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Badania w³aœciwoœci fizykochemicznych
bioszkie³ domieszkowanych srebrem
wytworzonych metod¹ zol-¿el
W artykule przedstawiono wyniki badañ fizykochemicznych otrzymanych
w uk³adzie SiO – Al O! bioszkie³ dotowanych srebrem. Omówiono tak¿e
zastosowan¹ metodê zol-¿el otrzymywania tych bioszkie³ wraz z przedstawieniem korzystnych warunków syntezy. Przeprowadzone badania morfologii otrzymanych proszków pod mikroskopem skaningowym wyposa¿onym w mikroanalizator EDS wykaza³y, ¿e proszki te zawieraj¹ sferyczne
ziarna o œrednicy od 100 nm do 600 nm lub tworz¹ aglomeraty drobnych,
nieregularnych ziaren. Ponadto okreœlono jakoœciowy sk³ad chemiczny metod¹ spektrofotometryczn¹, wykonano rentgenograficzn¹ analizê fazow¹
oraz laserowo okreœlono rozk³ad ziarnowy proszków. Wyniki badañ rentgenograficznych wykaza³y, ¿e uzyskane proszki s¹ amorficzne, a w ich jakoœciowym sk³adzie chemicznym wystêpuj¹ pierwiastki wprowadzone do mieszaniny reakcyjnej.

