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Streszczenie
W ostatnich latach coraz wiĊksze zainteresowane budzą biomateriaáy do wypeániania ubytków kostnych wykazujące wáaĞciwoĞci wiąĪące in situ. Obecnie na rynku dostĊpnych jest wiele komercyjnych produktów, jednak wciąĪ nie ustają próby zmierzające do wytworzenia
nowego substytutu kostnego, o ulepszonych wáaĞciwoĞciach mechanicznych i biologicznych. Materiaáy oparte na fosforanach(V) wapnia
(wáącznie z hydroksyapatytem, HA) cieszą siĊ szczególnym zainteresowaniem ze wzglĊdu na ich doskonalą biozgodnoĞü oraz bioaktywnoĞü. Siarczan(VI) wapnia od szeregu lat uĪywany jest do celów klinicznych, a jako wypeániacz kostny jest dobrze tolerowalny przez organizm. W obecnych badaniach opracowano dwufazowy, wiąĪący substytut kostny na bazie siarczanu(VI) wapnia oraz dotowanego tytanem
hydroksyapatytu. Do wytworzenia tego biomateriaáu uĪyto póáwodnego siarczanu(VI) wapnia (CSH) oraz trzech proszków hydroksyapatytowych dotowanych tytanem (TiHA): surowego oraz kalcynowanych w 800 i 1250°C. Celem badaĔ byáo okreĞlenie wpáywu obróbki cieplnej hydroksyapatytu dotowanego tytanem na czas wiązania, wáaĞciwoĞci mechaniczne oraz zachowanie w warunkach in vitro w sztucznym osoczu krwi (SBF) kompozytu opartego na siarczanie(VI) wapnia i TiHA. Rezultaty badaĔ wskazują, Īe materiaáy wiąĪące TiHA-CS
są biokompatybilne, áatwo ksztaátowalne oraz posiadają potencjalne zastosowanie do uzupeániania ubytków kostnych.
Sáowa kluczowe: fosforany(V) wapnia, hydroksyapatyt, siarczan(VI) wapnia, biomateriaá, cementy kostne

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT OF TITANIUM-DOPED HYDROXYAPATITE (TiHA) ON PROPERTIES
AND IN VITRO BEHAVIOUR OF CALCIUM SULFATE – TiHA COMPOSITES
Biomaterials with the self-setting in situ properties for the use in human bone tissue augmentation have attracted increasing attention in recent years. Currently many commercial products exist on the market, however the efforts still proceed to achieve a novel bone
substitute with improved mechanical and biological properties. Calcium phosphate based materials, including hydroxyapatite (HA), have
been of special interest due to their excellent biocompatibility and bioactivity. Calcium sulfate has also a long history of clinical use and it
is known to be well-tolerated by organism when used as a bone ¿ller. In this study, a biphasic, self-setting bone substitute was developed,
basing on calcium sulfate and titanium doped hydroxyapatite. Calcium sulfate hemihydrate (CSH) and three different Ti doped hydroxyapatite powders (TiHA): raw and calcined at 800°C and 1250°C were used to form the new biomaterial. The aim of this study was to investigate how heat treatment of titanium doped hydroxyapatite inÀuenced the setting time, mechanical properties and in vitro behaviour in simulated body Àuid (SBF) of the calcium sulfate - TiHA composites. The results of our studies suggest that TiHA-CS self-setting materials
are biocompatible, easily shapeable and have a potential to be applied for bone substitution.
Keywords: Calcium phosphates, Hydroxyapatite, Calcium sulfate, Biomaterial, Bone cement

