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English Abstract 

 

Among the bioceramics used for bone repair application in bone tissue engineering, nanostructure Mg-

containing bioactive silicate ceramics have been paid much attention in recent researches. These 

nanobioceramics have high mechanical and bioactivity properties, excellent biocompatibility, and 

appropriate degradation rate. In addition to, it is recognized that the degradation products of them in 

physiologic fluids, such as Si, Ca, and Mg, could promote the cell adhesion, proliferation and differentiation 

of osteoblast cells. In addition recent studies have indicated the ability of  Mg-containing silicate bioceramic 

to induce angiogenesis in biological conditions. This review paper is summarize some relevant studies 

carried out in the field of important nanostructure Mg-containing bioactive silicate ceramics. 
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 پایه سیلیکاتی حاوی منیزیم برای کاربردهایفعال زیستمروری بر سرامیک های نانوساختار 

 پزشکی

 2تبریزی علی حسن زادهسید ، *،1، حامد قمی1عارفه مؤمنی

 آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایرانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف : 1

 ، اصفهان، ایرانجف آبادن ،مركزتحقیقات مواد پیشرفته، دانشكده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی :2

 چکیده

 هاییکرام، ساستخوان بافت یمهندسكاربردهای ترمیم استخوان در  رایمورد استفاده بهای سرامیکبین زیستدر 

ین ا خصوصی را در تحقیقات اخیر به خود جلب كرده است.  توجه به حاوی منیزیم فعالزیست یلیكاتیس نانوساختار

سرامیک ست یكیخواص مكان یدارا هانانو سازگاری عالیو زی ست  سب  یبو نرخ تخر فعالی باال، زی شندیممنا . با

 Mgو  Si، Caمانند  یزیولوژیکف یعاتدر ما هاکاین سخخرامی یب، مشخخخش شخخده كه محصخخوالت تخراین عالوه بر

 توانایی خیرا مطالعات این بر عالوه .را ترغیب نمایداسخختبوبالسخخت  یهاسخخلول یزو تما یرتكثچسخخبندگی، تواند یم

مطالعه مذكور مروری  .اند داده نشان بیولوژیكی شرایط در را به منظور رگزاییمنیزیم های سیلیكاتی حاوی سرامیک

 باشد.میم مهم در این سیستنانوساختار حاوی منیزیم  برخی از سرامیک های سیلیكاتی مطالعات انجام شده بر روی بر

 نانوسرامیک، سیلیكات، منیزیم، كاربردهای پزشكی، مهندسی بافت استخوان کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

یست ز چالش بزرگ جراحی می باشد.احیا و جایگزینی بافت استخوان از دست رفته ناشی از صدمه و بیماری یک 

در میان . ]1[آن ها را به عنوان كاشخخختنی جذار می كنداز سخخخازگاری خور برخی از نانوسخخخرامیک ها اسخخختفاده 

سیاركلسیم فسفاتی دارای سرامیک های نانو بیوسرامیک های نانوساختار، ستخوان ب   الی،عخواص هدایت كنندگی ا

نانوسرامیک های كلسیم  ]2[ن استخوان و كلسیم فسفات می باشندقوی بی زیست فعالی و توانایی تشكیل یک پیوند

سفاتی به خصوص  سترده مورد مطالعه قرار گرفته اند و  TCP-βف شتن دلیل بهبه طور گ  با شابهم ملكولی تركیب دا



 

این  كاربرد كلینیكیبا این حال  .]3[به كار برده شده اندپزشكی  در استخوان جایگزین مواد عنوان به استخوان بافت

شان ب سرامیک ها ضعیف ست پایینبه دلیل خواص مكانیكی  شك   ] 5[نرخ تخریب پذیری باال و] 4[ه ویژه چقرمگی 

ندانی د آوردن نیازهای جراحی ایمپلنت های ارتوپدی وسرامیک های جدید در جهت بریافتن نانوبنابراین  محدود شده است.