1. Wprowadzenie
W³aœciwoœci przeciwbakteryjne srebra doceniano ju¿ w staro¿ytnoœci, a w dzisiejszych czasach zosta³y one wszechstronnie udokumentowane. W literaturze
mo¿na znaleŸæ wiele wyników badañ dowodz¹cych, ¿e srebro niszczy ponad
650 rodzajów bakterii, grzybów i pleœni [1, 2, 3]. Jego jony s¹ bowiem efektywn¹ broni¹ w walce z takimi szczepami bakterii, jak: pa³eczki duru brzusznego, gronkowca z³ocistego, gonokoki, czyli dwoinki Neissera, dwoinki zapalenia p³uc czy paciorkowce. Równoczeœnie w przeciwieñstwie do antybiotyków
srebro nie niszczy dobroczynnej flory bakteryjnej. Mechanizm leczniczego
dzia³ania jonów srebra polega na tym, ¿e oddzia³uj¹ one na b³onê komórkow¹
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mikrobów i blokuj¹ enzymy, które s¹ pomocne w rozmna¿aniu drobnoustrojów. Interferuj¹ z transferem elektronów bakterii i uszkadzaj¹ replikacjê komórek przez wi¹zanie z bakteryjnym DNA. Natomiast beztlenowe bakterie i wirusy s¹ niszczone przez utlenianie [1, 4]. Organizmy chorobotwórcze nie s¹ zdolne do uodpornienia siê na jony srebra, dziêki czemu mo¿e ono wykazywaæ niezmienn¹ skutecznoœæ przez wiele lat. Nawet jeœli dok³adny mechanizm niszczenia bakterii przez srebro nie jest w³aœciwie udokumentowany, to badania empiryczne udowodni³y w sposób wystarczaj¹cy przydatnoœæ stosowania tej metody
do niszczenia drobnoustrojów. Srebro stymuluje procesy gojenia siê skóry i innych tkanek miêkkich i wykazuje skutecznoœæ w leczeniu najbardziej uci¹¿liwych ich stanów zapalnych, a nawet pobudza koœciotworzenie tkanek twardych
[4, 5, 6].
W stomatologii problemem s¹ choroby przyzêbia, prowadz¹ce w okresie póŸniejszym do tworzenia kieszonek, recesji dzi¹s³a i utraty koœci. Podstawowym
czynnikiem etiologicznym wiêkszoœci tych chorób s¹ bakterie pochodz¹ce
z p³ytki nazêbnej. W zale¿noœci od zaawansowania choroby postêpuje siê w ró¿noraki sposób. W periodontologii zasadniczym celem terapeutycznym jest
opanowanie infekcji bakteryjnej przez d¹¿enie do obni¿enia poziomu mikroorganizmów za pomoc¹ mechanicznego zmniejszenia mikroflory nazêbnej,
zw³aszcza zaœ poddzi¹s³owej. W agresywnej postaci choroby przyzêbia stosuje
siê postêpowanie dodatkowe stosuj¹c antybiotykoterapiê ogóln¹ lub miejscow¹.
Natomiast w najbardziej zaawansowanej chorobie przyzêbia, oprócz zlikwidowania przyczyny bakteryjnej, zachodzi koniecznoœæ regeneracji tkanek kostnych
wokó³ zêba, g³ównie przy zastosowaniu metod chirurgicznych. Gdy¿, jak ju¿
wspomniano, w wyniku d³ugotrwa³ego procesu zapalnego przyzêbia powstaj¹
ubytki kostne.
W obecnej chwili do regeneracji wype³nieñ ubytków kostnych w chirurgii
szczêkowo-twarzowej stosuje siê m.in. granule Biogran, otrzymywane z bioaktywnego szk³a opracowanego przez Hencha. To bioszk³o wywo³uje proliferacjê
koœci, a proces ten okreœlany jest jako osteogenny. Jednak¿e to bioszk³o nie oddzia³uje antybakteryjnie.
Z tych wzglêdów celowe by³o wiêc opracowanie metody wytwarzania szkie³ do
zastosowañ medycznych, posiadaj¹cych w³aœciwoœci bakteriobójcze. Poszukuj¹c
nowych biomateria³ów, zwrócono uwagê na technologiê zol-¿el, która w ci¹gu
ostatnich dwudziestu lat dynamicznie siê rozwinê³a. Dziêki niej uzyskuje siê
nowe materia³y, wykorzystuj¹ce jako podstawowy sk³adnik krzem w temperaturach zbli¿onych do pokojowej [7, 8]. W metodzie zol-¿el silany z wi¹zaniem
Si-R ulegaj¹ hydrolizie, tworz¹c wi¹zania Si-OH, a nastêpnie kondensacji. Zatem podstawowymi reakcjami w syntezie zol-¿el jest hydroliza alkoholanów
i/lub estrów oraz polikondensacja. W przypadku zastosowania jako materia³u
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wyjœciowego ortokrzemianu tetraetylu (TEOS) o wzorze Si(OC H!)", bêd¹cego
g³ównym substratem w syntezie szkie³ krzemianowych, przebieg procesów chemicznych mo¿na opisaæ schematycznymi równaniami:
Si-OR + H O = - Si-OH + ROH (hydroliza),
Si-OH + HO-Si- = -Si-O-Si- + H O (polikondensacja),
w których R jest grup¹ organiczn¹.
Reakcja polikondensacji polega na ³¹czeniu cz¹steczek zwi¹zków chemicznych
zawieraj¹cych reaktywne grupy funkcyjne w wiêksz¹ cz¹steczkê, przy czym
wydzielaj¹ siê ma³ocz¹steczkowe produkty uboczne, jak np. woda. Zale¿nie od
natury grupy organicznej R silanu, jak równie¿ temperatury i pH œrodowiska
reakcji, rodzaju zastosowanego rozpuszczalnika, iloœci wprowadzanej podczas
syntezy wody, iloœci i typu katalizatora, metody prowadzenia alkoholizy i wielu
innych czynników otrzymuje siê mezoporowate sieci, przejrzyste nanofilmy lub
proszki.
Do wytworzenia nanoproszków o w³aœciwoœciach przeciwbakteryjnych wybrano zatem metodê syntezy zol-¿el z uwagi na fakt, ¿e materia³y pochodzenia ¿elowego wykazuj¹ wiêksz¹ rozpuszczalnoœæ w wodzie ni¿ odpowiednie szk³a
uzyskane metod¹ wysokotemperaturow¹. Dziêki zastosowaniu tej metody
otrzymane nanoproszki powinny spe³niaæ wymagania stawiane nowej generacji
materia³ów implantacyjnych w zakresie zachodz¹cych procesów na ich powierzchni, prowadz¹cych do wytworzenia hydroksyapatytu wêglanowego. Jony
Ag# powinny uwalniaæ siê w d³ugim czasie, a ich stê¿enie winno znajdowaæ siê
na poziomie zapewniaj¹cym przeciwbakteryjn¹ aktywnoœæ [9, 10]. Ponadto
za³o¿ono, ¿e na szybkoœæ procesu uwalniania jonów Ag# z bioszkie³ mog¹ oddzia³ywaæ takie czynniki, jak sk³ad chemiczny i morfologia ziaren, ta ostatnia
wp³ywaj¹ca na ich powierzchniê w³aœciw¹.
Do syntezy przeciwbakteryjnych bioszkie³ metod¹ zol-¿el zastosowano podstawowe sk³adniki w postaci organicznych zwi¹zków odpowiednich pierwiastków,
zaœ niektóre w postaci rozpuszczalnych w wodzie soli nieorganicznych. Prekursor krzemionki stanowi³ ortokrzemian tetraetylu (TEOS). Syntezê tych bioszkie³ przeprowadzono przy ró¿nym udziale wody redestylowanej i wody amoniakalnej 25%, a tak¿e zmieniaj¹c sposób dozowania wody amoniakalnej.
Wytr¹cone osady oddzielano od fazy ciek³ej przy u¿yciu wirówki szybkoobrotowej, przemywano alkoholem, suszono i wygrzewano. Uzyskane bia³e proszki
pochodzenia ¿elowego badano nastêpnie metodami fizykochemicznymi.