1. WstĊp
WiąĪące in situ biomateriaáy do wypeániania ubytków
kostnych oparte na fosforanach(V) wapnia (CaPs - calcium
phosphates) od lat cieszą siĊ niegasnącym zainteresowaniem specjalistów z zakresu inĪynierii biomateriaáów i lekarzy.
Wysoka biozgodnoĞü i bioaktywnoĞü tych substytutów kostnych, wynikająca z podobieĔstwa do nieorganicznego skáadnika koĞci i zĊbów jakim jest apatyt kostny, a takĪe zróĪnicowana iloĞü skáadów i postaci sprawiáy, Īe są one obecnie
szeroko stosowane jako preparaty implantacyjne. Stanowią
takĪe bardzo obiecujący materiaá dla intensywnie rozwijają-
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cej siĊ ostatnio medycyny regeneracyjnej. W inĪynierii tkankowej materiaáy oparte na fosforanach(V) wapnia wykorzystywane są do wytwarzania matryc oraz porowatych rusztowaĔ (scaffolds) sáuĪących do hodowli komórek i tkanek.
Stosunkowo nową postacią, w jakiej stosuje siĊ CaPs,
są materiaáy typu cementów. Cementy kostne oparte na fosforanach(V) wapnia (CPCs - calcium phosphate cements)
po raz pierwszy opisane zostaáy w latach osiemdziesiątych
przez Le Gerosa [1] oraz Browna i Chowa [2]. Materiaáy te
wytwarza siĊ z fazy staáej (proszku) oraz fazy ciekáej (wody
lub odpowiedniego roztworu soli), które po zmieszaniu tworzą dającą siĊ ksztaátowaü, plastyczną masĊ. Biomateria-
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áy w postaci pasty stwarzają moĪliwoĞü swobodnego trójwymiarowego formowania, dziĊki czemu przyjmują ksztaát
przestrzeni, do której zostaáy wprowadzone. Taka forma materiaáu pozwala na szczelne wypeánienie nawet najbardziej
skomplikowanych ubytków kostnych, w których trudno byáoby umieĞciü implant o wczeĞniej nadanym ksztaácie i wymiarach [3]. Cementy kostne mogą byü wprowadzane do ubytku za pomocą specjalnej szpatuáki lub mogą wystĊpowaü
w postaci wstrzykiwanej i wówczas podawane są za pomocą specjalnej strzykawki [4-7]. Wiązanie cementu polega na
przebiegu odpowiednich reakcji chemicznych, którym towarzyszą procesy rozpuszczania i krystalizacji nowych związków z przesyconego roztworu. W zaleĪnoĞci od produktu reakcji wiązania cementy CPC moĪemy podzieliü, ze wzglĊdu
na skáad fazowy, na apatytowe i bruszytowe. Materiaáy wiąĪące in situ muszą wykazywaü peáną biozgodnoĞü (w idealnym przypadku bioaktywnoĞü), a takĪe posiadaü wáaĞciwoĞci mechaniczne adekwatne do miejsca implantacji. Cementy oparte na fosforanach(V) wapnia, ze wzglĊdu na ich
kruchoĞü, przeznaczone są do uzupeániania niewielkich ubytków kostnych w miejscach nieprzenoszących duĪych obciąĪeĔ. Czas wiązania cementów powinien umoĪliwiaü ich áatwą aplikacjĊ do koĞci. Przyjmuje siĊ, Īe początkowy czas
wiązania powinien byü dáuĪszy niĪ 3 minuty, natomiast koĔcowy nie powinien przekraczaü 15 minut [3].
Siarczan(VI) wapnia naleĪy do znanych i cenionych biomateriaáów, który dziĊki biozgodnoĞci oraz resorbowalnoĞci w warunkach in vivo od wielu lat znajduje zastosowanie
w medycynie. Póáwodny siarczan(VI) wapnia (CSH - calcium sulfate hemihydrate), znany takĪe pod nazwą plaster
of Paris, posiada wáaĞciwoĞci wiąĪące i wykorzystywany jest
jako skáadnik niektórych cementów kostnych [3, 5, 8]. Proces wiązania materiaáów opartych na siarczanie(VI) wapnia
jest procesem egzotermicznym, polegającym na hydratacji
CSH i jego przejĞciu w formĊ dwuwodną (CSD - calcium sulfate dihydrate) zgodnie z równaniem:
2 CaSO4·0,5 H2O + 3 H2O ĺ 2 CaSO4·2 H2O

(1)

Póáwodny siarczan(VI) wapnia rozpuszcza siĊ czĊĞciowo
w wodzie, tworząc roztwór przesycony wzglĊdem dwuwodnego siarczanu(VI) wapnia o niĪszej rozpuszczalnoĞci, co
powoduje tworzenie siĊ zarodków krystalizacyjnych i stopniowe ich narastanie w postaci wydáuĪonych (igáowatych) lub
páytkowych krysztaáów CSD [9, 10]. W wyniku tego procesu
powstaje zwarta mikrostruktura záoĪona z poprzerastanych
wzajemnie krysztaáów CSD, zapewniająca wysoką wytrzymaáoĞcią mechaniczną.
Na rynku dostĊpne są równieĪ kompozytowe materiaáy
typu cementowego skáadające siĊ z fosforanów(V) wapnia
i siarczanu(VI) wapnia [5, 9, 10]. Interesującym rozwiązaniem są biomateriaáy z ukáadu CSH-HA, w których siarczan(VI) wapnia jest fazą wiąĪąca, zapewniającą odpowiednią
wytrzymaáoĞü mechaniczną, natomiast obecnoĞü hydroksyapatytu poprawia biozgodnoĞü materiaáu implantacyjnego.
Poáączenie szybko resorbowalnej fazy CSD oraz sáabo resorbowalnego HA zapewnia optymalne warunki dla odbudowy tkanki kostnej.
W niniejszej pracy wytworzono i scharakteryzowano materiaáy na bazie siarczanu(VI) wapnia (CSH) oraz dotowanego tytanem hydroksyapatytu (TiHA). Dotowany tytanem
hydroksyapatyt wybrano ze wzglĊdu na wykazany we wcze-

