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Streszczenie
Z powodu znakomitej biokompatybilnoĞci i bioaktywnoĞci fosforany wapnia takie jak hydroksyapatyt (Ca10(PO4)6(OH)2) oraz ȕ-TCP
(Ca3(PO4)2) są z powodzeniem stosowane jako substytuty kostne w ortopedii, chirurgii twarzoczaszki i stomatologii. Jednak, zastosowanie tych materiaáów w medycynie ogranicza siĊ do miejsc nie przenoszących znacznych obciąĪeĔ ze wzglĊdu na ich kruchoĞü i niską wytrzymaáoĞü mechaniczną. Ich niedostatkiem jest takĪe niezadowalająca porĊcznoĞü chirurgiczna utrudniająca zaáoĪenie do ubytków kostnych. Praca dotyczy opracowania i oceny kompozytu záoĪonego z hydroksyapatytu (HA), cementu magnezowo–fosforanowego (MPC)
oraz póáwodnego siarczanu(VI) wapnia (CSH) o parametrach optymalnych dla zastosowaĔ medycznych.
Sáowa kluczowe: bioceramika, cement kostny, hydroksyapatyt, siarczan(VI) wapnia

MICROSTRUCTURE, PHASE COMPOSITION AND MECHANICAL STRENGTH OF NOVEL BONE SUBSTITUTES
BASED ON HYDROXYAPATITE, MAGNESIUM PHOSPHATE AND CALCIUM SULPHATE
Because of excellent biocompatibility and bioactivity, calcium phosphates such as hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) and ȕ-TCP
(Ca3(PO4)2) are successfully used as bone substitutes in orthopaedics, maxillofacial surgery and dentistry. However, due to low mechanical strength and brittleness, the application of these biomaterials in medicine is limited to places not loaded signi¿cantly. Limited surgical
handiness is also a disadvantage of calcium phosphates, what makes dif¿cult to place the material into bone voids. This study is focused
on development of composites containing hydroxyapatite (HA), magnesium–phosphate cement (MPC) and calcium sulphate hemihydrate (CSH), and showing the optimum parameters for medical applications.
Keywords: Bioceramics, Bone cement, Hydroxyapatite, Calcium sulphate

1. Wprowadzenie
Fosforany wapnia (calcium phosphates - CaPs) w ortopedii, chirurgii twarzoczaszki i stomatologii cenione są przede
wszystkim za doskonaáe wáaĞciwoĞci biologiczne takie jak
bioaktywnoĞü, biokompatybilnoĞü i osteokonduktywnoĞü [1].
Gáównymi przedstawicielami CaPs są hydroksyapatyt (HA,
Ca10(PO4)6(OH)2), ȕ- i Į-TCP (Ca3(PO4)2) [2, 3] oraz kompozyty HA-TCP (BCPs, biphasic calcium phosphates) [4].
W wiĊkszoĞci przypadków fosforany wapnia stosowane są
w formie porowatych bloków lub granul. Interesującą grupĊ
wĞród koĞciozastĊpczych preparatów implantacyjnych opartych na CaPs stanowią cementy kostne CPCs (calcium phosphate cements) [5, 6]. Zwykle skáadają siĊ one z dwóch róĪnych fosforanów wapnia i páynu do zarabiania, który moĪe
stanowiü woda destylowana lub roztwór soli fosforanowej takiej jak NaH2PO4 lub Na2HPO4 [7]. Jako fazĊ ciekáą stosuje
siĊ takĪe roztwory substancji organicznych w celu uplastycz-