2. Cel i zakres badañ
Celem przedstawionych badañ by³o otrzymanie metod¹ zol-¿el bioszkie³ w postaci nanoproszków, zawieraj¹cych w sk³adzie chemicznym srebro oraz zbada-
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nie ich w³aœciwoœci fizykochemicznych. Przeprowadzone badania obejmowa³y
obserwacjê rozmiaru i morfologii ziaren nanoproszków z zastosowaniem mikroskopii skaningowej, pó³iloœciow¹ mikroanalizê powierzchni, a tak¿e oznaczenie sk³adu pierwiastkowego badanych bioszkie³ z wykorzystaniem mikroanalizatora EDS oraz rentgenograficzne potwierdzenie amorficznoœci.

3. Warunki syntezy bioszkie³
Opracowano osiem sk³adów bioszkie³ glinokrzemianowych zawieraj¹cych ró¿ne udzia³y substratu wprowadzaj¹cego srebro. W sk³adach chemicznych przedstawionych w tabeli 1 podano zawartoœci sk³adników w mieszaninie reakcyjnej,
przeliczonych na tlenki, wprowadzanych przez poszczególne prekursory.
Tabela 1
Sk³ady tlenkowe bioszkie³
Symbol szk³a
Z-01
Z-2
Z-3
Z-4
Z-5
Z-6
Z-7
Z-8

Sk³ad tlenkowy [w % masowych]
SiO
99,2
98,2
97,2
96,2
95,7
95,0
92,0
89,0

Al O!

Ag O

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
3,0
5,0
7,5

–
1,0
2,0
3,0
3,5
2,0
3,0
3,5

Jak wynika z tabeli 1 obliczony udzia³ SiO w bioszk³ach mieœci³ siê w przedziale 89,0–98,2%, tlenku glinu 0,8–7,5%, zaœ tlenku srebra 1,0–3,5%. Materia³ odniesienia stanowi³o bioszk³o o sk³adzie 99,2% SiO i 0,8% Al O!, oznaczone symbolem Z-01.
Do syntezy bioszkie³ metod¹ zol-¿el stosowano ortokrzemian tetraetylu (TEOS)
jako prekursor krzemionki oraz izopropylen glinu, azotan srebra, a tak¿e bezwodny alkohol etylowy i 25% wodê amoniakaln¹. Syntezy prowadzono w ró¿nych temperaturach, mieszcz¹cych siê w przedziale od 20°C do 26°C, w szczelnych butlach polipropylenowych, stosuj¹c ci¹g³e mieszanie.
Na pocz¹tku syntezy sporz¹dzono roztwór wyjœciowy z³o¿ony z TEOS-u i alkoholu etylowego, po czym bardzo powoli dodawano wodê redestylowan¹. Podczas tej operacji zachodzi³a czêœciowa hydroliza TEOS-u. Nastêpnie dodawano
izopropylan glinu, zapewniaj¹c ca³y czas intensywne mieszanie, aby stworzyæ
warunki do przebiegu reakcji polikondensacji z wytworzeniem wi¹zañ Si-O-Al.
Do tak przygotowanych roztworów dodawano w odpowiednich iloœciach rozpu-
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szczony w wodzie azotan srebra i wodê amoniakaln¹, ci¹gle intensywnie mieszaj¹c.
Poniewa¿ azotan srebra w pewnych warunkach mo¿e tworzyæ czarny osad
Ag O dobrze roztwarzaj¹cy siê w nadmiarze amoniaku, co mo¿e prowadziæ do
powstania wodorotlenku diaminosrebra [Ag(NO!) ]OH, z którego po pewnym
czasie móg³by wydzieliæ siê czarny osad Ag!N wytr¹cone osady dok³adnie
przemywano. Chocia¿ w trakcie prowadzonych syntez nie mo¿na wykluczyæ
zajœcia reakcji:
2AgNO! + 4NH! + H O = 2[Ag(NO!) ]" + 2OH# + 2NO!#
obserwacje wizualne raczej nie wskazywa³y na jej przebieg, bowiem w ¿adnej
próbce nie stwierdzono czarnego osadu.
Optymalne warunki syntezy bioszkie³ tworz¹cych nanoproszki podano w tabeli 2.
Tabela 2
Optymalne warunki syntezy bioszkie³ metod¹ zol-¿el w postaci nanoproszków
sk³adniki podstawowe

