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Streszczenie
Hydroksyapatyt (HAp) jest nieorganicznym skáadnikiem tkanki kostnej. W ortopedii i stomatologii jako substytut tego skáadnika stosuje siĊ syntetyczną bioceramikĊ hydroksyapatytową o róĪnym stopniu porowatoĞci i rozmieszczeniu porów. W niniejszej pracy oznaczano biokompatybilnoĞü 3. typów granul HAp róĪniących siĊ mikrostrukturą i krystalicznoĞcią. Badania in vitro przeprowadzono z zastosowaniem linii komórkowej hFOB 1.19 (ludzkie páodowe osteoblasty). BiokompatybilnoĞü oszacowano metodą poĞrednią za pomocą páynnych ekstraktów uzyskanych przez umieszczenie granul HAp w ĞwieĪym podáoĪu hodowlanym na 24 godz. w 37°C. ĩywotnoĞü komórek
hFOB okreĞlono z uĪyciem 2. testów – MTT i NRU. BiokompatybilnoĞü testowanych materiaáów potwierdzono równieĪ poprzez obserwacjĊ w mikroskopie konfokalnym. Dodatkowo, oznaczono stĊĪenie jonów Ca2+ i Mg2+ w testowanych ekstraktach za pomocą absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (ASA). Wyniki badaĔ wyraĨnie wskazaáy, Īe granule HAp w zaleĪnoĞci od mikrostruktury, a gáównie stopnia ich porowatoĞci, mogą powodowaü wychwyt jonów Ca2+ i Mg2+ z podáoĪa hodowlanego, co moĪe wpáywaü na metabolizm hodowanych komórek.
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INFLUENCE OF HYDROXYAPATITE GRANULES ON OSTEOBLAST CULTURE IN VITRO
Hydroxyapatite (HAp) is the inorganic component of the bone tissue. Synthetic HAp bioceramics with various degree of porosity and
pore size distribution is widely used in orthopaedics and dentistry. In this study, the biocompatibility of 3 types of HAp granules with different microstructure and crystallinity was evaluated. In vitro tests were carried out using the hFOB 1.19 human fetal osteoblastic cell line.
Biocompatibility was estimated indirectly by means of Àuid extracts obtained by immersing the granules in fresh growth medium for 24 hours
at 37°C. Viability of hFOB cells was assessed by 2 methods – MTT and NRU. Biocompatibility of the studied materials was also con¿rmed
by observation under the confocal microscope. Additionally, elemental Mg2+ and Ca2+ concentrations of tested extracts were evaluated by
atomic absorption spectrometry (ASA). Our studies clearly indicate that HAp granules depending on their microstructure, mainly porosity,
can cause different uptake of Ca2+ and Mg2+ ions from the growth medium what affects the metabolism of cultured cells.
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1. WstĊp
WĞród mineraáów wystĊpujących w przyrodzie oĪywionej
i nieoĪywionej na szczególną uwagĊ zasáugują apatyty. Bioapatyty, czyli apatyty wystĊpujące w organizmach Īywych
stanowią gáówne komponenty tkanek zmineralizowanych takich jak tkanka kostna, zĊbina, cement, szkliwo. Bioapatyty
mogą byü równieĪ skáadnikami zmian patologicznych w organizmie takich jak zwapnienie tkanek miĊkkich, kamienie
nerkowe, czy teĪ kamieĔ nazĊbny. W przyrodzie nieoĪywionej apatyty wystĊpują jako skáadnik skaá magmowych, szeregu wapiennych skaá metamor¿cznych oraz osadowych skaá
fosforanowych [1].
Biologiczne apatyty są sáabo krystaliczne oraz zawierają kationowe i anionowe substytuty. Z tego wzglĊdu ich stechiometria jest daleka od typowej Ca10(PO4)6(OH)2. Magnezowe substytuty są najliczniejsze w tkance kostnej i chrzĊst-

