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Οη ζπλερώο απμαλόκελεο απαηηήζεηο γηα ηελ παξαζθεπή βηνπιηθώλ νδήγεζαλ ζε απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ζύλζεζε θαη ηε κειέηε βηνηζηκέληωλ ηα νπνία πεξηέρνπλ ελώζεηο 

θωζθνξηθνύ αζβεζηίνπ. Tα βηνηζηκέληα έρνπλ πνιιαπιέο βην-ηαηξηθέο εθαξκνγέο ιόγω ηεο 

δπλαηόηεηαο απνξξόθεζεο ή θαη ηξνπνπνίεζεο κε ηελ ελζωκάηωζή ηνπο ζηα νζηά.  Μεηαμύ 

ηωλ θξπζηαιιηθώλ θάζεωλ ηνπ θωζθνξηθνύ αζβεζηίνπ, ζεξκνδπλακηθά ζηαζεξόηεξε είλαη 

ηνπ πδξνμπαπαηίηε (Ca5(PO4)3OH,HAP).  

ηελ παξνύζα εξγαζία, παξαζθεπάζηεθαλ ηζηκέληα θωζθνξηθνύ αζβεζηίνπ κε αλάκεημε α—

θωζθνξηθνύ ηξηαζβεζηίνπ (α-Ca3(PO4)2, a-TCP) κε πδαηηθό δηάιπκα Na2HPO4. Σν 

νκνγελνπνηεκέλν κείγκα ηνπνζεηήζεθε ζε θαινύπηα δηαζηάζεωλ 6 cm x 1,5 cm γηα 20 ιεπηά 

θαη αθέζεθε γηα ζθιήξπλζε  ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Καηόπηλ, ηα δνθίκηα ηνπνζεηήζεθαλ 

ζε πιαζηηθά δνρεία πεξηέρνληα δηάιπκα Ringer ζε ζεξκνθξαζία 37
o
C έηζη ώζηε λα 

κεηαηξαπεί ην α-TCP ζε ΗΑΡ. ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ε θηλεηηθή ηεο εηεξνγελνύο 

θξπζηάιιωζεο αιάηωλ ηνπ θωζθνξηθνύ αζβεζηίνπ ζηα απαηηηηθά ηζηκέληα ζε ππέξθνξα 

δηαιύκαηα ζε ζπλζήθεο ζηαζεξνύ ππεξθνξεζκνύ. εηξά πεηξακάηωλ ζηα νπνία κεηξήζεθε ε 

θηλεηηθή ηεο θξπζηάιιωζεο ζπλζεηηθώλ θαιά ραξαθηεξηζκέλωλ θξπζηαιιηηώλ πδξνμπαπαηίηε 

(Ca5(PO4)3OH, HAP) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ιόγνπο αλαθνξάο. Σα πεηξάκαηα έγηλαλ ζηνπο 

37
o
C, ζε pH 7.40, ζε ηνληηθή ηζρύ 0.15Μ NaCl. Πξόζζεηα πεηξάκαηα έγηλαλ ζε ππέξθνξα 

δηαιύκαηα ζε ππόζηξωκα πξνζνκνηωκέλωλ βηνινγηθώλ ξεπζηώλ (SBF). Έγηλε 

θπζηθνρεκηθόο ραξαθηεξηζκόο ηόζν ηωλ ηζηκέληωλ όζν θαη ηεο ελαπνηεζείζαο θξπζηαιιηθήο 

θάζεο κε αλαιπηηθέο, κε θαηαζηξνθηθέο κεζόδνπο (XRD, FT-IR, SEM). Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη ηα ηζηκέληα  απνηεινύληαλ θαηά θύξην ιόγν από απαηίηε κε πνηθίιε κνξθνινγία. 

Βξέζεθαλ απαηηηηθνί θξύζηαιινη ηεο ηάμεο κεξηθώλ δεθάδωλ nm, κεγάινη πξηζκαηηθνί 

θξύζηαιινη (150-300 nm) θαζώο θαη θπιιόκνξθεο πιάθεο 1-2 κm. Θα πξέπεη λα ζεκεηωζεί 

όηη ε παξνπζία SBF ζηα ππέξθνξα δηαιύκαηα δελ είρε επηπηώζεηο ζηε κνξθνινγία ηωλ 

ηζηκέληωλ θαη ηωλ θξπζηαιιηθώλ θάζεωλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε απηά. Ωζηόζν, παξνπζία 

NaCl νη ηαρύηεηεο θξπζηάιιωζεο ήηαλ ηαρύηεξεο. H εμάξηεζε ηνπ ξπζκνύ θξπζηάιιωζεο 

από ηνλ ζρεηηθό ππεξθνξεζκό ηωλ δηαιπκάηωλ εξγαζίαο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα, όηη ε 

θξπζηάιιωζε θαζνξίδεηαη από επηθαλεηαθή δηάρπζε ηωλ δνκηθώλ κνλάδωλ. 
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