebo 

biomakromolekulární látky[17].  

Největším pozitivem polymerů jsou jejich mechanické, chemické a další vlastnosti, 

které jsou přímo dány jejich strukturou, kterou lze však snadno změnit. Není tak problém 

přizpůsobit jeden materiál tak, aby mohl být použit k různým aplikacím. Modul pružnosti, 

pevnost, maximální deformace apod. mohou být snadno modifikovány tak, aby přesně 

odpovídaly danému tělnímu prostředí, kam budou umístěny. Poměrně snadná je i 

optimalizace jejich optických vlastností, jako je barva, index lomu světla aj., které hrají 

důležitou roli například u kosmetických nebo oftalmologických aplikací[5].   

 Polymery jsou také již více než 80 let používány pro výrobu tělních implantátů. V 30. 

letech 20. století se nejpoužívanějším stal polymethylmetakrylát a to pro jeho dobré 

mechanické resp. optické vlastnosti a dobrou kompatibilitu. I dnes je PMMA stále používán 

jako tzv. kostní cement pro dentální a ortopedické aplikace[18]. Od doby prvního použití 

polymerů v oblasti bioinženýrství si tyto našly své uplatnění v mnoha podobných aplikacích. 

Jako příklad jmenujme krevní pumpy a přístroje zajišťující tělní krevní oběh, dentální a 

ortopedické cementy a náhrady, náhrady a výztuže cév, speciální „balónky“ pro roztáhnutí 

cév a implantáty pro plastickou chirurgii. Některé s výše zmíněných aplikací obsahovaly 

materiály jako teflon (PTFE), polyuretan nebo méně vhodné typy silikonu, které jejíchž 

kompatibilita  v těle byla na nízké úrovni. Například ventily krevních pump byly degradovány 

tělními lipidy a selhávaly, polyuretanové pěny pro výrobu prsních implantátů chronické 

záněty v okolí implantace a konečně teflonové implantáty a implantáty s teflonovým 

povrchem byly velice rychle opotřebovány a docházelo k selhání záhladní funkce 

implantátů.[19]. Tyto problémy vedly k úplnému zákazu používání některých typů materiálů, 

zatímco některé typy materiálů jsou používány několik desítek let. Příkladem je výše zmíněný 

PMMA. Během posledních 20 let se také objevuje materiál UHMWPE, což je polypropylen 

s ultra velkou molekulovou hmotnosti, který je nejčastěji používán k výrobě kloubních 
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implantátů. HDPE, tedy polyetylen vysokou hustotu, je pro své vlastnosti podobné tělním 

tkanivům používán především jako náhrada poškozených šlach a jako materiál pro výrobu 

katétrů. Podobné vlastnosti lze nalézt i u e-PTFE, což je modifikovaná verze teflonu 

s velkými póry, který se používá při  rekonstrukci poškozených vazů. Ten samý materiál je 

taktéž používán v kardiochirurgii, kde díky své vysoké pórovitosti umožňuje dobrou integraci 

do tkáně a navíc dochází k růstu nových drobných cév skrz poměrně velké póry v materiálu, 

čímž je dosaženo dobrého prokrvení nové tkáně[20][21]. Materiály, které jsou nejčastěji 

vyráběny ve formě vláken, jako je nylon nebo polyester, jsou díky své pevnosti a inertnosti 

vůči tělnímu prostředí používány nejčastěji k šití ran či, méně často již k výrobě speciálních 

částí katétrů pro kardiochirurgii[22].  

 Samostatnou kategorií jsou vstřebatelné polymery, které řadíme mezi bioaktivní 

materiály. Tyto polymery jsou zpravidla tělu vlastní a tělo je dokáže samo odbourat, resp. 

rozložit je na jednodušší látky a ty buď odbourat, nebo použít k syntéze látek jiných. V dnešní 

době jsou nejčastěji používány implantáty z kolagenu, resp. jeho různých modifikací. Kolagen 

je tvořen dlouhými proteinovými řetězci a při pokojové teplotě je velice tuhý. To je také 

důvod, proč se používá k výrobě hřebů a kotvících šroubů, které není třeba z těla vyjímat[23].  

Dalšími bioaktivními materiály jsou například kyselina polyglykolová a polymléčná, které 

jsou vyráběny ve formě tenkých vláken a nití pro použití jako tzv. samovstřebávací stehy[24]. 

Stále častěji se objevuje spojení polymerů a kovových biomateriálů v jedné aplikaci. 

Polymery zde slouží jako povlak na kovovém materiálu a chrání ho před degradačními vlivy 

okolního tělního prostředí, zatímco kovový materiál přenáší většinu napětí.  

 

6.3 Kompozity 

 

Kompozity (složené materiály) se vyznačují tím, že jejich výsledné vlastnosti 

představují kombinaci materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Mnohdy se objevuje i tzv. 

synergický efekt. Tyto materiály nacházejí v současné době výrazné uplatnění v technice, 

v oblasti lékařství jsou využívány především kompozitní materiály vzniklé kombinací 

keramických složek Al2O3 a ZrO2/Y2O3, jenž se vyznačují zvýšenou odolností vůči křehkému 

porušení (zhouževnatělá keramika), lepšími třecími vlastnostmi a nižším modulem pružnosti 

ve srovnání s čistou Al2O3 keramikou [4]. V ortodoncii jsou k výplni zubů hojně využívány 

kompozity s polymerní matricí, které se do zubu umístí ve snadno tvárném stavu a vytvrzují 

se až pomocí UV lampy. Polymery jsou upravovány různými příměsemi a tak je docíleno 
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vhodných estetických vlastností [7]. Jako kloubní náhrady se uplatňují také kompozity 

s matricí z termoplastů vyztuženou uhlíkovými či kevlarovými vlákny. Výsledný kompozit se 

svými mechanickými vlastnosti blíží vlastnostem skutečné kosti, tzn., že má podobnou 

pevnost a modul pružnosti jako má skutečná kost. Nedochází tak k rozdílné deformaci 

implantátu a okolní kostní hmoty, což žádoucí pro správnou funkci implantátu. Povrchy takto 

vyrobených kompozitních dílů mohou být opatřeny speciálními nástřiky, které zlepší spojení 

mezi implantátem a kostí. Jiné kompozity jsou kombinací bioaktivních a bioinertních 

materiálů. Je tomu tak i u kompozitu s výrobním označením Hatex, což je kompozit s matricí 

z HDPE a výztuhou z bioaktivního hydroxyapatitu, který tvoří husté síťoví. Svými vlastnosti 

se opět blíží vlastnostem kosti, proto se také používá jako její náhrada. V průběhu 

osteointegrace daného implantátu z Hatexu dochází k prorůstání kostní hmoty skrz 

hydroxyapatitové síťoví a dokonalému spojení implantátu s kostí[25].  

 

6.4 Keramika a bioaktivní skla 

 

Keramické materiály používané v medicíně jsou ze všech biomateriálů nejvíce 

stabilní. Je tomu tak díky kovalentním vazbám mezi molekulami, které jsou sice velice silné, 

avšak mají pouze krátký dosah.  Keramika se tak vyznačuje vysokým modulem pružnosti a 

velkou pevností v tlaku, je však náchylná ke křehkému porušení a neodolává působení 

tahových napětí. V oblasti medicíny nachází své uplatnění především oxidická a 

kalciumfosfátová keramika.  

Mezi oxidickou řadíme např. Al2O3, který vyniká svou bioinertností a výbornými 

třecími vlastnostmi. Voda a vodné roztoky smáčí leštěný povrch Al2O3 keramiky pod nízkým 

úhlem (v důsledku vzniku vodíkových můstků mezi atomy vodíku z vody a atomy kyslíku 

z keramiky) a tím je dosaženo trvalých výborných lubrikačních vlastností[26]. Al2O3 

keramika je částečně nahrazována ZrO2 keramikou, která může být stabilizována přídavkem 

Y2O3. Keramika na této bázi má cca. poloviční modul pružnosti ve srovnání s Al2O3 

keramikou a naopak hodnoty lomové houževnatosti a pevnosti v ohybu jsou dvoj až 

trojnásobné. Otěruvzdornost ZrO2 v kontaktní dvojici s polyetylénem je 5 násobně vyšší než 

je tomu u Al2O3 [4] .  

Kalciumfosfátová keramika je typická svým proměnlivým obsahem vápníku a fosforu.  

Nejznámějším druhem kalciumfosfátové keramiky je hydroxyapatit (HAP), který má 

hexagonální mřížku a vzorec Ca10(PO4)6(OH)2. Tento se svým složením podobá kosti, což je 
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také důvod jeho hojného použití. Objemné části z keramických materiálů jsou zpravidla 

vyráběny slinováním prásků, keramické povlaky na základním substrátu jsou naopak 

vyráběny plazmovým nástřikem, iontovou depozicí nebo elektroforézní depozicí [4]. 

 Základní mechanické vlastnosti vybraných keramických materiálů jsou zachyceny 

v tabulce 6.2 [4] 

 

6.4.1 Kovové materiály 

 

První použití kovových biomateriálů se datuje do doby 500 až 300 let př.n.l., kdy bylo 

používáno zlato pro výrobu zubních výplní a náhrad. Ovšem na dalších 2000 let se tento 

fenomén zubních náhrad z drahých kovů vytratil. Na tuto „tradici“bylo opět navázáno v 15. a 

16. století. V této době bylo využíváno kovových materiálů především k výrobě výztuh a 

konstrukci dlah, které byly třeba k léčení složitých zlomenin. Postupem času a díky vývoji 

v oblasti materiálového inženýrství vyvinu takové materiály, jejichž korozní odolnost 

dovolovala použití uvnitř organismu. Ve 20. letech 20. století začaly být používány vysoce 

legované korozivzdorné oceli, o dekádu později pak speciální kobaltové a titanové slitiny[27]. 

Od té doby již výzkum v oblasti materiálového a biomedicínského inženýrství výrazně 

Tabulka 6.2 Mechanické vlastnosti vybraných keramických biomateriálů (Rd=pevnost v tlaku, 

Rb= pevnost v ohybu) 
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pokročil. Existuje nespočet aplikací, ve kterých je použito jak čistých kovů, tak jejich slitin. 

Výčet těchto použitých materiálů zahrnuje jak čisté inertní kovy jako jsou titan, platina nebo 

zlato, tak paradoxně i slitiny s obsahem vysoce toxických kovů jako je nikl nebo rtuť. 

Zpravidla se však využívají slitiny na bázi železa, které jsou však záměrně vysoce legovány, 

na bázi kobaltu a titanu[28].  Ovšem prvků, které jsou k výrobě biomateriálů skutečně 

používány a které může v biomateriálech detekovat je celá plejáda. Tabulka 6.3 [4] zachycuje 

alespoň nejdůležitější z nich a dále rozlišuje, zdali prvek tvoří základní matrici dané slitiny, či 

je-li použit pouze jako legura k docílení specifických vlastností.  

 

Kovové biomateriály mají poměrně široký rozsah aplikací např. jako fixace fraktur, při 

celkové nebo částečné náhradě kloubů, v externích dlahách, u chirurgických nástrojů, spon, 

výztuh, trakčních přípravků, i jako materiály pro aplikaci v oboru ortodoncie. Díky vnitřní 

struktuře, resp. přítomnosti kovové vazby mezi atomy, mají kovy relativně vysoký modul 

Tabulka 6.4 Kovové prvky detekovatelné v kovových implantáteh 
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pružnosti, mez pevnosti a kluzu a také jsou na rozdíl od keramiky tažné a houževnaté. Jsou 

také schopné dobře odolávat tahovému zatížení. Díky tomuto jsou kovové materiály schopny 

přenášet i poměrně vysoká zatížení bez jejich porušení či deformace tvaru. Avšak díky dobré 

elektrické vodivosti jsou tyto materiály náchylné ke korozním procesům, jejichž podstata tkví 

právě v přenosu elektrického náboje. Tento přenos je u kovů poměrně snadný právě díky 

delokalizovaným elektronům, které slouží jako nosiče elementárního náboje. U keramiky a 

polymerů není elektrochemická koroze vůbec pozorovatelná, protože nosiče elektrického 

náboje jsou pevně vázány v kovalentních vazbách mezi jednotlivými atomy [4].  

 Kovové biomateriály jsou zpravidla vyráběny tavením, tj. zpracováním při teplotách, 

kdy jsou všechny prvky v tekutém stavu. Roztok v takovémto stavu nazýváme taveninou, 

která je dále odlévána do kokil, kde dochází k ochlazení a solidifikaci. Kokila odpovídá svým 

tvarem, buď výslednému tvaru konečnému výrobku-materiál je pak používán v tzv. litém 

stavu, nebo je odlitý materiál určený k dalšímu tvářecímu zpracování-potom má kokila 

zpravidla univerzální tvar navržený tak, aby co nejvíce ulehčil další zpracování. Pod pojmem 

tváření rozumíme buď mechanické, nebo termomechanické zpracování materiálu do 

požadovaného tvaru. K tomuto jsou používány procesy jako kování, válcování, tažení a 

protlačování. Povrch výtvorků je následně opracováván soustružením, frézováním, 

broušením, otryskáváním případně leštěním apod. Jednotlivé kovové části mohou být také 

spojovány svařováním, pájením nebo lepením [4].  

 Dalším způsobem výroby aplikací z biomateriálů je prášková metalurgie. Směs prášků 

dané třídy hrubosti a specifického složení je smísena a umístěna do formy. Následně je směs 

tlakem slisována do požadovaného tvaru a slinována. Tímto způsobem lze vyrábět materiály 

přesného chemického složení, které se napříč průřezem nemění nebo se mění jen nepatrně. 

Výhoda této metody oproti tavení tkví také v absenci segregací, jež mohou vznikat v průběhu 

solidifikaci taveniny. Nevýhodou této metody je však téměř vždy přítomnost pórovitosti popř. 

naplynění materiálu. Tyto póry mohou působit jako koncentrátory napětí nebo přispívají ke 

zhoršení korozní odolnosti. Tuto metodu výroby je také možno kombinovat se všemi 

uvedenými úpravnami povrchu, jako tomu bylo u výroby materiálů tavením. Co však mají 

všechny způsoby výroby materiálů společné, je nutnost extrémní čistoty při výrobě, a to jak 

okolní atmosféry, ve které je materiál vyráběn, tak i při dalším zpracování. Pro slitiny NiTi 

s paměťovým efektem je toto obzvlášť důležité - poměř zastoupení prvků musí být dodržen 

velice přesně. Pokud tomu tak není, může i odchylka 0,01% ve složení slitiny znamenat 

posunutí teplot transformace o více než 10°C[29].  
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 U většiny kovových materiál je také možné provádět tepelné zpracování. Po převedení 

všech strukturních fází do tuhého roztoku a jeho následným rychlým ochlazením lze docílit 

rovnoměrného rozdělení prvků ve struktuře. Tento stav však nemusí být stabilní a dochází tak 

samovolně k přechodu do stavu rovnovážnějšího a ke vzniku nových fází ve struktuře. Pokud 

tento děj probíhá samovolně i při pokojové teplotě, nazýváme tento děj stárnutím, pokud je 

však nutné tento děj akcelerovat zvýšením teploty, jedná se již o tepelné zpracování. Cílem 

takového tep. zpracování (precipitačního vytvrzování) je dosažení lepších mechanických 

vlastností materiálu. Tímto způsobem lze poměrně snadno zvýšit pevnost materiálu. Pokud 

však nastane případ, že je materiál natolik pevný a tvrdý a lze jej jen těžce obrobit, je volen 

přesně opačný postup-materiál je převeden do tuhého roztoku a následně vhodně ochlazen. 

Dojde tak ke snížení pevnostních charakteristik a zlepšení obrobitelnosti. Je-li materiál 

vystaven vysoké deformaci a tím i deformačnímu zpevnění, je vhodné zařadit do procesu i 

rekrystalizační žíhání, které toto zpevnění odstraní. Jsou-li jednotlivé části materiálů 

spojovány svařováním, vyskytují se v materiálu skrytá zbytková pnutí. V takovém případě je 

žádoucí zařadit žíhání na snížení pnutí [4]. Žíhací teploty se liší dle povahy materiálu, nikdy 

však nesmí dojít k natavení struktury.   

 Podle chemického složení můžeme kovové materiály rozdělit do několika základních 

skupin takto:  

 

 Ušlechtilé kovy a jejich slitiny ( kromě amalgámů) 

 Tantal, zirkon a jeho slitiny 

 Amalgámy 

 Kobaltové slitiny 

 Hořčíkové slitiny 

 Niklové slitiny a nitinoly 

 Oceli 

 Titan a titanové slitiny 

 

Každá z výše uvedených skupin je natolik specifická, že je těžké najít společné znaky 

těchto skupin. Charakteristice jednotlivých skupin jsou věnovány následující kapitoly.  
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6.4.2  Ušlechtilé kovy a jejich slitiny  

 

Platina 

Platina je používána pro svou vysokou elektrochemickou odolnost především na 

výrobu nitrotělních elektrod pro neuromuskulární stimulaci. Takovéto elektrody jsou schopny 

odolávat i vysokému elektromotorickému napětí, které je potřeba pro přenos el. impulzů do 

cílených míst svalstva. Pro zvýšení pevnostních charakteristik je možno platinu legovat prvky 

jako zlatem, palladiem, iridiem a rhodiem. U těchto slitin však dochází ke snížení korozní 

odolnosti, jelikož slitina se stává méně ušlechtilou. Hrozí zde také vznik lokálních korozních 

mikročlánku v důsledku rozdílného potenciálu mezi matricí a precipitáty v ní 

rozptýlenými[30]. Korozní odolnost platiny je zaručena díky její ušlechtilosti a postavení 

v Beketovově řadě prvků. Z pohledu ušlechtilosti ji překonává jen zlato. 

