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Wprowadzenie
Od dawna trwaj poszukiwania materiaów umoliwiajcych dobr i trwaa rekonstrukcj ubytków ywej tkanki
kostnej. Szybki w ostatnich latach rozwój nauk medycznych,
w tym medycyny rekonstrukcyjnej, powoduje stay wzrost
liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych, znacznie
rozszerza si równie ich zakres. Ronie zatem zapotrzebowanie na nowoczesne materiay implantacyjne dla
rónorodnych zastosowa w chirurgii i stomatologii. Std
obserwowany w ostatnim czasie znaczny rozwój w zakresie
technologii biomateriaów.
Najszersze zastosowanie znajduj cigle stale stopowe
a stopniowo wprowadza si polimery, materiay wglowe
i ceramiczne. Ostatnio wiele uwagi powica si bioaktywnym szkom oraz materiaom szko-krystalicznym, powstaym
przez odpowiedni obróbk termiczn szkie prekursorów.
Korzystn cech szkie jest to, e ich skad chemiczny mona zmienia w szerokim zakresie, ksztatujc w ten sposób
waciwoci, midzy innymi bioaktywno. Bioaktywne szka
wchodz bowiem w reakcje biochemiczne w rodowisku
ﬁzjologicznym, w rezultacie czego tworzy si bezporednie wizanie pomidzy materiaem a yw tkank kostn.
Wspóczesna medycyna poszukuje implantów moliwie jak
najbardziej zblionych waciwociami do substancji pochodzenia naturalnego. Wród licznych wymaga stawianych
nowoczesnym implantom istotne znaczenie ma ich dobra
bioaktywno, wytrzymao i porowato odwzorowujca tekstur naturalnej koci. Porowata budowa materiau
umoliwia równie impregnacj implantów substancjami
leczniczymi.
Nowoczesne biomateriay to bowiem coraz czciej tzw.
implanty wielofunkcyjne, które nie tylko w sposób doskonay
uzupeniaj i rekonstruuj ubytki po chorych tkankach, ale
równie mog by nonikiem leków oraz substancji odywczych wspomagajcych leczenie. Substancje te dziki
systemowi otwartych porów, stopniowo na drodze dyfuzji
s uwalniane do otaczajcych implant tkanek. Umoliwia
to du koncentracj specyﬁku w miejscu implantacji, bez
obcienia skutkiem terapii caego organizmu [1]. Wszystkie
te waciwoci spenia mog biomateriay otrzymane na
bazie szkie krzemianowo-fosforanowych.
Przedmiotem niniejszej pracy jest uzyskanie szklistych i
szko-pochodnych materiaów wzbogaconych dodatkiem Cu
i Ag, pierwiastków o dziaaniu przeciwzapalnym i bakterio-
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bójczym, z przeznaczeniem na implanty wielofunkcyjne, do
ewentualnej terapii celowanej.

