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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývala studiem biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu. Tyto 

materiály jsou obecně velmi důležité pro lékařské účely, zejména při rekonstrukcích a náhradě 

kostního materiálu. Pro medicínské aplikace je možno využít inertní, bioaktivní nebo 

bioresorbovatelných materiálů. Jedním z častých „bioaktivních“ materiálů je hydroxyapatit, 

který tvoří velkou část lidské kosti. Hydroxyapatit je možno připravit velkou řadou postupů, 

přičemž jednou z nejběžnějších metod je precipitační reakce, která byla použita v této práci. 

Pro zlepšení biokompatibility kostní náhrady se využívá porézních struktur s odpovídající 

mechanickou stabilitou. Pro prvotní studium simulace chování biomateriálů v lidském těle se 

používají tzv. in vitro testy v roztocích na bázi syntetických tělních tekutin či buněčných 

medií. Experimentální část práce se zabývala syntézou kompozitních sloučenin na bázi 

hydroxyapatitových prášků a CA fází. Reakce mezi jednotlivými komponenty byla studována 

pomocí termické analýzy a žárové mikroskopie. Vzniklé produkty byly analyzovány 

z hlediska fázového složení pomocí rentgenové difrakce. Připravené prášky byly dále 

zpracovány na pěnové struktury pomocí in situ napěňování a slinutí při vhodné teplotě. In 

vitro testy, sledující chování připravených porézních produktů v syntetické tělní tekutině, byly 

provedeny po dobu 7, 14 a 28 dní. Sledované kompozity byly poté studovány z hlediska 

biokompatibility pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Současně byla sledována změna 

koncentrace Ca2+ a PO4
3- iontů v testovaných tělních tekutinách.  

ABSTRACT 

This work was focused on the study of hydroxyapatite based bioceramic materials. These 

materials are generally very important for medical purposes, especially in the reconstruction 

and replacement of bone material. For medical applications, inert, bioactive or bioresorbable 

materials can be used. One of the common "bioactive" materials is hydroxyapatite, which 

forms a large part of human bone. Hydroxyapatite can be prepared by a wide variety of 

procedures, one of the most common methods is the precipitation reaction used in this work. 

To improve the biocompatibility of the bone replacement, porous structures with adequate 

mechanical stability are used. For the initial study of simulation of the behavior of 

biomaterials in the human body, called in vitro tests are used in solutions based on synthetic 

body fluids or cell media. The experimental part deals with the synthesis of hydroxyapatite 

powder and CA phase composite compounds. The reactions between the individual 

components were studied by thermal analysis and heat microscopy. The resulting products 

were analyzed for phase composition by X-ray diffraction. The prepared powders were further 

processed on foam structures by in situ foaming and sintering at a suitable temperature. In 

vitro tests, following the behavior of the prepared porous products in the synthetic body fluid, 

were performed for 7, 14 and 28 days. The monitored composites were then studied for 

biocompatibility by scanning electron microscopy. At the same time, the change in the 

concentration of Ca2+ and PO4
3- ions in the body fluids tested was monitored. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bioaktivita, hydroxyapatit, CA fáze, keramická pěna, kompozit, SBF, in vitro testy 

KEYWORDS 

Bioactive, hydroxyapatite, CA phase, ceramics foam, SBF, in vitro test’s 
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1 ÚVOD 

Od poloviny 20 století se začala výrazně zvyšovat kvalita a rozvoj lékařské péče. To je 

spojeno i s odvětvím, které se zabývá implantáty a různými náhradami poškozených či 

chybějících částí lidského těla. Jako první pokusy o náhrady byly operace kostních defektů. 

Kosterní soustava je nedílnou a potřebnou součástí lidského organismu každou svojí částí. 

První pokusy byly prováděny s inertními materiály, jako jsou nerezová ocel, keramické 

náhrady (Al2O3) nebo později slitiny titanu. S vývojem medicíny také probíhají vědecké 

studie pro zlepšování materiálů použitelných pro kostní náhrady. Moderní přístup k náhradám 

je založen na studiu složení lidské kosti a snaha o její kopii, co se týče složení, struktury a 

mechanických vlastností. Jelikož je kost složena z 60 % hydroxyapatitu, je tento materiál 

velmi využíván.  

Hydroxyapatit je přírodní minerální látka, která se dá uměle připravit velkou řadou 

postupů, kterými se dá vytvořit jeho čistá forma. Tento materiál, který je klasifikován jako 

bioaktivní, dokáže interagovat s hostitelskou tkání a je schopen tvorbou nové krystalické fáze 

spojit a zacelit kostní defekt. Oproti inertním náhradám dochází k interakci mezi implantátem 

a tkání. Zlepšení kompatibility je možné zvýšením porozity bioaktivního materiálu. Z důvodu 

potřeby velké mechanické odolnosti při výměně, například kyčelního kloubu, se provádí 

povlakování porézním bioaktivním materiálem. Ten zajistí prorůstání tkáně do pórů a lepší 

fixaci náhrady. Čisté HA náhrady se z důvodu nízké mechanické pevnosti a odolnosti 

používají jen v místech kde není potřeba velké tvrdosti a odolnosti. Častější využití HA 

nalézá u povlakování inertních náhrad nebo při přípravě kompozitních materiálů. 

Nedílnou součástí implantací a vývoje nových materiálů je také jeho testování. Vzhledem 

k vážnosti dopadu při špatné odezvě těla na materiál je zapotřebí velké množství testů pro 

možné využití. Existují dva základní směry testování, a to in vitro a in vivo. In vitro znamená 

laboratorní testování, které se provádí za pomoci simulovaných tělních tekutin (SBF), 

mitochondriálních testů nebo buněčné testy. Tato metoda dává základní informace o 

materiálu, jeho chování v simulovaných podmínkách a je eticky nekonfliktní proti metodám 

in vivo. U této metody se již využívá laboratorních a později i větších zvířat, což simuluje 

komplexní vliv prostředí na implantovaný materiál. Následně se zkouší materiál v lidském 

organismu formou klinických testů. 
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2 CÍL PRÁCE 

Diplomová práce se zaměřila na přípravu a studium porézních kompozitních 

keramických materiálů na bázi hydroxyapatitu vhodných pro kostní náhradu. Cílem práce 

bylo: 

• literární rešerše na téma biokeramické materiály, příprava a jejich charakterizace 

• syntéza materiálů pro přípravu hydroxyapatitových kompozitů 

• charakterizace připravených materiálů a příprava pěnových struktur 

• příprava SBF roztoku a testování kompozitních pěn in vitro 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Biokeramika 

S vývojem lékařské péče se rozvíjí obor medicíny, kterým je náhrada poškozených či 

chybějících částí lidské tkáně. Mezi biokeramické materiály se řadí takové, které se 

využívají nejčastěji k náhradě kostí, vazů chrupavek, či šlach a zubů. Ty se řadí do kategorií 

inertní, bioaktivní a resorbovatelné materiály [1]. Spojením s kmenovými buňkami lze 

dosáhnout materiálů pro tkáňové inženýrství, které jsou schopny kompatibilnější náhrady a 

následné regenerace původní tkáně. Mohou se využít přírodní nebo syntetické materiály. 

Uměle vytvářené náhrady jsou variabilnější při přípravě a jsou snadněji konfigurovatelné 

pro implantaci do těla. Jejich nevýhodou je možná negativní reakce na rozkladné produkty 

nebo uvolňování nevhodných látek do hostitelské tkáně. Je to velmi obtížnou disciplínou, 

zejména pro splnění biochemických a fyzikálních shod s lidským tělem. Dalším možným 

směrem pokroku tkáňového inženýrství je využití biomimetiky, jako kopírování přírodních 

hierarchických struktur [2][3]. Časté důvody využití implantátů je vlivem úrazů, kdy je 

potřeba kost spravit. Dále jako zubní náhrady či opravy, pro výměnu kloubů, jako náhrada 

částí kostí, z důvodu snižování kostní hustoty a potřebou kost vyměnit, pro její 

nedostatečnou pevnost. K dosažení dobrého výsledku pro vhodný materiál se správnou 

biologickou interakcí mezi náhradou a lidským tělem zahrnuje řadu operací. Nutná je 

syntéza kvalitního materiálu. Návrh a výroba protézy s vhodnými vlastnostmi a následuje 

testování samotného výrobku, jak mechanických, tak zdravotnických [4]. 

Důležitým faktorem použitelnosti je kompatibilita s lidským tělem. Pokud je materiál 

příliš rozdílný svými mechanickými vlastnostmi, kdy oproti původní pružné kosti s vysokou 

pevností je nahrazena nepružným materiálem, dochází vlivem rozdílných pevností 

k mikropohybům mezi implantátem a původní tkání, což se nazývá „stress shielding“. 

Vlivem těchto pohybů dochází k uvolňování implantátu a může dojít až k vylomení [1][5]. 

Dalším problémem je přijetí náhrady hostitelem. Mohou nastat dva zásadní případy po 

implantaci materiálu. První je akutní zánětlivá reakce po krátkém čase, která je spojena 

s chirurgickým zákrokem. Je to odezva tkáně na voperovaný biomateriál. Druhá potíž 

nastává samotného implantovaného materiálu k hostiteli. Ovlivní to tvar, velikost a složení 

implantátu, případné rozkladné produkty, látky uvolněné do okolí, atd. Příklad dobré 

kompatibility materiálu s lidským tělem je to, pokud se mění funkce implanátu v čase. 

Například zátěž na voperovaný materiál se sníží vlivem dobrého srůstu kosti nebo fixací 

míst, kam byla náhrada voperována. Pro zlepšení přijetí náhrady je možné přidat 

bisfosfonáty, které snižují možnou osteoporózu (snížení kostní hustoty). Další možností je 

série léčiv, které se používají proti vzniku zánětlivých ložisek [6]. 
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Toto mladé odvětví tkáňového inženýrství je velmi perspektivní a rychle se rozvíjející 

se směr medicíny [1]. Jen ve Spojených státech se každoročně provede několik miliónů 

kosterních operativních úkonů [2]. I přes intenzivní zkoumání nejlepších materiálů je velmi 

komplikované dostat materiál až do stádia, kdy je možno ho použít v chirurgii. Musí nejprve 

projít přes spletitou síť testování, které odhalují všechny vlastnosti a negativní dopady na 

lidský organismus. Nejprve je materiál testován in vitro (laboratorně), následuje testování in 

vivo (v živém organismu). V těchto krocích je snahou zjistit veškeré možné toxické 

vlastnosti, chování v živé tkáni, dopady na organismus apod. [7]. 

3.1.1 Bioinertní materiály 

Použití bioinertních materiálů je především v mechanicky namáhaných místech. 

Nejčastějšími materiály jsou oxidy hliníku a zirkonu, inertní kovy a polymery (PE, teflon) 

[1][5]. První úspěšná náhrada kloubu byla provedena v roce 1979 a to náhrada kyčelního 

kloubu. Implantát byl tvořen nerezovou ocelí s polyethylenovým pouzdrem. Nevýhodou 

těchto materiálů je příliš vysoká hodnota Youngova modulu pružnosti a nízká elasticita, které 

převyšují lidskou kost několikanásobně [6]. 

Oxid hlinitý, který má modul pružnosti 400 GPa při srovnání s lidskou kostí, která má 

hodnotu modulu pružnosti 20 GPa je u tohoto rozdílu patrné, že jde o značný rozdíl. Výhodou 

korundových náhrad je jeho nízký koeficient tření, což snižuje možnost uvolnění materiálu do 

hostitelské tkáně a tím zaručuje jeho maximální inertnost [1]. Oxid hlinitý se využívá 

v biokeramických aplikacích s velikostí zrna <4 m. Se zvyšující se velikostí zrna se zhoršují 

mechanické vlastnosti. Dále má dobrou biokompatibilitu, nicméně jako inertní materiál s 

inhibicí hliníku pro bioaktivní procesy se v tkáňovém inženýrství využívá méně. Podle norem 

je nutno použít Al2O3 o minimální čistotě 99,5 %. Nejčastější potíže s náhradou je větší 

pevnost v ohybu než původní kost a dochází k vylomení [8]. 

Oxid zirkoničitý má hodnotu modulu pružnosti 200 GPa. Využívá se jako alternativní 

materiál pro oxid hlinitý. Náhrady jsou vyráběny z tetragonálního oxidu zirkoničitého, 

nicméně na povrchu je možná transformace mřížky na monoklinickou a s tím spojená 

objemová změna, která pak způsobí uvolnění implantátu ze svého místa. Pro zvýšení 

houževnatosti materiálu je možná stabilizace oxidem ytritým (do 3 %). Tento materiál není 

vhodný při použití v kloubních náhradách, kde by docházelo ke tření ploch zirkon – zirkon, 

protože bylo prokázáno, že po 2 letech využití této náhrady došlo k 5 000x většímu 

opotřebení než u materiálu korund – korund [1][8]. 

Pro zlepšení modifikačních přeměn je možná stabilizace těchto transformací oxidem 

hlinitým [1]. Při využití velikosti částic v nanorozměrech byla pozorována větší odolnost proti 

praskání. S tím je spojena vyšší životnost a spolehlivost náhrady, čehož se dá využít zejména 

u namáhaných částí implantátů, jako jsou kyčelní náhrady [8]. 

U kovů a jejich slitin (chirurgická ocel, slitiny titanu, slitiny kobaltu), které mají hodnoty 

modulu nižší, se pohybujeme v rozmezí 160 – 220 GPa. Jejich negativní stránka je, že i při 

minimálním uvolněném množství iontů z náhrady dochází k nežádoucím imunitním reakcím 

hostitele a degradaci tkáňových buněk v místě uvolňování kovu. Pro snížení kontaktu tkáně 

s kovem a lepší adhezi mezi kostí a implantátem je vhodný kovový implantát s keramickým 

povrchem, který má vyšší porozitu a je tedy možná lepší fixace a také osteointegrace. Velmi 

často se využívá spojení kovové části implantátu s keramickou v dentálních aplikacích, jako 



11 

 

náhrada zubu [1][2]. Nevýhoda je, že v případě zatížení kloubních hlavic dochází k otěru 

materiálu. Následné uvolňování malých částí náhrady způsobuje záněty v těle. Může také 

docházet k uvolňování části náhrady, která má být fixována na kost. Tomu je možné zabránit 

za pomoci kostních cementů. Při použití cementů se také vytváří zánětlivá reakce na 

voperované materiály, nicméně po určitém období dochází k pozitivní interakci s hostitelem a 

následné lepší fixaci náhrady [6]. 

 
Obr. 1: Bioinertní zubní titanová náhrada se zirkoničitou keramikou [9] 

3.1.2 Bioaktivní materiály 

Nejčastější aplikace těchto materiálů se využívá jako výplně za chybějící či poškozené 

původní tkáně. Patří zde skupina osteokonduktivních materiálů, jako je hydroxyapatit (dále 

HA), sklokeramika a trikacium fosfát (dále TCP). Tyto materiály se používají v místech, kde 

není potřeba vysoké mechanické odolnosti. Využití nalézají zejména ve výplních a štěpech 

v původních kostech nebo ve stomatologii. S kontaktem náhrady a tkáně dochází k vytváření 

chemických vazeb. Tím je možné snížit mikropohyby náhrady a původní tkáně. Pro zlepšení 

přijetí a zvýšení resorbovatelnosti materiálů je možné naočkování in vitro (laboratorně) 

kostními buňkami, které byly odebrány přímo člověku, kterému bude náhrada voperována. 

Takto upravený materiál bude mít lepší vlastnosti, větší shodu s hostitelskou tkání, lepší 

přijetí a zhojení [1][8]. Nejnovější metody jsou použití „scaffoldů“ s bioaktivním materiálem, 

který v čase plně degraduje a je kompletně nahrazen původní kostní tkání [2]. 

Hydroxyapatit, Ca10(PO4)6(OH)2, má iontový charakter. Krystalická struktura je 

hexagonální. Obdobný charakter má také minerál fluorapatit, Ca10(PO4)6F2. Hydroxyapatit je 

z velké části (přibližně 43 hm. %) obsažen v kostech a také zubech, bohužel se nedokáže plně 

resorbovat a být nahrazen původní kostí. Nicméně jeho mechanické vlastnosti jsou kosti 

velmi podobné. Elastický modul hydroxyapatitové náhrady má hodnoty v rozmezí 40–100 

GPa. Při srovnání s lidskou kostí, která má tento modul okolo 20 GPa, se dá říct, že je 

materiál svými mechanickými vlastnostmi velmi podobný. V případě porézního vzorku však 

rapidně klesá mechanická odolnost HA materiálu, jako je pevnost v tlaku či ohybu. U použití 

přírodních apatitů v lidském těle, je problematický nedostatek vápníku [8][10]. 