 

Zlato 

Zlato bylo pro své biokompatibilní vlastnosti používáno v oblasti primitivní 

ortodoncie už před více než 2500 lety. Čisté zlato však nemá pro dnešní použití v ortodoncii 

dostatečné mednické vlastnosti-je měkké a snadno se poškodí. Toto bylo příčinou vzniku 

nespočtu různých slitin zlata a každá je vhodná pro různé použití. Dnes jsou nejčastěji 

používány slitiny zlata s přídavkem mědi, stříbra, platiny, cínu a zinku v různém poměru 

podle způsobu výroby a použití. Tyto slitiny již většinou nemají typickou zlatou barvu ale 

spíše stříbřitou s výrazným leskem[31]. Korozní odolnost zlata je dosáhnuto díky jeho vysoké 

ušlechtilosti tzn. díky postavení na samém konci Beketovy řady prvků  

 

6.4.3  Tantal, Zirkon a jeho slitiny 

 

Tantal 

Vysoce porézní aplikace z tantalové pěny jsou často používány při složitých 

zlomeninách kostí nebo jako prostředek k zlepšení osteogenizace. Biokompatibilita resp. 

korozní odolnost tantalu je zaručena díky existenci pasivní vrstvy oxidu tantaličného Ta2O5 na 

povrchu materiálu. Dík této vrstvě odolává tantal i vysoce koroznímu prostředí a může být 

v organismech používán dlouhodobě bez nutnosti extrakce implantátů. Tantalová pěna je 
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vyráběna metodou CVD a infiltrace tantalu dovnitř speciálního uhlíkového materiálu 

s vysokou porózitou. Až jsou všechny póry v uhlíkovém materiálu dokonale infiltrovány 

tantalem, dojde k vytvoření kontinuálního 3D skeletu z tantalu uvnitř uhlíkového materiálu. 

Po následném odstranění uhlíku ze struktury vznikne tantalová pěna až s 80% pórovitostí. 

Výslednou strukturu pěny lze vidět na obrázku 6. 1[32]. Takto vzniklý materiál je schopný 

odolávat jen nízkým tahovým a tlakovým napětím. Mez kluzu materiálu je jen cca. 60Mpa při 

velikosti pórů 550 μm a pórovitosti 80%. I tato hodnoty pevnosti však plně dostačuje pro 

použití materiálu jako podpory pro osteogenizaci. Při procesu osteogenizace tantalové pěny 

dochází k jejímu prorůstání kostní 

tkání. Proto jsou aplikace z tohoto 

materiálu hojně používány k náhradě 

chybějících částí kostí, např. 

chybějících částí lebečních kostí. Po 

dokonalém obsazení volných póru 

kostní hmotou má výsledná tkáň 

stejné mechanické vlastnosti, jako 

tkáň „zdravá“[33]. 

 

 

 

  Zirkon a jeho slitiny 

 Zirkon řadíme mezi vysoce reaktivní kovy. Jeho odolnost proti korozi je však 

způsobena pasivní vrstvou oxidu zirkoničného ZrO2, která se samovolně vytváří na povrchu 

materiálu při působení atmosféry obsahující molekuly kyslíku. Tato vrstva oxidu má velmi 

dobrou přilnavost k podkladu, dobrou odolnost vůči působení tahových napětí a také vysokou 

tvrdost, až 1500HV[34]. Díky tomu je zirkon vysoce odolný vůči opotřebení. Pokud by však 

tato pasivní vrstva byla narušena a základní kov byl obnažen, mohlo by docházet ke vzniku 

některých druhů koroze. Z důvodu nízkých mechanických vlastností čistého zirkonu je častěji 

používána slitina s 2,5%  niobu (Zr-2.5Nb). Tato slitina byla původně vyvinuta pro aplikace 

v jaderném průmyslu, avšak díky výhodným vlastnostem si našla své využití i 

v biomedicínském inženýrství. Při nízkých a středních teplotách (do 400°C), pokrývá tuto 

slitinou vrstva ZrO2 tloušťky do 5µm. To je dostatek pro zajištění dostatečné korozní 

odolnosti implantátů pro dlouhodobou aplikaci v organismu. Tato slitina je mimo jiné 

používána k výrobě kloubních náhrad. Tyto náhrady je vhodné lokálně tepelně zpracovat. 

Obrázek 6.1 Struktura tantalové pěny 
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Místa, která jsou zatěžována třením o jiné části, je vhodné zpracovat v atmosféře kyslíku při 

teplotě nad 500°C, což umožní vznik tlusté ZrO2 vrstvy a vysoké tvrdosti a stabilitě vzhledem 

k podkladu. Tím odpadá nutnost na materiál nanášet jiné keramické povlaky, jejichž hlavním 

úkolem je snížit opotřebení z důsledku tření. Výsledkem je tedy implantát z vysoce 

kompatibilního materiálu s dobrými mechanickými vlastnostmi pokrytý pasivní vrstvou, jejíž 

tloušťka je v kritických místech zvětšena[35].   

 

6.4.4  Amalgámy 

 

Amalgámy jsou kapalné nebo pevné slitiny rtuti (případně gallia) s jedním nebo několika 

kovy, například se sodíkem, stříbrem, zlatem, zinkem, mědí, cínem, kadmiem či olovem. Lze 

je připravit většinou přímým stykem rtuti s kovem[36]. Z metalurgického hlediska chápeme 

amalgámy jako intermetalické sloučeniny přesně daného složení. Toto složení vyplývá 

z fázového diagramu dané slitiny.  

V oblasti zubního lékařství jsou používány 2 typy amalgámů, která se liší v zásadě jen 

obsahem mědi. Chemické složení amalgámů se běžným obsahem mědi je přibližně 

následující: Ag = 66–73%, Sn = 25–29 %, Cu < 6 %, Zn < 2 %, Hg< 3%. U novějších typů 

amalgámů je zvýšen obsah mědi na úkor obsahu stříbra a složení je přibližně následující: 

Ag>40%, Sn = 25–29 %, Cu = 10-30 %, Zn < 2 %, Hg <  3%. 

Amalgámy jsou v oblasti zubního lékařství primárně určeny k náhradě poškozené 

zubní tkáně. Tuto je třeba ze zubu vyextrahovat, takto vzniklý prostor uvnitř zubu pak 

nazýváme kavitou. Pro dobrou aplikaci amalgámu musí být jeho konzistence podobná husté 

pastě, aby byla zaručena jeho dobrá tvarovatelnost, avšak po aplikaci musí dojít k rychlému 

vytvrzení. Amalgám dozrává v kavitě déle než 24 hodin. Tento proces končí mezi třetím a 

šestým měsícem. Po jedné hodině odolá amalgámová výplň tlaku 150 MPa po 24 hodinách 

tlaku 300 MPa[37].  

 Z hlediska koroze jsou amalgámy poměrně odolné. I tak však dochází k narušování 

povrchu amalgámů v korozním prostředí slin a následnému uvolňování rtuti do organismu.  

Dle průzkumů se rtuť v organismu hromadí, a pokud její obsah v organismu vzroste nad 

kritickou mez, začnou se projevovat zdravostí problémy jako je omezení funkce krevních 

buněk, omezení funkce mozku nebo autoimunitní choroby. Dle studie [38], je průměrné 

množství uvolněné rtuti ze zubních  plomb 1.7 µg za den, avšak zdravotní normy uvádějí 

maximální zatížení rtutí maximálně 50 µg denně. V porovnání s touto hodnotou je zatížení 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kadmium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
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rtutí z amalgámových plomb zanedbatelné. Naneštěstí existuje zde i možnost zrychlené 

koroze amalgámových plomb. V důsledku přítomnosti aplikací z ušlechtilejších materiálů 

umístěných v ústech, případně jejich přímého kontaktu s amalgámovými plombami, dochází 

ke vzniku galvanického článku a amalgámy jsou přednostně anodicky rozpouštěny.  

V důsledku tohoto jevu dochází 

také k nadměrnému uvolňování 

rtuti, jejíž množství značně 

přesahuje normované 

hodnoty[39]. Na obrázku 

6.2[40] je jasně viditelná oblast 

s nerovnoměrným povrchem, 

tzn. se zvýšeným počtem důlků. 

Tato oblast podléhala 

anodickému rozpouštění 

v důsledku vzniku el. kontaktu 

se zlatou zubní náhradou, 

umístěnou na odpovídajícím 

místě protější čelisti.  

 

6.4.5  Kobaltové slitiny 

 

Kobaltové slitiny pro použití v medicíně jsou slitiny kobaltu, chromu a dalších prvků. 

Tyto materiály můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou slitiny na 

bázi CoCrMo, které jsou obvykle používány k licím účelům. Druhou skupinou jsou slitiny na 

bázi CoNiCrMo, které jsou primárně určeny k tváření. Slévatelné CoCrMo materiály jsou 

používány ve stomatologii a pro málo zatěžované kloubní náhrady. Tvářitelné CoNiCrMo 

materiály, jejichž mechanické vlastnosti jsou na mnohem lepší úrovni, jsou používány pro 

výrobu vysoce zatížených částí umělých kloubních náhrad.   

 ASTM normy doporučují pro použití v implantologii 4 základní druhy kobaltových 

slitin, jejichž složení je normováno a zaznamenáno v tabulce 6.1[41]. Jedná se o slitiny F75, 

F90, F562 a F563. Slitina F75 je určena k lití, slitiny F90, F562 a F563 jsou určeny k tváření, 

avšak poslední dvě uvedené jsou používány méně frekventovaně. Jak vyplývá ze složení, 

dvěma základními elementy kobaltových slitin jsou kobalt a chrom. Přídavek molybdenu má 

Obrázek 6.2 Ukázka urychlené koroze amalgámové zubní 

výplně 
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zásadní vliv na velikost zrna a tím i na mechanické vlastnosti. Molybden tvoří s kobaltem 

intermetalické fáze, které přinášejí další zpevnění struktury a zlepšení creepových vlastností 

materiálu. 

 

Slitina 
Co28Cr6Mo 

(F75) 

Co20Cr15W10Ni 

(F90) 

Co35Ni20Cr10Mo 

(F562) 

Co20Ni20Cr4W 

(F563) 

Určení  K lití  Ke tváření  Ke tváření  Ke tváření 

Prvky Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Cr 27 30 19 21 19 21 18 22 

Mo 5 7 - - 9 10,5 - - 

Ni - 2,5 9 11 33 37 15 25 

Fe  - 0,75 - - 9 10,5 4 6 

C - 0,35 0,05 3 - 0,025 - 0,05 

Si - 1 - 0,15 - 0,15 - 0,5 

Mn - 1 - 1 - 0,15 - 1 

W - 0,2 14 2 - - 0,5 3,5 

P - 0,02 - 16 - 0,01 - - 

S - 0,1 - 0,04 - 0,01 - 0,01 

N - 0,25 - 0,03- - - - - 

Al - 0,3 - - - -     

B - 0,01 - - - 0,01 - - 

Ti - - - - - 1 0,5 3,5 

Co ZBYTEK 

 

Kobaltové slitiny na bázi CoCrMo jsou zpracovávány při teplotách 1350 až 1450°C (v 

závislosti na chemickém složení) formou přesného lití do formy. Výsledná struktura odlitku je 

však značně nehomogenní, viz obrázek 6.3[42]. Typické jsou dendrity bohaté na kobalt a 

mezidendritický prostor tvoří směs kobaltem bohaté fáze, chromem bohatého karbidu typu 

M23C6 a molybdenem bohatého karbidu typu M7C3 [4]. Mezidenritická oblast je také 

postižena výskytem pórovitosti a případných ředin. Při homogenizačním žíhání za zvýšených 

teplot (1225°C/24-48hod) dochází k potlačení výskytu některých fází, které ovlivňují jak 

mechanické vlastnosti struktury, samotnou korozivzdornost materiálu.  Je důležité dbát 

zvýšené pozornosti při volbě teploty žíhání. Slitina CoCrMo má eutektickou teplotu přibližně 

1235°C (v závislosti na chemickém složení) a její překročeni při žíhání by bylo spojeno 

s částečným natavením struktury a následnou celkovou degradací vlastností materiálu[43]. 

Tabulka 6.4 Chemické složení vybraných kobaltových slitin dle ASTM 
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Nutno dodat, že aplikace vyráběné 

litím jsou sice oproti jiným 

možnostem výroby cenově 

nejpříznivější, ale jejich mechanické 

vlastnosti jsou na velice nízké úrovni 

a jsou srovnatelné s běžnými 

austenitickými ocelemi. Dalším 

problémem je přítomnost pórů a ředin 

ve struktuře, které působí jako 

koncentrátory napětí a mohou sloužit 

jako iniciátory únavového porušení. Díky přítomnosti vysokého počtu karbidických fázi ve 

struktuře vyniká tento materiál zvláště odolností vůči mechanickému opotřebení. Karbidické 

fáze tvoří ve struktuře síťoví, což je také příčinou snadného křehkého poručení, kdy se 

vzniklá trhlina přednostně šíří těmito karbidickými fázemi. 

Naopak struktura tvářené slitiny typu CoNiCrMo tvořena protáhlými zrny austenitu. 

Žíhání pod teplotou 890°C dává vzniknout struktuře nové, tvořené polyedrickými zrny 

austenitu a deskami hexagonálního 

martenzitu, viz obrázek 6.4 [4]. 

Termomechanické zpracování zpravidla 

probíhá za teploty okolo700°C, jeho 

výsledkem je zpravidla austenitická 

struktura v celém rozsahu výtvorku. 

Následným stárnutím materiálu při 

teplotě 420 až 650°C vzniká ve struktuře 

jemný ε martenzit a v něm precipitáty 

Co3Mo. Tímto je dosaženo výhodného 

poměru pevnostních a křehko-lomových vlastností.  Dalším způsobem zvýšení mechanických 

vlastností je deformační zpevnění kobaltových slitin, jejichž výsledkem je značný nárůst 

pevnosti na úkor houževnatosti materiálu. Hodnota meze pevnosti deformačně zpevněného 

materiálů může dosahovat až cca. 2200Mpa při deformaci 57% [44]. Hodnoty vybraných 

mechanických vlastností výše uvedených slitin jsou uvedeny v tabulce 6.5[41].  

Kobaltové slitiny mohou být rovněž připravovány metodou práškové metalurgie. Tato 

metoda není vhodná pro výrobu velkých aplikací z důvodu finanční náročnosti celého 

Obrázek 6.3 Licí struktura CoCrMo slitiny 

Obrázek 6.4 Tvářená struktura CoNiCrMo 

slitiny 
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procesu. Své uplatnění však nachází zejména při povrchových úpravách. Na substrát je 

nanesen prášek požadovaného složení a s danou velikostí částic, který je následně sintrovnán 

při teplotě 1200-1300°C, kdy dojde k lokalizovanému natavení částic. Při této teplotě také 

dochází ke vniku křehkých eutektoidních fází a karbidů, což vede ke snížení houževnatosti 

materiálu. Vysoká pórovitost povrchu také snižuje únavové vlastnosti materiálu. 

 

Tabulka 6.5  Mechanické vlastnosti Co slitin 

 

6.4.6  Hořčíkové slitiny 

 

Hořčík řadíme mezi biogenní prvky a má v organismech nezastupitelné místo. Má také 

příznivý specifický poměr pevnosti ve vztahu k hustotě. Je tedy často používán jako 

konstrukční materiál v různých odvětvích průmyslu a v posledních desetiletích se prosazuje i 

v oblasti implantologie, kde je vysoce ceněn pro své specifické korozní vlastnosti. Vyšších 

mechanických vlastností lze dosáhnou legováním hliníkem nebo zinkem. Hliník je však pro 

použití v implantologii nevhodný z důvodu jeho negativnho působení na organismus, 

především pak na nervový systém[45; 46]. Díky své omezené korozní odolnosti a schopnosti 

organismu hořčík z těla vyloučit jsou hořčíkové slitiny označovány jako biodegradovatelné.  

 Hořčíkové slitiny ve formě implantátů jsou používány jako dočasné výztuhy a kotvící 

materiál pro aplikaci in vivo. Při použití biodegradovatelného materiálů odpadají problémy 

spojené s extrakcí dočasných podpůrných implantátů. Při samotné korozi hořčíkových slitin 

dochází ke značnému uvolňování vodíku. Tento se je schopen být do jisté míry absorbován 

tělními tekutinami, avšak jeho přebytky způsobují vznik vodíkových kapes v blízkém okolí. 

