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Streszczenie

W artykule rozważano pewien aspekt transportu 

masy implantu bioceramicznego w zagadnieniach 

zespalania tkanki kostnej dla oceny postępu lecze-

nia i zdrowienia pacjenta i zasugerowano kierunek 

poszukiwania dla rozwiązania tego problemu. Zapro-

ponowano optymalizację oddziaływania wnikającej 

masy implantu w reakcji z tkanką kostną w ujęciu 

wariacyjnym polegającym na znalezieniu najbardziej 

optymalnej trajektorii procesu jego wnikania opartej na 

analizie probabilistycznej, przyjmując pewien rozkład 

energii typu beta (gaussowskie przybliżenie entropii 

boltzmanowskiej) i dobierając potencjał opóźniony 

reakcji chemicznej gwarantujący homogeniczność 

procesu zespalania masy wnikającej z ośrodkiem 

kostnym. Zaproponowana matematyczna procedura 

poszukiwania rozwiązania pozwoliła znaleźć różnicz-

kowe równanie opisujące prędkość wnikania masy 

implantu.

Słowa kluczowe: wszczepianie bioceramiki, transport 

masy bioceramicznej, rachunek variacyjny

[Inżynieria Biomateriałów, 81-84, (2008),79-82]

Wstęp

Wprowadzanie jakiegokolwiek implantu do organizmu 

żywego w celu naprawy lub uzupełnieniu uszkodzonej tkanki 

kostnej wymaga znajomości chemizmu wiązań pomiędzy tą 

naturalną tkanką a sztucznym implantem [1,2]. Biorąc pod 

uwagę tkankę kostną uformowaną zgodnie ze szczegółowy-

mi funkcjami komórek w organizmie widać, że jest to natural-

ny materiał kompozytowy ze zróżnicowanymi fazami stałymi 

i ciekłymi, który musi spełnić bardzo wysokie wymagania 

mechaniczne, a przy tym zapewnić wewnętrzny transport 

substancji odżywczych i przekazywanie informacji. 
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Abstract

Some aspect of transportation of a mass of bio 

ceramic implant in tissue osteosynthesis problems 

was considered in paper for evaluation of the treat-

ment development and patient convalescence. The 

searching procedure was also suggested for solution. 

The optimisation of a response to penetration of an 

implant mass in reaction with bone tissue in variation 

approach was proposed basing on probabilistic ana-

lysis with reception of the beta energy distribution 

(Gaussian approximation of the Boltzman’s entropy). 

Homogeneity of an osteosynthesis of a penetrating 

mass into bone tissue is guaranteed by selection of 

the dilatory potential of a chemical reaction. Proposed 

mathematical procedure allows to find differential 

formula describing the velocity of the penetration of 

an implant mass.

Keywords: bioceramic implantation, transport of 

bioceramic mass, calculus of variation

[Engineering of Biomaterials, 81-84, (2008),79-82]

Introduction

Insertion of any implant into living body for reconstruc-

tion or completing of the injury bone tissue requires of the 

knowledge of bonding chemise between natural tissue and 

an artificial implant [1,2]. Taking into account the bone tis-

sue constituted in accordance with particular functions of 

cells in the body it is visible that it is a natural composite 

with differential constant and liquid phases. It must perform 

very high mechanical requirements with simultaneous as-

sertion of an interior transport of nutritive substances and 

information transmission. 

Bones in human and other mammal bodies is gener-

ally classified into two types: cortical bone (osseous), also 
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80 Kości człowieka i innych ssaków są ogólnie klasyfiko-

wane w dwóch typach tkanki kostnej: kości korowe inaczej 

twarde oraz gąbczaste inaczej miękkie (RYS. 1). Podział 

związany jest z porowatością i ich mikrostrukturą. Kość 

korowa jest bardziej zwarta o porowatości od 5 do 10% i 

występuje w kościach długich i kręgach tworząc zewnętrzną 

osłonę dla miękkiej tkanki kostnej. Podstawową strukturą 

kości korowej jest osteon z kanałami Harvers’a. Kości 

miękkie są bardziej porowate o porowatości od 50 do 90% i 

znajdują się w końcach kości długich, w kręgach i kościach 

płaskich miednicy. Podstawową strukturą kości miękkich są 

krótkie, różnie zorientowane beleczki kostne. Razem tworzą 

spoisty i wytrzymały naturalny kompozyt [3,4]. 