Hydroxypatit se nejčastěji používá k menším implantacím nebo jako materiál pro 

povlakování kovových inertních náhrad [1]. Nejčastěji je aplikován s nadbytkem vápníku, 

v poměru Ca/P o hodnotě 1,67. HA umožňuje výměnu iontu vápníku a fosforu substitucí, 
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které jsou využity původní tkání, jako zdroj potřebných iontů. Substitucí za jiné ionty dochází 

ke změně vlastností hydroxyapatitu, jako je krystalická mřížka nebo morfologie. Nedochází 

však ke změnám symetrie a objemovým změnám. Při kombinaci s titanem lze využitím 

naprašování, plazmovým nástřikem nebo elektrostaticky nanést tenkou vrstvu v rozmezí 30 – 

100 µm. Osteoblasty se tvoří na povrchu hydroxyapatitového povlaku a tím se zvyšuje tvorba 

nové tkáně [6]. 

 
Obr. 2: Bioaktivní implantáty s povrchovou vrstvou HA na inertním kovu [11] 

Trikalcium fosfát [TCP, Ca3(PO4)2] je vhodná forma fosfátů, která je netoxická, 

kompatibilní a odbouratelná v lidském organismu za vzniku nové kostní tkáně. Je velmi 

podobný svým mineralogickým složením s kostmi a zuby. Molární poměr Ca/P je 1,15. 

Materiál je osteokonduktivní, tzn. že je dobrou kopií lidské kosti, vhodný pro růst osteoblastů 

a vzniku nové tkáně. Je to polymorfní materiál, který se může vyskytovat ve třech teplotních 

modifikacích. Využití má opět nejčastější při výplních kostí, povlaky inertních materiálů pro 

lepší fixaci a v dentálních náhradách [4][8]. Stejně jako u hydroxyapatitu je problém s jeho 

mechanickou pevností a také je náročné získat 100% čistý materiál TCP, neboť výrobní 

postup je, co se týče fyzikálních a chemických parametrů, citlivý. TCP je velmi rychle 

rozložen v lidském organismu, proto je vhodné řídit jeho vlastnosti při výrobě jeho fázovým 

složením tak, aby se rozklad zpomalil, protože to pak vede k nižším pevnostem a dlouhodobé 

stabilitě [4]. Také je možné použít trikacium fosfát jako fixační tmel do míst, kde se voperuje 

implantát. Do tohoto materiálu se dá navázat léčivo, které může být přidáno pro snížení 

zánětlivých reakcí na náhradu, aj [12]. 
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Mezi bioaktivní silikáty se řadí skla a sklokeramické materiály, které obsahují CaO a 

P2O5 v různých formách, jaktožto zdroje vápníku a fosforu, které jsou důležité pro jeho 

bioaktivitu. Také materiály, obsahující pouze CaO – SiO2 a neobsahují fosfor, vykazují při 

naložení v SBF kapalině velmi dobrou bioaktivitu na povrchu. Pseudowollastonit (CaSiO3) je 

vysokoteplotní forma wollastonitu, která je dobrým zdrojem vápníků. Při ponoření do SBF 

docházelo k rychlé tvorbě nové fáze HA na povrchu, která je tvořena dvěma vrstvami. Vnější 

byla především Ca/P, jakožto fáze podobná hydroxyapatitu a spodní vrstva je složena 

především z křemíku [8]. 

Z přírodních materiálů je významný kolagen, fibriny aj., které mají výhodu 

v biokompatibilnějšímu způsobu degradace, která může probíhat enzymaticky [2]. 

Vyhovujícím v této oblasti je také polymerní materiál, například polymléčná kyselina 

(PLLA), polymléčná-co-glykolová (PLGA), polyestery nebo polykaprolakton (PCL). Dále je 

také vhodné se zabývat kompozitními materiály, u kterých by mohla být ovlivněna rychlost 

reserbovatelnosti, která se dá řídit enzymaticky [1][2]. 

Kombinací keramických a polymerních materiálů je možné využití jejich synergií ke 

zvýšené regeneraci kostí. Spojením hydroxyapatitu s PLGA nebo PCL se dá zvýšit 

osteokonduktivní vlastnosti materiálu [2]. 

3.1.3 Biomimetické materiály 

Biomimetika se zakládá na pozorování a kopírování vysoce organizovaných přírodních 

kompozitních nanomateriálů, které jsou vytvářeny živými organismy. Následně se pak 

snažíme zkopírovat tuto komplikovanou hierarchistickou strukturu a vytvořit tak materiál se 

stejným složením a vlastnostmi, jako původní [1][4]. Přírodou vytvořené materiály jsou 

tvořeny částicemi o nano rozměrech, které dávají dohromady makroskopické částice a ty 

skládají celý objekt. Výsledné vlastnosti jsou komplexně vytvářené z každé částice 

fyzikálními a chemickými silami. Hydrofóbnost, vysoká adheze, velká mechanická pevnost a 

další vlastnosti jsou odrazem hierarchistické struktury přírodních materiálů, které se vyvíjí 

v čase. Materiál se uzpůsobuje podmínkám, ve kterých se vyskytuje a podle toho optimalizuje 

své vlastnosti [13]. 

 
Obr. 3: Biomimetická struktura spongiální části kosti [14] 
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Existuje mnoho přírodních struktur, které se využívají v mnoha technologiích. Například 

profil letadel kopíruje tvar těla ptáků, dále se využívá optická reflexe v odrazových a 

antireflexních površích, bioindukční keramika, která se inspirovala mušlemi a jinými 

mořskými živočichy. Využití přeměny sluneční energie fotosyntézou listy, které obsahují 

molekuly chlorofylu, následně dochází k přeměně na chemickou energii, která pohání 

biochemické procesy v rostlinách. Toto bylo použito v solárních panelech na bázi polymeru a 

využívá se těchto pochodů ve fotovoltaice při přeměně slunečního světla na elektřinu. Mušle 

se svou anorganickou složkou (CaCO3 a CaP – 95 %), která zajišťuje pevnost a organická část 

(kolagen) zajišťující tažnost materiálu je dalším příkladem hierarchistické struktury 

přírodního materiálu. Tyto materiály uspořádané ve vrstvách 0,5 – 10 µm anorganické fáze, 

mezi kterými jsou vrstvy organické fáze o tloušťce 20 – 30 nm. Celková tloušťka je okolo 3 

mm a dosahuje pevností až 70 GPa [13].  

Možné použití biomimetiky je odvětví „biotemplating“, které přímo využívá přírodních 

materiálů, které se upravují a využívají pro synteticky vytvořené kompozitní materiály. Lze to 

připravit impregnací karbonového skeletu, vzniklého pyrolýzou dřeva a následným výpalem 

[1]. Mezi přírodní polymery patří kolagen, fibrin a další. Nevýhoda použitých přírodních 

materiálů je zvýšené riziko infekce [14]. 

Kost, jako další typ přírodního hierarchistického materiálu, je houževnatý a mechanicky 

velmi odolný materiál. Skládá se z hutné povrchové části a houbovité (spongiální) výplně. 

Dokáže rozptýlit deformační energii do celé své struktury.  

Odvětví tkáňového inženýrství s využitím biomimetických principů je technika „layer-

by-layer“ (tzv. vrstvení materiálu). Využít se dá v 2D technice, při plošném použití, jako 

vrstva na jiný materiál. Možné je i 3D využití, kdy se nanáší vrstvy bioaktivního materiálu na 

scaffold. Je to metoda prozatím málo známá, nicméně do budoucna by mohla dosáhnout 

velmi dobrých výsledků, jako materiál v tkáňovém inženýrství [16].  

Jsou také možné modelace 3D náhrady za použití „scaffoldů“ (biologická předloha), kde 

se dá řídit rychlost průniku vody a tělních tekutin do náhrady, degradace materiálu atd. 

Nejčastějšími materiály při využívání scaffoldu je keramika nebo polymerní materiál. 

Z keramiky je nejpoužívanější TCP, HA a jiné formy fosforečnanů vápenatých (CaP) [14]. 

Vhodné jsou i kompozity na bázi keramika – polymer, kde se dobře řídí chování v těle, 

možnost zabudování léčiv a mechanické vlastnosti náhrady. V těchto kompozitech se 

nejčastěji používá nano-hydroxyapatit, protože má výborné biomimetické a osteokonduktivní 

vlastnosti. Při kombinaci kolagen – nanoHA bylo dosaženo materiálu s velmi podobným 

modulem pružnosti kosti a osteoblasty dobře reagují s HA [14]. 

Pro ideální kopírování lidské kosti se musí dále bádat na nosném materiálu, který by měl 

mít vhodné mechanické vlastnosti v průběhu degradace a správné navázání 

bioresorbovatelných látek a případně léčiv, s možností řízení času rozpadu a také 

napodobování hierarchistické struktury původní kosti [14]. 
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3.2 Kost 

Kost je hierarchisticky strukturovaná, tvrdá konstrukce lidského těla, sloužící jako 

ochrana vnitřních orgánů a jako opora těla. Je to mineralizovaná struktura vznikající 

ostifikací. Začíná to množením kostních buněk, které se spojují s kolagenem. Poté vzniká 

lamelární uspořádání kosti. Složení kosti je z 65 % tvořena minerálními složkami krystalické 

fáze, jako je hydroxyapatit a fosforečnan vápenatý. Hydroxyapatitové částice se vyskytují 

nejčastěji destičkovitého, uspořádaného tvaru o velikosti 1 – 5 nm. Tyto krystaly jsou spojeny 

kolagenními vlákny. Osteoblast je kostní buňka, která se obklopuje mezibuněčnou hmotou 

(tvoří ji 1/3 vody, kolagen a sloučenin vápníku a fosforu) a vytváří kolagen. Procesem 

trvajícím přibližně 10 dni dochází k mineralizování a spojení v pevnou kost. Osteocyt je také 

důležitý při stavbě kosti. Ovlivňuje uvolňování minerálních látek a tím současně hladinu 

vápníku v krevní plasmě. V reakci na vnější podnět na kostru se vlivem osteocytů detekuje 

informace, např. na mechanické zatížení. Osteoklasty jsou makrobuňky, které zajišťují 

resorpci kostní hmoty, tzv. rozkladné buňky. Dělají prostor pro novou tvorbu kosti 

[17][18][19]. 

 
Obr. 4: Schématické zobrazení mikrostruktury kosti, upraveno z [17] 
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3.2.1 Rozdělení 

Základní rozdělení kosti je na dlouhou, krátkou, plochou a nepravidelnou. Dlouhé kosti 

jsou delší než širší a dělí se na střední část a dva konce. Krátké konce mají krychlový tvar 

[17]. 

Vrchní část kosti je hustá (kompaktní). Povrch pokrývá okostice (periost), obsahující elastická 

kolagenní vlákna, která odolávají tlaku v ohybu. Dále obsahuje osteoblasty fibroblasty a cévní 

zakončení. Má krycí, růstové a zásobovací funkce, které jsou potřeba pro dodání kyslíků a 

živin do kostí. Na povrch okostice se upínají šlachy, svaly a zajišťuje hojení zlomenin. Ke 

kosti je okostice přichycena Scharpeyovými vlákny, což je síť kolagenních vláken 

pronikajících z okostice do vrchní, kompaktní kosti. Kolagenní vlákna jsou propojeny 

speciálními peptidovými vazbami (pyridinové křížové vazby), které zajišťují kosti dobrou 

pevnost v tahu. Při abnormálně rychlému růstu nejsou tyto spoje dostatečně pevné a dochází 

často k patologickým zlomeninám. Strukturní a velmi důležitou součástí hutné kosti je osteon 

(Haversův systém). Je to systém tvořen válcovitou strukturou (lamelou), spojený z osteocytů a 

lamel do celků. Tyto válce mají přibližně 100 – 200 µm v průměru. Osteony prochází kanálky 

(Haversovy), které jsou 30 – 40 µm široké, obsahuje nervy a cévy a přivádí živiny do osteonu 

[17][18][19].  

Houbovitá kost (spongiální), má nižší hustotu a větší povrch než kompaktní. Její tvar a 

struktura umožňuje průchodnost krve v cévách a žilách, pro zásobování živinami. Strukturou 

je uzpůsobena tak, aby dobře odolávala tlaku a ohybu. Je schopna reagovat na zvýšené 

zatížení či zlomení v určitých částech kosti a uzpůsobit svou strukturu. Nachází se uvnitř kosti 

a může se skládat ze tří základních typů dření (červená, šedá, žlutá). Vprostřed dlouhých kostí 

je dřenová dutina. Houbovitá část kosti a dřenová dutina slouží k odlehčení kostry a také 

vytváří místo pro kostní dřeň. Ta je uložena ve středu kosti a zajišťuje krvetvorbu (červené 

destičky) pro tělo. Ta se uskutečňuje především v dlouhých kostech, jako je stehenní, pánevní 

nebo hrudní [17][18]. 

3.2.2 Kosterní poruchy 

V případě nefunkčnosti osteoklasu, tedy v případě, že je resorpce kosti rychlejší než 

tvorba, dochází k řídnutí kostí, tzv. osteoporóza. Další možná vada kosti jsou kostní 

metastáze, kdy dochází ke snížení funkčnosti osteoklasů, které jsou ovlivňovány a ničeny 

nádorovými buňkami. Osteopetróza je naopak onemocnění, které vzniká při mutaci genu a 

snížení aktivity osteoklastů. Dochází k zvýšení zastoupení kompaktní kosti na úkor spongiální 

části, dochází k neprůchodnosti cév a následné nefunkčnosti kostní dřeně [18]. 

Pagetova choroba je způsobena sníženou činností osteoklastů, které fyziologicky 

odbourávají kostní tkáň. Díky tomu dochází ke zvyšování množství kostní hmoty, která není 

tak pevná a dochází k deformacím a zlomeninám [20]. 
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3.3 Materiály pro kompozitní biomateriály 

3.3.1 Trikalcium fosfát 

Je to velmi využívaný biomateriál pro implantáty. Ten se nejčastěji používá ve formě -

TCP. -TCP je metastabilní vysokoteplotní modifikace, která není vhodná pro použití 

v biomateriálech. Dalšími modifikacemi jsou amorfní a apatitový TCP, což jsou nízkoteplotní 

formy. Je velmi obtížné stanovit rozpustnost jednotlivých fází, vzhledem k jejím 

nekonstantnímu složení a stechiometrii. Nicméně u krystalického TCP se očekává nejnižší 

rozpustnost. Všechny modifikace jsou rozpustnější než HA. Amorfní fáze je schopna velmi 

rychlé reakce s vodným prostředím a rychle tvoří apatit. Výroba trikalcium fosfátu je možná 

precipitací, u které je nutno dodržet přesných podmínek. Tímto se dají syntetizovat 

nízkoteplotní fáze, amorfní a krystalický. Suchou metodou se vyrábí  a −TCP. 

Vysokoteplotním způsobem z amorfní, apatitové formy nebo z jakéhokoli systému CaP solí 

s vhodným poměrem Ca/P. U syntéz, které měly jako reaktanty větší poměr Ca/P bylo 

zjištěno, že dochází u trikacium fosfátu k rychlejší krystalizaci na hydroxyapatit. Na povrchu 

TCP, kde byl kladný náboj, což značí místo s Ca2+, se lépe adsorbují proteiny (albumin), 

zatímco na místech s negativním nábojem (PO4
3- místa) se adsorbují alkalické proteiny. Tímto 

způsobem se dá sledovat povrch vzorků, kde se nachází víc vápníku, který je schopen 

reagovat a kde je zabudován do mřížky. Ve formě porézních materiálů se využívají jako 

náhrady kostí, povlakování inertních náhrad, jako vstřikovatelné tmely, které jsou schopny při 

teplotě 37 °C se vytvrdit a reagovat na apatit v řádech hodin. Je také možno vytvářet 

kompozity tmelů s polymery (hydrogely, PLA), kterými je možno ovlivnit rychlost 

vytvrzovacích reakcí. Nejnovější studie se zaměřují na zvyšování a optimalizaci bioaktivity a 

kompatibilnosti TCP a také na zlepšování mechanických vlastností implantátů [21]. 

3.3.2 Hydroxyapatit 

Hydroxyapatit je také velmi využívaným biomateriálem, který se uplatňuje v lékařství 

jako náhrada kosti, dentální aplikace nebo jako povlak inertních materiálů. Dříve se využívaly 

kosti mrtvol, dnes už existuje spousty syntéz, kterými jsme schopni čistý HA získat [18][19]. 