Proto je nutné korozní rychlost do jisté míry také omezovat. Rychlost koroze by měla co 

nejvíce odpovídat možnostem rychlosti růstu nové tkáně tak, aby zdegradovaná část 

implantátu byla nahrazena novou tkání. Tato problematika je natolik obsáhlá, že i přes 

Slitina, Stav Rm (Mpa) Rp0,2 (Mpa) A (%) 

F75, litá 655 450 8 

F90, žíhaná 896 397 30-45 

F562, rozpouštěcí žíhání 793-1000 241-448 50 

F562, deformačně zpevněná min 1793 min 1586 8 

F563, žíhaná 600 276 50 

F563, deformována a stárnutá 1000-1586 827-1310 12-18x 
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veškeré studie a snahy o optimalizaci hořčíkových slitiny, nebyly tyto dosud široce rozšířeny 

pro použití v medicíně a veškeré aplikace jsou spíše ve fázi testování[45].   

 Samotné implantáty jsou vyráběny tak aby jejich životnost byla 12-16 týdnů 

v závislosti na způsobu aplikace. 

Ihned po aplikaci jsou nároky na 

implantát nejvyšší, postupem 

času a v průběhu hojení tkání tyto 

nároky klesají. Proto je důležité, 

aby měl materiál dostatečné 

mechanické vlastnosti a nedošlo 

k jeho lomu následkem přetížení. 

Na obrázku 6.5[47] jsou 

znázorněny meze pevnosti několika 

základních hořčíkových slitin testovaných 

pro použití v implantologii. Při porovnání 

s bioresorpčními polymerními materiály dosahují hořčíkové slitiny téměř trojnásobné meze 

kluzu.  

 

6.4.7   Niklové slitiny a nitinoly 

 

Niklové slitiny jsou svými mechanickými vlastnostmi velice podobné kobaltovým slitinám a 

stejný je i způsob jejich výroby a hlavně použití. Např. slitina typu NiCrMo je svými 

vlastnostmi podobná kobaltovým slitinám typu CoCrMo.  

Velice významné jsou však slitiny niklu s titanem. Tyto slitiny vykazují značný tvarově 

paměťový efekt. V závislosti na teplotě okolí dokáže slitina Ni-Ti změnit svůj tvar a získat tak 

předem definovanou strukturu. Zatímco nízkoteplotní modifikace Ni-Ti je plastická a snadno 

deformovatelná, ohřevem na vyšší teplotu vznikne austenit a obnoví se původní tvar. U této slitiny 

se vyskytuje více forem tvarové paměti, např. tvarově paměťový jev, vratný tvarově paměťový 

jev, všestranný jev tvarové paměti, atd. Tyto jevy mají svůj původ v možnost změny struktury 

materiálu z jedné na druhou při změně napětí nebo teploty. Opačný děj je podmíněn navozením 

původních podmínek. Tyto projevy jsou velice závislé na chemickém složení materiálu, od 

kterého se odvíjí hodnoty transformačních teplot materiálu. S fázovými přeměnami indukovanými 

vnějším napěťovým polem souvisí i pseudoelastické resp. pseudoplastické chování nitinolů. 

Obrázek 6.5 Meze pevnosti vybraných 

hořčíkových slitin 
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Pseudoelastické chování materiálu můžeme pozorovat tehdy, je-li jeho teplota vyšší než Af, tj. při 

teplotě, za které se materiál vyskytuje pouze ve vysokoteplotní (austenitické) formě, viz obrázek 

6.6[48]. V případě, že na daný materiál začne působit vnější napětí, začne se elasticky 

deformovat. Při této deformaci se austenitická matrice začne transformovat martenzitickou a celý 

proces je ukončen ve chvíli, kdy je 100% matrice tvořeno martenzitem (viz obrázek 6.7[49]) s 

uspořádáním, které je pro dané podmínky nejvýhodnější. Martenzit takto vzniklý nazýváme 

napěťově indukovaným (Stress-induced martensite, SIM). Celý proces probíhá za konstantní 

teploty. Ve chvíli, kdy je vnější napětí odstraněno, martenzit se opět transformuje na austenit a 

materiál tak přechází do původního stavu. Hodnota elastické deformace se u jednotlivých nitinolů 

liší podle použitého legujícího prvku. Můžeme se tak setkat s deformací v rozmezí 5-15% a to 

aniž by došlo k porušení atomových vazem uvnitř materiálu. Průměrná hodnota pružné deformace 

např. pro ocel je okolo 0,15%[50][29].  

 

Při výrobě těchto slitin je nutno použít vysoce čisté výchozí materiály, jakožto i 

atmosféry, jelikož hodnosty transformačních teplot jsou přímo závislé na chemické složení. 

Zde i odchylka 0,01 hm. % změní hodnoty transformačních teplot o řádově desítky °C. 

K výrobě se tedy používá metoda plazmového tavení, kde je jako plazmotvorný plyn použit 

vysoce čistý argon, tavení a odlévání ingotů ve vakuové indukční nebo vakuové obloukové 

peci, či celé aplikace elektronovým paprskem. Jako vhodná metoda se také jeví metoda 

práškové metalurgie, kdy je možno dosáhnout přesného složení výrobku v celém jeho 

průřezu. Při použití této metody odpadá také nutnost dalšího obrábění-výrobky mají po 

sintrování požadovaný tvar. Nevýhodou této metody je přítomnost pórů v materiálu, které 

zhoršují jeho mechanické vlastnosti[29].  

Obrázek 6.6 Austenitická 

struktura NiTi 

Obrázek 6.7 Martenzitická 

struktura NiTi 
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Čistá ekviatomární slitina NiTi má sama o sobě dobré mechanické vlastnosti, 

srovnatelné s austenitickými slitinami, přičemž v oblasti korozních vlastností nitinoly 

vynikají. Tyto vlastnosti však mohou být ještě zlepšeny vhodným legováním. Přídavek legur 

do značné míry ovlivňuje transformační teploty materiálu, je tedy nutno celkově upravit 

složení slitiny. Mezi nevýznamnější legury řadíme měď, železo, kobalt, hliník, wolfram, niob 

a kovy vzácných zemin, které zlepšují především elektrochemické vlastnosti slitin[29].  

 V oblasti medicíny našly tyto materiály široké uplatnění a to především z důvodů 

jejich ušlechtilosti a lepším korozním vlastnostem než je tomu u austenitických ocelí a 

kobaltových slitin. Díky jejich nízkému modulu pružnosti (cca. 70-130GPa) je jejich 

deformační chování podobné tvrdým tkáním. Proto jej někteří lékaři aplikují i v případě, že 

není využit tvarově paměťový jev [4]. Avšak právě díky němu jsou tyto slitiny používány 

především v oblasti ortodoncie pro výrobu aparátů na úpravu chrupu-rovnátek. Dentální dráty, 

jejichž funkcí je vytvářet neustálý tlak na jednotlivé zubní segmenty tak, aby došlo k úpravě 

jejich vzájemného postavení. Při použití standardních materiálů pro tuto aplikaci, je nutné tyto 

neustále kontrolovat a upravovat jejich napjatost. U nitinolů tyto kontroly odpadají-působící 

síla je neustále konstantní a nezávisí na předpětí slitiny, nýbrž souvisí s transformačními 

charakteristikami nitinolů (tedy teplotou v ústech). Díky tomu je doba léčení zkrácena až o 

70% a samotný proces je pro pacienta méně náročný[51]. 

Nitinoly jsou také používány k výrobě stentů. tj. výztuh tělních trubic. Tyto mohou být 

aplikovány jako dočasné výztuhy ke zvýšení tuhosti trubic, nebo jako prostředky 

k zprůchodnění těchto tkání. 

Nejběžnější aplikace stentů 

jsou určeny pro použití 

v oblasti kardiovaskulárního 

systému, nejčastěji 

k obnovení světlosti 

srdečních cév viz obrázek 

6.8[52].  

Dlahy z NiTi slitiny 

umožňují dynamickou fixaci 

poraněných tkání. Před jejich aplikací jsou tyto zdeformovány do požadovaného tvaru a 

poškozené tkáně jsou takto fixovány. V důsledku projedu deaktivace materiálu jako důsledek 

pseudoelasticity dochází k přechodu materiálu do původního stavu. Tímto je požadovaná tkáň 

Obrázek 6.8 Možnost aplikace stentů 
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napínána. Tyto dlahy jsou používány především při poranění menších kloubů končetin a 

prstů.  

 

6.4.8  Oceli 

 

Nerezové oceli rozdělujeme do 5 základních skupin podle jejich struktury, tj. na: 

 martenzitické nerez. oceli 

 feritické a superferitické nerez. oceli 

 duplexní nerez. oceli 

 austenitické a superaustenitické nerez. oceli 

 precitipačně vytvrditelné nerez. oceli 

V lékařské praxi jsou nejčastěji používány austenitické, martenzitické a duplexní oceli, 

avšak oblast implantologie využívá téměř výhradně oceli austenitické, ale výjimečně také 

oceli duplexní.  

 Samotná biokompatibilita nerezových ocelí je zajištěna díky dostatečné korozní 

odolnosti v důsledku přítomnosti pasivní oxidů chromu na povrchu implantátů. První 

nerezová ocel o složení Fe-18Cr-8Ni byla k výrobě implantátů použita v roce 1947. Dnes je 

tato ocel označována jako typ AISI 302. O několik let později byla představena ocel o složení 

Fe-18Cr-8Ni-3Mo, která díky molybdenu vynikala svou odolností vůči bodové korozi. Z této 

slitina později vznikla modifikací obsahu niklu ocel s typovým onačením AISI 316[53]. 

Jelikož byla tato ocel náchylná ke 

zcitlivění v důsledku vysokého obsahu 

uhlíku, bylo nutné tento snížit. Vznikla tak 

ocel s typovým označením AISI 316L, 

která měla snížený obsah uhlíku 

z 0,08hm.% na 0,03hm%. Poměr legujících 

prvků byl přesně stanoven tak, aby byla 

zajištěna austenitická struktura materiálu. 

Vliv koncentrace niklu a chromu na 

strukturu matrice popisuje obrázek 6.9[54].  

Výše zmiňované austenitické oceli řadíme 

do tzv. první generace.  

 Tepelné zpracování těchto ocelí musí 

Obrázek 6.9 Vliv obsahu chromu a niklu 

na výslednou strukturu oceli 
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probíhat mimo teplotní interval 450 až 800°C, ve kterém dochází ke tvorbě karbidů chromu, 

což vede ke snížení korozní odolnosti oceli. Samotné tepelné zpracování nevede k výraznému 

zvýšení mechanických vlastností těchto typů ocelí, jelikož nedochází ke změně struktury, a je 

především používáno ve formě 

rekrystalizačního žíhání mimo výše uvedený 

teplotní interval. Hlavním způsobem zlepšeni 

pevnostních charakteristik ocelí typu ASIS 316 

je tak deformační zpevnění. Závislost meze 

kluzu resp. meze pevnosti na deformaci za 

studena je znázorněna na obrázku 6.10[55] .  

 Při působení korozního prostředí 

živého organismu na implantáty z těchto nerez. 

ocelí dochází v důsledku koroze k uvolňování 

iontů Ni2+, Cr3+ a Cr6+ do okolního prostředí, 

které na jejich přítomnost reaguje patologickými 

změnami nebo alergickými reakcemi. Obzvlášť nebezpečné jsou nikelnaté ionty, které jsou 

pro organismus toxické. V důsledku snah o zamezení uvolňování nikelnatých iontů 

z materiálu, byl nikl v matrici nahrazen manganem, který je chopen stejně jako nikl 

stabilizovat austenitickou matrici, ale není pro organismus toxický. Jedná se o slitinu Fe-

23Mn-21Cr-1Mo, která má obsah niklu max. 0,005hm. %, s jejímž použitím není spojen 

vznik alergických reakcí[56]. V případě zvýšených nároků na korozní odolnost implantátů, 

resp. požadavků na jejich delší setrvání v organismu, může být k výrobě zvolena ocel tzv. 

druhé generace, např. 

duplexní ocel typu Fe-25Cr-

7Ni-4Mo-N, která má 

zároveň lepší mechanické 

vlastnosti, než austenitické 

oceli. Chemické složení oceli 

první a druhé generace je 

porovnáno v tabulce 6.6 a 

základní hodnoty 

mechanických vlastností jsou 

 Obrázek 6.10 Deformační zpevnění 

ocelí typu AISI 316 

Prvek AISI 316L, ASTM F55 Fe-25Cr-7Ni-4Mo-N

C 0,03 0,02

Mn 2,00 -

P 0,03 -

S 0,03 -

Si 0,75 -

Cr 17,0-19,0 25,00

Ni 12,0-14,0 7,00

Mo 2,0-4,0 4,00

N 0,1 max 0,25

Cu 0,5 max -

Fe zbytek zbytek

Tabulka 6.6 Chemické složení vybraných nerez. ocelí 
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znázorněny 

v tabulce 6.7 [4].   

 Pro vysoce 

namáhané aplikace, 

které jsou ve styku 

s organismem jen 

krátkou dobu, je možné také použít martenziticky vytvrditelné nerezové oceli. Mezi takové 

aplikace se řadí chirurgické nástroje, dlahy, lékařské stoly apod. Na některé jsou kladeny 

požadavky extrémní tvrdosti a pevnosti. např. na skalpely, nůžky nebo vrtáky. Těchto 

vlastností by nebylo možno u materiálů s austenitickou strukturou možno dosáhnout, jsou 

proto voleny materiály s takovým chemickým složením, která díky vhodnému tepelnému 

zpracování umožňuje vznik martenzitické struktury. U těchto materiálů musí být samozřejmě 

zajištěna odpovídající korozní odolnost, které je dosaženo vysokým hmotnostním podílem 

chromu, zpravidla okolo 15 hm.%[56]. Tyto oceli také obsahují větší podíl uhlíku, který se 

svými karbidy podílí na značném zvýšení mechanických vlastností materiálu. Martenzitické 

struktury je dosaženo pomocí kalení. Jedná-li se o aplikace malých rozměrů, je postačující 

kalení do vody nebo oleje. V důsledku nevyhovujících mechanických vlastností takto 

vyrobených nástrojů a jejich náchylnosti ke křehkému porušení, je zpravidla zařazeno do 

výrobního procesu také popouštěcí žíhání. Popouštěcí teplota a čas jsou zvoleny v závislosti 

na požadované tvrdosti, velikosti a tvaru nástroje. Jelikož jsou na lékařské nástroje kladeny 

jak požadavky z hlediska mechanických vlastností (tvrdost, pevnost, houževnatost), tak 

z hlediska korozní odolnosti, je třeba hledat při výběru vhodného materiálu kompromis, který 

bude co nejvíce splňovat oba tyto do jisté míry protichůdné požadavky.  

 

6.4.9  Titan a titanové slitiny 

 

Kombinace vysoké odolnosti vůči elektrochemické korozi a relativně nízký modul 

pružnosti při zachování dostatečně vysoké pevnosti dělají z titanu a titanových slitin atraktivní 

kandidáty pro použití v ortopedických přípravcích určených k přenosu napětí [4]. Jak 

speciální titanové slitiny tak i titan komerční čistoty byly původně určeny jen pro použití 

v oblasti vojenského a leteckého průmyslu, kde byl využit jeho příznivý specifický poměr 

mechanických vlastní při nízké váze (hustota titanu je jen 4,5 g/cm
-3

). Díky výborné korozní 

odolnosti některých slitin používaných ve výše zmíněných oblastech průmyslu, byly tyto 

Materiál Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) Tažnost (%)

316L žíhaná 170 480 40

316L deformačně zp. 310 655 28

Fe-25Cr-7Ni-4Mo-N 550 710 19

Tabulka 6.7 Mechanické vlastnosti vybraných nerez. ocelí 
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slitiny vybrány pro použití v oblasti implantologie. Jedná se primárně o titan komerční čistoty 

(Ti CP) a slitinu Ti-6Al-4V. Tyto materiály jsou dnes považovány za jedny z nejodolnějších 

proti působení korozního napadení. Při použití těchto materiálu pro aplikace in vivo je 

organismus schopen rozpoznat jejich přítomnost, avšak nedochází ke vzniku alergické reakce, 

či zánětu v jejich okolí, které by funkci implantátu významně degradovaly, povrch materiálu 

je jen pokryt vazivovou tkání, která jej bezprostředně odděluje od tkání okolních[57].  

