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Ocena w³aœciwoœci fizykochemicznych
i cytotoksycznoœci opracowanych

cementów wapniowofosforanowych
do wype³nienia ubytków kostnych
w zastosowaniach medycznych

Badania przeprowadzono pod k¹tem oceny w³aœciwoœci fizykochemicznych,
biozgodnoœci i cytotoksycznoœci cementów wapniowofosforanowych do
iniekcyjnego wype³niania ubytków koœci w zastosowaniach medycznych.
Wszystkie otrzymane cementy zosta³y porównane w niektórych zakresach:
czasu wi¹zania, wytrzyma³oœci na œciskanie, zarabialnoœci, podatnoœci na
iniekcjê i integralnoœci w œrodowisku symuluj¹cym p³yn fizjologiczny (SBF).
Oceniono cytotoksycznoœæ cementów w bezpoœrednim kontakcie z niektóry-
mi fibroblastami mysimi 3T3 Balb/C, przy czym udowodniono, ¿e mo¿na po-
prawiæ ich w³aœciwoœci przez modyfikacjê sk³adów i otrzymaæ iniekcyjne,
biozgodne cementy odpowiednie do zastosowañ klinicznych.

1. Wprowadzenie

Wspó³czesna chirurgia kostna korzysta w codziennej praktyce z biomateria³ów

okreœlanych jako cement [9]. Cementy stosowane s¹ do mocowania endoprotez

stawów w ortopedii, wype³nieñ ubytków kostnych powstaj¹cych w wyniku ura-

zów i chorób uk³adu kostnego, takich jak reumatyzm i osteoporoza, oraz
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w przypadku tworzenia siê cyst i nowotworów. Rolê cementów w chirurgii kost-

nej mo¿na sprowadziæ do dwóch zasadniczych zastosowañ:

• mocowania endoprotez stawów;

• œcis³ego wype³niania przestrzeni ubytków kostnych.

Wspó³czeœnie szeroko stosowane cementy kostne wytwarzane na bazie polime-

takrylanu metylu (PMMA) posiadaj¹ istotne zalety, jak: szybki czas wi¹zania,

du¿¹ wytrzyma³oœæ na œciskanie i nierozmywalnoœæ przez krew; ale obok zalet

wystêpuje jednak wiele udokumentowanych wad, jak reakcja egzotermiczna

wi¹zania, podczas której dochodzi do znacz¹cego lokalnego wzrostu temperatu-

ry powoduj¹cego nekrozê komórek, sk³onnoœæ do depolimeryzacji, kruchoœæ

oraz koniecznoœæ wykonywania reoperacji z powodu obluzowania siê endopro-

tezy. Cementy PMMA, choæ uwa¿ane za biozgodne, po wszczepieniu wywo³uj¹

stany zapalne. W tej sytuacji wci¹¿ prowadzi siê badania, by poprawiæ ich

w³aœciwoœci, ale równoczeœnie poszukuje siê mo¿liwoœci zast¹pienia u¿ywanych

cementów innymi, przynajmniej w niektórych zastosowaniach klinicznych.

W ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu oœrodków na œwiecie s¹

cementy wapniowofosforanowe i wiele z nich ostatnio wprowadzono na rynek.

Jednak¿e cementy te nie mog¹ byæ stosowane w miejscach nara¿onych na du¿e

obci¹¿enia, chocia¿ czynione s¹ starania o poprawê ich w³aœciwoœci mechanicz-

nych. Jednoczeœnie pojawi³o siê zapotrzebowanie na cementy, które mog³yby

byæ aplikowane iniekcyjnie podczas zabiegów ma³o inwazyjnych, jak niektóre

zabiegi w chirurgii krêgos³upa czy kolana [1].

Cementy wapniowofosforanowe s¹ otrzymywane z proszków, bêd¹cych mie-

szanin¹ fosforanów wapnia, aktywowanych wod¹ lub wodnymi roztworami nie-

organicznych lub organicznych soli. Wi¹zanie zachodzi poprzez rozpuszczanie

jednych fosforanów i str¹canie innych. Cementy wapniowofosforowe s¹ nie tyl-

ko biozgodne, ale i bioaktywne, resorbowalne in vivo i zastêpowane stopniowo

przez nowotworzon¹ tkankê kostn¹. Szybkoœæ resorpcji cementów wapniowofos-

foranowych zale¿y od ich sk³adu, bowiem fosforany wapnia mo¿na uszerego-

waæ wed³ug malej¹cej rozpuszczalnoœci:

MCPM > DCPD > DCP > TTCP > aTCP > bTCP >>> HA.

Natomiast hydroksyapatyt jest najbardziej stabilnym fosforanem wapnia w œro-

dowiskach lekko kwasowych, lekko zasadowych czy te¿ obojêtnych. Zasado-

woœæ fosforanów wapnia wzrasta w kolejnoœci:

MCPM < DCPD lub DCP < aTCP lub bTCP< HA i TTCP.

