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Streszczenie

W eksperymencie in vivo zbadano podstawowe 

cechy dwufazowego kompozytu kościozastępczego 

tj. biozgodność i osteokonduktywność, a także jego 

właściwości osteoindukcyjne. Testowany kompozyt, 

przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych, 

został wykonany z granul hydroksyapatytu węgla-

nowego i polimeru polisacharydowego. Biomateriał 

został wszczepiony do kości piszczelowych królików 

na okres 1 lub 3 miesięcy. Po tym czasie zbadano 

stopień regeneracji kości na podstawie badań ma-

kroskopowych (radiologicznych) i mikroskopowych. 

Stwierdzono zaawansowane procesy osteointegracji 

i przebudowy kostnej w okolicy implantu, co wskazuje 

zarówno na osteokonduktywne, jak i osteoindukcyjne 

właściwości badanego biomateriału.

Słowa kluczowe: biomateriał kościozastępczy, 

hydroksyapatyt węglanowy, osteointegracja, przebu-

dowa kości

[Inżynieria Biomateriałów 114 (2012) 28-33] 

Wstęp

Proces gojenia kości to równolegle przebiegające 

procesy resorpcji i osteogenezy, określane mianem prze-

budowy kości (remodelling).W zależności od przewagi 

jednego z tych procesów dochodzi do regeneracji kości lub 

jej destrukcji, prowadzącej do ubytków struktur kostnych. 

Poimplantacyjne tworzenie nowej tkanki kostnej nazywane 

gojeniem kości (tzw. wgajanie implantów i przeszczepów 

kostnych) podlega tym samym procesom biologicznym [1]. 
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Abstract

Basic characteristics of a hydroxyapatite-glucan 

biomaterial such as biocompatibility, osteoconductivity 

and osteoinductive properties were tested in in vivo ex-

periment. The two-phase composite, intended for filling 

bone defects, was made of carbonated hydroxyapatite 

granules and polysaccharide polymer. The biomate-

rial was implanted to the tibial metaphysis in rabbits 

for the 1- or 3-month period. Bone regeneration after 

that time was evaluated by radiology and histology. 

Our analysis showed advanced osseointegration and 

extensive bone remodelling in the direct vicinity of im-

plants indicating osteoinductive and osteoconductive 

properties of the material studied.

Keywords: bone substitute, carbonated hydroxyapa-

tite, osteointegration, remodelling

[Engineering of Biomaterials 114 (2012) 28-33] 

Introduction

The healing of bone defects consists of two si-

multaneous processes: osteolysis and osteogenesis, 

labelled as bone tissue remodelling. Predominance 

of one process over the another one leads to bone 

regeneration or destruction of its structure. Post-im-

plantation formation of the new bone tissue (i.e. implant 

healing) undergoes the same biological processes [1].  



29Podstawowym i dotychczas nie w pełni poznanym proble-

mem jest wpływ implantów na mineralizację tkanki kostnej 

penetrującej wszczep i tkanki kostnej wokół wszczepu. Wia-

domo natomiast, że szybkość budowy beleczek kostnych 

oraz namnażanie osteoblastów uzależnione jest między 

innymi od stężenia wapnia i fosforu [2,3].

Skuteczność leczenia ubytków kostnych poprzez wpro-

wadzenie materiału implantacyjnego w przeważającym 

stopniu zależy od osteointegracji wszczepu, a podstawo-

wym klinicznym potwierdzeniem osteointegracji jest brak 

ruchomości wszczepu oraz objawów odczynu zapalnego. 

Dodatkowym warunkiem powodzenia jest także odpowiedni 

dobór materiału implantacyjnego, co w zabiegach wypełnia-

nia ubytków kości może eliminować ewentualne powikłania 

[4,5]. Aby implanty mogły łączyć się bezpośrednio z kością, 

tworzywo kompozytowe powinno być biokompatybilne  

i bioaktywne oraz mieć właściwości osteokondukcyjne,  

a w mniejszym stopniu także osteoindukcyjne [1,6].