 Čistý titan se vyskytuje ve dvou alotropických modifikacích. Při teplotě nižší 

než 882°C se vyskytuje tzv. α titan s hexagonální mřížkou, nad tuto teplotu se vyskytuje β 

titan s plošně centrovanou kubickou mřížkou. Mechanické vlastnosti komerčně čistého titanu 

jsou modifikovány přídavkem legur pod hranicí jejich maximální rozpustnosti. Tímto je 

umožněn vznik tuhého roztoku a následné zpevnění matrice. Jedná se především o 

intersticiální prvky jako dusík, uhlík a kyslík, popř. o substituční prvky jako je železo nebo 

hliník[58] . Podle obsahu těchto prvků dělíme titan do několika skupin. (grade 1 až 4). Pro 

aplikace s požadavkem vyšších pevnostních parametrů je použití komerčně čistého titanu 

nevhodné, namísto toho je vhodné zvolit některou z titanových slitin se zvýšenými 

pevnostními charakteristikami. Podle povahy zamýšleného použití je volena i konkrétní 

titanová slitina. Jednou z nejvíce rozšířených je slitina Ti-6Al-4V, která má výborné 

mechanické vlastnosti při zachování korozní odolnosti. Základní chemické složení této slitiny 

v porovnání s komerčně čistými variantami titanu je uvedeno v tabulce 6.8[41] a vybrané 

mechanické vlastnosti vybraných titanových slitin jsou uvedeny v tabulce 6.9 [41]. 

 

Prvek (hm. %) Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Ti-6Al-4V

N (max ) 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05

C (max ) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08

H (max ) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,0125

Fe (max ) 0,2 0,03 0,3 0,5 0,25

O (max) 0,18 0,025 0,35 0,4 0,13

Al - - - - 5,5 až 6,5

V - - - - 3,5 až 4,5

Ti Zbytek Zbytek Zbytek Zbytek Zbytek

  

 Struktura titanové slitiny Ti-6Al-4V je za pokojové teploty dvoufázová, tvořena směsí 

krystalů s KPC mřížkou a fáze α s HTU mřížkou.  Tato dvoufázová struktura vzniká 

v důsledku specifického legování, kdy hliník podporuje stabilizaci α fáze a zvyšuje teplotu 

Tabulka 6.8 Chemické složení vybraných titanových slitin 
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transformace αTi→βTi, zatímco vanad stabilizuje fázi β i při nižších teplotách. Při teplotě 

975°C probíhá alotropická změna za vniku homogenní β fáze. 

 

Materiál Mez pevnosti (MPa) Mez kluzu (MPa) Tažnost (%) 

Ti CP Grade 1 240 170 24 

Ti CP Grade 2 345 275 20 

Ti CP Grade 3 450 380 18 

Ti CP Grade 4 550 485 15 

Ti-6Al-4V 860 795 10 

 

Při termomechanickém zpracování (nad i pod teplotou 975 °C) může být řízen jak obsah 

jednotlivých fází ve struktuře tak jejich morfologie. V závislosti na zpracování je možné u Ti-

Al-V slitin klasifikovat 6 typů mikrostruktury [4]. 

 Ekviaxiální zrna (rovnoosá) 

 Lamelární morfologie 

 Martenzitická struktura 

 Bimodální 

 Mikrostruktura po rozpouštěcím žíhání a stárnutí 

 Mikrostruktura tvořená po legování vodíkem 

 

Pro biomedicínské aplikace jsou používány slitiny s ekviaxiálním zrnem, lamelární 

strukturou, žíhané a stárnuté, popřípadě se strukturou modifikovanou působením vodíku. 

 Kovací teploty slitin leží v intervalu od 700 do 950°C, tepelné zpracování pod teplotou 

β přechodu vede ke vzniku ekviaxiální mikrostruktury tvořené rovnoosými zrny β fáze 

s disperzí fáze α vyloučené podél hranic primárních β zrn. Optimální mikrostruktura 

s rovnoosým zrnem je charakterizována velmi jemnými zrny o velikosti 3 až 10 µm. Tato 

struktura je doporučována pro chirurgické implantáty (dle norem ASTM 136) [4]. 

 Takto připravované materiály s jemným zrnem, jsou vysoce odolné vůči 

vysokocyklové únavě. Mez kluzu za podmínky N>10
7
 cyklů dosahuje hodnot až 700MPa[26]. 

Únavovou životnost materiálů snižují veškeré povrchové defekty, které fungují jako iniciační 

místo pro vznik trhliny. U většiny implantátů, jejichž povrch zůstává čistý, je vhodné provést 

leštění povrchu, jelikož úpravy jako kuličkování jsou zde z důvodu snížení korozní odolnosti 

vyloučeny (plasticky deformovaná místa jsou méně odolná vůči koroznímu napadení[59]). 

Tabulka 6.9 Vybrané mechanické vlastnosti vybraných titanových slitin 
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Problém s únavovým porušením může nastat u implantátů vyráběných metodou práškové 

metalurgie, kde přítomné póry mohou působit jako iniciátory únavových trhlin. Je proto 

vhodné volit sintrování za vysokých tlaků tak, aby zbytková pórovitost po sintrování byla 

minimální. Zvýšený tlak také umožňuje sintrování za nižších teplot, výsledkem je tak 

jemnější struktura s lepšími mech. vlastnostmi. Naopak jsou-li práškovou metalurgií 

připravovány pouze porézní povlaky titanu a titanových slitin na substrát z jiného materiálu, 

je vhodné použít sintrování ve vakuu, jinak by výsledná struktura byla příliš zhutněna a 

konečná biologická odezva organismu na povrch tohoto charakteru by nebyla adekvátní [4]. 

Právě pro výrobu povlaků byly vyvinuty speciální slitiny titanu s extra nízkým modulem 

pružnosti. Standardní slitina Ti-6Al-4V má modul pružnosti 110GPa. Modul pružnosti kosti 

je však 10 až 20 GPa. Cílem je tedy zamezit nežádoucím jevům na rozhraní kost/implantát, a 

právě to umožňují speciální povlaky z titanových slitin s modulem pružnosti 55 až 85 GPa. 

Jedná se primárně o slitiny titanu s některým, či některými pro organismy netoxickými prvky. 

Nejčastěji jsou pro tento účel používány slitiny Ti-12Mo-6Zr-2Fe, Ti-6Al-7Nb a Ti-13Nb-

13Zr [60]. 

  

7 POVRCHOVÉ ÚPRAVY BIOMATERIÁLŮ 

 

Stav povrchu biomateriálů je z hlediska koroze a s ní spojenou biokompatibilitou 

nejdůležitějším aspektem správné funkčnosti implantátů. Právě charakter povrchu, jeho 

drsnost, porózita, přítomnost vad, tvrdost, chemická resp. biologická aktivita, aj. jsou 

rozhodujícími vlastnostmi pro možnou interakci biomateriálů s organismem. Interakce 

organismu s implantátem může být rozdílného charakteru pro rozdílné stavy povrchu stejného 

materiálu. Je-li povrch materiálu vůči působení tělního prostředí inertní, vytvoří se okolo něj 

pouze fibrilární vrstva tkáně, která drží implantát na stejném místě. V případě interakce 

povrchu implantátu s organismem může docházek k narušování povrchu působením tělního 

prostředí a možnou integrací implantátu do stávajících tkání.  Povrchové úpravy biomateriálů 

pro výrobu implantátů můžeme rozdělit do několika základních kategorií: 

 

 Povlakování 

 Mechanické úpravy povrchu 

 Chemické a elektrochemické úpravy povrchu 
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7.1 Povlakování 

 

Povlakování  je proces, který je podmíněn vznikem vrstvy povlaku na substrátu. 

Povlakování je u implantátů a jiných medicínských přípravků aplikováno z různých důvodů. 

Porézní povlaky kovu a keramiky na povrchu implantátů zlepšují jejich uchycení v tkáních a 

zlepšují osteointegraci, pakliže jsou určeny pro zavedení do kosti. Povrch biomateriálů 

ošetřený iontovou implantací různých atomů vykazuje naopak zvýšenou tvrdost a vyšší 

odolnost pro vzniku únavových poručení. Naopak tenká vrstva měkkého polymerního 

materiálu zlepšuje viditelnost malých kovových částí při jejich sledování ultrazvukem.  

 

Porézní povlaky kovové a keramické  

 Tento typ povlaků je především používán pro ošetření povrchu implantátů, u kterých 

má dojít k osteointegraci a spojení s kostí tkání. 

Pro správnou funkci tohoto typu povlaku je nutno zvolit metodu výroby, která 

umožňuje vytvořit porézní vrstvu s přesně definovanou minimální velikostí pórů. Pokud jejich 

velikost byla menší, byla by tak omezena jejich interakce s okolní tkání a nemohlo by dojít 

k dostatečné mineralizaci povlaku a růstu kostní tkáně. Velikost pórů implantátů by měla být 

v rozmezí 150 až 500µm, v závislosti na struktuře kostí tkáně, do které je implantát 

umístěn[61]. Vhodné je například použít metodu práškové metalurgie, která umožní použít 

částice požadované velikosti tak, aby vzniklé póry vyhovovaly požadavkům. Pro výrobu 

prášků jsou nejčastěji používány slitiny titanu resp. komerčně čistý titan, který vykazuje ze 

všech kovů (kromě hořčíku) nejlepší osteointegrační vlastnosti. Při použití této metody vzniká 

500 až 1000 µm tlustá vrstva s porózitou až 50% viz obrázek 7.1 [62]. 

Obrázek 7.1 Porézní titanové povlaky 
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 Přichycení vrstvy na substrátu je umožněno díky difuzi atomů povlaku do struktury 

substrátu při slinování. Na rozhraní vznikají substrát/povlak vznikají mezifáze, které jsou 

podstatné pro správnou adhezi povlaku.  

 Kromě kovových povlaků se v oblasti implantologie osvědčily také porézní keramické 

povlaky a povlaky bioaktivních skel. Chemické složení a samotná struktura povlaků už je 

v této práci dříve diskutována v kapitole 6.4. Při kontaktu funkčního povlaku z bioaktivních 

s biologickým systémem (kostí), dochází k jejich interakci a povlak je degradován za vzniku 

produktů, které jsou okolní tkání využity k jejímu vlastnímu růstu a formování. Naopak 

povlak hydroxyapatitu není v prostředí těla výrazně degradován, dochází k jeho mineralizaci a 

transferu kolagenu do volných míst (pórů). Proces osteointegrace skelných i keramických 

povlaků bývá limitován hloubkou 300 až 500µm, do větší vzdálenosti již většinou nedochází 

k transportu potřebného kolagenu[63]. Mezi způsoby nanášení keramických a kovových 

materiálů řadíme plazmové nástřiky, iontovou depozici, elektroforézní depozici a již zmíněné 

procesy práškové metalurgie, která je v současnosti nejvíce používána pro tvorbu vysoce 

porézních, tlustých (500 až 1500µm) povlaků. Pro tvorbu tenkých a méně porézních povlaků 

je volen plazmový nástřik, kdy dochází k tepelnému ovlivnění jen povrchových vrstev 

implantátu a díky vysokým rychlostem dopadu natavených částic vzniká struktura s nízkou 

porózitou a vysokou adhezí k povlaku. Jelikož je tento proces energeticky náročný, je vhodný 

k nanášení tenčích vrstev[64]. 

 

Polymerní povlaky  

 Vlastnosti základních polymerních materiálů pro použití v implantologii byly 

diskutovány již dříve v kapitole 6.2. Pro povlakování většiny implantátů jsou nejvhodnější 

takové polymery, které v prostředí organismu podléhají bioresorpci, tzn., že se v průběhu času 

samy rozkládají na elementy, které jsou organismem zpracovávány. Mezi takové látky řadíme 

kyselinu polymléčnou nebo kolagen. Tyto povlaky slouží mimo jiné ke krátkodobé fixaci 

implantátů, jelikož jsou v průběhu času nahrazeny funkční tělní tkání, která jejich funkci 

převezme[65]. Další funkcí těchto povlaků jejich schopnost ničit bakterie v těsné blízkosti 

implantátu a zamezit tak vzniku zánětů, které by ovlivnily integraci implantátu. 

Některé implantáty jsou však povlakovány i inertními povlaky, např. různými 

elastomery. Mezi takové aplikace se řadí povlakování stentů první generace, u kterých 

docházelo v důsledku dlouhodobé expozici uvnitř organismu ke značné degradaci. Jako 

vhodné protiopatření bylo zvoleno povlakování drátků materiálem na bázi silikonu, viz 

obrázek 7.2[66]  
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  Pro nanášení polymerních 

povlaků se nejčastěji používá metoda 

naprašování, jelikož jiné metody z možné 

tepelné degradace polymerů není možno 

použít[67].  

 

 

 

7.2 Mechanické úpravy povrchu 

 

Mezi mechanické úpravy povrchů implantátu můžeme zařadit např. obrábění, 

broušení, leštění a tryskání nebo kuličkování. Obrábění probíhá zpravidla na jemných strojích 

s diamantovými noži nebo noži ze slinutých karbidů. Pro titanové implantáty jsou raději 

voleny nože diamantové, z důvodu možné kontaminace povrchu kobaltem a jinými prvky při 

obrábění. Obrábění by také mělo probíhat při vhodné rychlosti řezu tak, aby nedocházelo 

k tepelnému ovlivnění struktury povrchu a tím k degradaci jejich vlastností[68].  

Broušení a leštění biomateriálů by mělo také probíhat za pomoci diamantové pasty a ta 

by měla být po ukončení procesu dokonale odstraněna, stejně jako rezidua broušeného 

materiálu. U většiny implantátů neopatřených povlakem se vyžaduje leštěný povrch z důvodu 

jeho nejlepší korozní odolnosti. Problémem je však horší přilnavost tkáně k povrchu leštěného 

implantátu. Leštěny jsou tedy hlavně ty plochy, u kterých dochází k dynamickému kontaktu 

s jinými plochami a to z důvodu snížení jejich opotřebení a zlepšení třecích vlastností[68].  

Kuličkování resp. tryskání povrchu je voleno pouze zřídka a to v případě zvýšených 

nároků na únavovou životnost jednotlivých aplikací. Při tomto procesu je do povrchové 

vrstvy vnášeno velké množství energie, které se projeví plastickou deformací povrchových 

vrstev. Toto způsobí vznik tlakového napětí v podpovrchové oblasti a je tím do jisté míry 

zabráněno vzniku a šíření iniciačních únavových trhlin. S plastickou deformací je ale spojen 

zvýšený výskyt poruch krystalové mřížky, což může způsobit snížení korozní odolnosti 

materiálu[68]. Takto upravené materiály mají však zvýšenou odolnost vůči koroznímu 

praskání pod napětím. Navíc při tryskání ostrohrannými částicemi vzniká abrazivní poškození 

Obrázek 7.2 Silikonový povlak stentu 
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povrchu ve formě záseků nebo vrypů, které působí jako koncentrátory napětí a snižují tím 

celkovou mechanickou odolnost aplikace.  

 

7.3 Chemické a elektrochemické úpravy povrchu 

 

Chemické metody spočívají se vznikem specifické vrstvy na povrchu materiálu, nebo 

naopak její odstranění. V praxi se pak jedná pasivaci nebo o chemické resp. elektrochemické 

leptání povrchu. Pasivace se používá u materiálů, jejichž korozní odolnost je způsobena 

přítomností pasivní vrstvy oxidů na povrchu materiálu. Jedná se především o titanové slitiny, 

korozivzdorné oceli, niklové slitiny, tantalové slitiny apod.  Proces pasivace probíhá 

v oxidačním prostředí a jeho výsledkem je vznik kompaktní pasivní vrstvy oxidu, která 

vykazuje lepší ochranné vlastnosti než je tomu o oxidické vrstvy spontánně vytvořené[69].  

Úkolem leptání je odstranění povrchové vrstvy, která má pro danou aplikaci 

nepříznivé vlastnosti. Leptání je často používáno pro zdrsnění povrchu implantátů určených 

k aplikaci do kostí nebo jako předstupeň dalších úprav, např. jako příprava substrátu 

k nanášení vhodných povlaků. Při leptání vždy existuje riziko většího poškození materiálu- 

primárně se rozpouští méně odolné strukturní složky ale také segregace umístěné podél hranic 

zrn a také zcitlivěné oblasti zrn. Oblasti ochuzené o legury, které zajišťují korozní odolnost.  

V průběhu leptání tak může dojít ke vzniku mezikrystalové koroze. V praxi není 

používána pouze jedna metoda k úpravě povrchu, ale jelikož jsou na každou část implantátu 

kladeny jiné nároky, i povrchové úpravy musí být jiného charakteru. 

Na obrázku 7.3[30] je znázorněn implantát pro náhradu části kyčelního kloubu. Na 

tomto implantátu bylo prováděno jak povlakování, tak různé mechanické úpravy.  