Z přírodních zdrojů jej můžeme dostat z hovězího dobytka, mořských řas a korálů. Syntetický 

hydroxyapatit se dá připravit reakcí v pevné fázi, kdy se vstupní suroviny, nejčastěji prášky, 

smíchají, stlačí a vypálí nad teplotu 1 000 °C. Hydrotermální reakce probíhá za teploty 

v rozmezí 250 – 300 °C a velmi vysokých tlaků. Precipitace je srážecí reakce, kterou se také 

připravuje HA. Smícháním dusičnanu vápenatého a zdroj fosforečnanu v alkalickém prostředí 

dochází k precipitaci HA. Hydrolýzou fosforečnanu vápenatého v zásaditém prostředí lze také 

připravit čistý hydroxyapatit, stejně jako metodou sol-gel. Slinování připravovaných prášků 

probíhá za teploty 1 100 – 1 300 °C. Možností úpravy HA je také izostatické lisování, kterým 

se dá připravit hutná, pevnější hydroxyapatitová biokeramika. Nicméně využívanějším 

materiál pro lékařské účely je makroporézní HA. Takový má lepší kompatibilnost s lidskou 

tkání a fixaci implantátů. Morfologie prášků se různí od techniky přípravy, reakčního 

prostředí nebo složení reaktantů. Lze připravit HA nanoroměrů, které se podobají velikost 

částic v kosti.  
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Ze 40 % se skládá HA z vápníku a fosforečnany tvoří přibližně 20 %. Složením je proto 

hydroxyapatit vynikajícím biomateriálem, který má vhodné parametry pro resorpci a hojení 

kosti. Mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tlaku, ohybu a modul pružnosti se výrazně 

zhoršují se zvyšující se porozitou, příliš vysokou teplotou slinutí, či velikostí částic. 

Rozpustnost je také ovlivněna podmínkami syntézy. Využívá se jako povrchová úprava 

kovových slitin plasmovým nanášením nebo elektrochemickou depozicí. Dále jako náhrada 

zubního kořene a pro všechny kosterní operace, zahrnující náhrady, rekonstrukce nebo jako 

nosič léčiv pro léčbu rakoviny [22]. 

3.3.3 Kompozity na bázi systému Ca-P-O 

Dvoufázový fosforečnan vápenatý (BCP) je složen z HA a β-TCP, nejčastěji v poměru 

60 – 40 až 75 – 25. Výhodou tohoto kompozitu je možnost regulovat a optimalizovat rychlost 

rozpouštění smícháním HA, který je stabilnější a β-TCP, který je rozpustnější. Je to tedy 

vhodný matriál pro regeneraci kosti, jako náhrada pro dentální a ortopedické aplikace nebo 

jako doprava léčiv. Je schopen rychle vytvořit vazby s hostitelskou tkání, zvyšuje koncentraci 

vápníku a fosforečnanů v místě aplikace, ale nedochází k příliš rychlé resorpci. Výroba 

probíhá slinováním směsi nad 900 °C. Pro přípravu makroporézních materiálů se přidávají 

těkavé látky, které se vmíchají do suspenze zahřeje se na 200 °C. Dojde k vypařování těkavé 

látky a napěněný materiál se slinuje [23]. 

3.3.4 Vápník 

Vápník je prvkem nezbytným pro lidský organismus. Nejvíce (přibližně 99 %) je 

v kostech a zubech ve formě hydroxyapatitu. Je to důležitá část pro celou funkci organismu, 

jako srážení krve, dělení buněk nebo pro svalové kontrakce. Vzhledem k tomu, že člověk si 

ho nedokáže vytvořit sám, je nutné ho přijímat v dostatečném množství. Jinak dochází 

k uvolňování vápníku z kostí, což vede k osteoporóze. V opačném případě, kdy je chronicky 

způsobeno, že je vápníku přebytek, může dojít k srdečním arytmiím, ledvinovým kamenům, 

poškození nervových buněk a jiným nervovým poruchám. Pro zabudování vápníku do nové 

kosti je potřeba kalcitonin, což je hormon vylučovaný ze štítné žlázy, který je společně 

s parathyorid hormonem stimulantem pro zabudování vápníku do kosti [24]. 

V biomateriálech, které se používají jako implantáty, je také důležitý dostatek vápníku 

pro lepší vytváření nové vrstvy kosti a fixaci. U méně reaktivního HA je dobré vytvářet 

kompozity s více reaktivním materiálem. Je možné využít trikalcium fosfáty a jiné formy, 

oxidové keramiky a polymery. Využítí polymethylmethakrylátu (PMMA) má negativa, jako 

je obtížná manipulace, exotermní reakce při vytvrzování a špatná kompatibilita. Jednou 

z možností je použití kalcium aluminátové fáze. Ten má za výhodu zvýšenou mechanickou 

pevnost, možnost ovlivnění hydratační rychlosti, zvýšení biokompatibility, minimální 

expanze hydratačních produktů, nízké hydratační teplo a lepší interakce s tkání. Takový 

kompozit je možno využít v opravách a náhradách kostí, dentální aplikace, povrchová úprava 

kovových inertních implantátů, aj [25]. 
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3.3.5 Ca-Al-O systém 

Oxid hlinitý se používá v kompozitech pro výztuž pěnových materiálů. Nicméně se chová 

v lidském těle jako inhibitor bioaktivních a resorbovatelných procesů, proto je u materiálů, u 

kterých předpokládáme velkou bioaktivitu vhodné minimalizovat jeho množství v implantátu. 

Jeho biotoxicitu je možno eliminovat využitím jiné složky, kterou ho nahradíme při přípravě 

biokeramických kompozitů. 

Existuje několik kalcium aluminátových fází (dále CA fáze) a to CA, CA2, C3A, CA6, 

C12A7, které je možno využít jako zdroj vápníku, který je vhodný pro tvorbu nové kostní 

tkáně a zároveň tyto fáze mají navázaný hliník v krystalické mřížce, tím pádem je 

znesnadněna jeho interakce s prostředím lidského těla. Kalcium aluminátové fáze se využívají 

ve formě kompozitu jako biocementy pro fixaci náhrad, či zaplnění defektů [23][24][25]. 

 
Obr. 5: Fázový diagram CaO – Al2O3 [26] 

Nejjednodušší typ přípravy je vysokoteplotní reakcí v pevné fázi vstupních práškových 

materiálů (oxidy, uhličitany). Je to nejběžnější způsob, kdy se pouze smíchá ve 

stechiometrickém poměru oxid hlinitý a oxid/uhličitan vápenatý, směs je dále vypálena v peci 

na požadovanou teplotu, dle fázového diagramu. Novějšími metodami přípravy jsou syntézy 

na mokré cestě (Pechini, spalovací reakce, sol gel, aj.). Pechiniho syntéza je metoda 

využívající k přípravě kyselinu citrónovou, která tvoří cheláty s kovovými ionty (obvykle 

ve vodě rozpustné formě dusičnanů). Zahříváním vzniká velmi viskózní pryskyřice, která je 

poté vypálena. Produktem je požadovaná kalcium aluminátová fáze. Spalovací syntéza fází se 

připravuje obdobně z roztoků solí kovů s palivem. Vznícením dochází ke spalování a 

produktem je krystalický prášek. Na závěr je třeba zmínit mechanochemickou aktivaci, kdy se 

směs hydroxidu hlinitého a vápenatého podrobí mletí, kde dochází ke změně struktury a 

vlivem tření probíhá reakce v pevné fázi. Ta je usnadněna díky zvětšování povrchu [27]. 
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3.4 Pěny 

V přírodě se vyskytuje velké množství hierarchisticky uzpůsobených keramických 

materiálů, či živočichů, s pórovitou strukturou. Například pemzy nebo korály. Při přípravě 

keramiky je velmi obtížné ji vyrobit tak, aby byla zcela bez pórů. Velmi často se využívá 

opačného postupu, že se při výrobě keramická suspenze nebo jinak upraveného vstupního 

keramického materiálu snažíme zvýšit jeho porozitu, díky čemu dosahuje materiál lepších 

vlastností. Zvýšení tuhosti, pevnosti, nízká hustota, nízká tepelná vodivost, vysoká chemická 

stabilita a dosažení velmi dobrých tepelně izolačních vlastností se současným snížením váhy 

výrobku, jsou důležité vlastnosti připravených pěn [28][29][30]. 

Porozita materiálu se skládá z otevřené a uzavřené pórovitosti. Otevřené póry se dají 

měřit rtuťovou porozimetrií. Uzavřená pórovitost se dá měřit dvojím vážením, tzv. 

Archimédova metoda [28]. 

3.4.1 Typy příprav 

Z důvodu velkého zájmu o keramické pěnové materiály pro jejich zlepšené vlastnosti 

existuje spoustu metod příprav. Připravování pěny in situ, replikačně a pyrolýzou jsou 

nejčastější techniky [28]. 

Dále je možno vyrábět pěny fermentací kvasnic (droždí), kdy dochází ke kvašení cukrů 

na ethanol a oxid uhličitý a následně k výpalu na slinutý výrobek. Dále je možno využít 

extruzi, při výrobě keramických filtrů s pravidelnou strukturou. Při použití keramického 

granulátu je možné využít metod 3D tisku, kdy je nanášena vrstva po vrstvě. 

Naprogramováním se dají řídit rozměry výrobku, velikost pórů, aj. Keramický materiál je 

obalen vrstvou pojiva, které se při slinování vypálí. Nová metoda stereolitografie, což je 

metoda tuhnutí polymerního materiálu v keramické suspenzi. Je to vyvoláno ultrafialovým 

zářením. Toto záření se cíleně svítí ve tvaru požadovaného tvaru na hladinu a vytváří se 

produkt. Ten se snižuje posouváním podložky dolů pod hladinu suspenze a paprskem se 

vytváří další vrstva. Poté se vzorek vytáhne, vysuší a vypálí, přičemž zůstane slinutý 

keramický materiál požadovaného tvaru. Sol-gel metodou lze také připravit napěněnou 

keramiku. Sol z keramického prášku a povrchově aktivní látka je napěněna a přídavkem 

stabilizátoru dojde ke gelaci. Odléváním do forem se získá výrobek definovaných rozměrů. 

Tento gel je opět podroben sušení a výpalu. Tyto porézní materiály mohou mít porozitu až 90 

% a mají velmi dobré mechanické vlastnosti. Zmrazovací technikou je také možno vyrobit 

vysoceporézní materiál. Dojde k zamražení struktury napěněné keramické suspenze, 

sublimací se zbaví suspenze vody a poté se nechá pěna slinout. Takto vyrobené materiály 

z HA nebo TCP se využívají v medicinských aplikacích [28][29][31]. 
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Jednou z nejčastěji používaných metod při zvyšování porozity keramických materiálů je 

přímým napěněním, tzv. in situ. Je to velmi jednoduchá metoda, kdy se do keramické 

suspenze vlivem míchání nebo profukování dostávají vzduchové bubliny a vytváří tak vysoce 

porézní materiál. Je možno dosáhnout až 90 % porozity. Voda pro suspenzi není dostačující, 

protože vodní film je pro bubliny nestabilní. Proto se do suspenze přidává povrchově aktivní 

látka, která udržuje suspenzi stabilněji napěněnou. Možné je využití tenzidů, které mají 

hydrofilní a hydrofobní konce a udržuje strukturu pěny. Také se využívá hlinitanových 

cementů do žárobetonů, které rychlou hydratací a morfologii hydratačních produktů udrží 

napěněnou strukturu. Sušením se zbaví keramická pěna vody a poté se slinuje. Nevýhodou 

této metody je velká nepravidelnost ve velikosti vzniklých pórů, které nejsou pravidelné. Také 

vlivem Oswaldova zrání dochází k navyšování objemu jednotlivých pórů, což má negativní 

dopad na celkovou stavbu pěny[31][32][33].  

 
Obr. 5: Schématické zobrazení metody pěnění in situ, upraveno z [31] 

Replikace je metoda využívající pěnového materiálu, který se namáčí do keramické 

suspenze. Je možno využít přírodních nebo syntetických šablon, tzv. templátů. Mezi přírodní 

materiály, které se dají využít patří dřevo nebo celulóza. Ty mají nevýhodu při výpalu, kdy se 

snižuje čistota, vlivem rozkladných produktů. Jako syntetický materiál se nejvíce využívá 

polyurethanová pěna. Při výrobě se obalí vláka a smáčí se, přičemž se na povrchu tohoto 

templátu vytvoří film keramické suspenze. Ta musí být dostatečně tekutá, aby mohla 

přebytečná být odstraněna. Poté je pěna sušena zvolenou sušící křivkou a slinována na 

požadovanou teplotu výpalu, vhodnou pro materiál. Často se do suspenzí přidávají aditiva, 

která zlepšují adhezi k polymerní houbě a také pro snižování pnutí při výpalu. Touto metodou 

lze dobře kontrolovat velikost a pravidelnost pórů. Je možné připravit výrobek s porozitou 

v rozmezí 40–90 %. Nevýhodou je špatná příprava pěn s malými póry, z důvodu špatného 

smáčení polymerní šablony. Při nevhodném teplotním režimu dochází k praskání stěn pórů a 

následné snížení pevností [31][34][35].  

Možná metoda je využití in situ napěnění hydroxyapatitové suspenze s povrchově aktivní 

látkou. Tato směs se nanese na polyurethanovou houbu, která se smáčí suspenzí. Tímto je 

zvýšena kontrola nad makrostrukturou porézního materiálu. Vysušením a vypálením 

dosáhneme slinuté HA pěny vhodné pro použití v tkáňovém inženýrství [36]. 
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Další snadnou metodou pro přípravu keramických pěnových materiálů je vypálení 

polymerních částic, které se vmíchají do keramické suspenze. Nejpoužívanějším materiálem 

bývá polystyren nebo škrob. Také je možno využít vytvoření keramické emulze, která se 

skládá z keramického prášku ve vodě, s přídavkem olejů či jiných organických rozpouštědel. 

Jejich výhodou je snadnější pyrolýza, menší náchylnost na deformace a vznik pórovitého 

materiálu. Připravená pěna je vysušena a následně vypálena tak, aby nedocházelo vlivem 

odcházejících spalin k deformacím stěn pěnové struktury. Výsledný produkt má definované 

póry, podle dispergovaných částic, dá se řídit jeho mikrostruktura velikostí částic. Tyto pěny 

je možno odlévat do forem a není nutno řešit tvar a stabilizaci keramické suspenze [31]. 

3.4.2 Stabilizace pěn 

V napěněných suspenzích technikou in situ dochází z důvodu nestabilního systému 

tvořeného kapalinou a plynem ke snižování energie systému, tzv. Oswaldovo zrání. Dále 

dochází ke zvyšování termodynamické nestability a objemu pórů vlivem spojování bublin. Na 

dně se koncentruje hutná suspenze vlivem klesající kapaliny gravitací a bubliny jdou nahoru, 

které poté mají větší tendenci k praskání. Odvodňování napěněné suspenze je způsobeno 

gravitačními a kapilárními silami. Pěna se stává rychle suchou a také dochází ke změně tvaru 

bublin v materiálu. Dále může docházet ke koalescenci, což je samovolné snižování 

povrchové energie spojené se spojováním bublin v pěně. Současně dochází ke snižování 

tloušťky stěn mezi bublinami, a tedy větší náchylnosti na praskání při tepelném zpracování. 

Pro stabilizaci se dá využít velké množství látek, jako jsou povrchově aktivní látky, polymery, 

proteiny, částicemi nebo tuky. Vliv na stabilitu pěny má také velikost a tvar částic 

v keramické suspenzi, její koncentrace a hustota. [37][38]. 

Povrchově aktivní látky (PAL) adsorpcí na povrch bublin snižují koalescenci, napětí na 

povrchu a stabilizují tenké vrstvy proti praskání. Molekuly PAL mohou být amfifilní (lipidy, 

proteiny), kdy jejich hlava je ve vodné fázi a ocas ve vzduchové a tím vytvoří bublinu. Pokud 

je látka iontového charakteru, dochází k vytvoření dvojvrstvy, pěna se stabilizuje 

elektrostatickými silami a van der Waalsovmi silami [38][39].  

Stabilizace koloidními částicemi je možná pro jejich povrchově aktivních vlastnosti na 

rozhraní vzduch – voda, kdy adsorbují na povrchu bublin. Tyto částice snižují povrchovou 

energii systému, koalesceneci, zabraňují snižování tloušťky filmu vytvářejícího stěny pěny a 

tím zvyšují jeho stabilitu. Touto technikou je možné při pěnění in situ získat stabilní menší 

velikosti pórů než při použití některých PAL [38][39]. 
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Obr. 6: Stabilizace napěněné keramické suspenze, převzato a upraveno z [40] 

Důležitým technologickým krokem při přípravě in situ keramických pěn je sušení. Je to 

difuzní děj, při kterém se dostává vlhkost z materiálu. Nejprve se vlhkost dostává z povrchu 

pěny, poté dochází ke gradientu vlhkosti, který je směrem ze středu pěny k jejímu povrchu. 

Sušení musí být nastaveno tak, aby nedocházelo k rychlejšímu sušení povrchu než ve středu 

materiálu, jinak to vede k většímu smrštění a tím porušování struktury pěny a její praskání 

[41]. 

Existují několik způsobů, jak ovlivnit průběh sušení, aby nedocházelo k praskání. Je 

možné optimalizovat sušící křivku tak, aby rychlost sušení byla úměrná rychlosti difuze 

kapaliny v pěnovém materiálu. Nedochází pak k rozdílům kapilárních tlaků, vnitřnímu pnutí a 

tím pádem je výrazně sníženo riziko praskání pěny. Snížení kapilárních tlaků a stěnách pěny 

lze eliminovat při sušení mrazem. Nicméně lyofilizací vzniká krystalizační tlak, který může 

výslednou strukturu pěny porušit. Je nutno sušit velmi pomalu [42]. 