Stosowanie cementów wapniowofosforanowych – w porównianiu z blokami czy

granulami z syntetycznego hydroksyapatytu – daje du¿¹ korzyœæ: mog¹ byæ apli-

kowane w stanie plastycznym in situ, co umo¿liwia optymalne, szczelne

wype³nienia ubytków o nieregularnych kszta³tach.
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Aby cement móg³ byæ stosowany klinicznie, powinien spe³niaæ takie wymagania,

jak: wykazywaæ biozgodnoœæ, charakteryzowaæ siê odpowiednim czasem wi¹za-

nia i stosunkowo szybkim wzrostem wytrzyma³oœci po aplikacji, stabilnoœci¹

w œrodowisku fizjologicznym oraz podatnoœci¹ na iniekcjê. Optymalny uk³ad

powstaje wówczas, gdy cementy wykazuj¹ dzia³anie osteokondukcyjne, czyli

umo¿liwiaj¹ osteoindukcyjne wrastanie tkanki kostnej, tzn. pobudzaj¹ tworzenie

koœci poprzez dostarczanie substancji koœciotwórczych, oraz dzia³aj¹ osteogennie

– zapewniaj¹ integralnoœæ struktury. I dlatego te¿ prowadzone prace (w ramach

realizowanego w latach 2004–2007 projektu badawczego nr 4 T 08D 024 25 pt.

„Ceramiczne cementy kostne”) ukierunkowane by³y na opracowanie cementów

spe³niaj¹cych te wymagania.

Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badañ fizykochemicznych opracowa-

nych cementów, oraz ich cytotoksycznego oddzia³ywania na fibroblasty mysie.

W ramach projektu, oprócz Instytutu, równie¿ w Warszawskim Uniwersytecie

Medycznym przeprowadzono badania in vitro nad opracowanymi cementami

w kontakcie z osteoblastami izolowanymi z tkanki ludzkiej, a w Akademii Me-

dycznej we Wroc³awiu badania in vivo implantacji cementów do tkanki kostnej

królików. Wyniki tych badañ s¹ przedmiotem odrêbnych publikacji.

2. Materia³y
Badaniami objêto optymalizacjê warunków syntezy w fazie sta³ej w procesach

wysokotemperaturowych polimorficznych odmian ortofosforanu wapnia (aTCP

i bTCP) oraz fosforanu tlenku wapnia (TTCP) i sk³ad fazowy produktów syn-

tez. Odpowiednie produkty syntez, oraz takie jak MCPM i/lub DCP i/lub

DCPD wytworzone w wyniku str¹cania z roztworów, wykorzystano do przygo-

towania komponentów proszkowych cementów. Komponenty przygotowano

wiêc z ró¿nych fosforanów i o ró¿nym udziale wagowym, a w konsekwencji

o ró¿nym stosunku molowym Ca/P. Tabela 1 przedstawia wzory chemiczne

i oznaczenia skrótowe oraz nazwy zastosowanych fosforanów wapnia.

Jako p³yny do aktywacji komponentów proszkowych stosowano wodê lub roz-

twory wodne soli nieorganicznych albo kwasów organicznych pochodzenia na-

turalnego lub ich soli.

Spoœród wielu opracowanych cementów w niniejszej publikacji prezentowane

s¹ badania szeœciu cementów, które w pierwszym etapie badañ uznano za

spe³niaj¹ce ustalone kryteria przydatnoœci, bior¹c pod uwagê ich czasy wi¹zania

i osi¹gane wytrzyma³oœci na œciskanie. Jednak w dalszych badaniach – jak podat-

noœci na aplikacjê iniekcyjn¹ czy integralnoœci struktury cementów w kontakcie

z p³ynem fizjologicznym przed zwi¹zaniem – dla czterech spoœród nich nie uzy-

skano satysfakcjonuj¹cych wyników. St¹d te¿ podjêto starania o modyfikacje

ich sk³adu poprzez wprowadzenie dodatków poprawiaj¹cych takie cechy, jak
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zarabialnoœæ, podatnoœæ na iniekcjê i kohezjê [3,5–7,11]. W ramach realizacji

projektu przeprowadzono badania w szerokim zakresie, stosuj¹c wiele ró¿nych

substancji i modyfikuj¹c sk³ady tych cementów. Cel osi¹gniêto poprzez zmianê

p³ynu wi¹¿¹cego, jak to mia³o w przypadku cementów C i J/I czy wprowadze-

nie dodatku alginianu sodu do komponentu proszkowego, jak w przypadku ce-

mentu K i I. W tabeli 2 przedstawiono sk³ady opracowanych cementów B i H

oraz K, I, C, J/I przed i po modyfikacji.

T a b e l a 2

Sk³ady badanych cementów wapniowofosforanowych

Symbol
cementu

Proszek [% wag.]

P³yn
aTCP bTCP DCP DCPD HA CaCO

 

alginian
sodu

B 90,1 – 6,6 3,3 – – – Roztwór bursztynianu

sodu – 12% wag.

H 98,0 – – – 2,0 – – Roztwór Na
!

HPO
"

–

3% wag.

K 78,0 17,0 – 5,0 – – – Roztwór bursztynianu

sodu – 12% wag.
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T a b e l a 1

Fosforany wapnia – sk³adniki komponentów proszkowych opracowywanych cementów

Oznaczenie
skrótowe

Nazwa Wzór chemiczny Obszar stosowania

MCPM Dwuwodorofosforan wapnia

monohydrat

Ca(H
!

PO
"

)
!

·H
!

O Zastosowany w niewielkich

udzia³ach wagowych w nielic-

znych cementach

DCPD Wodorofosforan wapnia

dihydrat

CaHPO
"

·2H
!

O Sk³adnik wielu próbnych ce-

mentów

DCP Wodorofosforan wapnia CaHPO
"

Sk³adnik wielu próbnych ce-

mentów, jak i stosowany do

otrzymywania aTCP, bTCP

i TTCP

aTCP Wysokotemperaturowa odmiana

polimorficzna

ortofosforanu wapnia

a-Ca
 

(PO
"

)
!

