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Streszczenie
Celem przeprowadzonych bada byo uzyskanie, charakterystyka skadu fazowego i mikrostruktury oraz ocena biologiczna wysokoporowatych materiaów implantacyjnych na bazie hydroksyapatytu. Materiay te zostay otrzymane metod elowania spienionej zawiesiny oraz poprzez odwzorowanie porowatej matrycy organicznej. Wykazano, e obie powysze metody pozwalaj uzyska monofazow bioceramik hydroksyapatytow o wielkoci makroporów dochodzcych do 900 m. Przy zastosowaniu metody odlewania elowego
spienionej zawiesiny dodatkowo obecne s na ciankach otaczajcych sferyczne makropory okienka o rozmiarze 10–200 m. Interesujca architektura porów tworzywa wyprodukowanego na bazie gbki poliuretanowej pozwolia uzyska podczas hodowli komórkowej bardziej równomierne rozmieszczenie komórek w caej objtoci próbek.
Sowa kluczowe: wysokoporowata bioceramika HAp, skad fazowy, mikrostruktura, hodowle komórkowe

FABRICATION, CHARACTERISTICS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF HIGHLY POROUS
HYDROXYAPATITE BIOCERAMICS
The aim of this study was fabrication, characteristisation of phase composition and microstructure, as well as biological evaluation of
the highly porous hydroxyapatite-based implantation materials. The methods of gelcasting of foams and replacement of porous organic
matrix were used to fabricate the materials. It was stated that each method results in obtaining monophase hydroxyapatite bioceramics
with the size of macropores up to 900 m. When the gelcasting of foams method was applied, windows were additionally present in the
walls surrounding the spherical macropores. Interesting pores architecture of the material produced on the basis of polyurethane spongy
let a more homogeneous cell distribution in the whole volume of the samples to be obtained during the cell culture.
Keywords: Highly porous HAp bioceramics, Phase composition, Microstructure, Cell culture

