MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 2, (2012), 203-208

www.ptcer.pl/mccm

Bioaktywne szkáo z ukáadu CaO-P2O5-SiO2
jako skáadnik kompozytów dla zastosowaĔ
medycznych
JUSTYNA KOKOSZKA-PAWLIK*, KATARZYNA CHOLEWA-KOWALSKA, MARIA àĄCZKA
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, KTSiPA, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
*e-mail: j.kokoszka@poczta.fm

Streszczenie
Celem prezentowanej pracy byáo wytworzenie kompozytów o osnowie metalicznej (Ti) i ceramicznej (TiO2) mody¿kowanych bioaktywnymi szkáami. Do badaĔ zastosowano bioszkáa otrzymywane na drodze syntezy zol-Īel (BGZ) oznaczone symbolami A2 i S2 o skáadzie
chemicznym A2 – 54CaO-40SiO2-6P2O5 (% mol.) oraz S2 - 16CaO-80SiO2-4P2O5 (% mol.). W pracy wytworzono kompozyty Ti mody¿kowane 10% wag. oraz TiO2 z udziaáem 25% wag. bioaktywnych szkieá pochodzenia Īelowego (A2, S2). Stosując skaningową mikroskopiĊ
elektronową (SEM) oraz analizĊ rentgenogra¿czną (XRD) scharakteryzowano mikrostrukturĊ oraz skáad fazowy otrzymanych kompozytów. Przeprowadzono badania ich parametrów mechanicznych (wytrzymaáoĞü na Ğciskanie). BioaktywnoĞü materiaáów oceniono na podstawie zmian morfologii powierzchni próbek po kontakcie przez 21 dni z páynem symulującym ludzkie osocze (SBF). Przeprowadzone badania wskazaáy, Īe dodatek bioaktywnych szkieá, zarówno do matrycy Ti jak i TiO2, spowodowaá otrzymanie materiaáów o wytrzymaáoĞci
na Ğciskanie odpowiadającej wartoĞciom wytrzymaáoĞci czĊĞci korowej koĞci ludzkiej. W przypadku kompozytów TiO2-BGZ otrzymano dodatkowo znaczące wzmocnienie materiaáów i wytrzymaáoĞü na Ğciskanie wyĪszą niĪ materiaá odniesienia TiO2. Oba wytworzone w pracy
rodzaje kompozytów Ti-BGZ oraz TiO2-BGZ wykazywaáy wáaĞciwoĞci bioaktywne.
Sáowa kluczowe: bioaktywne szkáo, synteza zol-Īel, TiO2, biokompozyty

BIOACTIVE GLASS FROM THE CaO-P2O5-SiO2 SYSTEM AS A COMPONENT OF COMPOSITES
FOR MEDICAL APPLICATIONS
The aim of this study was to fabricate and evaluate both Ti- and TiO2-matrix composites modi¿ed with bioactive glasses. The glasses
were produced by the sol-gel method (BGZ), named A2 and S2, and had the chemical composition of 54CaO-40SiO2-6P2O5 (mol. %) and
16CaO-80SiO2-4P2O5 (mol. %), respectively. Concentrations of added bioglasses were 10 wt% and 25 wt% for the Ti-BGZ and TiO2-BGZ
composites, respectively. Scanning electron microscopy and X-ray diffraction were used to characterize the microstructure and phase
composition of the obtained materials. The composites were also characterized for their mechanical properties, i.e. compressive strength.
The bioactivity of composites was assessed by determining the changes of surface morphology of the composites after soaking in simulated body Àuid (SBF) for 21 days. It was found that the addition of bioactive glasses into the Ti matrix results in compressive strength values comparable to cortical bone, and the incorporation of bioactive glasses to the TiO2 matrix leads to the strengthening of the materials
which was adequate for bone implants. Both Ti-BGZ and TiO2-BGZ composites showed good bioactive properties.
Keywords: Bioactive glass, Sol-gel synthesis, TiO2, Biocomposites

