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Introduction

Biocompatibility of synthetic materials after contact with 

blood is a more complex problem than a typical evaluation of 

reaction of the surface of an implant with soft or bone tissue. 

The interpretative problems of the results of medical studies 

concerning the behaviour of carbon after contact with blood 

arise, among others, from the fact that synthetic carbon with 

the graphite structure can be produced with various meth-

ods and from various substrates: solid, liquid and gaseous.  

As a result of application of various technologies of produc-

tion in dependence of the used source of carbon it is possible 

to obtain with the same hexagonal structure, but strongly 

differentiated, both in structural parameters and physic-

chemical proprieties. An essential physical factor which 

can play an important role in the evaluation of the implant 

assigned for contact with blood is the electronic structure 

of the carbonic material with the graphite structure. In this 

context, not only the surface but also the inside of the ma-

terial used for the construction of the given form of implant 

can decide about biocompatibility with blood.

Studies of the haemolytic influence are the basic tests 

in vitro of the compatibility of the material with blood. They 

allow to observe the toxic influence of the evaluated materi-

als with erythrocytes and to make their preliminary selection 

before application for clinical tests.

The purpose of the studies was the comparative evalu-

ation of the haemolytic proprieties of  selected carbon 

materials.

Materials

The following carbonic materials were used for the 

studies: reactor carbon, HOPG (highly–oriented pyrolytic 

graphite) carbon, magnetron carbon, glass-like carbon and 

LTI carbon (low–temperature isotropic carbon).

Methods

The tests were performed on human blood sampled 

for sodium citrate (1:10, V:V). The haemolytic action was 

defined by determination of the haemolysis index, meas-

urement of the haemolysis degree of erythrocytes and 

morphological evaluation of the erythrocytes [1-5]. 

Study of the haemolytic action with the method of direct 

contact

Citrate blood with the carbonic material and without 

material (control) was incubated over 4 h at temp. 37oC.  

Next, the blood was centrifuged and the plasma was sepa-
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Wprowadzenie

Biozgodność materiałów syntetycznych w kontakcie z 

krwią jest zagadnieniem bardziej złożonym, niż typowa 

ocena oddziaływania powierzchni implantu z tkanką mięk-

ką lub kostną. Problemy interpretacyjne wyników badań 

medycznych dotyczące zachowania się węgla w kontakcie 

z krwią, wynikają m.in. z faktu, że syntetyczny węgiel, o 

strukturze grafitu może być wytwarzany różnymi metodami 

i z różnorodnych substratów: stałych, ciekłych i gazowych.  

W rezultacie stosowania różnych technik wytwarzania, 

oraz w zależności od stosowanego źródła węgla, można 

otrzymać węgiel o tej samej strukturze heksagonalnej, 

jednakże silnie zróżnicowany, zarówno pod względem para-

metrów strukturalnych jak i właściwości fizyko-chemicznych.  

Istotnym czynnikiem fizycznym, który może odgrywać 

ważną rolę w ocenie implantu przeznaczonego do kontaktu 

z krwią jest struktura elektronowa materiału węglowego,  

o strukturze grafitu. W tym znaczeniu o biozgodności  

z krwią może decydować nie tylko powierzchnia, lecz rów-

nież wnętrze materiału stosowanego do konstrukcji danej 

formy implantu. 

Podstawowym badaniem in vitro zgodności materiału z 

krwią są badania działania hemolitycznego na erytrocyty. 

Pozwalają one wykazać toksyczne oddziaływanie oce-

nianych materiałów i dokonać wstępnej ich selekcji przed 

zastosowaniem do badań klinicznych.

Celem badań była porównawcza ocena właściwości 

hemolitycznych wybranych materiałów węglowych.

Materiały

Do badań użyto następujące materiały węglowe: węgiel 

reaktorowy, węgiel typu HOPG, węgiel magnetronowy, 

węgiel szklisty i węgiel typu LTI. 

Metody

Badania wykonano na krwi ludzkiej pobranej na cytry-

nian sodu (1:10, V:V). Działanie hemolityczne określono 

poprzez oznaczenie indeksu hemolizy, pomiaru odsetka 

hemolizy erytrocytów oraz ocenę morfologiczną krwinek 

czerwonych [1-5].

Badanie działania hemolitycznego metodą bezpośred-

niego kontaktu

Krew cytrynianową  z materiałem węglowym oraz bez 

materiału (kontrola) inkubowano przez 4h w temp. 37oC. 

Następnie krew wirowano i oddzielono osocze od składni-

ków krwi. W osoczu oznaczono stężenie hemoglobiny po-



22 zakrwinkowej. W oparciu o obliczony indeks hemolizy (H.I.) 

określono działanie uszkadzające materiałów węglowych na 
ludzkie krwinki czerwone. Wartość H.I. powinna mieścić się 
w zakresie od 0 do 2 [2,3].