Ğniejszych badaniach wysoki potencjaá bioaktywny tego materiaáu [11, 12]. Dokonano analizy wpáywu obróbki cieplnej
wyjĞciowego proszku TiHA na wáaĞciwoĞci wiąĪące mieszanek cementowych. Oceniono skáad fazowy, mikrostrukturĊ
i wytrzymaáoĞü mechaniczną uzyskanych substytutów kostnych po związaniu i stwardnieniu oraz ich zachowanie siĊ
w warunkach in vitro w wyniku inkubacji w sztucznym osoczu krwi (SBF).

2. Eksperyment
WyjĞciowy proszek hydroksyapatytowy dotowany tytanem otrzymano na drodze syntezy metodą mokrą [13], stosując jako surowce wyjĞciowe 85 % roztwór H3PO4 (cz.d.a.,
POCH, Polska), CaO (cz.d.a., POCH, Polska) oraz 15 %
roztwór TiCl3 w 10 % HCl (cz.d.a., MERCK, Niemcy), wprowadzając 2,0 % mas. Ti w stosunku do HA. Do kontrolowania oraz utrzymywania staáego poziomu pH w zawiesinie wykorzystano 25 % roztwór amoniaku (POCH, Polska). CzĊĞü
otrzymanego surowego proszku (TiHA) poddano kalcynacji
w temperaturze 800°C (TiHA/k), a czĊĞü w 1250°C (TiHA/w).
Proszki TiHA i TiHA/k mielono w máynie obrotowo-wibracyjnym, natomiast proszek TiHA/w zostaá dodatkowo domielony przez 2 h w máynie mieszadáowym (attritor).
Wszystkie proszki przesiano przez sito o boku oczka
60 ȝm i zmierzono ich powierzchniĊ wáaĞciwą metodą BET.
KaĪdy z proszków zmieszany zostaá z póáwodnym siarczanem(VI) wapnia (cz.d.a., CSH, Acros Organics) w stosunku
masowym 2:3. Homogenizacja poszczególnych mieszanek
przeprowadzona zostaáa przy uĪyciu máynka wibracyjnego
¿rmy Retsch (MM400). RolĊ cieczy przy otrzymywaniu past,
bĊdących w istocie zaczynami cementowymi, peániáy woda
podwójnie destylowana oraz roztwory wodorofosforanu(V)
sodu (Na2HPO4) o stĊĪeniach 1,0 i 2,5 %.
Metodą rentgenowską (XRD) scharakteryzowano skáady
fazowe wyjĞciowych proszków hydroksyapatytowych: TiHA,
TiHA/k i TiHA/w, a takĪe uzyskanych z nich cementów 14 dni
po związaniu. Pomiary dyfrakcyjne przeprowadzono posáugując siĊ dyfraktometrem X’Pert Plus ¿rmy Panalytical. Analiza iloĞciowa wykonana zostaáa z wykorzystaniem metody
Rietvelda programem X’Pert High-Score Plus.
Początkowe oraz koĔcowe czasy wiązania poszczególnych mieszanek cementowych wyznaczono za pomocą aparatu Gillmore’a zgodnie z normą ASTM C266-04 [14]. Stosunek fazy ciekáej do fazy staáej (L/P) dobrany zostaá tak, by zapewniü pastom odpowiednie wáaĞciwoĞci reologiczne umoĪliwiające ich áatwą aplikacjĊ do ubytków kostnych. Wszystkie pomiary wykonane zostaáy w temperaturze 23 ± 2°C.
Badania wytrzymaáoĞciowe przeprowadzono na próbkach w ksztaácie walców o Ğrednicy 6 mm i wysokoĞci
12 mm. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie zmierzono po 7 dniach
od związania próbek cementowych, wykorzystując do tego
celu uniwersalną, jednokolumnową maszynĊ wytrzymaáoĞciową INSTRON 3345. SzybkoĞü przesuwu gáowicy wynosiáa 2 mm·min-1. Uzyskane wyniki stanowiáy wartoĞü Ğrednią
otrzymaną dla serii 10 próbek.
Próbki do badaĔ stabilnoĞci chemicznej in vitro uformowano w ksztaácie walców o Ğrednicy 12 mm i wysokoĞci
4 mm. Po 1. godzinie od związania zostaáy one umieszczone
w plastikowych pojemnikach wypeánionych 40. ml medium
ciekáego, które stanowiáy roztwór SBF lub woda podwójnie
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destylowana. W celu okreĞlenia stabilnoĞci chemicznej materiaáów rejestrowano zmiany pH roztworu SBF oraz przewodnictwa jonowego wody w trakcie 28-dniowej inkubacji
próbek w temperaturze 37°C (cieplarka Pol-Eko - ST1). Pomiary prowadzono co kilka dni przy uĪyciu testera Hanna
z kompensacją temperaturową (HI98129 Combo). Sztuczne osocze krwi (SBF) przygotowane zostaáo zgodnie z procedurą Kokubo [3].
Potencjaá bioaktywny materiaáów okreĞlono na podstawie zmian morfologii powierzchni po 7-, 14- oraz 28-dniowym przetrzymywaniu w SBF. MikrostrukturĊ próbek zbadano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM,
Nova NanoSem 200). Preparaty przed badaniem napylono warstwą wĊgla. Wykorzystując technikĊ dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego przeprowadzono analizĊ skáadów chemicznych w mikroobszarach (EDS, Model
4457F-ISUS-SN).