1. WstĊp
Istnieje grupa szkieá wykazujących zdolnoĞü do trwaáego áączenia siĊ z tkankami kostnymi organizmu ludzkiego.
WáaĞciwoĞü tĊ okreĞla siĊ jako bioaktywnoĞü. Korzystną cechą tych szkieá jest fakt, Īe stosując róĪne metody otrzymywania oraz mody¿kacjĊ skáadu chemicznego moĪna kontrolowaü ich rozpuszczalnoĞü, jak równieĪ biologiczną aktywnoĞü w tkankach organizmu ludzkiego. Zastosowanie syntezy zol-Īel, zamiast tradycyjnej metody topienia, pozwala
uzyskaü szkáa o wiĊkszym stopniu rozwiniĊcia powierzchni i zachowanych powierzchniowych grupach silanolowych,
a zatem równieĪ wiĊkszej bioaktywnoĞci [1-3]. Zespóá tak
pozytywnych cech sprawia, Īe bioszkáa moĪna stosowaü
jako skáadnik kompozytów poprawiający integracjĊ implantu z tkanką macierzystą przy jednoczesnej moĪliwoĞci sty-

mulacji tkanki macierzystej do szybszej odbudowy [4-6]. Istnieje szereg doniesieĔ literaturowych o wytwarzaniu kompozytów, w których bioszkáo topione zastosowano jako mody¿kator metali i stopów [7-9], polimerów [10-12] i ceramiki [13,
14]. Bioaktywne szkáa otrzymywane są metodą zol-Īel od lat
90-tych XX wieku; okreĞlane są mianem bioszkieá nowej generacji i są materiaáami, które z powodzeniem moĪna stosowaü jako skáadnik kompozytów dla zastosowaĔ medycznych.
Celem niniejszej pracy byáo wytworzenie kompozytów,
których osnowĊ stanowiáy:
– materiaá ceramiczny – ditlenek tytanu TiO2,
– materiaá metaliczny – tytan Ti.
Oba wybrane do badaĔ materiaáy, zarówno tytan jak i ditlenek tytanu, charakteryzują siĊ zespoáem korzystnych wáaĞciwoĞci takich jak wysoka wytrzymaáoĞü mechaniczna, odpornoĞü na korozjĊ, a takĪe dobra odpowiedĨ biologiczna
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– biozgodnoĞü. O ile biomateriaáy tytanowe stanowią przedmiot licznych badaĔ i znalazáy wiele klinicznych zastosowaĔ
(np. endoprotezy stawu biodrowego) [15], o tyle niewiele
jest doniesieĔ literaturowych wykorzystujących ditlenek tytanu jako samodzielny materiaá; najczĊĞciej stosuje siĊ go
do wytwarzania powáok tlenkowych na implantach tytanowych lub ze stali nierdzewnej [16-18].
W pracy zaproponowano zastosowanie tytanu oraz ditlenku tytanu w poáączeniu kompozytowym z bioaktywnym
szkáem pochodzenia Īelowego oczekując otrzymania materiaáów wykazujących wysoką bioaktywnoĞü oraz charakteryzujących siĊ parametrami mechanicznymi odpowiednimi do
zastosowaĔ w tkance kostnej.

2. Materiaáy i metody
Do wytworzenia kompozytów zastosowano dwa rodzaje bioaktywnych szkieá wytworzonych metodą zol-Īel (BGZ),
opisanych wczeĞniej [19], o skáadach tlenkowych przedstawionych w Tabeli 1.
Tabela 1. Skáad chemiczny bioszkieá A2 i S2.
Table 1. Chemical composition of A2 and S2 bioglasses.