Celem pracy jest analiza histologiczna i RTG procesu 

gojenia ubytków kości u królików po implantacji nowego 

materiału kościozastępczego do kości piszczelowych. Bada-

ny materiał jest kompozytem składającym się z dwóch faz:  

(1) porowatych granul hydroksyapatytu węglanowego 

(CHAP) oraz (2) β-1,3-glukanu. Hydroksyapatyt wykazuje 

chemiczne podobieństwo do frakcji mineralnej kości i jest 

uznanym składnikiem materiałów kościozastępczych z 

powodu swej osteokonduktywności, biozgodności, bio-

aktywności oraz minimalnego ryzyka wystąpienia reakcji 

alergicznych [7,8]. Drugi składnik kompozytu nadaje ela-

styczność i potencjalnie może zostać użyty, jako nośnik 

leków [9,10].

Materiały i metody

Wytworzenie kompozytu dwufazowego
Implanty, w kształcie walca o średnicy 4 mm i długości  

6 mm, przygotowano z granul hydroksyapatytu węglano-

wego [11] i polimeru glukanowego, wg procedury opisanej 

w patencie [12]. Do wytworzenia kompozytu wykorzysta-

no dwie frakcje granul CHAP (0,2-0,3 mm i 0,4-0,6 mm)  

o następujących parametrach: porowatość otwarta - 66%, 

nasiąkliwość - 68%, gęstość pozorna - 0,97 g/cm3. Próbki 

kompozytu suszono przez 4 dni w 37°C, a następnie umiesz-

czono w plastikowo-papierowych rękawach i wysterylizowa-

no tlenkiem etylenu (55°C, 5 godzin).

Procedura implantacyjna
W badaniu wykorzystano 22 króliki nowozelandzkie białe 

(samce) o wadze 3-3,5 kg w wieku 6 miesięcy. Podzielono je 

na grupę badaną (16 królików) i grupę kontrolną (6 królików). 

     Wszystkie króliki poddano premedykacji medetomidyną 

(Domitor®, Orion Corp., Finlandia; dawka 80-150 mg/kg m.c.) 

oraz znieczulono podając dożylnie ketaminę (Bioketan®, 

Biowet, Polska; dawka 30-50 mg/kg m.c.). Wygolono skórę 

po wewnętrznej stronie podudzia i stawu kolanowego, od-

tłuszczono i odkażono, wykonano ok. 3 cm nacięcie skóry 

ponad proksymalną nasadą kości piszczelowej. U królików 

z grup doświadczalnych, w odległości ok 2,5-3 cm poniżej 

chrząstki nasadowej nawiercono otwór głębokości ok. 6 mm 

wiertłem o średnicy 4 mm. Nawierty wykonano w obu 

kościach piszczelowych, wypełniono materiałem kompo-

zytowym, a następnie założono szwy na mięśnie i skórę 

używając nici chirurgicznych (Dexon 3-0, Tyco Healthcare, 

Wielka Brytania). Królikom kontrolnym nie nawiercano 

otworów w kościach, pozostałe etapy jak u królików  

z wszczepionym implantem.

The effect of implants on mineralization of the bone tis-

sue penetrating and directly surrounding the implantation 

site is the essential and not fully explained problem. It is 

known that the rate of trabeculae formation and osteoblast 

proliferation depends on calcium and phosphorus concen-

trations [2,3]. 

Effectiveness in treating bone defects by implantation of 

bone substitutes depends mostly on the rate of osseointe-

gration of such implants, clinically confirmed by implant 

immobility and lack of inflammation signs. Moreover, the 

success depends on the use of adequate implantation ma-

terials, which could eliminate possible complications [4,5]. 

The direct implant-bone tissue integration can be achieved 

once the composite material with bioactive, biocompatible, 

osteoconductive, and osteoinductive (albeit to a lesser 

degree) properties are used [1,6].