1. Wprowadzenie
Porowata ceramika hydroksyapatytowa (HAp)
Ca10(PO4)6(OH)2 znalaza liczne zastosowania w postaci implantów do rekonstrukcji tkanki kostnej, jako nonik leków
w terapii celowanej, a take w inynierii tkankowej. W zalenoci od przeznaczenia i obszaru aplikacji od porowatego tworzywa hydroksyapatytowego wymagane s odpowiednie wymiary porów i pocze pomidzy nimi. Parametry te decyduj o przenikaniu i mineralizacji tkanki, umoliwiajc dobre i trwae poczenie implantu z koci. Minimalny wymiar porów w przypadku substytucji tkanki kostnej powinien wynosi co najmniej 100 m [1]. Przyjmuje si obecnie, e optymalne przerastanie tkank kostn wykazuj materiay o wielkoci porów 100-500 m i rozmiarze pocze
midzy nimi powyej 50 m [2]. W przypadku zastosowania
porowatego materiau hydroksyapatytowego do miejscowego wydzielania rodków farmakologicznych bezporednio
do koci, rozmiar porów powinien wynosi poniej 6 m [3].
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Obecnie istnieje wiele rónych technologii otrzymywania
porowatych tworzyw hydroksyapatytowych. Najwaniejsze
z nich to replikacja spienionego tworzywa polimerowego [4],
metoda wypalajcych si dodatków organicznych [5], a take opracowana niedawno metoda elowania spienionej zawiesiny (gelcasting of foams) [6, 7]. Wedug Jonesa i Hencha [8] metoda elowania spienionej zawiesiny prowadzi
do otrzymania porowatego hydroksyapatytu o mikrostrukturze najbardziej przypominajcej budow koci gbczastej.
elowanie spienionej zawiesiny ceramicznej jest jedn
z nowszych metod wytwarzania porowatych tworzyw ceramicznych [6, 7]. Technika ta pozwala na wytwarzanie ceramiki o porowatoci cakowitej w zakresie 60-95%, charakteryzujcej si wystpowaniem sferycznych makroporów, zwanych
take komórkami piany, o rednicy rzdu kilkuset mikrometrów, poczonych ze sob tzw. okienkami usytuowanymi na
wspólnych cianach komórek piany, o rednicy od kilkudziesiciu do stu kilkudziesiciu mikrometrów. Obecno okienek
sprawia, e tworzywo jest przepuszczalne dla cieczy i gazów.
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W metodzie elowania spienionej zawiesiny masa lejna
oprócz podstawowych skadników, którymi s proszek ceramiczny, woda i upynniacz, zawiera rodki spieniajce i elujce. rodki spieniajce obniaj napicie powierzchniowe
na granicy faz gaz/ciecz, co podczas wprowadzania gazu
(najczciej sposobem mechanicznego mieszania) prowadzi do powstania piany. rodki elujce utrwalaj pian poprzez wytworzenie hydroelu polimerowego w spienionej
zawiesinie. Wytworzenie hydroelu polimerowego moliwe
jest przez przeprowadzenie reakcji polimeryzacji monomerów organicznych rozpuszczonych w zawiesinie ceramicznej (polimeryzacja in situ). Obecnie w technologii wytwarzania porowatego materiau hydroksyapatytowego monomery organiczne zastpuje si przyjaznymi dla rodowiska
biopolimerami takimi jak np. agaroza, które tworz hydroele zyczne podczas ochadzania [9, 10] lub podgrzewania
ukadu np. metyloceluloza, albumina, skrobia [11-13]. Kolejne etapy technologiczne wytwarzania ceramiki porowatej to suszenie, wypalanie lepiszcza polimerowego i spiekanie. Osignicie specycznej mikrostruktury porowatych
spieków, tj. moliwoci regulacji porowatoci, rozkadu wielkoci sferycznych makroporów oraz systemu ich wzajemnych pocze, odbywa si przez dobór i starann kontrol
parametrów procesów spieniania i elowania. Porowato
regulowana jest objtoci wytworzonej piany. Natomiast za
wielko komórek piany i okienek w cianach tyche komórek odpowiedzialne s procesy destabilizacji piany zachodzce w przedziale czasowym od jej wytworzenia do chwili
utrwalenia przez elowanie.
Metoda odwzorowania porowatej matrycy polega na skopiowaniu materiaem ceramicznym budowy innych materiaów porowatych. Najczciej odwzorowuje si porowate matryce organiczne np. gbki poliuretanowe. Masy ceramiczne osadza si na cianach gbki, suszy a nastpnie wypala.
W procesie wypalania gbka ulega rozoeniu, a ceramiczny szkielet powstay w obszarach odpowiadajcych cianom
gbki – spieka si [2]. Metoda ta, aczkolwiek znana i stosowana, wymaga dla kadego rodzaju bioceramiki i miejsca
aplikacji dobrania odpowiedniej matrycy, parametrów masy
lejnej do nasczania oraz ustalenia warunków obróbki cieplnej pozwalajcych na uzyskanie odpowiedniej mikrostruktury
i skadu fazowego tworzywa oraz - przynajmniej minimalnej
dla okrelonych zastosowa – wytrzymaoci mechanicznej.
Celem przeprowadzonych bada byo uzyskanie, charakterystyka skadu fazowego i mikrostruktury oraz ocena
biologiczna wysokoporowatych materiaów implantacyjnych
na bazie hydroksyapatytu otrzymanych metod elowania
spienionej zawiesiny oraz poprzez odwzorowanie porowatej
matrycy organicznej, któr stanowia gbka poliuretanowa.