Tlenek

StĊĪenie [% mol.]
A2

S2

SiO2

40

80

CaO

54

16

P2O5

6

4

Skáadnikami wyjĞciowymi do produkcji bioszkáa byáy tetraetylokrzemian (TEOS, Si(OC2H5)4), trietanolan fosforu
(TEP, OP(OC2H5)3) oraz czterowodny azotan wapnia (Ca(NO3)2·4H2O). Jako katalizatora reakcji hydrolizy i polikondensacji uĪyto roztworu HCl [21].
Do badaĔ przygotowano kompozyty z matrycą Ti (proszek ¿rmy Micron Metal Inc.) mody¿kowane 10% wag. bioaktywnych szkieá pochodzenia Īelowego (A2 lub S2) oraz
z osnową TiO2 (Anataz, PANREAC) z udziaáem 25% wag.
tychĪe szkieá. W celu wytworzenia kaĪdego rodzaju kompozytu zastosowano podobną procedurĊ, w której ujednorodnione mieszanki proszków Ti lub TiO2 z A2 lub S2, zestawione w odpowiednich proporcjach wagowych, formowano
w pastylki o Ğrednicy 10 mm poprzez prasowanie jednoosiowe pod ciĞnieniem 100 MPa. Do badaĔ wytrzymaáoĞci na
Ğciskanie przygotowano pastylki w formie walców o stosunku Ğrednicy do wysokoĞci 1:1,5. Wypraski TiO2-BGZ spiekano w temperaturze 1200°C, a Ti-BGZ w próĪni w temperaturze 1250°C przez dwie godziny. W taki sam sposób jak kompozyty wytworzono równieĪ materiaáy odniesienia TiO2 oraz
Ti. Temperatury spiekania dobrano w oparciu o obserwacje
przeprowadzone w mikroskopie wysokotemperaturowym.
Uzyskane materiaáy zostaáy scharakteryzowane pod
wzglĊdem skáadu fazowego za pomocą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej (XRD, Philips X’Pert Pro MD), a takĪe pod
wzglĊdem mikrostruktury metodą SEM/EDAX (NOVA 200,
NanoSEM). Kompozyty poddano równieĪ próbie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie stosując uniwersalną maszynĊ wytrzymaáoĞciową Zwick 1435. W celu oceny wpáywu dodatku bioszkieá na bioaktywnoĞü wytworzonych kompozytów przepro-
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wadzono test w symulowanym osoczu (SBF) przez okres 21
dni. Po tym czasie oceniano zmiany morfologii powierzchni
próbek metodą SEM/EDAX.

3. Wyniki badaĔ
Mikrostruktura powierzchni wybranych próbek kompozytowych oraz materiaáów odniesienia zostaáa przedstawiona
na Rys. 1-4. Próbka Ti charakteryzowaáa siĊ wysokim stopniem spieczenia i mikrostrukturą charakterystyczną dla spieku czystego tytanu. Dodatek bioszkieá, zarówno A2 (Rys. 2.)
jak i S2, spowodowaá zmianĊ morfologii powierzchni. Widoczne na mikrofotogra¿ach nieregularne ziarna o wyĪszym stopniu rozwiniĊcia powierzchni powstaáy prawdopodobnie w wyniku przereagowania ziaren proszków Ti i BGZ oraz utworzenia siĊ na powierzchni materiaáów tlenków.
W przypadku czystego TiO2 spiekanego w temperaturze
1200°C obserwuje siĊ jednorodną mikrostrukturĊ o zadowalającym stopniu spieczenia (Rys. 3). Materiaáy kompozytowe
charakteryzują siĊ zmianą morfologii powierzchni najprawdopodobniej spowodowaną reakcjami zachodzącymi miĊdzy matrycą TiO2 a bioszkáem (Rys. 4).
Skáad fazowy badanych materiaáów przedstawiono w Tabeli 2. Analiza rentgenowska referencyjnej próbki tytanu wykazuje obecnoĞü jednej fazy (Ti), co uzyskano dziĊki zastosowaniu atmosfery ochronnej podczas spiekania wyprasek.
Dodatek bioaktywnych szkieá do matrycy Ti spowodowaá
znaczne zmiany w skáadzie fazowym kompozytów. Gáównymi
fazami w kompozytach Ti-BGZ są tlenki, powstające prawdopodobnie w wyniku reakcji tlenu pochodzącego z rozkáa-