Zasadniczy sk³adnik

wiêkszoœci próbnych

cementów

bTCP Niskotemperaturowa odmiana

polimorficzna ortofosforanu

wapnia

b-Ca
 

(PO
"

)
!

Sk³adnik kilku próbnych

cementów

TTCP Fosforan tlenku wapnia Ca
"

P
!

O
#

Zasadniczy sk³adnik kilku

próbnych cementów

HA Hydroksyapatyt Ca
$

(PO
"

)
 

(OH) Zastosowany w niewielkich

udzia³ach wagowych jako

nukleator krystalizacji



Symbol
cementu

Proszek [% wag.]

P³yn
aTCP bTCP DCP DCPD HA CaCO

 

alginian
sodu

K-0,25 alg. 77,80 16,96 – 4,99 – – 0,25 Roztwór bursztynianu

sodu – 12% wag.

I 90,01 – 3,33 3,33 – 3,33 – Roztwór bursztynianu

sodu – 12% wag.

I-1,0 alg. 89,1 – 3,3 3,3 – 3,3 1,0 Roztwór bursztynianu

sodu – 12% wag.

C-w 90,0 – – 10,0 – – – Woda destylowana

C-0,1 gl. 90,0 – – 10,0 – – – Roztwór gliceryny –

0,1% wag.

J/I 56,8 – 39,9 – – 3,3 – Woda destylowana

J/I - 2,5dek. 56,8 – 39,9 – – 3,3 – Roztwór dekstranu

sodu – 2,5% wag.

3. Metody badawcze

3.1. Oznaczanie czasu wi¹zania cementów

Koñcowy czas wi¹zania oznaczano technik¹ ig³ow¹ w temperaturze 37 C, tak

jak dla cementów stomatologicznych [8].

3.2. Oznaczanie wytrzyma³oœci na œciskanie opracowanych
cementów

Wytrzyma³oœæ na œciskanie oznaczano sposobem jak dla cementów stomatologi-

cznych [8]. Dla ka¿dego cementu przygotowano po szeœæ próbek w kszta³cie

walców o œrednicy 4 mm i wysokoœci 6 mm. Po zwi¹zaniu cementy by³y prze-

trzymywane w roztworze Ringera. Po up³ywie 24 h próbki cementów poddano

œciskaniu, a¿ do zniszczenia, przy u¿yciu uniwersalnej maszyny wytrzy-

ma³oœciowej (Lloyd LR 10K) z szybkoœci¹ posuwu g³owicy 0,7mm/min.

Wytrzyma³oœæ na œciskanie, C, w megapaskalach, obliczono stosuj¹c równanie (1):

, (1)

gdzie:

P – maksymalna przy³o¿ona si³a [N];

d – zmierzona œrednica próbki [mm].
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3.3 Ocena zarabialnoœci cementów
oraz ich podatnoœci na iniekcjê
i integralnoœci w œrodowisku

symulowanego p³ynu fizjologicznego (SBF)

Ocenê podatnoœci na iniekcjê cementów wykonywano wed³ug w³asnej metody.

Cementy przenoszono z p³ytki szklanej do odpowiednich strzykawek, z których

wyt³aczano je, stosuj¹c nacisk rêczny, do szalek Petriego z p³ynem symu-

luj¹cego naturalne œrodowisko organizmu (SBF). Ka¿dorazowo wyjœciowa ob-

jêtoœæ cementów poddawanych iniekcji wynosi³a 2 ml i za ka¿dym razem oce-

niano objêtoœæ wyt³oczonego cementu do objêtoœci masy cementu pozostaj¹cej

w strzykawce. Cementy poddawano tak¿e ocenie wizualnej pod k¹tem integral-

noœci struktury.

3.4. Badania cytotoksycznoœci
metod¹ bezpoœredniego kontaktu
cementów z fibroblastami mysimi

Badania cytotoksycznoœci przeprowadzono wed³ug PN-EN ISO 10993 „Biolo-

giczna ocena wyrobów medycznych. Czêœæ 5: Badania in vitro cytotoksycz-

noœci” [7]. Zastosowano metodê bezpoœredniego kontaktu próbek cementów z

jednowarstwow¹ hodowl¹ komórek fibroblastów mysich 3T3/Balb, otrzyma-

nych z Banku Tkanek Instytutu Immunologii i Terapii Doœwiadczalnej PAN we

Wroc³awiu. Próbki cementów przygotowane w formie kr¹¿ków o œrednicy

10 mm i wysokoœci 1,5 mm zosta³y uprzednio poddane sterylizacji radiacyjnej.

Hodowlê komórek prowadzono w p³ynie hodowlanym Eagle’a z dodatkami:

10-procentowej inaktywowanej (30 min, 56°C) surowicy cielêcej, 100 j/ml pe-

nicyliny, 100 µg/ml streptomycyny i 2mM/ml L-glutaminy w temp. 37°C, w

atmosferze 5-procentowego CO
 

. Komórki przeszczepiano, stosuj¹c roztwór

0,05-procentowej trypsyny z 0,02-procentowym EDTA w PBS, o pH 7,2. Na

przygotowan¹ hodowlê komórek nak³adano próbne cementy i inkubowano w temp.

37°C, w atmosferze 5-procentowego CO
 

. Ka¿dy cement oceniano w trzech

powtórzeniach.