nienia otrzymywanej masy i zapobieĪenia dezintegracji cementu [8]. Produktami wiązania klasycznych CPCs są amor¿czny i/lub krystaliczny HA oraz bruszyt (CaHPO4·2H2O) [9].
Podstawowymi wadami tych cementów są niska wytrzymaáoĞü mechaniczna oraz niedostosowanie szybkoĞci resorpcji materiaáu do resorpcji koĞci [7]. Cement magnezowofosforanowy (MPC) jest cementem stosowanym gáównie
w budownictwie ze wzglĊdu na jego specy¿czne wáaĞciwoĞci, a przede wszystkim zdolnoĞü do wiązania w bardzo
krótkim czasie oraz szybkie uzyskiwanie maksymalnej wytrzymaáoĞci mechanicznej po związaniu. Ze wzglĊdu na korzystne wáaĞciwoĞci, od pewnego czasu budzi on zainteresowanie takĪe implantologów. Proszkowy skáadnik MPC
stanowi zwykle diwodorofosforan amonu (NH4H2PO4) lub
wodorofosforan amonu, ((NH4)2HPO4) zmieszany w róĪnych
proporcjach z tlenkiem magnezu. Po związaniu, podstawowym, krystalicznym skáadnikiem tego materiaáu jest struwit
(NH4MgPO4·6H2O), obok którego obecne są takĪe inne,
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amor¿czne fosforany magnezu [10]. Struwit jest biokompatybilnym mineraáem wystĊpującym naturalnie w organizmie
ludzkim [11, 12]. Wadą cementu MPC jest egzotermiczny
przebieg jego wiązania, co jednak moĪna wyeliminowaü lub
ograniczyü stosując substancje opóĨniające proces wiązania takie jak pirofosforan sodu (Na4P2O7·10H2O), siarczany(VI) wapnia (2CaSO4·H2O i CaSO4·2H2O), boran sodu itp.
Siarczany(VI) wapnia o róĪnym stopniu uwodnienia (CSH)
znane są w medycynie implantacyjnej jako materiaáy do wypeániania ubytków kostnych ulegające szybkiemu procesowi
degradacji. Stosowane są takĪe jako regulatory czasu wiązania oraz resorpcji [13]. Substytuty kostne oparte wyáącznie na dwuwodnym siarczanie(VI) wapnia (CSD) wykazują
jednak zbyt szybką resorpcjĊ, co wyklucza ich uĪycie jako
jednofazowych materiaáów implantacyjnych mających stanowiü rusztowanie dla nowotworzącej siĊ koĞci.
Celem niniejszej pracy byáo opracowanie, wytworzenie
oraz przeprowadzenie podstawowych badaĔ mikrostruktury, porowatoĞci, skáadu fazowego oraz wytrzymaáoĞci na Ğciskanie nowego, kompozytowego materiaáu implantacyjnego wiąĪącego in situ, którego skáadnik proszkowy stanowią,
hydroksyapatyt, cement MPC oraz póáwodny siarczan(VI)
wapnia (CSH), zmieszane w róĪnych iloĞciach. Wytypowano optymalny skáad proszkowy substytutu kierując siĊ wymaganiami stawianymi tego typu biomateriaáom.

2. Eksperyment
Fazy proszkowe badanych materiaáów HCM skáadaáy siĊ
z hydroksyapatytu, póáwodnego siarczanu(VI) wapnia i cementu MPC. Proszek hydroksyapatytu otrzymano metodą mokrą [14] z tlenku wapnia (cz.d.a, POCH, Polska) oraz
kwasu fosforowego(V) (cz.d.a., Lach-Ner, Czechy). Skáadnikami wyjĞciowymi cementu MPC byáy MgO, otrzymany poprzez wypraĪanie w temperaturze 1300°C zasadowego wĊglanu magnezu (4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O, cz.d.a., Chempur,
Polska) oraz diwodorofosforan amonu (NH4H2PO4, cz.d.a.,
POCH, Polska). Proszek CSH stanowiá 2CaSO4·H2O (cz.d.a,
Across Organics, USA). We wszystkich przypadkach uĪywano wody destylowanej jako cieczy do zarabiania. Skáady iloĞciowe badanych zestawów przedstawiono w Tabeli 1.
Dwa spoĞród nich stanowiáy ukáady dwuskáadnikowe: próbki
HC i HM, pozostaáe 3 z serii HCM to ukáady trójskáadnikowe.
Dla kaĪdego wyjĞciowego zestawu proszków ustalono
optymalny stosunek wody do proszku oraz zmierzono przy
uĪyciu aparatu Gillmore’a czasy wiązania: początkowy, t0,
i koĔcowy, tk. Próbki 24 godziny po związaniu i stwardnieniu
poddano analizie XRD stosując dyfraktometr rentgenowski
X’Pert Pro ¿rmy Panalytical. AnalizĊ iloĞciową faz krystalicznych przeprowadzono metodą Rietvelda. Zmierzono poro-