The aim of the present study was to analyse radiologi-

cally and histologically the healing process in bone defects 

after implantation of a novel substitute material to rabbit 

tibiae. The biomaterial tested is a composite consisting of 

two phases: (1) porous carbonated hydroxyapatite (CHAP) 

granules and (2) β-1.3-glucan. Hydroxyapatite (HAP) ex-

hibits chemical similarity with the bone mineral phase, and 

is an appreciated component of bone substitutes due to its 

biocompatibility, osteoconductivity, bioactivity and minimal 

risks of allergic reactions [7,8]. The second component  

accounts for elasticity of the composite and may be used 

as a drug delivery vehicle [9,10].

Materials and Methods

Composite preparation
Cylindrical implants 4 mm in diameter and 6 mm in length 

were prepared by mixing carbonated HAP granules [11] 

with polysaccharide polymer according to the procedure 

described in patent document [12]. Two fractions of CHAP 

granules were used, i.e. 0.2-0.3 mm and 0.4-0.6 mm, having 

the following properties: effective porosity – 66%, soaking 

capacity – 68%, bulk density – 0.97 g/cm3. Composite sam-

ples were dried at 37°C for 4 days, put into sterilization reels 

and sterilized by ethylene oxide (55°C, 5 h).

Implantation procedure
The experimental animals were 22 New Zealand white 

rabbits (bucks), aged 6 month and weighing 3-3.5 kg.  

Rabbits were divided into experimental group (16 animals) 

and control group (6 animals).

The rabbits were premedicated with medetomidine 

(Domitor®, Orion Corp., Finland; dose 80-150 mg/kg).  

Anesthesia was induced with ketamine (Bioketan®, 

Biowet, Poland; 30-50 mg/kg). After shaving and disinfec-

tion, a straight 3 cm incision was made over the proximal 

tibial metaphysis. A hole, 4 mm in diameter and 6 mm in 

depth, was drilled 2.5-3 cm below the epiphyseal cartilage.  

The cavities were filled with the composite material and the 

skin was sutured (Dexon 3-0, Tyco Healthcare, UK). Both 

tibiae of each rabbit were operated on. Control animals 

were under the same operation, but was not drilled, neither 

implanted with material.

Half of the experimental and half of the control rabbits 

were sacrificed (Morbital®, Biowet, Poland; 3-8 ml/kg) one 

month and the rest three months after surgery. The left 

isolated tibiae were radiologically examined and secured 

for histological analysis.

The protocol was approved by the Local Ethic Committee 

for Animal Studies (agreement no 16/2010).



30 Połowę zwierząt grupy kontrolnej i doświadczalnej pod-

dano eutanazji (Morbital®, Biowet, Polska; 3-8 ml/kg m.c.) 

po pierwszym miesiącu, a drugą połowę w trzecim miesiącu 

eksperymentu. Wyizolowane lewe kości piszczelowe pod-

dano badaniu radiologicznemu, a następnie zabezpieczono 

do badań histologicznych.

Procedura implantacyjna została zatwierdzona przez 

Lokalną Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwie-

rzętach (zgoda nr 16/2010).

Badania radiologiczne
Radiogramy kości piszczelowych wykonano za pomocą 

aparatu rentgenowskiego ZooMax (Control-X Medical, 

USA) w 3 projekcjach: bocznej (lateralis), (przednio-tylnej 

(anterior-posterior AP) oraz skośnej (oblique). Parametry 

ekspozycji były następujące: 40 kV, 30 mA, 300 mAs, bez 

zastosowania kratki przeciwrozproszeniowej.

Badania histologiczne
Do oceny histologicznej pobrano ok. 2 cm fragmenty ko-

ści w części przynasady bliższej prawej kości piszczelowej. 