Zmiany iloœciowe i morfologiczne w wyhodowanych komórkach po kontakcie

z badanymi cementami oceniono po 24, 48 i 72 h w odwróconym mikroskopie

kontrastowo-fazowym. W celu okreœlenia iloœci martwych komórek zastosowa-

no barwienie b³êkitem trypanu. Stopieñ toksycznoœci badanych cementów oce-

niono na podstawie zmian w morfologii komórek, ich prze¿ywalnoœci i zdol-

noœci do proliferacji wed³ug kryteriów podanych w tab. 3.
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T a b e l a 3

Stopnie toksycznoœci testu kontaktu bezpoœredniego

Stopieñ Toksycznoœæ Opis zmian w hodowlach

0 brak Pojedyncze wewn¹trzcytoplazmatyczne ziarnistoœci; nie stwierdza siê

lizy komórek

1 s³abe Oko³o 20% komórek zaokr¹glonych, obkurczonych, odklejaj¹cych siê

od pod³o¿a, bez zagêszczeñ cytoplazmy; pojedyncze komórki rozer-

wane

2 umiarkowana Oko³o 50% komórek zaokr¹glonych, bez ziarnistoœci, rozleg³a liza

komórek i puste przestrzenie miêdzy komórkami

3 œrednia Oko³o 70% komórek zaokr¹glonych; komórki uleg³y lizie

4 silna Prawie ca³kowicie zniszczona hodowla komórkowa

Analizê statystyczn¹ wykonano z wykorzystaniem testu t-Studenta. Przyjêto, ¿e

wspó³czynniki korelacji s¹ istotne przy: p<0,05; p<0,01; p<0,001.

4. Wyniki i dyskusja

4.1. Wyniki badañ czasu wi¹zania opracowanych cementów

Obecnie brakuje uregulowañ normowych okreœlaj¹cych metody badañ fizyko-

chemicznych, dotycz¹cych cementów do wype³niania ubytków kostnych.

Wed³ug J. Khairouna [5] praktyka kliniczna okreœla nastêpuj¹ce wymagania dla

cementów do wype³niania ubytków kostnych:

• cement powinien zwi¹zaæ w czasie krótszym ni¿ 15 min;
• wytrzyma³oœæ na œciskanie cementu powinna wynosiæ co najmniej 30 MPa.

Wyniki badañ czasu wi¹zania opracowanych cementów przedstawiono na ryc. 1.
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Ryc. 1. Czas wi¹zania cementów



Wszystkie badane cementy wi¹za³y w przedziale 8–15min, co jest bardzo ko-

rzystne na tle danych literaturowych. Najd³u¿sze czasy wi¹zania wykaza³y ce-

menty C-w, H i I-1,0 alg. (ryc. 1).

4.2. Wyniki badañ wytrzyma³oœci na œciskanie opracowanych
cementów

Wyniki badañ wytrzyma³oœci na œciskanie opracowanych cementów przedsta-

wia ryc.2.

Jak ju¿ wspomniano, minimaln¹ wartoœci¹ wytrzyma³oœci na œciskanie, akcepto-

wan¹ przez klinicystów, wed³ug danych literaturowych jest 30 MPa. Uzyskane

wyniki badañ przedstawione na ryc. 2 dowodz¹, ¿e wszystkie badane cementy

przekraczaj¹ ten poziom. Najwy¿sz¹ wytrzyma³oœci¹ na œciskanie charakteryzo-

wa³y siê cementy oznaczone symbolami H, B i C-w.

4.3. Omówienie obserwacji podatnoœci na iniekcje
i integralnoœci struktury opracowanych cementów

wapniowofosforanowych w kontakcie z SBF

W przypadku cementów B i H nie stwierdzono potrzeby modyfikacji ich sk³adu,

poniewa¿ cementy te ³atwo wyciska siê ze strzykawki i wykazuj¹ zwartoœæ struk-

tury po iniekcji do p³ynu SBF. Natomiast dla cementu K celowa by³a modyfika-

cja sk³adu, by ograniczyæ rozmywalnoœæ w SBF, co przedstawiaj¹ ryc. 3 i 4.
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Ryc. 2. Wytrzyma³oœæ na œciskanie cementów po 24 h przetrzymywania w SBF



Mo¿na stwierdziæ, ¿e cel zwi¹zany z ograniczeniem rozmywalnoœci cementu K

w SBF zosta³ osi¹gniêty poprzez wprowadzenie alginianu sodu do komponentu

proszkowego tego cementu w iloœci 0,25% wag. Ta sól sodowa kwasu algino-

wego jest ³atwo rozpuszczalna w wodzie, natomiast w œrodowisku reakcji

wi¹zania cementu wapniowofosforanowego przez reakcjê z jonami wapnia pra-

wdopodobnie powstaje trudnorozpuszczalny ¿el, co ogranicza zdolnoœæ penetra-

cji cementów przez SBF.

Równie¿ cement I wymaga³ modyfikacji. Wykonano szereg prób i stwierdzono,

¿e poprawê kohezji cementu I mo¿na uzyskaæ równie¿, jak dla cementu K, po-

przez wprowadzenie alginianu sodu do komponentu proszkowego. Równie¿ in-

teresuj¹ce wyniki uzyskano dla cementu I modyfikowanego dodatkiem glicery-

ny do p³ynu.

Stosunkowo ³atwo zarabia³ siê cement C, lecz po wyciœniêciu ze strzykawki

rozmywa³ siê w SBF – st¹d podjêto tak¿e badania nad modyfikacj¹ jego sk³adu.

Najwy¿ej oceniono cement zarabiany roztworem wodnym gliceryny, chocia¿

korzystn¹ ocenê uzyska³o równie¿ zastosowanie wody do jego aktywacji. Ce-

ment C zarabiany 30% wag. roztworu cytrynianu sodu i cement C z p³ynem za-

wieraj¹cym 0,1% wag. gliceryny przedstawiaj¹ ryc. 5 i 6.