watoĞü otwartą badanych materiaáów metodą porozymetrii
rtĊciowej na aparacie Autopore IV ¿rmy Micromeritics. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie wszystkich materiaáów po stwardnieniu okreĞlono za pomocą aparatu INSTRON 3345. Do
badaĔ wytrzymaáoĞciowych wykorzystano serie po 10 próbek. Obserwacje mikrostruktury przeáamów SEM i analizĊ
EDS w mikroobszarach przeprowadzono za pomocą mikroskopu skaningowego Nova Nanosem 200 (Fei Company) po
24. godzinach od przygotowania próbek.

3. Wyniki i dyskusja
Tabela 2 przedstawia ustalone stosunki cieczy (wody)
do proszku (L/P) oraz czasy wiązania odpowiadające poszczególnym materiaáom. Stosunek wody do proszku ustalono tak, aby konsystencja kaĪdego materiaáu po zarobieniu
odpowiadaáa konsystencji páynnej pasty. Po dodaniu wody
zaobserwowano znaczącą zmianĊ páynnoĞci pasty w trakcie pierwszych minut wiązania i gĊstnienia materiaáu. Przy
ustalaniu L/P kierowano siĊ zasadą, aby czas wiązania odpowiadaá optymalnemu czasowi potrzebnemu na umiejscowienie potencjalnego preparatu koĞciozastĊpczego w miejscu implantacji. Po dodaniu wody do mieszaniny proszków
HM zaobserwowano wydzielanie siĊ duĪych iloĞci ciepáa
i prawie natychmiastowe wiązanie (< 1 min.). W pozostaáych materiaáach obecna faza CSH peániáa funkcjĊ zarówno
fazy wiąĪącej zgodnie z reakcją:
2CaSO4·H2O + 3H2O ĺ 2(CaSO4·2H2O),

(1)

Tabela 2. Stosunki cieczy do fazy staáej, L/P, oraz początkowe, t0,
i koĔcowe, tk, czasy wiązania badanych materiaáów.
Table 2. Liquid to powder ratios, L/P, and initial, t0, and ¿nal, tk, setting times of the studied materials.
Symbol próbki

L/P [ml·g1]

t0 [min.]

tk [min.]

HC

0,54

4

9

HCM1

0,56

6

13

HCM2

0,42

8

16

HCM3

0,48

6

12

HM

0,26

< 1*

< 1*

* - wydzielanie duĪej iloĞci ciepáa.

Tabela 1. Skáady iloĞciowe badanych mieszanin proszków.
Table 1. Quantitative compositions of the studied powder mixtures.
Symbol próbki HA [% mas.]
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MPC [% mas.]

CSH [% mas.]

HC

40

-

60

HCM1

40

15

45

HCM2

40

30

30

HCM3

40

45

15

HM

40

60

-
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Rys. 1. PorowatoĞü otwarta próbek po związaniu i stwardnieniu.
Fig. 1. Open porosity of the samples after setting and hardening.
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Tabela 3. Skáady fazowe badanych materiaáów po związaniu i stwardnieniu.
Table 3. Phase compositions of the studied biomaterials after setting and hardening.
Symbol próbki

HA [% mas.]

Struwit [% mas.]

Gips [% mas.]

Bassanit [% mas.]

Bruszyt [% mas.]

HC

33,0

-

67,0

-

-

HCM1

22,0

11,4

62,4

-

4,2

HCM2

23,0

30,8

4,8

4,5

HCM3

40,4

44,9

6,8

-

7,9

HM

45,9

54,1

-

-

-

36,9

a)

b)

c)

d)

e)
Rys. 2. Rozkáady wielkoĞci porów w badanych próbkach po związaniu i stwardnieniu: a) HC, b) HCM1, c) HCM2, d) HCM3, e) HM.
Fig. 2. Pore size distributions in the studied samples after setting and hardening: a) HC, b) HCM1, c) HCM2, d) HCM3, e) HM.
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jak i opóĨniacza reakcji wiązania cementu MPC, która zachodzi zgodnie z reakcją:
NH4H2PO4 + MgO + 5H2O ĺ NH4MgPO4·6H2O.