Obrázek 7.3 Povrchové úpravy ferorálního implantátu 
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8 DEGRADAČNÍ PROCESY A PORUŠENÍ BIOMATERIÁLŮ 

 

Jelikož s funkcí jednotlivých aplikací z biomateriálů je spojeno působení napěťových 

polí, jednotlivé aplikace jsou umístěny v agresivním tělním prostředí a přichází do 

dynamického kontaktu s jinými aplikacemi či jinými částmi těla, dochází u těchto materiálu 

k rozvoji degradačních poškození. Tyto můžeme rozdělit do několika hlavních skupin: 

 Únavové porušení a porušení z přetížení 

 Opotřebení 

 Koroze 

 

8.1 Únavové porušení a porušení z přetížení 

Většina implantátů v lidském těle je zatěžována v cyklech dynamicky se měnícím 

napětím což může vést k náchylnosti ke vzniku únavového porušení. Faktory ovlivňující 

únavové charakteristiky materiálu jsou determinovány strukturou biomateriálů. V případě 

titanových slitin bylo dokázáno, že aplikace, u kterých bylo prováděno po tváření 

rekrystalizační žíhání, mají několikanásobně vyšší únavovou životnost než ty, u kterých i po 

malé plastické deformaci za studena k rekrystalizaci nedošlo[70]. S rostoucí frekvencí 

zatěžování klesá únavová životnost, avšak tato se v praxi pohybuje v rámci jednoho řádu (1 až 

10Hz), což je omezeno maximální rychlostí pohybu částí těla. Únavová životnost jednotlivých 

aplikací může být ovlivněna designem, absence ostrých vnitřních hran, otvorů a jiných 

koncentrátorů napětí příznivě ovlivňuje únavovou životnost.  Dojde-li k porušení implantátu 

nízkocyklovou únavou, bývá vina na straně v důsledku designu[71]. Jelikož jsou implantáty 

používány in vivo, dochází u nich k narušení povrchu různými druhy korozního napadení, 

které může iniciovat vznik povrchových vad tím i rozvoj únavového porušení. Tato možnost 

je dále diskutována v kapitole 9. Lomy z přetížení vznikají nejčastěji v důsledku špatného 

designu implantátu, nebo jeho zatížením nad uvažovaným limitem. Toto se však nejčastěji 

projevuje právě vznikem nízkocyklové únavy. 

 

8.2 Opotřebení 

 

Opotřebení je druhou nejčastější příčinnou snížení funkčnosti implantátů[5]. 

Opotřebení je spojeno s úbytkem materiálu na povrchu implantátu a jeho transferem do 
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okolních tkání, s čímž je spojeno jak již zmíněné narušení funkce, tak možné poškození tkání 

uvolněným materiálem. Hlavní příčiny opotřebení můžeme klasifikovat do těchto skupin: 

 

Abrazivní opotřebení 

 Abraze je úzce spojena s třením. Nastává při kontaktu dvou částí, z nichž jedna je 

zpravidla tvrdší než druhá. Tvrdá je schopna proniknout povrchem měkčí části a při jejich 

vzájemném pohybu dochází k obroušení měkčího materiálu. Ten je do okolí uvolněn ve formě 

drobných „šponek“ nebo šupin, které vykazují vysokou plastickou deformaci a s tím i 

spojenou vyšší tvrdost. Následně se i tyto částice stávají abrazivem a jsou schopny urychlit 

abrazivní poškození. V první fázi 

abrazivního poškození jsou na povrchu 

implantátů jasně viditelné rysky 

s primární orientací ve směru pohybu 

třecích ploch. Na tyto rysky navazují 

drobné síťoví „mikroškrábanců“, které 

jsou důsledek zniku, uvolnění a pohybu 

abrazivního materiálu z povrchu 

implantátů. Tento případ znázorňuje 

obrázek 8.1[72].  

 

Adhezivní opotřebení  

 Tento druh opotřebení je typický pro případy, kdy dochází ke smýkání dvou tuhých 

částí implantátů, přitlačovaných k sobě normálovou silou. Následkem toho dochází k jejich 

dotyku, k porušování povrchových adsorpčních a oxidových vrstev a ke vzniku adhezívních 

mikrospojů, které jsou vzápětí rozrušovány. V závislosti na velikosti působícího zatížení, 

rychlosti vzájemného pohybu, charakteru povrchových vrstev apod. dochází buď k deformaci 

obou povrchů a jejich vyhlazení (ideální případ), nebo dojde ke vzniku četných a relativně 

dokonalých adhezních mikrospojů, k jejich následnému rozrušování spojenému s přenosem 

materiálu mezi povrchy a ke vzniku volných (tzv. otěrových) částic. Takto intenzivně 

opotřebovávané povrchy jsou rýhované, rozbrázděné, v pokročilejším stadiu jsou i pouhým 

okem viditelné částice materiálu, ulpělé na jednom nebo i obou površích. Velmi silně vzrůstá 

odpor proti pohybu a obvykle dojde k úplnému zablokování (zadření)[73] a takovéto 

implantáty je nutno vyměnit. 

 

Obrázek 8.1 Abrazivní poškození povrchu Co-

Cr kloubní hlavice 
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Poškození delaminací  

 Vzniká v případě, že dochází k valení jedné části implantátu po druhé avšak bez 

výraznějšího abrazivního nebo adhezního poškození. Tento pohyb je však spojen se vznikem 

napětí v povrchových a těsných podpovrchových vrstvách a může docházet i k plastické 

deformaci těchto vrstev. Toto namáhání má dynamický charakter-výrazně se mění v čase a 

tak je tento proces spojen se vznikem únavového porušení těchto vrstev. Dochází ke vzniku 

podpovrchových lamelárních trhlin, které se šíří rovnoběžně s povrchem. Je-li tato trhlina 

dostatečně velká, oddělí se část materiálu, ten je schopný se ve formě tenkých šupinek 

z povrchu odloupnout a přejít do okolí[5].  

  

9 MOŽNOSTI KOROZNÍHO POŠKOZENÍ BIOMATERIÁLŮ 

 

Korozí se rozumí samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za 

následek znehodnocování materiálu[74]. Koroze je děj, při kterém dochází k oxidační a 

redukční reakci. Při oxidační reakci přijímá atom kovu elektrony z okolí a vzniká kovový 

iont. Při redukční reakci předává kovový iont své elektrony okolí a vzniká neutrální atom 

kovu. Tuto rovnováhu lze popsat rovnicí 9.1[75] 

 

              

 

 

Rovnováha nastává v případě, že se rychlost oxidační a redukční rychlost rovnají, tzn., že 

počet elektronů potřebných k oxidaci kovu je roven počtu elektronů uvolněných při jeho 

redukci. Jelikož hodnota elementárního náboje elektronů je konstantní, přenášený náboj 

v čase je stejný a tedy prochází i stejný korozní proud. Potenciál, při kterém dojde vyrovnání 

anodického a katodického proudu, nazýváme korozním potenciálem. Ten není konstantní, ale 

může se pro stejný kov umístěný v jiném prostředí lišit[75]. 

U materiálů pro použití v průmyslu se předpokládá jejich použití v neustále stejném 

prostředí, případně jen málo se měnícím. U aplikací in vivo se korozní podmínky v průběhu 

času můžou podstatně měnit- mění se pH okolní tkáně, koncentrace radikálů a jiných iontů, 

napěťové pole a dokonce v některých případech i teplota. 

Rovnice 9.1 Rovnice korozní rovnováhy 
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 Korozní napadení se projevuje u všech známých skupin materiálů, tj. polymerních, 

keramických, kompozitních ale především u kovových, kterým je věnována celá tato kapitola. 

Korozní děje jsou spojeny s přenosem el. náboje, což je také důvod, proč se korozní 

mechanismy nejvíce uplatňují u vodivých korozních materiálů. Korozní napadení bývá u 

většiny aplikací spojeno se silovým působením, které charakter korozních dějů do značné 

míry ovlivňuje. Korozní chování jednotlivých aplikací je před použitím počítačově 

modelováno, avšak může docházek k chybám v důsledku rozdílných korozních podmínek 

v jednotlivých organismech. Na základě současných poznatků mohou být implantovány pouze 

aplikace z takových materiálů, u kterých je riziko koroze omezeno na minimum a u kterých je 

vyloučena silná koroze. Takovéto materiály jsou normovány např. v normách ASTM řady F.  

 Mezi kovové materiály, které jsou pro své příznivé korozní vlastnosti nejčastěji 

používány v oblasti implantologie, můžeme zařadit materiály buď vysoce ušlechtilé kovy, 

nebo spontánně pasivovatelné kovy. Ušlechtilé kovy jsou takové kovy, které mají standardní 

potenciál a v Betetovově řadě prvků leží napravo od vodíku. Pasivita je stav, který nastává 

v důsledku vzniku vrstvy 

oxidačních produktů na 

povrchu materiálu, které 

brání průchodu elektronů 

z prostředí (snížení 

proudové hustoty) a tím 

další oxidaci materiálu.  

Tento stav je znázorněn na 

obrázku 9.1[76]. Na 

charakteru pasivní vrstvy, 

její tloušťky, adhezi 

k povrchu a chemické stálosti závisí i chemické vlastnosti slitiny. V případě materiálů na bázi 

titanu, pokrývá materiál tenká vrstva TiO2, tato vrstva je velice stabilní a brání pronikání 

elektronů z okolí k neutrálním atomům kovu. U korozivzdorných ocelí a kobalt-chromových 

slitin je pasivní vrstva tvořena Cr2O3. Pasivní vrstva může být na materiálu vytvořena i uměle 

z důvodu zlepšení korozní odolnosti dané aplikace. Tento děj probíhá ponořením implantátu 

do roztoku oxidačního činidla (nejčastěji kys. dusičná nebo citrónová) o příslušné koncentraci 

a teplotě. Podmínky pasivace implantátů blíže upřesňuje norma ASTM F86. 

 Na základě měření polarizačních charakteristik materiálů je možno tyto seřadit 

do tabulky v závislosti na hodnotě jejich EMS (elektromotorické napětí při zpětné anodické 

Obrázek 9.1 Závislost prud. hustoty na potenciálu-oblast 

pasivace 
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polarizaci). Tyto hodnoty se mohou pro různá prostředí lišit, následující tabulka 9.1 [4] 

zobrazuje pořadí kovů dle jejich EMS, 

zjištěném připolarizačním měření prováděném 

v prostředí destilované vody. Za vyhovující 

z hlediska použití v implantologii považujeme 

takový materiál, jehož hodnota EMS dosáhne 

alespoň 300mV  a nad 400mV jsou materiály 

považovány za ostatečně odolné pro použití 

v implantologii. [4]. V průběhu korozního děje 

in vivo dochází k uvolňování jednotlivých 

složek z materiálu implantátu do organismu. 

Jedná se buď o samotné prvky, nebo o jejich 

korozní produkty (nejčastěji oxidy). 

V závislosti na koncentraci toxických prvků 

nebo jejich rozpustných korozních produktů lze 

usuzovat na charakter odezvy organismu. Čím 

menší je rozsah korozního napadení, tím menší 

je koncentrace toxických prvků a jejich korozních produktů v okolí. Pro toxické prvky kobalt 

a nikl je považována jako limitní koncentrace 10
-4

, pro ostatní 10
-5

 molárních procent. Nad 

touto koncentrací dochází k ovlivnění vitality okolní tkáně. Na obrázku 9.2 [4] je znázorněna 

závislost hranice toxické koncentrace vanadu, niklu, kobaltu a  

mědi ve srovnání s rozpustností některých vybraných korozních produktů, vznikajících při 

korozi biomateriálů. Při korozi materiálu dochází k reakci uvolněných kovových iontů do 

Kov nebo slitina EMS (mV)

Ti 3500

Ta 1650

Pt 1450

Au 1000

CoCrMo slitina 650

AISI 316L (CrNiMo 18/10/2) 480

AISI 302 (CrNi 18/10/) 300

Ni 200

Ag 110

chromová ocel Cr17 75

chromová ocel Cr13 40

Cu -30

Co -350

nelegovaná ocel -480

Zn -950

Mg -1550

Tabulka 9.1 Řada kovů dle hodnoty 

jejich EMS při zpětné polarizaci 

v prostředí destil. vody 

9.2 Hranice rozpustnosti různých korozních produktů 
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okolního prostředí.  Je-li prostředím organismus, dochází k reakcím s organickými látkami 

(radikály, bílkovinami, sacharidy, komplexními sloučeninami, peptidy atd.), přičemž 

produkty reakcí mají jiné vlastnosti než původní látky. Může takto dojít k narušení 

metabolických procesů a tím vzniku patologické odezvy organismu. 

  

9.1 Rovnoměrná koroze 

 

U většiny biomateriálů určených k trvalejším aplikacím bez nároků na bioresorpci by 

měl být tento druh koroze téměř nezaznamenatelný. U většiny pasivovatelných materiálů 

(korozivzdorné oceli, chrom-kobaltové slitiny, titan a jeho slitiny, …) je tento druh koroze 

spojen pouze s vytvořením, růstem a regeneraci pasivní oxidické vrstvy na povrchu materiálu. 

Jakmile tato dosáhne dostatečné tloušťky (zpravidla několik nm), materiál již tímto způsobem 

nekoroduje.[77].  

Korozní rychlost je dočasně zvýšena v rámci několika minut až hodin po implantaci 

dané aplikace in vitro, poté se však sníží a její hodnota závisí na charakteru prostředí, způsobu 

namáhání součásti atd.  Biomateriály jsou více náchylné k lokalizovaným formám koroze, 

které jsou popsány v následujících kapitolách. 

Korozní rychlost můžeme definovat pro všechny druhy koroze jako úbytek dané 

tloušťky materiálu za čas (1) nebo jako hmotnostní úbytek materiálu za čas (2).  

   
  

  
   

  

   
          

kde je: rc  … rychlost koroze 

   … tloušťka odkorodované vrstvy 

   … čas potřebný ke zkorodování dané vrstvy 

 

   
   

     
         

 

      
          

 

kde je: rc  … rychlost koroze 

   … hmotnost odkorodované vrstvy 

   … čas potřebný ke zkorodování dané vrstvy 

    … plocha odkorodované vrstvy 
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9.2 Galvanická koroze 

 

Organismy všech savců, tj. i lidí jsou tvořeny z 60 až 80% vodou, ve které jsou 

rozpuštěny nejrůznější látky iontové povahy a vznikají tak základy tělních tekutin. Díky tomu 

se prostředí těla vyznačuje vysokou vodivostí. Je-li do takového prostředí umístěn implantát, 

dochází okamžitě ke vzniku přímého el. kontaktu mezi různými místy implantátu s rozdílnou 

elektrochemickou aktivitou, pak se jedná o tzv. korozní mikročlánku, nebo mezi různými 

implantáty resp. jinými tělními náhradami, poté se jedná o klasický galvanický článek. Dojde-

li k tomuto jevu, začne mezi jednotlivými místy procházel el. proud a méně ušlechtilá oblast 

(anoda) se začne rozpouštět. Ionty uvolněné z implantátu tedy volně přecházejí do tělních 

tekutin, část jich je vyloučena játry a zbytek je ukládán do tělních tkání. U některých 

kovových implantátů je tento jev vysoce žádaný (např. hořčíkové slitiny), u jiných je naopak 

spojen s fatálními důsledky pro organismus. U korozivzdorných austenitických ocelí a u 

materiálů na bázi slitiny NiTi dochází v důsledku tohoto druhu koroze k uvolňování 

nikelnatých iontů in vivo, které značně snižují vitalitu okolních tkání, a některé studie 

dokonce prokázaly spojitost mezi obsahem niklu v těle a vznikem nekróz[78]. Podobné 

projevy jsou sledovány i u 

implantátů na bázi 

kobaltových slitin[79]. 

Tento proces bývá často 

kombinován například se 

štěrbinovou korozí a to 

především u implantátů 

zaváděných na rozhraní 

kost/tělní elektrolyt. Tato 

situace je znázorněna na 

obrázku 9.3[50].  

Opatřením k zamezení vzniku galvanické koroze je vhodný design a příprava 

implantátů, čímž je omezen výskyt strukturních nehomogenit, a dojde tak zamezení vzniku 

kontaktu mezi implantáty různém chemickém složení. V případě volby různých materiálů, 

které jsou uvnitř organismu ve vzájemném kontaktu, vznikne galvanický článek a jedna ze 

součástí začne korodovat[80]. Toto je demonstrováno na příkladu (obrázek 9.4) fixace 

zlomeniny pomocí výztuže z méně ušlechtilého materiálu legovaného niklem a kotvícími 

Obrázek 9.3 Galvanická koroze implantátu na rozhraní 

kost/tělní elektrolyt 
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šrouby z více odolného materiálu. V místě styku jednotlivých částí je naznačena oblast 

rozpouštění kotvící destičky za vzniku nikelnatých iontů, které 

přechází do okolního prostředí tělního elektrolytu.  

 

9.3 Koroze cyklickým otěrem pasivní vrstvy 

 

Tento druh koroze je spjat se schopností materiálu se samovolně pasivovat.  Pasivní 

vrstva má charakter keramického povlaku s vysokou přilnavostí k substrátu. Pokud je však 

přilnavost k materiálu nějak narušena, či je pasivní vrstva mechanicky porušena, dochází 

k jejímu rozpadání a následnému odlupování z povrchu ve formě drobných částic, které mají 

abrazivní účinky a podporují další otěr. Na místě takto postiženém se samovolně vytvoří opět 

vrstva nová, která může být dále poručena stejným způsobem. Pokud se tento děj cyklicky 

opakuje (např. jako důsledek pohybu nebo jinak vyvolaného mechanického působení) dochází 

i k cyklickému otěru pasivní vrstvy, který bývá zpravidla velice lokalizovaný. Důsledkem 

tohoto spojení několika degradačních procesů (koroze a abraze) může být až snížení průřezu 

materiálu pod kritickou hodnotu a dojde tak ke snížení funkčnosti nebo úplnému porušení. 