Równie¿ zmodyfikowano sk³ad cementu J/I. Wykonano wiele badañ i stwier-

dzono, ¿e po zastosowaniu roztworu wodnego soli dekstranu do zarabiania kom-

ponentu J/I otrzymuje siê cement o bardzo ³atwej zarabialnoœci, który nie roz-

mywa siê w SBF.
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Ryc. 4. Cement K z dodatkiem alginianu

sodu (0,25% wag.) zarabiany wodnym

roztworem bursztynianu sodu (12% wag.)

Ryc. 3. Cement K zarabiany wodnym

roztworem bursztynianu sodu (12% wag.)



Ryciny 7 i 8 przedstawiaj¹ zachowanie cementów J/I i J/I-2,5 dek. w SBF.
Widoczny na ryc. 7 cement J/I zarabiany wod¹ nie rozmywa siê w SBF, ale zmi-
ana p³ynu na roztwór wodny soli dekstranu w iloœci 2,5% wag. powoduje du¿¹
³atwoœæ homogenizacji masy cementowej, która podczas wyciskania ze strzykawki
wykazuje du¿¹ plastycznoœæ. Rycina 8 przedstawia d³ugie jednolite pasmo ce-
mentu z ³atwoœci¹ tworz¹ce pêtle i zawijasy, a jednoczeœnie nie deformuj¹ce siê,
nie ³ami¹ce, jak równie¿ nie rozpadaj¹ce siê na drobniejsze kawa³ki.
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Ryc. 8. Cement J/I zarabiany wodnym

roztworem soli dekstranu (2,5% wag.)

Ryc. 7. Cement J/I zarabiany wod¹

Ryc. 6. Cement C zarabiany roztworem

gliceryny (0,1% wag.)
Ryc. 5. Cement C zarabiany roztworem

cytrynianu sodu



Najlepsze rezultaty poprawy plastycznoœci cementu J/I uzyskano zatem

z p³ynem bêd¹cym roztworem soli dekstranu w iloœci 2,5% wag., co jest bardzo

korzystne, gdy¿ dekstran zdolny jest do stymulowania wzrostu osteoblastów i mo¿e

byæ pomocny we wspomaganiu metabolizmu koœci.

4.4. Wyniki badañ cytotoksycznoœci hodowli fibroblastów
mysich po 24, 48 i 72 h kontaktu z opracowanymi cementami

W tabeli 4 przedstawiono wyniki badañ cytotoksycznoœci w hodowli fibroblastów

mysich 3T3Balb/C po 24, 48 i 72 h w kontakcie z cementami B i H. W hodow-

lach po kontakcie i w hodowlach kontrolnych komórki przylega³y do pod³o¿a

i mia³y prawid³owe cechy morfologiczne. We wszystkich hodowlach stwierdzono

komórki w podzia³ach. Nie stwierdzono aglutynacji, wakuolizacji, oddzielania od

pod³o¿a ani lizy b³on komórkowych. Proliferacja komórek w hodowlach kontrol-

nych i z cementami by³a prawid³owa. Gêstoœæ komórek w hodowlach po konta-

kcie z cementami by³a wy¿sza w porównaniu do gêstoœci komórek w hodowlach

kontrolnych. Odsetek komórek martwych po 72 h w hodowlach z badanymi ce-

mentami by³ ni¿szy od odsetka komórek martwych w hodowlach kontrolnych. Po

ka¿dym badanym okresie w p³ynach hodowlanych obserwowano w pobli¿u pró-

bek liczne drobiny zdegradowanych cementów. Stwierdzono, ¿e degradacja zwiê-

ksza³a siê z up³ywem czasu i by³a najwiêksza po 72 h.

T a b e l a 4

Zmiany cytotoksyczne w hodowli fibroblastów mysich w kontakcie z cementami B i H

Parametr
Czas badania

[h]

Rodzaj cementu

cement B kontrola cement H kontrola

Zmiany morfologiczne

24 n. s. n. s. n. s. n. s. 

48 n. s. n. s. n. s. n. s. 

72 n. s. n. s. n. s. n. s. 

Gêstoœæ komórek

[ml x 10!]

24 0,82±0,026 0,76±0,030 0,84±0,026 

 

0,76±0,030

48 1,46±0,314 1,28±0,230 1,38±0,243 1,28±0,230

72 2,46±0,307 2,1±0,353 2,50±0,360 2,1±0,353

Komórki martwe

[%]

24 0 0 0 0

48 0 0 0 0

72 1 3 1 3

Stopieñ toksycznoœci

24 0 0 0 0

48 0 0 0 0

72 0 0 0 0

n. s. – nie stwierdzono.
  – istotna ró¿nica dla p<0,05.
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Zmiany cytotoksyczne w hodowli fibroblastów mysich 3T3Balb/C po 24, 48

i 72 h w kontakcie z cementami K-0,25 alg. i K przedstawia tab. 5.W hodow-

lach po kontakcie 24-, 48- i 72-godzinnym z próbkami cementu kostnego K

i K-0,25 alg. oraz w hodowlach kontrolnych komórki przylega³y do pod³o¿a

i mia³y prawid³owe cechy morfologiczne. We wszystkich hodowlach stwierdzo-

no komórki w podzia³ach. Nie stwierdzono aglutynacji, wakuolizacji, oddziela-

nia od pod³o¿a ani lizy b³on komórkowych. W p³ynie hodowlanym widoczna

by³a niewielka iloœæ wyp³ukanych drobin próbki. Proliferacja komórek w hodo-

wlach kontrolnych i po kontakcie z cementami by³a prawid³owa. Gêstoœæ ko-

mórek w hodowlach po kontakcie 48- i 72-godzinnym z cementami K i K- 0,25

alg. by³a nieistotnie wy¿sza od gêstoœci komórek w hodowlach kontrolnych.