Wykorzystano 2 metody do analizy histologicznej, w celu 

wykluczenia wpływu preparatyki na uzyskane obrazy tkanki 

kostnej i implantu. Połowę materiału kostnego z każdej 

grupy utrwalono w 4% roztworze zobojętnionej formaliny 

(pH 7.2; POCH, Polska), odwapniono w roztworze kwasu 

wersenowego (EDTA, pH = 7; POCH, Polska), odwodniono 

w szeregu roztworów etanolu o wzrastającym stężeniu, 

a na końcu w ksylenie. Zatopiono w bloczki parafinowe 

(Paraplast, Sigma Aldrich, USA), a następnie krojono na 

skrawki o grubości 7-10 µm przy zastosowaniu mikrotomu 

rotacyjnego (Microm, Niemcy). Druga połowa fragmentów 

kości została odwapniona w roztworze EDTA, a następnie 

zatopiona w żelu OCT (Optimal Cutting Temperature me-

dium; CellPath, Wielka Brytania) i zamrożona w ciekłym 

azocie. Zamrożony materiał krojono na skrawki grubości 

7-10 µm przy zastosowaniu kriotomu (Thermo Scientific, 

USA). Uzyskane skrawki barwiono hematoksyliną - Ht i 

eozyną – E (Sigma Aldrich, USA). Oceny struktury trzonu 

kości dokonano przy zastosowaniu mikroskopu świetlnego 

Axiovert 200M i kamery AxioCam HR3 (Carl Zeiss Germa-

ny). Zastosowano obiektywy Plan Neofluar 40x.

Wyniki i dyskusja

Kompozyt dwufazowy hydroksyapatytowo-polimerowy 

był łatwy w przygotowaniu i wykazywał dobrą poręczność 

chirurgiczną. Przejawiał adaptację do kształtu i wymiarów 

ubytku kostnego oraz utrzymywał się w miejscu implan-

tacji. 

Po operacji nie zaobserwowano działań niepożądanych, 

związanych z wszczepieniem implantu. Do czasu uśpienia 

zwierzęta pozostały zdrowe.

Badania radiologiczne makroskopowe
RYS. 1A przedstawia radiogramy kości piszczelowej 

królika z grupy kontrolnej w projekcjach przednio-tylnej 

(AP), bocznej i skośnej.

W 1-miesięcznej grupie doświadczalnej zlokalizowanie 

implantów było stosunkowo łatwe i możliwe do wykonania za 

pomocą zdjęć radiologicznych. Obraz radiologiczny miejsc 

implantacji badanych kompozytów, był podobny we wszyst-

kich preparatach. W obrębie struktury gąbczastej guzowa-

tości większej kości piszczelowej jest widoczny początek 

procesu naprawczego. Na radiogramach z wszczepami, po 

1-miesięcznym procesie gojenia, widoczne są obszary ini-

cjowania i stymulacji procesów odbudowy kości (RYS. 1B).  

Radiological examination
Anteroposterior, lateral and oblique macroradiographs of 

the tibiae were taken at the end of the observation periods 

(ZooMax X-ray generator, Control-X Medical, USA). The 

exposure parameters were: 40 kV, 30 mA, 300 mAs, without 

the use of an anti-diffusion grid.

Histological analysis
Approximately 2-cm fragments of the proximal right tibial 

metaphysis were sampled for the histological analysis. Two 

techniques for histological analysis were used to exclude 

a possible influence of preparation on final images of bone 

tissue and implant. Half of the bone material was fixed in 

solution of 4% phosphate-buffered formalin (pH 7.2; POCH, 

Poland), decalcified in ethylenediaminetetraacetic acid solu-

tion (EDTA, pH = 7; POCH, Poland), dehydrated through 

ethanol solutions and cleared in xylene (POCH, Poland). 

Then embedded in paraffin blocks (Paraplast, Sigma Aldrich, 

USA) and cut into 7-10 µm thick sections using the rotation 

microtome (Microm, Germany). The second half of the bone 

samples were decalcified in EDTA solution, embedded in 

optimal cutting temperature medium (OCT, CellPath, UK), 

and frozen in liquid nitrogen. The frozen material was cut 

into 7-10 µm thick sections using a cryotome (Thermo Sci-

entific, USA). The sections were stained with haematoxylin 

- Ht and eosin – E (Sigma Aldrich, USA). The structure of 

the diaphysis was assessed using the Axiovert 200M light 

microscope and the AxioCam HR3 camera (Carl Zeiss 

Germany). Plan Neofluar 40x lenses were applied.

Results and Discussion

The two-phase hydroxyapatite-glucan composite was 

easy-to-prepare and proved high operational handiness. 

The material indicated adaptability to the shape/size of the 

bone cavity and held steady in implantation site.