(2)

Analiza rentgenowska próbek HCM1-3 po związaniu wykazaáa obecnoĞü trzech faz krystalicznych: hydroksyapatytu,
CSD (CaSO4·2H2O) i struwitu (NH4MgPO4·6H2O) (por. Tabela
3). Ponadto zawieraáy one niewielkie iloĞci (< 8 % mas.) bruszytu (CaHPO4·2H2O), a materiaá HCM2 równieĪ uwodnionego siarczanu(VI) wapnia o nieustalonej iloĞci wody - bassanitu (CaSO4·xH2O, 1/2  x  3/2). W tworzywie HC obecny byá jedynie HA oraz CSD, zaĞ w tworzywie HM jedynie
HA i struwit. W Īadnym z preparatów nie stwierdzono obecnoĞci wolnego MgO, w przeciwieĔstwie do doniesieĔ literaturowych [15]. Bruszyt jest fosforanem wapnia stabilnym
przy pH < 4,2 [16]. Jest on takĪe produktem wiązania cementów opartych na fosforanach wapnia, w których stosunek molowy Ca/P wynosi poniĪej 1,5 [17]. MoĪna wiĊc zaáoĪyü, Īe obecnoĞü niewielkich iloĞci fazy bruszytowej w produkcie wiązania jest wynikiem lokalnego obniĪenia siĊ pH
zaczynu cementowego wskutek rozpuszczania siĊ siarczanów(VI) wapnia (bĊdących Ĩródáem jonów Ca2+) oraz diwodorofosforanu sodu (Ĩródáo jonów fosforanowych). ObecnoĞü niestechiometrycznego, uwodnionego siarczanu(VI)
wapnia w próbce HCM2 jest spowodowana najprawdopodobniej niską wartoĞcią stosunku L/P (0,42). Przy takim stosunku L/P, iloĞü wprowadzonej wody moĪe byü niewystarczająca do przeprowadzenia fazy CSH w CSD.
PorowatoĞü otwarta badanych próbek mieĞciáa siĊ w zakresie 24,0-49,2 % (Rys. 1). Stwierdzono, Īe wzrost zawartoĞci CSH w wyjĞciowej fazie proszkowej materiaáu powoduje wzrost jego porowatoĞci. Rozkáady wielkoĞci porów
w badanych materiaáach przedstawiono na Rys. 2 i w Tabeli 4. Rozkáad ten dla wszystkich próbek jest dwumodalny
i mieĞci siĊ w zakresie od 0,005 do 3 ȝm.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie badanych kompozytów po
stwardnieniu koreluje z ich porowatoĞcią (Rys. 3). NajwyĪszą wytrzymaáoĞü wykazywaá materiaá HM (19,4 MPa), jednakĪe z uwagi na zbyt szybki proces wiązania i towarzyszący mu efekt cieplny związany z zajĞciem reakcji zobojĊtniania i hydratacji, nie moĪna go zastosowaü jako materiaá do
wypeánienia ubytków kostnych. NajniĪszą wytrzymaáoĞü na

Tabela 4. Parametry rozkáadów wielkoĞci porów w badanych próbkach 24 godziny po związaniu i stwardnieniu.
Table 4. Parameters of pore size distributions in the studied materials
24 hours after setting and hardening.
Parametry rozkáadu wielkoĞci porów [ȝm]

Symbol
próbki

Zakres I

Moda I

Zakres II

Moda II

HC

0,005-0,070

0,017

0,070-3,000

0,400

HCM1

0,006-0,330

0,018

0,330-1,200

0,710

HCM2

0,006-0,250

0,013

0,025-0,980

0,510

HCM3

0,008-0,056

0,014

0,056-1,200

0,440

HM

0,012-0,052

0,024

0,052-0,970

0,480

Rys. 4. Obraz SEM i analizy EDS w mikroobszarach próbki HC 24
godziny po związaniu i stwardnieniu.
Fig. 4. SEM image and EDS analysis in microareas of the HC sample
24 hours after setting and hardening.