T a b e l a 5

Zmiany cytotoksyczne w hodowli fibroblastów mysich w kontakcie
z cementami K-0,25 alg. i K

Parametr
Czas badania

[h]

Rodzaj cementu

cement
K-0,25 alg.

kontrola cement K kontrola

Zmiany morfologiczne

24 n. s. n. s. n. s. n. s. 

48 n. s. n. s. n. s. n. s. 

72 n. s. n. s. n. s. n. s. 

Gêstoœæ komórek

[ml x 10!]

24 0,76±0,08 0,82±0,02 0,78±0,03 0,76±0,03

48 1,46±0,09 1,36±0,02 1,30±0,2 1,28±0,2

72 2,42±0,07 2,2±0,15 2,20±0,3 2,1±0,3

Komórki martwe
[%]

24 0 0 0 0

48 0 0 0 0

72 1 1 2 3

Stopieñ toksycznoœci

24 0 0 0 0

48 0 0 0 0

72 0 0 0 0
 n. s. – nie stwierdzono.
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Ryc. 10. Hodowla fibroblastów mysich

3T3 Balb/C po 48-godzinnym

kontakcie z cementem B

Ryc. 9. Kontrola hodowli fibroblastów

mysich 3T3 Balb/C po 48-godzinnym

kontaktcie z cementem B



Tabela 6 przedstawia zmiany cytotoksyczne w hodowli fibroblastów mysich

3T3Balb/C po 24-, 48- i 72-godzinnym kontakcie z cementami I-1,0 alg. i I.

T a b e l a 6

Zmiany cytotoksyczne w hodowli fibroblastów mysich w kontakcie
z próbkami cementów I-1,0 alg. i I

Parametr
Czas badania

[h]

Rodzaj cementu

cement

I-1,0 alg.
kontrola

cement

I
kontrola

Zmiany morfologiczne

24 n. s. n. s. n. s. n. s. 

48 n. s. n. s. 

7% komórek
obkurczonych,
odklejonych
od pod³o¿a

n. s. 

72 n. s. n. s. 

30% komórek
obkurczonych,
odklejonych
od pod³o¿a,
aglutynacja

n. s. 

Gêstoœæ komórek

[ml x 10!]

24 0,68±0,02 0,72±0,01 0,72±0,02 0,76±0,03

48 0,78±0,02  1,1±0,17 0,98±0,1 1,24±0,15

72 0,98±0,03   1,3±0,1 1,36±0,7  2,0±0,07

Komórki martwe

[%]

24 0 0 0 0

48 1 0 5 0

72 1 0 15 0

Stopieñ toksycznoœci

24 0 0 0 0

48 0 0 1 0

72 0 0 2/3 0
 n. s. – nie stwierdzono.
  – istotna ró¿nica dla p<0,05.
   – istotna ró¿nica dla p<0,01.
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Ryc. 12. Hodowla fibroblastów mysich

3T3 Balb/C po 48-godzinnym kontakcie

z cementem K-0,25 alg.

Ryc. 11. Hodowla fibroblastów mysich

3T3 Balb/C po 48-godzinnym kontakcie

z cementem K



W hodowlach po kontakcie 24-, 48- i 72-godzinnym z cementem I-1,0 alg. i w ho-

dowlach kontrolnych komórki przylega³y do pod³o¿a i mia³y prawid³owe cechy

morfologiczne. W p³ynie hodowlanym stwierdzono drobiny próbki. Prolifera-

cja komórek w hodowlach po kontakcie z badanymi próbami we wszystkich

czasach badania by³a ni¿sza w porównaniu do kontroli, a gêstoœæ komórek po

48 i 72 h by³a istotnie mniejsza od gêstoœci komórek w hodowlach kontrolnych.

Po 72 h kontaktu komórek z cementem I-1 alg. stwierdzono 1% komórek mar-

twych. Natomiast w przypadku cementu I po 24 h komórki mia³y prawid³owe

cechy morfologiczne, po 48 h oko³o 7% komórek by³o obkurczonych, zaœ po 72 h

iloœæ ta wzros³a do 30%. Odsetek komórek martwych wynosi³ a¿ 15%, zaœ pro-

liferacja komórek by³a istotnie ni¿sza. Porównuj¹c zmiany morfologiczne tych

dwóch cementów mo¿na stwierdziæ, ¿e dodatek 1% alginianu sodu do proszku

wp³yn¹³ na obni¿enie cytotoksycznoœci cementu.

W tabeli 7 przedstawiono zmiany cytotoksyczne w hodowli fibroblastów my-

sich 3T3Balb/C po 24, 48 i 72 h w kontakcie z cementami C-w, C-0,1 gl. i C.

T a b e l a 7

Zmiany cytotoksyczne w hodowli fibroblastów mysich

w kontakcie z próbkami cementów C-w, C-0,1 gl. i C
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W hodowlach po 24-godzinnym kontakcie z cementami C-w, C-0,1 gl. i C oraz

w hodowlach kontrolnych komórki przylega³y do pod³o¿a i mia³y prawid³owe

cechy morfologiczne. Nie stwierdzono aglutynacji, wakuolizacji, oddzielania od

pod³o¿a ani lizy b³on komórkowych. Proliferacja komórek w hodowlach po

kontakcie z badanymi cementami we wszystkich czasach badania by³a nieistot-

nie ni¿sza w porównaniu do hodowli kontrolnych.

