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مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

چکیده

بــوده کــه بافــت ســخت بــدن انســان، بــه خصــوص اســتخوان 
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یکــی از انــواع کلسیم فســفات ها، هیدروکســی آپاتیت بــا شــیمیایی 

ــود کــه بســیار مشــابه آپاتیــت اســتخوان اســت.  ــه فســفات آن 1/67 ب ــال، و نســبت کلســیم ب ــن مــاده هگزاگون از آن تشــکیل شــده اســت. ســاختار ای
یــک مشــخصه مهــم هیدروکســی آپاتیت، اســتحکام آن در مقایســه بــا ســایر کلسیم فســفات ها اســت. از لحــاظ ترمودینامیکــی، هیدروکســی آپاتیت 
مســتحکم ترین کلسیم فســفات تحــت شــرایط فیزیولوژیکــی مثــل دمــا، pH و ترکیــب ســیال های بــدن اســت. نانــو ذرات هیدروکســی آپاتیت ، خــواص 
مکانیکی باالتر و زیســت ســازگاری مطلوبتری نســبت به نمونه های میکرومتری در بدن ما نشــان می دهند. برای بهینه کردن خواص هیدروکســی آپاتیت 
ــه صــورت کامپوزیــت در  ــن ب ــم، اکســید گراف ــد منیزی ــه پلیمرهــای طبیعــی و مصنوعــی، یون هــا و عناصــری مانن ــا مــواد مختلفــی از جمل ــوان آن را ب می ت

کاربردهــای گوناگــون ماننــد دارورســانی اســتفاده کــرد.
کلید واژگان: کلسیم فسفات ها، نانوذرات، دارورسانی، هیدروکسی آپاتیت، بیوسرامیک ها 
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Abstract 
One type of calcium phosphates is hydroxyapatite [Ca10(PO4)6(OH)2], that hard tissues in human body (especially bone) is made up of it. It has hexagonal structure 
and its ratio of calcium to phosphate is 1.67, which is very similar to bone apatite. Hydroxyapatite has higher strength than other calcium phosphates. Thermodynam-
ically, hydroxyapatite is the strongest calcium phosphate under physiological conditions such as temperature, pH, and body fluid composition. Nano-hydroxyapatites 
show higher mechanical properties and better biocompatibility than micrometer samples in our body. To optimize its properties, it can be used as a composite with 
different materials such as natural and synthetic polymers, ions, and elements such as magnesium, graphene oxide in various applications such as drug delivery. 
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یکــی از مســائل مهــم در ارتبــاط بــا ســالمت عمومــی  در سراســر 
جهــان مســئله ســرطان اســت. درمیــان انــواع بیماری هــا، ســرطان دارای 
بیشــترین مــرگ و میــر در میــان انســان ها می باشــد. مطالعــات نشــان 
داده اســت کــه بیشــترین شــیوع ابتــال بــه انــواع ســرطان بیــن ســن های 
60-45 ســال می باشــد. در حــال حاضــر اقــدام اولیــه بــرای درمــان ســرطان، 
جراحــی و شــیمی درمانــی می باشــد. در بیشــتر مــوارد، بســیاری از افــراد 
بعــد از عمــل جراحــی بــه دلیــل مقاومــت بــه درمــان و عــود بیمــاری، جــان 
خــود را از دســت می دهنــد. داروهــای متــداول بــرای درمــان ســرطان دارای 

ــه داروهــای  ــن دســتیابی ب ــری هســتند، بنابرای ــران ناپذی ــرات جانبــی جب اث
جدیــد بــا کمتریــن اثــرات جانبــی، یــک هــدف مهــم در درمــان انــواع ســرطان 

محســوب می شــود.  

لــذا محققیــن در جســت و جــوی یافتــن ترکیباتــی هســتند تــا بــه 
شــکل کارآمدتــری ســلول های ســرطانی را از بیــن ببرنــد. از جملــه ایــن 
عنــوان  بــه  هیدروکســی آپاتیت  می باشــد.  هیدروکســی آپاتیت  ترکیبــات 
یــک عضــو مهــم از خانــواده کلسیم فســفات ها در فــاز معدنــی و غیــر آلــی 

مقدمه )1
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بافت هــای ســخت انســان ماننــد دنــدان و اســتخوان وجــود دارنــد. ایــن 
ــوده و در  ــر و زیســت فعــال ب ــب پذی ــواد زیســت ســازگار، زیســت تخری م

ترمیــم اســتخوان ها و دندان هــا نقــش بســزایی ایفــا می کننــد. 
ســرطان  درمــان  و  تشــخیص  در  کلسیم فســفات  پرمصرف تریــن 
هیدروکســی آپاتیت اســت. هیدروکســی آپاتیت اتصــاالت زیــاد و فعالــی 
کریســتال های هیدروکســی آپاتیت  نانــو  دارد.  پروتئیــن  و  ای1  ان  بــا دی 
کربناتــی در یــک ماتریــس آلــی، یــک ســاختار نانوکامپوزیتــی فعــال ایجــاد 
انســان  بافت هــای ســخت  کــه خــواص ســاختاری و مکانیکــی  کرده انــد 
هیدروکســی آپاتیت  نانوســاختارهای   همچنیــن  می کننــد.  تقویــت  را 
نظیــر  فــردی  بــه  منحصــر  عملکــرد  میکروســاختارها  بــا  مقایســه  در 
ــا بافــت  ــود خــواص اتصــال ب افزایــش چقرمگــی شکســت و ســختی، بهب
اســتخوانی، بــاال بــردن ظرفیــت بارگــذاری دارو و مــواد زیســتی و حاللیــت 
ــزوزوم، از  ــط اســیدی ســلول های اندولی ــاالی هیدروکســی آپاتیت در محی ب
خــود نشــان داده انــد. اخیــراً در زمینــه کاربردهــای درمانــی اثــر بازدارندگــی 
نانــوذرات هیدروکســی آپاتیت بــه عنــوان یکــی از اعضــای مهــم کلســیم 
فســفات های بافــت ســخت، بــر روی تکثیــر ســلول های ســرطانی تحقیــق و 
بررســی شــده اســت. نتایــج مطالعــات بــرون تنــی2 و درون تنــی3 نشــان داده 
بــا نســبت 
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اســت کــه نانــو ذرات هیدروکســی آپاتیت 

ســلول های برخــی  رشــد  توانســته اند   10 بــه   6 فســفات بــه کلســیم 

1     DNA

2     In vitro

3     In vivo

 ســرطانی از جملــه بعضــی از رده هــای ســلولی ســرطان پســتان را کاهــش 
داده و القــاء آپوپتــوز را در آن هــا افزایــش دهنــد. مشــاهدات قبلــی نشــان 
بــر روی تکثیــر ســلول های  داده اســت کــه نانــوذرات هیدروکســی آپاتیت 
ــد. مطالعــات نشــان می دهــد کــه  ــر بازدارندگــی بســیار کمــی دارن ســالم اث
مکانیســم مــرگ ســلول ســرطانی در معــرض نانــوذرات هیدروکســی آپاتیت 
بــه خاطــر توقــف چرخــه تکثیــر ســلولی اســت کــه می توانــد ناشــی از کاهــش 
ســنتز پروتئین هــای ضــروری بــرای تکثیــر ســلول ســرطانی باشــد. بررســی ها 
از  بعضــی  تکثیــر  هیدروکســی آپاتیت  نانــوذرات  کــه  داده اســت  نشــان 
رده هــای ســلول ســرطانی را مهــار کــرده و نشــان داده شده اســت کــه اثــرات 
بازداشــتی آن در رده هــای ســلولی ســرطان بســیار بزرگتــر از رده هــای ســلول 

نرمــال می باشــد. 
در ایــن بررســی، انــواع کلســیم فســفات ها، روش هــای ســنتز و خــواص 
در  آن  کاربــرد  و  هیدروکســی آپایت  خصــوص  بــه  کلسیم فســفات ها 
بخش هــای مختلــف پزشــکی مــورد بحــث قــرار می گیــرد. همچنیــن در ایــن 
بررســی زمان درمان، اندازه ذرات و اثرات دوز نانوذرات هیدروکســی آپاتیت 
در مهــار تکثیــر ســلول های ســرطانی و ســلول های نرمــال مــورد بحــث و 
بررســی قــرار می گیــرد و در نهایــت مکانیــزم اثــر مهارکنندگــی نانــوذرات 

هیدروکســی آپاتیت بــر روی ســلول ســرطانی بررســی می شــود ]1[.

هزارهــا ســال پیــش انســان کشــف نمــود کــه خــاک رس را می تــوان بــه 
ــه ظــروف ســفالین  ــر ب ــی برگشــت ناپذی کمــک آتــش در طــی یــک دگرگون
زمان هــای  طــی  نگهــداری حبوبــات  قابلیــت  ظــروف  ایــن  نمــود.  تبدیــل 
طوالنــی را امــکان پذیــر می ســاخت؛ ضمــن آن کــه آب را در خــود نگــه 
می داشــتند و مقــاوم در برابــر آتــش بودنــد. ایــن کشــف عامــل مهمــی در 
تبدیــل جامعــه بشــری از کــوچ نشــینان شــکارچی بــه کشــاورزان مقیــم بــود. 

ایــن انقــالب بــه افزایــش کیفیــت و طــول عمــر بشــر منجــر گشــت. 
کــه  )کریســتالی( هســتند  بلوریــن  گــداز  دیــر  ترکیبــات  ســرامیک ها 
معمــوالً معدنــی بــوده و مــوادی همچــون ســیلیکات ها، اکســیدهای فلــزی، 
کاربیدهــا، انــواع هیدرات هــای دیرگــداز و ســولفورها را شــامل می شــوند. 
Al(، منیزیــت)MgO(  و ســیلیس یــا اکســید 
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اکســیدهایی همچــون )

حالی کــه  در  دارنــد.  فلــزی  غیــر  و  فلــزی  عناصــر   )SiO
2
( سیلیســیوم  

اکســیدهایی ماننــد کلــرو ســدیم، کلــرو ســزیم و ســولفور روی نمک هــای 
کربــن  و  گرافیــت  مثــل  کربنــی  و  الماســی  ســاختارهای  یونــی هســتند. 
تفکافــت مــوارد اســتثنایی  هســتند کــه پیوندهــای اشــتراکی )کوواالنســی( 
دارنــد. مــواد ســرامیکی مختلــف گســتره ی وســیعی از خــواص مکانیکــی و 
فیزیکــی را شــامل می شــوند. بــه همیــن دلیــل کاربــرد ایــن مــواد زمینه هــای 

بیوسرامیک ها )2
2-1( سرامیک ها

پــز، دیــر  لــوازم پخــت و  گوناگونــی از جملــه ســفالگری، آجــر و کاشــی، 
گدازهــا، مــواد مغناطیســی، لــوازم الکتریکــی، مــواد مقــاوم بــه ســایش و 
مــواد مــورد اســتفاده در ســاخت وســایل پزشــکی را شــامل می شــوند. در 
اکثــر ایــن کاربردهــا، یــک مشــخصه ی خــاص یــا ترکیبــی از مشــخصه های 
ــادۀ  ــوان م ــه نمی ت ــه ای ک ــه گون ــاده ی ســرامیکی اهمیــت اساســی دارد. ب م
دیگــری را جایگزیــن آن کــرد و همیــن امــر اســاس انتخــاب یــک مــاده ی 

خــاص ســرامیکی اســت .

2-2( بیوسرامیک ها

ــه  ــزی را ک ــر فل ــی غی ــواد معدن ــه م ــی اســت ک بیوســرامیک واژهــای کل
بــرای اســتفاده در بــدن انســان بــه عنــوان کاشــتنی بــه کار می رونــد در 
بــر می گیــرد. بیوســرامیک ها، زیســت ســازگار، ســخت، تــرد بــا خــواص 
ــه ســایش  ــی و مقــاوم ب کششــی نســبتاً ضعیــف و اســتحکام فشــاری عال
بــوده و دارای خــواص اصطکاکــی مطلوبــی هســتند. خــواص اصطکاکــی 
مطلــوب بــه دلیــل آب دوســت بــودن ســرامیک ها و قابلیــت پرداخت پذیــری 
ــل محیــط فیزیولوژیــک را  ــوب در مقاب ــاالی آن هاســت کــه ســطحی مطل ب
تأمیــن می کننــد. بیوســرامیک ها هــم طبیعــی و هــم مصنوعــی بــوده و بــه 
تنهایــی و یــا بــه همــراه ســایر بیومــواد مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد ]3[.
بیو ســرامیک ها از لحــاظ ترکیــب شــیمیایی بــه انــواع مختلفــی تقســیم 

می شــوند کــه در ادامــه آورده شــده اند.
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بیوســرامیک ها در دهــه ی 1960 میــالدی، توســط هولبــرت و همکارانش 
مــورد توجــه قــرار گرفتنــد. اگــر چــه آن تمایــل قــوی و عالقه منــدی ابتدایــی 
در ســال های  پایانــی دهــه ی 1970 میــالدی و آغــاز دهــه ی 1980 میــالدی 
تــا حــدودی بــدون تغییــر مانــد امــا در دهــه ی پایانــی قــرن بیســتم، عالقــه ی 
شــدیدی بــه فعالیــت در زمینــه بیوســرامیک ها وجــود داشــت کــه شــاهد آن 
برگــزاری کنگره هــای مختلــف در زمینــه بیو ســرامیک ها در نقــاط مختلــف 
دنیاســت. در خــالل چهــل ســال گذشــته، تحــول و انقالبــی در اســتفاده و 
کاربــرد ســرامیک ها بــه منظــور بهبــود کیفــی عمــر بشــر بــه وقــوع پیوســت. 
ایــن انقــالب، توســعه و گســترش طراحــی و ســاخت ســرامیک ها بــرای 
درمــان بیمــاری و بازســازی صدمــات وارد بــه بــدن و ترمیــم اعضــای ســایش 
ــه ایــن منظــور اســتفاده  ــر اثــر حرکــت اســت. ســرامیک هایی کــه ب یافتــه ب

ــد. ــه بیو ســرامیک موســوم ان می شــود ب
سیســتم  بــا  مرتبــط  بیو ســرامیک ها  کلینیکــی  کاربردهــای  اغلــب 
اســکلت بــدن، اســتخوان ها، مفاصــل، دندان هــا و بازســازی یــا بســط و 
بــرای  همچنیــن  بیوســرامیک ها  اســت.  ســخت  و  نــرم  بافــت  افزایــش 
ویــژه  بــه  خــون  گــردش  و  قلــب  سیســتم  از  قســمت هایی  جایگزینــی 

.]4[ می شــوند  کاربــرده  بــه  قلبــی  دریچه هــای 
گســترش و توســعه ی کاربــرد مــواد بیوســرامیکی در پزشــکی بیشــتر در 
ارتوپدی و دندانپزشــکی متمرکز شده اســت. بیوســرامیک های ارتوپدی این 
مزیــت را دارنــد کــه ترکیــب شــیمیایی آن هــا شــبیه مــواد اســتخوان طبیعــی 
ارتوپــدی  هماننــد  نیــز  دندانپزشــکی  در  بیوســرامیک ها  کاربــرد  اســت. 
مــورد توجــه اســت، زیــرا شــباهت ترکیــب شــیمیایی بیــن ســرامیک های 
مهندســی و اجــزای ســازنده ی دنــدان طبیعــی نیــز وجــود دارد. در هــر 
حــال، از ســال 1970 میــالدی یعنــی هنگامــی کــه بــرای اولیــن بــار مشــخص 
شــد کــه از خــواص ویــژه مــواد ســرامیکی می تــوان بــرای تهیــه مــواد بهتــری 
جهــت کاربردهــای کاشــتنی خــاص بهــره بــرداری نمــود، قلمــرو و زمینــه      
بیوســرامیک ها بــه طــور وســیع و کالن گســترش یافــت. کاربردهــای ابتدایــی 
بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت بــود کــه ســطوح صــاف ســرامیک ها، پاســخ بافــت 
بســیار انــدک و رفتــار سایشــی مناســب بــرای ســطوح اصطکاکــی حاصــل 
ــد. طــی دو دهــه اســتفاده از بیوســرامیک ها در درمــان بیماری هــای  می کن
رضایــت  نتایــج  و  کلینیکــی  موفقیت هــای  شکســته بندی،  و  اســتخوان 

ــه دســت آمده اســت. بخشــی ب
بیو ســرامیک ها در انــواع شــکل ها و فازهــای مختلــف تولیــد می شــوند 
ارائــه می کننــد. جــدول 1 شــکل و  بــدن  و عملکــرد متفاوتــی در ترمیــم 
بســیاری  در  اســت.  کــرده  را مشــخص  بیوســرامیک ها  فازهــای ســازنده 
ــژه مصــرف  ــا شــکل وی ــه شــکل مــاده تکــه ای ب از کاربردهــا، بیوســرامیک ب
می شــود کــه بــه آن کاشــتنی، عضــو مصنوعــی یــا وســیله انــدام مصنوعــی 
گفتــه می شــود. بیوســرامیک همچنیــن بــرای پرکــردن فضــا و جــای خالــی 
بــه کار مــی رود در حالــی کــه فرآینــد ترمیــم طبیعــی بــدن عملکــرد بافــت را 
حفــظ می کنــد. در شــرایط دیگــر، بیوســرامیک بــه صــورت پوشــش بــر روی 

یــک زیرالیــه یــا بــه صــورت فــاز ثانویــه در یــک کامپوزیــت مــورد اســتفاده 2-2-1( تاریخچه و گستره ی بیوسرامیک ها
قــرار می گیــرد تــا خــواص هــر دو مــاده تلفیــق گــردد و مــاده جدیــدی بــا 
خــواص مکانیکــی باالتــر و خــواص شــیمیایی- زیســتی بهتــر فراهــم گــردد 

.]4[
فیزیولوژیــک  بــا محیــط  نظــر فعالیــت شــیمیایی  از  بیوســرامیک ها 
بــه ســه گــروه مختلــف شــامل بیوســرامیک خنثــی، بیوســرامیک بــا ســطح 
 1 نمــودار شــکل  تقســیم شــده اند.  قابــل جــذب  بیو ســرامیک  و  فعــال، 
ارتبــاط بیــن فعالیــت نســبی بیوســرامیک ها بــا طــول مــدت زمــان تمــاس بــا 

محیــط فیزیولوژیکــی را نشــان می دهــد ]4[.
چهــار نــوع تمــاس بیــن بافــت و انــواع بیوســرامیک می توانــد وجــود 
ــوان  ــر اســاس آن می ت ــه شده اســت و ب ــه در جــدول 2 ارائ داشــته باشــد ک
در  کــرد.  تشــریح  را  بیوســرامیک ها  انــواع  نســبی  شــیمیایی  فعالیــت 
ــه چهــار گــروه  ــه جــای ســه دســته ب تقســیم بندی اخیــر، بیوســرامیک ها ب

شــده اند.  دســته بندی 
بــا توجــه بــه جــدول2، بیوســرامیک نــوع اول یــا نــوع تقریبــا خنثــی، 
ــا بافــت )اســتخوان( برقــرار نمی ســازد. نــوع دوم یــا بیوســرامیک  پیونــدی ب
متخلخــل، پیونــد مکانیکــی را ضمــن رشــد اســتخوان بــه داخــل خلــل و 
ــا بافــت  ــا زیســت فعــال ب فــرج فراهــم می ســازد. بیوســرامیک نــوع ســوم ی
تشــکیل پیونــد می دهــد کــه منجــر بــه تثبیــت زیســت فعــال می گــردد. 
بیوســرامیک نــوع چهــارم جــذب می شــود و در ادامــه کار، بافــت جایگزیــن 

آن می گــردد ]4[.