ortokrzemian tetraetylu
izopropylan glinu
azotan srebra

rozpuszczalnik

alkohol etylowy bezwodny 99,8%

katalizator reakcji

woda amoniakalna 25%

stosunek objêtoœciowy wody redestylowanej / wody amoniakalnej / ortokrzemianu tetraetylu

1 : 8,5 : 1,375

czas hydrolizy
czas polikondensacji
temperatura procesu

min. 3 h
min. 20 h
(23–25) C

szybkoœæ dodawania wody amoniakalnej

niezbêdna do utrzymania pH
œrodowiska reakcji w zakresie
ok.11,5–12,5

prêdkoœæ obrotowa
czas

ok. 4000 obrotów/min
ok. 15 min

temperatura i czas suszenia
temperatura i czas wygrzewania

60 C/20 h
1000 C/2 h

Rodzaje substratów

Parametry syntezy

Parametry wirowania
Parametry obróbki
termicznej

Wytr¹cone osady oddzielano od fazy ciek³ej za pomoc¹ wirówki szybkoobrotowej Multifuge 1L-R, przemywano alkoholem i suszono w temperaturze 60°C
przez 20 h. W ostatnim etapie otrzymane bia³e proszki wygrzewano w elektrycznym piecu komorowym przez 2 h w 1000°C. Po wygrzaniu dokonywano obserwacji mikroskopowej morfologii powsta³ych proszków.
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4. Zastosowane metody badawcze
Do badañ mikrostruktury oraz obserwacji rozmiaru i morfologii ziaren nanoproszków zastosowano metodê mikroskopii skaningowej. Badania wykonywano
w wysokiej pró¿ni, za pomoc¹ wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu
elektronowego firmy FEI model Nova NanoSEM 200, wyposa¿onego w mikroanalizator rentgenowski (EDS) GENESIS XM4. Wykorzystuj¹c EDS wykonano mikroanalizê pó³iloœciow¹ powierzchni i sprawdzono sk³ad pierwiastkowy
badanych bioszkie³. Analiz¹ objêto ca³y obszar skanowania.
Do sprawdzenia amorficznoœci bioszkie³ wykorzystano metodê dyfrakcji rentgenowskiej, stosuj¹c aparat D5000 produkcji Siemensa, z interpretacj¹ komputerow¹ wyników.
Do jakoœciowej analizy sk³adu chemicznego zastosowano spektrofotometr fluorescencyjno-rentgenowski Mini Pal firmy Philips i spektrofotometr absorpcji
atomowej Spektr AA-200 firmy Varian.
Sk³ad ziarnowy proszków pochodzenia ¿elowego badano przy zastosowaniu laserowego analizatora uziarnienia. Natomiast analiza wyników by³a opracowywana za pomoc¹ programu Mastersizer 2000.