After the operation, no adverse reaction occurred. All the 

animals remained in good health.

Radiological macroscopic examination
FIG. 1A presents anteroposterior (AP), oblique and lateral 

radiographs of control rabbit tibiae.

In the 1-month experimental group, the implants were 

easily localised using radiography. The radiographs of im-

plantation places of the composites were similar in all the 

specimens. The initial stage of regeneration was observed 

within the cancellous bone of tibial tuberosity. The radio-

graphs with implants after one-month healing showed the 

areas where bone regeneration was initiated and stimulated 

(FIG. 1B). Around the implants, an irregular fibrocartilage cal-

lus appeared in the form of thickened tangled bone trabecu-

lae characteristic of the cancellous bone. In two cases, the 

fibrocartilage callus of the rim of the regeneration process 

was visible as the cortical bone: in the remaining cases, the 

implants were loosely connected to the bone. The cortical 

bone remaining in direct contact with the implant retained its 

proper structure. In the abovementioned specimens, there 

was no septic inflammation observed. Tuberosities of the 

tibia had proper shape, size and density. The areas of drilling 

in the periosteum and cortical bone demonstrated that the 

composite material adhered to the bone void edge tightly, 

with the exception of three specimens, in which resorption 

distinctly outweighed productive osseous changes.

During the third post implantation month, the implant 

penetration by the osseous tissue was more advanced.  

The mineralization of the osseous tissue directly adhering 

to the implant was only slightly higher than after 1 month.  
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Wokół wszczepów pojawiła się nieregularna kostnina w 

postaci pogrubiałych, splątanych beleczek kostnych charak-

terystycznych dla istoty gąbczastej. W dwóch preparatach 

kostnina obwódki procesu naprawczego przyjmowała obraz 

istoty zbitej kości, a w pozostałych przypadkach wszczepy 

były luźno związane z kością. Tkanka kostna zbita będąca 

w bezpośrednim kontakcie z wszczepem, zachowywała 

prawidłową budowę. Guzowatości piszczelowe większe 

miały prawidłowy kształt, wielkość i wysycenie cieniowe. 

Uwidocznione miejsca nawiercania okostnej i struktury 

zbitej kości świadczą o ścisłym przyleganiu materiału kom-

pozytowego do krawędzi ubytku kostnego. Wyjątkami są 3 

preparaty, w których widać wyraźną przewagę resorpcji nad 

zmianami wytwórczymi.

W 3 miesiącu po wszczepieniu obszar penetracji implantu 

tkanką kostną był pełniejszy. Mineralizacja tkanki kostnej 

bezpośrednio przylegającej do implantu jest w niewielkim 

stopniu wyższa, niż po 1 miesiącu. Wszczepy były ściśle zin-

tegrowane z kością z wyjątkiem jednego preparatu, w którym 

doszło do częściowej resorpcji zaimplantowanego materiału. 

W dwóch przypadkach, w bezpośrednim sąsiedztwie mate-

riału implantacyjnego, wyraźnie cieniuje warstwa wiążąca po-

wierzchnie wszczepu z pierwotną tkanką kostną (RYS. 1C).  

RYS. 1. Radiogramy kości piszczelowych króli-
ków w projekcjach przednio-tylnej (AP), bocznej 
i skośnej. A) kość grupy kontrolnej, B) kość z 
implantem po 1 miesiącu, C) kość z implantem 
po 3 miesiącach.
FIG. 1. Anteroposterior (AP), oblique and lateral 
radiographs of rabbit tibiae. A) control bone, B) 
bone with implant after 1 month, C) bone with 
implant after 3 months.