2. Materiay i metodyka bada
Do bada uyto proszku hydrokysapatytowego otrzymanego metod wspóstrcania stosujc jako surowce wyjciowe CaO (cz.d.a.) oraz H3PO4 (cz.d.a.) [14-15]. W celu okrelenia stabilnoci termicznej proszek przepraono w temperaturach 800ºC w czasie 3 godzin oraz w 1250ºC w czasie 2 godzin i ustalono skady fazowe metod rentgenowsk
przeprowadzon w zakresie któw 2 od 20º do 60º (dyfraktometr rentgenowski X’Pert Plus, Philips). Analiz ilociow
wykonano metod Rietvelda stosujc program X’Pert High-

Score Plus. Wyznaczono parametry komórek elementarnych hydroksyapatytu. Do otrzymywania wysokoporowatej
ceramiki obydwoma zastosowanymi w niniejszej pracy metodami stosowano proszek po kalcynacji w 800ºC, rozdrobniony w kulowym mynie mieszadowym. Powierzchni waciw tego proszku zmierzono metod BET (ASAP 2000,
Micrometrics).
Do upynnienia wodnych zawiesin przeznaczonych do
odlewania elowego o steniu 49% obj. proszku HAp uyto poliakrylanu sodu (Darvan 811, R.T. Vanderbilt Company Inc.) w iloci 0,64% mas. w stosunku do masy suchego
proszku. Po podgrzaniu zawiesiny do 60ºC wstpnie wymieszano j z wodnym roztworem agarozy o tej samej temperaturze, a nastpnie wprowadzono rodki spieniajce (Tergitol
TMN-10, Fluka i Simulsol SL-26, Seppic). Zawiesin spieniano szybkoobrotowym mikserem utrzymujc temperatur
60ºC. Spienion mas elowano w bezporowatych formach
chodzonych zimn wod do temperatury 10ºC. Po wysuszeniu ksztatek w temperaturze pokojowej, wypalanie lepiszcza polimerowego przeprowadzono wedug programu, który okrelony zosta na podstawie wyników analizy termicznej próbek zawierajcych agaroz. Ksztatki ogrzewano
z szybkoci 2ºC/min. do osignicia temperatury 600ºC,
a nastpnie z szybkoci 4ºC/min. do waciwej temperatury spiekania tj. do 1250ºC. W temperaturze 1250ºC ksztatki przetrzymywano przez 2 godziny, a nastpnie studzono
z szybkoci 4ºC/min. do 900ºC. Dalsze studzenie do temperatury pokojowej nastpowao wraz z piecem. Stosujc
metod elowania spienionej zawiesiny, poprzez dobór warunków spieniania, wytworzono wysokoporowate ksztatki o dwóch rónych stopniach porowatoci oznaczone jako
tworzywa HAp-I i HAp-II.
W metodzie odwzorowania porowatej matrycy wykorzystano gbk (piank) poliuretanow produkcji rmy Eurofoam Polska sp. z o.o. Z pata gbki o gruboci 5 mm wycito krki o rednicy 14 mm. Do ich nasczania przygotowano gstw na bazie praonego w 800°C proszku hydroksyapatytowego z udziaem 27,5% mas. wody, dodatkiem
2,5% mas. upynniacza oraz 0,05% mas. lepiszcza stosujc
10% roztwór Dolapixu PC-67 rmy Zchimmer-Schwarz oraz
0,5% mas. roztwór metylocelulozy rmy Fluka. Wyznaczono
optymalny stopie nasycenia próbek przez okrelenie iloci
gstwy jak naley uy do nasczenia 1 cm3 pianki poliuretanowej. Warto tego parametru ustalono na poziomie