Znajomość struktury i właściwości kości są niezbędne 

podczas procesu ich regeneracji w ognisku złamania. W 

procesie rozrostu dochodzi do uaktywnienia wszystkich 

komórek osteogennych z wytworzeniem włóknisto-kostnej 

kostnicy, która ulegając dalszej przebudowie tworzy kość 

grubowłóknistą, a następnie blaszkową. Rozrost kości, 

odbudowa i resorpcja oznaczają ciągłą wymianę materii 

między krwią a komórkami lub przestrzenią śródmiąższo-

wą narządów (RYS.2). Zatem, wprowadzając na przykład 

bioceramiczny implant w celu uzupełnienia ubytku układu 

kostnego, dotykamy bardzo ważnego zagadnienia transpor-

tu jego masy wchodzącej w reakcję z tkanką kostną. 

Bioceramika ze względu na swoje walory ma bardzo sze-

rokie zastosowanie w technice implantacji [5]. Takie cechy 

jak bardzo dobra biotolerancja, odporność na ścieranie, 

ściskanie, korozję oraz porowatość sprzyjają wrastaniu 

tkanek i z powodzeniem zastępują wszczepy kostne. Op-

tymalne wrastanie w strukturę kostną zapewniają pory o 

wielkości od 100 do 150µm. Zazwyczaj przeszczep kostny 

zanim zostanie przebudowany ulega resorpcji i traci swoje 

właściwości podporowe. Wszczep ceramiczny nie podlega 

tym procesom, a tym samym dobrze spełnia swoje funkcje 

mechaniczne tworzywa nośnego. 

Na potrzeby chirurgii stosuje się głownie materiały ce-

ramiczne resorbowalne w organizmie jak hydroksyapatyt, 

które biorąc udział w metabolizmie przechodzą do struktur 

tkankowych [6,7,8,9]. Inne stosowane materiały to materiały 

z kontrolowaną reaktywnością powierzchniową charaktery-

zują się tym, że ich powierzchnia wszczepu tworzy z tkan-

kami określone reakcje chemiczne powodujące połączenia 

substancji organicznych z nieorganicznymi. Są to głównie 

bioszkła służące do regeneracji w układzie sródkostnym 

[10,11]. Ostatnią grupę stanowią materiały obojętne dla 

organizmu takie jak korund i węgiel pirolityczny. 

Zastosowanie każdego z tych biomateriałów, różniących 

się przecież właściwościami tak fizycznymi jak i chemicz-

nymi, wiąże się z zagadnieniem transportu masy implantu 

wchodzącego w reakcje z tkanką kostną i jest bardzo istotne 

dla oceny postępu leczenia i zdrowienia pacjenta. 

known as compact bone and trabecular bone, also known 

as cancellous or spongy bone tissues (FIG. 1). These two 

types are classified on the basis of porosity and the unit 

microstructure. Cortical bone is much denser with porosity 

ranging between 5% and 10%. Cortical bone is found in the 

shaft of long bones and forms the outer shell around spongy 

tissue at the end of joints and the vertebrae. The basic first 

level structure of cortical bone is osteons. Trabecular bone 

is much more porous with porosity ranging anywhere from 

50 to 90%. It is found in the end of long bones, in vertebrae 

and in flat bones like the pelvis. Its basic first level structure 

is the trabeculae. Spongy part consists of short differently 

oriented trabecular bones whereas cortical ones consist of 

lamellas and osteones with Harvers’ channels. Cortical as 

well as trabecular bones form coherent and resistant natural 

composite [3,4]. 

 Knowledge of a structure and properties of bones is 

essential during remodelling and regeneration process in 

damage zone. An activation of an all osteogenous cells are 

made in proliferation process where first fibrous osseous 

callus is produced and then undergoing further reconstruc-

tion forms the thick fibrous bone and finally lamellas ones. 

Proliferation, reconstruction and resorption mean a continu-

ous exchange of substances between blood and cells or 

interstitial space of organs (FIG. 2).

Hence, inserting for instant bio ceramic implant with the 

aim of completing of a defect in bone system we touch very 

important problems of a transportation of its mass being in 

a reaction with bone tissue.                       