3. Wyniki i dyskusja
Proszki hydroksyapatytu surowego (TiHA) i kalcynowanego w 800°C (TiHA/k) nie róĪnią siĊ pod wzglĊdem skáadu fazowego. Badania rentgenogra¿czne wykazaáy, Īe zarówno w proszku TiHA jak i TiHA/k hydroksyapatyt stanowiá
jedyną fazĊ krystaliczną. Proszek po praĪeniu w 1250°C
(TiHA/w) zawieraá w swoim skáadzie oprócz hydroksyapatytu (45,0 % mas.) takĪe ȕ-TCP (29,4 % mas.), Į-TCP
(19,5 % mas.) oraz perowskit – CaTiO3 (6,0 % mas.). Pojawienie siĊ perowskitu jest prostą konsekwencją wprowadzenia jonów tytanowych do struktury hydroksyapatytu podczas jego syntezy. WystĊpowanie innych faz w materiale po
procesie wysokotemperaturowej obróbki cieplnej pozostaje
w dobrej zgodnoĞci z innymi wynikami literaturowymi [12, 15].
Wyniki analizy rozwiniĊcia powierzchni wáaĞciwej wyjĞciowych proszków metodą BET (Tabela 1) wykazaáy, Īe
najwyĪszą powierzchnią wáaĞciwą charakteryzowaá siĊ surowy proszek TiHA. Wraz ze wzrostem temperatury obróbki
cieplnej parametr ten ulegaá obniĪeniu, co pozwala na nastĊpującą klasy¿kacjĊ proszków wg. malejącej powierzchni
wáaĞciwej: TiHA>TiHA/k >TiHA/w.
WáaĞciwoĞci powierzchniowe poszczególnych proszków
znalazáy odzwierciedlenie w koniecznoĞci stosowania róĪnych iloĞci cieczy w stosunku do fazy staáej przy sporządzaniu past (Tabela 2). Cementy oparte na surowym (seria A)
i kalcynowanym w 800°C hydroksyapatycie tytanowym (se-

Tabela 1. RozwiniĊcie powierzchni wáaĞciwej wyjĞciowych proszków hydroksyapatytu dotowanego tytanem.
Table 1. Speci¿c surface area of the hydroxylapatite powders doped
with titanium.
Proszek

RozwiniĊcie powierzchni wáaĞciwej [m2·g1]