Během doby, než se vytvoří plnohodnotná nová pasiví vrstva, se z obnaženého povrchu 

implantátu mohou uvolňovat do organismu ionty toxických kovů jakými jsou například nikl, 

kobalt nebo molybden [81]. 

Obrázek 9.4 Galvanická koroze kostní výztuhy 
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Nejčastěji se tento jev objevuje u kloubních náhrad nebo u fixačních rovnátek chrupu 

s dráty z materiálu na bázi NiTi, u kterých je jejich deformace závislá na teplotě prostředí.  

Pokud je však správně zvolena třecí dvojice materiálů, k tomuto jevu vůbec nedochází. 

Obrázek 9.5 popisuje cyklické poškozování drátu z NiTi slitiny u rovnátek chrupu.  

 

9.4 Bodová koroze (pitting) 

 

Tento způsob koroze postihuje především materiály, jejichž korozní odolnost je 

důsledkem přítomnosti pasivní vrstvy. Jedná se o lokalizovaný korozní děj, při kterém 

vznikají na povrchu materiálu hluboké důlky, avšak okolní povrch zůstává bez významnějšího 

pozorovatelného korozního napadení. Mechanizmus tohoto děje spočívá v rozpuštění pasivní 

vrstvy v místech se slabšími ochrannými vlastnostmi (vměstky, okuje, hranice zrn atd.), 

dochází k tvorbě mikročlánku mezi aktivovaným a pasivním povrchem. V místě poruchy 

pasivní vrstvy vzniká důlek, ve kterém migrací vzrůstá koncentrace agresivních iontů 

(nejčastěji chloridů) a hydrolýzou korozních produktů klesá hodnota pH. Tím se vytvářejí 

stále agresivnější podmínky, vzniklý důlek se dále šíří a malá velikost ústí důlku nedovoluje 

výměnu roztoku uvnitř. Při rozpouštění základního materiálu dochází opět k jeho uvlňování a 

vstřebávání do okolních tkání.  

V závislosti na stavu povrchu se tedy odolnost vůči bodové korozi může významně 

měnit[50]  [82]. U leštěných povrchů materiálů je náchylnost k bodové nejmenší, avšak u 

povrchů zokujených či jinak narušených je náchylnost podmíněna charakterem a mírou 

Obrázek 9.5 Koroze spojená s abrazí pas. vrstvy 
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narušení. Toto potvrzuje i 

studie [83], kde byl 

zmíněn vztah mezi stavem 

povrchu a korozní 

odolností při 

potenciodynamických 

zkouškách materiálů na 

bázi NiTi v prostředí 

umělé krevní plazmy. 

Podobné chování lze 

předpokládat i u ostatních 

biomateriálů chráněných 

pasivní vrstvou. Obecné 

schéma bodové koroze u 

kovových materiálů je znázorněno na obrázku 9.6 [82].  

 

9.5 Korozní praskání 

 

Korozní praskání je projevem synergického působení korozního napadení a 

mechanického namáhání. Při korozním praskání vznikají a rostou v materiálu trhliny, které 

vedou k prasknutí 

připomínajícímu křehký lom. 

Trhliny se šíří ve struktuře 

kovu buď interkrystalicky, 

nebo transkrystalicky.  Tento 

způsob poškození se projevuje 

téměř výhradně u slitin, u 

čistých kovů se až na výjimky 

nevyskytuje. Korozní praskání 

je technicky velmi významný 

druh korozního napadení, 

který může vést k náhlému a 

nečekanému selhání daných 

Obrázek 9.6 Schéma bodové koroze 

Obrázek 9.7 Schéma procesu korozního praskání 
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aplikací, nejčastěji ve formě drátů [84]. 

 Tahové napětí způsobí rozevření mikrotrhlin na povrchu materiálu, které 

vznikly v důsledku předešlého zpracování nebo jako důsledek bodové koroze. Trhlin jsou 

následně vystaveny koroznímu prostředí organismu, dochází k rozpouštění materiálu v jejich 

čele a následnému růstu trhliny. Pokud je tento proces podpořen cyklickým namáháním, 

dochází k rozevírání a stahování trhliny, čímž je neustále obměňováno korozní prostředí 

uvnitř trhliny (nedochází tak k vyčerpání volných radikálů a k zastavení nebo zpomalení 

rozpouštění materiálu). Pokud dojde k zeslabení průřezu materiálu pod kritickou mez, dojde 

k lomu materiálu z přetížení nebo k předčasnému únavovému lomu. Mechanismus poškození 

materiálu korozním praskáním je znázorněn na obrázku 9.7.  

 

9.6 Mezikrystalová koroze 

 

Jedná se o lokalizovaný druh koroze nejčastěji se vyskytující u korozivzdorných 

ocelí. U těchto je korozní odolnost zajištěna pasivní vrstvou oxidů chromu, která brání 

pronikání korozního prostředí. V důsledku vyšší afinity chromu k uhlíku než ke kyslíku 

dochází ke vzniku karbidů snadněji než ke vzniku oxidů. V důsledku vyšších teplot při tváření 

nebo žíhání těchto materiálů difundují atomy 

uhlíku snáze ke hranicím zrn, kde reagují 

s chromem za vzniku karbidů typu Cr26C6 a 

ochuzují tak matrici podél hranic zrn o 

chrom. Takové pásmo se sníženým obsahem 

chromu podél hranic zrn nazýváme 

zcitlivěnou zónou[85]. Na obrázku 9.8[86] je 

znázorněna závislost koncentrace chromu na 

vzdálenosti od hranice zrna. Pokud obsah 

chromu v této zóně klesne pod hranici cca. 

12%, tato již není dostatečně chráněna před 

působením korozního prostředí a přednostně 

koroduje. V případě narušení povrchu a 

postupu koroze „do hloubky“ materiálu se tato 

oblast jeví oproti povrchové pasivní vrstvě 

méně ušlechtile, a tak se anodicky rozpouští.  

Obrázek 9.8 Závislost koncentrace 

chromu na vzdálenosti od hranic zrn u 

zcitlivěných korozivzdorných ocelí 
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9.7 Štěrbinová koroze 

 

Tento druh koroze se vyskytuje především v místech, kde mezi jednotlivými částmi 

daných aplikací vzniká štěrbina menší než cca. 10 µm. K tomu v implantologické praxi 

dochází velice častou např. u pohyblivých kloubních náhrad nebo u tkáňových výztuh. Díky 

malým rozměrům štěrbiny je omezena konvekce a difuze elektrolytu roztoku v důsledku 

omezeného pronikání a obměny tělního roztoku ve štěrbině. V praxi se vznik štěrbinové 

koroze v porovnání s ostatními druhy projevuje spíše pomaleji.  

Průběh štěrbinové koroze můžeme rozdělit do několika částí, z nichž každá trvá různě 

dlouho. V první fázi dochází k vyčerpání kyslíku v oblasti štěrbiny v důsledku depolarizace. 

Tato fáze probíhá je ukončena v řádech několika hodin až dní po implantaci. Následuje fáze, 

při které dochází k depolarizaci kyslíku vně štěrbiny (díky dobré vodivosti materiálu) a vnitřní 

povrch štěrbiny se stává anodou. V důsledku nutnosti kompenzace náboje jsou do štěrbiny 

„vtahovány“ z okolního roztoku ionty (Cl
-
, OH

-
), které zvyšují agresivitu prostředí uvnitř 

štěrbiny. Tato fáze probíhá v řadech týdnů až měsíců. Následuje třetí, stejně dlouhá fáze, při 

které dochází k hydrolýze molekul vody ve štěrbině a tím i okyselování prostředí. Tím se 

materiál dostává do aktivní 

oblasti (dle Pourbaixovy 

diagramů) a dochází k jeho 

aktivnímu rozpouštění [87]. 

Vnitřní povrch štěrbiny se tak 

stává obětovanou anodou, která 

katodicky chrání vnější povrch 

štěrbiny. Důsledkem koroze je 

opět uvolnění iontů materiálu do 

prostředí a s tím spojené projevy. 

V důsledku úbytku nosného 

průřezu jednotlivých částí, 

může dojít k jejich porušení a 

primární ztrátě funkce např. v důsledku přetížení. 

 Příkladem je štěrbinová koroze mezi hlavicí a femorálním čepem v místě tzv. 

Morseova kuželu. Na obrázku 9.9 [88][5] je schematicky znázorněna štěrbinová koroze v 

tomto místě. 

Obrázek 9.9 Štěrbinová koroze Morseova kuželu 
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10 PŘEHLED KOVOVÝCH BIOMATERIÁLŮ VYBRANÝCH 

K HODNOCENÍ JEJICH KOROZNÍ ODOLNOSTI 

 

V rámci této kapitoly budou blíže představeny materiály vybrané pro hodnocení jejich 

korozní odolnosti. Bude zde zmíněno jejich chemické složení, stav, charakteristické rozměry 

vzorků z nich vyrobených a stav jejich struktury s bližším popisem. 

 

10.1 Chemické složení a stav vzorků  

 

Tabulka 10.1 Chemické složení vybraných kovových biomateriálů 

 

 Prvek M1 M2 M3 M4 M5 

C 0,200 0,016 0,031 0,156 0,053

Si 0,301 0,370 0,018 0,510 0,037

Mn 0,800 1,810 0,026 1,560 0,240

P 0,028 0,033 - 0,106 0,009

S 0,022 0,011 - 0,039 0,026

Cr 14,420 16,010 0,040 17,230 >1,44

Ni 4,400 13,850 0,056 7,070 <64,11

Mo 0,139 2,450 0,087 0,376 0,062

Al 0,005 0,021 5,390 0,006 0,052

Cu 2,880 0,080 0,012 0,790 0,303

Co 0,060 0,066 - 0,101 <0,006

Ti 0,010 0,012 89,700 0,020 32,010

Nb 0,178 0,014 0,092 <0,004 0,040

V 0,100 0,070 3,360 0,090 0,009

W 0,014 0,032 <0,001 0,024 <0,001

Pb <0,003 0,005 - 0,004 -

Mg 0,020 0,028 - 0,023 0,041

B 0,002 0,006 - 0,010 0,014

Sn 0,010 0,085 0,000 0,018 <0,001

Zn 0,019 0,024 0,530 0,018 -

As 0,034 0,043 - 0,098 -

Bi <0,002 >0,025 - <0,002 -

Ca 0,000 0,001 - 0,001 -

Ce 36,000 0,041 - 0,085 -

Zr 0,015 0,017 0,062 0,030 0,003

La 0,003 0,004 - 0,018 -

Fe 76,500 64,990 0,013 <71,60 3,430

Vzorek (hm. %)
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Tabulka 10.1 udává chemické složení sledovaných biomateriálů. Značení bylo 

zvoleno M1 pro 1. vzorek, až M5 pro 5. vzorek. V dalších kapitolách se též vyskytuje vzorek 

pod označením M2P, jedná se o vzorek stejného chemického složení jako M2, jeho povrch 

však byl upraven pasivací. Způsob a charakteristika pasivace je uvedena v kapitole 11.2. 

Vzorky byly dodány ve stavu po tváření, přehled jejich tvaru, charakteristického 

rozměru a popis dodaný firmou Medin a.s. je uveden v tabulce 10.2 

 

  

 

10.2 Metalografický rozbor 

 

Vzorky pro metalografický rozbor byly připraveny standardně. Nejdříve byly zality do 

umělé pryskyřice, následně byly vybroušeny, vyleštěny za přítomnosti Al2O3 hlinky a 

diamantové suspenze, následně byla vyvolána struktura vhodným chemickým leptáním.  

 

Vzorek M1: 

Na obrázcích 10.1 a 10.2 je znázorněna martenzitická struktura vzorku M1 

z precipitačně vytvrditelné oceli. Tato je vytvrzována vznikem fází Ni3Cu při precipitačním 

žíhání[89]. Precipitáty mají kulový tvar. V porovnání s kovovou matricí se tyto precipitáty 

chovají odlišně, proto došlo při leptání vzorků k jejich primárnímu rozpuštění (viz tmavé 

tečky na obrázku 10.2) a vzniku drobných důlků ve struktuře. 

 Při prvotním pozorování byla zjištěna velká diference mezi velikostí zrn v různých 

částech vzorku, toto mohlo být způsobeno nevhodnými parametry tváření. Tento fakt může 

ovlivňovat přenos deformačně napěťového pole, kdy oblast s takto velkými zrny (viz obrázek 

10.1 ve středové vertikální části) vykazuje podle Hall-Petchova vztahu nižší pevnostní 

vlastnosti, než zbytek jemnozrnné struktury.  

Označení vzorku Popis Tvar Char. rozměr (mm)

M1 X2CrNiNb 14-4 tyč    

⌀

 12

M2 X2CrNiMo 16-14-2 tyč    

⌀

 13

M3 TiAl6V4 tyč  

⌀

 8

M4 X16CrNi 17-7 drát     

⌀

 0,5

M5 NiTi32 drát  

⌀

 1

Tabulka 10.2 Základní popis vzorků 
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Vzorek M2: 

 Na vzorku M2, zachyceném na obrázku 10.3 lze pozorovat austenitickou strukturu 

místy s drobnými precipitáty (komplexní nitridy a interkrystalické fáze), které dodávají 

austenitické matrici lepší pevnostní vlastnosti. Přídavek molybdenu také zvyšuje mechanické 

vlastnosti a zvyšuje odolnost materiálu proti bodové a štěrbinové korozi. I přesto se však tato 

ocel vyznačuje nižšími pevnostními vlastnostmi, vysokou tažností a vysokou odloností ke 

křehkému porušení[90].  

 

 

Obrázek 10.1 Metalografie, vzorek M1, zvětšeno 200X 

Obrázek 10.2 Metalografie, vzorek M1, zvětšeno 500X 
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 Vzorek M3: 

Na obrázku 10.4 je zachycena duplexní jemnozrnná struktura slitiny Ti-6Al-4V. Světlá 

matrice je tvořena zrny primární α –Ti fáze, v níž jsou vyloučeny drobné částice tvořené 

lamelární strukturou směsi α-Ti a β-Ti. Fáze β-Ti je stabilizována legováním hliníkem a 

vanadem.[91] Tento materiál vykazuje vysoké mechanické vlastnosti při zachování chemické 

a korozní odolnosti podobné komerčně čistému titanu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10.3 Metalografie, vzorek M2, zvětšeno 1000X 

Obrázek 10.4 Metalografie, vzorek M3, zvětšeno 1000X 
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Vzorek M4: 

 Na obrázku 10.4 je znázorněna struktura precipitačně vytvrditelné oceli. Při 

leptání došlo k primárnímu odleptání precipitátů bohatých niklem a manganem, přičemž ještě 

nebyly odleptány hranice zrn natolik, aby je bylo možné sledovat metalografickém 

mikroskopu. Pokud bylo zvoleno agresivnější leptadlo se záměrem lepšího zviditelnění 

struktury, došlo sice k naleptání hranic zrn, ale struktura byla leptáním natolik porušena, že 

jednotlivé zrna téměř nebylo možné pozorovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorek M5: 

 Na obrázku 10.6 je znázorněna martenzitická struktura nitinolu s drobnými 

kulovitými precipitáty, které zlepšují pevnostní vlastnosti této slitiny. Tyto precipitáty však 

nepříznivě ovlivňují vznik paměťového efektu, resp. teploty jeho vzniku. Při volbě 

chemického složení nitinolů k aplikacím v biomedicínském inženýrství je předpokládáno, že 

všechny prvky tvoří homogenní tuhý roztok. Vznikem precipitátů je chemické složení matrice 

změněno a fázové transformace podmiňující vznik paměťových jevů budou posunuty k jiným 

teplotám[29].  

 

Obrázek 10.5 Metalografie, vzorek M4, zvětšeno 1000X 
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11 HODNOCENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI VYBRANÝCH 

KOVOVÝCH BIOMATERIÁLŮ POLARIZAČNÍ METODOU 

 

Při použití této metody jsou je vzorek postupně polarizován (je na něj přiváděn 

potenciál) a je sledována hustota el. proudu procházející exponovaným povrchem vzorku.  

K tomuto byl použit elektrochemický laboratorní systém VoltaLabTM21 Electrochemical 

Laboratory, typ 31 PGP 201 Potentiostat/galvanostat od firmy Radiometer Kopenhagen, 

řízený počítačem se softwarovým vybavením VoltaMaster I. 