Další možností je přidat do keramické suspenze mísitelné, málo těkavé rozpouštědlo, 

které je oproti vodné suspenzi rozdílné. Používá se 1-propanol, ten ovšem má teplotu varu 

podobnou jako voda, proto nemá tak velký vliv na snížení praskání stěn mezi póry, protože 

má pořád velkou rychlost odpařování. Proto je lepší využít alkoholy s delšími řetězci jako 

propandiol, glycerol nebo ethylenglykol. Množství povrchově aktivní látky vůči suspenzi se 

musí stanovit v závislosti na keramickém materiálu. Nejčastěji to bývá poměr voda : alkohol 

5 : 1 až 1 : 1. Rozpouštědlo musí mít vyšší viskozitu, nižší difuzivitu a napomáhá difuzi vody 

ze středu pěny. Tímto je tlakový rozdíl ve stěnách pórů snižován a materiál je méně náchylný 

k praskání [42]. 
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3.4.3 Využití 

Pěnové keramické materiály mají širokou paletu uplatnění. Využívají se jako žárovzdorné 

izolační materiály, pro konstrukční účely, pro filtraci tavenin při výrobě kovů, jako izolant a 

ochrana proti přehřátí u raketoplánů nebo jako nosič katalyzátorů. V polovodičové 

elektrotechnice je možné využít keramických pěn jako piezoelektrikum. Dále je možné využít 

in situ pěnění pro zdravotnictví k přípravě hydroxyapatitových pěn, které se dají použít jako 

implantáty u kostních defektů nebo ve stomatologii. Takto vytvořené pěnové materiály byly 

podrobeny testování a nevykazují žádnou toxicitu, nicméně je problém s udržením 

definovaných pórů a mechanické stability pěny [28][29][30].  
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3.5 Testy bioaktivity 

Testování biomateriálů je velmi progresivní a důležitá část výroby pro medicínské 

aplikace. Pro každý materiál je nutná stále nová série testování chování vzorků in vitro 

(laboratorně) v simulovaných tělních tekutinách (SBF, Hankovy roztoky.), s bakteriemi, 

buňkami a dalšími živými organismy. Teprve poté se může testovat in vivo (v živém), kde se 

začíná nejprve na laboratorních zvířatech a následně na větších. Při tomto se sleduje interakce 

materiálu se zvířecím organismem, toxicita a jiná rizika. Následují klinické testy na lidském 

organismu a teprve poté, je-li materiál nezávadný, se může používat. Pro posuzování toxicity 

výluhů existuje norma ISO 10993. Ta byla vydána v roce 1992 a stanovuje a sjednocuje 

reakci tkání a buněk na implantované materiály, co se týče cytotoxicity, karcinogenity, aj. 

[43][44][45]. 

3.5.1 In vitro 

Tato metoda zahrnuje pouze testování laboratorní, tzv. ve skle, kdy se pozoruje interakce 

materiálu s tělními tekutinami, buňkami, bakteriemi, enzymy a jinými. Sleduje se například 

jak se chovají buňky ve výluhu z biomateriálu. Nastat může inhibice funkce buněk, popřípadě 

buněčné smrti, což je jasný důkaz závadnosti a toxicity biomateriálu pro jakýkoli organismus. 

Je to základní sada testovacích metod, která má ještě daleko od použití v lidském organismu. 

Vždy se pozoruje chování materiálu pouze v jednom prostředí. Testy in vivo a lidský 

organismus pak tvoří komplexní soubor vlivů na biomateriál [43][44]. Měření cytotoxicity je 

jednou z metod, kterou se testují materiály in vitro. Sleduje se rozdíl počtu živých buněk před 

a po kultivaci na implantátu. Jestliže nastal úbytek bakterií, můžeme konstatovat, že materiál 

je toxický. Sledování buněčného metabolismu za použití enzymů je také možnost, jak 

posuzovat cytotoixicitu biomateriálu. Testování mutageneze sleduje dopad biomateriálu na 

genetiku buňky. Vliv implantátu může vyvolat biotransformace v buňkách, vedoucí ke 

genetické změně DNA, karcinogenním a jiným mutacím [45]. 

Při pozitivní reakci na výluhy a povrchové reakce implantátu při testování in vitro je 

velmi pravděpodobné, že při použití in vivo bude výsledek také pozitivní. Nicméně je možná 

situace, kdy materiál při interakci s buňkami, bakteriemi a jinými živými organismy 

v prostředí in vitro vykazuje negativní vlastnosti a při použití v lidském organismu se materiál 

stává biokompatibilním. To může nastat například u kyseliny polymléčné (PLA) [43][44]. 
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Obr. 7: Schématické znázornění in vitro testu na vzorku v simulovaném prostředí, 

kultivace a sledování změn povrchu zobrazovacími metodami [46] 

3.5.2 Chování biomateriálů v simulované tělní tekutině 

Pro testování in vitro je prvním krokem studia vhodná simulovaná tělní tekutina 

(simulated body fluid, SBF), což je metastabilní roztok simulující složení lidské krevní 

plasmy, co se týče její koncentrace iontů. Pro biomateriály má vhodné složení na to, aby se 

mohla zkoumat tvorba apatitu na povrchu implantátu a tím schopnost vaznosti s kostí. Tím se 

dá částečně předpovědět chování materiálu in vivo. 

SBF je tekutina, která se připravuje rozpouštěním solí, při teplotě 36,5 °C v plastových 

nádobách. Sklo se nepoužívá z důvodu většího povrchu a tím pádem snadnější krystalizase 

rozpuštěných složek. Příprava je v kyselém prostředí, zapufrováním tzv. Tris pufrem 

(tris(hydroxymethyl)amin) na pH=7,45. Co se týče složení pro tvorbu apatitu je tento roztok 

vysoce saturovaný, stejně jako lidské prostředí. Testování probíhá v inkubátoru při 37 ± 2 °C, 

kdy vzorky jsou ponořeny v definovaném množství (objem SBF je vypočten dle povrchu 

testovaného vzorku) na dobu 28 dní a pozoruje se schopnost materiálu interagovat s ionty 

v SBF za definovaných podmínek a vytvářet vazby s kostní tkání a nových vrstev. Spotřeba 

vápníku a fosforu při tvorbě nové apatitové vrstvy na materiálu je podmíněna vhodným 

biomateriálem, shodným s kostní tkání. Pozitivní odezva ukazuje na potenciál a možnost 

dobrých výsledků při testování bioaktivity in vivo. U slinutého hydroxyapatitu byla 

pozorována tvorba nové vrstvy apatitu na povrchu, u které byla prokázána vaznost s kostí v in 

vivo prostředí [47][48]. 

  



27 

 

3.5.3 In vivo 

Testování syntetických materiálu v živém organismu je dalším stupněm testování 

biomateriálů, které prokázaly toxickou nezávadnost pro buněčné organismy. Podmínky u 

zvířat a později v lidském organismu jsou mnohem komplexnější a poskytují daleko víc 

informací o vlivu biomateriálu. Nejprve se využívá testů na zvířatech, kdy se tyto materiály 

testují na menších zvířatech, jako jsou myši, krysy, morčata nebo králíci. Nepřesnost testování 

na zvířatech spočívá v míře neshody s lidským organismem. Po 2 – 3 týdnech se pozoruje 

reakce kolem implantovaného materiálu. Ten by neměl vyvolávat zánětlivé reakce a jiné 

negativní odezvy na tento materiál. Pro lepší výsledky u testování na zvířatech se využívá 

testování na psech, malých prasatech nebo opicích. Tyto zvířata mají větší shodu s lidským 

organismem a dávají přesnější výsledky interakce biomateriálu s organismem. Dalším krokem 

je klinické testování na lidském organismu. Zde už působí vliv prostředí lidského organismu, 

kde působí enzymy, hormony a mnohé další vlivy, které při testování in vitro na materiál 

nepůsobí. U implantovaného materiálu můžeme pozorovat intenzivní reakci s tvorbou 

zánětlivých ložisek. Zvýšení množství bílých krvinek také poukazuje na špatnou 

biokompatibilitu materiálu. Nedokonalou fixací materiálu také může docházet k obrusu, 

pohybu, a to může způsobit poškození tkáně okolo náhrady. Tyto výstupy dávají konečný 

výsledek a poté se teprve může využívat v lékařství. Je to velmi drahý, zdlouhavý, právně i 

eticky komplikovaný proces, který je nutný pro zavedení nových biomateriálů [43][44][45]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Použité chemikálie: Ca(NO3)2 · 4H2O, H3PO4, NH3, Alufos 30 a 50M, Al2O3 (NO 625), 

CaCO3, NaCl, NaHCO3, KCl, K2PO4 · 3H2O, MgCl · 6H2O, HCl, CaCl2, Na2SO4 (vše v p.a., 

LachNer), Tris pufr (tris(hydroxymethyl)amin (Sigma Aldrich, p.a.), Schäumungsmittel 

Flüsig W 53 (Zimmer&Schwarz GmbH & Co KG), Alfabond 300 (Almatis), barvivo 

Arsenaso III (Sigma Aldrich), (NH4)2MoO4, KH2PO4, hydrochinon, Na2SO3, octanový pufr 

(5,3), chelaton III, ZnCl2 (vše p.a. kvalita, LachNer), Quantofix sada (mobilní kolorimetrická 

analýza Al, Ca a PO4
3-). 

 

4.1 Syntézy keramických prášků 

Pro přípravu kompozitních produktů použitých pro studium bioaktivity v této práci byly 

připraveny vstupní suroviny. 

4.1.1 Hydroxyapatit 

Syntéza hydroxyapatitu byla prováděna precipitací ve vodném prostředí podle rovnice: 

10Ca(NO2)2 + 6H3PO4 + 20NH4OH → Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 + 18H2O (1) 

Postup přípravy byl optimalizován pro nejvyšší zisk produktu a dosažení nejnižší 

velikosti částic připravovaného prášku, tento postup byl vyhodnocen jako nejvhodnější na 

základě experimentů provedených během bakalářské práce [49]. Do reaktoru opatřeného 

hřídelovým míchadlem, do kterého byl nalit vodný roztok hydroxidu amonného, byly 

přikapávány roztoky dusičnanu vápenatého a kyseliny fosforečné. Přikapávání probíhalo po 

dobu 30 minut. Poté byl roztok míchán 2 hodiny na otáčky 400 ot/min. Suspenze byla 

promyta destilovanou vodou do neutrálního pH pro odstranění vedlejšího produktu dusičnanu 

amonného. HA prášek byl vysušen a analyzován pomocí rentgenové difrakce (XRD) na 

přístroji Empyrean (od firmy Panalytical), pomocí kterého bylo zjištěno fázové složení a 

stupeň krystalinity. Žárovým mikroskopem Leitz typu 2A-P byla stanovena vhodná teplota 

slinutí připraveného prášku. Dále bylo kontrolováno dostatečné promytí prášku, což bylo 

prováděno kvůli odstranění vedlejšího produktu. Přítomnost dusičnanu amonného v HA 

prášku byla sledována Ramanovou spektrometrií. Velikost částic připraveného 

hydroxyapatitu byla stanovena na přístroji Helos (H2568). Práškový materiál je dopravován 

vzduchem přes laserový paprsek, u kterého se měří rozptyl záření. To se mění v závislosti na 

velikosti částic a rozptyl se detekuje. 

Při přípravě hydroxyapatitu (HAlu) prášku bylo namísto kyseliny fosforečné použito 

komerčního produktu Alufos 30M a 50M. Alufos (30 a 50M) je fosforečnan hlinitý o různé 

koncentraci, který se připravuje pomalým rozpouštěním oxidu hlinitého v kyselině fosforečné. 

Takto připravený hydroxyapatit byl opět analyzován XRD, žárovou mikroskopií a velikost 

částic. 
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4.1.2 Kalcium aluminátové fáze 

Pro přípravu kompozitního keramického materiálu byly nasyntetizovány kalcium 

aluminátové fáze. Pro tuto práci byly vybrány monokalcium aluminát (CA), trikacium 

aluminát (C3A) a hibonit (CA6). Připraveny byly pomocí vysokoteplotní reakce z oxidu 

hlinitého a uhličitanu vápenatého, v různých poměrech, podle stechiometrie připravované 

fáze. Směs vstupních látek byla homogenizována na vibračním mlýně v zirkoničité misce. 

Z homogenní směsi byly připraveny tablety v tabletovacím lisu. Ty byly předpáleny muflové 

peci na 900 °C, aby došlo k rozkladu uhličitanu vápenatého na oxid uhličitý a volné vápno. 

V muflové peci se výpal provádí z důvodu vznikajících plynů a zabránění možnému 

poškození kanthalového drátu v peci. Poté byly tablety vypáleny v kanthalové peci na 

platinové podložce na potřebnou teplotu, dle fáze. Teplotní program byl nastaven s teplotní 

rampou 10 °C/min, 8 hodin výdrž na potřebné teplotě pro danou fázi a řízené chlazení 

s krokem 5 °C/min, do teploty 300 °C. Takto vypálené tablety byly rozemlety a analyzovány 

na XRD pro kontrolu fázového složení připravené fáze. Dále byla změřena velikost částic 

připravených kalcium aluminátových fází. 

4.1.3 Syntetická tekutina pro in vitro testy 

Pro testování připravených vzorků in vitro byl připraven roztok SBF, který simuluje 

složení lidské plasmy dle Kokuba [47]. SBF byla připravena v plastové kádince, z důvodu 

nižšího povrchu pro krystalizaci iontů na povrchu skla. Kádinka byla umístěna do duplikátoru 

a bylo vytemperováno 700 ml destilované vody na 36,5 °C. Při kontrole pH, teploty a za 

stálého míchání byl postupně přidán NaCl, NaHCO3, KCl, K2HPO4 · 3H2O, MgCl · 6H20, 1M 

HCl, CaCl2, Na2SO4, a Tris pufr (tris(hydroxymethyl)amin). Jednotlivé složky byly přidávány 

postupně do úplného rozpuštění. Přidáním celého množství Tris pufru bylo dosaženo 

požadovaného pH 7,45. Po vychladnutí roztoku byl doplněn na objem 1 000 ml a dále byl 

uchován v lednici v plastové lahvi. Objem SBF roztoku, do kterého se ponoří vzorek, byl 

odvozen od velikosti plochy vzorku [47]. 

4.2 Příprava kompozitů s porézní strukturou 

Suchá směs po přípravu keramických kompozitů byla provedena homogenizací 

práškových surovin v plastové lahvi na třepačce s rotačním pohybem po dobu 1 hodiny. 

4.2.1 Kompozit – hydroxyapatit s různými typy oxidu hlinitého 

Laboratorně připravený hydroxyapatit byl s oxidem hlinitým (komerční produkt N625, 

Nabalox) míchán ve 3 hmotnostních poměrech 90 – 10, 95 – 5, 99 – 1. Takto připravené 

sypké směsi byly napěněny in situ ve vodné suspenzi. Bylo optimalizováno hmotnostní 

procento prášku a vody, do které bylo přikápnuto komerční tenzid Schäumungsmittel 

v koncentraci 0,25 hm. %. Na magnetické míchačce byla umístěna kádinka s míchadlem a 

vodou, do které byl přidán prášek, a po homogenizaci suspenze bylo přikápnuto pěnidlo. 

Takto připravené pěny byly odlity do hliníkových forem a sušeny na teplotu 50 °C pod dobu 4 

hodin. Poté byla teplota zvednuta na 80 °C na 12 hodin a nakonec na 105 °C po dobu 3 hodin. 

Pomalejší sušící program byl zvolen pro snížení zatížení stěn pórů proti vznikajícím 

defektům, které je větší při rychlejším odpařování vody z materiálu a byl úspěšně použit 
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během bakalářské práce [49]. Vysušené pěny byly vypáleny v kanthalové peci na teploty 

1 175 °C a 1 250 °C.  

Vypálené napěněné vzorky byly analyzovány pomocí XRD pro sledování fázových změn 

při slinutí. Metoda TG – DTA (SDT Q600, od firmy TA Instruments) byly použita pro 

studium chování vzorku v teplotním poli. Pomocí ní byla vyhodnocena reakce mezi 

jednotlivými komponenty, což přispělo k nalezení vhodné teploty slinutí. Vzorky byly 

zahřívány s krokem 10 °C/min do 1 350 °C v platinové pánvičce a v inertní atmosféře. Stejný 

postup přípravy kompozitní pěny byl proveden se vzorkem HAlu 50M (dále jen HAlu). 

Další příprava se zaměřovala na přípravu kompozitů - hydroxyapatit s Alphabondem 300 

(komerční reaktivní pojivo na bázi Al2O3, ALMATIS) v poměru 90 – 10. Při interakci 

hydratovatelného Alphabondu v kompozitním prášku s vodou při přípravě pěny dochází 

k okamžité hydrataci a tuhnutí. To by mohlo mít pozitivní vliv na udržení struktury pěny při 

pěnění in situ [41]. Stejná řada byla namíchána také s HAlu. Takto připravené vzorky byly 

analyzovány pomocí TG – DTA analýzy, kde byla vyhodnocena reakce mezi hydroxyapatity 

a reaktivní formou aluminy. Tímto se zjistila také vhodná teploty slinutí. Vzorky byly 

zahřívány opět s krokem 10 °C/min do 1 350 °C. 

