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Wstęp

Bioaktywne szkła i szkło – ceramika są niezwykle intere-

sującymi materiałami wykorzystywanymi w medycynie i sto-

matologii jako substytut kości. W środowisku fizjologicznym 

wytwarza się na ich powierzchni warstwa hydroksyapatytu, 

poprzez którą implant zastaje trwale połączony z kością. 

Nowa generacja tych materiałów, otrzymywanych metodą 

zol- żel charakteryzuje się podwyższoną bioaktywnością  

i może być stosowana w formie granul, pokryć oraz porowa-

tych spieków. Celem badań było otrzymanie bioaktywnych 

porowatych spieków z proszków układu CaO–SiO2–P2O5 

otrzymanych metodą zol –żel, oraz potwierdzenie ich bio-

aktywności in vivo.

Materiały i metody

Badaniom zostały poddane biomateriały pochodzenia 

żelowego o różnych składach chemicznych oznaczonych 

symbolami: S2 bioszkło o wysokiej zawartości krzemionki 

(80%mol.SiO2, 16%mol.CaO, 4%molP2O5) oraz A2 – ma-

teriał szkło–krystaliczny o wysokiej zawartości wapnia. 

Materiały te otrzymano metodą zol – żel w postaci proszków 

o frakcji 2μm. Następnie proszki poddano spiekaniu meto-

dą wypalania dodatków i osadzania masy lejnej na gąbce 

polimerowej. Spiekanie przeprowadzono w kilku etapach,  

w maksymalnej temperaturze 1200 oC. Otrzymane materiały 

zostały scharakteryzowane ze względu na skład fazowy 

(RYS.1), gęstość i porowatość otwartą (TAB.1).

W celu oceny bioaktywności otrzymanych spieków, prze-

prowadzono testy in vitro w symulowanym osoczu ludzkim 

SBF (o składzie jonowym zbliżonym do składu ludzkiego 

osocza) (RYS.2).

Do badań in vivo zostały wykorzystane porowate cylin-

dryczne próbki o wymiarach 5x5mm (średnica i wysokość) 

wykonane z S2 i A2. Otrzymane próbki zostały wszczepione 

w ubytki kostne królików. Po 3 i 6 miesiącach od zabiegu 

operacyjnego króliki uśmiercono, następnie pobrano kości 

z wypełnionym ubytkiem i poddano je ocenie radiologicznej 

(RYS.3,4) oraz analizie SEM/EDAX (RYS.5,6).

Wyniki badań

Zastosowana metoda otrzymywania bioaktywnych spie-

ków z proszków żelowych z użyciem gąbko polimerowej, 

dała dobre rezultaty, dzięki czemu otrzymano materiały  

o zadowalającej mikrostrukturze, które można stosować  

w medycynie jako implanty kości.
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Introduction

Bioactive glasses and glass-ceramics are very interesting 

materials used in medicine and dentistry as a substitute of 

bone. These materials, when in contact with the body fluids 

form on their surface a layer of hydroxyapatite, through 

which the material used as the implant, forms a permanent 

bond with the bone in a living organism [1]. New generation 

of these materials, obtained by sol-gel process, characterize 

of high bioactivity and can be used as a substitution of bone 

tissue in the various forms, as powders, coatings and porous 

sinters [2,3]. The purpose of these studies was to obtain 

bioactive porous sinters from gel-derived powders of CaO-

SiO2-P2O5 system and confirm their bioactivity in vivo.

Materials and methods

The object of examinations were gel-derived biomaterials 

of different chemical compositions designated as: S2 – high 

silica bioglass (80%molSiO2, 16%mol.CaO, 4%mol.P2O5) 

and A2 – high lime glass-crystalline material (40%mol SiO2, 

54%mol.CaO, 6%mol.P2O5). These materials were prepared 

by sol-gel method in the form of powders of 2µm grain  

fraction. Next the powders were sintered using a method of 

burning additions and deposition of the casting slip on the 

polymeric sponge. Sintering was realized in several stages, 

at the maximum temperature 1200oC. Then the obtained 

materials were characterised with respect to phase composi-

tion (FIG.1), density and open porosity (TAB.1).

In order to evaluation of  bioactivity of obtained sinters,  

test in vitro in simulated body fluid SBF (of chemical compo-

sition close to human plasma) was conducted (FIG.2). 