شد. ضروری می ست كه نانوسرامیک های زیست فعال  با شان داده ا سبت به  منیزیم ی حاویلیكاتسیپایه مطالعات ن ن

شكست، TCP- βهای سرامیکنانو ستحكام خمشی و مدول یانگ  دارای خواص مكانیكی بهتری نظیر چقرمگی  ا

قابلیت  همننین .دارند TCP- 𝛽نرخ تخریب و خواص مكانیكی قابل كنترل تری نسخخخبت به می باشخخخند و همننین

این ده از محصخخوالت یونی آزاد شخختوسخخط ای اسخختبوبالسخخت هتكثیر سخخلولترغیب  ،تشخخكیل آپاتیت شخخبه اسخختخوان

ا هآن خورو زیسخخخت سخخخازگاری گواه بر زیسخخخت فعالی محیط بیولوژیكی  زایی دررگو قابلیت  سخخخرامیک هانانو

ادی قرار كانون توجه تحقیقات زیشامل منیزیم در كاربرد های پزشكی در  لیآاستفاده گسترده از مواد غیر باشد.می

مقاله حاضخخر مروری بر مطالعات  ]6[باشخخدمی موادنانومورد این  ظهور تحقیقات درنوی عرصخخه گرفته و نشخخان دهنده

 وپسخخیددی (،7O2MgSi2Ca) آكرمانیتدر این سخخیسخختم مثل  انجام شخخده بر روی سخخرامیک های نانوسخخاختار متداول

(6O2CaMgSi،) بریدیجیت (16O4MgSi7Ca)، فورستریت (4SiO2Mg)، والستونیت (3CaSiOمی باشد ). 

 را نشان می دهد. MgO-2SiO-CaOهای سیستم سرامیکتركیب شیمیایی و دمای ذور تعدادی از  1جدول 

 

 [6] تركیب شیمیایی و دمای ذور تعدادی از سرامیک های پایه سیلیكاتی : 1جدول

 

 

 آکرمانیت

به طور  می باشد. 3g/cm 444/2و چگالی درجه سانتیگراد  1451 معدنی با دمای ذور حدود آكرمانیت یكی از مواد

 آكرمانیت پودر .]7[خالش وجود ندارد در تركیب با سایر مواد بوده و به صورت ،در طبیعتكرمانیت موجود آمعمول 



 

ه نتایج نشان داد تولید شده است. آسیار كاری مكانیكی و ]4[احتراقی، سنتز ]8[ژل-لروش های س باخالش  نانوساختار

در مراحل گرچه ا. بر روی سطح خود هستند تشكیل آپاتیتدارای توانایی نانوساختار دیسک ها و پودرآكرمانیت است 

ه اثر مهاری ب می تواند دیده شده كه های آكرمانیتسرامیکنانو روی رعدم توانایی تشكیل آپاتیت ب وریاولیه غوطه

آزاد ،اما با افزایش زمان غوطه وری نسبت داده شودرشد و بلوری شدن آپاتیت روی زاد شده آهای منیزیم اولیه یون

سریعتر است كه این موضوع سبب فوق اشباع شدن محلول از یون كلسیم و  منیزیمنسبت به یون  كلسیم هایسازی یون

د ا را افزایش می دهنههای آكرمانیت توانایی تكثیر سلولسرامیکنانو  .]11[تبلور و رشد آپاتیت شبه استخوان می گردد

ای دخیل در بیان ژن ههای استبوبالست را به وسیله ی تنظیم به سلول استخوان مغز استرومایی هایسلول و نیز تمایز

محیط مناسبی برای چسبندگی سلول  TCP- 𝛽. آكرمانیت همانند ]11[دک در محیط برون تن ترویج می دهناستبوژنی

  .]12[ (1)شكل  كندها فراهم می

 

  
آكرمانیت و  (Aكشت شده  بر روی سرامیک  مغز استخوان استروماییسلول های  نشان دهنده مورفولوژی SEM تصاویر: 1شكل

B) [12] كلسیم فسفات بتا تری 



 

 ALP رنگ آمیزی كند.سرامیک های آكرمانیت در رگ زایی و استخوان سازی را بیان مینانوتوانایی اخیر مطالعات 

ر بیشتر براب تقریبا دوآكرمانیت نانوساختار روی دیسک های های كاشته شده برسلول ALPدهد كه فعالیت نشان می

های آكرمانیت در سرامیکنانو .]13[باشدمی β–TCP نانوساختار بر روی دیسک هایشده  از سلول های كاشته

ده شرهایش دارو و نیز به عنوان پوشش بر روی ایمپلنت های فلزی استفاده  داربست های مهندسی بافت استخوان و

داربست های آكرمانیت با تخلخل باال، دارای زیست فعالی، زیست تخریب پذیری و سازگاری سلولی هستند  .است

 كه كاربرد آن ها را در مهندسی بافت استخوان برجسته می كند.