RYS. 2. Fragment przekroju poprzecznego trzonu, 
w części przynasadowej nasady bliższej kości 
piszczelowej królików po zabiegu chirurgicznego 
wszczepienia biomateriału (po 1 miesiącu – A,  
po 3 miesiącach – B oraz grupy kontrolnej – C.  
BM – szpik kostny, H – osteon, PB – kość sploto-

wata, CB – kość zbita, I – implant; grotem zazna-

czono uszkodzenia w obrębie implantu; strzałką 
zaznaczono kość wnikającą w implant.  Barwienie 
H+E (powiększenie 400x). 
FIG. 2. Cross section of the diaphysis in the me-

taphyseal proximal tibia after surgical implantation 
of the biomaterial (after 1 month – A, after 3 months 
– B and in control rabbits – C. BM – bone marrow,  
H – osteone, PB – plexiform bone, CB – cortical bone, 
I – implant; the arrowhead indicates damage within 
the implant; the arrow indicates the bone penetra-

ting the implant.  H+E staining (400x magnification). 
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wykazuje wyraźne nieregularne „punktowe” rozdzielenie 

materiału kompozytowego z bardzo rozwiniętym procesem 

osteogenezy. Wysycenie cieniowe tkanki kostnej penetrują-

cej implant rozwija się osiągając poziom charakteryzujący 

tkankę kostną w okresie ich progresji rozwojowej. Zaciem-

nienie badanego implantu zarówno 1 jak i 3 miesiące po 

wszczepieniu jest wyraźne i porównywalne do implantów 

składających się z granul hydroksyapatytowych [13] i ce-

mentów fosforanowo-wapniowych (TCP) [14].

Analiza obrazu mikroskopowego

W części przynasadowej kości piszczelowej u królików  

(1 miesiąc po chirurgicznym zabiegu umieszczenia im-

plantu) na podstawie analizy mikrofotografii stwierdzono 

nieznaczne zespolenie materiału z tkanką kostną, bez 

widocznych oznak wnikania tkanki kostnej w biomateriał.  

W niektórych obszarach kontaktu kości z implantem stwier-

dzono wytworzenie nieznacznej ilości tkanki kostnej sploto-

watej (RYS. 2A). W bezpośrednim sąsiedztwie kości sploto-

watej i biomateriału zaobserwowano występowanie tkanki 

kostnej zbitej jeszcze bez oznak przebudowy (RYS. 2A).  

    Kości piszczelowe 3 miesiące po zabiegu wszczepienia 

implantu, cechowały się znacznym stopniem osteointegracji 

biomateriału z tkanką kostną. Na granicy kości i implantu 

stwierdzono warstwę tkanki splotowatej, która miejscami 

wnikała w biomateriał. Warstwa kości splotowatej prze-

chodziła w tkankę kostną zbitą posiadającą liczne osteony 

(RYS. 2B).

Zauważalne było, że w trakcie preparatyki histologicznej 

biomateriał po 1 miesiącu często ulegał wypadaniu lub 

uszkodzeniu (RYS. 2A), natomiast po 3 miesiącach odnoto-

wano jedynie nieznaczne uszkodzenia implantu (RYS. 2B), 

co pokrywa się z powyższymi spostrzeżeniami dotyczącymi 

integracji biomateriału z tkanką kostną.

Dla porównania struktury tkanki kostnej z implantem 

wykonano preparaty kontrolne kości piszczelowych bez 

ingerencji chirurgicznej. W części przynasadowej kości 

piszczelowych królików grupy kontrolnej ściana kości zbitej  

z obecnymi licznie osteonami graniczyła ze szpikiem kost-

nym poprzedzielanym beleczkami kostnymi (RYS. 2C). 

Wrastanie tkanki kostnej w pory wszczepionego w nią 

implantu, postępowało w czasie, jednakże po 3 miesiącach, 

obserwuje się tworzenie nowej kości jedynie na obwodzie 

wszczepionego materiału. Podobne rezultaty otrzymali 

Uchida i in., po wszczepieniu ceramiki hydroksyapatytowej 

do ubytków w kościach u ludzi [15]. W przeciwieństwie do 

wyników Scarano i in., badających implanty zawierające 

hydroksyapatyt pochodzący z alg, nie zaobserwowaliśmy 

tworzenia się nowej tkanki kostnej w centralnej części 

wszczepionego biomateriału [16].