TiHA

124,46 ± 0,27

TiHA/k

16,07 ± 0,13

TiHA/w

12,58 ± 0,03

CSH

1,77 ± 0,04

ria B) wymagaáy stosowania przy zarabianiu wiĊkszej iloĞci
páynu (stosunek L/P wynosiá odpowiednio 0,54 i 0,58 ml·g1)
w porównaniu do cementów serii C opartych na TiHA/w praĪonym w 1250ºC (L/P = 0,44 ml·g1).
Woda podwójnie destylowana okazaáa siĊ efektywną fazą
ciekáą tylko w przypadku cementu A1 wytworzonego z surowego proszku TiHA, pozwalając na uzyskanie początkowego i koĔcowego czasu wiązania odpowiedniego z aplikacyjnego punktu widzenia. Dla pozostaáych materiaáów zarówno
początkowy jak i koĔcowy czas wiązania past zarabianych
wodą byá niezgodny z wymaganiami stawianymi cementom
kostnym (Tabela 2). Uzyskany dwuminutowy czas wiązania
cementu B1 byá zbyt krótki, aby moĪliwe byáo wprowadzenie pasty do ubytku, natomiast dla materiaáu C1 czas wiązania wynoszący 34 minuty okazaá siĊ zbyt dáugi. W obu przypadkach wykluczyáo to moĪliwoĞü zastosowania wody destylowanej do zarabiania tego typu cementów. Wobec powyĪszego jako fazĊ ciekáą zastosowano wodne roztwory
wodorofosforanu(V) sodu. W materiaáach A2, A3 oraz B2,
B3 Na2HPO4 dziaáaá jako opóĨniacz wiązania i, w zaleĪnoĞci od uĪytego stĊĪenia, przesuwaá koĔcowy czas wiązania
o 7 i 14 minut (materiaáy B2, B3) oraz o 7 i 22 minuty (materiaáy A2, A3) w stosunku do czasów uzyskanych w przypadku uĪycia wody destylowanej. Zastosowany jako faza
ciekáa roztwór Na2HPO4, peániący równieĪ funkcjĊ regulatora czasu wiązania, powoduje zaburzenie procesu wiązania
wody przez póáwodny siarczan(VI) wapnia. W wyniku zachodzenia powierzchniowych reakcji chemicznych pomiĊdzy jonami powstaáymi w wyniku dysocjacji siarczanu(VI)
wapnia i jonami fosforanowymi wystĊpującymi w roztworze
nastĊpuje wytworzenie na powierzchni ziaren CSH trudno
rozpuszczalnych fosforanów(V) wapnia. Związki te opóĨniają proces krystalizacji produktu reakcji, którym jest CSD.
Podobny efekt blokowania hydratacji póáwodnego siarcza-

Tabela 2. Skáady oraz czasy wiązania mieszanek cementowych.
Table 2. Compositions and setting times of powder mixtures.
Symbol cement

Faza staáa

A1
A2

L/P
[ml·g1]

woda destylowana
40 % mas. TiHA
60 % mas. CSD

1,0 % Na2HPO4

0,54

t0
[min]

tk
[min]

4

9

11

16

A3

2,5 % Na2HPO4

25

31

B1

woda destylowana

<2

2

B2

40 % mas. TiHA/k
60 % mas. CSD

B3
C2
C3

1,0 % Na2HPO4

0,58

2,5 % Na2HPO4

C1

760

Faza ciekáa

woda destylowana
40 % mas. TiHA/w
60 % mas. CSD

1,0 % Na2HPO4
2,5 % Na2HPO4
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nu(VI) wapnia obserwowaá Nillson i in. [9] w przypadku cementu kompozytowego záoĪonego z faz CSH oraz Į-TCP.
W przypadku cementu C2 zastosowany regulator czasu
wiązania wywoáywaá efekt odwrotny: 1,0 % i 2,5 % roztwory
Na2HPO4 spowodowaáy skrócenie początkowego i koĔcowego czasu wiązania o odpowiednio 10-12 minut i 13-15 minut. Przyczyną tego zjawiska jest najprawdopodobniej obecnoĞü w mieszance cementowej TCP. Roztwory wodorofosforanu(V) sodu są znanymi regulatorami przyspieszającymi
proces wiązania cementów opartych na tym związku [3, 9].
Na podstawie uzyskanych wyników do dalszych badaĔ wytypowano kompozyty A1, B2 oraz C2.
Badania rentgenogra¿czne, których wyniki zamieszczono w Tabeli 3, wykazaáy, Īe w skáadzie cementów A1 i B2
wystĊpują dwie fazy krystaliczne: hydroksyapatyt oraz dwuwodny siarczan(VI) wapnia (CSD). Materiaá C2, w skáad którego wchodziá hydroksyapatyt dotowany tytanem wypalony
w temperaturze 1250ºC, zawieraá obok faz CSD i HA takĪe
siarczan(VI) wapnia o nieustalonej iloĞci wody (bassanit) –
CaSO4·xH2O (gdzie ½  x  1½) oraz perowskit – CaTiO3.
Efekt blokowania hydratacji CSH w obecnoĞci jonów fosforanowych moĪe táumaczyü wystĊpowanie niecaákowicie
uwodnionych form siarczanu(VI) wapnia, takich jak bassanit, w skáadzie fazowym cementu C2 po związaniu i stwardnieniu. Prawdopodobnie w pierwszej kolejnoĞci zachodzi
wówczas konkurencyjny proces wiązania wody przez fazĊ
TCP wchodzącą w skáad mieszanki cementowej i wytworzenie stabilnej termodynamicznie fazy niestechiometrycznego
hydroksyapatytu zgodnie z równaniem:
3 Ca3(PO4)2 + H2O ĺ Ca9(HPO4)(PO4)5(OH)

Rys. 1. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie cementów po 7. dniach od związania i stwardnienia.
Fig. 1. Compressive strength of the obtained cements 7 days after
setting and hardening.