 

 بریدیجیت

 پودرتاكنون تولید  می باشد. MgO-2SiO-CaOهای سیستم سه تایی سرامیکنانوبیوسرامیک بریدیجیت از جمله  نانو

شامل  و nm  234-463حدوددر( با اندازه ذرات درجه سانتیگراد 651نانوبلور بریدیجیت خالش در دمای نسبتا كم )

تولید پودرهای نانوبلور با میانگین  و]  14[از روش سنتز احتراقی nm  41-151های كروی با اندازه ای در حدودبلورک

  حرارتی-از طریق  فرایند فعال سازی مكانیكی  nm  51و میانگین اندازه بلور در حدود nm  774ذرات در حدود اندازه

 در اندازه ذرات و اندازه بلورک نانوپودر بردیجیت را زمان آسیار كاری تغییر باتوان شده است كه می انجام ]15[

انیزم به همین علت این منطقی است كه مكبردیجیت و والستونیت تركیب مشابهی دارند  كرد. تولیدهای متفاوت 

مشابهی برای تشكیل یک الیه هیدروكسی آپاتیت بر روی هر دو سرامیک بریدیجیت و والستونیت وجود داشته 

عالوه بر  SBFدر محلول یت هنگام غوطه وری بریدیج، باشدبریدیجیت دارای زیست فعالی باالیی می .]16[باشد

این به هنگام  وه برعال آپاتیت یک الیه غنی از سیلیكا بر روی سطح تشكیل خواهد شد.یک الیه هیدروكسی تشكیل 

روز تشكیل كریستال های آپاتیت بر روی سطح دیده  4به مدت  SBFغوطه وری نانوپودرهای بریدیجیت در محلول 

می توان اساس مطالعات  بر .(2شكل .)]14[كننده زیست فعالی بردیجیت می باشدشده است كه این مطلب نیز تائید

محصوالت یونی  ساید دارد.دیوپباالتری نسبت به آكرمانیت و یت پتانسیل رگ زایی و استبوژنیک بریدیجگفت 

ستفاده ا سازگاری خوبی را نشان می دهد كه و زیستكند یت تكثیر سلول ها را ترغیب میدیجیحاصل از انحالل بر

پوشش دهی با نانوساختار بریدیجیت بر روی  .]16[از این مواد را در كاربرد های مهندسی بافت برجسته می كند

سعه ی سرامیک بردیجیت در تو های این نانوماده می باشد.وصا آلیاژ منیزیم از جمله كاربردنت های فلزی مخصایمپل

تز شده داربست های بریدیجیت سناز جمله  .استفاده قرار گرفته استمورد نیز داربست های مهندسی بافت استخوان 



 

فرایند زیست  .درصد تخلخل می باشند 41دارای ( BTAP) زیست تقلیدیای از آپاتیت به روش اسفنج پلیمری با الیه

 شبه استخوان بر روی سطح می شود. HAتقلیدی از مینراله شدن زیستی تقلید كرده و منجر به تشكیل یک الیه 

به  ، امااست )233 (KPaكمتر از داربست های بریدیجیت خالش  )BTAP KPa) 111استحكام فشاری داربست های 

قرار  BTAPبیشتر می باشد. سلول هایی كه در معرض داربست های   )TCP- β KPa) 51 هایهر حال از داربست

می باشند نرخ تكثیر و تمایز بهتری از خود  TCP- βگرفتند در مقایسه با سلول هایی كه در معرض داربست های 

 ]17[نشان می دهند.