0,55–0,57g/cm3 pianki. Okrelono optymalny sposób nasczania zapewniajcy równomierny rozkad gstwy w próbkach oraz powtarzalno wyników. Po nasczeniu próbki
wysuszono w temperaturze od 60 do 100ºC, a nastpnie
wypalono w temperaturze 1250ºC w czasie 2 godzin przy
szybkoci wzrostu temperatury 100–150ºC/godz. i szybkoci chodzenia do 800ºC wynoszcej 100ºC/godz. Dalsze
studzenie próbek tworzywa oznaczonego symbolem HAp
-III postpowao wraz z piecem.
Dla kadej wypalonej próbki przeznaczonej do oceny
biologicznej (po 20 sztuk z kadego rodzaju tworzywa) wyznaczono wysoko , rednic oraz mas. W oparciu o powysze dane obliczono gsto pozorn geometryczn (dp)
i porowato cakowit (Pc), przyjmujc do oblicze gsto
rzeczywist hydroksyapatytu d = 3,14 g/cm3 z uwagi na jego
czciow dehydroksylacj.
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Mikrostruktur porowatych spieków zbadano metod skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)
(Jeol JSM – 550LV). Rozkad wielkoci rednic zastpczych sferycznych makroporów w próbkach uformowanych
metod elowania pian przeprowadzono na podstawie obrazów SEM z wybranych losowo obszarów zajtych przez
minimum 250 makroporów. Rozkad wielkoci rednic pocze pomidzy sferycznymi makroporami oznaczano metod porozymetrii rtciowej (Autopore II 9220, Micrometrics).
Gsto rzeczywist szkieletu HAp oznaczono w piknometrze helowym.
Ocenie biologicznej w testach in vitro poddano wszystkie trzy wysokoporowate tworzywa hydroksyapatytowe:
HAp-I i HAp-II uzyskane metod elowania spienionej zawiesiny oraz HAp-III wytworzony metod odwzorowania porowatej matrycy organicznej. Przed przystpieniem do bada
próbki tych tworzyw zostay poddane sterylizacji radiacyjnej
(dawka sterylizacyjna 25 kGy). W dowiadczeniach uywano ludzkich komórek osteogennych wyizolowanych z tkanki kostnej (HBDC). Procedura izolacji HBDC zostaa oparta na protokole postpowania opisanym przez Gallaghera
i wsp. [16] z póniejszymi modykacjami [17]. Hodowla komórkowa bya prowadzona w standardowej poywce hodowlanej, któr przygotowywano na bazie DMEM z dodatkiem
10% FCS, 1% antybiotyku-antymikotyku, 1% L-glutaminy
(odczynniki rmy GIBCO) oraz 100 M fosforanu kwasu
L-askorbinowego (Sigma).
Próbki materiaów w ksztacie walców o rednicy 12 mm
i wysokoci 4 mm umieszczono pojedynczo w studzienkach
pytek 24-dokowych (Nunc). Nastpnie, na powierzchni
kadej próbki wysiano zawiesin komórek (700000 komórek/próbk). Komórki kadorazowo zawieszano w 50 l poywki hodowlanej i umieszczano na powierzchni próbek badawczych. Po 20 min. inkubacji w 37ºC do kadej studzienki
z próbk materiaow dolewano po 1,5 ml poywki hodowlanej. Hodowl prowadzono w standardowych warunkach hodowlanych, tj. 37ºC, 5% CO2 i 95% wilgotnoci przez okres