(2)

Obserwowane dáugie czasy wiązania cementów serii
C, ulegające skróceniu w wyniku zastosowania roztworów
Na2HPO4, oraz obecnoĞü w materiale po związaniu duĪej iloĞci niestechiometrycznego uwodnionego siarczanu(VI) wapnia (bassanitu) moĪe Ğwiadczyü o tym, Īe faza TCP stanowi
gáówną fazĊ wiąĪącą w tej grupie materiaáów.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie próbek kompozytowych A1,
B2 i C2 7 dni po związaniu i stwardnieniu przedstawiono na
Rys. 1. Otrzymane materiaáy A1 i B2 wykazywaáy wytrzymaáoĞü mechaniczną na Ğciskanie zbliĪoną do wytrzymaáoĞci koĞci gąbczastej (~10 MPa). NajwyĪszą wytrzymaáoĞcią
spoĞród badanych materiaáów charakteryzowaá siĊ cement
B2 (9,1 ± 1,9 MPa). WytrzymaáoĞü cementu A1 byáa niĪsza
i wyniosáa 7,0 ± 1,5 MPa. Cement C2 wykazywaá przeszáo 5
razy niĪszą wytrzymaáoĞü mechaniczną (1,5 ± 0,3 MPa). Materiaá ten charakteryzowaá siĊ wyĪszą kruchoĞcią, a przez to
wiĊkszą skáonnoĞcią do dezintegracji niĪ pozostaáe cementy. Przyczyn obniĪenia wytrzymaáoĞci moĪna dopatrywaü siĊ
w skáadzie fazowym cementu C2, w którym po związaniu do-

Rys. 2. Zmiany pH roztworu SBF pozostającego w kontakcie z inkubowanymi próbkami cementów w funkcji czasu.
Fig. 2. Changes of pH of the SBF solution around the incubated
cement samples vs. time.

Tabela 3. Skáad fazowy cementów 14 dni po związaniu i stwardnieniu.
Table 3. Phase composition of the obtained cements 14 days after
setting and hardening.

Symbol
cementu

Udziaá faz [% mas.]
HA

Gips
CaSO4·2H2O

Bassanit
CaSO4·xH2O*

Perowskit
CaTiO3

A1

33,3

66,7

0

0

B2

34,9

65,1

0

0

C2

28,2

10,7

57,4

3,7

Rys. 3. Zmiany wáaĞciwej przewodnoĞci jonowej wody destylowanej pozostającej w kontakcie z inkubowanymi próbkami cementów
w funkcji czasu.
Fig. 3. Changes of speci¿c ionic conductivity of distilled water around
the incubated cement samples vs. time.

*gdzie ½  x  1½
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Rys. 4. Mikrofotogra¿e SEM powierzchni cementów A1, B2 i C2 po róĪnych okresach inkubacji w SBF: próbki wyjĞciowe (A1/0, B2/0, C2/0),
po 7. dniach inkubacji (A1/7, B2/7, C2/7), po 14. dniach inkubacji (A1/14, B2/14, C2/14), po 28. dniach inkubacji (A1/28, B2/28, C2/28).
Fig. 4. SEM microphotographs of the A1, B2 and C2 cement surfaces after different periods of incubation in SBF: initial samples (A1/0,
B2/0, C2/0), after 7 days of incubation (A1/7, B2/7, C2/7), after 14 days of incubation (A1/14, B2/14, C2/14), after 28 days of incubation
(A1/28, B2/28, C2/28).

