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Streszczenie
W niniejszej pracy, tworzywa fosforanowo-wapniowe bdce monofazow ceramik TCP lub TCP oraz materia dwufazowy BTCP
(TCP + TCP), poddano ocenie biologicznej w oparciu o badania in vitro. Okrelono stabilno chemiczn powyszych materiaów, stanowic przesank do oceny ich podatnoci na korozj i biodegradacj. Uzyskane wyniki bada pozwoliy okreli potencja bioaktywnoci badanych tworzyw.
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TCP BIOCERAMICS (TCP, TCP, BCP) FOR ORTHOPAEDIC AND STOMATOLOGICAL APPLICATIONS –
PREPARATION AND IN VITRO EVALUATION
In the present work, monophase TCP or TCP as well as biphasic BTCP ceramics (TCP + TCP) were biologically evaluated using
the in vitro test. The chemical stability of above materials, indicating their susceptibility to corrosion and biodegradation, was estimated.
The obtained results allowed the bioactive potential of investigated materials to be determined.
Keywords: TCP bioceramics, Chemical stability, Bioactivity

Wstp
Jako pierwszy z grupy bioceramicznych materiaów implantacyjnych, opartych na fosforanach wapnia (CaPs), zastosowany zosta w medycynie hydroksyapatyt (HAp). Ju
w 1981 r. uyto tzw. hydroksyapatytu medycznego w leczeniu periodontologicznych zmian chorobowych [1]. Od
tego czasu zakres aplikacji hydroksyapatytu uleg znacznemu poszerzeniu i obejmuje dzi, obok szeroko rozumianej stomatologii, równie chirurgi twarzoczaszki, ortopedi, otolaryngologi oraz chirurgi plastyczn. Wieloletnie
dowiadczenia potwierdziy wysok biozgodno oraz bioaktywno tego preparatu implantacyjnego. Drugim fosforanem wapnia, który wykorzystuje si w substytucji koci jest
TCP – Ca3(PO4)2, wykazujcy w stosunku do HAp wysz rozpuszczalno chemiczn i biologiczn. Od lat 90-tych
XX w. w uzupenianiu ubytków kostnych stosowana jest równie ceramika dwufazowa HAp-TCP czyli BCP (biphasic
calcium phosphate) [2].
Tworzywa fosforanowo-wapniowe stanowi nadal przedmiot licznych bada . W poszukiwaniu nowych biomateriaów
CaPs, podlegajcych stopniowej i moliwej do zaprojektowania i kontrolowania szybkoci resorpcji, zwrócono uwag
na drug odmian polimor czn TCP, a mianowicie TCP.
Pojawia si ona, podobnie zreszt jak i faza TCP, w wyniku wygrzewania niestechiometrycznego hydroksyapatytu