21 dni. Przez pierwsze 7 dni hodowle prowadzono w standardowej poywce hodowlanej, któr nastpnie zamieniano na medium rónicujce (tj. wzbogacone o 10 nM witaminy D3, 10 nM dexametazonu i 10 mM -glicerofosforanu; odczynniki rmy Sigma). Poywk wymieniano raz w tygodniu.
Dokonano oceny funkcji yciowych komórek hodowanych
na podou badanych materiaów po dwóch okresach obserwacji, tj. po 7 oraz po 21 dniach hodowli. Oceniono aktywno metaboliczn komórek na podstawie testu XTT (Sigma)
oraz aktywno fosfatazy alkalicznej (ALP) (Sigma). W tecie
XTT wyniki testu s proporcjonalne do wielkoci populacji
ywych komórek pozostajcych w bezporednim kontakcie
z podoem [18], w tym przypadku z badanym materiaem.
Chocia ALP nie jest biakiem specycznym dla osteoblastów, jego aktywno jest powszechnie stosowanym markerem wczesnego etapu rónicowania osteogennego [19-21].
Ponadto, w celu oceny rozmieszczenia komórek na podou
duych porowatych ksztatek ceramicznych komórki wysiano na dodatkowe próbki badawcze i poddano standardowej
hodowli, po czym utrwalono 2,5% roztworem glutaraldehydu
(ROTH) po 7 oraz 21 dniach hodowli. Nastpnie, znakowano uorescencyjnie jdra komórkowe przy uyciu barwnika
Hoechst (Sigma), co umoliwio ocen rozmieszczenia komórek na powierzchni porowatych materiaów w mikroskopie uorescencyjnym (Nikon Eclipse TE200-U).
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Dowiadczenia wykonano dwukrotnie, kadorazowo uywajc po 3 próbki z kadego rodzaju porowatego tworzywa
na kady punkt czasowy. Wykonano po dwa pomiary ilociowe z kadej próbki, i dodatkowo, po 2. próbki uyto do
oceny rozmieszczenia komórek. Kontrol pozytywn do
wszystkich przedstawionych dowiadcze stanowiy komórki wysiane na standardowe podoe hodowlane tj. na dno
studzienek hodowlanych. Komórki kontrolne suyy jedynie
do oceny kondycji komórek i prawidowoci ich zachowania,
nie byy natomiast uywane jako punkt odniesienia w przeprowadzonych testach ilociowych. Schemat prowadzenia
dowiadcze by taki sam w obydwu eksperymentach, róni si natomiast sposób przygotowania materiaów do dowiadcze. Do pierwszego eksperymentu uyto suchych
próbek materiaowych, natomiast do drugiego eksperymentu próbki zostay odpowietrzone i przesycone medium hodowlanym przed wysianiem komórek na ich powierzchnie.
Odpowietrzanie porowatych próbek ceramicznych zostao
przeprowadzone w zestawie próniowym zaprojektowanym
specjalnie do tego celu.
Do analizy statystycznej rónic pomidzy wartociami
uzyskanymi w ocenie ilociowej w hodowlach na podou
badanych materiaów zastosowano analiz wariancji i testy
post-hoc (Kruskal-Willisa i Dunna) oraz test t-Studenta. Obserwowane rónice uznawano za istotne, gdy poziom istotnoci statystycznej by mniejszy ni 0,05. Analizy dokonano
przy uyciu programu GraphPad Prism.