جدول ۱ شکل، فاز و عملکرد بیوسرامیک ها ]4[.

شکل ۱ واکنش پذیری نسبی بیوسرامیک ها ]4[.
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هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

جدول۲  انواع تماس بافت و بیوسرامیک ها ]4[.

فصــل  الیــه ی  ضخامــت  بــر  بیوســرامیک  نســبی  فعالیــت  میــزان 
تقریبــاً  بیوســرامیک  می گــذارد.  تاثیــر  بافــت  و  مــاده  بیــن  مشــترک 
خنثــی موجــب القــای ایجــاد یــک الیــه رشــته ای غیــر چســبنده در فصــل 
مشــترک می شــود. بیوســرامیک متخلــل )نــوع دوم( و از جملــه پوشــش 
ــری از شــل  ــه منظــور جلوگی ــزات ب ــر روی فل ــل ب هیدروکســی آپاتیت متخل
بــه داخــل تخلــل  شــدن کاشــتنی ها توســعه یافته انــد. رشــد اســتخوان 
ســطح، فصــل مشــترکی بــا ســطح تمــاس زیــاد بیــن کاشــتنی و میزبــان آن 
فراهــم می ســازد. ایــن شــیوه تمــاس اغلــب تثبیــت زیســتی نامیده می شــود. 
ایــن فصــل مشــترک قــادر اســت تنــش پیچیده تــر و بیشــتری را در مقایســه 
بــا بیوســرامیک نــوع اول کــه فقــط تثبیــت بــه دلیــل شــکل هندســی دارد، 
تحمــل نمایــد. بیوســرامیک های قابــل جــذب بــرای حــل شــدن تدریجــی 
بــا گذشــت زمــان و جایگزیــن شــدن بــا بافــت طبیعــی طراحــی شــده اند. 
ضخامــت بســیار انــدک یــا عــدم وجــود فصــل مشــترک، نتیجــه ی نهایــی 
اســت. بیوســرامیک زیســت فعــال یــا نــوع ســوم راه دیگــری را بــرای حصــول 
تمــاس ســطح مشــترک فراهــم می کنــد. مفهــوم کلــی تثبیــت زیســت فعــال 
ــل جــذب مجــدد و زیســت خنثــی اســت. یــک  ــار قاب حــد وســط بیــن رفت
مــاده زیســت فعــال واکنــش شــیمیایی در بــدن انجــام می دهــد امــا ایــن 
واکنش هــا فقــط در ســطح آن اســت. واکنش هــای ســطحی منجــر بــه پیونــد 
ــرت  ــالدی، هولب بافت هــا در فصــل مشــترک می شــود. در دهــه ی 1980 می
ــه  ــر تاریخچــه و ســوابق بیوســرامیک ها داشــتند ک و همکارانــش مــروری ب

حاصــل آن انتشــار یافــت ]4[.
گــچ  گرفــت،  قــرار  یابــی  ارز مــورد  کــه  بیوســرامیکی  اولیــن 
CsSO( مصرفی در پزشــکی بود و دریســمان اولین گزارش 

4
پاریس)        .

را در ارتبــاط بــا کاربــرد و اســتفاده از گــچ پاریــس بــرای ترمیــم و درمــان 
ضایعــه اســتخوان بــه ســال 1892 بــه چــاپ رســاند. مطالعــات جامع تــر 

دربــاره گــچ پاریــس و کاربردهــای آن طــی دهــه ی 1950 میــالدی ادامــه یافــت. 
از ویژگی هــای جــذاب گــچ پاریــس می تــوان بــه عــدم واکنــش متقابــل بافــت 
و جایگزینــی آن توســط بافــت جدیــد بــا آهنگــی قابــل مقایســه بــا جــذب 
آن توســط سیســتم بیولوژیکــی، اشــاره کــرد. در مقابــل مزیت هــای مذکــور، 
ضعــف جســبندگی، تجزیــه و افــت ســریع اســتحکام در خــالل فرآینــد 
جــذب هــم از نقــاط ضعــف گــج پاریــس محســوب می شــود. ایــن تقابــل 
بیــن رفتــار خــوب فیزیکــی- شــیمیایی و خــواص مکانیکــی ضعیــف در 
ارتبــاط بــا بســیاری از کاربردهــای پزشــکی مــواد بیوســرامیکی شناســایی 

.]3[ شده اســت 
Ca[ در آغــاز 

3
)Po

4
(
2
ــز از تری کلســیم فســفات ] اســتفاده موفقیــت آمی

دهــه ی 1920 میــالدی گــزارش شــد. مطالعــه مذکــور نشــان داد کــه میانگیــن 
طــول زمــان الزم بــرای ترمیــم ضایعــه ی اســتخوان در خرگــوش از 41 روز بــه 31 
روز کاهــش یافتــه اســت. بایــد توجــه داشــت کــه حاصــل اســتفاده از همــه ی 
انــواع نمک هــای کلســیم بــه عنــوان کاشــتنی موفقیت آمیز نبود. بــرای مثال، 
مطالعــات زیــادی دربــاره ی کلســیم هیدروکســید صــورت گرفــت و نتایــج کار 
داللــت بــر ایــن داشــت کــه کلســیم هیدروکســید تمایــل بــه تحریــک و ترویــج 
تشــکیل اســتخوان نابالــغ دارد ]1[. مبــدأ تاریخــی دوره ی مــدرن بیوســرامیک 
را می تــوان موفقیــت اســمیت در تعویــض و جایگزینــی اســتخوان ســرامیکی 
موســوم بــه سروســیم کــه متشــکل از ســرامیک آلومینایــی بــا اپوکســی 
رزیــن بــود، دانســت. تخلخــل ســرامیک در حــد 48 درصــد کنتــرل شــد تــا 
بــا وضعیــت اســتخوان طبیعــی شــباهت داشــته باشــد و خــواص فیزیکــی 
بســیار نزدیکــی بــه اســتخوان فراهــم گــردد. طــی دهــه ی 1960 و 1970 میالدی 
بــه دلیــل تشــابه ضریــب کشســانی و اســتحکام خمشــی مــواد مصرفــی بــا 
اســتخوان و ســازگاری زیســتی خــوب آن هــا منجــر بــه حصــول موفقیــت در 
تعویــض و جایگزینــی اســتخوان گردیــد و همانگونــه کــه قبــل از این ذکر شــد، 
ــه شــدت  ــالدی ب ــه اســتفاده از بیوســرامیک ها در دهــه ی 1960 می ــل ب تمای
توســعه و گســترش یافت و البته این امر بیشــتر ناشــی از تالش های وســیع 
هولبــرت و همکارانــش بــود. در آن ســال ها، کاربــرد رشــد بافــت اســتخوان 
داخــل ســرامیک های متخلخــل کــه بــه منظــور ایجــاد پیونــد مکانیکــی بیــن 

پروتــز و بافــت مــورد توجــه بــود، نشــان داده شــد ]5[.
ســرامیک های  دربــاره ی  مطالعــه  میــالدی   1960 دهــه ی  آغــاز  در 
بــا  ارتبــاط  در  پژوهش هــا  عمــده ی  و  یافــت  گســترش  اکســیدی 
بیوســرامیک های تقریبــا خنثــی بــود، امــا در آغــاز دهــه ی 1970 میــالدی 
ــا ســطح  تمایــل قابــل توجهــی بــه ارزیابــی و مطالعــه ی بیوســرامیک های ب
فعــال پدیــد آمــد و الری هنــچ و همکارانــش از رهبــران ایــن گونــه پژوهش هــا 
بودنــد. اولیــن نتیجــه ی تالش هــای مذکــور، تهیــه شیشــه زیســتی4 بــود 
کــه مشــخصه اصلــی آن پیونــد مســتقیم اســتخوان از طریــق تأمیــن و 
فراهــم کــردن فعالیــت ســطحی گروه هــای ســیلیس، کلســیم و فســفات در 
محیط هــای قلیایــی اســت. شیشــه زیســتی اساســاً یــک شیشــه اکســید 
سیلیســیم -اکســید کلســیم- اکســید ســدیم همراه با مقادیر قابل توجهی 
از اکســید فســفر اســت. تمرکــز عمــده بســیاری از پژوهش هــای مرتبــط 
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بــا شیشــه های زیســتی در رابطــه بــا نوعــی موســوم بــه شیشــه زیســتی 
455 بــوده کــه حــاوی 45 درصــد وزنــی سیلیســیم اکســید، 24/5 درصــد 
وزنــی کلســیم اکســید، 24/5 درصــد وزنــی ســدیم اکســید و 6 درصــد وزنــی 
فسفراکســید می باشــد. شیشــه زیســتی مذکور در مقایســه با شیشــه های 
اکســید بســیار کمتــر و  از سیلیســیم  مصرفــی در ظــروف و ســاختمان 
کلســیم اکســید و ســدیم اکســید بیشــتری برخوردار اســت. مطالعه درباره 
ایــن شیشــه زیســتی و مــواد مرتبــط ادامــه یافــت. کاربــرد عملــی ایــن گونــه 
شیشــه های زیســتی در ارتوپــدی و شکســته بنــدی بــه دلیــل ســینتیک 
آرام و آهنــگ واکنــش ســطحی کنــد آن هــا و در نتیجــه، حصــول اســتحکام 
پیونــد فصــل مشــترک بــه آرامــی و بــا گذشــت زمــان، محــدود بوده اســت. 
حــدود شــش مــاه زمــان نیــاز اســت تــا اســتحکام پیونــد فصــل مشــترک بــه 
ــس از ده دقیقــه سفت شــدن  ــالت پ ــل متااکری ــه ســیمان پلی متی حــدی ک
ــد، برســد. از طــرف دیگــر، شیشــه زیســتی و مــواد مشــابه  فراهــم می نمای
در دندان پزشــکی و جراحــی گــوش کاربردهــای گســترده ای یافته انــد ]6[. 
ســرامیک ها و شیشــه ها طــی ســال های ســال در خــارج از بــدن جهــت 
کاربردهای گوناگون برای حفظ ســالمتی و بهداشــت انســان در صنعت به 
کار رفته اســت. شیشــه های عینــک، تجهیــزات و وســایل تشــخیص طبــی، 
ظــروف و آالت شــیمیایی، دماســنج ها، محافظ هــای کشــت بافــت، لیزرهــا 
و رشــته های نــوری بــرای دیــدن قســمت های داخــل بــدن )آندوســکوپی( 
بــه  بیوســرامیک ها  اســت.  رابطــه  ایــن  در  عــادی  محصــوالت  جملــه  از 
طــور گســترده بــه عنــوان مــاده ترمیمــی، تاج هــای از جنــس چینــی/ طــال، 
ســیمان های آیونومــر بــا پرکننــده شیشــه، مــواد معالــج ریشــه، دندان هــای 
ــن گونــه  ــدان پزشــکی مصــرف شده اســت. ای ــال آن در دن مصنوعــی و امث
مــواد، بیوســرامیک دندانــی نامیــده می شــود. در هــر حــال ، اســتفاده از 
بیوســرامیک در بــدن بــه عنــوان کاشــتنی، پدیــده نســبتاً جدیــدی اســت، 
کاشــتنی های پروتــز مفصــل ران از آلومینــا فقــط طــی دو دهــه پایانــی قــرن 
بیســتم بــه کار رفته اســت. بیوســرامیک ها بــرای کاهــش درد و ترمیــم عمــل 
عضــو صدمــه خــورده، مــورد نیــاز اســت. یکــی از نیازهــای اساســی اجــزای 
بــدن بــه بیوســرامیک ها بــه دلیــل زوال و از بیــن رفتــن بافــت بــر اثــر گذشــت 
زمــان و پیــری اســت زیــرا کــه چگالــی اســتخوان بــا گذشــت زمــان کــم 
می شــود و اســتحکام آن کاهــش می یابــد. یکــی از مهم تریــن کاربردهــای 
بیو ســرامیک ها جایگزیــن ســاختن اســتخوان پیــر بــا بیوســرامیک اســت کــه 
می توانــد امــکان فعالیــت و عمــل عضــو را در خــالل ســال های باقــی مانــده 
از عمــر فــرد فراهــم ســازد. افزایــش تعــداد پژوهش هــا و مقــاالت ارائــه شــده 
در کنگره هــای بیــن المللــی بیومــواد )مــواد زیســتی- پزشــکی( نشــانگر رشــد 
و توســعه بیوســرامیک ها و اهمیــت آن در دو دهــه پایانــی قــرن بیســتم 
اســت. بیوســرامیک ها کاربــرد گســتردهای در ترمیــم، جایگزین ســازی و 
تعویــض اکثــر اعضــاء و اندام هــای بــدن دارنــد. بیوســرامیک می توانــد بــرای 
ترمیــم جمجمــه بــه کار رود در حالــی کــه بــه عنــوان لنــز چشــم و کاشــتنی 
پروتــز گــوش نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. انــواع بیوســرامیک ها بــرای 
ترمیــم و بازســازی اســتخوان های فکی–صورتــی مصــرف می شــوند و بــرای 

کاشــتنی های دندانــی نیــز بیوســرامیک بــه شــکل تک هــای و یــا بــه صــورت 
پوشــش بــر روی زیرالیــه فلــزی می توانــد بــه کار رود. بازســازی و ترمیــم لبــه 
حفــره دنــدان بــا بیوســرامیک میســر اســت. از ایــن مــواد بــه عنــوان وســایل 
زیرپوســتی نیــز اســتفاده می گــردد. پوشــش دریچــه قلــب مصنوعــی از 
کربــن اســت کــه نوعــی از بیوســرامیک ها محســوب می گــردد. در جراحــی 
ســتون فقــرات، تعویــض مفصــل ران کامــل و ترمیــم اســتخوان لگــن نیــز 
بیوســرامیک ها بــه کار می رونــد و در ترمیــم اســتخوان های شکســته، انــواع 
شکســته بندی و جراحی هــای ارتوپــدی نیــز ایــن گونــه مــواد نقــش مهمــی بــر 
عهــده دارنــد. کامپوزیت هــای بیوســرامیکی هــم در ترمیــم بنــد و ربــاط بــدن 
مــورد توجــه قــرار گرفته انــد و در بســیاری از وســایل تثبیــت شکســته بندی 
نیــز نوعــی از بیوســرامیک در شــکل متفــاوت مصــرف می شــود. تاریخچــه 
ــاه اســتفاده از بیوســرامیک ها نشــان می دهــد کــه موفقیــت کلینیکــی  کوت
بیوســرامیک ها منجــر بــه پیشــرفت قابــل توجهــی در افزایــش طــول عمــر 

میلیون هــا انســان شده اســت ]7[.

2-2-2( تقسیم بندی بیوسرامیک ها بر اساس ترکیب شیمیایی
آن هــا  شــیمیایی  ترکیــب  اســاس  بــر  می تــوان  را  بیوســرامیک ها 
تقســیم بندی کــرد. برخــی از آن هــا از اکســیدهای نســبتاً ســاده تشــکیل 
پیچیده ترنــد.  شــیمیایی  لحــاظ  از  آن هــا  ســایر  حالی کــه  در  شــده اند 
ریــز ســاختار نیــز عامــل دیگــری اســت کــه در ســرامیک – شیشــه ها و 

.]7[ می دهــد  نشــان  را  خــود  ســرامیکی  زمینــه  کامپوزیت هــای 

بیوسرامیک های پایه آلومینا

آلومینــا اولیــن بیوســرامیکی اســت کــه بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده 
بــه  و  ارتوپــدی  بــرای جراحــی  آلومینــا  قــرار گرفــت. ســرامیک  کلینیکــی 
عنــوان کاشــتنی دندانــی بــه کار رفتــه اســت. مصــارف گســترده آن بــه دلیــل 
ترکیبــی از خــواص مطلــوب همچــون ســازگاری زیســتی خــوب و مقاومــت 

بــه خوردگــی عالــی اســت. 
عــالوه بــر آلومینــای بــس بلــوری، برخــی کاشــتنی های دندانــی هــم 
باالتریــن  بــه  بــرای دســتیابی  تولیــد شــده اند.  بلــوری  تــک  آلومینــای  از 
اســتحکام و چقرمگــی شکســت، فــرآوری مــواد اهمیــت زیــادی دارد. حالــت 
مطلــوب در تولیــدات معمــول تجــاری وقتــی اســت کــه میانگیــن انــدازه دانــه 
کمتــر از 4 میکــرون و خلــوص شــیمیایی بیــش از 99/7% بــه دســت آیــد. 
ضریــب اصطــکاک پاییــن و نــرخ ســایش مناســب آلومینــا بــه انــدازه دانــه 
کوچــک و توزیــع باریکــی از انــدازه دانــه بســتگی دارد. تجریبــات بــه دســت 
آمــده از کاربــرد 20 ســاله آلومینــا در جراحــی ارتوپــدی درجــه باالیــی از 

ســازگاری زیســتی آن را نشــان می دهــد.
آلومینــا ذرات ریــز بســیار کمــی را از خــود آزاد می ســازد. ایــن ذرات 
کاشــتنی  ســطح  بــا  اســتخوان  مکانیکــی  اتصــال  از  جلوگیــری  موجــب 
ــا گــوی و حفــره  خواهنــد شــد. در جراحــی مفصــل ران، مفصــل طبیعــی ب
جایگزیــن می شــود. در اروپــا، هــم گــوی و هــم حفــره از جنــس آلومینــا 
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ســاخته شــده و بــه کار رفتــه اســت. ایــن امــر بــه دلیــل ضریــب اصطــکاک 

و نــرخ ســایش پاییــن زوج آلومینــا - آلومینــا بــوده اســت. بــرای رســیدن بــه 

چنیــن خــواص مطلوبــی، گــوی و حفــره بایــد در ســطح باالیــی از صیقلــی 

شــدن قــرار گیرنــد. ایــن عمــل توســط ســنباده زنــی و پولیــش کــردن انجــام 

می شــود. نــرخ ســایش در چنیــن سیســتمی می توانــد دو برابــر کمتــر از 

گوی هــای فلــزی در مقابــل حفــره پلیمــری باشــد. اگــر چــه سیســتم های 

ــا  ــی مــدت مناســبی در اروپ ــا عملکــرد طوالن گــوی و حفــره آلومینا/آلومین

از خــود نشــان داده انــد ولــی فقــدان اســتانداردهای کنتــرل کیفــی مناســب، 

موجــب مشــکالت بســیاری ناشــی از صدمــات سایشــی در سیســتم هایی 

شــد کــه کیفیــت الزم را نداشــتند. در ایــاالت متحــده آمریــکا فرآینــد تولیــد 

پروتــز مفصــل ران بــه ســمتی حرکــت کــرده اســت کــه از گــوی آلومینایــی در 

مقابــل حفــره تولیــد شــده از پلــی اتیلــن بــا وزن مولکولــی فــرا زیــاد اســتفاده 

اســتفاده  دندانــی  کاشــتنی های  در  آلومینــا  دندان پزشــکی،  در  شــود. 