Rola miedzi i srebra w organizmie czowieka
Mied jest pierwiastkiem o duym znaczeniu dla prawidowego funkcjonowania organizmów ywych. Jest to niezbdny
skadnik poywienia wszystkich zwierzt i czowieka a pene
pokrycie zapotrzebowania na ni jest podstawowym warunkiem zdrowia i rozwoju.
Organizm dorosego czowieka zawiera rednio 80 mg
Cu, za dawka dzienna tego pierwiastka to 1,5–4 mg. Rola
miedzi w organizmach ludzi i zwierzt wie si z jej wystpowaniem w enzymach biorcych udzia w procesach
utleniajco-redukcyjnych. Razem z cynkiem prowadz do
aktywacji enzymów odpowiedzialnych za unieczynnianie
wolnych rodników tlenowych. Mied uczestniczy w metabolizmie tkanki cznej, utlenianiu komórkowym, wpywa
na przemiany lipidów, np. cholesterolu. Jest niezbdna dla
prawidowego funkcjonowania mózgu i ukadu nerwowego,
stymuluje prac systemu sercowo-naczyniowego.
Mied to take stabilny skadnik krwi – 90% Cu wystpuje
w osoczu krwi, uczestniczc w przemianach metabolicznych
jonów elaza, uatwiajcych regeneracj ukadu krwiononego. Mied zwiksza odporno na infekcje, przyspiesza
take gojenie si ran.
Niedobór miedzi wywouje wiele przykrych dolegliwoci:
zaburzenia wzroku, czucia, smaku bd apetytu, wypadanie wosów, amliwo paznokci, nadmierne rogowacenie
naskórka, prowadzi do anemii. Braki te mona czciowo
uzupeni, stosujc popularne preparaty witaminowe, które
w swoim skadzie zawieraj odpowiednie dawki tego pierwiastka.
Srebro to pierwiastek o nieco mniejszym znaczeniu
dla czowieka. Fizjologiczna funkcja srebra w organizmach
ludzi i zwierzt nie jest do koca znana. Obecno srebra
stwierdzono we wszystkich tkankach organizmów morskich
i ldowych. Dzienn dawk srebra pobran przez czowieka
szacuje si na 1,8–80 g. Zwizki srebra od dawna stosowane s z powodzeniem w medycynie. Srebro posiada bowiem
waciwoci bakteriobójcze. Preparaty zawierajce azotan
srebra to obecnie jedne z najlepszych specyﬁków do leczenia oparze. Srebro przyspiesza gojenie si rozlegych ran
pooparzeniowych. Srebro to take skadnik wielu materiaów
stomatologicznych.
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Opis eksperymentów

krystalizacji szkie prekursorów.
Srebro i mied to pierwiastki uatwiajce krystalizacj
szka okrelane s mianem nukleatorów tego procesu.
Analiza termiczna wykonana dla wszystkich szkie wykazaa
ich krystalizacj. Zaobserwowano jednak pewne rónice na
krzywych DTA, w zalenoci od rodzaju i zawartoci nukleatora oraz rodzaju szkie i ich uziarnienia. Zwikszenie zawartoci srebra od 0,5 do 1,5% mas. w szkle S–2 nie wpywa
w istotny sposób na procesy termiczne. Natomiast w szkle
A–W wyra nie intensyﬁkuje jego krystalizacj.
Obecno miedzi w przypadku wszystkich badanych
szkie znaczco zwiksza ich zdolno do krystalizacji,
obniajc równoczenie temperatury tego procesu, proporcjonalnie do zawartoci Cu.
Gówn faz krystaliczn w przypadku szkie S–2 stanowi krzemiany sodowo-wapniowe, natomiast dla szkie A–W
s to apatyt, ﬂuoroapatyt oraz wolastonit, którego udzia
ronie wraz z zawartoci nukleatora.
Jak wykazay ju wczeniejsze badania [6] równie
w przypadku omawianych szkie wraz ze wzrostem ich rozdrobnienia zmieniaj si temperatury przemian termicznych,
przesuwajc si na ogó w kierunku niszych temperatur.
Z uzyskanych wyników mona wnioskowa, e rozdrobnienie
do uziarnienia 0,045 mm zwiksza skonno do krystalizacji
zgodnie ze wzrostem powierzchni waciwej, która dziaa
nukleujco. Dalsze rozdrobnienie powoduje zmniejszenie
skonnoci do krystalizacji. Wiza to mona ze zmian
struktury szka pod wpywem mielenia.