w odpowiednim zakresie temperatur i przy zachowaniu okrelonej kinetyki procesu obróbki cieplnej. Jej zachowanie si
w kontakcie z komórkami in vitro oraz w warunkach in vivo
zostao jak dotd stosunkowo najmniej poznane, a dostpne róda dostarczaj czsto kontrowersyjnych informacji.
Wiadomym jest, e TCP wykazuje w warunkach ywego organizmu okoo piciokrotnie wiksz skonno do resorpcji
w stosunku do TCP. Badania H. Oonishi i wsp. [3] potwierdziy wysz biozgodno TCP w porównaniu z TCP. Wysoki stopie osteointegracji bioceramiki na bazie TCP jest
najprawdopodobniej spowodowany wysz, w porównaniu
z HAp i TCP, rozpuszczalnoci Ca3(PO4)2. Dostarczane
w ten sposób jony wapniowe i fosforanowe stanowi materia, z którego wytwarzana jest zbudowana z niestechiometrycznego hydroksyapatytu, warstwa wica implant z koci [4,5]. Niektóre doniesienia [6] wskazuj jednake na
cytotoksyczno TCP wynikajc najprawdopodobniej ze
zmian pH indukowanych w warunkach in vitro. Nie potwierdzaj tego badania in vivo, a zwizek ten jest skadnikiem
wielu komercyjnych cementów kostnych. Pokrycia z TCP
mog by nanoszone na podoa metaliczne. Due zainteresowanie wzbudza ten fosforan wapnia jako skadnik materiaów gradientowych (FGM) zoonych z powierzchniowej
warstwy TCP oraz hydroksyapatytowego trzonu. Przedmiotem bada s równie materiay trójfazowe oparte na
HAp-TCP i TCP [7].
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Szczególne znaczenie w implantologii odpH w wodzie destylowanej
grywa porowata ceramika CaPs. Dziki korzystTCP
TCP
BTCP (TCP+ TCP)
nej architekturze porów, uwzgldniajcej waci8,0
wy ich rozmiar, ksztat oraz wolny od przewe
system pocze , moliwe jest wytworzenie poczenia biologicznego z naturaln koci stabi7,6
lizujcego implant w ubytku. Porowato, w poczeniu z dobr zwilalnoci przez wod i roz7,2
puszczalniki organiczne, stwarza moliwo zastosowania biomateriaów opartych na fosforanach wapnia jako noników antybiotyków, czyn6,8
ników wzrostu i innych leków podawanych za
ich porednictwem bezporednio do koci [8].
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TCP, jak równie preparatów dwufazowych
TCP- TCP (BTCP). W badaniach in vitro oce- Rys. 1. Zmiany pH wokó próbek badanych tworzyw TCP inkubowanych w wodzie
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rzyw oraz tkwicy w nich potencja bioaktywnoci. Fig. 1. pH vs. time of incubation of investigated TCP materials in distilled water.
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Rys. 2. Zmiany pH wokó próbek badanych tworzyw TCP inkubowanych w SBF.
Fig. 2. pH vs. time of incubation of investigated TCP materials in SBF.
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Uzyskanie zaoonego skadu fazowego
tworzyw opartych o TCP wymaga odpowiedniej preparatyki wyjciowych proszków. Do wytworzenia monofazowej ceramiki TCP i TCP
uyto proszków zsyntetyzowanych metod mokr wg patentu Pl Nr 190486 [9] w laboratorium
Bioceramicznym w Katedrze Technologii Ceramiki i Materiaów Ogniotrwaych WIMiC AGH.
Jako reagenty posuyy CaO cz.d.a. (POCH),
Ca(OH)2 cz.d.a. (Merck) oraz H3PO4 cz.d.a.
(POCH). Dwufazow ceramik BTCP otrzymano z mieszaniny proszków TCP i TCP w stosunku 1:1. Próbki do bada w ksztacie walców
o rednicy 12 mm i wysokoci 4 mm zaprasowano jednoosiowo pod cinieniem 100 MPa. Wypalanie ksztatek przeprowadzono w temperaturach powyej 1000°C stosujc postp temperatury 200°C/h i czas przetrzymywania w maksymalnej temperaturze równy 2 godziny.
Skad fazowy badanych tworzyw scharakteryzowano technik dyfrakcji rentgenowskiej
przy pomocy dyfraktometru X’Pert Pro w zakresie któw 2 od 20° do 80°. Ilociow analiz
skadu fazowego przeprowadzono stosujc metod Rietvelda. Stopie spieczenia oznaczono
metod waenia hydrostatycznego. Stabilno
chemiczn oraz bioaktywno próbek ( TCP,
TCP, BTCP) inkubowanych w SBF i H2O w testach in vitro oceniono na podstawie bada obejmujcych pomiar przewodnictwa jonowego,
pH i zmian masy oraz w oparciu o obserwacje
SEM. Pomiary przewodnictwa jonowego oraz
pH przeprowadzono za pomoc wodoszczelnego miernika pH/TDS/EC (Hanna H198129 Combo). Obserwacje zmian topogra i powierzchni
próbek po 1, 2 i 3 miesicach przetrzymywania
w sztucznym osoczu lub w wodzie destylowanej wykonano przy uyciu elektronowego mikroskopu skaningowego (Nova – NanoSEM 200).
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Rys. 3. Zmiany przewodnictwa jonowego w funkcji czasu inkubacji próbek w wodzie destylowanej.
Fig. 3. Ionic conductivity vs. time of incubation in distilled water.
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powiednio: 0,09% oraz 2,65%. Wyniki bada przedstawiono w Tabeli 2.