ــو، پیــچ  ــز زان شــده اســت. ســایر کاربردهــای کلینیکــی آلومینــا شــامل پروت

ــی و... اســت ]8[. اســتخوانی، اســتخوان گــوش میان

بیوسرامیک های پایه زیرکونیا

بــه دلیــل چقرمگــی  زیرکونیــا مهم تریــن جانشــین آلومیناســت کــه 
باالتریــن  زیرکونیــا  اســت.  یافتــه  زیــادی  مصــارف  آن  بــاالی  شکســت 
چقرمگــی شکســت را بیــن ســرامیک های تــک جزئــی دارد. اســتحکام 
پروتــز  کلگــی  یــا  گــوی  تولیــد  الزامــات  از  بســیاری  زیرکونیــا  خســتگی 
اســتخوان ران را بــرآورده می کنــد ولــی مهم تریــن دلیــل اســتفاده از آن 
ــن  کاهــش گشــتاور اصطکاکــی و کاهــش ذرات حاصــل از ســایش پلی اتیل
حفــره اســت. بــازده عملکــرد سایشــی آن پایینتــر از آلومینــا و بســیار باالتــر 

از فلــزات اســت. 
     یکــی دیگــر از دالیــل اســتفاده از زیرکونیــا بــه عنــوان گــوی 
زوج  بیــن  پاییــن  اصطــکاک  ضریــب  مصنوعــی،  ران  مفصــل  در 
ــه حفــره  ــی ب ــن اســت کــه موجــب کاهــش گشــتاور اعمال زیرکونیا/پلی اتیل
پلــی اتیلنــی شــده و در نتیجــه از لقــی و شــل شــدن می کاهــد. گوی هــای 
زیرکونیایــی بــه دلیــل ضریــب کشســانی نزدیــک تر به اســتخوان و اســتحکام 

ــد می شــوند ]9[. ــاال در گســتره وســیعی از اندازه هــا و طــول گــردن تولی ب

بیوسرامیک های نوین فورستریت

فورســتریت ســرامیک منیزیــم ســیلیکات بلــوری بــا فرمــول شــیمیایی 
ثابــت  و  بــوده  الیوین هــا  خانــواده  جــزء  مــاده  ایــن  اســت.   )Mg

2
SiO

4
(

دارد. پایینــی  دی الکتریــک 
 پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه سیلیســیم عنصــری ضــروری بــرای تولیــد 
اســتخوان اســت. سیلیســیم در نواحــی فعــال اســتخوان های جــوان جــای 
گرفتــه و در مراحــل اولیــه فرآینــد کلســیفه شــده اســتخوان شــرکت می کنــد. 
منیزیــم نیــز عنصــر بســیار مهمــی بــرای بــدن محســوب می شــود و بــه طــور 
غیــر مســتقیم در متابولیســم معدنــی شــدن بافت هــای مختلــف نقــش دارد. 

فورســتریت نیــز عضــو مهمــی از گــروه مــواد دارای سیلیســیوم-منیزیم اســت 
و روش هــای مختلفــی بــرای تولیــد آن بــه خصــوص در ابعــاد نانومتــری مــورد 
اســتفاده قــرار گرفته اســت کــه از جملــه می تــوان بــه روش هــم رســوبی، 
ســل - ژل، و فعــال ســازی مکانیکــی اشــاره نمــود. در پژوهشــی، تصاویــر 
میکروســکوپ الکترونــی از نتایــج آزمــون غوطــه وری در محلــول شبیه ســازی 
شــده بــدن بــر روی پــودر نانومتــری فورســتریت نشــان می دهــد کــه ســرامیک 

ــی مناســبی دارد ]10[. فورســتریت خــواص زیســت فعال

سایر اکسیدهای ساده

انــواع مختلفــی از اکســیدهای ســرامیکی ســاده در کاربردهــای زیســتی 
پزشــکی بــه کار رفته انــد. بــرای مثــال هولبــرت و همــکاران در ســال 1972 
را توســعه داده   CaO.ZrO
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ســرامیک های 

و در خرگــوش مــورد آزمــون قــرار دادنــد. اگــر چــه چنیــن مطالعاتــی، نتایــج 
منطقــی را ارائــه دادنــد ولــی همچنــان آلومینــای ســاده عملکرد مناســب تری 

را نشــان مــی داد ]7[.

هیدروکسی آپاتیت

می دهــد  تشــکیل  را  اســتخوان  معدنــی  بخــش  هیدروکســی آپاتیت 
و  بــودن شــیمیایی  پایــداری، خنثــی  دارای خــواص مطلوبــی همچــون  و 

ســازگاری زیســتی اســت. 
اعمــال  در  هیدروکســی آپاتیت  موفقیت آمیــز  و  گســترده  کاربــرد   
در  نــازک  و  ســطحی  پوشــش های  اســت.  نــازک  الیه هــای  و  پوشــش ها 
ایــن  شــده اند.  اعمــال  دندانــی  و  ارتوپــدی  کاشــتنی های  از  بســیاری 
پوشــش ها اغلــب بــا اســتفاده از روش پاشــش پالســمایی اعمــال شــده و در 
بهینه تریــن عملکــرد از پوشــش هایی بــا ضخامــت 60-20 میکــرون حاصــل 
شده اســت. اســتحکام فصــل مشــترک بیــن کاشــتنی و بافــت )اســتخوان( 
در ایــن حالــت بیــش از 5 تــا 7 برابــر بزرگ تــر از نمونه هــای بــدون پوشــش 

اســت ]11[.

شیشه ها و سرامیک های سیلیکاتی

را  کاربــرد  بیشــترین  ســرامیک  و  شیشــه  صنایــع  در  ســیلیکات ها 
دارنــد. ایــن مــواد بــه دلیــل وجــود مــاده خــام آن هــا بســیار اقتصــادی انــد. 
ســیلیکات ها خــواص فیزیکــی، حرارتــی و نــوری مناســب را بــرای گســتره 
وســیعی از کاربردهــای صنعتــی و پیشــرفته تأمیــن می کننــد. ســرامیک ها 
بــه دو دســته بلــوری )کریســتالی( و غیــر بلــوری )غیــر کریســتالی( تقســیم 
می شــوند. بــرای ســرامیک های ســیلیکاتی بلــوری کاربــرد زیســتی پزشــکی 
خاصــی وجــود نــدارد. شیشــه های ســیلیکاتی غیــر بلــوری بــه دلیــل تولیــد 
شیشــه های زیســتی، بــا نــام تجــاری بایــوگالس، توســعه بیشــتری یافته انــد 
]12[. بایــوگالس مــاده ای زیســت فعــال اســت و بــه دلیــل ترکیــب شــیمیایی 
خــاص آن، می توانــد بــا اســتخوان و بافت هــای نــرم پیونــد برقــرار  کنــد. 
ــه کار  ــرای اصــالح ســازی ســطحی کاشــتنی ها ب ایــن مــاده زیســت فعــال ب

مــی رود ]6[.
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شیشه – سرامیک ها

غیربلوریــن  و  )ســرامیک(  بلوریــن  انــواع  بــه  را  ســرامیکی  مــواد 
بلوریــن،  ســرامیک های  از  نوعــی  می کننــد.  تقســیم بندی  )شیشــه( 
شیشــه- ســرامیک ها هســتند کــه در ابتــدا بــه شــکل شیشــه آالت معمولــی 
تولیــد شــده و ســپس بــا عملیــات حرارتــی دقیــق بــه ســرامیک های بلوریــن 

می یابنــد.  دگرگونــی 
مزیــت گام اول ایــن فرآینــد ایــن اســت کــه می تــوان محصــول را بــه 
ــی  اشــکال پیچیــده فرم دهــی نمــود. شیشــه – ســرامیک ها مقاومــت خوب
در مقابــل شــوک های مکانیکــی دارنــد زیــرا تخلخــل و تنــش باقی مانــده 
کمــی در آن هــا وجــود دارد. بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه فرآینــد 
بلوریــن شــدن کامــل نیســت ولــی فــاز شیشــه ای باقی مانــده، مــرز دانه هــا را 

پــر نمــوده و بــه تشــکیل ســاختار عــاری از تخلخــل کمــک می کنــد.
همچــون  شــیمیایی  ترکیــب  تجــاری  شیشه–ســرامیک های 
SiO دارنــد، ولــی شیشه–ســرامیک های مــورد اســتفاده در 
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کاربردهــای زیســتی پزشــکی ترکیبــی مشــابه بایوگالس هــا از خــود نشــان 
]13[ می دهنــد 

کامپوزیت های زمینه سرامیکی

ســرامیک های زیــر کونیایــی بــه دلیــل چقرمگــی باال، جانشــین مناســبی 
بــرای آلومینــا هســتند ولــی کامپوزیت هــای پایــه ســرامیکی خــواص بســیار 
ایــن  باالتــر،  بــر چقرمگــی شکســت  عــالوه  ارائــه می کننــد.  را   باالتــری 
کامپوزیت هــا، اســتحکام خمشــی و کرنــش شکســت را افزایــش داده و 

ضریــب کشســانی را کاهــش می دهنــد ]14[.

2-3( کلسیم فسفات ها

کلســیم از عنصرهــای جــدول تناوبــی اســت کــه بــا عالمــت Ca نشــان 
داده می شــود و عــدد اتمــی آن 20 مــی باشــد. بــه لحــاظ فراوانــی در طبیعت، 
کلســیم موجــود در پوســته زمیــن بیــن کلیــه عناصــر دارای مقــام پنجــم و در 
میــان فلــزات دارای مقــام ســوم اســت. ترکیبــات کلســیم ۳/۶4 % از پوســته 
 ۸۱0˚C زمیــن را تشــکیل می دهــد. بلورهــای  ســفید کلســیم، در دمــای
ذوب می شــوند و فلــز کلســیم در آب و اســید محلــول بــوده و هیدروکســید  

و نمــک تولیــد می نمایــد.
افــراد  در  البتــه  دارد.  کلســیم  کیلوگــرم  یــک  تقریبــاً  انســان  بــدن 
ــا اســتخوان بندی متفــاوت ایــن میــزان متفــاوت اســت. بیشــتر  مختلــف ب
موجــب  آن  کمبــود  و  دارد  وجــود  دندان هــا  و  اســتخوان ها  در  کلســیم 
پوکــی اســتخوان  می شــود. تنهــا ۱ % آن در بقیــه بــدن موجــود اســت کــه 
ــا  ــالً انقبــاض ماهیچه هــای م ــادی انجــام می دهــد مث همیــن ۱% اعمــال زی
بســتگی بــه وجــود کلســیم دارد. کلســیم، فعالیت هــای مختلفــی را در 
بــدن انجــام می دهــد کــه می تــوان بــه؛ تنظیــم ضربــان قلــب، تنظیــم کار 
سیســتم اعصــاب، اســتحکام اســتخوان، انقبــاض عضــالت، متابولیســم 
آهــن، انعقــاد خــون و... اشــاره کــرد. کلســیم عنصــری اســت کــه نســبت 
بــه فلــزات قلیایــی و ســایر فلــزات قلیایــی خاکــی از قــدرت فعالیــت کمتــری 

برخــوردار اســت، و برخــالف فلــزات قلیایــی، ایــن عنصــر موجــب ســوختگی 
ــه نازکــی از اکســید  ــد توجــه داشــت کــه در هــوا الی پوســت نمی گــردد. بای
و نیتریــد بــر روی کلســیم تشــکیل می شــود کــه می توانــد آن را از اثــرات 
بعــدی هــوا مصــون نــگاه دارد، لکــن در درجــه حــرارت بــاال، ایــن عنصــر در 
هــوا ســوخته و تشــکیل مقــدار زیــادی نیتریــد می دهــد. کلســیم تجارتــی 
بــه آســانی بــا آب و اســیدها واکنــش نمــوده و تولیــد هیدروژنــی می نمایــد 
کــه حــاوی مقــدار قابــل مالحظــه ای از گازآمونیــاک و هیدروکربن هــا، بــه 

عنــوان ناخالصــی می باشــد.
از کلســیم، می تــوان بــه عنــوان یــک عامــل آلیاژکننــده بــرای فلــزات 
عنــوان  بــه  و  ســرب  از  بیســموت  حــذف  منظــور  بــه  آلومینیــوم  حــاوی 
دیگــر  طــرف  از  کــرد.  اســتفاده  چــدن  در  گرافیتــی،  کربــن  کنترل کننــده 
ــه  ــرای حــذف اکســیژن در کارخان ــی ب ــوان عامل ــه عن ــز ب ــن فل ــوان از ای می ت
کــروم،  ماننــد  فلزاتــی  تهیــه  در  احیاکننــده  عامــل  عنــوان  بــه  و  فــوالد 
زیرکونیــم و اورانیــم و بــه عنــوان یــک مــاده جداکننــده بــرای مخلــوط گازهــای 
ــه آلیاژهــای  ــاً زمانی کــه کلســیم، ب نیتــروژن و آرگــون اســتفاده نمــود. ضمن
منیزیــم  افــزوده شــود، ســاختمان آن هــا را تصفیــه و موجــب کاهــش تمایــل 

می شــود. آن هــا  آتش گیری هــای 
در  اســت.  فســفریک  اســید  نمــک  و  آلــی  غیــر  ترکیبــی  فســفات، 
جهــان طبیعــت هرگــز فســفر بــه شــکل خالــص دیــده نشده اســت. امــا 
تنهــا بــه شــکل فســفات دیــده شــده کــه شــامل اتــم فســفر کــه بــا چهــار 
اتــم اکســیژن  تشــکیل پیونــد داده اســت؛ کــه می توانــد بــه شــکل یــون 
P3O( کــه در مــواد معدنــی بــه عنــوان 

4
فســفات دارای بــار منفــی شــده )

ارگانوفســفات کــه بــه مولکول هــای زیســتی چســبیده بــه یــک، دو یــا ســه 
اتــم اکســیژن هســتند، وجــود دارد.

کلســیم فســفات ها از نظــر ترکیــب شــیمیایی شــباهت بســیار زیــادی 
بــه بخــش معدنــی اســتخوان دارنــد و ســازگاری زیســتی بســیار خوبــی از 
خــود نشــان می دهنــد. ســازگاری زیســتی، زیســت فعــال بــودن و شــباهت 
زیــاد ایــن گونــه مــواد بــه اســتخوان، آن هــا را گزینــه بســیار مناســبی بــرای 
درمــان بیماری هــا ماننــد بازســازی اســتخوان و ســرطان قــرار داده اســت. 
کلســیم فســفات ها گرایــش نوینــی در تحقیــق و توســعه بیومــواد مــورد 
ــد. بــه طــور  اســتفاده در ســاخت، تولیــد و کاربــرد کاشــتنی ایجــاد کرده ان
کلــی بیومــواد و بــه ویــژه بیوســرامیک ها توانایــی جایگزینــی و تعویــض 

بخش هــای مختلــف بــدن را دارنــد ]15[. 
بیومــواد ســرامیکی مــورد اســتفاده در جراحــی و  بازســازی بــه ســه 
گــروه بــزرگ تقســیم می شــوند؛ زیســت خنثــی، زیســت جــذب و زیســت 
فعــال. ســرامیک های زیســت خنثــی تأثیــری بــر بافــت زنــده اطــراف خــود 
ندارنــد و معــروف تریــن مثــال آن هــا، آلومینــا اســت. ســرامیک های زیســت 
جــذب در محیــط بــدن دچــار بــاز جــذب شــده و مــواد الزم را در اختیــار 
بافــت قــرار می دهنــد. تری کلسیم فســفات در ایــن گــروه قــرار می گیــرد. 
ــا بافــت زنــده اطــراف  ســرامیک های زیســت فعــال توانایــی ایجــاد پیونــد ب
شیشــه ها  از  خاصــی  ترکیبــات  و  هیدروکســی آپاتیت  دارنــد.  را  خــود 
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پدیــده  می دهنــد.  نشــان  را  چنیــن خاصیتــی  ســرامیکی  و شیشــه های 
بــا  فعالیــت زیســتی نوعــی واکنــش پذیــری مــواد شــیمیایی ســرامیکی 
محیــط اســت کــه در محلول هــای مصنوعــی مــورد اســتفاده در آزمون هــای 
آزمایشــگاهی و بــه خصــوص مایعــات فیزیولوژیــک بدنــی دیــده می شــود. 
ــا مایعــات فیزیولوژیکــی  انحــالل ســرامیک های زیســت فعــال در تمــاس ب

منجــر بــه ترویــج رشــد بافــت ) اســتخوان( می شــود ]16[.

2-3-1( انواع کلسیم فسفات و آپاتیت ها
خانــواده آپاتیــت و کلســیم فســفات ها، شــامل کلســیم فســفات ها، 
ســیمان ها و مخلوط هــای دو فــازی حــاوی کلســیم فســفات ها می باشــد. در 
میــان گســتره وســیع کلسیم فســفات های موجــود، توجــه بــه نســبت دقیــق 
بیــن کلســیم و فســفر )Ca/P( عامــل مهمــی اســت کــه بــر حاللیــت کلســیم 
پایین تــر  بــه فســفر  زیــادی دارد. نســبت کلســیم  تأثیــر  نیــز  فســفات ها 
ــرای  ــوط می شــود. ب ــودن و حاللیــت مخل ــزان اســیدی ب موجــب افزایــش می
نســبت کلســیم بــه فســفر کوچکتــر از یــک )Ca/P>1(، اســیدی بــودن و 
ــرای  ــودن و حاللیــت ب ــر اســیدی ب ــی هــر دو پارامت ــوده ول حاللیــت بســیار ب
نســبت Ca/P نزدیک به 1/67 که مقدار نســبت برای هیدروکســی آپاتیت 
Ca[ اســت، کاهــش مــی یابــد. جــدول 3 
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اســتوکیومتری ]

انــواع کلسیم فســفات های تولیــد شــده را بــر اســاس نســبت کلســیم بــه 
فســفر متفــاوت نشــان می دهــد. پارامترهــای شــبکه بســیاری از ایــن کلســیم 
فســفات ها، بســیار نزدیــک و شــبیه بــه هــم اســت کــه موجب بروز اشــکاالتی 

در ردیابــی آن هــا بــا تکنیــک پــراش ایکــس شــده اســت ]17[.  

