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ΑΣΣΙΚΗ  

    Σα βηνθεξακηθά κε βάζε ην θσζθνξηθό αζβέζηην ιόγσ ηεο κεγάιεο 

βηνζπκβαηόηεηαο θαη βηνελεξγόηεηάο ηνπο έρνπλ επξεία εθαξκνγή ζηελ ηαηξηθή ζε 

απνθαηαζηάζεηο νζηώλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο. Σν ζπνπδαηόηεξν από απηά είλαη ν 

πδξνμπαπαηίηεο (Ca10(PO4)6(OH)2, ΗΑ), ιόγσ ηνπ παξόκνηνπ ρεκηθνύ ηνπ ηύπνπ κε 

ηα νζηά. Η ηηηαλία (ΣiΟ2) ιόγσ ησλ ηδηνηήησλ ηεο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζαλ 

βηνθεξακηθό. ε βηνινγηθό πεξηβάιινλ νη επηθαλεηαθέο νκάδεο πδξνμπιίνπ (ΣiOH) 

παξέρνπλ ζέζεηο γηα ηελ θαηαβύζηζε ηνπ ΗΑ θαη ην ζρεκαηηζκό δεζκνύ κε ην νζηό 

ζε εκθπηεύκαηα. Δπίζεο ε κεγάιε ρεκηθή ζπγγέλεηα ηεο ηηηαλίαο ηόζν κε ηνλ ΗΑ 

όζν θαη ηα ππνζηξώκαηα κεηαιιηθνύ ηηηαλίνπ (Ti), έρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ πξόζθπζε Σi/ΗΑ ζε εκθπηεύκαηα. Δπηπιένλ ε ηηηαλία είλαη πνιύ ζηαζεξή θαη 

έρεη πςειή αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε. Έηζη ε αλάπηπμε ζύλζεησλ πιηθώλ TiO2/HA 

απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

    Γηθαζηθά βηνθεξακηθά παξαζθεπάζζεθαλ κε απόηνκε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ pH 

δηαιύκαηνο, πνπ πεξηείρε Ca(H2PO4)2
.
H2O θαη CaCl2.2Η2Ο κε αηνκηθό ιόγν Ca/P 

=1.667, κέζσ πξνζζήθεο ππθλνύ δηαιύκαηνο ακκσλίαο. ην αξρηθό δηάιπκα 

πξνζηέζεθε πνζόηεηα εκπνξηθήο ηηηαλίαο Ρ25, ώζηε ν ζεσξεηηθόο ιόγνο ησλ όγθσλ 

VΗΑ/VΡ25 ησλ δπν ζηεξεώλ λα είλαη ίζνο πξνο 1, 2, 5 θαη 10. Η θαηαβύζηζε ηνπ 

θσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ έιαβε ρώξα ζε ζεξκνθξαζία 97 
o
C κε ρξήζε δηαζθνξπηζηή 

πςειήο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο. Σα ζηεξεά ραξαθηεξίζηεθαλ κε ηηο ηερληθέο FTIR, 

XRD θαη SEM ελώ ε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηεξεώλ κειεηήζεθε κε ηηο ηερληθέο 

TG θαη DSC.  

   Η αλάιπζε ησλ θάζεσλ κε XRD έδεημε όηη όια ηα δείγκαηα, εθηόο από ηε θάζε 

Ρ25 απνηεινύληαη θαη από HA. Η θξπζηαιιηθόηεηα ηνπ ΗΑ απμάλεη κε ηελ αύμεζε 

ηνπ ιόγνπ VΗΑ/VΡ25. Σν δείγκα κε ιόγν VΗΑ/VΡ25=1 έρεη ΗΑ πνιύ ρακειήο 

θξπζηαιιηθόηεηαο ιόγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ζηελ επηθάλεηα ηνπ Ρ25. Σα 

θάζκαηα FTIR έδσζαλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο απνξξόθεζεο ηνπ ΗΑ θαζώο 

θαη ηελ επξεία θνξπθή απνξξόθεζεο ηνπ Ρ25. Οη θσηνγξαθίεο SEM έδεημαλ ηελ 

ζηελή ζύλδεζε κεηαμύ ησλ δπν θάζεσλ.  

   Από ηε ζεξκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ παξαηεξνύκε όηη ε θύξηα απώιεηα βάξνπο 

ιακβάλεη ρώξα κέρξη ηνπο 700 
ν
C, θαη νθείιεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ 

πξνζξνθεκέλσλ θαη θξπζηαιιηθώλ λεξώλ θαζώο θαη ζηελ δηάζπαζε ησλ όμηλσλ 

θσζθνξηθώλ νκάδσλ. Η απώιεηα βάξνπο κεηά ηελ ζεξκνθξαζία απηή επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά από ηελ πνζόηεηα ηνπ Ρ25 ζηα δείγκαηα.  

 