W hodowlach z cementem C po 72 h stwierdzono komórki obkurczone, odkle-

jone od pod³o¿a, które uleg³y aglutynacji, oraz wy¿szy odsetek komórek mar-

twych w porównaniu do hodowli z cementem C-w. Stopieñ toksycznoœci po

72 h dla cementu C wyniós³ 1/2, zaœ dla cementu C-w – 0. Na tej podstawie

mo¿na stwierdziæ, ¿e celowe by³o zastosowanie – zamiast roztworu cytrynianu

sodu – wody destylowanej do zarabiania proszku o sk³adzie aTCP-DCPD.

W przypadku cementu C-0,1 gl. w hodowlach po 24 h nie stwierdzono zmian

morfologicznych komórek. Jednak po 48 i 72 h, w bezpoœrednim kontakcie

z próbk¹, stwierdzono toksyczne oddzia³ywanie cementu, które manifestowa³o

siê bardzo ma³¹ liczb¹ komórek wokó³ próbki. Nieliczne komórki w s¹siedztwie

materia³u by³y obkurczone i odklejone od pod³o¿a. Komórki w dalszej od-

leg³oœci od próbki nie wykazywa³y zmian morfologicznych. W p³ynie hodowla-

nym stwierdzono bardzo du¿o drobin materia³u. Proliferacja komórek w hodo-

wlach po kontakcie z badanymi próbami we wszystkich czasach badania by³a

ni¿sza w porównaniu z proliferacj¹ w hodowli kontrolnej, a gêstoœæ komórek

po 48 i 72 h by³a istotnie mniejsza od gêstoœci komórek w hodowlach kontrol-

nych. Po 48 h kontaktu z badanymi próbami stwierdzono 5% komórek martwych,

a po 72 h – 12%. Na podstawie danych mo¿na stwierdziæ, ¿e zastosowanie roz-

tworu gliceryny jako p³ynu do zarabiania cementu spowodowa³o nasilenie

zmian cytotoksycznych.
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Ryc. 14. Hodowla fibroblastów mysich

3T3 Balb/C po 48-godzinnym kontakcie

z cementem C-w

Ryc. 13. Hodowla fibroblastów mysich 3T3

Balb/C po 48-godzinnym kontakcie

z cementem C w bezpoœrednim kontakcie

z próbk¹; widoczne drobiny cementu



W tabeli 8 przedstawiono zmiany cytotoksyczne w hodowli fibroblastów my-

sich 3T3Balb/C po 24, 48 i 72 h w kontakcie z cementami J/I-2,5 dek. i J/I.

T a b e l a 8

Zmiany cytotoksyczne w hodowli fibroblastów mysich w kontakcie
z próbkami cementów J/I-2,5 dek. i J/I

Parametr
Czas badania

[h]

Rodzaj cementu

cement

J/I-2,5 dek.
kontrola

cement

J/I
Kontrola

Zmiany morfologiczne

24 n. s. n. s. n. s. n. s. 

48 n. s. n. s. n. s. n. s. 

72 n. s. n. s. wokó³

próbki

komórki

obkurczone

n. s. 

Gêstoœæ komórek

[ml x 10!]

24 0,84±0,02 0,82±0,01 0,78±0,03 0,76±0,03

48 1,42±0,04 1,36±0,02 1,24±0,08 1,24±0,15

72 1,86±0,05 2,2±0,15 1,86±0,12 2,0±0,07

Komórki martwe

[%]

24 0 0 0 0

48 0 0 0 0

72 2 1 7 2

Stopieñ toksycznoœci

24 0 0 0 0

48 0 0 0 0

72 0 0 0/1 0
 n. s. – nie stwierdzono.
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Ryc. 16. Hodowla fibroblastów mysich

3T3 Balb/C po 48-godzinnym kontakcie

z cementem J/I-2,5 dek.

Ryc. 15. Hodowla fibroblastów mysich 3T3

Balb/C po 48-godzinnym kontakcie

z cementem C-0,1 gl. w bezpoœrednim

kontakcie z próbk¹



W hodowlach po 24-, 48- i 72-godzinnym kontakcie z cementami J/I i J/I-2,5

dek. oraz w hodowlach kontrolnych komórki przylega³y do pod³o¿a i mia³y pra-

wid³owe cechy morfologiczne. W p³ynie hodowlanym widoczne by³y drobiny

próbki. Proliferacja komórek w hodowlach kontrolnych i w próbach badanych

by³a prawid³owa. Gêstoœæ komórek w hodowlach po kontakcie z cementem –

po 24 i 42 h – by³a nieistotnie wy¿sza, a po 72 h nieistotnie ni¿sza od gêstoœci

komórek w hodowlach kontrolnych. W hodowlach z cementami J/I po 72 h

stwierdzono wokó³ cementu obkurczenie komórek i wzrost odsetka komórek

martwych w porównaniu do hodowli z cementem J/I-2,5 dek. Na podstawie

tych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e zastosowanie roztworu dekstranu sodu za-

miast wody destylowanej spowodowa³o ograniczenie zmian morfologicznych ko-

mórek i zmniejszenie odsetka komórek martwych.