.]۱۸[ Ca/Pجدول ۳  انواع کلسیم فسفات های تولید شده بر اساس نسبت

آپاتیت های جانشینی

هیدروکســی آپاتیت یــک ترکیــب غیــر اســتوکیومتری اســت کــه می تواند 
تغییــرات ترکیــب شــیمیایی را در زیــر شــبکه های خــود بپذیرد ]19[.
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M= Ca, Sr, Ba, Cd, Pb, Mg, Na, K,….

Z= P, CO3, V, As, S, Si,Cr,….

X=OH, OD, F, CL, Br,….

سیمان کلسیم فسفاتی

دندان پزشــکی  و  پزشــکی  در  کلسیم فســفاتی  پایــه  ســیمان های 
بیش تریــن کاربــرد را دارنــد کــه بــه دلیــل ســازگاری زیســتی عالــی و خــواص 
ترمیمــی آن هاســت. عــالوه بــر ایــن، ســیمان ها نســبت بــه بیو ســرامیک ها 
ایــن مزیــت را دارنــد کــه نیــازی بــه انتقــال بــه شــکل ســاخته شــده نداشــته 

و توســط اپراتــور در محــل حــوزه اســتخوانی آماده ســازی می شــوند.
 بســته بــه ترکیــب شــیمیایی ســیمان و حضــور افزودنی هــا، خــواص 
متفاوتــی از نظــر زمــان آماده ســازی، تخلخــل و رفتــار مکانیکــی در ایــن 
توســط  مصرفــی  کلسیم فســفاتی  ســیمان های  شده اســت.  دیــده  مــواد 
شــرکت های مختلفــی تجــاری شــده اند و از نظــر ترکیــب و عملکــرد تفــاوت 
بســیار کمــی دارنــد. چنیــن ســیمان هایی بــا اســتخوان بســیار ســازگار بــوده 
کلســیم  ســیمان های  خــواص  البتــه  می شــوند.  جــذب  آهســتگی  بــه  و 
ــی نیســت. مشــکالتی در  ــن آن هــا کاف ــرد مطمئ ــرای کارب ــوز ب فســفاتی هن
مــورد چقرمگــی مکانیکــی، زمــان خوردگــی، تکنیــک کاربــرد بــر روی بافــت 

ــی آن هــا وجــود دارد.  ــده و خــواص زیســتی نهای صدمــه دی
تحقیقات توسعه ای و کاربردی جدید روی این سیمان ها فقط بخشی 
ــرای مثــال، زمــان خودگیــری کاهــش  از ایــن مشــکالت را حــل می نمایــد. ب
یافتــه و چقرمگــی کششــی نیــز در حــال بهبــود اســت. اغلــب ســیمان های 
کلسیم فســفاتی در حیــن اســتفاده بــه کلســیم فســفات آپاتیتی تبدیــل 
می شــوند و نــرخ پاییــن جــذب آپاتیــت از مهم تریــن نــکات قابــل توجــه 
کلســیم ســولفات  دیگــری چــون  کــه ســیمان های  در حالــی  آن هاســت. 
دی هیــدرات و گــچ کــه طــی ســال ها اســتفاده می شــدند نــرخ باالتــری از 
جــذب را نشــان می دهنــد و تکیــه گاهــی خــوب بــرای اســتخوان جدیــد 
می شــوند. ترکیبــی از کلســیم ســولفات و آپاتیــت می توانــد ایــن مشــکل را 
حــل نمایــد کــه منجــر بــه اســتفاده از مــواد دو فــازی شده اســت. بــا وجــود 
چنیــن مزایایــی، تمامــی کاشــتنی ها بــرای بــدن عضــو خارجــی محســوب 

می شــوند و می تواننــد منبعــی بــرای عفونــت شــوند.
 در نتیجه استفاده از این مواد در بدن، نیازمند ورود دارو به ساختار 
آن هــا بــا توانایــی آزاد ســازی موضعــی دارو پــس از کاشــت کاشــتنی اســت. 
ــه ســیمان های کلســیم فســفاتی بســیار مطالعــه  افــزودن آنتــی بیوتیــک ب
شــده و تأثیــر آن بــر رفتــار بــدن و ســینتیک آزادســازی دارو از ســیمان 

بررســی شده اســت ]20[.
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باالتــر  دمــای  در  ترمودینامیکــی  لحــاظ  از  تری کلسیم فســفات 
و  بتاتری کلسیم فســفات  اســت.  پایــدار  ســانتی گراد  درجــه   1000 از 
تری کلسیم فســفات  شناخته شــده  شــکل  دو  آلفاتری کلسیم فســفات 
بــه  ســانتی گراد  درجــه   1200 در  بتاتری کلسیم فســفات  هســتند. 

می یابــد. دگرگونــی  آلفاتری کلسیم فســفات 
     آلفاتری کلسیم فســفات مصــارف بســیار کمــی در زمینــه زیســتی 
پزشــکی دارد زیــرا نــرخ باالیــی از جــذب را در محیط هــای فیزیولوژیــک 
ویتالکیــت  بتــا  عنــوان  بــا  کــه  بتاتری کلسیم فســفات  می دهــد.  نشــان 
نیــز شــناخته می شــود، زیســت تخریب پذیــری مناســبی از خــود نشــان 
می دهــد و کاربردهــای زیست پزشــکی بیشــتری بــه خصــوص در زمینــه 
خــواص  دلیــل  بــه  متخلخــل  بتاتری کلسیم فســفات  دارد.  ارتوپــدی 
ــی اســتخوان اســت  ــرای جایگزین ــاده ای مناســب ب ــژه، م ــری وی تخریب پذی
ــا رشــد اســتخوان دچــار انحــالل می شــود. زیســت ســازگاری مناســب  و ب
ــرای ســاخت داربســت های  آن، بتاتری کلسیم فســفات را انتخابــی خــوب ب
ســاختار  بتاتری کلسیم فســفات  داده اســت.  قــرار  بافــت  مهندســی 
هگزاگونــال دارد. بــاو و همــکاران پــودر 50 نانومتــری بتاتری کلسیم فســفات 
را در دمــای اتــاق و حــالل متانــول ســنتز کردنــد. بتاتری کلسیم فســفات 
نانومتــری در سیســتم های رهایــش دارو بــرای حمــل آنتــی بیوتیک هــا و 

داروهــای درمــان تومــور اســتفاده شده اســت ]21[.

تترا کلسیم فسفات نانومتری

مقایســه  در  بیشــتری  انحالل پذیــری  آب  در  تتراکلسیم فســفات 
در  رســوب گذاری  از  تتراکلسیم فســفات  دارد.  هیدروکســی آپاتیت  بــا 
بــه دســت نمی آیــد و فقــط توســط روش هــای حالــت  محلول هــای آبــی 
جامــد در دمــای باالتــر از 1300 درجــه ســانتی گراد قابــل تولیــد اســت. 
بــه هیدروکســی آپاتیت  و  نبــوده  پایــدار  آبــی  مــاده در محلول هــای  ایــن 
بــرای  تتراکلسیم فســفات  می شــود.  هیدرولیــز  کلسیم هیدروکســید  و 

.]22[ می شــود  اســتفاده  خودگیــر  پزشــکی  ســیمان های  آماده ســازی 

هیدروکسی آپاتیت

پر مصرف ترین کلسیم فسفات در ساخت و تولید کاشتنی، هیدروکسی آپاتیت 
اســت که در ادامه به طور  کامل  درباره آن بحث می کنیم ]1[.

آپاتیت های زیستی

تولیدشــده  هیدروکســی آپاتیت  کلســیم  بــه  زیســتی  آپاتیت هــای 
توســط بافت هــای زنــده اطــالق می شــود. در واقــع آپاتیت هــای زیســتی بــا 
هیدروکســی آپاتیت خالــص از لحــاظ اســتوکیومتری، ترکیــب شــیمیایی و 
بلوری شــدن و همچنین ســایر خواص فیزیکی و مکانیکی متفاوت هســتند.
گروه هــای  و  بــوده  کلســیم  از  فقیــر  عمومــاً  زیســتی  آپاتیت هــای 
ایــن ســاختارها، کربنــات  جانشــینی کربناتــی در آن هــا وجــود دارد. در 
در ابتــدا جانشــین گروه هــای فســفاتی می شــود. آپاتیت زیســتی مینــای 

دنــدان بــا آپاتیــت زیســتی عــاج دنــدان و اســتخوان از لحــاظ بلــوری شــدن 
مقایســه   -4 جــدول  در  کــه  اســت  متفــاوت  جزئــی  عناصــر  غلظــت  و 
شده اســت. مینــای دنــدان حــاوی حداقــل میــزان کربنــات و منیزیــم اســت 
مینــا،  دارد.  اســتخوانی  آپاتیــت  بــه  نســبت  بیشــتری  بلــوری  انــدازه  و 
انحالل پذیــری پایین تــری داشــته و بخــش معدنــی آن بیشــتر اســت کــه 

نمــودار شــکل2- مشــاهده می کنیــد ]19[. در 
جدول4 مقایســه ترکیب شــیمیایی، خواص بلوری و مکانیکی مینا، اســتخوان و هیدروکســی آپاتت 

.]۱۹[

.]۱۹[ PH=۶ شکل۲ مقایسه بین انحالل پذیری:۱- مینا ۲- هیدروکسی آپاتیت در استات

2-3-2( کلسیم فسفات های نانوساختار با کاربردهای زیست پزشکی

توانایــی هــر مــاده ســرامیکی بــرای اســتفاده بــه عنــوان کاشــتنی در 
بــه توانایــی ایســتادگی آن در مقابــل تنش هــای  بــدن  کاربردهــای درون 
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پیچیده موجود در محل استفاده و سازگاری زیستی آن با محیط زیستی 
بســتگی دارد. ســازگاری زیســتی بســیار مناســب کلسیم فســفات ها بــه 
همــراه ترکیــب شــیمیایی مشــابه بــا اســتخوان اجــازه اســتفاده از آن هــا در 

بــدن و در کنــار بافت هــای زنــده را می دهــد. 
در قــرن حاضــر، پژوهش هــای انجــام شــده در زمینــه بیوســرامیک ها 
ویــژه  بــه  کلسیمفســفات ها  محدودیت هــای  بــر  غلبــه  روی  بــر 
هیدروکســی آپاتیت و بهبــود خــواص زیســتی آن هــا بــا اســتفاده از فنــاوری 
نانــو متمرکــز شده اســت. در واقــع دلیــل اصلــی اســتفاده از فنــاوری نانــو در 
ــه دلیــل ابعــاد نانومتــری هیدروکســی آپاتیت موجــود در  ــن تحقیقــات ب ای
اســتخوان بــوده اســت. امــروزه پذیرفتــه شده اســت کــه فنــاوری نانــو راه حــل 
ــا ابعــاد  ــر بســیاری از محدودیت هــای مــواد ب ــرای فایــق آمــدن ب مناســب ب

میکرونــی اســت. 
مــواد نانــو ســاختار عملکــرد بهینه تــری را در مقایســه بــا مــواد دارای 
ترکیــب مشــابه بــا آن هــا ولــی انــدازه دانــه میکرونــی ارائــه می کننــد کــه 
بــه دلیــل نســبت ســطح بــه حجــم باالتــر در مــواد نانوســاختار اســت. 
ســرامیک های نانومتــری می تواننــد انعطــاف پذیــری باالتــری نســبت بــه 
ــه دلیــل حضــور حجــم بــاالی  ــه ب ــی از خــود نشــان دهنــد ک ــواد میکرون م
مــرز دانــه در ســاختار آن هــا اســت. درســال 1987میــالدی کارچ و همــکاران 
ــد  ــری می توان ــدازه دانه هــای نانومت ــا ان ــرد ب ــه ســرامیک ت ــد ک ــزارش کردن گ
کرنش هــای نزدیــک بــه 100% را نیــز پیــش از وقــوع شکســت متحمــل شــود. 
استخوان ســاز،  ســلول های  افتــراق  و  چســبندگی  نانوســاختار،  بیومــواد 
هم بنــدی بــا اســتخوان و رســوب گذاری مــواد معدنــی روی ســطح کاشــتنی 
تــف  پایین تــری  دماهــای  در  ســاختار  نانــو  مــواد  می دهنــد.  افزایــش  را 
جوشــی شــده و مشــکالت مربــوط بــه فرایندهــای تف جوشــی در دماهــای 
بــاال در مــورد آن هــا کاهــش می یابــد. بــا کنتــرل شــکل، انــدازه و توزیــع 
کلسیم فســفات ها  زیســتی  و خــواص  ذرات می تــوان خــواص مکانیکــی 
بیوســرامیک های  محدودیت هــای  مهم تریــن  از  یکــی  نمــود.  کنتــرل  را 
کلســیم فســفاتی اســتحکام مکانیکــی ضعیــف آن هــا در مقابــل تنش هــای 
پیچیــده اســت. عــالوه برایــن، زیســت فعالــی کلسیم فســفات مصنوعــی 
بــا انــدازه دانــه میکرونــی ضعیف تــر از آپاتیــت طبیعــی بخــش معدنــی 

اســتخوان اســت. هماننــد دیگــر مــواد ســرامیکی، اســتحکام فشــاری و 
اســتحکام کششــی کلسیم فســفات ها متأثــر از حضــور حفــرات، جاهــای 
ــن فرآیندهــای تف جوشــی ایجــاد  ــه در حی ــن نشــین ک ــی و عناصــر بی خال
می شــوند، می باشــد. مقاومــت در برابــر خســتگی دیگــر عامــل مهــم بــرای 
کاشــتنی های تحــت بــار اســت. باتوجــه بــه مقادیــر پارامتــر ویبــول)n(، اگــر
تــا 100 باشــد، مقاومــت خوبــی در مقابــل خســتگی  n  در گســتره 50 
وجــود دارد ولــی بــرای مقادیــر n در بــازه 10 تــا20، شکســت در ماه هــای 
ــرای هیدروکســی آپاتیت تجــاری  ــرد کاشــتنی روی می دهــد. ب ــی کارب ابتدای
بــا ابعــاد میکرونــی در محیط هــای خشــک n=50 و در محیط هــای مرطــوب 
فیزیولوژیــک  n=12اســت کــه کمتــر از حــد الزم بــرای قابلیــت اطمینــان از 
کاشــتنی اســت. فنــاوری نانــو یکــی از راه هایــی اســت کــه امــروزه بــرای بهبــود 
اســتحکام و چقرمگــی بیوســرامیک ها مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت 

.]23[
نســبت  دلیــل  بــه  میکرونــی  ابعــاد  بــا  کلسیم فســفاتی  پودرهــای 
ــع برگــرم، از قابلیــت تف جوشــی  ــر مرب ــا 5 مت ــه حجــم پاییــن، 2 ت ســطح ب
پایینــی برخوردارنــد. عــالوه برایــن، گــزارش شــده اســت کــه فراینــد جــذب 
کلسیم فســفات مصنوعی میکرونی بســیار متفاوت از هیدروکســی آپاتیت 
معدنــی  بخــش  بلورهــای  اســت.  اســتخوان  معدنــی  بخــش  در  موجــود 
اســتخوان، ابعــاد نانومتــری بــا نســبت ســطح بــه حجــم بــاال دارنــد. ایــن 
بلورهــا در زمینــه آلــی کالژنــی رشــد یافتــه و پیوندهــای بلــور بــه بلــور ضعیفی 
دارنــد. در نتیجــه جــذب آن هــا توســط ســلول های اســتخوان خــوار بســیار 

یکنواخــت اســت. 
حجــم  بــه  ســطح  نســبت  میکرونــی  کلسیم فســفات  مقابــل،  در 
بــاال داشــته و پیوندهــای بلــور بــه بلــور قــوی دارد کــه جــذب در محیــط 
فیزیولوژیــک را بــا مشــکل مواجــه می گردانــد. بلــوری شــدن انــواع مختلفــی 
بتاتری کلسیم فســفات  و  نظیــر هیدروکســی آپاتیت  از کلسیم فســفات ها 
بــه فســفر آن هــا، حضــور آب، ناخالصی هــا و دمــا  بــه نســبت کلســیم 
بســتگی دارد.  بــرای مثــال؛ در یــک محیــط مرطــوب و در دمــای پاییــن، 
تشــکیل هیدروکســی آپاتیت روی می دهــد و در جــو خشــک و دماهــای 

.]24[ اســت  پایــدار  فــاز  بتاتری کلسیم فســفات  باالتــر 

هیدروکسی آپاتیت، نانوهیدروکسی آپاتیت، سنتز و خواص )3

می دهــد  تشــکیل  را  اســتخوان  معدنــی  بخــش  هیدروکســی آپاتیت 
و 43% از وزن اســتخوان مربــوط بــه آن اســت. همچنیــن دارای خــواص 
ــه عنــوان بیومــاده از خــود نشــان می دهــد کــه شــامل پایــداری،  مطلوبــی ب
خنثــی بــودن شــیمیایی، ســازگاری زیســتی، فعالیــت زیســتی، همبنــدی بــا 
ــا اســتخوان اســت. اســتحکام و چقرمگــی  ــد مســتقیم ب اســتخوان و پیون
بــه شــکل جســم  را  آن  از  اســتفاده  پاییــن هیدروکســی آپاتیت،  نســبتاً 

3-1( هیدروکسی آپاتیت

تــوده ای یــا تک هــای کاهــش داده اســت. پرمصرف تریــن کلسیم فســفات 
ــا توجــه  در ســاخت و تولیــد کاشــتنی، هیدروکســی آپاتیت )HA( اســت. ب
بــه پارامتــر شــبکه هیدروکســی آپاتیت )a=0/95 و c=0/68 nm( و تقــارن 
هگزاگونــال آن تمایــل زیــادی بــه رشــددرجهت محــور c و بــا مورفولــوژی 