Rys. 3. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie badanych próbek 24 godziny po
związaniu i stwardnieniu.
Fig. 3. Compressive strength of the studied samples 24 hours after
setting and hardening.
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Ğciskanie wykazywaá materiaá HC skáadający siĊ po związaniu jedynie z gipsu i hydroksyapatytu (7,6 MPa).
Obrazy mikrostruktury przeáamów próbek HC, HCM2
i HM przedstawiono na Rys. 4-6. Widoczne są na nich podáuĪne krysztaáy gipsu (CSD), a takĪe blaszkowate krysztaáy
struwitu otaczające ziarna hydroksyapatytu. Rys. 5 przedsta-
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Rys. 5. Obraz SEM i analiza EDS w mikroobszarach próbki HCM2
24 godziny po związaniu i stwardnieniu.
Fig. 5. SEM image and EDS analysis in microareas of the HCM2
sample 24 hours after setting and hardening.

wia obraz przeáamu próbki, gdzie wystĊpują dwie fazy wiąĪące: gips i struwit. Analiza EDS w mikroobszarach potwierdza obserwacjĊ mikroskopową.

4. Podsumowanie i wnioski
Otrzymano koĞciozastĊpczy, kompozytowy materiaá implantacyjny HCM o dobrej porĊcznoĞci chirurgicznej oparty
na hydroksyapatycie, siarczanie(VI) wapnia oraz cemencie
magnezowo–fosforanowym MPC.
Wykazano, Īe preparaty dwuskáadnikowe oparte na
HA i MPC oraz HA i CSH wykazują wprawdzie wáaĞciwoĞci
wiąĪące, jednakĪe z uwagi na zbyt intensywne wydzielanie
ciepáa w trakcie wiązania (materiaá HM) oraz zbyt niską wytrzymaáoĞü na Ğciskanie (materiaá HC) nie rokują nadziei na
moĪliwoĞü zastosowania w medycynie.
W zaleĪnoĞci od skáadu proszku (udziaá faz HA, MPC
i CSH) oraz stosunku fazy ciekáej do proszku (L/P), preparaty HCM wiąĪą w czasie pozwalającym na ich umieszczenie podczas implantacji w ubytku kostnym.

Rys. 6. Obraz SEM i analiza EDS w mikroobszarach próbki HM 24
godziny po związaniu i stwardnieniu.
Fig. 6. SEM image and EDS analysis in microareas of the HM sample
24 hours after setting and hardening.

Otrzymane materiaáy implantacyjne po związaniu skáadają siĊ gáównie z trzech faz krystalicznych: hydroksyapatytu, struwitu (NH4MgPO4·6H2O) oraz gipsu dwuwodnego
(CaSO4·2H2O). Stwierdzono w nich takĪe obecnoĞü niewielkich iloĞci bassanitu (CaSO4·xH2O, 1/2  x  3/2) oraz bruszytu (CaHPO4·2H2O).
W obrazach SEM tworzyw HCM dominują dobrze wyksztaácone krysztaáy struwitu. Obok nich widoczne są iglaste krysztaáy gipsu oraz drobnoziarnisty hydroksyapatyt. Gips
i struwit stanowią fazy wiąĪące.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie wszystkich badanych materiaáów dwu- i trójskáadnikowych po związaniu i stwardnieniu zawiera siĊ w przedziale od 7,6 MPa (tworzywo HC) do
19,4 MPa (tworzywo HM) i koreluje z wynikami badaĔ porozymetrycznych; porowatoĞü otwarta osiąga wartoĞci od
24,0 % (HM) do 49,2 % (HC).
Za optymalny z punktu widzenia potencjalnych aplikacji
medycznych uznano kompozyt skáadający siĊ z 40 % mas.
HA, 15 % mas. 2CaSO4·H2O i 45 % mas. MPC.
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W celu peánej oceny otrzymanych biomateriaáów niezbĊdne jest ich przetestowanie biologiczne w testach in
vitro i in vivo.
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