nej w fazie początkowej osteogenezy, podczas gdy w dojrzaáej koĞci mają tendencje do zanikania. Oprócz substytutów magnezowych w naturalnym hydroksyapatycie (HAp)
wystĊpują równieĪ substytuty wĊglanowe [2].
WĞród biomateriaáów, które we wspóáczesnej medycynie
znajdują coraz szersze zastosowanie znajdują siĊ materiaáy
ceramiczne. Ceramika i szkáo spotkaáy siĊ z duĪym zainteresowaniem jako materiaáy do implantacji, poniewaĪ posiadają wysoce poĪądane cechy takie jak stabilnoĞü w Ğrodowisku wodnym oraz wysoką biokompatybilnoĞü [3]. SpoĞród
bioceramiki najwiĊkszym powodzeniem w ortopedii i stomatologii cieszy siĊ hydroksyapatyt oraz kompozyty na bazie
hydroksyapatytu.
Powszechnie wiadomo, Īe bioceramikĊ hydroksyapatytową o róĪnym stopniu porowatoĞci i rozmieszczeniu porów
moĪna uzyskaü stosując odmienne warunki spiekania. W niniejszej pracy oznaczano biokompatybilnoĞü 3. typów granul
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HAp: nieporowate, mikroporowate oraz mikroporowate wĊglanowo-magnezowe, róĪniących siĊ
mikrostrukturą i krystalicznoĞcią.

2. Materiaáy i metody
Badania in vitro wykonano z zastosowaniem
linii prawidáowych, ludzkich, páodowych osteoblastów hFOB 1.19, pochodzącej z banku komórek
ATCC (American Type Culture Collection, Menassas, VA). HodowlĊ prowadzono w temperaturze 34°C i atmosferze 5 % CO2.
CytotoksycznoĞü okreĞlono metodą poĞrednią za pomocą 2. testów – MTT (thiazolyl blue
tetrazolium bromide) i NRU ( neutral red uptake) przez zastosowanie odpowiednich ekstraktów. Ekstrakty z testowanych granul HAp przygotowano zgodnie z normami ISO 10993-5, tj.
granule HAp umieszczono w peánym podáoĪu
hodowlanym z dodatkiem 2 % FBS w stosunku
0,1 g HAp/ml podáoĪa i inkubowano w temperaturze 37°C przez 24 godz. KontrolĊ stanowiáo podáoĪe hodowlane inkubowane bez dodatku
granul HAp w takich samych standardowych
warunkach. Przed przygotowaniem ekstraktów
materiaáy sterylizowano w autoklawie, a caáą
procedurĊ ekstrakcji wykonano zachowując sterylne warunki. W celu okreĞlenia cytotoksycznoĞci zawiesinĊ komórek linii hFOB 1.19 w podáoĪu proliferacyjnym (DMEM/Ham’s F12 z dodatkiem 10 % FBS) doprowadzano do gĊstoĞci
1,5·105 kom./ml i rozlewano po 100 l do doáków
w páytce 96-doákowej z páaskim dnem (iloĞü komórek w doáku – 1,5·104). Po 24 godz. inkubacji
w temperaturze 34°C delikatnie Ğciągano páyn
hodowlany i do kolejnych rzĊdów dodawano po
100 l/doáek odpowiednich ekstraktów z granul.
Po 24 i 48 godz. inkubacji w atmosferze 5 % CO2
i temperaturze 34°C oznaczono ĪywotnoĞü komórek metodami NRU i MTT.
Test NRU okreĞla zdolnoĞü Īywych komórek
do wychwytu przez ich lizosomy rozpuszczalnego w wodzie barwnika – czerwieni obojĊtnej.
Związki chemiczne, które powodują uszkodzenie
báon komórkowych (dziaáają toksycznie) lub interferują z procesem endocytozy obniĪają zdolnoĞü komórek do wychwytu tego barwnika [4].
Test MTT okreĞla aktywnoĞü metaboliczną
komórek poprzez redukcjĊ soli tetrazoliowej do
niebieskiego formazanu z udziaáem aktywnych
mitochondrialnych dehydrogenaz bursztynianowych. Związki dziaáające toksycznie hamują aktywnoĞü dehydrogenaz, a tym samym powstawanie barwnego produktu ich reakcji [5].
BiokompatybilnoĞü testowanych materiaáów
potwierdzono poprzez obserwacjĊ wzrostu komórek na granulach HAp w mikroskopie konfokalnym. W tym celu w doákach páytki 24-doákowej
umieszczono wysterylizowane wczeĞniej w autoklawie granule w iloĞci po 8 mg/doáek. ZawiesinĊ komórek linii hFOB 1.19 w podáoĪu prolifera-
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Rys. 1. OkreĞlenie cytotoksycznoĞci testowanych ekstraktów z granul HAp za pomocą testu NRU.
Fig. 1. Cytotoxicity evaluation of tested HAp granules extracts by means of NRU test.