ســوزنی شــکل دارد ]11[.
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3-1-1( هیدروکسی آپاتیت ساختار عمومی هیدروکسی آپاتیت
ــواده ای از ترکیبــات گفتــه می شــود کــه ســاختاری  واژه آپاتیــت بــه خان
مشــابه دارنــد ولــی لزومــاً ترکیــب یکســانی نخواهنــد داشــت. بنابرایــن 
هیدروکســی آپاتیت  ترکیــب.  یــک  نــه  و  اســت  توصیــف  یــک  آپاتیــت 
مشــخص ترکیــب  دارای  کلسیم هیدروکســی آپاتیت  خــاص  طــور  بــه  و 
ســاختار  اســت.  معیــن  کریســتالوگرافی  ســاختار  و   Ca

10
)PO

4
(
6
)OH(

2

نشــان  را  اضافــی  اتمــی  موقعیت هــای  هیدروکســی آپاتیت،  کلســیم 
ــی اســتخوان و  ــر در بخــش معدن ــورز و مــک اینتای ــه توســط بی می دهــد ک
ــن شــد.  ــش در هیدروکســی آپاتیت مصنوعــی تعیی توســط کــی و همکاران
کلســیم هیدروکســی آپاتیت دارای واحــد شــبکه شــش وجهــی5 اســت. 
PO و -OH، را 

4
3+ ،Ca2- شــکل3  واحــد شــبکه بلــور آپاتیــت حــاوی یون هــای

کــه در کنــار هــم بــا فشــردگی زیــادی قــرار گرفته انــد، نشــان می دهــد ]25[. 
دو  نموده انــد؛  اشــغال  را   Ca)I( موقعیت هــای  کلســیم  اتــم  چهــار 
نیــز  کلســیم  اتــم  شــش   Z=0.5 روی  اتــم  دو  و   Z=0 ســطوح  روی  اتــم 
موقعیت هــای )Ca)II را اشــغال کرده انــد. یــک گــروه از ســه اتــم کلســیم، 
مثلثــی را در Z=0.25 و گــروه دیگــر مثلثــی را روی ســطح Z=0.75ایجــاد 
 Z=0.75 و Z=0.25 روی ســطوح PO

4
کرده انــد. شــش چهــار وجهــی  +3

PO، اســکلت بندی را ایجــاد کرده انــد 
4 
مرتــب شــده اند. شــبکه گروه هــای

کــه موجــب پایــداری ســاختار آپاتیــت می شــود. اکســیژن های گروه هــای 
می شــوند. نظــم اتمــی فلوئوروآپاتیــت 

 
O

III
O و 

II
، O

I
فســفاتی بــه صــورت 

کــه در آن هــا گروه هــای فلورایــد 
 
Ca

10
)PO

4
(Cl

2
Ca و کلروآپاتیــت 

10
)PO

4
(
6
F

2

ایــن ســاختار  نیــز مشــابه  -OH شــده اند  گروه هــای  کلرایــد جانشــین  و 
اســت. اتم هــای O-H،F  و CL در امتــداد محــور C و در مرکــز مثلث هــای 

.]25[ قــرار می گیرنــد   Ca)II(
ــواع گروه هــای اتمــی اســت.  ــرای ان ــی ب ــان خوب  ســاختار آپاتیتــی میزب
جانشــین شــدن گروه هــای جدیــد در ســاختار آپاتیــت موجــب تغییــر در 
خواصــی همچــون پارامتــر شــبکه، مورفولــوژی و قابلیــت انحــالل می شــود. 
البتــه تفــاوت چندانــی در تقــارن شــش وجهــی ایجــاد نمی کنــد. الیــوت 
و یونــگ نشــان دادنــد کــه جانشــینی گروه هــای کلرایــد در ایــن ســاختار 
موجــب کاهــش تقــارن شــش وجهــی شــده و ســاختار را بــه ســمت کــج 

وجهــی )مونــو کلینیــک( ســوق می دهــد ]25[.

5     Hexagonal

3-1-2( ترکیب هیدروکسی آپاتیت
Ca [ دارای ترکیــب 

10
)Po

4
(
6
)OH(

2
 [)HA(،هیدروکســی آپاتیت خالــص

شــیمیایی 39/68 درصــد وزنــی کلســیم، 18/45 درصــد وزنــی فســفر، 
نســبت وزنــی کلســیم بــه فســفر 2/151 و نســبت مولــی کلســیم بــه فســفر 
1/67 اســت. اگــر نســبت مولــی کلســیم بــه فســفر 1/67 باشــد، فقــط 
اگــر  دیــده می شــود.  ایکــس  پرتــو  پــراش  الگــوی  در  هیدروکســی آپاتیت 
ایــن نســبت کمتــر از 1/67 باشــد، بتاتری کلسیم فســفات و ســایر فازهــا 
مشــاهده  تف جوشــی  عملیــات  محصــول  در  تتراکلسیم فســفات  نظیــر 
آمریــکا6  آزمــون  و  مــواد  انجمــن  اســتاندارد  اســاس  بــر  خواهندشــد. 
بــرای  قبــول  قابــل  شــیمیایی  ترکیــب   ،  1990-88-F1185 شــماره  بــه 
هیدروکســی آپاتیت تجــاری حداقــل 95 درصــد هیدروکســی آپاتیت اســت 
کــه توســط آنالیــز پــراش پرتــو ایکــس تعییــن می شــود و غلظــت عناصــر 

و مجمــوع، ، جزئــی مجــاز حداکثــر 

عناصر سنگین 50ppm است.  
بتــا  وزنــی  درصــد   5 از  کمتــر  حــاوی  بایــد  هیدروکســی آپاتیت 
تری کلسیم فســفات باشــد. خلوص، ترکیب شــیمیایی و اندازه ذرات آپاتیت 
پیــش از تف جوشــی، دمــا و شــرایط تف جوشــی و فشــار مــورد اســتفاده، 
ــه همــراه هیدروکســی آپاتیت  ــر مقــدار فازهــای کلسیم فســفاتی موجــود ب ب

 
ــر اســت. آپاتیت هــای تهیــه شــده از محلول هــای کامــالً قلیایــی حــاوی مؤث
CO بــوده و در دماهــای بــاالی 900 درجــه ســانتی گراد مســتعد بــه تشــکیل 

3

گــزارش  کلسیم فســفاتی  ترکیــب  دیگــر  )CaO( هســتند.  کلسیم اکســید 
شــده کــه از تجزیــه هیدروکســی آپاتیت در بــاالی 900 درجــه ســانتی گراد 
اســت.  CaHPO،

4
 )DCP( انیــدروز دی کلسیم فســفات  می شــود،  ایجــاد 

البتــه ایــن ترکیــب در ایــن دماهــا پایــدار نبــوده و بــه بتاتری کلسیم فســفات و 
Ca،دگرگونــی می یابــد. اگــر عملیــات تف جوشــی 

2
P

2
O

7
کلسیم پیروفســفات،

فازهــای  دیگــر  تشــکیل  شــود،  انجــام  میلی متــر   500 بخــار  فشــار  در 
کلسیم فســفاتی )آلفــا و بتاتری کلسیم فســفات و تتراکلسیم فســفات( بــه 

حداقــل رســیده و هیدروکســی آپاتیت پایدارتریــن فــاز خواهــد بــود. 
و  ایکــس  پرتــو  پــراش  توســط  چــگال  هیدروکســی آپاتیت  ترکیــب 
الگوهــای  از  اســتفاده  بــا  می شــود.  تعییــن  قرمــز  مــادون  طیف ســنجی 
بــودن(  فــاز  چنــد  یــا  )تک فــاز  خلــوص  می تــوان  ایکــس  پرتــو  پــراش 
پارامتــر  و  بلــوری شــدن هیدروکســی آپاتیت  هیدروکســی آپاتیت، میــزان 
شــبکه فازهــای مختلــف را مشــخص کــرد. طیــف ســنجی مــادون قرمــز 
اطالعاتــی در مــورد فازهــای اضافــی، بلــوری شــدن نســبی و حضــور گروه های 

.]11[ می کنــد  ارائــه  جانشــینی 

3-2( نانوهیدروکسی آپاتیت
مکانیکــی  خــواص  شــیمیایی،  ترکیــب  شــباهت  برخــالف 
هیدروکســی آپاتیت مصنوعــی در مقایســه بــا اســتخوان بســیار ضعیــف 
ــری  ــی باالت ــی اســتخوان زیســت فعال ــن، بخــش معدن ــر ای اســت. عــالوه ب
ــا هیدروکســی آپاتیت مصنوعــی از خــود نشــان می دهــد.  را در مقایســه ب
و  مکانیکــی  اســتحکام  کــه  نموده انــد  گــزارش  محققــان  از  بســیاری 

6     ASTM

شکل۳  موقعیت قرارگیری یون های هیدروکسی آپاتیت]25[.

As=3ppmCd=5ppmPb=30ppm
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مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

چقرمگــی شکســت ســرامیک هیدروکســی آپاتیت را می تــوان بــا اســتفاده 
از تکنیک هــای مختلــف تــف جوشــی ماننــد افــزودن فــاز ثانویــه با دمــای ذوب 
پاییــن )بــه عنــوان فــاز مایــع در حیــن تــف جوشــی موجــب افزایــش چگالــی 
ــی در  ــرای افزایــش چگال ــزودن افزودنی هــای مناســب ب نســبی می شــود(، اف
حیــن اســتحکام یافتــن مرزدانه هــا و اســتفاده از پودرهــای بــا ابعــاد نانومتــری 
ــاد در ایــن پودرهــا( بهبــود بخشــید.  )بــه علــت نســبت ســطح بــه حجــم زی
 هیدروکســی آپاتیت نانومتــری توانایــی ایجــاد انقالبــی در زمینه های مختلف 
مهندســی پزشــکی از بــاز تولیــد اســتخوان تــا رهایــش دارو را دارد. در طــول 10 
ســال گذشــته توجه بیشــتری برای دســتیابی به بیوســرامیک هیدروکســی آپاتیت 
هیدروکســی آپاتیت  مزایــای  و  اهمیــت  اســت.  آمــده  وجــود  بــه  نانومتــری 
ــرار  ــورد توجــه ق ــا م ــالدی توســط ســاریگ و کاهان نانوســاختار در ســال 2002 می
گرفــت. در کار انجام شــده توســط ایــن محققــان، هیدروکســی آپاتیت مصنوعــی 
نانوســاختار  پــودر هیدروکســی آپاتیت  تولیــد شــد.  نانومتــری  ابعــاد  300  بــا 
قابلیــت تف جوشــی مناســب تر و چگالــی نســبی باالتــری را نشــان می دهــد 
کــه موجــب بهبــود چقرمگــی شکســت و دیگــر خــواص مکانیکــی آن می شــود. 
عــالوه بــر ایــن هیدروکســی آپاتیت نانومتــری زیســت فعالــی بهتری در مقایســه با 
بیوســرامیک های درشــت دانــه نشــان می دهــد. تعــداد زیــادی از روش هــای فــراوری 
پودر برای سنتز کلسیم فسفات های نانومتری و به خصوص هیدروکسی آپاتیت 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. جــدول 5 ســیرتکاملی روش هــای بــه کار رفتــه در 
10 ســال اخیــر را نشــان می دهــد. اخیــراً اســتفاده از روش ســل- ژل بــرای ســنتز 
کلسیم فســفات های نانومتــری گســترش زیــادی یافتــه کــه بــه دلیــل مزایــای خاص 
ایــن روش بــرای بهبــود یکنواختــی شــیمیایی محصــول و کاهــش دمــای ســنتز در 

مقایســه بــا دیگــر روش هاســت ]26[. 

جدول ۵ سیر تکاملی روش های سنتز نانوکلسیم فسفات ها ]۲7[.

لیو و اینگ چائو هیدروکســی آپاتیت نانومتری با اندازه 8 تا 10 نانومتر 
را بــا روش ســل - ژل تولیــد نمودنــد. در اکثــر پژوهش هــای انجــام شــده بــرای 
ــه عنــوان  ــه روش ســل-ژل، الکوکسیدفســفر ب تولیــد هیدروکســی آپاتیت ب
پیش ســاز فســفر اســتفاده شده اســت. لیــو و همــکاران از تریاتیــل فســفات 
و نیترات کلســیم به عنوان پیش ســازهای کلســیم و فســفر اســتفاده کردند. 
ــرای تولیــد  ــوان ب ــد کــه از آگار می ت ــو کــوزا و همــکاران پیشــنهاد نمودن کوری

هیدروکســی آپاتیت در دماهــای پاییــن اســتفاده نمــود ]28[.
روش  از  اســتفاده  بــا  را  نانومتــری  آپاتیــت  همــکاران  و  ســوچانک 
و  وارمــا  نمودنــد.  تولیــد  اسیدســیتریک  حضــور  بــا  احتراقــی  ســل-ژل 
همــکاران نانــوذرات هیدروکســی آپاتیت را بــا روش احتــراق پلیمــری و ســنتز 
خــود احتراقــی و در محلول هــای نویــن بدنــی ســنتز کردنــد. شــی و همــکاران 
هیدروکســی آپاتیت  نانومتــری   20 ذرات  تولیــد  بــرای  هیدرولیــز  روش  از 
ذرات  انــدازه  کــه  نمودنــد  مشــاهده  همچنیــن  آن هــا  کردنــد.  اســتفاده 
افزایــش می یابــد. دمــای  آنیــل  بــه دمــای  توجــه  بــا  هیدروکســی آپاتیت 
نانومتــری را  از 4 ســاعت ذرات 50  پــس  آنیــل 1000 درجــه ســانتی گراد 
نتیجــه می دهــد. ژو فرآینــد پاشــش پالســمایی بــا فرکانــس رادیویــی را 
بــرای ســنتز ذرات 10 تــا 100 نانومتــری هیدروکســی آپاتیت بــه خوبــی 
اســتفاده کــرد. ســنتز پــودر نانومتــری هیدروکســی آپاتیت اســتوکیومتری 
بــه روش ســل- ژل نســبتاً آســان اســت. محصــوالت ایــن روش خلــوص بــاال 
و یکنواختــی ترکیــب شــیمیایی خوبــی دارنــد. هیدروکســیآپاتیت حاصــل از 
فرآینــد ســل - ژل معمــوالً حــاوی فــاز ثانویــه اکســید کلســیم اســت. هــان نانــو 
ذرات هیدروکســی آپاتیت را در دمــای کلســینه کــردن750 درجــه ســانتی گراد 
بــا اســتفاده از روش ســل - ژل احتراقــی باحضــور اسیدســیتریک تولیــد 

نمــود. انــدازه دانــه پــودر نهایــی بیــن 80 تــا 150 نانومتــر بــود ]28[.
ســاریگ ذرات صفحه ای شــکل هیدروکســی آپاتیت را با رســوب گذاری 
مســتقیم از کلریــد کلســیم و فســفات ســدیم در دمــای محیــط ســنتز 
نمــود. محلــول تحــت تشعشــع میکروویــو قــرار گرفــت و درجــه اســیدی 
آن بــرای تولیــد هیدروکســی آپاتیت مناســب بــرای کاربردهــای پزشــکی در 
ــوذرات هیدروکســی آپاتیت را  مقــدار 7/4 ثابــت نگــه داشــته شــده بود. نان
می تــوان بــا اســتفاده از رســوب گذاری شــیمیایی از محلــول آبــی کلریــد 
کلســیم و آمونیوم هیدروژن فســفات تهیــه کــرد. پانــگ و همــکاران مشــاهده 
نمودنــد کــه میــزان بلوری شــدن و انــدازه دانه هــای هیدروکســی آپاتیت بــا 
افزایــش دمــای ســنتز افزایــش می یابــد. تغییــر مورفولــوژی ذرات نیــز مرتبــط 
ــو ذرات  ــوری شــدن اســت. شــکل منظــم و ســطح مســطح نان ــزان بل ــا می ب
ــن  ــر هیدروکســی آپاتیت حاصــل می شــود. ای ــوری شــدن باالت ــزان بل در می
ــر در  ــا ســطح زب ــوذرات میل هــای شــکل ب ــد نان ــزارش نمودن دانشــمندان گ

ــد]28[.   ــه دســت می آی ــر ب ــوری شــدن پایین ت ــزان بل می
تولیــد  بــرای  دیگــر  روشــی  شــیمیایی  مکانیکــی  فــرآوری 
هیدروکســی آپاتیت نانومتــری در حالــت جامــد اســت. یئونــگ و همــکاران 
بدیــن  را  اکسیدکلســیم  و  کلسیم هیدروژن فســفات  از  مناســبی  مقــدار 
منظــور اســتفاده نمودنــد. یانــگ و همــکاران نیــز بــا ایــن روش نانــوذرات 

.]28[ کردنــد  تولیــد  را  هیدروکســی آپاتیت  پــودری 
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ــودر هیدروکســی آپاتیت  ــرای پ پارامترهــای شــبکه )محورهــای a وc ( ب
ــو ایکــس، ســایر  ــراش پرت 9/422 و 6/881 انگســتروم اســت. در الگــوی پ
فازهــا نظیــر تری کلسیم فســفات، تتراکلسیم فســفات و اکسیدکلســیم نیــز 
بــه شــرط آن کــه میــزان آن هــا بیــش از یــک درصــد وزنــی باشــد، مشــاهده 
می شــوند. طیــف جــذب مــادون قرمــز، پیوندهــای P-O  و O-H متعلــق بــه 
PO موجــود در هیدروکســی آپاتیت را نشــان می دهــد. 

4
گروه هــای OH و 

بلورهــای هیدروکســی آپاتیت بــزرگ بــوده و پــس از عملیــات تف جوشــی از 
حالــت ســوزنی شــکل بــه صــورت نامنظــم در می آینــد ]29[.