5. Omówienie wyników badañ
Morfologiê ziaren otrzymywanych metod¹ zol-¿el nanoproszki badano pod mikroskopem skaningowym. Próbki do badañ w formie proszków przyklejano na
specjalnym uchwycie klejem przewodz¹cym, napylano w napylarce pró¿niowej
przewodz¹c¹ warstw¹ stopu z³oto-platyna, a nastêpnie umieszczano w komorze
mikroskopu. Stosowano detektor elektronów wtórnych SE Everhardta-Thornleya
oraz wewn¹trzsoczewkowy detektor elektronów wtórnych SE.
Na podstawie otrzymanych obrazów mikroskopowych, przedstawionych na rycinach 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15 oceniono morfologiê uzyskanych materia³ów.
Stwierdzono, ¿e uzyskane bioszk³a oznaczone symbolami Z-01, Z-2, Z-3, Z-4
i Z-5 zawieraj¹ sferyczne ziarna o œrednicach mieszcz¹cych siê w zakresie od
200 nm do 600 nm. Te bioszk³a otrzymano w wyniku syntez prowadzonych
w temperaturach z zakresu 23–26°C, w których stosunek objêtoœciowy TEOS-u
do 25% wody amoniakalnej i do wody redestylowanej wynosi³ (1,375 : 8,5 :
1,0). Natomiast bioszk³a o symbolach Z-6, Z-7 i Z-8 sk³adaj¹ siê z drobnych
aglomeratów, nieregularnych cz¹stek, chocia¿ synteza tych bioszkie³ przebiega³a przy takim samym udziale uprzednio wymienionych substratów i w takich
samych warunkach temperaturowych.
Wyniki badañ morfologii uzyskanych nanoproszków pozwoli³y precyzyjnie
ustaliæ optymalne warunki syntezy, w tym tak¿e wp³yw sk³adu chemicznego na
kszta³t otrzymywanych ziaren. W wyniku syntezy bioszkie³ zawieraj¹cych od
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Ryc. 1. Obraz SEM bioszk³a Z-01

Ryc. 2. Wynik analizy EDS bioszk³a Z-01

Ryc. 3. Obraz SEM bioszk³a Z-2

Ryc. 4. Wynik analizy EDS bioszk³a Z-2

Ryc. 5. Obraz SEM bioszk³a Z-3

Ryc. 6. Wynik analizy EDS bioszk³a Z-3
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Ryc. 7. Obraz SEM bioszk³a Z-4

Ryc. 8. Wynik analizy EDS bioszk³a Z-4

Ryc. 9. Obraz SEM bioszk³a Z-5

Ryc. 10. Wynik analizy EDS bioszk³a Z-5

Ryc. 11. Obraz SEM bioszk³a Z-6

Ryc. 12. Wynik analizy EDS bioszk³a Z-6
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Ryc. 13. Obraz SEM bioszk³a Z-7

Ryc. 14. Wynik analizy EDS bioszk³a Z-7

Ryc. 15. Obraz SEM bioszk³a Z-8

Ryc. 16. Wynik analizy EDS bioszk³a Z-8
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0,0% do 0,8% Al O! powstawa³y sferyczne ziarna, podczas gdy bioszk³a, które
w sk³adzie chemicznym zawiera³y od 3,0 do 7,5% Al O! uzyskano w formie
ziaren o nieregularnym kszta³cie.
Na podstawie wyników badañ rentgenowskich w ¿adnym z bioszkie³ nie zidentyfikowano wystêpowania faz krystalicznych, chocia¿ zachodzi³a mo¿liwoœæ
powstawania Ag Si O" lub Ag#Si O$ lub Ag%&Si'O%!.
Otrzymane dyfraktogramy wskazywa³y na amorficznoœæ wszystkich wytworzonych bioszkie³, a jakoœciowa analiza sk³adu pierwiastkowego wykonana metod¹
EDS, jak i fluorescencji rentgenowskiej wykaza³a obecnoœæ srebra w
bioszk³ach o symbolach od Z-2 do Z-8. Na rycinie 2 przedstawiono analizê
EDS bioszk³a odniesienia o symbolu Z-01 uzyskanego bez udzia³u substratu zawieraj¹cego srebro, a na rycinach 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 analizy bioszke³ zawieraj¹cych srebro. Natomiast ryciny 17–24 przedstawiaj¹ analizy rentgenofluorescencyjne wszystkich wytworzonych bioszkie³.