Wyniki bada i dyskusja
Zsyntezowano wyjciowe proszki pozwalajce na uzyskanie monofazowej bioceramiki TCP i TCP oraz dwufazowej BTCP (TCP+ TCP). Skad fazowy oraz stopie spieczenia badanych tworzyw przedstawiono w Tabeli 1. Najlepsz spiekalno zaobserwowano dla fazy TCP. Próbki bioceramiczne oparte na TCP po wypaleniu osigny najwysz sporód badanych tworzyw gsto pozorn 3,02 g/cm3
oraz najnisz porowato otwart wynoszc 1,2%. Faza
TCP wyra nie utrudniaa spiekanie ceramiki BTCP powodujc wzrost porowatoci otwartej do ~15% i spadek gstoci
pozornej do 2,53 g/cm3. Jak wykazaa rentgenowska analiza ilociowa zawarto fazy TCP w kompozycie BTCP wytworzonym z proszków TCP i TCP zmieszanych w stosunku 1:1 wynosia 64,3% mas.

Tabela 2. Przyrost/ubytek masy badanych tworzyw po rónym czasie inkubacji w SBF.
Table 2. Weight /loss after various incubation time in SBF.

Czas
inkubacji
[miesice]

1

2

3

Przyrost(+)/Ubytek (-)
[% mas.]

rodowisko
inkubacji

TCP

TCP

BTCP (TCP
+ TCP)

woda destylowana

+ 3,85

- 0,02

- 0,20

SBF

+ 5,34

+ 0,06

+ 2,05

woda destylowana

+ 4,82

+ 0,00

+ 0,04

SBF

+ 6,55

+ 0,08

+ 2,52

woda destylowana

+ 5,36

+ 0,00

+ 0,37

SBF

+ 6,82

+ 0,09

+ 2,65

Tabela 1. Skad fazowy oraz stopie spieczenia badanych tworzyw.
Table 1. Phase composition and sinterability of investigated materials.

Wyjciowe
proszki

Skad fazowy
tworzyw
[% mas]

Gsto
pozorna
[g/cm3]

Porowato
otwarta
[%]

TCP

TCP

TCP

100

-

2,65

4,3

TCP

-

100

3,02

1,2

BTCP
(TCP+ TCP)

35,7

64,3

2,53

14,7

Ocen stabilnoci chemicznej tworzyw bioceramiki TCP
przeprowadzono w oparciu o pomiary pH roztworów wokó
próbek przetrzymywanych w SBF lub wodzie destylowanej
przez okres 90 dni trwania eksperymentu. Jak wykazay badania, wszystkie tworzywa odznaczay si wysok stabilnoci chemiczn. Zaobserwowano jedynie niewielkie zmiany
wartoci pH (bliskie poziomowi zjologicznemu ~7,4) w funkcji czasu inkubacji w wodzie destylowanej (Rys. 1) i SBF
(Rys. 2) w temperaturze 37°C.
Zmiany przewodnictwa jonowego wody destylowanej wokó próbek poszczególnych testowanych materiaów w funkcji czasu zostay przedstawione na Rys. 3. Najwyszy wzrost
przewodnictwa jonowego, wiadczcy o najwyszej skonnoci do rozpuszczania i degradacji, zaobserwowano dla tworzywa monofazowej ceramiki TCP (po ok. 60 dniach inkubacji w wodzie destylowanej osigno ono 80 S/cm, nastpnie po 3 miesicach spado do poziomu ~ 60 S/cm).
Badania wykazay, e roztwory wokó próbek tworzywa BTCP
odznaczay si podobnym przewodnictwem jonowym do
okoo 60 dnia trwania eksperymentu jak w przypadku TCP
pomimo, e w skadzie fazowym tego kompozytu przewag stanowia faza TCP. Po tym okresie odnotowano nieznaczny spadek i stabilizacj tego parametru na poziomie
~45 S/cm. Duo nisz warto (~20 S/cm) przewodnictwa jonowego, szybko osigajc poziom plateau, stwierdzono dla roztworu wokó próbek tworzywa TCP.
Wysoka bioaktywno ceramiki TCP potwierdzona zostaa badaniami zmian masy jej próbek poddanych imersji,
zarówno w wodzie destylowanej jak i w SBF. Po 3 miesicach przyrost masy próbek w SBF wynosi 6,82%, podczas
gdy dla tworzyw TCP i BTCP by duo niszy i wynosi od-

a)

b)
Rys. 4. Zdjcia SEM tworzywa TCP inkubowanego: a) w wodzie
destylowanej przez okres 1 miesica, b) w SBF przez 3 miesice.
Fig. 4. SEM micrographs of incubated TCP ceramics: a) 1 month
in distilled water, b) 3 months in SBF.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 62, 1, (2010)