3-3-2( خواص مکانیکی
خــواص مکانیکــی پــودر آپاتیــت و قطعــه حاصــل از عملیــات فشــردن 
ــه شــرایط اجــرای ایــن فرآیندهــا متفــاوت  ــا توجــه ب )پــرس( و تف جوشــی ب
اســت. بــا افزایــش ریــز تخلخل هــا، خــواص مکانیکــی کاهــش خواهدیافــت. 
ــه، اســتحکام خمشــی، اســتحکام فشــاری، اســتحکام  ــدازه دان ــی، ان چگال
پیچشــی و ضریــب کشســانی در خمــش و فشــار بــا انجــام تف جوشــی 
در 1350-1150 درجــه ســانتی گراد افزایــش می یابــد. چقرمگــی شکســت 
هیدروکســی آپاتیت تف جوشــی شــده در 1100 درجــه ســانتی گراد افزایــش 
می یابــد ولــی در مــورد پــودر تف جوشــی شــده در 1250 درجــه ســانتی گراد 
تغییــر محسوســی مشــاهده نمی شــود. در دمــای تــف جوشــی بــاالی 1250 
درجــه ســانتی گراد چقرمگــی شکســت بــه مقادیــر پایین تــر از آنچــه بــرای 
کاهــش  بــه دســت آمده  درجــه ســانتی گراد   1100 در  تــف جوشــی  مــاده 
کاهــش چقرمگــی  بتاتری کلسیم فســفات موجــب  فــاز  می یابــد. حضــور 

شکســت می شــود.  
روش هــای مختلــف تهیــه پــودر نیــز بــر خــواص مکانیکــی نهایــی مؤثــر 
اســت زیــرا روش هــای مختلــف موجــب تفــاوت در انــدازه دانه هــا و ترکیــب 
شــیمیایی خواهــد شــد. بــرای مثــال، هــر چــه انــدازه دانه هــا کوچک تــر 
باشــد چقرمگــی شکســت باالتــری حاصــل می شــود. طبــق جــدول خــواص 
بــرای  دســت آمده  بــه  مقادیــر  از  چــگال  هیدروکســی آپاتیت  مکانیکــی 
اســتخوان و دنــدان باالتــر اســت. دی گــروت و همــکاران گــزارش کرده انــد کــه 
اســتحکام خمشــی و چقرمگــی شکســت هیدروکســی آپاتیت چــگال در 

حالــت خشــک بســیار کمتــر از حالــت  تــر اســت. 
 پارامتــر ویبــول کــه نشــان دهنده مقاومــت مــاده در مقابــل شکســت 
خستگی است برای هیدروکسی آپاتیت در حالت شکست، برابر 50 و در 
شــرایط مرطــوب و فیزیولوژیــک معــادل 12 اســت. کاشــتنی هایی کــه مقــدار 
پارامتــر ویبــول آن هــا از 15 تــا 20 باشــد، چنــد مــاه پــس از اســتفاده دچــار 
شکســت می شــوند. ایــن امــر موجــب شده اســت کــه هیدروکســی آپاتیت 
چــگال بــا ایــن کــه از خــواص مناســب ســازگاری زیســتی و همبنــدی بــا 
ــار انتخــاب مناســبی  ــرای کاربردهــای تحــت ب اســتخوان برخــوردار اســت ب

نباشــد و بــه صــورت پوشــش مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ]29[.

3-3( خواص هیدروکسی آپاتیت

3-3-1( خواص کریستالوگرافی

3-3-3( خواص انحاللی
انحــالل هیدروکســی آپاتیت در بــدن موجــود زنــده بــه نــوع و غلظــت 
محلــول، درجــه اســیدی محلــول، درجــه اشــباع محلــول، نســبت جامــد 
بــه محلــول، میــزان تعلیــق در محلــول و ترکیــب شــیمیایی و میــزان بلــوری 

شــدن هیدروکســی آپاتیت بســتگی دارد. 
و  ســاختاری  نواقــص  تخلخل هــا،  درشــت  و  تخلخل هــا  ریــز  میــزان 
ــر میــزان انحــالل هیدروکســی آپاتیت  ــز ب ــوع فازهــای موجــود نی مقــدار و ن
ــر اســت. مقایســه مقــدار انحــالل فازهــای کلسیم فســفات در نمــودار  مؤث
شــکل 4 نشــان داده شده اســت. میــزان انحــالل هیدروکســی آپاتیت در 
محیــط اســیدالکتیک کمتــر از محیــط اسیداســتیک اســت. برای ســرامیک 
هیدروکســی آپاتیت حــاوی دیگــر فازهــای کلسیم فســفاتی، میــزان انحــالل 
متأثــر از مقــدار فازهــای غیــر هیدروکســی آپاتیت اســت. میــزان انحــالل بــر 

طبــق ترتیــب زیــر کاهــش می یابــد.
UTTCP>a-TCP>B-TCP>HA

ــور انجــام  ــز بل  انحــالل ســرامیک هیدروکســی آپاتیت در ســطح و مرک
می شــود ولــی انحــالل آپاتیت هــای زیســتی فقــط در مرکــز بلــور صــورت 

.]30[ می گیــرد 

شکل 4  نمودار انحالل پذیری فازهای مختلف کلسیم فسفاتی]۳0[.

بــه ترکیــب شــیمیایی  شــیمی ســطح ســرامیک هیدروکســی آپاتیت 
ســرامیک و درجــه اســیدی محیــط بســتگی دارد. یــک محیــط اســیدی 
HPO،+H و -OHو 

4
H،-2

2
PO

4
+Ca،-

2
موجــب انحــالل ســطح و تجمــع 

CaH و +CaOH در یــک الیــه آبکــی می شــود. 
2
PO

4
جفت هــای یونــی نظیــر+

آپاتیت هــای زیســتی نیــز دارای ایــن الیــه آبکــی هســتند. الکترولیت هــای 
موجــود در بــدن زنــده موجــب بــاردار شــدن ســطح می شــوند و توســعه 
بارهــای ســطحی بــر برهم کنــش ســلولی در فصــل مشــترک مؤثــر اســت. 
جــذب  هیدروکســی آپاتیت  ســطح  روی  پروتئین هــا  ایــن،  بــر  عــالوه 

می شــوند]31[. 

3-3-4( شیمی سطح
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انــواع مختلفــی از ســلول ها همچــون  بــا  ســطح هیدروکســی آپاتیت 

ســلول های بیگانه خــوار درشــت، اســتخوان ســازها، اســتخوان خوارهــا و 

زنجیره هــای پریودنتــال ســازگاری زیســتی مناســبی دارد. پاســخ مناســب 

کــه در واقــع شــامل پیونــد و رشــد ســلولی اســت در مطالعــات بســیاری 

ســلولی  درون  انحــالل  موجــب  یــا  ســلول ها  شده اســت.  داده  نشــان 

ســرامیک هیدروکســی آپاتیت می شــوند و یــا بــا ایجــاد یــک محیــط اســیدی 

هیدروکســی آپاتیت  می دهنــد.  نتیجــه  را  ســلولی  بــرون  جزئــی  انحــالل 

اجــازه رشــد ســلول های اســتخوانی نظیــر اســتخوان ســازها و اســتخوان 

خوارهــا را می دهــد. بــه دلیــل شــباهت شــیمی ســطح هیدروکســی آپاتیت 

و اســتخوان، ســلول ها تمایــزی بیــن ایــن دو قائــل نمی شــوند ]32[.

3-3-5( پاسخ بافت: برهم کنش سلولی با هیدروکسی آپاتیت

3-3-6( خواص  همبندی با استخوان

هیدروکســی آپاتیت همچــون ســایر بیومــواد کلسیم فســفاتی، همبندی 

ــه صــورت کاشــتنی و  ــرد ب ــرار می کنــد و در کارب ــا اســتخوان برق مناســبی ب

پوشــش کاشــتنی، عمومــاً رشــد اســتخوان را ترویــج می کنــد. مــواد هم بنــد 

بــا اســتخوان اجــازه تشــکیل اســتخوان روی ســطح خــود را داده و همچــون 

داربســتی بــرای اســتخوان رفتــار می کننــد. در مــورد شیشــه های زیســت 

الیــه  کلسیم فســفاتی،  مــواد  همچنیــن  و  شیشه–ســرامیک ها  و  فعــال 

کربنات آپاتیتــی روی ســطح تشــکیل می شــود ]26[.

3-3-7( فصل مشترک استخوان-هیدروکسی آپاتیت

نــوع پیونــد در فصــل مشــترک مــاده – اســتخوان بــه طبیعــت مــاده 

بســتگی دارد. جــدول 6 تأثیــر نــوع بیــو مــاده بــر نــوع پیونــد فصــل مشــترک 

مــاده – اســتخوان را نشــان می دهــد. اســتحکام فصــل مشــترک اســتخوان 

و کاشــتنی در مورد مواد کاشــتنی زیســت فعال در مقایســه با ســایر مواد 

بیشــتر اســت )جــدول 7( ]26[. 

جدول۶ تاثیر نوع بیوماده بر نوع پیوند فصل مشترک ماده – استخوان ]۲۶[.

جدول 7 مقایسه خواص بیو مواد مختلف ]۳۳[.

3-4( روش های سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت

روش هــای مختلفــی بــرای آماده ســازی نانــوذرات هیدروکســی آپاتیت 
وجــود دارد کــه می تــوان بــه ســنتز مکانیکــی شــیمیایی، روش شــیمی تــر، 
رســوب گــذاری، تولیــد بــا روش تقلیــد زیســتی، ســل - ژل و رســوب گــذاری 

الکتریکــی اشــاره کــرد ]28[.

3-4-1( روش مکانیکی شیمیایی
ســنتز مکانیکــی شــیمیایی در اصــل بــرای تولیــد آلیاژهایــی کــه بــه 
وســیله ســرامیک ها رســوب ســختی می شــوند طراحــی شــده اســت. ایــن 
ــرای تولیــد  فراینــد طــی 20 ســال گذشــته رشــد و تکامــل یافتــه و اکنــون ب
گســتره وســیعی از مــواد نویــن فلــزی و غیرفلــزی به کار مــی رود. واکنش های 
مکانیکــی شــیمیایی بــا موفقیــت بــرای تولیــد مــواد ســرامیکی مختلــف بــا 
ــد هیدروکســی آپاتیت  ــرای تولی ــالش ب ــن اســتفاده شــده اند. ت خــواص نوی

نانومتــری از طریــق ایــن فراینــد بــا موفقیــت همــراه بــوده اســت ]28[. 
در پژوهشــی بــرای تولیــد پــودر نانوســاختار هیدروکســی آپاتیت بــه روش 
فعال ســازی مکانیکــی از پــودر کربنــات کلســیم )caco( بــا درجــه خلــوص 
99/98 با متوســط اندازه ذرات 4 میکرون و پودر فســفات کلســیم دی هیدرات 
CaHPO.2H(  بــا درجــه خلــوص 99/98 و بــا متوســط انــدازه ذرات 10 

2
O(

میکرون اســتفاده شــد. پودر مواد اولیه به نســبت مولی کلســیم به فســفات 
1/67 توزیــن و بــه مــدت زمان هــای مختلــف در آســیاب گلول هــای ســیارهای 

بــا نســبت جــرم گلولــه بــه بــار 20 آســیاب شــد )جــدول8( ]28[.

جدول ۸  مدت زمان آسیاب کردن نمونه ها برای تولید پودر نانو ساختار هیدروکسی آپاتیت ]۲۸[.

ــو ایکــس،  ــا اســتفاده از تکنیــک پــراش پرت مشــخصه یابی محصــول ب
طیــف ســنجی مــادون قرمــز و میکروســکوپ الکترونــی عبــوری انجــام و 
آزمــون غوطــه وری در محلــول شــبیه ســازی شــده بــدن )SBF( بــر روی 
بــه  مربــوط  ایکــس  پرتــو  پــراش  الگــوی  شــد.  انجــام  بهینــه  محصــول 
نمونه هــای 2-40 ســاعت در شــکل 5 نشــان داده شــده اســت. مشــاهده 
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می شــود کــه تــا زمــان دو ســاعت هنــوز مخلــوط مــواد اولیــه بــا یکدیگــر 
واکنــش نداده انــد. بعــد از 4 ســاعت آســیاب کــردن، واکنــش بیــن مــواد 
اولیــه شــروع شــده و پــس از 12 ســاعت، بــا تشــکیل تمامــی پیک هــای 
مربــوط بــه فــاز هیدروکســی آپاتیت، ایــن واکنش هــا پایــان می پذیــرد. بــا 
ــر می شــوند.  ــراش پهن ت ــا 40 ســاعت پیک هــای پ افزایــش زمــان آســیاب ت
کــه ایــن پدیــده بــه علــت کاهــش انــدازه دانــه هیدروکســی آپاتیت در اثــر کار 

می باشــد. مکانیکــی 
مشــاهده می شــود بــا افزایــش زمــان آســیاب کــردن، پیک هــا بــه ســمت 
راســت جابجــا می شــود. علــت ایــن جابجایــی ورود یون هــای کربنــات بــه 
درون ســاختار هیدروکســی آپاتیت و تغییر فواصل صفحات بلوری اســت. 
متوســط انــدازه دانــه بلــور بــرای هیدروکســی آپاتیت کــه طــی کمتریــن زمــان 
H(، بــه وســیله دو روش شــرر و ویلیامســون - هــال 

12
تولیــد شــده اســت )نمونــه

بــه ترتیــب برابــر 26 و 29 نانومتــر بــه دســت آمــده اســت )شــکل 6 ( ]28[.

شکل ۵  الگوی پراش اشعه ایکس نمونه های آلیاژسازی مکانیکی شده ]۲۸[.

شکل۶  تعیین متوسط اندازه دانه های هیدروکسی آپاتیت حاصل از زمان های مختلف آلیاژسازی 
مکانیکی ، توسط دو روش شرر و ویلیامسون- هال ]۲۸[.

پــودر هیدروکســی آپاتیت تولیــدی بعــد از 12   شــکل 7 مورفولــوژي 
نشــان دهنده  تصویــر  می دهــد.  نشــان  را  مکانیکــی  آلیاژســازی  ســاعت 

آگلومــره شــدن شــدید ذرات در ابعــاد نانومتــری، بــه علــت افزایــش ســطح 
ذرات پــودر اســت. ایــن افزایــش ســطح باعــث افزایــش نفــوذ و واکنــش در 

حالــت جامــد میشــود ]28[.
علــت ایــن آگلومــره شــدید و نفــوذ اتم هــا در دمــای محیــط در حیــن 
فراینــد آلیاژســازی مکانیکــی آن اســت کــه، در اثــر اعمــال نیــرو از طــرف 
گلوله هــا بــه ذرات پــودر، ذرات دچــار تغییــر شــکل شــده و مرتبــا ً بــه هــم 
چســبیده و شکســته می شــوند. در اثــر بــه هــم چســبیدن و شکســت های 
مکــرر، مســاحت فصــل مشــترک بیــن ذرات پــودر زیــاد می شــود. ریــز شــدن 
ســاختار، همــراه بــا افزایــش چگالــی عیــوب، بــه ترتیــب مســافت های نفــوذ 
را کوتاه تــر کــرده و ســرعت نفــوذ را افزایــش می دهــد. از طرفــی افزایــش 
موضعــی دمــا در ذرات پــودر منجــر بــه افزایــش ســرعت نفــوذ عناصــر در 

ســاختار یکدیگــر می شــود ]28[.
شــکل 8 گروه های موجود در ترکیبات هیدروکســی آپاتیت نانوســاختار 
یکدیگــر  مشــابه  جذبــی  طیــف  دو  می دهــد.  نشــان  را  اســتخوان  و 
گروه هــای  تمامــی  نانوســاختار  هیدروکســی آپاتیت  طیــف  دو  هســتند. 
هیدروکســیل)OH(  و فســفات )PO( موجــود دیــده می شــود. همچنیــن 
 1769،1454،873 در  کربنــات  گــروه  مشــخصه  پیک هــای  الگــو  ایــن  در 
برســانتی متر نیــز ظاهــر شــده اند کــه ایــن امــر نشــان دهنده ورود یون هــای 
گــروه  اســت.  تولیــدی  هیدروکســی آپاتیت  ســاختار  داخــل  بــه  کربنــات 
کربنــات از مــاده اولیــه کربنــات کلســیم وارد شده اســت. زیــرا تنهــا ایــن 

.  ]28[ کربنــات می باشــد  گروه هــای  دارای  مــاده 

.]۲۸[H۱۲ شکل 7  تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از پودر نمونه

H وماده معدنی استخوان ]۲۸[.
۱۲
شکل ۸  طیف جذبی مادون قرمز از نمونه 
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بــه  هیدروکســی آپاتیت  نانــوذرات  )سوسپانســیون(  معلــق  محلــول 

شــکل،  می شــود.  تهیــه  شــیمیایی  رســوب گذاری  واکنش هــای  وســیله 

بــا  کــه  هیدروکســی آپاتیت  نانومتــری  ذرات  ســطح مخصــوص  و  انــدازه 

ایــن روش تولیــد می شــوند بــه نــرخ افــزودن واکنــش دهنده هــا و دمــای 

واکنــش بســیار حســاس اســت. نــرخ افــزودن واکنــش دهنده هــا، خلــوص 

هیدروکســی آپاتیت، درجــه اســیدی نهایــی محلــول معلــق و پایــداری آن را 

تعییــن می کنــد. دمــای واکنــش نیــز تــک بلــور بــودن و یــا چنــد بلــوری بــودن 

در  کــه  هیدروکســی آپاتیت  نانــوذرات  می نمایــد.  مشــخص  را  محصــول 

دمــای پایین تــر از 60 درجــه ســانتی گراد تولیــد شــوند تــک بلــور هســتند. 

در باالتــر از ایــن دمــای بحرانــی، نانــو ذرات، چنــد بلــوری خواهنــد شــد ]28[.

 (𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁3).4𝐻𝐻2𝑁𝑁 
(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁4) 

(𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐻𝐻)2) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻6𝑁𝑁3 

(𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝐻𝐻) 

[𝐻𝐻𝑁𝑁4
3−] = 3/6 × 10−4𝑀𝑀و [𝐶𝐶𝐶𝐶2+] = 6/1 × 10−4𝑀𝑀 

یارکــو و همکارانــش از واکنــش نیتــرات کلســیم 

نانــوذرات  تولیــد  بــرای   

(𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁3).4𝐻𝐻2𝑁𝑁 
(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁4) 

(𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐻𝐻)2) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻6𝑁𝑁3 

(𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝐻𝐻) 

[𝐻𝐻𝑁𝑁4
3−] = 3/6 × 10−4𝑀𝑀و [𝐶𝐶𝐶𝐶2+] = 6/1 × 10−4𝑀𝑀 

هیدروکســید  آمونیــوم  بــا 

هیدروکســی آپاتیت اســتفاده نمودنــد. انــدازه ذرات توســط دمــا و زمــان 

الزم  نانومتــری  ذرات  بــه  دســتیابی  بــرای  می شــود.  کنتــرل  رســوب دهی 

اســت محلــول بــه مــدت 24 ســاعت در دمــای اتــاق هــم زده شــود. نانــوذرات 

هیدروکســی آپاتیت را می تــوان بــه وســیله رســوب دهی تر در PH=10 و در 

 Ca/P=1/67 دمــای اتــاق تولیــد کــرد. اسیدفســفریک بــا رعایــت نســبت

   افــزوده می شــود. 

(𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁3).4𝐻𝐻2𝑁𝑁 
(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁4) 

(𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐻𝐻)2) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻6𝑁𝑁3 

(𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝐻𝐻) 

[𝐻𝐻𝑁𝑁4
3−] = 3/6 × 10−4𝑀𝑀و [𝐶𝐶𝐶𝐶2+] = 6/1 × 10−4𝑀𝑀 

 و  

(𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁3).4𝐻𝐻2𝑁𝑁 
(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁4) 

(𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐻𝐻)2) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻6𝑁𝑁3 

(𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝐻𝐻) 

[𝐻𝐻𝑁𝑁4
3−] = 3/6 × 10−4𝑀𝑀و [𝐶𝐶𝐶𝐶2+] = 6/1 × 10−4𝑀𝑀 

بــه هیدروکسیدکلســیم 

در حیــن همــزدن و همزمــان بــا افــزودن هیدروکســیدآمونیوم  بلورهــا جوانــه 

می زننــد. پــس از گذشــت 24 ســاعت از رشــد بلورهــا، محصــول بــه مــدت 

یــک ســاعت در 1100درجــه ســانتی گراد تف جوشــی می شــود. محصــول 

ــری و همــوژن اســت )شــکل 9 ( ]28[. ــی هیدروکســی آپاتیــت نانومت نهای

3-4-2( روش رسوب گذاری

3-4-3( روش تقلید زیستی

ــا ترکیــب شــیمیایی نمــک معدنــی  در مایــع شبیه ســازی شــده بــدن ب

مشــابه پالســمای خون انســان، جوانه زنی و رشــد همزمان کربنات کلســیم 

هیدروکســی آپاتیت نانومتــری شــبه اســتخوانی در شــرایط دمــا و درجهــی 

اســیدی فیزیولوژیــک روی می دهــد. ایــن نــوع پــودر هیدروکســی آپاتیت 

بــا روش تقلیــد زیســتی و از نیتــرات کلســیم تتراهیــدرات، نمــک آمونیــوم 

هیــدروژن فســفات کــه در 37 درجــه ســانتی گراد و  PH=7/4در مایــع 

شبیه ســازی شــده بــدن حــل شده اســت، بدســت می آیــد.

مایــع شبیه ســازی شــده بــدن، بــر اســاس آنالیــز شــیمیایی مایعــات بدن 

انســان آمــاده می شــود. ایــن مایعــات توســط کوکوبــو بــرای مشابه ســازی 

آزمون هــای آزمایشــگاهی و آزمون هــای درون بــدن و بــرای ترکیبــات شیشــه 

ســرامیکی بــه کار برده شــد ]34[.

از  حاصــل  هیدروکســی آپاتیت  نانــوذرات  از  عبــوری  الکترونــی  میکروســکوپ  تصویــر   ۹ شــکل 
.]۲۸[ تــر  شــیمیایی  رســوب دهی 

مایــع شــبیه سازی شــده بــدن، جوانه زنــی و رشــد همزمــان کربنــات 
ــر روی اکســیدتیتانیوم  کلســیم هیدروکســی آپاتیت مشــابه اســتخوان را ب
و ســیلیکا، شیشــه زیســتی و تیتانیومــی کــه در آن غوطــه ور شــده باشــند 
تســریع می کنــد. حضــور ایــن الیــه آپاتیت کربناتــی کــه توســط فرآیندهــای 
ســلولی  تکثیــر  می شــود،  ایجــاد  مختلــف  مــواد  روی  زیســتی  تقلیــد 
و معدنــی شــدن را افزایــش داده و اتصــال قوی تــر بــا اســتخوان ایجــاد 
می کنــد. هیدروکســی آپاتیت نانومتــری بــا ترکیــب شــیمیایی همــوژن در 
شــرایط فیزیولوژیــک و مشــابه فرآیندهــای طبیعــی تولیــد شده اســت. پــودر 
حاصــل، حــاوی مقادیــر کمــی از دیگــر یون هــای معدنــی نیــز می باشــد. 
میانگیــن انــدازه دانــه ایــن پــودر پــس از تف جوشــی در گســتره نانومتــر باقــی 
می مانــد و اگــر بــرای 6 ســاعت در 1200 درجــه ســانتی گراد حرارت دهــی 
بــا  بــه میــزان 96 درصــد چــگال می شــود. می تــوان کاشــتنی های  شــود 
ســطح متخلخــل را بــا هیدروکســی آپاتیت نانومتــری توســط فرایندهــای 

مذکــور پوشــش داد ]34[.
طبیعــت ایــن پوشــش ها، ریــز ســاختار، نــرخ انحــالل و نــوع برهم کنــش 
آن هــا بــا ســیاالت بــدن بــر میــزان هم بنــدی بــا اســتخوان پوشــش موثــر 

اســت ]34[.

3-4-4( روش سل- ژل

تفاوت هــای  از مهم تریــن  امتــزاج مولکولــی  و  پاییــن تشــکیل  دمــای 
فرآیند ســل- ژل با ســایر فرآیندهای معمول اســت. اغلب برای تف جوشــی 
ــر از 1000  ــا رســوب دهی تر، دمــای باالت ــد شــده ب ــز آپاتیــت تولی بلورهــای ری
درجــه ســانتی گراد مــورد نیــاز اســت. در حالــی کــه بــرای فرآینــد ســل - ژل از 
دمــای چنــد صــد درجــه پایین تــر اســتفاده می شــود. در فرآینــد ســل - ژل 
اختالط مولکولی پیش ســازهای کلســیم و فســفر انجام شــده و یکنواختی 
شــیمیایی هیدروکســی آپاتیت حاصــل را بهبــود می بخشــد. تعــدادی از 
پیــش ســازهای کلســیم و فســفر در فرآینــد ســل- ژل مــورد اســتفاده قــرار 
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از تری اتیل فســفات و دی اتواکسیدکلســیم  گــراس و ماســودا  می گیرنــد. 
بــرای تشــکیل هیدروکســی آپاتیت خالــص در دمــای 600 درجه ســانتی گراد 
و  هیدروکســی آپاتیت  از  مخلوطــی  جیالونکاتســا  کردنــد.  اســتفاده 
اســتات  از  اســتفاده  بــا  و  ســانتی گراد  درجــه   775 در  را  اکسیدکلســیم 
کلســیم و تــری اتیــل فســفات تولیــد نمــود و بــرای حــذف اکسیدکلســیم 
ــا پیــش ســازهای  از لیچینــگ اســیدی کمــک گرفــت. برنــدل و همــکاران ب
نیترات کلســیم و فنیل دی کلروفســفات ، هیدروکســی آپاتیت را در دماهای 
پایین تــری تولیــد کردنــد. البتــه مــاده حاصــل از خلــوص و بلورینگــی پایینــی 
برخــوردار بــود. تاکاهاشــی یــک روش مبتنــی بــر نیترات کلســیم و اســید 
فنیــل دی کلروفســفات، هیدروکســی آپاتیت را بــه دســت آورد. هــاددو و 
بــه همــراه تعــدادی از پیش ســازهای فســفر  همــکاران استات کلســیم را 
ماننــد اسیدفســفریک، پنتااکسیدفســفر و تری اتیل فســفات بــرای پوشــش 
دهــی هیدروکســی آپاتیت مــورد اســتفاده قــرار دادنــد. آن هــا دریافتنــد کــه 
بهتریــن  تری اتیل فســفات  و  استات کلســیم  از  تهیــه شــده  پوشــش های 
مشــخصات خیســخ وردگــی را دارنــد و دمــای تشــکیل فــاز آپاتیــت 600 

درجــه ســانتی گراد اســت.
بــه تازگــی روش نویــن ســل - ژل بــرای تولیــد هیدروکســی آپاتیت و بــا 
اســتفاده از تری اتیل فســفات و نیترات کلســیم بــه عنــوان پیش ســازهای 

3-4-5( روش پوشش دهی الکتریکی

پوشش های هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار را می تـوان با روش الکتریکی 
از الکترولیــت                                                                                  در 

درجــه اســیدی فیزیولوژیــک تولیــد نمــود.
پوشــش های  الکتریکــی  رســوب دهی  بــرای  نیــاز  مــورد  الکترولیــت 
حــل شــده 

  
NH

4
H

2
PO

4
ــا اســتفاده از نیترات کلســیم و   کلسیم فســفات ب

در آب مقطــر آمــاده می شــود. بــرای بهبــود اســتحکام یونــی الکترولیــت 
 85 در  الکتروشــیمیایی  رســوب دهی  می شــود.  اســتفاده 

 
NaNO

3
از 

ســانتی گراد و بــه مــدت 2 ســاعت انجــام می شــود و بلورهــای صفحــه ای 
شــکل هیدروکســی آپاتیت را حاصــل می کنــد. مانســو بــا ولتــاژ آنــدی 4-2 

ولــت در الکترولیــت قلیایــی عمــل رســوب دهی را انجــام داد ]28[.

(𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑁𝑁𝑁𝑁3).4𝐻𝐻2𝑁𝑁 
(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁4) 

(𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐻𝐻)2) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻6𝑁𝑁3 

(𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝐻𝐻) 

[𝐻𝐻𝑁𝑁4
3−] = 3/6 × 10−4𝑀𝑀و [𝐶𝐶𝐶𝐶2+] = 6/1 × 10−4𝑀𝑀 

کلســیم و فســفر توســعه یافته اســت. فســفات در آب به مدت 24 ســاعت 
هیدرولیــز شــده و ســپس محلــول آبــی نیتراتــی بــه آن افــزوده می شــود. ژل 
ــا 400 درجــه ســانتی گراد بــه  بدســت آمــده در دمــای نســبتاً پاییــن 300 ت
ــدازه  ــا ان ــری ب ــودر حاصــل، ریزســاختار نانومت ــل می شــود. پ آپاتیــت تبدی

دانــه 20 تــا 50 نانومتــر دارد ]35[.

نانوذرات هیدروکسی آپاتیت در زیست پزشکی )4

جراحی هــای  در  میــالدی   1970 ســال  از  هیدروکســی آپاتیت  پــودر 
کنــد. جراحــی  ترویــج  را  اســتخوان  رشــد  تــا  ارتوپــدی مصــرف می شــود 
اســتخوان آرواره اولیــن جراحــی ارتوپــدی بــود کــه در آن کاشــتنی های بــا 
پوشــش هیدروکســی آپاتیت در محیــط بــدن بــا PH اســیدی قــرار گرفتنــد. 
کاربــرد ایــن پــودر توســط آزبــورن در آلمــان توســعه یافــت و در مباحثات 
انجام  شــده بیــن او و جــراح انگلیســی، فورینــگ، مســیر پوشــش دهی مــواد 
توســط ســرامیک هیدروکســی آپاتیت تحلیــل شــد و اولیــن آن در ســال 
1985 میــالدی انجــام پذیرفــت. همزمــان بــا آن ِجِسســینک و همکارانــش 
ــرای مطالعــه کاشــتی های پوشــش داده شــده  آزمایش هــای کالســیکی را ب
توســط هیدروکســی آپاتیت انجام دادند و نتایج مطالعات آن ها نشــان داد 
کــه کاشــتنی های تیتانیومــی پوشــش داده شــده توســط هیدروکســی آپاتیت 
هیــچ گونــه مــواد ســمی را در بــدن ایجــاد نمی کننــد. پژوهشــگران آمریکایــی 
ایــن مطالعــات را توســعه داده و در ســال 1988 میــالدی مجــوز  دامنــه 
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا 7را بــرای پوشــش دهی کاشــتنی ها توســط 
ــد. اســتفاده از هیدروکســی آپاتیت و  ــه دســت آوردن هیدروکســی آپاتیت ب
ــه منظــور  ــی حــاوی هیدروکســی آپاتیت ب ــن پوشــش های کامپوزیت همچنی
مختلــف  منابــع  در  ارتوپــدی  کاشــتنی های  زیســتی  ســازگاری  افزایــش 

گــزارش شده اســت]36[.

7     FDA

4-1( کاربرد هیدروکسی آپاتیت در جراحی ارتوپدی

اســتحکام  بهبــود  بــرای  تزریــق  قابــل  هیدروکســی آپاتیت  ســیمان 
مهره هــا تحــت مطالعــه قــرار گرفته اســت. اســپیواک و همــکاران بهبــود 
وضعیــت مهره هــا را در آزمون هــای بــدن انســان گــزارش کرده انــد. مــاده 
بلــوری هیدروکســی آپاتیت موجــب بهبــود محســوس اســتحکام مهــره، هــم 
در آغــاز اســتفاده و هــم پــس از 6 هفتــه از عمــل جراحــی شــده و هیــچ گونــه 
لقــی در پیــچ بــه کار رفتــه مشــاهده نشده اســت. کاربــرد هیدروکســی آپاتیت 
در جراحی هــای ســتون فقــرات توســط یربــای و همــکاران تحــت آزمــون قــرار 
گرفتــه اســت. بیوســرامیک هیدروکســی آپاتیت انتخــاب مناســبی بــرای 
اســتفاده در جراحــی ســتون فقــرات اســت. در بســیاری مــوارد از کامپوزیــت 
تری کلسیم فســفات/ هیدروکســی آپاتیت نیــز در ســتون فقــرات حیوانــات 

اســتفاده شــده اســت ]37[.

4-2( کاربرد هیدروکسی آپاتیت در جراحی ستون فقرات

4-3( کاربرد هیدروکسی آپاتیت به عنوان کاشتنی در جراحی چشم

برخــی محققــان کاشــتنی های هیدروکســی آپاتیت را اصــالح کــرده و در 
قســمت های میانی چشــم که دچار صدمه شــده بودند به کار برده اند. تصویر 
هیدروکســی آپاتیت اصــالح شــده و اصــالح نشــده در شــکل 10 آورده شــده 
اســت. بیــن ســال های 1993 تــا 2001 میــالدی ایــن کاشــتنی هیدروکســی آپاتیت 
اصالح شــده در بیمارســتان آنکارا و در 125 مورد به کار برده شده اســت. چنین 
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مواد بر پایه نانو ذرات 
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کاشــتنی هایی دارای قطــر 22 میلی متــر در قســمت باالیــی کاشــتنی بــاز شــده 
ــال در می آیــد. اســتفاده از کاشــتنی های  ــه حالــت هگزاگون و کاشــتنی کــروی ب
اصــالح شــده نتایــج خوبــی داشــته و همــان گونــه در شــکل 11 نشــان داده 

شده اســت بــه خوبــی بــه عنــوان یــک پروتــز عمــل کرده اســت ]36[.

4-4( کاربرد هیدروکسی آپاتیت به عنوان کاشتنی در جراحی چشم

هــدف مهندســی بافــت، تولیــد داربســت مصنوعــی از بیوســرامیک ها و 
بســپارها )پلیمرهــا( اســت کــه ســلول بــر روی آن کشــت یابنــد. ایــن فرآینــد 
انجــام شــود.  بــدن جانــدار  در  یــا  و  آزمایشــگاهی  در شــرایط  می توانــد 
یکــی از مهم تریــن اهــداف، توســعه مــوادی بــا قابلیــت کاربــرد در ترمیــم 
ســاختارهای زیســتی اســت و توجــه زیــادی بــه مطالعــات مــوادی چــون 
کلســیم فســفات ها و کاربردشــان در تولیــد داربســت های ســه بعــدی بــرای 
مهندســی بافــت می شــود. بــه منظــور کنتــرل برهم کنــش میــان ســلول های 
خــواص  روی  زیــادی  مطالعــات  بیوســرامیکی  داربســت های  و  زیســتی 

انجــام می شــود ]26[.  ســطحی کلسیم فســفات ها 

شکل ۱0 تصویر هیدروکسی آپاتیت اصالح شده )راست( و اصالح نشده )چپ( ]۲۶[.

شکل۱۱    الف( نمای داخلی و خارجی از پروتز اصالح شده، 

          ب( همان پروتز در حالت کاشته شده ]۲۶[.

 کاشــتنی ها، ســازگاری زیســتی عالــی دارنــد ولــی گــران بــوده و ممکــن 
ــازار فعلــی  اســت در حیــن انتقــال بــه بــدن بیمــار دچــار عفونــت شــوند. ب
کاشــتنی های مصنوعــی در دنیــا رقمــی بالــغ بــر یــک میلیــارد یــورو بــوده 
و بــا رشــد ســالیانه 7/7 درصــدی مواجــه اســت. بــا افزایــش پیچیدگــی 
ــر  ــن ام ــس ای ــی بیشــتر می شــود پ ــواد گران ــن م جراحــی، اســتفاده از چنی
منطقــی اســت کــه بــرای دهــه آینــده بــه ارقامــی در حــدود 2 میلیــارد دالر 
برســد. در نتیجــه جایگزینــی بیومــواد بــا محصــوالت بــه دســت آمــده از 

روش مهندســی بافــت امــری طبیعــی اســت ]26[.
مهم تریــن اصــل در اســتراتژی مهندســی بافــت اســتخوان، اســتفاده 
از داربســت های متخلخــل همبنــد بــا اســتخوان اســت. مشــخصات مــورد 
ســازگاری  اســتخوان،  تولیــد  در  اســتفاده  مــورد  داربســت های  در  نظــر 
تخلخل هــای  و  متخلخــل  ســاختار  اســتخوان،  بــا  همبنــدی  زیســتی، 
مرتبــط، اســتحکام مکانیکــی مناســب و زیســت تخریب پذیــری اســت. 
بــا ســاختاری ســه  از جنــس هیدروکســی آپاتیت  امــروزه داربســت هایی 

بعــدی و تخلخــل کــروی بــا اندازه هــای یکســان تولیــد شده اســت. 
پروفســور یوشــیکاوا و همکارانــش چنیــن داربســت هایی را در انجمــن 
ــد. هیدروکســی آپاتیت مــورد  ــن تولیــد نموده ان ارگان هــای مصنوعــی در ژاپ
ــه انجــام رســیده  اســتفاده اســتحکام فشــاری کافــی دارد. در آزمون هــای ب
در حیوانــات؛ همبنــدی بــا اســتخوان و پــر شــدن تخلخل هــا توســط بافــت 
جدیــد اســتخوانی دیــده شــده اســت. تخلخل هــای بــه هــم پیوســته در ایــن 
ســاختارها اجــازه ارتبــاط ســلول های اســتخوانی را می دهــد. گســترهای از 
انــدازه تخلخــل، موقعیــت تخلخــل و اســتحکام نیــز در ایــن ســرامیک ها 
ایجــاد می شــود. در اغلــب اوقــات بــه دلیــل عــدم ارتبــاط تخلخل هــا بــا 
یکدیگــر، رشــد اســتخوان بــه راحتــی ترویــج نمی شــود. پرفســور یوشــیکاوا 
توانســت نــوع متخلخلــی از هیدروکســی آپاتیت را بــا تخلخل هــای مرتبــط 
بهــم بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل تولیــد کنــد. مشــکل دیگــر موجــود در 
ارتبــاط بــا هیدروکســی آپاتیت، ایــن اســت کــه هیدروکســی آپاتیت فقــط 
توانایــی همبنــدی بــا اســتخوان را دارد و نمی توانــد بــه استخوان ســازی 
بپــردازد. اگــر هیدروکســی آپاتیت چنیــن توانایــی داشــت کاربــرد کلنیکــی آن 
به شــدت گســترش می یافت. در شــکل 12 نمونه ای از هیدروکســی آپاتیت 

ــه هــم پیوســته نشــان داده شده اســت ]26[. ــا تخلخل هــای ب ب
هیدروکســی آپاتیت بــا ســاختار ســه بعــدی و بــا تخلخل هــای کامــالً بــه 
هــم پیوســته رشــد اســتخوان را ترویــج کــرده و همبنــدی مــاده با اســتخوان را 
افزایــش می دهــد. داربســت های تولیــدی می توانــد در اندازه هــای گوناگــون 
و مطابــق بــا شــکل و انــدازه صدمــات وارد بــر اســتخوان ســاخته می شــوند. 
هیدروکســی آپاتیت  میکروســکوپی  و  حجمــی  تصاویــر  شــکل13  در 

متخلخــل آورده شــده بــود ]26[.