Do bada wytypowano szka o znanej i sprawdzonej
bioaktywnoci, opracowane w Katedrze Technologii Szka
i Powok Amorﬁcznych. Skady wszystkich szkie bazuj na
ukadzie SiO2 – CaO – P2O5 róni si natomiast dodatkami
modyﬁkujcymi [3, 4]. Ilo i rodzaj modyﬁkatora wpywa bowiem w istotny sposób na waciwoci materiau ﬁnalnego.
Wzorujc si na szkle Hencha [5] opracowano szka charakteryzujce si du bioaktywnoci. Inna grupa to szka
apatytowo-wolastonitowe z przeznaczeniem na implanty
kostne o podwyszonej wytrzymaoci. Powysze szka stanowi baz do otrzymania implantów w postaci amorﬁcznej
i krystalicznej, o teksturze litej i porowatej. Mona z nich
wytwarza take laminaty i cementy kostne.
W niniejszej pracy skady tych szkie zostay dodatkowo
wzbogacone o Cu i Ag w iloci 0,5 i 1,5%. Skady szkie
przedstawiono w tabeli 1.
Do syntezy szkie uyto typowych surowców szklarskich:
piasek Osiecznica I kl. (99,5% wag. SiO2) oraz chemicznie
czystych CaCO3, Na2CO3, MgO, H3PO4, CaF2, AgNO3 i CuO.
Szka wytopiono w piecu laboratoryjnym w temperaturze
1400°C i przetrzymano w tej temperaturze przez okres 2
godzin.
Technologia szklistych i szkopochodnych biomateriaów
wymaga stosowania szka w formie proszków, które nastpnie poddawane s procesowi spiekania, czsto sprzonego
z ich krystalizacj. Uzyskane szka po wstpnym rozdrobnieniu mielono w mynie
A–W
A–W
planetarnym Pulverisette 6
Skad szka
S–2
S–2
Szka apatytowoSzko apatytowo(% wag.)
Szko Hencha
Szko Hencha
(Fritsh). Do bada wytypowawolastonitowe
wolastonitowe
no proszki o nastpujcych
44,5
34,0
44,5
34,0
SiO2
uziarnieniach: 0,1–0,3; 0,
CaO
24,5
46,0
24,0
45,0
045–0,1; i poniej 0,045 mm.
6,0
14,0
6,0
14,0
P2O5
Dla okrelenia parametrów
procesów spiekania i kry24,5
–
24,0
–
Na2O
stalizacji wszystkie proszki
MgO
–
5,0
–
5,0
szklane poddano badaniom
–
0,5
–
0,5
CaF2
termicznym (DTA, TG, DTG)
Ag / Cu
0,5
0,5
1,5
1,5
w aparacie Derivatograph C.
Ilo i rodzaj krystalizujcych Tabela 1. Skad chemiczny szkie.
faz okrelono za pomoc
analizy XRD.
Przeprowadzono pomiary tekstury badanych materiaów.
Otrzymywanie materiaów porowatych
Badania wykonano wykorzystujc aparat ASAP 2010 Micrometrics i piknometr helowy AccuPyc 1330.
Szkliste i szko-pochodne materiay porowate wytwarza
Dla okrelenia bioaktywnoci uzyskane materiay podmona
rónymi technikami. Jak wykazay ju wczeniejsze
dano eksperymentom „in vitro” w pynie ﬁzjologicznym SBF.
prace,
dla
uzyskania szkie o teksturze makro i mezopoOznaczono zmiany skadów chemicznych pynów ustrojorowatej
skuteczne
okazay si metody stosowane dotd
wych w wyniku przetrzymywania w nim testowanych matew
ceramice.
Polegaj
one na spiekaniu proszków szklanych
riaów (ICP-AES). Dokonano take obserwacji powierzchni
z
rónymi
rodkami
porotwórczymi.
Mog to by substancje
materiaów wraz z punktow analiz chemiczn.
pochodzenia organicznego (cukry, gbki, trociny) lub nieorganicznego (sole: Na2SO4, CaCO3 i inne). Nastpnie s
Wyniki bada i ich dyskusja
one usuwane rónymi metodami, np. na drodze ekstrakcji,
spalania, rozkadu termicznego lub chemicznego. W ten
Krystalizacja szka
sposób powstaj wolne przestrzenie pomidzy ziarnami
spieczonego
szka [6, 7, 8].
Istotn wad szklistych biomateriaów jest niewielka
Dobre
rezultaty
w przypadku badanych szkie osignito
wytrzymao, znacznie ograniczajca ich zastosowanie.
stosujc
metod
odwzorowania
tekstury gbki polimerowej.
Znacznie lepszymi waciwociami mechanicznymi charakProponowana
technologia
polega
na osadzeniu proszku
teryzuje si szko-ceramika otrzymana drog kierowanej
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moe by wynikiem krystalizacji szkie prekursorów.
Bioaktywno