Wnioski

Badany biomateriał, oparty na hydroksyapatycie węgla-

nowym, wykazuje bioaktywność i biozgodność z tkanką 

kostną organizmu. W przeprowadzonym badaniu pilotażo-

wym nie zaobserwowano zjawiska odrzucenia wszczepów, 

lecz stwierdzono postępujący w czasie proces osteointe-

gracji kompozytu CHAP-glukan z kością. Radiogramy kości 

piszczelowych 1 miesiąc po zabiegu przedstawiają ścisłe 

przyleganie materiału kompozytowego do krawędzi ubytku 

kostnego, natomiast w badaniu histologicznym zauważono 

początek procesu integracji z tkanką kostną. W 3 miesiącu 

po wszczepieniu bardziej zaawansowane procesy osteoin-

tegracji i przebudowy kostnej w okolicy implantu, wskazują 

zarówno na osteokonduktywne, jak i osteoindukcyjne właś-

ciwości badanego biomateriału.

The implants were closely integrated with the bone, ex-

cept for one specimen, in which partial resorption of the 

implemented material was observed. In two cases, in the 

close vicinity of the implanted material, the layer joining the 

surface of the implant with the original osseous tissue was 

distinctly visible (FIG. 1C). In the other four specimens, the 

penetration area showed distinct irregular “spot” separation 

of the composite material, with a highly advanced ossifica-

tion process. The shadow saturation of the osseous tissue 

penetrating the implant increased to the point characterising 

the osseous tissue during its developmental progression.  

Radiopacity derived from the tested biomaterial, one and 

three month after implantation, was evident and similar to im-

plants consisting of HAP granules [13] and TCP cements [14]. 

Microscopic image analysis 

One month after surgical implantation, the microimaging 

analysis demonstrated that the metaphysis of the tibial bone 

exhibited slight fusion of the material with the bone tissue 

without discernible signs of penetration of the bone tissue 

into the biomaterial. A small amount of plexiform bone tis-

sue was found in some areas of the bone-implant contact 

(FIG. 2A). The cortical bone tissue without visible signs 

of remodelling was found in the immediate vicinity of the 

plexiform bone and biomaterial (FIG. 2A).

Three months after the surgical implantation, the tibial 

bones were characterized by a considerable osteointegra-

tion of the biomaterial with the bone tissue. At the border of 

the bone and implant, a layer of osteoblast-rich plexiform 

tissue penetrating into the biomaterial was found. The 

plexiform bone layer passes with the cortical bone tissue 

that contained numerous osteones (FIG. 2B).

During histological preparations, the biomaterial after 1 

month was often lost or damaged (FIG. 2A), whereas after 

3 month only inconsiderable damage to the biomaterial was 

observed (FIG. 2B). That agrees well with above observa-

tions about implant osseointegration.

In order to compare the bone tissue structure with the 

implant, control tibial bone preparations were performed 

without surgical interference. In the tibial bone metaphyses 

of control rabbits, the cortical bone wall containing numerous 

osteones was adjacent to the bone marrow interspersed 

among trabeculae (FIG. 2C).

Bone ingrowth into the pores increased with time, how-

ever, specimens taken three months after implantation 

showed newly formed bone only around the implanted ma-

terial in the margins of a cavity. Uchida et al. demonstrated 

comparable findings, after implantation calcium hydroxya-

patite ceramic (CHA) into human bones [15]. The present 

study, contrary to Scarano et al., who examined implants 

consisting of algae-derived hydroxyapatite, do not report 

formation of a new bone, inside the central portion of the 

biomaterial particles [16].

Conclusions

This pilot study confirms bioactivity and biocompatibility 

of the newly developed biomaterial comprising a mixture of 

carbonated hydroxyapatite and glucan. Our findings reveal 

progressive osseointegration of implants, no implant rejec-

tions were observed. Radiographs of rabbit tibiae one month 

after implantation demonstrate that the composite material 

adheres tightly to the edge of bone cavity and the microscop-

ic analysis indicates the initiation of integration with the bone 

tissue. Osseointegration is more advanced in the 3-month 

experimental group. Moreover, extensive bone remodelling 

in the direct vicinity of implants suggests osteoinductive 

and osteoconductive properties of the material tested. 
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pozyt jest odpowiedni do wypełniania ubytków kostnych u 

zwierząt.
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