Pro přípravu kompozitů byly zvoleny komerční sloučeniny na bázi oxidu hlinitého. Jejich 

chemické složení a střední velikost částic je uvedena v Tab. 1. 

Tab. 1: Parametry složení a velikosti částic u sloučenin na bázi oxidu hlinitého 

Označení/Výrobce Chemické složení D50 [µm] 

N625/NABALOX 99,7 % Al2O3 

0,03 % Fe2O3 

0,1 % Na2O 

0,03 % SiO2 

2 

Alfabond 300/ALMATIS > 88 % Al2O3 

< 0,1 % CaO 

< 0,5 % Na2O 

< 0,3 % SiO2 

4 – 8 

4.2.2 Kompozit – hydroxyapatit s kalcium aluminátovou fází 

Pro další práci byly připraveny vzorky suché směsi laboratorně připravených HA a HAlu 

s CA, C3A a CA6 fázemi v poměru 90 – 10. Směsi byly připraveny stejně jako předešlé 

kompozitní prášky, vzorky byly napěněny a vypáleny. Po výpalu byly vzorky změřeny XRD 

analýzou pro pozorování fázových změn, které proběhly v průběhu slinování. Žárovou 

mikroskopií sledována teplota slinutí jednotlivých směsí a také byla provedena TG – DTA 

analýza. Připravené pěny byly inkubovány v SBF kapalině při teplotě 37 ± 2 °C. Byly 

připraveny 3 sady vzorků na 7, 14 a 28 dní. Po této době byly pěny opláchnuty destilovanou 

vodou, vysušeny v exikátoru a analyzovány SEM mikroskopií, na přístroji EVO LS 10 (od 

firmy ZEISS). Mikroskopem byl pozorován povrch, na kterém by mělo docházet ke změnám 

morfologie ve smyslu tvorby nové krystalické struktury HA. U některých vzorků byl použit 

Ramanův mikroskop Nanofinder S (od firmy SOL II) a bylo analyzováno složení nově 

vznikajících fází na povrchu kompozitu. 
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Roztoky SBF, ve kterých byly naloženy keramické pěny, byly studovány z hlediska 

množství sledovaných iontů před a po interakci s bioaktivním materiálem. Sledované prvky 

byly vápník, fosfor a hliník. 

Vápník byl analyzován spektrofotometricky s využitím barevného komplexu s využitím 

barviva Arsenaso III. Byla připravena kalibrační řada namíchána ze standartního 

roztoku CaCl2 o koncentraci vápníku 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 a 5 mmol/l. Do kyvety 

bylo odpipetováno 10 l vzorku a 1 ml roztoku barviva Arsenaso III o koncentraci 

200 mol/l. Vzniklé zabarvení bylo měřeno spektrofotometricky při vlnové délce 650 nm. U 

vzorků SBF bylo postupováno stejně, jako u měření kalibrační řady. 

Fosforečnanové ionty byly analyzovány spektrofotometricky za využití sloučeniny 

vzniklé reakcí fosforu s molybdenanem amonným. Byla sestavena kalibrační řada připravena 

ze standartního roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného o koncentraci 25 g fosforu 

v 1 ml roztoku. Z této koncentrace byla připravena kalibrační řada z 0,1 – 1 ml zásobního 

roztoku, do kterého bylo přidáno 1 ml roztoku molybdenanu amonného o koncentraci 0,13 

mol/l, 1 ml roztoku hydrochinonu o koncentraci 0,045 mol/l, 1 ml roztoku siřičitanu sodného 

o koncentraci 0,16 mol/l a doplněno na objem 10 ml destilovanou vodou. Po ustálení 

zabarvení (30 minut) byly vzorky měřeny spektrofotometricky při vlnové délce 610 nm. Ze 

studovaných vzorků SBF bylo odpipetováno 0,1 ml a dále postupováno jako v případě měření 

kalibrační řady. 

Všechny 3 prvky byly také analyzovány semikvantitativně testovacími papírky 

Quantofix. Pro stanovení bylo odpipetováno 5 ml vzorku SBF. Pro samotnou analýzu byly 

použity chemikálie z testovacího setu a testovací proužky. Ty jsou po časovém intervalu 

osušeny a je změřena barevná odezva, která se srovnává s barevnou stupnicí a je odečtena 

koncentrace iontů v roztoku [50][51][52]. 

 
Obr. 8: Testovací set Quantofix, pro semikvantitativní stanovení koncentrace iontů [50] 
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4.3 Testování a charakterizace připravených produktů 

K vypracování této diplomové práce bylo využito několika metodik a k nim příslušných 

přístrojů, jejichž smysl použití a jednotlivé parametry měření jsou stručně popsány níže. 

4.3.1 Rentgenová difrakce 

Rentgenová difrakční analýza je analytickou metodou pro studium fázového a 

strukturního složení práškového materiálu. Výstupem z měření je difraktogram, ze kterého lze 

vyčíst fázové složení a krystalografické informace. Rentgenové záření dopadá v postupně se 

měnících úhlech na materiál, kde jsou atomy umístěny v krystalické mřížce. Po odrazu 

dochází k rozptylu a interferenci záření. Vzniká soubor difraktovaných svazků záření, které 

mají určitý směr šíření. Dosažení difrakčního maxima, které je specifické svou polohou, 

tvarem a intenzitou je možno určit typ atomu. Po interakci záření s materiálem pouze část 

splní Braggovu podmínku:  

2dsin = n (2) 

 

Ta nám říká, že k difrakci dochází pouze za přesně definovaných podmínek. To pouze 

v případě, když dopadající monochromatické záření o vlnové délce  má stejnou dráhovou 

vzdálenost i po odraze.  

c+b= n (3) 

Dráhový rozdíl P1-R1 a P2-R2 je roven 2d sin, kde d je vzdálenost krystalových rovin a 

n je řád reflexe. Difraktovaný paprsek může vznikat v případě, je-li vzdálenost d > /2 

[53][54]. 

 
Obr. 9: Difrakce při splnění Braggovy podmínky, upraveno z [55] 

Analyzovaný vzorek byl pomlet, homogenizován a připraven do nosiče pro měření. 

Anoda byla použita měděná, bez monochromátoru. Na ose x bylo nastaveno rozmezí 5 – 90 

s krokem 0,013. Každý krok byl měřen po dobu 96 vteřin. Difraktogramy byly vyhodnoceny 

pouze semikvantitativně. Pro Rietveldovu analýzu nebyly u všech fází dostupné modely. 
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4.3.2 Ramanova mikroskopie 

Patří mezi elektromagnetické metody. Tato metoda pracuje na principu měření 

rozptýleného záření po průchodu molekulami vzorku. Dochází ke změnám rotace a vibrace 

v molekulách a ke změnám polarizovatelnosti. Elektron po přijetí fotonu se nevrací na stejnou 

energetickou hladinu a mění tím svůj rotačně – vibrační stav. Jako zdroje záření se využívají 

nejčastěji lasery. 

Produkty vzniklé během testů bioaktivity byly z hlediska složení zkoumány pomocí 

konfokálního mikroskopu Nanofinder S (SOL II). Spektrometr byl nakalibrován na Si 

monokrystal (520.820 cm-1). Vzorek byl zaostřen na povrch a pozorován pod 50x objektivem 

s optickou aperturou 0,8, spektrum bylo excitováno laserem o vlnové délce 633 nm a 

výkonem 10 mW. Spektrum bylo načítáno 60 s rozlišením 2,7 cm-1. 

4.3.3 Žárová mikroskopie 

Žárová mikroskopie je termická analýza, která sleduje materiály v definovaném teplotním 

zatížení. Při využití obrazové analýzy je možné pozorovat objemové změny, které se dějí při 

tepelném namáhání materiálu. Postupně je možno sledovat počátek a konec slinování, 

vytvoření polokoule a roztavení, což je bráno jako teplota tání směsného materiálu. Jedná se o 

poměrně jednoduché zařízení, které se sestává z fotografického mikroskopu a elektrické pece, 

u které je možno dosáhnout velmi vysokých teplot. Možné uspořádání je horizontální a 

vertikální. Je také možno měřit v inertní nebo oxidační atmosféře. 

 
Obr. 10: Žárový mikroskop Leitz typ 2A-P s horizontálním uspořádáním pro analýzu 

anorganických materiálů [56] 

Z práškových materiálů byly připraveny tablety, které byly umístěny do pece přístroje. 

Teplota byla zvyšována krokem 10 °C/min. Snímky byly pořizovány od dosažení teploty 

100 °C. Další vytvoření snímku proběhlo po uplynutí 600 vteřin, po 25 °C nebo při změně 

plochy o 5 %. Vyhodnoceni probíhalo post procesní průsečíkovou metodou, kdy byl pomocí 

úseček odhadnul možný interval slinování a podle něj se zvolila možná optimální teplota.  
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4.3.4 Diferenční termogravimetrická analýza 

Existuje pestrá škála termických metod, které studují procesy probíhající při ohřevu či 

chlazení analyzované látky. Je možné sledovat úbytek hmotnosti, tepelné zabarvení reakce 

nebo smrštění. Pro anorganické materiály je optimální využití dynamických metod, které 

využívají konstantní rychlosti ohřevu nebo chlazení. 

Termogravimetrie (TG) je metoda sledující úbytek hmotnosti vzorku při zahřívání 

v závislosti na čase. Zařízení je vybaveno elektrickou pecí, nosičem vzorku s pánvičkou a 

analytickými vahami. Jedna z metod vážení je kompenzační, která při změně hmotnosti 

zaznamená vychýlení vahadla z původní polohy a snaží se je vyrovnat. Množství energie 

potřebné k vyrovnání vahadla je zaznamenáno a přepočteno na úbytek hmotnosti. 

Diferenční termická analýza (DTA) sleduje změnu teplot mezi vzorkem a referenčním 

materiálem, která probíhá při tepelném zatěžování. Jako referenční se využívá inertní a 

stabilní materiál v intervalu teplot, ve kterých chceme měřit. Může docházet k uvolnění nebo 

pohlcení tepelné energie, a to se zaznamenává graficky v závislosti na teplotě. Dochází 

k vychylování na křivce, což je způsobeno exotermickými nebo endotermickými změnami 

měřeného materiálu. Důležitá je také rychlost ohřevu, protože při příliš vysoké rychlosti 

ohřevu dochází ke spojování píků a nepřesnosti měření. 

Pro zlepšení a zpřesnění informací o analyzovaném vzorku se využívá kombinace TG-

DTA. Tímto spojením jsme schopni lépe sledovat a analyzovat informace o materiálu a 

probíhajících dějích při teplotním zatížení [57][58]. 

Vzorky pro měření byly rozemlety a nasypány do platinové pánvičky. Hmotnost navážky 

byla 10 – 40 µg. Jako referenční vzorek byl v platinové pánvičce oxid hlinitý. V elektrické 

peci po vytárování hmonosti na 30 °C byly vzorky zahřívány s krokem 10 °C/min. do teploty 

1 350 °C. Měření probíhalo v inertní atmosféře argonu.  

4.3.5 Skenovací elektronová mikroskopie 

Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM) je jednou z nejvyužívanějších metod 

sledování povrchu vzorků. Jeho výhodou je velké přiblížení a dobrá kvalita pořízených fotek. 

Principem zařízení je využití vysokoenergetického svazku elektronů. Ty jsou generovány 

z wolframového vlákna. Tento svazek je usměrňován a urychlován magnetickým polem na 

vzorek, kde provádí rastrování povrchu vzorku. Primární dopadající elektrony vyráží 

sekundární elektrony, které jsou zdrojem informace o povrchu vzorku. Při zobrazování 

povrchu má vyšší místo intenzivnější signál, což se na obraze ukáže jako světlejší místo a 

opačně. Zpětně odražené elektrony jsou nosičem informace o prvkovém složení, morfologie a 

také krystalografie. Vzorek měřený elektronovým mikroskopem musí být čistý a vodivý. 

V případě nevodivých vzorků se využívá pokovení plasmatem zlata, platiny nebo uhlíku 

[59][60]. 

Vzorky byly umístěny na terče, ke kterým byly přilepeny a vyvakuovány. Dále byla 

pomocí plasmatu nanesena vrstva zlata pro dosažení vodivosti vzorku, která je nutná pro 

měření SEM mikroskopem. Terče se vzorky byly umístěny do měřícího prostoru a 

vyvakuován vzduch pro odstranění možnosti ovlivnění proudu elektronů vzduchem v průběhu 

měření. Mikroskopem byly pořízeny snímky s přiblížením 10 000, 5 000 a 1 000x. Po 

ukončení sledování povrchu je prostor pro měření napouštěn inertním dusíkem, pro odstranění 

vakua. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Syntézy keramických prášků 

5.1.1 Hydroxyapatit 

Příprava práškovitého materiálu precipitací je velmi jednoduchou metodou, u které lze 

snadno ovlivnit velikost a tvar částic. Parametry precipitátu je možno měnit díky reakčním a 

stechiometrickým podmínkám, mícháním, prostředím, pH a teplotou. 

Při přípravě hydroxyapatitu byly optimalizovány podmínky přípravy pro největší 

výtěžnost reakce. Při vzrůstajícím pH bylo sledováno přibývající množství precipitátu. Při 

měření čistoty rentgenovou difrakcí bylo zjištěno, že při zvyšujícím se pH byla také 

zvyšována čistota vznikajícího HA prášku. U vzorku syntetizovaných při nižším pH byl 

prokázán vznik nežádoucí fáze – monetitu. Vhodné podmínky byly při pH vyšší než 10, proto 

byla prováděna reakce v roztoku s nadbytkem hydroxidu amonného. Promývání vzniklého 

prášku bylo provedeno velkým množstvím vody, pro co nejlepší odstranění vznikajícího 

vedlejšího produktu dusičnanu amonného a zbylého nezreagovaného hydroxidu amonného. 

Se snižujícím se pH roztoku při promývání prášku bylo pozorováno zvyšování koloidity, což 

bylo řešeno promýváním za využití centrifugace. Při splnění dostatečně alkalického prostředí 

byl rentgenovou difrakcí na Obr. 11 prokázán vznik čistého hydroxyapatitu, bez monetitu. 

 
Obr. 11: Rentgenový záznam čistého hydroxyapatitového prášku 
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Pro kontrolu dostatečného promytí byla provedena analýza Ramanovým spektrometrem, 

kterým byl zjištěn výskyt pouze skupin PO4
3-, bez výskytu dusičnanového aniontu. Tímto 

výsledkem byla prokázána čistota hydroxyapatitu od vedlejšího produktu. 

 
Obr. 12: Ramanovo spektrum čistého hydroxyapatitu, bez přítomnosti dusičnanového 

aniontu 

Pro další pokračování práce bylo potřeba stanovení teploty slinutí, které bylo měřeno 

žárovou mikroskopií. Na Obr. 13 jsou viditelné dva regiony, kde pravděpodobně probíhají 

reakce a dochází ke změně rozměrů. První od 870 do 1 100 °C, u kterého docházelo 

pravděpodobně k fázovým pochodům (tj. rozpad HA na různé fáze) HA prášku. Druhý region 

od 1 100 do 1 210 °C náleží slinování, ze kterého byla stanovena optimální teplota slinování 

čistého HA prášku na 1 175 °C. Při slinování bylo optickým záznamem určeno celkové 

smrštění, které bylo přibližně 40 %. 
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Obr. 13: Závislost plochy na teplotě HA tablety při měření žárovou mikroskopií, 

s obrazovou analýzou rozdílu mezi startem měření a teplotou slinutí 

Optimalizace přípravy prášku hydroxyapatit – Alufos (HAlu) byla převzata z precipitace 

čistého HA. Nasyntetizovaný prášek byl také ověřen pomocí XRD, kde byla opět prokázána 

100% čistota připraveného materiálu. Na Obr. 14 jsou zaznamenány difraktogramy 

připravených hydroxyapatitů, kde je možno sledovat mírný rozdíl v krystalinitě prášků. U 

čistého HA jsou vidět ostré píky, které dávají informaci o vysokém obsahu krystalické fáze. 