Bio ceramic has a very broad application in implantation 

technique due to its great advantages [5]. Such features 

as a very good bio tolerance, resistance on abrasion, 

compression, corrosion and porosity favour in growing into 

tissue and successfully replaces osseous implants. Optimal 

growing into bone structure provides pores of 100 to 150µm 

in size. Usually osseous transplant undergoes resorption 

and looses its supporting properties before reconstruction. 

Ceramic transplant does not undergo these processes and 

the same positively fulfills its mechanical functions as a 

carry matter.   

Ceramic materials as hydroxyapatite that is resorbable 

in living organism are mainly used in surgery applications 

[6,7,8,9]. They participate in metabolism processes and 

are transferred into tissue structures.  Other materials with 

controlled reactivity of a surface such bio glasses for regen-

eration of intraosseous systems characterize with the ability 

for chemical reaction with tissues forming junctions between 

organic and inorganic substances [10,11]. Corundum and 

RYS. 2.  Rodzaje tkanki łącznej w strukturze kości 
(wg: www.emc.maricopa).
FIG. 2. Type of connective tissue in structure of 
bone (from:www.emc.maricopa.edu).

RYS. 1. Struktura kości długich 
(wg: www.lead.ac.uk/chb/lectures).
FIG. 1. Structure of a long bone 

(from: www.lead.ac.uk/chb/lectures).



81pirolitic carbons belong to final group of a neutral material 

for organism, which is also used in bone surgery. 

The usage of any of these bio materials differing with 

physical as well as chemical properties is connected with 

problems of transportation of a mass of implants reacting 

with bone tissue and is very important for an evaluation of 

the treatment development and patient convalescence.

That problem can be considered from the point of view of 

an optimization of a response to penetration of an implant 

mass in reaction with bone tissue in variation approach bas-

ing on probabilistic analysis with reception of the beta energy 

distribution (Gaussian approximation of the Boltzman’s 

entropy) [12,13,14]. Homogeneity of an osteosynthesis of a 

penetrating mass into bone tissue is guaranteed by selection 

of the dilatory potential of a chemical reaction. 

Method of calculus of variation very often used in many 

physical as well as chemical processes [15,16] seems to be 

a good description for bio chemical phenomena becoming 

during convalescence of patient after bone looses due to 

complicated fracture and next tissue osteosynthesis.

The application of calculus of variation and the considera-

tion on chemical response to penetration of an implant of 

hydroxyapatite expressed in define formula of potential ϕ of 

bio chemical reaction was presented in this paper. 

Main result

To find a solution of the problem we are trying to search 

such reactions that are constant in whole process of an im-

plant penetration. Let’s consider variation from beta energy 

distribution f=E(1-E) as an approximation  f of the Boltzman’s 

entropy. We obtain the following variation:
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We programme the reaction in such a way that the 

surface density will be constant: 

Hence we have to analyse the penetration process where 

we require the following: ϕ(x,y;z)=constant, that is treated 

as a function with one variable z. 

We obtain from (1) equation (2) in the form:
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and for „Hamiltonian” :
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Zagadnienie to można rozważać z punktu widzenia 

problemów optymalizacji oddziaływania wnikającej masy 

implantu w reakcji z tkanką kostną w ujęciu wariacyjnym po-

legającym na znalezieniu najbardziej optymalnej trajektorii 

procesu jego wnikania opartej na analizie probabilistycznej 

przyjmując pewien rozkład energii typu beta (gaussowskie 

przybliżenie entropii boltzmanowskiej) [12,13,14] dobierając 

potencjał opóźniony reakcji chemicznej gwarantujący homo-

geniczność procesu zespalania masy wnikającej z ośrodkiem 

kostnym. Metoda wariacyjna, stosowana z powodzeniem dla 

wielu różnych procesów fizycznych i chemicznych [15,16] 

wydaje się być dobrym opisem dla zjawisk biochemicznych 

zachodzących w trakcie leczenia na przykład ubytku kości 

po skomplikowanym złamaniu a następnie zespoleniu kości. 

    W niniejszym artykule pokazano zastosowanie metody 

wariacyjnej w procesie chemicznego oddziaływania masy 

wnikającej z hydroksyapatytu, wyrażającym się określoną 

postacią potencjału ϕ reakcji biochemicznej.