Fot. 1. Porowaty materia szko-krystaliczny z dodatkiem
1,5% miedzi.

szklanego z masy lejnej na powierzchni gbki polimerowej.
Mas lejn stanowi proszek szklany i wodny roztwór kwasu
ortofosforowego. Masa ta w istocie jest rodzajem cementu
szklistego o krótkim czasie wizania (5–10 minut). Zastosowanie jego pozwolio na uzyskanie trwaego produktu
w temperaturze pokojowej. Umoliwio to usunicie gbki
w temperaturze 550°C i swobodne prowadzenie procesu
spiekania do 1000°C. Obróbka termiczna wie si z krystalizacj szka, która poprawia wytrzymao produktu ﬁnalnego.
Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów ustalono,
e najlepsze rezultaty uzyskano dla proszków szklanych
o uziarnieniu 0,045–0,1 mm (Fot. 1).
Przeprowadzone badania teksturalne wykazay, e materiay uzyskane na bazie gbki polimerowej charakteryzuj
si wysokimi wartociami porowatoci cakowitej. Wynosi
ona 54–73%. Wysoka porowato materiaów zwizana jest
z obecnoci w ich teksturze gównie makroporów. Pory te
maj charakter porów otwartych.
Wszystkie uzyskane materiay cechuje wysoka warto
gstoci, wynoszca rednio 2,9 g/cm3. Wzrost gstoci

Wska nikiem bioaktywnoci szkie jest ich zdolno do
selektywnego rozpuszczania si w rodowisku ﬁzjologicznym.
Bioaktywno uzyskanych materiaów okrelono na podstawie eksperymentów „in vitro”. Wszystkie szka poddano
testom w pynie SBF w temperaturze 37°C przez okres 2
tygodni. Przeprowadzone badania miay na celu okrelenie
procesów zachodzcych na powierzchni szkie w kontakcie
z SBF.
Wyniki eksperymentu wykazay istotne zmiany stenia
pynu ﬁzjologicznego w efekcie przetrzymywania w nim
wszystkich testowanych szkie w stosunku do roztworu
wyjciowego. Wskazuje to na ich dobr rozpuszczalno
a tym samym bioaktywno. Oznaczono zmiany stenia
SBF (metoda ICP-AES). Wyniki tych pomiarów dla wybranych próbek (uziarnienie szka 0,0451–0,1 mm) zestawiono
w tabeli 2.
Uzyskane wyniki analizy skadu chemicznego dla
wikszoci próbek ksztatuj si podobnie. W roztworach,
w których testowano próbki, zaobserwowano znaczny wzrost
zawartoci Si i Ca, roso take stenie wszystkich modyﬁkatorów Na, Mg, Ag i Cu, w stosunku do roztworu wyjciowego.
Zarejestrowano natomiast znaczny spadek zawartoci P,
mona zatem przypuszcza, e zosta on ju wykorzystany
do powierzchniowej krystalizacji hydroksyapatytu. Najmniejsz rozpuszczalno wykazuj szka A–W z 1,5% dodatkiem
Cu lub Ag. Naley przypuszcza, e proces krystalizacji tych
szkie przebiega znacznie intensywniej ni pozostaych, co
prowadzi do zmniejszenia ich aktywnoci chemicznej.
Obserwacje w skaningowym mikroskopie elektronowym
wraz z punktow analiz skadu powierzchni potwierdziy
wyniki bada rozpuszczalnoci w pynie fizjologicznym
(Fot. 2–3). W przypadku wszystkich próbek przed kontaktem z SBF zaobserwowano niejednorodn powierzchni
materiau, spowodowan krystalizacj szkie w trakcie ich
obróbki termicznej. Wskazuje na to równie wzrost udziau
Si i alkaliów w tych obszarach.
Powierzchnia próbek po kontakcie z pynem ﬁzjologicznym ulega zmianie. Pojawiaj si na niej kuliste formy,
charakterystyczne dla hydroksyapatytu. Analiza skadu
chemicznego powierzchni wykazuje w tych miejscach wzrost