3. Wyniki bada i dyskusja
Jak wykazay badania rentgenograczne uyty do przygotowania zawiesin ceramicznych przepraony w 800ºC
proszek wyjciowy skada si wycznie z fazy hydroksyaptytowej. Ten sam proszek po wypaleniu w temperaturze
1250oC zawiera obok hydroksyapatytu, jako fazy dominujcej (91,4% mas.), równie 4,5% mas. TCP oraz 4,1% mas.
α-TCP. Dane te wraz z parametrami komórki elementarnej
hydroksyapatytu zamieszczono w Tabeli 1. Powierzchnia
waciwa proszku po 800ºC wynosia 15,2 m2/g, a gsto
helowa 3,05 g/cm3.
Tabela 1. Skad fazowy wyjciowego proszku HAp w zalenoci od
temperatury kalcynacji oraz parametry komórki elementarnej hydroksyapatytu.
Table 1. Phase composition and unit cell parameters of the HAp
powder vs. calcination temperature.
Temperatura
kalcynacji
wyjciowego
proszku HAp
[ºC]

Skad fazowy
[% mas.]
HAp

Parametry komórki
elementarnej fazy HAp

TCP TCP

a [Å]

C [Å]

V[Å3]

800

100

-

-

9,4154 6,8832 528,4417

1250

91,4

4,5

4,1

9,4194 6,8840 528,9524

Wysokoporowate ksztatki po wypaleniu w 1250ºC, niezalenie od zastosowanej techniki formowania stanowiy monofazow bioceramik hydroksyapatytow, bez zawartoci
jakichkolwiek faz wtórnych (Tabela 2).
W Tabeli 2 zamieszczono ponadto wyniki bada gstoci pozornej, porowatoci cakowitej oraz wymiary próbek,
które w iloci po 20 sztuk z kadego tworzywa przygotowa-
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Tabela 2. Gsto pozorna geometryczna i porowato cakowita próbek w zalenoci od metody ich otrzymywania.
Table 2. Apparent density and total porosity of the samples as a function of preparation method.
Metoda otrzymywania próbek
Parametry cylindrycznych próbek

elowanie spienionej zawiesiny

Odwzorowanie pianki poliuretanowej

HAp-I

HAp-II

HAp-III

Gsto pozorna, dp [g/cm3]

0,457* (0,392-0,578)

0,315* (0,284-0,345)

0,668* (0,646-0,688)

Porowato cakowita, Pc [%]

85,4* (81,5-87,5)

89,9* (89,0-90,9)

78,7* (78,0-79,4)

11,9* (11,6-12,0)

11,9* (11,6-12,0)

11,4* (11,3-11,6)

rednica próbek, φ [mm]
Wysoko próbek, h [mm]

*

4,2 (3,57-4,70)

*

4,1* (3,94-4,27)

4,4 (3,92-4,88)

* - warto rednia; w nawiasach podano zakresy wartoci danego parametru w serii badanych próbek.

no do bada biologicznych. Podano rednie wymiary rednicy i wysokoci poszczególnych walców oraz wartoci minimalne i maksymalne tych parametrów.
W wyniku zastosowanych w pracy technik formowania
uzyskano wysokoporowate tworzywa hydroksyapatytowe,
o porowatoci nieco niszej w przypadku tworzywa otrzymanego poprzez odwzorowanie pianki poliuretanowej (HAp-III) w stosunku do uzyskanych metod elowania spienionej gstwy (HAp-I i HAP-II) wynoszcej odpowiednio 78,7%,
85,4% i 89,9%.
Na Rys.1 przedstawiono obrazy SEM przeamów ksztatek hydroksyapatytowych o porowatoci cakowitej ~90%
(HAp-II) i ~85% (HAp-I). Obserwacje te wykazay, e w tworzywach uzyskanych poprzez elowanie spienionej zawiesiny widoczne s sferyczne makropory, które wzajemnie stykaj si ze sob i s równomiernie rozoone w caej objtoci próbki. Na cianach komórek tych tzw. pianek widoczne s okienka, które stanowi system wzajemnych pocze
pomidzy sferycznymi makroporami.
Zaobserwowano, e rednica zastpcza sferycznych makroporów ulegaa zmniejszeniu wraz ze spadkiem porowatoci cakowitej. Wielko rednic zastpczych sferycznych
makroporów w próbkach o porowatoci ~90% zawieraa si
w przedziale 220–900 m (z wielkoci modaln ok. 500 m),
za w próbkach o porowatoci ~85% zawarta bya w przedziale 100–800 m (z wielkoci modaln ok. 350 m).
Na Rys. 2a i 2b pokazano rozkad wielkoci rednic pocze midzy makroporami (tzw. okienek) dla tworzyw HAp-II i HAp-I. Dla ceramiki o porowatoci ~90% (HAp-II) rednice zastpcze okienek na cianach sferycznych makroporów zawarte s w przedziale od 40 do 200 m, a rednica
modalna wynosi 122 m. Natomiast dla ceramiki o porowatoci ~85% (HAp-I) rednice zastpcze okienek na cianach sferycznych makroporów zawarte s w przedziale od
10 do 200 m, a rednica modalna wynosi 74 m. Dodatkowo stwierdzono wystpowanie midzy ziarnami na cianach
makroporów pewnej iloci mikroporów o rednicach zastpczych w zakresie 0,2–0,5 m. Obserwacje SEM wykazay,
e ilo mikroporów jest maa, mniejsza w stosunku do objtoci okienek i zdecydowanie mniejsza w porównaniu do
objtoci makroporów.
Na Rys. 3 przedstawiono przykadowe obrazy SEM tworzywa HAp-III uzyskanego poprzez odwzorowanie gbki poliuretanowej. Wyznaczony za pomoc porozymetrii rtciowej
redni rozmiar porów wynosi ~300 m. Rozkad wielkoci
porów (nie prezentowany) by dwumodalny, ze zdecydowan przewag porów z zakresu 200–600 m oraz niewielkim
udziaem porów w zakresie 10–30 m.