شکل ۱۲ تصویر نمونه ای از هیدروکسی آپاتیت با تخلخل های به هم پیوسته ]۲۶[.
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شکل ۱۳ تصاویر حجمی و میکروسکوپی هیدروکسی آپاتیت متخلخل ]۲۶[.

یــک داربســت مصنوعــی بــرای مهندســی بافــت اســتخوان نیازمنــد 
ســاختاری حــاوی تخلخل هــای مرتبــط بــا یکدیگــر اســت. تخلخل هایــی 
بــا انــدازه تقریبــی 300 میکــرون بــرای رشــد ســلول های اســتخوانی بــه طــور 
صحیــح و مطلــوب پیشــنهاد شده اســت کــه رشــد ســه بعــدی ســلول ها را 
ترویــج می کنــد. شــکل خارجــی داربســت بــا توجــه به طراحــی آناتومی عضو 
معیــوب و آســیب دیده بــدن انســان طراحــی می شــود کــه ایــن آناتومــی خــود 
از طریــق تصاویــر ســی تــی اســکن8 و تصویــر بــرداری تشــدید مغناطیســی9 
قابــل دسترســی اســت. بــرای اســتفاده از داربســت هیدروکســی آپاتیتی 
در مهندســی بافــت بایــد از رشــد ســلولی در ســاختار آن مطمئــن شــد. 
درشــکل 14 چنیــن داربســت هایی نشــان داده شده اســت. در تحقیقــات 
ــی ماساچوســت  ــرز و همــکاران در دانشــگاه صنعت ــه توســط لوک انجــام گرفت
10 نشــان داده شده اســت کــه چنیــن داربســت هایی توانایــی ترویــج رشــد 

ســلولی را دارنــد. کارن و همــکاران در تحقیقــات مشــابهی در مرکــز پزشــکی 
پلیمرهــا  از سیســتم های مختلفــی چــون  کــه  کارولینــا11 نشــان داده انــد 
)ماننــد متیــل متاکریــالت(، ســرامیک ها )همچــون کلسیم فســفات ها( و 
نمــود  اســتفاده  داربســت هایی  چنیــن  تولیــد  در  می تــوان  کامپوزیت هــا 

.]26[

نانومتری/پلی الکتیک اســید                هیدروکســی آپاتیت  متخلخــل  کامپوزیــت   )1-4-4
داربســت بــرای 

تــردی و شکســت خســتگی هیدروکســی آپاتیت، کاربردهــای پزشــکی 
 )PDLLA( آن را دچــار محدودیــت می کنــد. پلیمــر پلــی دی و ال الکتیک اســید
ــه تنهایــی نمی تواننــد کاربردهــای ترمیــم اســتخوانی را ارضــا نمایــد.  نیــز ب
ترکیــب نمــودن آپاتیــت و پلیمــر امــکان اســتفاده از مزایــای هــر دو مــاده را 
فراهــم مــی آورد. هیدروکســی آپاتیت نانومتــری بــه دلیــل کوچکــی انــدازه 
دانه هــا و مســاحت ســطح مخصــوص بســیار بــاال خــواص زیســتی منحصــر 
بــه فــردی دارد. در حقیقــت هیدروکســی آپاتیت نانومتــری شــباهت زیــادی 

بــه بلورهــای آپاتیــت طبیعــی دارد ]38[.
ســاخت  همکارانــش  و  چــن  توســط  شــده  انجــام  پژوهشــی  کار  در 
اســید  ال الکتیــک  و  نانومتری/پلــی دی  هیدروکســی آپاتیت  کامپوزیــت 
بــرای داربســت مهندســی بافــت انجــام و تاثیــر افــزودن هیدروکســی آپاتیت 
نانومتــری بــه ایــن داربســت ها بررســی شده اســت. شــکل هــای 15 تــا19 
روش  بــه  شــده  تولیــد  داربســت های  الکترونــی  میکروســکوپ  تصاویــر 

ریختگــی حاللــی را نشــان می دهــد ]38[.

8     CT Scan

9     MRI

10     MIT

11     Carolina

شــکل ۱4  کاربــرد هیدروکســی آپاتیت در ســی داربســت ســه بعــدی از جنــس هیدروکســی آپاتیت 
پــس از تــف جوشــی  ]۳۸[.

شکل ۱۵ مورفولوژی داربست  ]۳۸[.

شکل ۱۶ ساختار داربست  ]۳۸[.
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مواد بر پایه نانو ذرات 
هیدروکسی آپاتیت در داروسازی

.]۳۸[  PDLLA شکل ۱7 سلول های دورن  داربست

.]۳۸[  HA/PDLLA شکل ۱۸ سلول های دورن  داربست

.]۳۸[  HA/PDLLA شکل ۱۹ سلول های دورن  داربست نانومتری

مشــارکت هیدروکســی آپاتیت نانومتــری در زمینــه پلیمــری می توانــد 
جــذب پروتئین هــا روی داربســت های متخلخــل را بهبــود بخشــد. تومــاس 
نشــان داد کــه ســرامیک های نانوفــاز می تواننــد چســبندگی ســلول های 
البتــه  دهنــد.  افزایــش  ســنتی  مــواد  بــا  مقایســه  در  را  ســاز  اســتخوان 
چســبندگی ســلول های پیــش ســاز اســتخوانی روی کامپوزیت هــای حــاوی 
هیدروکســی آپاتیت نانومتــری مــورد اســتفاده در ســاخت داربســت های 
مهندســی بافــت گــزارش نشده اســت. چــن و همکارانــش تاثیــر افــزودن 
و  چســبندگی  بــر  را  داربســت ها  در  نانومتــری  هیدروکســی آپاتیت 
تکثیــر ســلولی پیــش ســازهای اســتخوانی بررســی کــرده انــد. در پژوهــش 
انجام شــده توســط ایــن محققیــن بــا اســتفاده از داربســت های کامپوزیتــی 
هیدروکســی آپاتیــت/PDLLA، میکرومتــری، نانومتــری و داربســت تکفــاز 
PDLLA کــه بــه روش مشــابه شــدند و بــا غوطــه وری آن هــا درمحلول هــای 

مناســب، پیونــد و تکثیــر ســلولی بررســی شــد. پیونــد ســلولی یکــی از 
مراحــل کلیــدی اســت کــه قبــل از رشــد و تکثیــر ســلولی روی می دهــد. 
شــکل 20 نشــان می دهــد کــه تعــداد ســلول های پیونــد یافتــه روی هرســه 
داربســت بــا مــرور زمــان افزایــش یافتــه و تعــداد ســلول های پیونــد یافتــه و 
متصــل شــده بــه داربســت نانومتــری بیشــتر از دو داربســت دیگــر اســت. 
نــرخ پیونــد ســلولی روی داربســت ها بــه ترتیــب 22/5، 19/9و 9/5 درصــد 
در 10 ســاعت بــرای داربســت نانومتــری، میکرومتــری و PDLLA خالــص 
بــوده اســت. می تــوان نتیجــه گرفــت هــر دو داربســت کامپوزیتــی پیونــد 
ســلولی را افزایــش داده انــد ولــی داربســت نانومتــری چســبندگی ســلولی را 

ــه طــور محسوســی بهبــود بخشــیده اســت ]38[. ب
همچنیــن، شــکل 21 نشــان می دهــد کــه تکثیــر ســلولی روی تمامــی 
داربســت ها روی داده اســت. تکثیــر ســلولی روی کامپوزیــت نانومتــری 
بــا افزایــش زمــان، بــه طــور محســوس افزایــش یافته اســت و مقــدار ایــن 
افزایــش بــرای دو داربســت دیگــر بســیار آهســته تر بــوده اســت. ایــن نتایــج 
نشــان می دهــد افــزودن هیدروکســی آپاتیت نانومتــری بــه داربســت، رشــد 

و تکثیــر ســلولی را بهبــود می بخشــد ]38[.

شکل ۲0 نرخ پیوند سلولی روی سه داربست در زمان های مختلف ]۳۸[.
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شکل ۲۱  تکثیر سلولی روی سه داربست در زمان های مختلف ]۳۸[.

4-5( سیستم های رهایش دارو
نانــوذرات ســرامیکی حامل هــای دارویــی ویــژه ای هســتند کــه حائــز 
منافــع مختلفــی بــرای اســتفاده در سیســتم دارورســانی بــوده و امــروزه 
ســامانه ســرامیکی تحویــل دارو قلمــداد می شــوند. ایــن حامل هــا درســت 
مثــل همتاهــای پلیمــری خــود، دارو را در مســیرهایی بــا حجــم محــدود 
)مثــل رگ هــای خونــی، ناحیــه گوارشــی و عــرض غشــاهای زیســتی( انتقــال 
داده و بــه شــیوه هایی بــا کمتریــن تهاجــم، تحویــل می دهنــد. همچنیــن 
کــه  دارنــد  باالیــی  حجــم  بــه  ســطح  نســبت  نانوســرامیکی  حامل هــای 
بارگیــری مقــدار زیــاد دارو و رهاســازی طوالنــی مــدت دارو را امکان پذیــر 
می کنــد. همچنیــن، ایــن مــواد آســان ساخته شــده و ارزان تولیــد می شــوند. 

بــا  کوچــک  بســیار  ذرات  تولیــد  موجــب  نانوتکنولــوژی  در  پیشــرفت ها 
خلــوص بــاال و بــا نســبت ســطح بــه حجــم بســیار بــاال، شده اســت و امــکان 
ســاخت را بــا کنتــرل زیــاد بــر انــدازه ذرات، مورفولــوژی و منافــذ، ایجــاد 
می کنــد. نانــو ذرات حامــل داروهــا، اندوســیتوز داروهــا را توســط ســلول های 
ــه  ــر ب ــه منظــور افزایــش جــذب، نفــوذ عمیق ت هــدف افزایــش می دهنــد و ب
مویرگ هــا و غشــاءها را تســهیل می کننــد. بــرای مثــال نانوذراتــی بــا ابعــاد 
70-10 نانومتــر می تواننــد بــه مویرگ هــا نفــوذ کننــد و نانوذراتــی بــه انــدازه 
200-70 نانومتــر، طوالنی تریــن گــردش را در مقایســه بــا ســایر اندازه هــا 
خواهنــد داشــت. نســبت بــاالی ســطح بــه حجــم نانــوذرات و فعالیــت 
دارو  بارگیــری  و  پایــداری  در  را  نانــوذرات  کارایــی  آن هــا  بــاالی  ســطحی 
نانوســرامیک هایی  از  نمونــه ای  هیدروکســی آپاتیت   می دهــد.  افزایــش 
اســت کــه بــه خاطــر زیســت ســازگاری، جــذب و فعالیــت زیســتی مناســب، 
بــه  فسفات کلســیم  اســت.  قرارگرفتــه  مطالعــه  مــورد  طورگســترده  بــه 
بیوتیــک )جنتامایســین ســولفات،  آنتــی  عنــوان حامــل جدیــد تحویــل 
اســید(،  سالیســیلیک  )مثــل  ضدالتهابــی  عامل هــای  تتراســایکلین(، 
داروهــای ضــد درد و ضــد ســرطان )مثــل مرکاپتوپوریــل(، فاکتــور رشــد و 
ــه  ــی فسفات کلســیم ب ــد. مشــتقات نانوی ــرار گرفته ان ژن، مــورد اســتفاده ق
ــدار و پیوســت های  ــان، رهاســازی پای ــزی در محــدوده زم طــور موفقیت آمی
را انجــام می دهنــد. بررســی ها نشــان می دهــد کــه ســرعت آزادســازی دارو 
میتوانــد بــا انــدازه دانه بنــدی نانــوذرات فسفاتکلســیم، مســاحت ســطح و 
نســبت کلســیم بــه فســفات متناســب باشــد. محققــان، نانــوذرات فســفات 
کلســیمی را طراحــی و ســاخته اند کــه بــه صــورت on-off داروهــا را بــه طــور 
برنامــه ریــزی شــده و توســط نیروهــای بیرونــی مثــل ارتعاشــات فراصوتــی بــا 

مقــدار تــوان معیــن، تحویــل می دهــد ]39[.

نتیجه گیری )5
بــراي دارورســانی هدفمنــد نيــاز بــه كوچــک كــردن سيســتم دارورســانی 
در حــدی اســت كــه انـــدازه سيـــستم دارورســانی از ســلول هــدف كوچک تــر 
شــود. نانوســاختارهای متعــددی بــرای دارورســانی مــورد اســتفاده قـــرار 
مـی گيرنـــد كـــه از جملـــه آن هـــا مـي تـــوان بـــه نانوســـاختارهاي ليپـــوزوم، 
نوكلئيـــک،  اســـيد  پايـــه  بــر  نانوســاختارهاي  پليمـــري،  نانوســـاختارهاي 
نانوســـاختارهای كربنـــی، نانوســـاختارهای بـــر پايـــه دارو و نانوســاختارهای 
پايــداری  بــه واســطه  ســراميكی اشــاره كــرد. نانوســاختارهای ســراميكي 
و عـــدم انحـــالل و خــواص مكانيكــی مناســب پتانســيل بااليــی در ايــن 
كاربــرد دارنــد. در بيــن انــواع نانوســاختارهای ســراميكي كلسيم فســفات ها 

پتانســيل بااليــی بــرای دارورســانی دارنــد.
نانوســاختارهای كلسيم فســفاتی در مقايـــسه بــا نانــوذرات فلــزی تنــوع 
بيـــشتری دارنـــد. ضـــمن اينكـــه نـــانوذرات فلـــزی زيـــست تجزيـه پـــذيری 
نامشــخص دارنــد. هيدروكســی آپاتيت يكـــی از انـــواع كلسيم فســفات ها 
آن  از  پســتانداران  ســاير  و  انســان  بــدن  ســخت  بافــت  كــه  اســت 
تشــكيل شده اســت و بـــه بيــان دقيـق تـــر 60-70 % وزنـــی اســـتخوان از 

ــاير بخش هــای اســتخوان  ــی از آب و سـ هيدروكـسی آپاتيـــت، 10-20 % وزنـ
شــامل كالژن و ســاير تركيب های آلـــی اســـت. هيدروكـسی آپاتيـــت موجـــود 
در بخــش معدنــی اســتخوان شــامل يون هايــی ماننــد فلورايـــد، ســـديم و 
منيـــزيم اســـت. توجـــه و تحقيقـــات دربــاره ايــن تركيــب در دو دهــه اخيــر 
در حيطــه پزشــكی افـــزايش بـــسياری يافتـه اســـت. ويژگـی هـــای منحصــر 
بــه فــردی نظيــر اســتيئوكانداكتيويتی و زيســت ســازگاری بــاال پتانســيل 
اســتفاده از ايــن مـــاده بـــه عنــوان مــاده مــورد اســتفاده در ســيمان های 
اســتخوانی، داربســت های اســتخوانی و ايمپلنت هـــايی كـــه در معــرض 
تحمــل بــار هســتند، مــاده مــورد اســتفاده در پوشــش دهی ايمپلنت هــا، 
افزايــش  بســيار  را  زيســتی  مولكول هــای  ســـاير  رســانش  و  دارورســانی 
در  هيدروكسی آپاتيـــت  كــم  انحالل پذيــری  ايــن  بــر  عــالوه  داده اســت. 
عوامــل  و  ويــژه  ســطح  تخلخــل،  كنتــرل  توانايــی  زيســتی،  محيط هــای 
ســـطحی ويژگـی هـــای مناســـب ديگــری هســتند كــه می تواند كاربــرد آپاتيت 
بــه عنــوان حامــل دارويــی از طريــق تزريــق يــا عمــل جراحــی را افزايــش دهــد. 
هيدروكســی آپاتيت در دارورســانی بــه بخش هــای آســيب ديــده اســتخوان 
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ســرعت  گرفته اســت.  قــرار  اســتفاده  مــورد  ســرطاني  بخش هــای  نيــز  و 
ــازی  ــی و بـ ــای خنثـ بســيار پاييــن تجزيــه هيدروكســی آپاتيت در محـيط هـ

باعـــث ورود تدريجــی و بــا ســرعت كــم دارو بــه بــدن می شــود.
بررســي مطالعــات انجــام شــده در زمينــه كاربــرد هيدروكســی آپاتيت در 
دارورسانی هدفمند نشان داد كه اين تركيب بـــا داشـــتن خـــواص مناسب 
بــرای كاربــرد در دارورســانی بــه بخش هــای اســتخوانی و نيــز ســلول های 
ــر برخـــی محدوديت هــای  ــه بـ ــراي غلبـ ســرطانی بســيار مناســـب اســـت. بـ
ايــن مــاده از تغييــر ســاختار آن بــا واردكــردن عناصــر مختلــف بــه ســـاختار 

و نيـــز اســـتفاده از آن بـــه صـــورت كامپوزيـــت استفاده مي شود. وارد كردن 
عناصــر مختلــف بــه ســاختار هيدروكســی آپاتيت عــالوه بــر تغييــر برخــی 
خــواص آن می توانــد خــواص جديـــدی نظيــر فوتولومينســانس بــودن و 
مغناطيســی بــودن را بــه آن ببخشــد. مطالعــات مختلــف بــر روي انــواع 
ــن  ــن مــاده در اي ــرد اي ــف قابليــت كارب ــا ســاختارهای مختلـ كامپوزيت هــا ب
حــوزه را تأييــد مي كنــد. چالش هــای پيــش رو در ايــن كاربــرد هــم وجــود 
دارد كـــه از جملـــه آن مـي تـــوان محدوديــت بارگــذاری داروهــای محلــول در 

آب بــر روی هيدروكســی آپاتيت را نــام بــرد ]40[.
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