 

11.1  Metodika práce 

 

Toto měření probíhalo ve speciálních  korozních celách typu (podle rozměru vzorku) a 

ve vybraných korozních prostředích. Pro prvotní měření bylo použito prostředí izotonického 

roztoku a různých korozních cel, pro další měření pak byl zvolen roztok umělého 

mozkomíšního roztoku připraveného dle [92] a korozní cely Avesta. Složení korozních 

roztoků je znázorněno v tabulce 11. Do  korozních cel temperovaných na teplotu 37°C 

termostatem UH 8 je umístěn vzorek připojený na pracovní elektrodu potenciostatu, dále je 

vložena vnější platinová elektroda a referenční nasycená kalomelová elektroda. Výstupem 

z tohoto měření jsou polarizační křivky, které znázorňují závislost proudové hustoty 

Obrázek 10.6 Metalografie, vzorek M5, zvětšeno 500X 
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v exponované části vzorku na rozdílu potenciálu mezi vzorkem a referenční elektrodou. Při 

rozboru těchto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

křivek je pak možné zjistit charakteristické hodnoty potenciálů, tj. potenciál průrazu 

pasivní vrstvy a potenciál zpětné repasivace. Tyto hodnoty mohou být zjištěny konvenčním 

způsobem, nebo pomocí výrazného zlomu na průběhu křivky resp. protnutím křivek. Druhá 

zmíněná metoda je však omezená pouze vznikem bodové koroze, kdy se hodnoty proudové 

hustoty mění skokem, u koroze štěrbinové již ostrý zlom na křivce nenastává a hodnoty 

proudové hustoty se mění pozvolna.   

Při zkoušení odolnosti biomateriálů ve fyziologickém roztoku byly voleny různé 

způsoby umístění vzorku do korozní cely se záměrem zjistit primární způsob korozního 

napadení konkrétního biomateriálu (bodová nebo štěrbinová koroze). Při zkoušení 

biomateriálů v umělém mozkomíšním moku byly již vzorky uchyceny v korozní cele Avesta a 

zkoušení probíhalo podle norem ASTM G 31-72 [93] a ASTM F746 [94].  

 

 

11.2 Příprava vzorků, postup práce 

 

Pro prvotní zkoušení odolnosti materiálů exponované části vzorků zbaveny hrubých 

nečistot a okují broušením na brusných papírech s SiC částicemi o hrubosti 60 až 2000. 

Následně byla změřena exponovaná plocha a vzorky byly upevněny do komory případně 

ponořeny do roztoku tak, aby jejich vzdálenost od pomocné elektrody nebyla větší než 2mm a 

aby elektrické pole vyvolané vnější platinovou elektrodou bylo v okolí vzorků co nejvíce 

homogenní.  

Fyziologcký roztok Mozkomíšní mok

NaCl 9 8,66

KCl - 0,224

CaCl2. 2H2O - 0,206

MgCl2 · 6H2O - 0,163

Na2HPO4 · 7H2O - 0,214

NaH2PO4 · H2O - 0,027

Koncentrace složky  (g/litr destil H2O) 
Složka

Tabulka 11.1 Chemické složení roztoků pro zkoušení korozní odolnosti 
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Pro další zkoušení v prostředí umělého mozkomíšního byly vzorky zality do 

epoxidové pryskyřice z důvodu omezení vzniku štěrbinové koroze podél okrajů 

exponovaných ploch vzorků. Následně byla exponovaná plocha upravena broušením na 

brusných papírech s SiC částicemi o hrubosti 60 až 2000. Následovalo mechanické leštění 

pomocí koloidního roztoku Al2O3 částic ve vodě, přičemž doleštění probíhalo za použití 

diamantové koloidní emulze s velikostí částic 1µm. Následně by vybrán na základě chemické 

složení vzorek M2 jako materiál vhodný pro pasivaci povrchu za účelem zvýšení korozní 

odolnosti. Pasivace probíhala podle normy ASTM F86 [95] ( norma popisující finální úpravy 

povrchů implantátů). Pasivace probíhala za normální teploty, tj. 22°C ponořením vzorku do 

roztoku 35% HNO3 na dobu 25 minut. Vzorek byl následně vhodně vyjmut a zbytky kyseliny 

byly omyty demineralizovanou vodou. Povrch exponovaného vzorku se během pasivace 

pokryl pasivační vrstvou oxidu Cr2O3, což se projevilo snížením lesku povrchu. Takto 

upravený vzorek je dále označován jako M2P a byl používán jek k měření v prostředí 

umělého mozkomíšního moku.  

U takto připravených vzorků byla měřením průřezu určena odpovídající exponovaná 

plocha a vzorky byly postupně upnuty do korozní cely Avesta tak, aby byla pomocná 

kalomelová elektroda umístěna do výšky max. 2mm nad povrch vzorku. Do roztoku byla opět 

vložena vnější platinová elektroda tak, aby vytvářela v okolí vzorku homogenní elektrické 

pole.  

Konstantní teplota roztoků v pracovním prostoru byla udržována průtokovým 

termostatem UH 8.  

 

11.3 Výsledky měření 

 

Výsledné potenciály zjištěné během polarizačních zkoušek vzorků v roztocích jsou 

zaznamenány v tabulkách 11.2 (měření v izotonickém roztoku) a 11.3 (měření v roztoku 

umělého mozkomíšního moku). 
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Pozn. Vzorky M1, M2 a M3 byly zkoušeny v korozních celách, vzorky M4 a M5 musely být 

zkoušeny ponorem, v důsledku jejich malého průměru. 

 

 

Kde:   

  Ecor  … Korozní potenciál ustanovený na vzorku před započetím měření 

 

  Edep   … Potenciál depasivace určený pomocí metody „zlomu na křivce“

   

   Edep-konv … Potenciál depasivace určený konvenční metodou (potenciál  

     přiváděný na elektrodu ve chvíli, kdy proudová hustota dosáhla 

     hodnoty 10
-4

 A.cm
-2

 ) 

 

  Evrat  …Vratný potenciál 

 

Erep  … Potenciál repasivace určený pomocí metody „protnutí křivek“ 

 

Ecor Edep Edep-konv Evrat Erep Erep-konv

M1 X2CrNiNb 14-4 -197 64 66 280 -108 -120

M2 X2CrNiMo 16-14-2 -164 277 295 568 -58 -2

M3 TiAl6V4 -292 ≥1535 nelze nelze nelze nelze

M4 X16CrNi 17-7 -35 412 420 551 -25 -34

M5 NiTi32 -175 331 342 375 -178 -181

Vzorek Chemické složení
Potenciály [mV]

Měření v izotonickém roztoku

Tabulka 11.2 Výsledky měření potenciálů v izotonickém roztoku 

Ecor Edep

Edep-

konv

Evrat Erep Erep-konv

M1 X2CrNiNb 14-4 -186 335 399 435 12 25

M2 X2CrNiMo 16-14-2 -213 515 561 760 -50 56

M3 TiAl6V4 -450 ≥4000 nelze nelze nelze nelze

M4 X16CrNi 17-7 -145 485 527 668 -52 27

M5 NiTi32 -452 507 546 576 -36 139

M2P Jako M2, pasivováno 404 1250 1280 1531 1190 1215

Měření v roztoku umělého mozkomíšního moku

Vzorek Chemické složení

Potenciály [mV]

Tabulka 11.3 Výsledky měření potenciálů v roztoku umělého mozkomíšního moku 
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   Edep-konv … Potenciál repasivace určený konvenční metodou (potenciál  

     přiváděný na elektrodu ve chvíli, kdy proudová hustota dosáhla 

     hodnoty 10
-5

 A.cm
-2

 ) 

 

 

Potenciály depasivace, repasivace a vratný potenciál pro vzorek M3 (slitinu Ti-6Al-

4V) nemohly být v průběhu polarizačních zkoušek určeny. Tato slitina byla natolik odolná, že 

potenciál přinášený na vzorek překročil maximální hodnotu měřitelnou přístrojem a zkouška 

tak byla zastavena.  

Polarizační křivky materiálů M1, M2, M3, M4 a M5 exponovaných v umělém 

fyziologickém roztoku jsou znázorněny na obrázku 11.1. Obrázek 11.2 zachycuje polarizační 

křivky materiálů M1, M2, M4, M5 a M2P exponovaných v roztoku umělého mozkomíšního 

moku. Průběh polarizace vzorku M3 je pak znázorněn zvlášť na obrázku 11.3. Křivka 

polarizace tohoto materiálu je omezena zprava rozsahem maximálního napětí potenciostatu 

4000 mV. Ani při tomto potenciálu však nedošlo k průrazu pasivní vrstvy a materiál tak 

zůstával i nadále v pasivním stavu.  

 

 

 
Obrázek 11.1 Polarizační křivka vybraných materiálů exponovaných v umělém 

fyziologickém roztoku 
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Obrázek 11.2 Polarizační křivka vybraných materiálů exponovaných v roztoku umělého 

mozkomíšního moku 

 

 

Obrázek 11.3 Polarizační křivka materiálu M3 exponovaného v roztoku umělého mozkomíšního 

moku 
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 Po provedení polarizačních zkoušek byly na površích exponovaných vzorku sledovány 

projevy bodové koroze, tj. mělké důlky a hluboké „body“. Příklad exponovaného povrchu je 

znázorněn na obrázku 11.4, kde je zachycen vzorek M5 po provedení zkoušek v umělém 

fyziologickém roztoku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dno a povrch důlků po korozi měl následující chemické složení: 

 

Z výsledku chemické analýzy lze usuzovat, že dno korozních důlků je tvořeno 

především oxiodickými částicemi a halogenidy, která mají svůj původ jednoznačně 

v izotonickém roztoku. 

11.4 Zhodnocení výsledků polarizačních zkoušek 

 

Tyto zkoušky slouží k simulaci korozního chování vybraných materiálů 

v charakteristickém tělním roztoku. Nejlépe v těchto zkouškách obstál vzorek M3, tj. slitina 

Obrázek 11.4 Povrch vzorku M5 po provedení polarizačních zkoušek ve 

fyziologickém roztoku (četná bodová koroze) 

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Ni

38,58 5,75 1,00 0,90 2,87 0,74 5,92 1,19 1,96 14,82 11,47 14,80

Zastoupení jednotlivých prvků na chemickém složení [hm. %]

Tabulka 11.4 Chemické složení korozního důlku po polarizačních zkouškách na vzorku M5 
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Ti-6Al-4V, u které nebyla prokázán žádný výskyt koroze až do hranice potenciálu 4000mV. 

Píky, které se vytvořily na polarizační křivce tohoto materiálu, odpovídají pouze vzniku 

vyšších oxidů titanu na exponovaném povrchu[96]. Důkazem toho je i změna zabarvení 

povrchu lesklé stříbrné barvy do zlatova. Další materiály byly co do korozní odolnosti velice 

podobné. Výraznou odolnost vůči korozi však vykazoval vzorek po pasivaci. Po umístění 

vzorku do roztoku se jeho korozní potenciál ustálil na hodnotě 404mV, což svědčí o značné 

odolnosti povlaku vzniklého pasivací.  

 

12 KOROZNÍ ZKOUŠKY IN VIVO 

 

Potenciodynamické zkoušky slouží jako simulace podmínek v organismu a mohou být 

do jisté míry zkresleny různými faktory. Korozní zkoušky In vivo jsou sice nákladné a složité, 

jejich výsledky však mají vyšší vypovídající hodnotu, než je tomu u jiných typů zkoušek. 

Výstupem z těchto zkoušek může být stanovení hmotnostních úbytků dané aplikace po její 

extrakci z organismu, sledování změny charakteru povrchu aplikace resp. způsobu jejího 

korozního poškození, sledování organismu a jeho vnějších reakcí na přítomnost aplikací nebo 

pomocí odběrů krve stanovit hladinu látek, které se v důsledku korozního napadení aplikace 

do organismu uvolnily. V této kapitole budou diskutovány všechny předešlé způsoby 

hodnocení korozní odolnosti implantátů.  

 

12.1 Metodika práce a postup práce 

 

Pro korozní hodnocení biomateriálů umístěných in vivo bylo nejdříve nutné vybrat 

vhodný organismus, který bude schopný snášen zátěž s implantací spojenou. Po několika 

konzultacích s MVDr. Jiřím Křižanem byly pro toto testování vybrány selata prasete 

domácího. Nutno podotknout, že v průběhu celého výzkumu bylo se zvířaty zacházeno tak, 

jak je uvedeno v normě ASTM 2721 pro vybrané preklinické testy. Se zvířaty tedy bylo 

zacházeno maximálně šetrně, nebyly vystaveny větším invazivním zákrokům, než bylo 

nezbytně nutné a veškeré tyto zákroky byly provedeny až po vhodné lokální anestezie. 

Zdravotní stav zvířat byl také pravidelně kontrolován. 

 Nejdříve tedy byly vybrány vhodné kusy zvířat tak, aby byly v dobré fyzické kondici, 

posléze byly vyrobeny vzorky materiálů vhodné pro implantaci, následně byly zvířatům 
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odebrány vzorky krve a ty zamraženy za účelem jejich uchování pro analýzu. Následovala 

implantace vzorků do organismu zvířat, ošetření vzniklých ran a sledování zdravotního. Po 

uplynutí doby 31 dnů byly opět odebrány vzorky krve a ty byly i s předešlou sadou vzorků 

odeslány k analýze. Následoval extrakce vybraných vzorků a zkoumání korozních úbytků 

resp. stavu jejich povrchu.  

 

12.2 Příprava vzorků  

 

Pro implantaci byly vybrány vzorky z materiálů M2, M4, M5  M2P. Vzorky byly 

upraveny tak, aby exponovaná plocha byla u všech vzorků stejná, cca. 3cm
2
. Následně byl 

povrch všech vzorků broušen na brusných papírech se zrnitostí až 2000. Vzorky M2 a M2P 

byly následně i leštěny na kotouči s diamantovou emulzí. U vzorků M4 a M5 toto nebylo 

možné v důsledku jejich tvaru. Vzorek M2P byl následně zapasivován v 35% HNO3 za 

pokojové teploty po dobu 25 minut, tak jak uvádí norma ASTM  F86 [95].  Následně byly 

vzorky dezinfikovány roztokem lihobenzínu a také působením horké vodní páry. Vzorky před 

dezinfekcí jsou znázorněny na obrázku 12.1. 

 

Obrázek 12.1 Vzorky pro testování in vivo 
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12.3 Odběr krve, implantace a umístění vzorků, značení zvířat 

 

Před započetím samotné implantace byly jednotlivé kusy označeny ušní značkou, 

popis značky byl totožný s názvem vzorku do zvířete později implantovaného. Posléze byla 

odebrána sada vzorků krve do speciálních vzorkovnic. Samotné implantaci předcházela řádná 

dezinfekce okolí místa, kam bude vzorek umístěn, jodovou tinkturou a dezinfekčním 

prostředkem ve spreji určeným pro zvířata. Následně bylo okolí místa znecitlivěno lokální 

anestezií. Vzorky ve tvaru kotoučků (M2 a M2P) byly pod kůži implantovány jednoduchým 

řezem (asi 4cm). Vzorek M4 byl zaveden skrz úzký otvor (asi 2cm) vytvořený do kůže taktéž 

jednoduchým řezem. Vzorek M5 byl díky svému tvaru zaveden neinvazivně-byl pod kůži 

prostrčen přes tlustou injekční jehlu. Rány po vzorcích M2, M4 aM2P byly ošetřeny zašitím, 

otvor po aplikaci vzorku M5 byl mizivé velikosti. Rány byly opětovně vydezinfikovány a 

zvířatům byly v rozmezí několika dnů podány 2 dávky antibiotik, aby se zamezilo vzniku 

infekce v důsledku možné kontaminace sterilních vzorků prostředím odchovny selat.  

Místo umístění vzorků je možno pozorovat na obrázku 12.2.  

 

Obrázek 12.2 Místo implantace vzorků 
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12.4 Extrakce vzorků, odběr krve 

 

Po 31 dnech od zavedení vzorků do organismu byl proveden další odběr krve. Tato 

sada krevních vzorků byla společně se sadou vzorků odebraných před implantací předána 

k analýze do Krajské hygienické stanice v Ostravě. Poté byly extrahovány vzorky M4 a M5 

opět po řádné dezinfekci a znecitlivění rány. Tyto vzorky byly následně několikanásobně 

vydezinfikovány v roztocích lihu, lihobenzínu a dezinfekčním přípravkem. Z důvodu 

problémů při nalezení vzorků ve tvaru kotoučků bylo rozhodnuto o jejich ponechání ve 

zvířatech pro potřeby dalšího výzkumu. 

 Při extrakci vzorků M4 a M5 byla objevena okolo těchto vzorků tuhá vazivová tkáň, 

která materiál zjevně oddělovala od okolních tkání.  

 

12.5 Korozní úbytky materiálů a povrchy vzorků 

 

Po extrakci vzorků byla porovnána hmotnost vzorků před a po implantaci. Hodnoty 

jsou zaznamenány v tabulce 12.1.  

. 