a)

b)
Rys. 1. Mikrofotogra¿a SEM (a) oraz analiza EDAX (b) próbki odniesienia Ti.
Fig 1. SEM image (a) and EDAX analysis (b) of reference Ti sample.
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a)

a)

b)

b)
Rys. 2. Mikrofotogra¿a SEM (a) oraz analiza EDAX (b) kompozytu Ti+10% A2.
Fig. 2. SEM image (a) and EDAX analysis (b) of Ti+10% A2 composite.

c)
Rys. 4. Mikrofotogra¿a SEM kompozytu TiO2+25%A2 (a) oraz analizy EDAX w punktach 1 (b) i 2 (c).
Fig. 4. SEM image of TiO2+25%A2 composite and EDAX analyses
in points 1 (b) and 2 (c).

a)

Tabela 2. Skáad fazowy kompozytów Ti-BGZ, TiO2-BGZ oraz materiaáów odniesienia.
Table 2. Phase composition of Ti-BGZ and TiO2-BGZ composites
and reference materials.
Materiaá

Skáad fazowy

Ti

Tytan

Ti + 10%A2

Tlenki tytanu (TiO, Ti3O)
Ti5Si3

Ti + 10%S2

Tlenki tytanu (Ti3O, TiO)
Ti5Si3

TiO2

Rutyl (TiO2)

TiO2 + 25%A2

Rytul (TiO2)
Tytanit (CaTi(SiO5))

TiO2 + 25%S2

Rutyl (TiO2)
Krystobalit (SiO2)
Tytanit (CaTi(SiO5))

b)
Rys. 3. Mikrofotogra¿a SEM (a) oraz analiza EDAX (b) materiaáu
odniesienia TiO2.
Fig. 3. SEM image (a) and EDAX analysis (b) of reference TiO2
material.
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a)

a)

b)
b)
Rys. 5. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie badanych materiaáów: a) kompozyty Ti-BGZ i Ti, b) kompozyty TiO2-BGZ i TiO2.
Fig. 5. Compressive strength of studied materials: a) Ti-BGZ composites and Ti material, b) TiO2-BGZ composites and TiO2 material.

du temperaturowego obecnych w szkle grup Si-OH- i tytanu, oraz krzemki tytanu, wskazujące na czĊĞciową reakcjĊ
proszków skáadowych kompozytów.
Obróbka temperaturowa materiaáu odniesienia TiO2 spowodowaáa otrzymanie jednej fazy – rutylu, co jest potwierdzeniem danych literaturowych wskazujących, Īe przejĞcie
anatazĺrutyl zachodzi w temperaturze ok. 600°C [18].
Badania dyfrakcyjne materiaáów TiO2-BGZ wykazaáy, Īe
obok fazy rutylu pochodzącej od ditlenku tytanu oraz krystobalitu pochodzącego ze szkáa (w przypadku kompozytów mody¿kowanych bioszkáem S2), istnieje faza wynikająca z przereagowania skáadników kompozytu – tytanit CaTi(SiO5).
Analiza wyników otrzymanych podczas próby wytrzymaáoĞci na Ğciskanie (Rys. 5) wykazuje, Īe zgodnie z oczekiwaniami matryca Ti charakteryzuje siĊ najwyĪszymi wartoĞciami
spoĞród badanych w pracy materiaáów. Jednak w przypadku
mody¿kacji matrycy Ti bioaktywnym szkáem zaobserwowano, nawet przy 10% wag. jego dodatku, gwaátowny spadek
wytrzymaáoĞci na Ğciskanie. Pomimo to, otrzymane wartoĞci,
zwáaszcza w przypadku kompozytu Ti-10%S2, odpowiadają wytrzymaáoĞci na Ğciskanie czĊĞci korowej koĞci mieszczącej siĊ w granicach 100-230 MPa. Inaczej zachowują
siĊ kompozyty na bazie ditlenku tytanu: dodatek bioszkieá
wpáywa na podwyĪszenie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie w porównaniu z czystym TiO2, przy czym wartoĞci te są zbliĪone
do wytrzymaáoĞci na Ğciskanie koĞci korowej.
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c)
Rys. 6. Mikrofotogra¿a SEM kompozytu TiO2+10%A2 po 21 dniach
inkubacji w symulowanym osoczu (a) oraz analizy EDAX w punktach 1 (b) i 2 (c).
Fig. 6. SEM image of TiO2+10%A2 composite after 21 days of incubation in simulated body Àuid and EDAX analyses in points 1 (b)
and 2 (c).