Badanie działania hemolitycznego metodą pośredniego 

kontaktu

Izotoniczny roztwór chlorku sodu z materiałem węglowym 
oraz bez materiału inkubowano przez 24h w temp. 37oC. 

Następnie  dodano zgęszczonych erytrocytów i ponownie 
inkubowano w temp. 37oC na okres 24h. Z oznaczenia  
absorbancji w próbie badanej i kontroli obliczono odsetek 
hemolizy. Odsetek hemolizy nie może przekroczyć wartości 
3% [4,5]. Osad krwinek czerwonych poddano ocenie mikro-

skopowej. Zmiany kształt krwinek czerwonych po czasowym 
kontakcie z materiałami węglowymi określono w skali: 
„–” brak zmian; „+” małe zmiany; „++” wyraźne zmiany.

Wyniki

Indeks hemolizy wszystkich ocenianych materiałów 
węglowych był niższy od wartości 2, co świadczy o bra-

ku działania hemolitycznego. Najniższą wartość indeksu 
stwierdzono dla węgla HOPG i magnetron, a najwyższą dla 
węgla reaktorowego. W badaniach działania hemolitycznego 
z użyciem zagęszczonych krwinek czerwonych nie stwier-
dzono istotnych różnic w wartościach odsetka hemolizy. 
Średnia wartość odsetka hemolizy, bez względu na rodzaj 
użytego materiału, nie przekroczyła dopuszczalnej wartości, 
3%. Najmniejsze 

działanie hemoli-
tyczne wywoływał 
węgiel szklisty, a 
największe wę-

giel reaktorowy. 

Działanie hemo-

lityczne materia-

łów węglowych 
HOPG, magne-

tronowego i LTI 

były porównywal-
ne i mieściły się 
w granicach 0,77 

- 0,90 (TAB. 1).

Wnioski

Poszczególne materiały wykazywały niewielkie zróż-

nicowane oddziaływania na krwinki czerwone. Działanie 
hemolityczne wszystkich materiałów węglowych mieściło 
się w granicach normy. Najwyższe wartości oznaczono dla 
węgla reaktorowego, a najniższe dla węgla HOPG.
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rated from the blood elements. The extracellular haemoglob-

in concentration was determined in the plasma. The dam-

aging action of carbonic materials on human erythrocytes 

was determined on the basis of the calculated haemolysis 

index (H.I.). The value of H.I. should be contained in the 

range from 0 to 2 [2,3].

Study of the haemolytic action with the method of in-

direct contact

Isotonic solution of sodium chloride with the carbonic 

material and without material was incubated over 24h at 

temp. 37oC. Next, condensed erythrocytes were added and 

incubated again at temp. 37oC over 24h. The percentage 

of haemolysis was calculated from the absorbance deter-

mination in the tested sample and control. The haemolysis 

percentage cannot exceed the value 3% [4,5]. The sediment 

of erythrocytes was subjected to the microscopic evaluation. 

The changes of erythrocytes shape after temporal contact 

with carbon materials were determined in the scale: “- “ no 

changes, “+” small changes, “++” significant changes.

Results

The haemolysis index of all evaluated carbon materials 

was lower than value 2 which proves the lack of haemo-

lytic action. The lowest value of the haemolysis index was 

observed for HOPG carbon and magnetron carbon and the 

highest– for nuclear carbon.

In the studies of the haemolytic action with use of con-

densed erythrocytes, essential 

differences in the values of the 

haemolysis percentage were not 

observed. The mean value of 

haemolysis percentage, no mat-

ter what material was used, did 

not exceed the permissible value 

(3%). The smallest haemolytic 

action was caused by glass-like 

carbon, and the largest one – nu-

clear carbon. The haemolytic ac-

tion of carbon materials HOPG, 

magnetron carbon and LTI were 

comparable and were contained in 

the range 0.77 – 0.90% (TAB. 1).

Conclusions

Particular materials showed small differentiation of the 

action on erythrocytes. The haemolytic action of all carbon 

materials was contained in the limits of the standard. The 

highest values were determined for reactor carbon, and the 

smallest ones – for HOPG carbon.
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Material
Material

Działanie hemolityczne
 Haemolytic action

Indeks 
hemolizy

Haemolysis 
index 

[I.H.]

Odsetek 
hemolizy

Haemolysis 
percentage

[%H]

Zmiany kształtu 
 krwinek czerwo-

nych
Change of erythro-

cytes shape

nuclear carbon 1,20 ±0,05 1,82 ±0,08 +

HOPG carbon 0,41±0,03 0,87 ±0,08 -

Magnetron carbon 0,57±0,03 0,90 ±0,07 +
Glass-like carbon 0,89±0,04 0,08 ±0,01 ++

LTI carbon 0,95±0,03 0,77 ±0,05 +

TABELA 1. Badania działania hemolitycznego materiałów węglowych. 

TABLE 1. Study of the haemolytic action of carbon materials.
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