 

 
 ]SBF ]14در محلول  روز 4به مدت  ( پس از غوطه وریd( و c و ( قبلb( و aنانوپودرهای بریدیجیت  SEMتصاویر : 2شكل

 

 



 

 دیوپسید

ترین سیستم های متاسیلیكات  می باشد و یكی از ضروری C2/cبا ساختار بلوری  Caیک پیروكسین غنی از  دیوپسید

ژل با -لروش س بههایی منظم با حفره مزوپور های دیوپساید سرامیکتاكنون سنتز  می باشد. شناسیدر علم زمین

سرامیک های  نای است. رفتهانجام گ آمیز به طور موفقیتمناسب  كننده سطحی(استفاده از سورفاكتانت )ماده فعال

قدار منه تنها زیست فعالی عالی از خود نشان دادند بلكه به دلیل مساحت سطح مخصوص باال قابلیت جذر  پورمزو

واند در هموستاز می ت پوربنابراین دیوپساید مزو كه نشان دهنده فعالیت هموستاتیک باال می باشد.زیادی از آر را دارند

با  HAزیست فعال بوده و قابلیت تشكیل یک الیه از دیوپساید نانوسرامیک های  .]18[جراحی نیز به كار روند

نحالل اساختاری مشابه با استخوان كورتیكال و عاج دندان طبیعی بر روی سطح خود را دارا می باشند اما با توجه به  

ر روی نانو برا در تشكیل آپاتیت از نانوسرامیک دیوپساید می توان گفت یون منیزیم نقش مهمی  منیزیمیون جزئی 

  2SiO-CaOاز سرامیک های پایه  كلسیم در واقع انحالل و آزادسازی یون  كند.سرامیک های دیوپساید بازی نمی

رامیک ها بر روی سسیلیكات هیدراته  پاتیت داخل مایعات بدن می گردد ومنجر به افزایش محصوالت یونی فعال آ

 Caجوانه زنی آپاتیت فراهم می كند وسپس جوانه های آپاتیتی با مصرف یون  ایمكان مناسبی بر 2SiO-CaOی پایه 

3- و
4PO .شماتیكی از مكانیزم تشكیل آپاتیت روی سطح دیوپساید در محلول  3شكل از مایعات بدن رشد می كنند

SBF .14[نشان می دهد[  

 

 ]14[ل آپاتیت بر روی سرامیک دیوپساید: شماتیک تشكی3شكل 



 

دیوپساید فاقد سمیت سلولی بوده وتكثیر سلولی را در مقایسه با سرامیک های آكرمانیت و بریدیجیت بیشتر ترغیب 

 اربستخواص مكانیكی و آر دوستی دزمینه داربست های پلیمری همننین افزودن نانوپودرهای دیوپساید به  می كند.

ک و ها را در بازسازی استخوان فد وكاربرد آنرا بهبود می بخش ن تكثیر سلول های پیش استبوبالستها و همننی

و  هتر بوده چرا كه استحكام پیوندب HAپوشش های نانوساختار دیوپسید نسبت به پوشش های .صرت برجسته می كند

ش داربست های دیوپساید نانوساختار تولید شده به روبه استخوان كورتیكال دارند. نسبت مدول یانگ نزدیكتری 

ام استحك های بهم مرتبط و با توزیع یكنواخت بوده ودارای تخلخل ]21[زپرس پودر با فضاسا و ]21[ریخته گری ژل

جذر زیستی و  ار نانو و سطح باالیی از تخلخلو این داربست ها با ساخت فشاری مشابهی با استخوان اسفنجی دارد

 به همین دلیل برای تسهیل ترمیم و تثبیت استخوان مناسب می باشند. افزایش خواهند داد زیستی را در سطح واكنش

  (3)شكل 
 

 
 ]21[به روش پرس پودر با فضاساز  شده سنتزدیوپساید  های داربست SEMتصاویر - 4شكل

 

 فورستریت

كی از سرامیک های نانوساختار مهم سانتیگراد یدرجه  1841و دمای ذور   SiO2Mg 4فورسریت با فرمول شیمیایی 

ست كه به گروه الوینها تعلق دارد. ساختار ا ستریت میكرو  شد ،با وجود اینكه فور سازگار می با ست  توانایی  ماا زی



 

ست  ست این در حالی ا سیار كم ا سرامیک را ندارد و نرخ تخریب پذیری آن ها ب سطح  شكیل فاز آپاتیت بر روی  ت