W celu oceny wáaĞciwoĞci bioaktywnych wytworzonych
materiaáów posáuĪono siĊ testem in vitro w sztucznym osoczu (SBF). Badanie przeprowadzono inkubując kompozyty
oraz materiaáy odniesienia w páynie SBF przez okres 21 dni.
Po zadanym czasie oceniano zmiany morfologii powierzchni materiaáów stosując analizĊ SEM/EDAX (wybrane wyniki
przedstawiono na Rys. 6 i 7).
Dla materiaáów kompozytowych Ti-BGZ zaobserwowano
niewielkie wytrącenia obecne na caáej powierzchni tworzyw.
Analiza EDAX pozwoliáa zidenty¿kowaü w tych obszarach
zwiĊkszoną w stosunku do próbek podstawowych koncentracjĊ Ca i P, co moĪe wskazywaü na początki krystalizacji
fosforanów wapnia. ObecnoĞü chloru, szczególnie widoczna w przypadku próbek mody¿kowanych szkáem A2, wskazuje na wytrącanie siĊ na powierzchni materiaáów chlorków,
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a)

Ti-BGZ byá to krzemek tytanu, zaĞ materiaáów TiO2-BGZ –
tytanit. Istotne rezultaty uzyskano w wyniku przeprowadzenia próby wytrzymaáoĞci na Ğciskanie. Wykazano, Īe pomimo znacznego obniĪenia parametrów wytrzymaáoĞciowych
kompozytów Ti-BGZ w porównaniu z materiaáem odniesienia, w przypadku Ti+10%S2 otrzymano wytrzymaáoĞü na Ğciskanie porównywalną z wartoĞciami mierzonymi dla czĊĞci
korowej koĞci ludzkiej. W tym zakresie równieĪ znajdowaáy
siĊ wartoĞci wytrzymaáoĞci na Ğciskanie kompozytów o osnowie TiO2. Ponadto w grupie tych materiaáów, poprzez dodatek bioaktywnych szkieá pochodzenia Īelowego, otrzymano wzmocnienie materiaáu w porównaniu do czystego TiO2.
Test przeprowadzony w symulowanym osoczu wykazaá, Īe
poprzez mody¿kacjĊ bioaktywnym szkáem, biozgodnych,
ale obojĊtnych biologicznie matryc, moĪna otrzymaü materiaáy o podwyĪszonej bioaktywnoĞci w warunkach in vitro.
Rezultaty takie wskazują, Īe istnieje duĪy potencjaá mody¿kacji osnowy ceramicznej i metalu bioaktywnymi szkáami
pochodzenia Īelowego, a w rezultacie wáaĞciwoĞci mechanicznych i bioaktywnych pozwalających w przyszáoĞci na wykorzystanie takich materiaáów jako implanty tkanki kostnej.
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Fig. 7. SEM image of TiO2+25%A2 composite after 21 days of incubation in simulated body Àuid and EDAX analyses in points 1 (b),
and 2 (c). The chemical composition at the point 3 was the same
as at the point 2.
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