4.5. Wyniki badañ sk³adów fazowych opracowanych
cementów wapniowofosforanowych

Sk³ad fazowy opracowanych cementów badano po 7 dniach inkubacji w SBF

przy u¿yciu dyfrakcyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRD) [10]. Badania

wykonano w Pañstwowym Instytucie Geologii na dyfraktometrze X’Pert PW

3020 firmy Philips. Oznaczono iloœciowo zawartoœæ hydroksyapatytu, stano-

wi¹cego g³ówny sk³adnik krystaliczny ka¿dego opracowanego cementu, co

przedstawiaj¹ tab. 9 i ryc. 17–22.

T a b e l a 9

Zawartoœæ hydroksyapatytu w badanych cementach [%]

Symbol cementu Zawartoœæ

B 54

H 53

K-0,25 alg. 50

C-w 51

I-1,0 alg. 51

J/I-2,5 dek. 47
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Ryc. 18. Dyfraktogram cementu H

Ryc. 17. Dyfraktogram cementu B



Z ryciny 19 wynika, ze cement K-0,25 alg. po 7 dniach oprócz HA zawiera

równie¿ pewne iloœci bTCP, stanowi¹cego jeden z substratów.
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Ryc. 20. Dyfraktogram cementu I-1,0 alg.

Ryc. 19. Dyfraktogram cementu K-0,25 alg.
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Ryc. 22. Dyfraktogram cementu J/I-2,5 dek.

Ryc. 21. Dyfraktogram cementu C-w



We wszystkich badanych cementach po 7 dniach inkubacji w SBF g³ównym

sk³adnikiem krystalicznym jest hydroksyapatyt. Na dyfraktogramach próbek

cementów B i J/I-2,5 alg. wystêpuj¹ piki przy wartoœciach d = 3,34Å i 2,94Å,

pochodz¹ce od zwi¹zku NaH
 

PO
!

. Przeprowadzone badania wskazuj¹ równie¿

na obecnoœæ bTCP w cemencie K-0,25 alg., a w cemencie J/I-2,5 alg. bruszytu

o wzorze CaPO
"

(OH)·H
 

O. Jednoczeœnie nie wykluczono wystêpowania we

wszystkich próbkach nastêpuj¹cych zwi¹zków chemicznych:
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5. Wnioski
1. Opracowane cementy wykaza³y czas wi¹zania i wytrzyma³oœæ na œciskanie

spe³niaj¹ce przyjête kryteria cytowane w literaturze.

2. W wyniku modyfikacji sk³adów czterech cementów uzyskano poprawê ich

zarabialnoœci, podatnoœci na iniekcjê i integralnoœci struktury w kontakcie z SBF.

3. Badania sk³adu fazowego po 7 dniach inkubacji cementów w SBF potwier-

dzi³y biozgodnoœæ opracowanych cementów wapniowofosforanowych z uwagi

na wysok¹ zawartoœæ hydroksyapatytu, co jest bardzo korzystne, gdy¿ HA sta-

nowi zasadniczy sk³adnik koœci.

4. Na podstawie badañ dzia³ania cytotoksycznego cementów wapniowofosfora-

nowych przeprowadzonych po 24, 48 i 72 h na fibroblastach mysich 3T3/Balb

stwierdzono, ¿e:

• cementy B i H nie wykazuj¹ dzia³ania cytotoksycznego;

• cement K z dodatkiem alginianu sodu, jak i bez nie wykazywa³ dzia³ania cyto-

toksycznego. Natomiast pierwszy z nich wykazuje integralnoœæ struktury w SBF;

• cement I bez dodatku alginianu sodu wywo³uje efekt cytotoksyczny. Wprowa-

dzenie do sk³adu proszku alginianu sodu w iloœci 1% wag. wp³ywa na ograni-

czenie cytotoksycznoœci;

• zastosowanie wody destylowanej do zarabiania proszku C, zamiast roztworu

30% wag. cytrynianu sodu, wp³ynê³o na uzyskanie zmodyfikowanego cementu

C-w pozbawionego dzia³ania cytotoksycznego na fibroblasty mysie;

• zastosowanie roztworu gliceryny 0,1% wag. do zarabiania wymienionego

proszku powoduje to, ¿e uzyskany cement C-0,1 gl. w kontakcie z hodowl¹ fi-

broblastów mysich wykazuje strefê zahamowania wzrostu komórek i stosunko-

wo wysoki odsetek komórek martwych;

• zastosowanie zamiast wody destylowanej do zarabiania proszku J/I roztworu

dekstranu sodu nie spowodowa³o w hodowlach zmian morfologicznych komórek,

które obserwowano w hodowlach w kontakcie z cementem J/I zarabianym wod¹.

Zmodyfikowany cement zarabia siê bardzo ³atwo i nie rozmywa siê w SBF.
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THE EVALUATION OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES
AND CYTOTOXICITY OF THE OBTAINED CALCIUM PHOSPHATE

CEMENTS FOR FILLING BONE DEFECTS IN MEDICAL APPLICATIONS

The aim of the research was to evaluate of physicochemical properties and
biocompatibility of the obtained calcium phosphate cements, intended for
filling bone defects in surgery by means of injection. All obtained cements
were compared in terms of the setting time, compressive strength, handling
properties, injectability and integrity in SBF. Analysis of cytotoxicity of ce-
ments in immediate contact with 3T3 Balb/C mouse fibroblasts has been
performed. It was demonstrated that it can improve the properties of calcium
phosphate cement by modification its compositions to obtain injectable, bio-
compatible cements suitable for the clinical use.
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