For in vivo examinations cylindrical porous samples of 

5x5mm dimension (diameter and height) made of S2 and 

A2 materials were used. These samples were implanted into 

bone defects of rabbit. After 3 and 6 months since the time 

of operation, the rabbits were killed and the bone prepara-

tions  were examined by means of radiological observation 

(FIGs.3,4) and  SEM/EDAX analysis (FIGs.5,6).

Results and discussion

The applied method of obtaining bioactive sinters  

from gel-derived powders using polymeric sponge has 

proved to be a good way of preparing materials with a favora-

ble microstructure for medical application as bone implants.  
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Otrzymane spieki charakteryzowały się wysoką porowa-

tością otwartą powyżej 60% oraz dużą ilością porów otwar-

tych o wymiarach od 100 do 150µm (TAB.1). Struktura taka 

sprzyja rozrostowi tkanki kostnej wewnątrz implantu.

Po spiekaniu materiał A2 wykazywał obecność fazy 

szklistej oraz hydroksyapatytu i wollastonitu jako faz kry-

stalicznych, natomiast materiał S2 zawierał fazy: szklistą, 

krzemianu wapnia oraz krystobalitu (RYS.1).

Otrzymane spieki poddane zostały badaniu w symulo-

wanym płynie fizjologicznym SBF, w celu określenia stopnia 

bioaktywności. Badania wykazały, iż jedynie w przypadku 

spieków proszków z najwyższą zawartością wapnia (A2), 

została zaobserwowana krystalizacja fosforanu wapnia na 

powierzchni (RYS.2).

Badane materiały zostały wszczepione w ubytki kostne 

królików i poddane obserwacji przez 6 miesięcy. Podczas 

tego okresu granica pomiędzy zaimplantowanymi spiekami 

S2 i A2 a tkanką kostną była niezauważalna, co dowodzi 

dobrego połączenia między tkanką a implantem przez 

warstwę hydroksyapatytu.

Z oceny obserwacji radiologicznych wynika, iż próbki S2 

były nieco lepiej powiązane z ubytkiem kostnym, nie zaob-

serwowano procesu niszczenia kości. W kilku próbkach A2 

wykazano nieznaczną osteolizę.

Z przeprowadzonych badań SEM/EDAX wynika iż spie-

ki S2 i A2 miały wpływ na odbudowę kości oraz zostały 

związane z tkanką kostną przez warstwę hydroksyapatytu. 

(RYS.5,6)

Otrzymane wyniki pokazują, że tworzenie się hydrok-

syapatytu na powierzchni biomateriału w badaniach  

w symulowanym płynie fizjologicznym SBF, nie jest niezbęd-

ne do wytworzenia trwałego wiązania pomiędzy implantem 

a kościom w warunkach in vivo.

Rezultaty badań in vivo, potwierdzają bioaktywność obu 

badanych materiałów S2 i A2.

Wnioski

1. Proszki pochodzenia żelowego z układu SiO2–CaO–P2O5 

mogą być właściwymi materiałami wyjściowymi do otrzy-

mywania wysoko porowatych spieków przeznaczonych na 

implanty.

The obtained sinters were characterized  by high open 

porosity up to 60% and the presence of high amount of 

open pores with diameter between 100 and 150µm (TAB.1).  

This structure creates favorable conditions for the bone tis-

sue to grow inside the implant. After sintering, the A2 material 

contains glassy phase, hydroxyapatite and wollastonite as 

crystalline phases, while S2 material contains glassy phase, 

calcium silicate and cristobalite (FIG.1). 

The obtained sinters were tested in vitro in simulated 

body fluid SBF in order to preliminary estimate their bioac-

tivity [4]. It has been found that only in the case of sinter of 

highest calcium concentration (A2) crystallization of calcium 

phosphates on the surface of biomaterial was observed 

(FIG.2).

The materials were implanted to rabbit bone and ob-

served during 6 months. During the observation of implanted 

sinters S2 and A2 the boundary implant-bone tissue was 

almost not noticeable which proves good fixation of the 

implant in the tissue by hydroxyapatite interface [5].

Radiological observations showed that S2 samples are 

slighty better incorporated into bone defects and osteoly-

sis (widening of bone/implant contact) was not observed. 

In a few A2 samples there were observed little osteolysis 

(FIGs.3,4).

From SEM/EDAX examinations it follows that S2 and 

A2 sinters influence likely on rebuilding of bone and both 

sinters are fixed in bone tissue by hydroksyapatite interface 

(FIGs.5,6). 

Our results showed that HAp formation on biomaterials 

surface in SBF test is not necessary to form stable bond 

between implant and bone in vivo conditions. Results of 

in vivo study confirmed the bioactivity of both examined 

materials.