Formalizacja zagadnienia

 Dla próby rozwiązania problemu szukamy tych oddzia-

ływań, które w całym procesie wnikania utrzymują stałość 

oddziaływań, prowadzących do reakcji. W celu analizy prob-

lemu rozważmy wariację z beta rozkładu energii f=E(1-E) 

jako przybliżenie f entropii Bolzmana. Mamy wobec tego 

wariację:
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gdzie:      , ϕ - potencjał oddziaływania         

                         biochemicznego,
 

   prędkość.

Programujemy reakcję tak, aby gęstość powierzch-

niowa procesu była stała:

Zatem pozostaje nam analiza procesu wnikania, w któ-

rym żądamy: ϕ(x,y;z)=const traktowane jako funkcja jednej 

zmiennej z. Dostajemy więc z (1) równanie (2) w postaci:
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czyli dla „Hamiltonianu” :

    

            (3)

otrzymujemy równanie Eulera:

                         

(4)

Dla założonej stałości potencjału dostajemy:
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Otrzymaliśmy formułę (5) na ruch jednostajny z ujemną 

prędkością, z której możemy wyznaczyć chwilę T ustania 

procesu, w którym ,  czyli:
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                                                   (6)

Widzimy, że potencjał moderuje głębokość wnikania masy 

implantu do momentu ustania reakcji biochemicznej. Roz-

poznanie ruchu cząstek daje nam pole prędkości we współ-
rzędnych Lagrange’a. Znając kształt pola prędkości możemy 
poprzez równanie ciągłości znaleźć pole gęstości. Powstaje 
też problem utrzymania w przybliżeniu stałej gęstości wni-
kającego medium zgodnego z gęstością kości (tutaj w osi 
z), a zatem spełnienia wspomnianego równania ciągłości: 

 
                                          (7)

gdzie:
ρ - gęstość materiału, v- prędkość procesu
W naszym przypadku mamy następujący związek 

pomiędzy gęstością zrostu kostnego i szybkością jego 
powstawania:

  
                                   (8)

Równanie to opisuje zatem kinetykę i strukturę powsta-
łego nowego obiektu kostnego, dlatego też w następnej 
kolejności musimy zadbać o odpowiedni kształt opóź-
nionego potencjału reakcji biochemicznej na drodze z(t). 
Ostatecznym celem pracy będzie znalezienie właściwego 
potencjału oddziaływania materiału implantowanego, który 
zapewni jego jednorodne lokalne wnikanie w lokalną prze-
strzeń ubytku kostnego. Procedura ta będzie już wymagała 
odpowiedniego podejścia numerycznego. 

Podsumowanie

Zaprezentowany kierunek poszukiwania szybkości 
wnikania masy implantu hydroksyapatytowego umożliwia 
szerszy wgląd w problematykę stosowania tego typu 
materiałów pomocniczych w operacjach chirurgicznych, 
mając na celu ocenę postępu leczenia i troskę zdrowienia 
pacjenta. Wnioski płynące z formalizmu ujawniają związek 
prędkości reakcji odbudowującej kości z zewnętrznym czy 
wewnętrznym potencjałem reakcji biochemicznej.

We obtain a formula (5) for constant movement with 
negative velocity from whom we can calculate moment T for 
ending of the process where , then:

  

                                                    (6)

As we can see, the potential ϕ moderates the deep of a 
penetration of an implant. Recognition of the movement of 
particles gives the velocity field in Lagrange’s co-ordinates.  
Knowing it shape it is possible to find the density field solving 
the continuity equation.

There is also other question of stabilization the constant 
density of the penetrating medium that is approximately 
consistent with the bone density (here in z axis), and then 
fulfilling the following continuity equation:  

 
                                              (7)

where: ρ-density, v- velocity
In our case we have the relationship between a density 

of the bone adhesion and velocity of its grow up:
  
                                       (8)

Equation (8) describe the kinetic and the structure of a 
new remodelled bone object, so we have to take care of 
a suitable form of the dilatory potential ϕ of a biochemical 
reaction running on the way z(t). 

The final aim of the work will be the searches of the 
suitable reaction of implant that provide it uniform local 
penetration into the space of bone lost. Such procedure will 
already needs the numerical approach.

Summary

Presented direction of a searching of the velocity of 
penetration of hydroxyapatite implant makes the broader 
possibility into inspection the problems of an application 
such help materials in surgery treatments to achieve an 
assessment for evaluation of the treatment development 
and patient convalescence. 

Concluding we reveal the relationship between the veloc-
ity of the reaction of remodelling bones with outer or inner 
potential of the biochemical reaction.
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