U HAlu 30M a následně HAlu 50M je patrné výrazné snížení stupně krystalinity a zvýšení 

podílu amorfní fáze. Takto připravený prášek by mohl mít vyšší reaktivitu při 

vysokoteplotních reakcích, protože nemusí překonávat tak velké energetické bariéry při 

rozrušení krystalické mřížky, jako tomu bude u více krystalického HA prášku. U takového 

materiálu se dá předpokládat snadnější reakce, slinování a tvorba nových fází. 
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Obr. 14: Rentgenové záznamy připraveného HA, HAlu 30 a 50M, pro porovnání podílu 

krystalické a amorfní fáze 

Také u HAlu prášků byly patrné dva teplotní regiony, které byly zjištěny při stanovování 

teploty slinutí žárovou mikroskopií. Na Obr. 15 je možné odečíst teplotní region od 780 do 

1 050 °C, který náleží pravděpodobně opět fázovým pochodům. Na ten následoval teplotní 

region od 1 050 do 1 250 °C, ze kterého byla odečtena teplota slinutá HAlu 30M na teplotu 

1 230 °C. Celkové smrštění tohoto prášku bylo 34 %. HAlu 50M podle záznamu ŽM na 

Obr. 16 docházelo ke změnám rozměru v rozmezí od 790 do 1 080 °C, ve kterém probíhaly 

pravděpodobně fázové přeměny. V teplotním regionu od 1 080 do 1 280 °C byla odečtena 

teplota slinování na teplotu 1 250 °C. Optickou analýzou bylo určeno celkové smrštění na 

34 %. 
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Obr. 15: Záznam žárového mikroskopu vzorku HAlu 30M s obrazovou analýzou smrštění 

a označením teploty slinování 

 
Obr. 16: Záznam žárového mikroskopu vzorku HAlu 50M s obrazovou analýzou smrštění 

a označením teploty slinování 
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U nasyntetizovaných prášku byla stanovena velikost částic. Uvedené hodnoty jsou v Tab. 

2. Velikost částic by se dala ovlivnit reakčními podmínkami precipitace, např. mícháním nebo 

prostředím. Dále je velmi pravděpodobné, že došlo k aglomeraci částic. Ty pak zvyšovaly 

střední velikost částic. Nejmenší frakce byla naměřena o velikosti 0,1 µm, což dokazuje 

možnost připravit precipitací submikronové částice. 

Tab. 2: Střední velikost částic připravených prášků HA a HAlu 50M 

 D50 [µm] 

HA 6,26 

HAlu 50M 7,68 

 
(a)                                                                      (b) 

Obr. 17: Grafický záznam velikosti částic připravených prášků a) HA a b) HAlu 50M 

Odečtení β-C3P z fázového diagramu P2O5 – CaO na Obr. 18 zjistíme, že je teplota 

vzniku této fáze okolo 1 150 °C. U hydroxyapatitu se dle záznamu z žárového mikroskopu při 

teplotách vyšších než 900 °C dá odečíst tepelný region, který byl zaznamenán výraznou 

změnou plochy. Pravděpodobně se HA rozpadá na trikalcium fosfátové fáze. Z důvodu 

tepelné nestability α-TCP můžeme odhadovat, že se HA transformuje na β modifikaci TCP. 

Při srovnání výsledků teplot slinutí z žárové mikroskopie a odečtené hodnoty z fázového 

diagramu můžeme konstatovat shodu těchto teplot. 
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Obr. 18: Fázový diagram P2O5 – CaO, upraveno z [61] 

5.1.2 Kalcium aluminátové fáze 

Kalcium aluminátové fáze byly syntetizovány pro přípravu kompozitních keramických 

materiálů. Tyto kompozity pro bioaktivní materiály by měly vykazovat lepší mechanické 

vlastnosti se současným zvýšením množství vápníku. Je možno takto nahradit inertní 

materiály jako je oxid hlinitý nebo zirkoničitý. Také omezením vlivu hliníku, jako biotoxické 

látky. Ten je zakomponován do krystalické mřížky a nebude tak reagovat s prostředím. Pro 

přípravu fází CA, C3A, a CA6 byly použity teploty výpalu dané fázovým diagramem podle 

Tab. 3. 

Tab. 3: Teplota výpalu jednotlivých kalcium aluminátových fází 

 Teplota [°C] 

CA 

C3A 

CA6 

1 450 

1 450 

1 600 

Rentgenovou difrakcí bylo analyzováno chemické složení připravených fází po výpalu 

v tabletách. Monokalcium aluminátová fáze byla připravena po prvním vypálení o čistotě 

98 %, což bylo dostatečné. U C3A a CA6 fází bylo potřeba tablety rozemlít a zhomogenizovat 

na vibračním mlýně. Následně byly opět lisovány do tablet a přepáleny. Po druhém výpalu 

byla XRD analýzou stanovena čistota 98 (CA) a 99 % (CA6). Toto složení jednotlivých 

kalcium aluminátů je uvedeno v Tab. 4. Dále byla také změřena velikost částic, která byla 

stanovena v řádu jednotek µm. 
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Tab. 4: Složení kalcium aluminátových fází a jejich střední velikost částic  

 Fázové složení D50 [µm] 

CA 98 % monokalcium aluminát (CA) 

2 % Grossit (CA2) 

4,44 

C3A 99 % trikalcium aluminát (C3A) 

1 % Mayenit (C12A7) 

5,24 

CA6 98 % Hibonit (CA6) 

1 % oxid hlinitý 

1 % Grossit (CA2) 

3,38 

 

 

 
Obr. 19: Záznam měření velikosti částic připravených kalcium aluminátových fází 

a) CA, b) C3A, c) CA6 
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5.1.3 Syntetická tekutina pro in vitro testy 

U přípravy simulované tělní tekutiny je velmi důležité dodržet pomalý postup práce, 

s temperací roztoku na 36,5 °C a dodržením všech reakčních podmínek. Nejpodstatnější část 

přípravy je přidávání Tris pufru, který zapufruje roztok na pH 7,45 a udrží ho stabilní pro 

použití při testování in vitro. Rychlým přidáním této složky je velmi pravděpodobné vzniku 

komplexů, které vznikají rychlým přidáním a krátkým časem pro rozpuštění v roztoku. Tento 

roztok se uchovává v lednici pro jeho stabilizaci a zabránění krystalizace rozpuštěných látek. 

Pokud dojde ke krystalizaci je takový SBF roztok nepoužitelný, protože dochází k úbytku 

iontů v roztoku, snížení schopnosti vytvářet nové krystalické fáze a útvary na testovaném 

vzorku. Kontrolní testy SBF, které prokazují dostatečnou koncentraci iontů se dělají 

ponořením vzorku skla, popřípadě bioaktivního materiálu do připravené SBF na 72 hodin do 

inkubátoru, který udržuje na teplotu 37 ± 2 °C. Po této době je analyzován tento vzorek za 

pomoci SEM mikroskopu a jsou pozorovány nově vznikající fáze na jeho povrchu. 

Pro test SBF byl do roztoku vložen slinovaný vzorek majoritně obsahující částečně 

nezreagovaný HA na -TCP, whitlockit a troemelit (Ca4(P6O19)4 (HA slinutý na 1 175 °C), na 

kterém byla studována připravená SBF kapalina a její obsah potřebných iontů pro testování in 

vitro. 

 
Obr. 20: Snímek povrchu HA ponořeného 72 hodin v SBR, pořízený SEM mikroskopem, 

Přiblíženo 7 000x 

Na Obr. 20 je slinutý hydroxyapatitový vzorek s pórovitou strukturou po 72 hodinách 

v SBF roztoku. Je zde patrná tvorba nové fáze (světlé krystalické útvary) na jeho povrchu, 

díky čemuž je prokázána dostatečná aktivita SBF roztoku pro další analyzování bioaktivity 

ostatních vzorků. 
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V Tab. 5 jsou uvedeny počáteční teoretické a experimentálně stanovené hodnoty Ca2+ 

PO4
3-. Dalším možným způsobem testování takového roztoku na množství rozpuštěných iontů 

je využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP – MS). Touto 

metodou je možno měřit obsahy iontů do stopových koncentrací, kde jsou analytické metody 

jako fotometrie a titrační metody pod limitem detekce. 

Tab. 5: Teoretické a experimentálně stanovené koncentrace iontů v SBF 

 
Teoretická (dle Kokuba [47]) 

[mmol/l] 

Experimentálně stanovená 

[mmol/l] 

Ca2+ 2,5 3,45 

PO4
3- 1 1,52 

5.2 Charakterizace kompozitů s porézní strukturou 

Pro přípravu keramických kompozitních pěn je důležitá homogenita materiálu, kterou 

zajistíme distribuci chemicky jiných fází nebo látek v celém kompozitu. Při slinování a 

vysokoteplotních reakcích je pak zajištěna možnost reagovat v celé struktuře a vytvářet 

homogenně nové fáze.  

5.2.1 Kompozit – hydroxyapatit s různými typy oxidu hlinitého 

Na magnetické míchačce byly připraveny kompozitní pěny z hydroxyapatitu a oxidu 

hlinitého (N625), u kterých byl optimalizován postup výroby, množství pevné fáze ku vodě a 

také množství použitého tenzidu (Schäumungsmittel). Pro minimalizaci snížení bioaktivity 

připraveného hydroxyapatitu byl míchán v poměru 90 – 10, 95 – 5 a 99 – 1 s oxidem 

hlinitým, který je inertní a měl by zvýšit mechanické vlastnosti připravené pěny. S využitím 

výsledků žárové mikroskopie byly keramické pěny vypáleny na teplotu 1 175 a 1 250 °C. 

Optimalizace procesu výroby bylo navázáno na bakalářskou práci [49]. Po vypálení byly pěny 

analyzovány rentgenovou difrakcí pro sledování změny fázového složení materiálu. U většiny 

připravených vzorků došlo k rozpadu hydroxyapatitu na trikacium fosfát a vytvoření kalcium 

– aluminátové fáze. 
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Obr. 21: Difraktogram vzorku v poměru 90 – 10, vypálen na 1 250 °C, u kterého došlo 

k vzniku hibonitu (CA6) 

Tab. 6: Souhrn fází vznikajících při výpalu kompozitu 90 – 10 na teplotu 1 250 °C 

 Chemické fáze 

HA – Al2O3 90 % trikalcium fosfát (C3P) 

7 % Hibonit (CA6) 

3 % oxid hlinitý 

Vzorky byly podrobeny krátkému testování in vitro, ponořením do SBF a byla sledována 

jejich bioaktivita. K nejlepšímu výsledku došlo u vzorku v poměru 90 – 10 a teplotě slinování 

1 250 °C. Difraktogram tohoto vzorku je na Obr. 21, kde byl prokázán vznik trikalcium 

fosfátu a CA6 fáze - hibonitu. 

Pro další informace o změnách fázového složení v keramické pěně po slinutí byly 

připraveny vzorky z HAlu 50M a oxihu hlinitého (N625). Vzorky byly připraveny 

v poměrech 90 – 10, 95 – 5 a 99 – 1. Ty byly slinuty na teplotu 1 175 a 1 250 °C, podle 

vzorků z HA. Dále byla provedena XRD analýza vzniklých fází. Difraktogramy všech 

kompozitních pěn jsou na Obr. 22. V Tab. 7 jsou uvedeny procentuální zastoupení 

jednotlivých vzniklých fází, ke kterým došlo při slinování. U vzorků po slinutí nebyla 

prokázána výrazná změna fází. Pouze docházelo k interakci hliníku s amorfním HAlu, který 

se rozpadal na trikalcium fosfáty. Po interakci trikalcium fosfátu s hliníkem došlo v tavenině 

ke vzniku trikalcium alumino fosfátu. Při ponoření vzorků do SBF nebylo u žádného vzorku 

pozorováno výrazné zvýšení bioaktivních vlastností. 
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Obr. 22: Difraktogramy vzorků HAlu s oxidem hlinitým v různých poměrech a teplotách 

slinutí 

Jak je patrné z Obr. 22, nedochází u vzorků HAlu s N625 k výrazným změnám fázového 

složení po výpalu. Dle Tab. 7 vytvářely všechny kompozity kalcium alumino fosfátovou fázi, 

o vysokém obsahu.  

Tab. 7: Souhrn fázového složení po slinování u vzorků z HAlu 50M a oxidem hlinitým 

 Fázové složení 

HAlu 90 – 10, 1 175 °C 86 % kalcium alumino fosfát (C3AP) 

HAlu 90 – 10, 1 250 °C 85 % kalcium alumino fosfát (C3AP) 

HAlu 95 - 5, 1 175 °C 86 % kalcium alumino fosfát (C3AP) 

HAlu 95 - 5, 1 250 °C 91 % kalcium alumino fosfát (C3AP) 

HAlu 99 – 1, 1 175 °C 91 % kalcium alumino fosfát (C3AP) 

HAlu 99 – 1, 1 250 °C 91 % kalcium alumino fosfát (C3AP) 
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Pro zjištění chování kompozitů za zvýšené teploty a upřesnění teplot slinování byla směs 

analyzována pomocí TG – DTA. Z analýzy je patrné, že na Obr. 23 u vzorku probíhala do 

teploty 850 °C pravděpodobně postupná dehydroxylace. U vzorku na Obr. 24 pravděpodobná 

dehydroxylace probíhala až do teploty 910 °C. Dle literatury [62] dochází k dehydroxylaci 

hydroxyapatitu na oxoapatit v intervalu teplot 900 – 1 000 °C, podle rovnice: 

Ca10(PO4)6(OH)2 → Ca10(PO4)6O + H2O (g) (4) 

Změna byla provázena i hmotnostním úbytkem, a to v případě HA – Al2O3 kolem 3 % a 

HAlu – Al2O3 o 12 %. V případě hydroxyapatitu je dehydroxylace ve vícero krocích, zatímco 

u HAlu je pouze dvoukroková, jak je patrné z křivky hmotnostní derivace na Obr 23 a 24. 

Rozpad hydroxyapatitu na požadovaný trikalcium fosfát je pozorovaný nad teplotou 1 250 °C. 

Dle literatury [62] dochází k úplnému rozpadu HA na TCP nad teplotou 1 450 °C podle 

rovnice: 

Ca10(PO4)6O → 2Ca3(PO4)2 (5) 

Na Obr. 23 je patrné, že před teplotou slinutí dochází k fázové transformaci, se kterou není 

spojena hmotnostní změna. Je možné, že se jedná o reakci vzniklého TCP z hydroxyapatitu, 

který s hliníkem vytváří kalcium aluminátové fáze. Na Obr. 24 jsou patrné dva menší 

exotermické píky (770 a 900 °C). Tyto píky nejsou provázeny hmotnostní změnou a lze tedy 

předpokládat, že se jedná o fázovou transformaci. Vzhledem k poloze píků na křivce 

hmotnostní derivace, které jsou pod exotermickými píky, je pravděpodobné, že 

dehydroxylace byla ukončena dříve, nicméně je zastíněno fázovými pochody v materiálu. 

Dochází pravděpodobně ke vzniku kalcium alumino fosfátové fáze, což odpovídá výsledkům 

získaným z XRD analýzy. 
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Obr. 23: TG – DTA křivka vzorku HA – N625 v poměru 90 – 10, s vyznačením konce 

dehydroxylace a teploty slinutí 

 
Obr. 24: TG – DTA křivka vzorku HAlu – N625 v poměru 90 – 10, s vyznačením konce 

dehydroxylace a teploty slinutí 
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V Tab. 8 jsou vyhodnoceny tepelné děje v materiálu při tepelném zatížení. Při porovnání 

výsledků kompozitů HA a HAlu 50M je patrný velký rozdíl v průběhu dehydroxylace. Ten 

nastal pravděpodobně z důvodu rozdílné krystalinity. Rozpad HA materiálu probíhal ve 

vícero krocích, z důvodu postupného rozrušování krystalické mřížky, zatímco hladký průběh 

u HAlu je pravděpodobně způsoben vysokým podílem amorfní fáze. Výrazná změna 

hmotnostního úbytku u HAlu je pravděpodobně zapříčiněna vyšším obsahem fyzikálně 

vázané vody v materiálu. Velká část úbytku hmotnosti probíhá do teploty 200 °C, kde by 

mohlo docházet k vypařování vody. 

Tab. 8: Souhrn tepelných regionů z TG – DTA u vzorků HA a HAlu s oxidem hlinitým 

Teplotní region 

HA 

Hmotnostní úbytek 

[%] 
Endotermický Exotermický 

Bez tepelného 

zabarvení reakce 

30 – 840 3 + - - 

840 – 1 340 1 + - + 

1 230 – 1 340 - + - - 

Teplotní region 

HAlu 
    

30 – 950 12 + - - 

950 – 1 340 0,9 + - + 

760 – 780 -  + - 

850 – 930 -  +  

1 250 – 1 340 - + - - 

Pro další pozorování byly sledovány změny chování za zvýšené teploty mezi 

hydroxyapatity (HA, HAlu) a Alphabondem. Analýza byla provedena měřením TG – DTA. 

Tato metoda byla opět využita pro zjištění chování kompozitů za zvýšené teploty a upřesnění 

teploty slinování na teplotu pro přípravu optimálního složení pro in vitro testy. 

Porovnáním výsledků u kompozitu hydroxyapatitů s N625 a s Alphabondem 300 je 

patrný podobný průběh křivek TG – DTA. U Obr. 25 jsou patrné dva teplotní intervaly, a to 

do teploty 940 °C, kdy dochází k dehydroxylaci a druhý do 1 340 °C. V druhém intervalu 

teplot byla odečtena teplota slinování na 1 215 °C. U kompozitu HAlu – Alphabond 300 je 

patrná pouze jednostupňová dehydroxylace, a to do teploty 950 °C. Teplota slinování byla 

z křivky odečtena na 1 217 °C. Opět je patrný výskyt dvou exotermických píků na teplotách 

770 a 900 °C, které neprovází hmotnostní změny. Pravděpodobně dochází k fázovým 

pochodům mezi TCP a hliníkem, za vytváření kalcium velmi minoritních aluminátových fází. 