Conclusions 

1. Gel derived powders of SiO2-CaO-P2O5 system are proper 

starting materials for obtaining highly porous sinters which 

can be used as bone implants.

2. The method of burning additions and deposition of the 

casting slip on the polymeric sponge allows to obtain strong 

sinters with high open porosity and open pores regularly 

distributed in the material.

3. During 14 days of in vitro test in SBF HAp formation 

occurs only on the surface of A2 sinter of high calcium 

concentration. 

4. Radiological observation and SEM/EDAX examinations 

of sinters implanted to rabbit bone defect showed their good 

fixation in bone tissue  probably by hydroxyapatite interface 

either in the case of S2 and A2 sinter.

5. Results of in vivo study confirmed the bioactivity of both 

examined materials.

6. The results of in vivo study showed that formation of HAp 

on biomaterials surface in SBF test does not exclude stable 

bond between implant and bone in in vivo conditions.

RYS. 1. Dyfraktogram proszków S2 i A2
A - apatyt, W - wollastonit, C - krystobalit.
FIG.1. X-ray diffraction patterns of A2 and S2 sinters 

A - apatite, W - wollastonite, C - crystobalite.
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TABELA 1. Gęstość helowa i porowatość otrzy-

manych materiałów.
TABLE 1. Helium density and porosity of the ob-

tained materials.

S2 A2

Gęstość helowa / Helium density [g/cm3] 2,9 3,5

Porowatość otwarta / Open porosity [%]) 38.2 60.8

Porowatość ogolna / Total porosity [%] 55,0 77,8
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RYS.3. Obserwacja radiologiczna ubytku kostne-

go wypełnionego materiałem S2. Implant szczelnie 
i trwale połączony z tkanką kostną.
FIG.3. Radiological observation of rabbit bone 
filled with S2 material. The implant was overgrown 
tightly with osseous tissue.

 S2 sinter 

RYS.2. Morfologia powierzchni oraz analiza EDAX spieku A2 przed (a) i po (b) 7 dniach kontaktu z płynem 
fizjologicznym.
FIG.2. SEM observation and EDAX analysis of A2 sinter before (a) and  after (b) 7 days contact with SBF.

 A2 sinter 

RYS.4. Obserwacja radiologiczna ubytku kostne-

go wypełnionego A2. Trwałe połączenie implantu 
z kością, widoczny jest jednak niewielki obszar 
osteolityczny.
FIG.4. Radiological observation of rabbit bone 
filled with A2 material. The implant was fixed 
in bone, but there was visible a little place with 
osteolysis.



51

2. Metoda wypalania dodatków i osadzania masy lejnej 

na gąbce polimerowej pozwala uzyskać wytrzymałe spieki 

z wysoką porowatością otwartą, z porami równomiernie 

rozmieszczonymi w materiale.

3. Po 14 dniach inkubacji w symulowanym płynie fizjologicz-

nym SBF, jedynie na spiekach z wysoką zawartością wapnia 

A2 zaobserwowano powstawanie hydroksyapatytu.

4. Przeprowadzona ocena radiologiczna oraz analiza SEM/

EDAX ubytków kostnych z wypełnieniem, obrazuje dobre 

wiązanie z tkanka kostną prawdopodobnie poprzez warstwę 

hydroksyapatytu, zarówno w przypadku S2 jak i A2.

5. Rezultaty badań in vivo potwierdziły bioaktywność obu 

materiałów.

6. Wyniki badań in vivo wskazują, iż do wytworzenia trwa-

łego wiązania pomiędzy implantem a kością w warunkach 

in vivo, nie jest konieczne powstawanie hydroksyapatytu na 

powierzchni biomateriału w testach w symulowanym płynie 

fizjologicznym SBF.
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RYS.5. Morfologia powierzchni kości z wypełnie-

niem S2; i–implant, k-kość, strzałki–granica faz. 
Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem. 
Obraz mikroskopowy SEM w systemie CAMEO.
FIG.5. SEM observation  the area of implanted S2 
material; i-implant, k-bone, arrows-interface area. 
All surface was covered with HAp.

RYS.6. Morfologia powierzchni kości z wypełnie-

niem A2; i–implant, k–kość, strzałki–granica faz, 
a–naczynie krwionośne. 
Obraz mikroskopowy SEM w systemie CAMEO. 
FIG.6. SEM observation the area of implanted 
A2 material; i-implant, k-bone, arrows - interface 
area, a–blood vessel. All surface was covered 
with HAp.
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