53

A. ZIMA, Z. PASZKIEWICZ, A.

LÓSARCZYK

Obserwacje mikroskopowe powierzchni badanych tworzyw,
poddanych inkubacji, równie wskazuj na wysoki potencja bioaktywnoci ceramiki TCP w porównaniu do próbek
TCP (Rys. 4 i 5). Na powierzchni próbek tworzywa TCP
zaobserwowano powstanie dobrze wyksztaconych blaszkowatych wytrce apatytowych pokrywajcych równomiernie
ca powierzchni ju po miesicu imersji w wodzie destylowanej, bd w sztucznym osoczu. Tworzywo TCP, nawet
po 3 miesicach przetrzymywania w wodzie lub SBF, byo
pozbawione widocznych wytrce .

cja jak i bioaktywno monofazowych tworzyw TCP, TCP
oraz dwufazowej ceramiki BTCP w duo wikszym stopniu
zale od skadu fazowego, za w mniejszym od uzyskanego stopnia spieczenia.

a)

a)

b)
Rys. 6. Zdjcia SEM tworzywa dwufazowego BTCP inkubowanego: a) w wodzie destylowanej przez okres 1 miesica; b) w SBF
przez 3 miesice.
Fig. 6. SEM micrographs of incubated biphasic ceramics BTCP:
a) 1 month in distilled water; b) 3 months in SBF.
b)
Rys. 5. Zdjcia SEM tworzywa TCP inkubowanego: a) w wodzie
destylowanej przez okres 1 miesica, b) w SBF przez 2 miesice.
Fig. 5. SEM micrographs of incubated TCP ceramics: a) 1 month
in distilled water; b) 2 months in SBF.

Odmienn morfologi wykazyway wytrcenia apatytowe
na powierzchni próbek BTCP. Przybieray one form skupisk
zoonych z prcików sferycznych (Rys. 6). Wytrcenia nie
pokryway caej powierzchni tworzywa BTCP.
Wykonane badania zmian przewodnictwa jonowego,
masy oraz obserwacje SEM wskazuj, e zarówno degrada-
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania, obejmujce otrzymywanie
i biologiczn ocen biocearmiki TCP ( TCP, TCP oraz
BTCP) w oparciu o testy in vitro, prowadz do nastpujcych obserwacji, ustale i wniosków:
1. Uzyskano rónice si stopniem spieczenia tworzywa
oparte o TCP stanowice monofazow ceramik TCP
lub TCP oraz dwufazowy kompozyt BTCP o stosunku faz :  1:2.
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2.
3.

4.

5.

6.

Potwierdzono negatywny wpyw fazy TCP na spiekalno badanych tworzyw.
Wykazano, e wszystkie badane tworzywa TCP odznaczaj si wysok stabilnoci chemiczn, o czym
wiadcz niewielkie zmiany wartoci pH (bliskie poziomowi zjologicznemu ~7,4) wokó próbek inkubowanych w H2O i SBF.
Potwierdzono odmienne zachowanie si ceramiki TCP
o rónym skadzie fazowym w kontakcie ze sztucznym
osoczem i wod przejawiajce si w odmiennej topogra i powierzchni próbek poddanych inkubacji. Procesy rozpuszczania i wytrcania si fazy apatytowej najintensywniej przebiegaj dla TCP, co wiadczy o jego
wyszej w porównaniu z TCP i BTCP aktywnoci biologicznej. Brak wytrce na powierzchni tworzywa TCP
pozwala postawi hipotez, e materia ten nie jest ceramik bioaktywn. Potwierdzaj to badania S. Kotani
i wsp. [10] przeprowadzone in vivo.
Degradacja oraz bioaktywno monofazowych tworzyw TCP, TCP oraz dwufazowej ceramiki BTCP
( TCP+TCP) w warunkach in vitro s w wikszym stopniu determinowane przez skad fazowy, za w mniejszym przez uzyskany stopie spieczenia.
Ustalono, e pena ocena stabilnoci chemicznej, biodegradacji i bioaktywnoci tworzyw na bazie TCP w oparciu o testy in vitro wymaga kompleksowych, uzupeniajcych si nawzajem bada , obejmujcych pomiar przewodnictwa jonowego, pH i masy wraz z ocen procesów powierzchniowych w oparciu o obserwacje SEM.
Ich korzystnym uzupenieniem mog by (nie przeprowadzone w niniejszej pracy) badania TF-XRD zrónicowanego wydzielania si apatytu na powierzchni bioceramiki TCP.
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