Rys. 2. OkreĞlenie cytotoksycznoĞci testowanych ekstraktów z granul HAp za pomocą testu MTT.
Fig. 2. Cytotoxicity evaluation of tested HAp granules extracts by means of MTT test.

Rys. 3. StĊĪenie jonów Mg i Ca w testowanych ekstraktach oszacowane metodą ASA.
Fig. 3. The elemental Mg and Ca concentrations of tested extracts evaluated by
ASA.

WPàYW GRANUL HYDROKSYAPATYTU NA HODOWLĉ OSTEOBLASTÓW IN VITRO

cyjnym doprowadzano do gĊstoĞci 5·104 kom./ml i rozlewano po 1000 l do doáków w przygotowanej wczeĞniej páytce
24-doákowej. HodowlĊ prowadzono przez 15 dni, zmieniając co 3 dni podáoĪe hodowlane na ĞwieĪe. Po tym czasie
komórki barwiono eozyną i obserwowano w mikroskopie
konfokalnym.
Dodatkowo, oznaczono stĊĪenie jonów Ca2+ i Mg2+ w testowanych ekstraktach za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA). Atomowa spektrometria absorpcyjna
pozwala na iloĞciowe oznaczenie pierwiastków zawartych
w próbce dziĊki istnieniu zaleĪnoĞci pomiĊdzy absorbancją
a stĊĪeniem pierwiastków w próbce.

3. Wyniki i dyskusja

a)

b)

c)
Rys. 4. Wzrost komórek linii hFOB 1.19 na powierzchni granul HAp:
a) granule HAp nieporowate, b) granule HAp mikroporowate, c) granule HAp wĊglanowo-magnezowe; zdjĊcia z mikroskopu konfokalnego próbek obserwowanych przy powiĊkszeniu 100x.
Fig. 4. Growth of hFOB 1.19 cells on the HAp granules surface:
a) nonporous HAp granules, b) microporous HAp granules, c) microporous carbonated-magnesium HAp granules; confocal microscopy
photographs of the samples observed at a magni¿cation of 100x.