Rodzaj materiau

P
mg/dm3

Si
mg/dm3

Ca
mg/dm3

Na
mg/dm3

Mg
mg/dm3

Ag
mg/dm3

Cu
mg/dm3

SBF

26,99

1,80

92,42

3324

35,34

0,024

0,035

S-2 0,5% Ag

0,35

92,13

145,60

4321

–

3,35

–

S-2 1,5% Ag

0,44

94,41

165,94

4222

–

3,37

–

A-W 0,5% Ag

0,89

62,49

145,29

-

43,55

1,62

–

A-W 1,5% Ag

11,62

8,53

24,95

-

38,42

0,42

–

S-2 0,5% Cu

1,27

8,26

260

3670

–

–

3,18

S-2 1,5% Cu

1,21

84,16

272

3680

–

–

17,70

A-W 0,5% Cu

1,16

75,03

169,19

–

50,21

–

13,49

A-W 1,5% Cu

19,28

22,70

104,12

–

42,12

–

22,85

Tab. 2. Stenia pierwiastków w pynie SBF po kontakcie z próbkami.
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1

Fot. 2. SEM - materia szko-krystaliczny z dodatkiem Ag przed
umieszczeniem w pynie SBF wraz z analiz chemiczn EDS
w punkcie 1.

zawartoci Ca i P kosztem krzemionki, co wskazuje na krystalizacj hydroksyapatytu i wyjania zmiany w skadzie SBF.

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano
szkliste i szko-pochodne materiay bioaktywne z dodatkiem pierwiastków ladowych Ag i Cu. Materiay te bazuj
na typowych szkach bioaktywnych (szko Hencha, szko
apatytowo-wolastonitowe), których skady zmodyﬁkowano
dodatkiem Ag i Cu w iloci 0,5 i 1,5 % mas.
Zastosowanie tych pierwiastków miao na celu:
 wykorzystanie specyﬁcznych waciwoci biomedycznych Ag i Cu dla otrzymania materiaów bioaktywnych o
dziaaniu przeciwzapalnym (Ag) oraz stymulujcym istotne procesy metaboliczne w organizmie ywym (Cu),
 uatwienie procesu krystalizacji i uzyskanie materiaów
szko-krystalicznych o wikszej wytrzymaoci ni szka
prekursory.
Podstaw do uzyskania trwaej, bioaktywnej szko-ceramiki stanowi proszki szklane o uziarnieniu poniej 0,1 mm,
spiekane w temperaturze 1000–1200°C.
Stosujc metod odwzorowania tekstury gbki polimerowej wytworzono szko-ceramiczne materiay makroporowate
o porowatoci 55–73% i gstoci 2,9 g/cm3. Materiay te
cechuje dua porowato otwarta. System otwartych porów
sprzyja bowiem stabilizacji wszczepu w miejscu implanta-

1

Fot. 3. SEM - materia szko-krystaliczny z dodatkiem Ag
po umieszczeniu w pynie SBF wraz z analiz chemiczn
EDS w punkcie 1.
cji, uatwia równie uwalnianie si skadników leczniczych
i wspomagajcych.
W celu oceny bioaktywnoci przeprowadzono testy
w SBF. Analiza pynów oraz obserwacje mikroskopowe poczone z analiz chemiczn powierzchni wykazay dobr
bioaktywno uzyskanych materiaów.
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