minuje bassanit, a jedynie w niewielkim stopniu (~10 % mas.)
obecny jest dwuwodny siarczan(VI) wapnia (CSD) (por. Tabela 3). Osáabienie materiaáu moĪe byü spowodowane brakiem zwartej mikrostruktury, która w cementach opartych
na siarczanie(VI) wapnia tworzona jest przez poprzerastane wzajemnie krysztaáy CSD, a takĪe obecnoĞcią w materiale ziaren perowskitu (Rys. 5) mogących dziaáaü jak wtrącenia propagujące powstawanie pĊkniĊü.
Wyniki oceny stabilnoĞci chemicznej w badaniach in vitro przedstawiono na Rys. 2 i 3. W przeciągu 28 dni inkubacji stwierdzono jedynie niewielką zmianĊ pH roztworu SBF
pozostającego w kontakcie z wszystkimi badanymi próbkami
(pH = 7,4 ± 0,1), co Ğwiadczy o duĪej stabilnoĞci chemicznej materiaáów (Rys. 2). W przypadku cementów A1 i C2 te
niewielki zmiany pH przebiegaáy w kierunku kwasowym, na-

762

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 4, (2011)

tomiast pH cementu B2 zmieniáo siĊ nieznacznie w kierunku zasadowym.
Wyniki badaĔ przewodnictwa jonowego w funkcji czasu
wskazują na intensywne uwalnianie siĊ jonów z badanych
kompozytów do roztworu w przeciągu pierwszych 9 dni inkubacji w wodzie destylowanej (Rys. 3). W kolejnych dniach
widoczna byáa stabilizacja przewodnictwa, które utrzymywaáo siĊ na poziomie 2100-2200 S·cm1, aĪ do koĔca trwania pomiarów.
Na podstawie obserwacji mikroskopowych SEM powierzchni próbek cementów A1, B2 i C2 po róĪnych okresach
ich inkubacji w SBF okreĞlono potencjaá bioaktywny materiaáów (Rys. 4). Wykazano, Īe w przypadku próbek cementów A1/0 i B2/0 dwuwodny siarczan(VI) wapnia (CSD) tworzy zwartą mikrostrukturĊ, w której dominują jego wydáuĪo-

WPàYW OBRÓBKI CIEPLNEJ HYDROKSYAPATYTU DOTOWANEGO TYTANEM (TiHA) NA WàAĝCIWOĝCI I ZACHOWANIE W WARUNKACH...

Rys. 5. Obraz SEM powierzchni próbki cementu C2 przed inkubacją (C2/0) oraz analizy chemiczne w mikroobszarach (EDS).
Fig. 5. SEM image of the C2 cement surface before incubation (C2/0) and chemical compositions in micro areas (EDS).

ne, poprzerastane wzajemnie krysztaáy, obok których obecna jest niewielka iloĞü krysztaáów o pokroju páytek. Ziarna
CSD otaczają znajdujące siĊ pomiĊdzy nimi drobnoziarniste aglomeraty hydroksyapatytowe. W przypadku próbek cementu C2/0 ziarna CSD rozmieszczone są w sposób nierównomierny, nie tworząc zwartej mikrostruktury. Dominuje
tu nieregularny, páytkowy ksztaát krysztaáów. Dodatkowo widoczne są niewielkie krysztaáy skierowane do siebie wierzchoákami i ukáadające siĊ w áaĔcuszki o dáugoĞci 10-15 m.
Na podstawie przeprowadzonej analizy skáadu chemicznego w mikroobszarach (Rys. 5) ziarna te zostaáy zidenty¿kowane jako perowskit (CaTiO3).
W trakcie inkubacji próbek w sztucznym osoczu krwi na
powierzchni wszystkich badanych materiaáów powstawaáa
warstwa apatytowa co dowodzi, Īe są to materiaáy wykazujące potencjaá bioaktywny (Rys. 4). Na zachowanie siĊ tworzywa w SBF ma wpáyw jego chemizm, skáad fazowy, topogra¿a powierzchni i áadunek powierzchniowy. Prowadzone
są liczne badania mające na celu optymalizacjĊ powierzchni preparatów implantacyjnych. Wykazano, Īe zarówno sam
proces obróbki cieplnej surowego proszku TiHA, jak i zastosowana temperatura wygrzewania mają wpáyw na bioaktywnoĞü wytworzonego kompozytu. Zdecydowanie grubsza
warstwa apatytowa narasta na powierzchni materiaáów B2
i C2 zawierających kalcynowany w 1250°C proszek hydroksyapatytowy. W wyniku kontaktu z jonami znajdującymi siĊ
w SBF, juĪ po 7 dniach materiaáy pokryáy siĊ grubą warstwą
apatytową, przesáaniającą caákowicie pierwotną powierzchniĊ próbki tak, Īe ziarna dwuwodnego siarczanu(VI) wapnia
staáy siĊ niewidoczne. Na powierzchni widoczne byáy natomiast gĊsto uáoĪone skupiska charakterystycznych, „kala¿orowatych” tworów apatytowych, Ğwiadczące o bioaktywnoĞci badanych cementów. W przypadku cementu A1 po 7
dniach inkubacji w SBF (A1/7) obserwowano nadal jedynie
wydáuĪone krysztaáy CSD otaczające aglomeraty hydroksyapatytowe. Dopiero po 14 dniach próbka pokryáa siĊ war-