Na křivce hmotnostní derivace na Obr. 25 a 26 je před bodem slinutí patrný nárust, což je 

zřejmě způsobeno rozpadem hydroxyapatitů na TCP. Souhrn všech tepelných regionů a změn 

je sepsán v Tab. 9. 

Při porovnání rozdílů hmotnostních úbytků mezi vzorky z oxidu hlinitého (N625) a 

Alphabonu 300 není patrná výrazná odchylka. Můžeme konstatovat, že nedochází ke změnám 

interakce HA – hliník, pokud je přidán ve formě reaktivního N625 či rychle hydratovatelného 

pojiva na bázi aluminy (Alphabond 300). 
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Obr. 25: TG – DTA křivka vzorku HA – Alphabond 300 v poměru 90 – 10, s vyznačením 

konce dehydroxylace a teploty slinutí 

 
Obr. 26: TG – DTA křivka vzorku HAlu – Alphabond 300 v poměru 90 – 10, s vyznačením 

konce dehydroxylace a teploty slinutí 
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Tab. 9: Souhrn tepelných regionů z TG – DTA u vzorků HA a HAlu s Alphabondem 300 

Teplotní region 

HA 

Hmotnostní úbytek 

[%] 

Endotermický Exotermický Bez tepelného 

zabarvení reakce 

30 – 940 4,5 +  - 

940 – 1 340 1 + - + 

1 215 – 1 340 - + - - 

Teplotní region 

HAlu 

    

30 – 950 14 + - - 

950 – 1 340 0,5 + - + 

1 217 – 1 340 - + - - 

760 – 780 - - + - 

890 – 920 - - + - 

Pro porovnání objemových změn mezi čistými hydroxyapatitovými prášky a 

kompozitních směsí s N625 a Alphabondem 300 by bylo možné provést analýzu žárovou 

mikroskopií. Ze změny plochy by se dala zjistit změna smrštění mezi čistými složkami a 

kompozity. Je velmi pravděpodobné, že přídavkem hlinité fáze dochází k vyztužení pěnové 

struktury, a tedy velkému snížení objemového smrštění. 

Vzorky kompozitů byly ponořeny do SBF roztoku a vloženy do inkubátoru na 7 dní. Po 

této době byl analyzován povrch SEM mikroskopií a byl sledován povrch vzorku, na kterém 

vznikalo velké množství nových krystalických struktur, a tedy byla prokázána velká 

bioaktivita a schopnost interagovat v simulované tělní tekutině. U vzorků, kde byl analyzován 

výskyt kalcium aluminátové fáze, ke které došlo po slinování, bylo pozorováno zvýšení 

bioaktivity, protože docházelo k fázové přeměně, ve které se hliník zabudoval do krystalické 

mřížky a byla snížena jeho biotoxicita. Na základě těchto výsledků byla provedena syntéza 

kalcium aluminátových fází, konkrétně CA a C3A a CA6. 

5.2.2 Kompozit – hydroxyapatit s kalcium aluminátovou fází 

Kompozity s hydroxyapatity (HA a HAlu) a CA, C3A a CA6 fázemi byly smíchány 

v poměru 90 – 10, dle předešlých směsí. Na Obr. 27 a 28 jsou grafické záznamy žárové 

mikroskopie všech vzorků. Z Obr. 27 jsou patrné dvě výrazné změny plochy měřených tablet. 

První změna bude pravděpodobně způsobena fázovými transformacemi. Druhá změna plochy 

vzorku náleží teplotě slinutí, kdy dochází ke změnám plochy na základě spojování částic 

kompozitu. U vzorků CA a CA6 dochází ke slinování při teplotě 1 200 °C a u vzorku C3A je 

teplota 1 215 °C. Rozdíl je pravděpodobně způsobený nepřesným měřením plochy vzorku, 

který může být způsobený nehomogenitou v měřené tabletě. Na Obr. 28 jsou záznamy 

žárového mikroskopu kompozitu s HAlu, u kterých je srovnatelný průběh jako u kompozitů 

na Obr. 27. První změna plochy měřených tablet byla pozorována od teploty 750 °C. Můžeme 

usuzovat, že dochází ke stejným transformačním přeměnám. Dřívější nástup tohoto děje je 

způsobený amorfním složením HAlu. Také teplota slinutí je posunuta u všech vzorků na 

1 170 °C. 
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Obr. 27: Grafické vyjádření záznamů žárové mikroskopie kompozitu HA s CA, C3A a CA6 

fázemi, s obrazovou analýzou změny plochy vzorku a odečtením teplot slinutí 

 
Obr. 28: Grafické vyjádření záznamů žárové mikroskopie kompozitu HAlu s CA, C3A a 

CA6 fázemi, s obrazovou analýzou změny plochy vzorku a odečtením teplot slinutí 
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V Tab. 10 jsou shrnuty teploty slinování jednotlivých kompozitů. Objemové smrštění HA 

materiálů je téměř shodná. Odlišný výsledek HA – C3A může být spojen s rozcházející se 

teplotou slinutí, což může být způsobeno nehomogenní strukturou v celém objemu připravené 

tablety. U HAlu vzorků je teplota slinutí a objemová změna shodná. 

Tab. 10: Výsledky teplot slinování a míry slinutí u kompozitů z žárové mikroskopie 

 Teplota slinutí [°C] 
Plošné smrštění 

[%] 

HA – CA 1 200 27 

HA – C3A 1 215 21 

HA – CA6 1 200 26 

HAlu – CA 1 170 30 

HAlu – C3A 1 170 30 

HAlu – CA6 1 170 30 

Po získaných výsledcích z žárové mikroskopie byly připraveny kompozitní pěny, které 

byly vypáleny v kanthalové peci na platinové podložce na teplotu 1 250 °C. Dalším 

provedeným krokem bylo testováním těchto kompozitních směsí s CA fázemi rentgenovou 

difrakční analýzou. Na Obr. 29 je souhrnný graf difraktogramů, na kterých jsou vyznačeny 

hlavní píky jednotlivých vznikajících fází, které proběhly při slinování.  

 
Obr. 29: Záznam měření XRD kompozitních materiálu po slinutí, s označením fázových 

změn 
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V Tab. 11 je souhrn vzniklých fází, ke kterým došlo po výpalu. U vzorku HA – CA došlo 

k rozpadu hydroxyapatitu pouze z 60 % a vzniku 30 % TCP. Podobné výsledky vykazoval 

vzorek HA – CA6, ve kterém zůstalo 50 % nezreagovaného HA. Kompozitní pěny HA – C3A, 

HAlu – CA a C3A po slinutí vykazovaly kompletní rozpadnutí hydroxyapatitové struktury na 

trikalcium fosfát, popřípadě whitlockit (C3P2). Vzorky s nekompletním rozpadem HA by bylo 

možno déle držet na teplotě slinutí a pravděpodobně by došlo také k většímu rozpadu na TCP.  

Tab. 11: Shrnutí fázových přeměn po výpalu kompozitů, analyzováno XRD  

 Fáze  Fáze 

HA – CA 

 

 

 

HA – C3A 

 

 

HA – CA6 

60 % HA 

30 % trikalcium fosfát (C3P) 

10 % monokalcium aluminát (CA) 

 

95 % trikalcium fosfát (C3P) 

5 %  mayenite (C12A7) 

 

50 % HA 

25 % trikalcium fosfát (C3P) 

10 % whitlockit (C3P2) 

HAlu – CA 

 

 

 

HAlu – C3A 

 

 

HAlu – CA6 

75 % whitlockit (C3P2) 

15 % trikalcium fosfát (C3P) 

10 % monokalcium aluminát (CA) 

 

60 % trikalcium fosfát (C3P) 

40 % whitlockit (C3P2) 

 

85 % monokalcium aluminát (CA) 

15 % hibonit + Al2O3 

Pokračováno bylo s analýzou vybraných hydroxyapatitových kompozitů s CA fázemi. Ze 

souhrnných grafů TG – DTA na Obr. 30 a 31 je možno zjistit pochody probíhající při 

slinování těchto pěn. 

 
Obr. 30: TG – DTA souhrn záznamů vzorků HA s CA fázemi v poměru 90 – 10 
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Obr. 31: TG – DTA souhrn záznamů vzorků HAlu s CA fázemi v poměru 90 – 10 

Z Obr. 30 je patrné, že docházelo pravděpodobně k vícestupňové dehydroxylaci 

kompozitů. Teploty ukončení těchto pochodů jsou uvedeny v Tab. 12. Všechny vzorky z HA 

provázela v prvním teplotním regionu změna hmotnosti pouze o 3 %. Teploty slinutí byly 

odečteny z druhého intervalu teplot. V téhle oblasti nedocházelo k výrazným změnám 

hmotnosti, přibližně 1 %. U vzorků došlo v okolí teploty slinování k nárustu křivky 

hmotnostní derivace. Mohlo zde docházet k pokračování rozpadu hydroxyapatitu na TCP 

fáze. Pro upřesnění probíhajících pochodů v tomto intervalu teplot by bylo zapotřebí změřit 

více sérií vzorků s kontrolou na XRD či použít vysokoteplotní in situ XRD měření pro 

identifikaci a analýzu procentuálního obsahu vznikajících fází. 

U kompozitů s HAlu, které jsou na Obr. 31 došlo k jednostupňové dehydroxylaci. Ta 

oproti předešlým vzorkům je provázena výraznější hmotnostní změnou, která je okolo 12 %. 

Výrazná změna hmotnosti je pravděpodobně způsobena vlhkostí vstupního 

hydroxyapatitového materiálu, protože největší část této změny je do teploty 200°C, což by 

mohlo odpovídat odpařování vody. Dále jsou zde patrné 2 exotermické píky (770 a 900 °C), 

které nesou informaci o pravděpodobných fázových transformacích. Teploty slinutí těchto 

materiálů jsou zaznamenány v tabulce. U vzorků s CA a C3A došlo ke kompletnímu rozpadu 

hydroxyapatitu do teploty slinutí. Při porovnání se vzorkem HAlu – CA6, kde došlo dle 

analýzy XRD k fázové přeměně na monokalcium aluminát. Od teploty 1 250 °C docházelo 

k dalším fázovým transformacím. Zde by bylo možné opět provést sérii analýz s XRD. 
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Srovnání výsledků teplot slinutí jednotlivých kompozitů mezi žárovou mikroskopií a 

TG – DTA nepozorujeme výrazné odchylky od jednotlivých hodnot. Jako přesnější bych určil 

metodu diferenční termogravimetrickou analýzu, která je měřena na základě změny 

hmotnosti, oproti ŽM, která měří fotograficky změnu plochy slinované tablety. 

Tab. 12: Souhrn tepelných regionů z TG – DTA u vzorků HA a HAlu s CA fázemi 

Teplotní region 

HA – CA 

Hmotnostní úbytek 

[%] 
Endotermický Exotermický 

Bez tepelného 

zabarvení reakce 

30 – 880 3 + - - 

880 – 1 340 1 + - + 

1 220 – 1 340 - + - - 

Teplotní region 

HA – C3A 
    

30 – 860 2,5 + - - 

860 – 1 340 1 + - + 

1 222 – 1 340 - + - - 

Teplotní region 

HA – CA6 
    

30 – 850 3 + - - 

850 – 1 340 1 + - + 

1 215 – 1 340 - + - - 

Teplotní region 

HAlu – CA 
    

30 – 950 12,5 + - - 

950 – 1 340 0,1 + - + 

1 180 – 1 340 - + - - 

760 – 780 - - + - 

890 – 920 - - + - 

Teplotní region 

HAlu – C3A 
    

30 – 950 12,5 + - - 

950 – 1 340 0,1 + - + 

1 182 – 1 340 - + - - 

760 – 780 - - + - 

890 – 920 - - + - 

Teplotní region 

HAlu – CA6 
    

30 – 950 12 + - - 

950 – 1 340 0,1 + - + 

1 174 – 1 340 - + - - 

760 – 780 - - + - 

890 – 920 - - + - 
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Z analýz je patrné, že u některých vzorků dochází k úplnému rozpadu hydroxyapatitu na 

trikalcium fosfát, ke vzniku kalcium aluminátové fáze, což koreluje s výsledky získané 

pomocí TG – DTA a XRD analýzy. U vzorků míchaných z HA, který byl dle měření XRD 

měl velký podíl krystalické fáze, můžeme pozorovat horší schopnosti rozpadu hydroxyapatitu. 

Pouze u vzorku s C3A pozorujeme zreagování veškerého HA. Kompozity z HAlu, který byly 

dle difraktogramu z velké části amorfní došlo u všech vzorků k zreagování hydroxyapatitu. 

Pouze u CA6 došlo k nečekanému uvolnění čistého oxidu hlinitého a zůstatku nezreagovaného 

hibonitu.  

5.3 Testování bioaktivity in vitro 

5.3.1 Analýza schopnosti tvořit nové apatitové struktury 

Připravené kompozitní pěny z HA a HAlu s CA fázemi byly vypálené na 1 250 °C a 

ponořeny do SBF roztoku, vloženy do inkubátoru o teplotě 37 ± 2 °C na 7, 14 a 28 dní. Poté 

byly sledovány změny na povrchu vzorků pomocí SEM mikroskopie. Níže jsou uvedeny 

výsledky interakce SBF roztoku a připravených kompozitů. 

 
(a)                                                                (b) 

Obr. 32: Srovnání SEM snímků HA – CA po a) 7 a b) 28 dnech v SBF roztoku, 

přiblíženo 5 000x 

U vzorku HA – CA na Obr. 32 nebyl pozorován velký rozdíl mezi 7 a 28 dny. Na 

povrchu vznikalo pouze malé množství nové krystalické struktury. U tohoto vzorku zůstalo 

velké množství nezreagovaného HA, což pravděpodobně způsobilo nízkou aktivitu na 

povrchu vzorku., což souhlasí s literaturou [23]. 
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(a)                                                                 (b) 

Obr. 33: Srovnání SEM snímků HA – C3A po a) 7 a b) 28 dnech v SBF roztoku, 

přiblíženo 5 000x 

Na Obr. 33 u kompozitu HA – C3A pozorujeme výraznou změnu povrchu již po 7 dnech. 

Po 28 dnech byl pokryt celý povrch vzorku novou krystalickou strukturou vznikající kalcium 

fosfátové fáze. Jak jde vidět na vzorku po 28 dnech, nová krystalická struktura nepokrývala 

pouze povrch, ale rostla také do prostoru a vznikaly 3D uskupení. Tento rozdíl byl způsobený 

úplným zreagováním HA na trikalcium fosfát, který je oproti čistému HA výrazně 

bioaktivnější [23]. 

 
(a)                                                                 (b) 

Obr. 34: Srovnání SEM snímků HA – CA6 po a) 7 a b) 28 dnech v SBF roztoku, 

přiblíženo 5 000x 

Zatímco u vzorku kompozitu HA s CA6 bylo opět zjištěno velkého množství 

nezreagovaného HA a ani po 28 dnech nebylo na povrchu vzorku nalezeno větší množství 

vzniklé nové fáze (viz. Obr.34), což potvrzuje, že 25 % vzniklého trikalcium fosfátu 

s 10 hm. % whitlockitu je nedostatečné pro razantní zvýšení bioaktivity. 
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(a)                                                                 (b) 

Obr. 35: Srovnání SEM snímků HAlu – CA po a) 7 a b) 28 dnech v SBF roztoku, 

přiblíženo 5 000x 

U vzorku tvořeného amorfním HAlu s CA (Obr. 35) došlo v průběhu slinování k tvorbě 

75 hm. % whitlockitu a 15 hm. % trikalcium fosfátu. Na snímcích je vidět, že již po 7 dnech 

díky přeměně hydroxyapatitu na tyto fáze, došlo k velkému růstu krystalů na povrchu. Po 28 

dnech byl vzorek celý pokryt novou krystalickou strukturou, a tedy tento kompozit vykazoval 

velmi dobrou bioaktivní odezvu. 