W teĞcie NRU ekstrakty ze wszystkich typów granul HAp
w porównaniu z próbą kontrolną nie wykazywaáy toksycznoĞci wobec komórek linii hFOB. Komórki zachowaáy wysoką
ĪywotnoĞü na poziomie 84–102 % w odniesieniu do kontroli
zarówno po 24, jak i 48 godz. inkubacji (Rys. 1).
W teĞcie MTT zróĪnicowanie wyników pomiĊdzy ekstraktami z róĪnych typów granul byáo wiĊksze. Ekstrakt z granul HAp nieporowatych nie wykazaá toksycznoĞci, poniewaĪ ĪywotnoĞü komórek utrzymywaáa siĊ powyĪej 92 %
w porównaniu do próby kontrolnej (Rys. 2) zarówno po 24-,
jak i 48-godz. czasie inkubacji. Natomiast ekstrakty z granul HAp mikroporowatych oraz mikroporowatych wĊglanowo-magnezowych po 24-godz. czasie inkubacji powodowaáy obniĪenie ĪywotnoĞci komórek do odpowiednio 62 i 72 %.
Ponadto wraz z wydáuĪeniem czasu inkubacji do 48. godz.,
ĪywotnoĞü komórek obniĪaáa siĊ; dla mikroporowatych granul HAp do 59,2 %, a dla mikroporowatych granul HAp wĊglanowo-magnezowych do 65,5 %.
Testy NRU i MTT nie wskazują jednoznacznie na wystĊpowanie cytotoksycznoĞci bądĨ jej brak, dlatego nasunĊáo
siĊ przypuszczenie, Īe granule HAp podczas ekstrakcji mogáy zmieniaü stĊĪenie kluczowych dla metabolizmu komórek
jonów zawartych w podáoĪu hodowlanym. Dla potwierdzenia tej hipotezy przeprowadzono badanie stĊĪeĔ jonów Ca2+
i Mg2+ w eluatach pozyskanych z granul HAp za pomocą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) (Rys. 3). DoĞwiadczenie wykazaáo, Īe nieporowate granule HAp nie zmieniaáy stĊĪenia jonów w podáoĪu hodowlanym w porównaniu do
kontroli, którą stanowiáo podáoĪe nie mające kontaktu z HAp.
Natomiast zawartoĞü jonów Ca2+ i Mg2+ w poĪywce mającej
kontakt z mikroporowatymi granulami HAp znacznie obniĪyáa siĊ w odniesieniu do kontroli. StĊĪenie jonów Ca2+ ulegáo
okoáo 3,5-krotnemu obniĪeniu, a jonów Mg2+ – 4-krotnemu.
Granule HAp mikroporowate wĊglanowo-magnezowe obniĪyáy stĊĪenie jonów Ca2+ w poĪywce, równoczeĞnie powodując znaczy wzrost stĊĪenia jonów Mg2+.
Podobne badania przeprowadzili Malafaya i Reis [6] wykorzystując w nich metodĊ spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES). Wykazali oni, Īe materiaáy
kompozytowe skáadające siĊ ze spiekanego lub nie spiekanego HAp w poáączeniu z chitosanem wywoáują statystycznie istotny spadek stĊĪenia jonów Ca2+ i Mg2+ w podáoĪu hodowlanym. Ponadto, w przypadku materiaáu na bazie HAp
nie spiekanego obniĪenie stĊĪenia tych jonów w poĪywce
byáo krytyczne i powodowaáo efekt cytotoksyczny [6]. Jony
Ca2+ i Mg2+ odpowiedzialne są za adhezjĊ komórek koĞcio-
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twórczych oraz ich prawidáowe funkcjonowanie. Brak tych
kluczowych jonów moĪe skutkowaü nieprawidáowym metabolizmem komórek oraz obniĪeniem ich ĪywotnoĞci [6, 7].
Na podstawie przeprowadzonych przez nas eksperymentów przypuszczamy, Īe zaburzenie skáadu jonowego poĪywki mogáo negatywnie wpáynąü na metabolizm komórek,
co ujawniá test MTT. PoniewaĪ integralnoĞü báon komórkowych nie zostaáa naruszona, w teĞcie NRU wykazano stosunkowo wysoką ĪywotnoĞü komórek.
Nieodáącznym elementem regeneracji uszkodzonej koĞci
jest adhezja osteoblastów do implantu, ich rozpáaszczenie
siĊ, intensywne procesy proliferacji oraz tworzenie osseiny
wokóá implantu [7]. W celu zobrazowania adhezji i proliferacji
komórek na powierzchni granul, komórki linii hFOB 1.19 hodowano bezpoĞrednio na odpowiednich typach granul HAp
i po barwieniu eozyną obserwowano przy uĪyciu mikroskopu konfokalnego, co ilustruje Rys. 4.
Stwierdzono, Īe komórki hFOB rosną na wszystkich typach granul HAp, jednak najbardziej gĊstą hodowlĊ zaobserwowano na nieporowatych granulach HAp, natomiast znacznie mniej komórek rosáo w obecnoĞci granul HAp mikroporowatych. Rezultat ten naleĪy wiązaü z wynikami testu MTT
oraz z obniĪeniem stĊĪenia jonów Ca2+ i Mg2+ w páynie hodowlanym na skutek kontaktu z materiaáami HAp. Przypuszczaü moĪna, Īe obniĪenie iloĞci komórek hFOB w kontakcie
z mikroporowatym granulatem HAp byáo spowodowane spowolnionym metabolizmem tych komórek na skutek obniĪenia poziomu kluczowych dla tego procesu jonów w poĪywce.

4. Wnioski
Wyniki badaĔ jednoznacznie wskazaáy, Īe granule HAp
w zaleĪnoĞci od ich mikrostruktury, gáównie stopnia porowatoĞci mogą powodowaü zmiany w stĊĪeniu jonów Ca2+ i Mg2+
w podáoĪu hodowlanym. W warunkach in vitro takie zmiany stĊĪeĔ kluczowych jonów w podáoĪu hodowlanym mogą
wpáywaü negatywnie na metabolizm hodowanych komórek.
Warto jednak zaznaczyü, Īe w warunkach in vivo, gdzie jest
staáy przepáyw páynów ¿zjologicznych, wychwyt jonów Ca2+
i Mg2+ przez granule HAp moĪe byü zjawiskiem korzystnym
przyspieszającym procesy mineralizacji tkanki kostnej.
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