 

 

 

 

 

 

   

Rozdíl hmotností u vzorku M5 je nejspíše způsoben korozním napadením povrchu 

případně narušením povrchové vrstvy. Naopak rozdíl hmotností u vzorku M4 je velice 

překvapující, neboť bylo taktéž očekáváno korozní napadení povrchu a snížení hmotnosti 

vzorku. Hmotnost tohoto vzorku se naopak zvýšila, což bylo nejprve hodnoceno jako chyba 

při měření. Při bližším zkoumání povrchu rastrovacím elektronovým mikroskopem však byla 

zjištěna pravá příčina nárůstu hmotnosti. Povrch vzorku M4 byl částečně pokryt vrstvou, která 

byla silně vázána k povrchu vzorku. Vrstva byla v důsledku deformace drátku při manipulaci 

rozpraskaná a v určitých místech docházelo k jejímu vydrolování. Naopak v místech, kde 

k vydrolení došlo ještě během umístění vzorku v organismu, byla pozorována obnova této 

Před implantací Po implantaci

M2 0,8006 neextrahován

M4 0,4402 0,4414

M5 0,5149 0,5146

M2P 1,8253 neextrahován

Hmotnost [g]
Vzorek

Tabulka 12.1 Porovnání hmotnosti vzorků 

před implantací a po extrakci 
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původní vrstvy. Nejprve byl původ vrstvy odhadován na korozní produkty, vznikající při 

degradaci povrchu. Při analýze chemického složení vrstvy pomocí EDS analyzátoru a 

rastrovacího elektronového mikroskopu bylo zjištěno, že se nejedná o korozní produkty, ale o 

bioaktivní vrstvu, kterou na povrchu vzorku vytvořil organismu selete. Podle chemického 

složení této vrstvy lze usuzovat, že a povrchu vzorku M4 začal probíhat proces 

osteointegrace, který je typický pro implantáty s bioaktivními povrchy umístěných do 

kontaktu s kostí.  

Proces osteointegrace probíhající na aplikaci umístěné těsně pod kůží je fenomén, 

který zatím ještě nebyl prozkoumán a podle literárního průzkumu ještě ani publikován. 

Chemickým složením se vzorek M4 vzdáleně blíží chemickému složení ocelí typu AISI 306, 

které byly pro své nevhodné korozní vlastnosti nahrazeny ocelemi AISI 316. Tento úkaz 

vzniku osteointegračních procesů na materiálu takového typu je velice zvláštní a bylo by 

vhodné jej blíže prozkoumat. Původní stav povrchu vzorku M4 je zachycen na obrázku 12.3, 

povrch po 31 dnech aplikace vzorku in vivo je znázorněn na obrázku 12.4, detailní zobrazení 

vzniklé vrstvy je zobrazeno na obrázku 12.5, na kterém jsou označeny místa pro EDS 

analýzu.  Chemické složení vybraných míst z obrázku 12.5 je znázorněno v tabulce 12.2 resp. 

tabulce 12.3. Tabulky jsou doplněny spektry EDS analyzátoru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12.3 Původní stav povrchu vzorku M4 
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 Obrázek 12.5 Detailní zobrazení povrchové vrstvy a místa pro EDS analýzu 

Obrázek 12.4 Stav povrchu vzorku M4 po 31 dnech aplikace in vivo 
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 Z analýzy složení vyplývá, že vzniklá povrchová vrstva (oblast 1) je tvořena 

především biogenními prvky, které se v chemickém složení matrice (oblast 2) vůbec 

nevyskytují. Charakter „rozpraskání“ vrstvy svědčí o jejích křehkolomových vlastnostech. 

Takovéto dlouhé, rovné praskliny s ostrými okraji jsou typické pro biogenní skla nebo 

keramiku.  

 Pro porovnání jsou zde uvedeny obrázky povrchu vzorku M5. Obrázek 12.6 zachycuje 

povrch vzorku před implantací a obrázek 12.7 zachycuje povrch vzorku po 31 dnech aplikace 

in vivo.  

 

 

Tabulka 12.3 Chemické složení oblasti 1 z obrázku 12.5 určené EDS analýzou 

Tabulka 12.2 Chemické složení oblasti 2 z obrázku 12.5 určené EDS analýzou 
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 Z obrázků je patrné, že povrch vzorku M5 zůstal téměř bez změny-nitinol se choval 

bioinertně, o čemž svědčí i přítomnost vazivové tkáně okolo vzorku, která byla objevena 

během extrakce.  

Obrázek 12.6 Původní stav povrchu vzorku M5 

Obrázek 12.7 Stav povrchu vzorku M4 po 31 dnech aplikace in vivo 
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12.6 Analýza vzorků krve 

 

Jak již bylo napsáno dříve, 2 sady vzorků krve odebrané před implantací a před 

extrakcí implantátů byly předány k chemické analýze krajské hygienické stanici Ostrava. Od 

té byl požadován rozbor obsahu sledovaných kovů v daných vzorcích. Cílem bylo analyzovat 

objem nejtoxičtějších prvků v krvi, které se mohly z jednotlivých aplikací uvolnit. U vzorku 

M2, M4 a M2P byla provedena analýza na obsah niklu a chromu, u vzorku M5 pak byly 

analyzovány obsahy titanu a niklu. Následně byly porovnány hodnoty obsahu kovů v krvi 

zvířat před a po implantaci. Analýzy vzorků byly prováděny dle norem CSN EN ISO 17294-1 

a CSN EN ISO 17294-2. 

Výsledky měření jsou edeny v následujících tabulkách. V tabulce 12.4 je uvedena 

analýza chromu v krvi, v tabulce 12.5 je uvedena analýza niklu v krvi a v tabulce 12.6 je 

uvedena analýza titanu v krvi. Pro chrom a titan je tato hranice posunuta ještě k vyšším 

hodnotám. Proto bylo nutné převést hodnoty v jednotkách mg/l na hodnoty v jednotkách 

mol/l. K tomu byl použit vztah: 

   

    
 

 
 

 

 
 

 

 
            , 

 

kde je:   
 

 
 … hmotnostní koncentrace 

             
 

 
 … převrácená hodnota relativní atomové hmotnosti prvku 

 

Rozdíly koncentrací vybraných kovů při prvním a druhém odběru jsou znázorněny 

v tabulce 12.7. 

 

Tabulka 12.4 Analýza obsahu chromu v krvi 

28.3.2013 29.4.2013 28.3.2013 29.4.2013

M2 5,82E-03 6,20E-03 1,12E-07 1,19E-07

M4 5,49E-03 6,73E-03 1,06E-07 1,29E-07

M5

M2P 6,54E-03 4,92E-03 1,26E-07 9,46E-08

Vzorek

Výsledky odběrů, koncentrace 

prvků v krvi [mg/l]

nebyl analyzován nebyl analyzován

Výsledky odběrů, koncentrace 

prvků v krvi [mol/l]

Chrom
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Tabulka 12.5 Analýza obsahu niklu v krvi 

Tabulka 12.6 Analýza obsahu titanu v krvi 

28.3.2013 29.4.2013 28.3.2013 29.4.2013

M2 8,46E-03 1,34E-02 1,44E-07 2,28E-07

M4 1,69E-02 2,33E-02 2,88E-07 3,97E-07

M5 1,95E-02 3,60E-02 3,32E-07 6,13E-07

M2P 8,55E-03 1,39E-02 1,46E-07 2,37E-07

Vzorek

Výsledky odběrů, koncentrace 

prvků v krvi [mg/l]

Výsledky odběrů, koncentrace 

prvků v krvi [mol/l]

Nikl

28.3.2013 29.4.2013 28.3.2013 29.4.2013

M2

M4

M5 1,23E-02 1,89E-02 2,57E-07 3,95E-07

M2P

Vzorek

Výsledky odběrů, koncentrace 

prvků v krvi [mg/l]

nebyl analyzován

nebyl analyzován

nebyl analyzován nebyl analyzován

Výsledky odběrů, koncentrace 

prvků v krvi [mol/l]

Titan

nebyl analyzován

nebyl analyzován

Chrom Nikl Titan

M2 7,31E-09 8,42E-08 ///

M4 2,39E-08 1,09E-07 ///

M5 /// 2,81E-07 1,38E-07

M2P -3,12E-08 9,12E-08 ///

Změna koncentrace daného kovu v krvi  

[mol/l]

Vzorek

Tabulka 12.7 Změna koncentrace jednotlivých kovů 

v krevních vzorcích 
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12.7 Zhodnocení zkoušek in vivo 

 

Hranice koncentrace, nad kterou se prvky jako chrom, nikl nebo titan nechovají vůči 

organismu toxicky je 10
-5

 mol/litr a pod hranicí koncentrace 10
-6

 mol/litr již tyto prvky nijak 

neovlivňují vitalitu organismu [4]. Tato hranice nebyla ani v jednom případě překročena. 

Můžeme tedy říci, že každý z těchto materiálů je vhodný pro výrobu krátkodobých aplikací 

určených pro použití in vivo. Z tabulky 12.7 vyplývá, že u vzorku klesla koncentrace iontů 

chromu v krvi. Toto může být způsobeno např. změnou ve způsobu krmení zvířat. 

Jelikož korozi řadíme mezi tepelně aktivované jevy, jako taková se přibližně řídí 

Arrheniovou rovnicí, a proto se rychlost koroze mění exponenciálně. Doba, po kterou byly 

implantáty umístěny v organismu, tedy byla poměrně krátká na to, aby bylo možné přesně 

určit jejich korozní odolnost. Tuto lze však za předpokladu exponenciálního růstu rychlosti 

[97] koroze v čase a při zachování konstantní rychlosti odbourávání uvolněných iontů 

organizmem vhodně simulovat. Na základě informací zjištěných rozborem krve byl sestaven 

graf o dvou bodech. Tyto pak byly proloženy spojnicí trendu s exponenciálním průběhem a 

byla zjištěna rovnice této křivky. Vhodnou úpravou rovnice pak byla zjištěna doba, za kterou 

by se korozním poškozením do organismu uvolnilo dostatečné množství iontů, aby došlo 

k překročení hranice toxicity (tj. 10
-5

 mol/litr). Zjištěná doba byla následně přidána do grafu 

tak, aby bylo možno zkontrolovat správnost postupu. Výsledný graf průběhu závislosti 

koncentrace niklových iontů v organismu na době exponování vzorku M2 je znázorněn na 

obrázku 12.8.  
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Obrázek 12.8 Simulace uvolňování Ni iontů v čase u vzorku M2 
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Stejným způsobem tedy byla provedena simulace i pro ostatní vzorky, přičemž jako 

vstupní data byly použity údaje o koncentraci niklových iontů v organismu. Výstupem z této 

simulace je pak tabulka 12.8, ve které je uvedena doba, za kterou by teoreticky měla hodnota 

koncentrace niklových iontů překročit mez toxicity v organismu. Průběh uvolňování iontů 

nikluv čase pro jednotlivé vzorky pak zachycuje graf na obrázku 12.9. Tato simulace je však 

pouze teoretická a nezohledňuje žádné biologické faktory (např. změna fyzického stavu 

zvířete), vnější faktory (např. změna namáhání vzorků), ani faktory týkající se koroze (vznik 

selektivní koroze v okolí vměstků atd.). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Touto simulací bylo zjištěno, že nejhodnějším materiálem pro dlouhodobé použití je 

materiál vzorku M4, jehož doba od implantace do překročení hranice toxicity byla 327 dnů. 
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Obrázek 12.9 Simulace průběhu korozního napadení vybraných vzorků 

M2

M4

M5

M2P

Doba do překročení hranice 

toxicity niklových iontů [dny]

303

284

327

172

Vzorek

Tabulka 12.8 Doba do překročení hranice 

toxicity u jednotlivých vzorků. 
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Následovaly materiály ze vzorků M2 a M2P s dobou 303 resp. 284 dní. Nejhůře se podle této 

analýzy bude chovat materiál vzorku M5, jehož doba do překročení hranice toxicity je pouze 

172 dní. Nutno dodat, že tato simulace je platná pouze pro vzorky s exponovanou plochou 

3cm
2
.  Této ploše odpovídají některé drobné aplikace, např. kotvící šrouby, spony atd. Při 

použití vzorků o jiné exponované ploše bude kritická doba lišit. 

 

13 DISKUZE 

 

Na vybraných vzorcích z vybraných kovových biomateriálů byly provedeny základní 

potenciodynamické zkoušky, kde byly stanoveny základní potenciály, při kterých materiály 

přechází do různých korozních stavů (potenciály deparivace, repasivace…) a další údaje. Byly 

také vyrobeny speciální vzorky pro aplikaci in vivo. Po vyjmutí této sady vzorků byly tyto 

podrobeny sledování na elektronovém mikroskopu. Při tomto byla na vzorku M4 nalezena na 

vrstva o tloušťce cca 3-5µm, která byla svým vzhledem podobná keramickému nebo 

skelnému materiálu. Na základě chemické analýzy vrstvy bylo zjištěno, že se s největší 

pravděpodobností jedná o vrstvy povlaku hydroxyapatitu. Zvýšený obsah síry v tomto 

povlaku (2%) indikuje přítomnost látek na bázi aminokyselin. Z tohoto lze usuzovat, že na 

povrchu vzorku M4 byl započat proces osteogeneze, což mělo za následek vznik tenkého 

povlaku kosti na povrchu materiálu[98]. Tato vrstva mohla také působit jako bariéra proti 

pronikání korozního prostředí na povrch vzorku a tím snížila korozní rychlost u tohoto 

vzorku. Tento může být také příčinou sníženého uvolňování iontů niklu do organismu, proto 

se také jeho hladina jevila jako nejnižší v porovnání s ostatními vzorky. Na základě těchto 

informací lze tento materiál doporučit pro výrobu aplikací na fixaci tvrdých tělních tkání, kde 

se jeho osteointegrační vlastnosti budou moci plně využít. Nejhůře se při testech in vivo 

umístil vzorek M5, u kterého byla hladina iontů niklu v krvi nejvyšší. Toto mohlo být také 

způsobeno jeho hojným zastoupením v matrici sledovaného nitinolu, kdy se i při korozní 

rychlosti srovnatelné s ostatními vzorky uvolnilo do prostředí mnohem více niklových iontů.  

 Při potenciodynamických zkouškách nejlepší korozní chování vykazoval vzorek M3, u 

kterého v rámci rozsahu sledovaných potenciálů nedošlo ke vzniku žádného druhu lokálního 

korozního napadení (nauvažujeme-li vznik oxidické vrstvy na povrchu vzorku), proto lze 

tento materiál vyhodnotit jako nejodolnější. Také M2P se choval velice odolně, k průrazu 

pasivační vrstvy došlo při potenciálu několikanásobně vyšším, než tomu bylo u dalších 
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vzorků. Kladný korozní potenciál, který vzorek vykazoval po umístění do roztoku umělého 

mozkomíšního moku, vypovídá o pasivním (ušlechtilém) chování povrchu tohoto vzorku. 

 Na základě těchto měření lze pro úpravu povrchů korozivzdorných ocelí pro aplikace 

in vivo jednoznačně doporučit proces pasivace, při kterém jsou atomy chromu z povrchové 

vrstvy oxidovány na málo rozpustné oxidy, které do prostředí organismu téměř nepřecházejí. 

Tyto oxidy navíc vytvářejí bariéru a zamezují tak atomům jiných prvků přechod do okolního 

roztoku.  Nejnižší odolnost vůči lokální korozi vykazoval materiál M1, který vykazoval 

nejnižší potenciál průrazu pasivní vrstvy. Tento materiál je vhodné používat pouze pro 

krátkodobé aplikace, u kterých je riziko vzniku korozního napadení nízké.  

 

14 ZÁVĚR 

 

Materiály jsou v oblasti medicíny používány již několik tisíc let, skutečný rozkvět 

však tento obor zaznamenal až v posledním století. V tomto oboru je vidět jasný přechod od 

původně přírodních biomateriálů, přes keramiku, kovy a jejich slitiny až po polymery, 

bioaktivní materiály a látky schopné bioresorpce. V oblasti přenosu deformačně-napěťového 

pole však stále vynikají kovové biomateriály, které jsou schopny odolávat jak vysokým 

napětím, tak i křehkému porušení. Základním druhem poškození biomateriálů je korozní 

poškození. Toto bývá zpravidla kombinováno s různými druhy mechanického namáhání. 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat korozní vlastnosti vybraných kovových 

biomateriálů, a na základě vybraných korozních zkoušek ověřit jejich použitelnost 

v aplikacích in vivo, což bylo splněno a pomocí hodných zkoušek byly porovnány vlastnosti 

kovových biomateriálů několika typů. Také byly pozorovány vlastnosti jednoho z materiálů, 

které byly naprosto neočekávané a zvyšují použitelnost tohoto materiálu v praxi. 

 Moderní biomedicínské inženýrství se zabývá vhodnou kombinací biomateriálů tak, 

aby byl dostatečně zajištěn přenos deformačně-napěťového pole a zároveň nedocházelo 

k mechanickému, resp. koroznímu poškození jednotlivých aplikací. Kromě povlakování 

materiálů vrstvou s různými funkčními nebo biologickými vlastnostmi, je možno povrch 

biomateriálu ošetřit také pasivací. Tato práce si kladla za cíl objasnit použitelnost pasivace 

jako jednoduchého, ale účinného prostředku ke zvýšení korozní odolnosti vybraného druhu 

materiálu. Toto bylo prokázáno pomocí potenciodynamického měření. Bylo zjištěno, že 

pasivace povrchu výrazně zvyšuje odolnost biomateriálů proti vzniku lokálního korozního 
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napadení. Na základě cyklické polarizační metody byly také zaznamenány polarizační křivky 

a byly stanoveny potenciály depasivace, repasivace a některé další vybrané parametry. Při 

porovnání výsledků potenciodynamické metody a zkoušek vzorků in vivo byla zjištěna 

vzájemná korelace mezi výsledky jednotlivých metod. 
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