 
(a)                                                                 (b) 

Obr. 36: Srovnání SEM snímků HAlu – C3A po a) 7 a b) 28 dnech v SBF roztoku, 

přiblíženo 5 000x 

U vzorku kompozitu HAlu s C3A (Obr. 36) došlo také k úplnému rozpadu hydroxyapatitu 

na 60 hm. % trikalcium fosfátu a 40 hm. % Whitlockitu. Snímky pořízené pomocí SEM 

analýzy potvrzují jak po 7 tak po 28 dnech vznik nových fází a tím i prokazatelnou schopnost 

vytvářet nové apatitové fáze a předpokládat bioaktivitu. Vzorek již po 7 dnech měl pokrytý 

povrch a po 28 dnech bylo potvrzeno zvyšování množství narostlé nové apatitové vrstvy. 
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(a)                                                                 (b) 

Obr. 37: Srovnání SEM snímků HAlu – CA6 po a) 7 a b) 28 dnech v SBF roztoku, 

přiblíženo 5 000x 

Již z výsledků XRD (viz Tab. 11) bylo u kompozitu HAlu – CA6 bylo zřejmé, že došlo 

k nežádoucí fázové přeměně na 85 hm. % monokalcium aluminátu, který dle dřívějších testů 

nevykazoval zvýšenou bioaktivitu vzorku. Na snímcích SEM (Obr. 37) je tento fakt potvrzen, 

kdy při 7 dnech nebyl na povrchu vzorku pozorován žádný nově vznikající útvar a po 28 

dnech bylo diskutabilní, zda v některých místech povrchu vzorku vznikla nová krystalická 

struktura. Díky velmi tenké vrstvě nebylo možné pomocí SEM prvkové analýzy zjistit, zda 

jde o nějakou formu nově vznikající kalcium fosfátové fáze či je to původní substrát. 

Z porovnání SEM snímků inkubovaných kompozitních pěn v SBF a výsledků analýzy 

XRD, kterou bylo sledováno fázové složení pěny po slinutí je patrné, že v případě, kdy se 

hydroxyapatit rozpadne jen z části na TCP, tak nemá takový materiál příliš velké bioaktivní 

vlastnosti. Dále je zřejmé razantní zvýšení bioaktivity v případě úplného rozpadu 

hydroxyapatitu. Srovnáním vzniklých fází a SEM snímků není patrný rozdíl v bioaktivitě 

mezi trikalcium fosfátovou fází a whitlockitem. Pro detailnější informaci by bylo možné 

připravit tyto fáze v čisté formě a sledovat rozdíly v bioaktivních vlastnostech po naložení do 

SBF. 
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Obecně identifikace nových fází je problematická, dle SEM EDS analýzy chemické 

složení odpovídá chemického složení substrátů. Složení odpovídá apatitové struktuře. 

Analýza pomocí Ramanovy miskrokopie ukázala jednoznačnou přítomnost vazby PO4
3-, jak 

je vidět na Obr. 38. 

 
Obr. 38: Analýza vzniklých produktů na povrchu kompozitu po naložení v SBF, pomocí 

Ramanovy spektroskopie 

5.3.2 Analýza chemického složení testovaných SBF 

Současně se sledováním povrchu vzorku bylo analyzováno složení koncentrace iontů 

SBF po interakci se vzorkem. Pro měření vápenných iontů v SBF byla sestrojena kalibrační 

křivka. Z roztoku CaCl2 o koncentraci 10 mmol/l byla namíchána řada roztoků. Po 

napipetování vzorku a barviva Arsenaso III byla měřena absorbance změny zbarvení roztoku 

při vlnové délce 650 nm. Z rovnice lineární regrese byly z těchto absorbancí jednotlivých 

vzorků hodnoty přepočteny na koncentraci iontů vápníku v roztoku SBF. Výsledné změny 

koncentrací iontů v SBF po naložení jednotlivých kompozitů je na Obr. 39. Koncentrace iontů 

vápníku nasyntetizované SBF byla 3,45 mmol/l. Po 7 dnech vykazovaly všechny vzorky 

minimální rozptyl hodnot od této koncentrace. Z výsledků pozorování povrchu pomocí SEM, 

XRD analýzou vzniklých fází a měření vápníku spektrofotometricky můžeme konstatovat, že 

u vzorků s velkým množstvím nově vznikající krystalické struktury na povrchu dochází ke 

zvyšování koncentrace iontů Ca2+ v SBF roztoku. U vzorků s minimální schopností tvořit 

novou fázi se vápník pozvolna spotřebovává. 
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Obr. 39: Časová závislost koncentrace iontů vápníků v roztoku SBF po interakci 

s kompozitními vzorky 

Pro stanovení koncentrace fosforečnanů v SBF byla sestrojena kalibrační křivka. Pro 

měření byly připraveny roztoky jednotlivých SBF, u kterých byla měřena absorbance na 

základě změny zbarvení, která byla úměrná koncentraci. Z rovnice lineární regrese byly 

přepočteny absorbance na koncentraci PO4
3- v mmol/l. Grafické vyjádření této koncentrační 

závislosti je na Obr. 40. Už u vzorků měřených po 7 dnech je patrná velká odchylka od čisté 

SBF, kde byla počáteční hodnota fosforečnanových iontů rovna 1,52 mmol/l. U bioaktivních 

vzorků s kompletní přeměnou HA na TCP je patrná velká spotřeba PO4
3- již po 7 dnech. Při 

porovnání změn koncentrace fosforu se snímky SEM a XRD analýzou je patrné, že dochází k 

velkému rozdílu u vzorků s nejvyšší bioaktivitou. U těchto vzorků byl spotřebován veškerý 

PO4
3- na tvorbu nové fáze, zatímco u méně aktivních vzorků je patrná pouze malá spotřeba 

fosforečnanů. 
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Obr. 40: Časová závislost koncentrace iontů PO4

3- v roztoku SBF po interakci 

s kompozitními vzorky 

Pro úplné porozumění procesům probíhajících na povrchu vzorku při růstu nové 

krystalické struktury, spotřeba a uvolňování iontů by byla potřeba detailní studie kinetiky 

procesů, které probíhají při interakci mezi vzorkem a SBF. Je možné, že při spotřebovávání 

fosforečnanů na tvorbu nových apatitových fází dochází k uvolňování vápníku, kterého je 

díky kompozitům hydroxyapatit – kalcium aluminátová fáze nadbytek, a proto dochází ke 

zvyšování koncentrace vápenných iontů při měření koncentrace v SBF. Pro detailní analýzu 

probíhajících procesů mezi SBF kapalinou a povrchem vzorku by byla zapotřebí detailnější 

studie difůzních pochodů a rozpuštění jednotlivých složek systému. 

Dále byla sledována koncentrace hliníku v testovaných SBF kapalinách, zda se hliník 

nerozpouštěl. Tento fakt je stěžejní pro ekotoxicitu a také míru bioaktivity. Je známo, že Al 

v roztoku je inhibitorem bioaktivních vlastností. Je pravděpodobné, že nedochází prakticky 

k žádnému uvolňování hliníku do roztoku nebo pouze ke stopovým koncentracím. Pro 

detailní analýzu by bylo možno využít metodu ICP – MS, která by měla odhalit i stopové 

koncentrace, popřípadě vyvrátit rozpouštění hliníku a jeho uvolňování do roztoku. 

Jako kontrolní měření koncentrací iontů byla provedena semikvantitativní analýza za 

pomoci testovacích papírových proužků, což je uvedeno v Tab. 13. 
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Tab. 13: Semikvantitativní analýza koncentrace iontů v roztoku 

U hliníku byla potvrzena pravděpodobná nulová koncentrace rozpuštěných iontů 

v roztoku. Vápenné i fosforečnanové ionty vykazovaly stejný trend jako v případě 

spektrofotometrického měření. Touto orientační metodou byla pouze potvrzena data získaná 

z předešlých měření absorbancí. Hodnoty získané pomocí této metody jsou pouze přibližné, 

protože indikátorové papírky nejsou příliš přesné, nicméně pro potvrzující měření jsou tyto 

výsledky dostačující. Metoda se ukázala jako vhodný a jednoduchý test pro rychlé určení 

možné bioaktivity. 

  

Vápník 
HA – CA 

[mmol/l] 

HA – C3A 

[mmol/l] 

HA – CA6 

[mmol/l] 

HAlu – CA 

[mmol/l] 

HAlu – C3A 

[mmol/l] 

HAlu – CA6 

[mmol/l] 

7 dní 100 125 125 125 130 125 

14 dní 100 375 125 150 300 125 

28 dní 100 450 125 175 375 125 

Fosfor       

7 dní 110 80 100 90 80 120 

14 dní 100 10 80 75 0 80 

28 dní 80 0 60 40 0 80 

Hliník       

7 dní 0 0 0 0 0 0 

14 dní 0 0 0 0 0 0 

28 dní 0 0 0 0 0 0 
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6 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala syntézou hydroxyapatitu, přípravou keramických kompozitních 

pěn a jejich charakterizace z hlediska fázového složení, morfologie a interakce keramické 

pěny se simulovanou tělní tekutinou. Cílem bylo sledovat vliv složení jednotlivých 

připravených kompozitů na schopnost tvorby nové apatitové fáze, tzn. schopnost remodelace 

možné tělní náhrady v prostředí simulující lidské tělo.  

K tomuto poznání vedlo několik kroků. Prvním byla příprava hydroxyapatitu precipitací a 

její optimalizace z hlediska vlivu vstupních látek (kyselina fosforečná, Alufos), fázové čistoty 

a největší výtěžnosti reakce. Připravené prášky byly analyzovány rentgenovou difrakční 

analýzou, kde se ukázala odlišná morfologie připravených struktur. U čistého HA byla patrná 

vysoká krystalinita, zatímco u HA připraveného z Alufosu byl patrný velký podíl amorfní 

fáze. Ramanovou spektrometrií bylo stanoveno dostatečné promytí hydroxyapatitu od 

vedlejších produktů a potvrzena čistota připraveného materiálu. Žárovým mikroskopem byly 

zjištěny optimální teploty slinování - HA na teplotě 1 175 °C a HAlu 1 250°C. Objemová 

změna, která byla poměrně vysoká, činila 40 % (HA) a 34 % (HAlu). Střední velikost 

částic/aglomerátů připravených prášků byla u HA 6,3 µm a HAlu 7,7 µm. 

Další syntézou byly vysokoteplotní metodou připravené kalcium aluminátové fáze CA, 

C3A a CA6. XRD analýzou byla stanovena čistota připravených fází u CA – 98 %,  

C3A – 99 % a CA6 – 98 %. Velikost částic připravených materiálů byla v řádu jednotek µm.  

Následně byla provedena příprava SBF kapaliny pro testování bioaktivity in vitro. Její 

správná saturace iontů Ca2+ a PO4
3- byla sledována po naložení slinutého HA do tohoto 

roztoku, po dobu 72 hodin na teplotu 37 ± 2 °C. SEM mikroskopem po uplynutí této doby 

byla pozorována tvorba nové krystalické fáze na povrchu HA. Tímto výsledkem byla ověřena 

správná koncentrace důležitých iontů v SBF. 

Dále byly připravené prášky zpracovány do formy pěnového kompozitu pěněním in situ, 

složeného z HA a HAlu, míchány s reaktivními oxidy hliníku (N625 a Alphabondem 300). 

Z těchto směsí byly připraveny slinuté pěny. Analýzou XRD byly sledovány fázové pochody 

v keramické kompozitní pěně. Docházelo k tvorbě trikalcium fosfátů a kalcium 

aluminátových fází. Metodou TG – DTA byly sledovány pochody fázových transformací. 

Srovnáním s XRD byly odečteny teploty rozpadu HA na TCP a také teploty slinování. Ta 

byla shodná s analýzou žárové mikroskopie. Vzorky byly dále testovány z hlediska 

bioaktivity ponořením do SBF a po 7 dnech byla sledována schopnost tvorby nové krystalické 

fáze na povrchu vzorku. Nejlepších výsledků bylo dosaženo se vzorkem v poměru 90 – 10 s 

teplotou slinutí 1 250 °C, u kterého byl analyzován jako vedlejší produkt kalcium aluminátová 

fáze. Na základně této analýzy byl vybrán poměr v kompozitu s 90% zastoupením 

hydroxyapatitu. Teplota slinutí byla dále používána na 1 250 °C.  

Dalším krokem byla příprava směsi hydroxyapatitu (HA a HAlu) s CA fázemi v poměru 

90 – 10. Pěny byly připraveny pěněním in situ. Teplotní interval zjištěný pomocí žárové 

mikroskopie a ověřený stabilitou v teplotním poli pomocí TG – DTA byl u všech kompozitů 

přibližně stejný, a tak se dále pracovalo s teplotou slinování těchto kompozitních směsí na 

1 250 °C. Fázové složení kompozitů po výpalu bylo zjištěno analýzou XRD.  

Vzorek HA – CA a CA6 obsahoval po výpalu 50 % nezreagovaného HA a malý podíl TCP. U 

vzorků HA – C3A, HAlu – CA a C3A došlo k rozpadu veškerého HA na trikalcium fosfáty. 
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Připravené porézní vzorky byly ponořeny do SBF roztoku a testovány in vitro po dobu 7, 

14 a 28 dní. Po jednotlivých časových úsecích byly keramické pěny pozorovány SEM 

mikroskopií se zaměřením na povrch. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo u směsi  

HA – C3A, HAlu – CA a HAlu – C3A, kde již po 7 dnech byl evidentní velký nárust nové 

krystalické fáze. Po 28 dnech u těchto vzorků bylo zjištěno zvýšení povrchové vrstvy a 

pokračující růst nové apatitové fáze. Současně byla sledována koncentrace iontů vápníku, 

fosforečnanů a hliníku v použitých SBF roztocích. Dobrým výsledkem je, že hliník nebyl 

detekován, což může naznačovat jeho neuvolňování se z kompozitního materiálu. U vzorků 

s dobrými bioaktivními výsledky bylo analyzováno, že PO4
3- ionty z roztoku byly všechny 

spotřebovány. Současně, ale docházelo k navyšování koncentrace Ca2+. Pro další studium by 

bylo vhodné pozorovat vliv na zvýšení množství fosforečnanových iontů a sledování změny 

růstu nové fáze na jeho povrchu a zároveň sledovat hodnotu koncentrace vápníku v SBF. Dále 

analyzovat difuzní pochody jednotlivých iontů na povrchu testovaných vzorků. 

Úspěšnými výsledky této práce jsou zejména syntéza čistých materiálů (HA, HAlu, CA, 

C3A a CA6) a příprava porézních kompozitů s vhodnou manipulativní pevností. Dále byl 

zvolen optimální poměr složek u kompozitních směsí a také byly optimalizovány podmínky 

přípravy keramických pěn. K vhodným fázovým transformacím z HA na TCP došlo u vzorků 

HA – C3A, HAlu – CA a HAlu – C3A. U těchto pěnových struktur bylo při in vitro testování 

pozorováno již po 7 dnech velmi dobrých bioaktivních výsledků, což bylo potvrzeno a 

podpořeno další růstem nové apatitové fáze na povrchu po 28 dnech. Takto připravený 

keramický kompozitní materiál by mohl být velmi dobrým materiálem pro další stupeň in 

vitro testů na buněčné úrovni, popřípadě dalším testováním in vivo. Tyto materiály 

vykazovaly dostatečnou schopnost tvorby nových apatitových fází a mohly by být použity pro 

tkáňové inženýrství. Pro další pokračování této práce by bylo vhodné studium kinetiky 

difuzních procesů na povrchu keramické pěny při tvorbě nové krystalické fáze, zabývání se 

mechanickou odolností pěny nebo hledání nových minoritních složek vhodných pro 

bioaktivních kompozity. 
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 

HA – hydroxyapatit 

TCP – trikalcium fosfát 

PLLA – polymléčná kyselina 

PLGA – polymléčna-co-glykolová kyselina 

PCL – polykaprolakton 

BCP – dvoufázový fosforečnan vápenatý 

PMMA – polymethylmethakrylát 

CA – molokalcium aluminát 

C3A – trikalcium aluminát 

CA6 – hibonit 

C12A7 – mayenit 

PAL – povrchově aktivní látky 

SBF – simulovaná tělní tekutina 

XRD – rentgenová difrakční analýza 

ŽM – žárová mikroskopie 

TG – termogravimetrie 

DTA – diferenční termogravimetrická analýza 

SEM – rastrovací elektronový mikroskop 

  



 

Přílohy 

 
Obr. 41: Difraktogram připraveného čistého HA prášku 

 
Obr. 42: Difraktogram připravené monokalcium aluminátové fáze 

 
Obr. 43: Difraktogram připravené trikalcium aluminátové fáze 



 

 
Obr. 44: Difraktogram připravené monokalcium hexaaluminátové fáze 

 
Obr. 45: Difraktogram slinutého kompozitu HA – N625 v poměru 90 – 10, 1 250 °C 

 
Obr. 46: Difraktogram slinutého kompozitu HA – CA v poměru 90 – 10, 1 250 °C 



 

 
Obr. 47: Difraktogram slinutého kompozitu HA – C3A v poměru 90 – 10, 1 250 °C 

 
Obr. 48: Difraktogram slinutého kompozitu HA – CA6 v poměru 90 – 10, 1 250 °C 

 
Obr. 49: Difraktogram slinutého kompozitu HAlu – CA v poměru 90 – 10, 1 250 °C 



 

 
Obr. 50: Difraktogram slinutého kompozitu HAlu – C3A v poměru 90 – 10, 1 250 °C 

 
Obr. 51: Difraktogram slinutého kompozitu HAlu – CA6 v poměru 90 – 10, 1 250 °C 

 

 