Ryc. 18. Analiza rentgenofluorescencyjna
bioszk³a Z-2

Ryc. 20. Analiza rentgenofluorescencyjna
bioszk³a Z-4

Ryc. 17. Analiza rentgenofluorescencyjna
bioszk³a Z-01

Ryc. 19. Analiza rentgenofluorescencyjna
bioszk³a Z-3
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Ryc. 22. Analiza rentgenofluorescencyjna
bioszk³a Z-6

Ryc. 24. Analiza rentgenofluorescencyjna
bioszk³a Z-8

Ryc. 21. Analiza rentgenofluorescencyjna
bioszk³a Z-5

Ryc. 23. Analiza rentgenofluorescencyjna
bioszk³a Z-7
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Badania rozk³adu ziarnowego prowadzono w wodzie z dodatkiem pirofosforanu
sodu. Aby uzyskaæ optymaln¹ dyspersjê proszku, zastosowano mieszad³o obrotowe
i przeprowadzono rozbijanie aglomeratów przy pomocy sondy ultradŸwiêkowej.
W uzyskanych rozk³adach ziarnowych otrzymano jednak stosunkowo wysokie
wartoœci parametrów d(v, 0,1), d(v, 0,5) i d(v, 0,9) okreœlaj¹cych wartoœæ wymiaru cz¹stki, poni¿ej której wystêpuje odpowiednio 10%, 50% i 90% objêtoœci populacji badanej próbki, zatem takie wyniki œwiadcz¹ o wystêpowaniu w
badanych próbkach aglomeratów, które powsta³y podczas procesu wygrzewania.

6. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badañ opracowano chemiczn¹ metod¹ syntezy
zol-¿el bioszk³a z uk³adu SiO – Al O! dotowane srebrem, przy czym wystêpowa³y one w formie bia³ych proszków. Na podstawie przeprowadzonych badañ
stwierdzono, ¿e:
– sk³ad chemiczny substratów oraz warunki prowadzenia syntezy maj¹ istotny
wp³yw na morfologiê bioszkie³ otrzymanych metod¹ zol-¿el w postaci nanoproszków;
– wytworzone bioszk³a sk³adaj¹ siê ze sferycznych ziaren o ró¿nych œrednicach
mieszcz¹cych siê w zakresie od 200 nm do 600 nm lub tworz¹ aglomeraty drobnych, nieregularnych ziaren;
– jakoœciowe analizy rentgenofluorescencyjne potwierdzi³y obecnoœæ srebra
w sk³adzie pierwiastkowym nanoproszków powsta³ych w wyniku syntez z
udzia³em substratu zawieraj¹cego srebro.
Badania wytworzonych bioszkie³ w postaci nanoproszków bêd¹ kontynuowane
w celu okreœlenia kinetyki uwalniania jonów Ag". Zostan¹ tak¿e wykonane badania dotycz¹ce ich dzia³ania bakteriobójczego na wybrane szczepy bakterii.
Przewiduje siê równie¿ przeprowadzenie badañ cytotoksycznoœci bioszkie³
o optymalnej kinetyce uwalniania jonów Ag".
Wytworzone nanoproszki pochodzenia ¿elowego z udzia³em srebra powinny
znaleŸæ zastosowanie w leczeniu chorób przyzêbia w periodontologii i regeneracji koœci w chirurgii szczêkowej. Otrzymywane zgodnie z opracowanymi
za³o¿eniami technologii biomateria³y w postaci nanoproszków powinny byæ
szczególnie u¿ytecznymi i konkurencyjnymi wyrobami medycznymi w stosunku do stosowanych obecnie bioszkie³ z uwagi na dzia³anie przeciwbakteryjne.
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THE STUDY OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES
OF SILVER-DOPPED BIOACTIVE GLASSES PREPARED
BY A SOL-GEL METHOD
In this article physicochemical properties of aluminosilicate silver containing
bioglasses were described. The sol-gel method applied and optimal parameters of the syntheses were also presented. The morphology of the nanopowder samples were determined using a high-resolution scanning electron microscope with the EDS system. It was determined that some of prepared
bioglass samples were made up of spherical grains with diameters falling
within the range of 100 nm to 600 nm and others contained small-size agglomerates and irregularly shaped particles. Qualitative chemical analysis
based on EDS and XRF methods, phase analysis (XRD method) and grain
size measurement (laser method) were also performed. The XRD test show
amorphous character of bioglass samples and the XRF chemical composition of glass powders comply with the oxide composition elaborated for glass
synthesis.