stwą fosforanów(V) wapnia. W miarĊ wydáuĪania siĊ czasu inkubacji stwierdzono dalsze narastanie warstwy apatytowej, przy czym szybkoĞü wytrącania siĊ na powierzchni
apatytu byáa zróĪnicowana. Proces ten wykazaá najwiĊkszą
intensywnoĞü w przypadku próbek cementu C2. Przyczyną
szczególnie intensywnego wytrącania siĊ warstwy apatytowej oraz pojawienia siĊ wiĊkszej niĪ w pozostaáych materiaáach, liczby aglomeratów hydroksyapatytowych jest najprawdopodobniej wchodzący w skáad mieszanki cementowej
fosforan(V) wapnia (TCP) oraz perowskit. Fazy ȕ- i Į-TCP
charakteryzują siĊ wyĪszą rozpuszczalnoĞcią niĪ hydroksyapatyt i w początkowych stadiach inkubacji w SBF mogą
prowadziü do szybszego przebiegu procesów rozpuszczania
i wytrącania, a w efekcie do szybszego tworzenia siĊ warstwy fosforanowej na powierzchni. Ponadto dodatnio naáadowana powierzchnia ziaren CaTiO3 oddziaáuje z anionami
fosforanowymi znajdującymi siĊ w jej otoczeniu, indukując
formowanie siĊ warstwy apatytowej. Pozytywne wyniki testów dotyczących materiaáów kompozytowych zawierających w swoim skáadzie perowskit wskazują na jego wysoką biozgodnoĞü oraz sugerują pozytywy wpáyw na proces
adhezji i proliferacji komórek w warunkach in vitro [16, 17].

4. Wnioski
Otrzymano wiąĪące in situ, porĊczne chirurgicznie, koĞciozastĊpcze materiaáy kompozytowe na bazie siarczanu(VI)
wapnia i hydroksyapatytu dotowanego tytanem - TiHA.
Wykazano, Īe praĪenie proszku TiHA w temperaturze
800ºC nie powoduje rozkáadu termicznego hydroksyapatytu, natomiast skraca czasy wiązania i w niewielkim stopniu
poprawia wytrzymaáoĞü mechaniczną opartego na nim kompozytowego materiaáu implantacyjnego CSH-TiHA/k.
Dla preparatów kompozytowych z ukáadu CSH - surowy
TiHA optymalną cieczą wiąĪącą jest woda destylowana, na-
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tomiast w przypadku praĪonego TiHA, bez wzglĊdu na temperaturĊ tego procesu - 1,0 % roztwór Na2HPO4.
Obróbka cieplna proszku TiHA w temperaturze 1250ºC
powoduje czĊĞciowy rozkáad hydroksyapatytu do ȕ-TCP
i Į-TCP oraz powstanie perowskitu (CaTiO3). Czasy wiązania
materiaáu typu cementowego wytworzonego z tego proszku
z uĪyciem roztworów Na2HPO4 ulegają znacznemu skróceniu w stosunku do próbek zarabianych wodą, a wytrzymaáoĞü mechaniczna drastycznemu obniĪeniu.
Zarówno nisko jak i wysokotemperaturowa obróbka cieplna dotowanego tytanem hydroksyapatytu korzystnie wpáywa na potencjaá bioaktywny materiaáów koĞciozastĊpczych
z ukáadu CSH-TiHA.
Fazą wiąĪącą w materiaáach opartych na surowym i kalcynowanym proszku TiHA jest siarczan(VI) wapnia, natomiast w materiale opartym na proszku wypalonym w 1250ºC
jest nią równieĪ Į-TCP.
Opracowane materiaáy kompozytowe na bazie surowego oraz kalcynowanego TiHA skáadają siĊ z dwuwodnego
siarczanu(VI) wapnia (CSD) oraz hydroksyapatytu (HA), zaĞ
oparte na praĪonym w 1250ºC proszku TiHA – obok HA i CSD
– zawierają niestechiometryczny, uwodniony siarczan(VI)
wapnia (bassanit) (CaSO4·xH2O, gdzie ½  x  1½) i perowskit (CaTiO3).
Opracowane materiaáy są stabilne chemicznie i bioaktywne.
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