a)

b)
Rys. 1. Obrazy SEM porowatej ceramiki hydroksyapatytowej otrzymanej metod elowania spienionej zawiesiny: a) HAp-II - porowato ~90% i b) HAp-I – porowato ~85%.
Fig. 1. SEM micrographs of porous hydroxyapatite ceramics obtained
by gelcasting of foams of porosity: a) HAp-II ~90% porosity and b)
HAp-I ~85% porosity.

Ustalono, e otrzymywanie próbek metod odwzorowania porowatej matrycy jest prostsze i warunkuje lepsz powtarzalno parametrów w zakresie porowatoci i wymiarów próbek.
Na podstawie przeprowadzonych testów oraz obserwacji
mikroskopowych stwierdzono, e wszystkie trzy rodzaje materiaów HAp s dobrze tolerowane przez komórki HBDC. Zarówno komórki znajdujce si na podou badanych materiaów jak i komórki rozpaszczone na dnie studzienek hodowlanych w bezporednim kontakcie z próbkami badawczymi
charakteryzoway si prawidowym obrazem morfologicznym.
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Rys. 2. Rozkady wielkoci porów w tworzywach HAp uzyskane metod porozymetrii rtciowej: a) tworzywo o porowatoci ~90% - HAp-II, b) tworzywo o porowatoci ~85% - HAp-I; rozmiary porów populacji dominujcej odpowiadaj wartoci rednicy pocze midzy makroporami.
Fig. 2. Pore size distributions in the HAp materials, obtained by
mercury porosimetry: a) HAp-II - material of ~90% porosity and
b) HAp-I - material of ~85% porosity; the sizes of dominant pore
population correspond to the diameters of connections between
the macropores.

Wyniki testów ilociowych przedstawiono na wykresach
jako redni z 12 pomiarów pochodzcych z dwóch dowiadcze oraz podano odchylenia standardowe (Rys. 4 i 5). ywotno komórek hodowanych na podou wszystkich badanych materiaów, oceniana w tecie XTT, bya podobna
(Rys. 4). Wzrost liczebnoci ywych komórek pomidzy 7
a 21 dniem hodowli by niewielki, a w przypadku materiau
HAp-I wielko populacji ywych komórek w obu punktach
czasowych bya podobna. Efekt ten zwizany jest prawdopodobnie z zastosowaniem poywki rónicujcej do hodowli komórkowej. Jej skad zosta tak dobrany, aby stymulowa
rónicowanie osteogenne komórek, a nie ich potencja proliferacyjny. Wyniki testu ALP dowodz pozytywnej odpowiedzi komórek na zastosowane medium rónicujce (Rys. 5).
Po dwóch tygodniach hodowli komórek w medium rónicujcym, stwierdzono bardzo wyrany wzrost aktywnoci ALP
w komórkach hodowanych na podou wszystkich objtych
badaniami materiaów.
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Rys. 3. Obrazy SEM mikrostruktury tworzywa HAp-III uzyskanego poprzez odwzorowanie gbki poliuretanowej: a) przykad 1 i b)
przykad 2.
Fig. 3. SEM micrographs of microstructure of the HAp-III material
produced by replacement of polyurethane spongy: a) example 1
and b) example 2.
Test XTT
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b)
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Rys. 4. Wyniki testu XTT przeprowadzonego po 7 i 21 dniach hodowli komórek na podou badanych materiaów hydroksyapatytowych.
Fig. 4. The results of XTT test carried out after 7 and 21 days of cell
culture on surface of the studied HAp materials.

Oceniano równie rozmieszczenie komórek na porowatych podoach biomateriaowych. Penetracja komórek
w gb rusztowa ceramicznych bya zdecydowanie atwiejsza po odpowietrzeniu próbek. Próbki uznawano za odpowietrzone wówczas, gdy tony po umieszczeniu w medium
hodowlanym. Efekt ten uzyskiwano szybciej, tj. po krótszym
czasie ekspozycji na podcinienie, w przypadku próbek
HAp-III, w porównaniu z pozostaymi materiaami. W do-
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rozmieszczenia komórek w próbkach uzyskanych poprzez elowanie spienionej zawiesiny.
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Rys. 5. Wyniki testu ALP przeprowadzonego po 7 i 21 dniach hodowli komórek na podou badanych materiaów hydroksyapatytowych.
Fig. 5. The results of ALP test carried out after 7 and 21 days of cell
culture on surface of the studied HAp materials.

wiadczeniu, w którym przesycanie medium hodowlanym
nie byo poprzedzone odpowietrzaniem próbek, stwierdzono, i tempo wnikania w gb rusztowania kropli z zawiesin komórkow byo wyranie najszybsze w przypadku materiau HAp-III.
Oceniajc rozmieszczenie komórek w badanych próbkach, poprzez lokalizacj wybarwionych jder komórkowych
w mikroskopie uorescencyjnym stwierdzono obecno porównywalnej liczby komórek na górnej powierzchni (tj. tej powierzchni, na któr wysiewano komórki) wszystkich badanych materiaów. Potwierdzono to zarówno w 7 jak i w 21
dniu hodowli. Natomiast na spodniej powierzchni próbek wykonanych z materiau HAp-I i HAp-II nie stwierdzano obecnoci komórek po 7 dniach hodowli, podczas gdy byy one
obecne na spodniej powierzchni materiau HAp-III. Po 21
dniach hodowli, na dolnej powierzchni próbek HAp-I i HAp
-II obserwowano obecno pojedynczych komórek. W przypadku materiau HAp-III byo ich wyranie najwicej; w niektórych miejscach komórki do gsto pokryway ca dostpn powierzchni hodowlan.

4. Podsumowanie
1) Metoda elowania spienionej zawiesiny (gelcasting of
foams) pozwala uzyska , w zalenoci od parametrów
procesu, wysokoporowat monofazow bioceramik hydroksyapatytow o rozmiarze makroporów w przedziale 220–900 m lub 100–800 m i o wielkoci okienek na
cianach otaczajcych sferyczne makropory w przedziale, odpowiednio 40–200 m lub 10–200 m. W tworzywach tych dodatkowo obecne s mikropory w zakresie
wielkoci od 0,2 do 0,5 m.
2) Zarówno bioceramika HAp wytworzona metod elowania spienianej zawiesiny jak i uzyskana poprzez odwzorowanie porowatej matrycy organicznej stanowi
materia przyjazny dla ludzkich komórek osteogennych
wyizolowanych z tkanki kostnej, które w dugotrwaym
bezporednim kontakcie z tymi materiaami wykazuj
prawidowy obraz morfologiczny i zachowuj zdolno
rónicowania.
3) Interesujca architektura porów tworzywa wyprodukowanego na bazie gbki poliuretanowej pozwala uzyska
podczas hodowli statycznej bardziej równomierne rozmieszczenie komórek w caej objtoci w stosunku do
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