، ای استخوان سازچسبندگی سلول ه هیدروكسی آپاتیت تیتانیا و،آلومینامانند  های نانوساختار سنتی،میک بیوسراكه 

ست فعالی را افزایش می دهند سازگاری و زی ست  صیت لقای خبنابراین با كاهش ابعاد ذرات در حد نانو امكان ا زی ا

ی خواص جالبی از جمله میكروذرات سرامیكی در مقایسه با نانوذرات سرامیكهمنین . ]21[زیست فعالی وجود دارد

تحقیقات زیادی برای تولید  .]23[پایین تر می باشخخندباال و دما و زمان تف جوشخخی  نرخ نفوذ خواص مكانیكی باال،

و  الت جامدنانوبلور فورستریت با فرایند ح پودر سنتزسرامیک نانوساختار فورستریت انجام شده است به عنوان مثال 

محققان جهت كنترل سخخرعت رشخخد دانه های  در بررسخخی دیگری .انجام شخخده اسخختو سخخل ژل كانوشخخیمیایی روش م

نانوساختار فورستریت بدست  سرامیک های .( استفاده كردندTSSاز فرایند زینتر دو مرحله ای ) نانوپودر فورستریت

تریت با دانه فورس باالتر از هیدروكسی آپاتیت و سرامیک های میكروسختی ویكرزو دارای چقرمگی شكست آمده 

نانوپودر  .نانوپودرتولید شده باشد تواند به علت اندازه كوچكتراین خواص مكانیكی برتر می .های درشت می باشند

سازی شده بدن به این صورت  محلول شبیهبا غوطه وری در HAمكانیزم تشكیل زیست فعال می باشد و فورستریت 

موجود در محلول سخخبب افزایش   H+كه جابه جایی یونی بین یون های منیزیم پودر فورسخختریت و یون های می باشخخد

( OH-Si-در محیط آبی،گروه های سیالنول) Si-O-Siشود.همننین به دلیل شكست پیوند های محلول می PH میزان

 ]21[.شوددر سطح پودر تشكیل می

-+OH 2++Mg -OH-Si→ -+OH++H 2+Mg-O-Si 
 یون های كلسخخیم موجود در محلول به فصخخل مشخخترک پودر به دلیل بار منفی سخخطح، ،با افزایش زمان غوطه وری 

سبب كاهش  ستریت با محلول حمله كرده و  شود. در ادامه یون های  PHفور سطح می  محلول و ایجاد بار مثبت در 

سفات  سطحبا بارمنفی به دلیل ف شكیل  ،بار مثبت  سطح ت سفات آمورف در  سیم ف شده و الیه كل  شود.یمبه آن وارد 

ادامه زمان غوطه وری منجر به ایجاد شخخخرایط پایدار ترمودینامیكی شخخخده و نتیجه آن تشخخخكیل فاز پایدار كربنات 

ست. بنابراین نانوپودر های فو سطح ا ستریت درشت دانه هیدروكسی آپاتیت در  ستریت برعكس فور ست فعال زر ی

شد. سطح باالی آنها می با سبی ر بوده كه به احتمال زیاد به علت  سلولی منا سازگاری  ستریت  سرامیک فور ا نانو بیو

در كاربردهای ا ر آنهااین موارد استفاده  توزیع و تكثیر استبوبالست ها را بهبود می دهند دارا می باشند و چسبندگی،



 

ستخوان جالب می كند.مهن سی بافت ا سی بافت و  د ست های مهند سعه دارب ستریت به منظور تو سرامیک های فور

تار داربسخخت های متخلخل نانوسخخاخ همننین پوشخخش بر روی سخخطح ایمپلنت پزشخخكی مورد اسخختفاده قرار گرفته اند.

تولید شده  nm 111با اندازه ذرات كمتر از و با استفاده از پودر فورستریت  ]23[با روش ریخته گری ژل فورستریت

مقایسه با سایر داربست  و در داشتهاستخوان اسفنجی انسان  كه استحكام فشاری و مدول االستیک نزدیكی به است

شده مانند  سنتز  شار BGو  HA ،TCPهای  ستحكام ف ستباالتری   ا شان داده ا آنها را كاندید خوبی  به همین علت ن

 این داربست ها زیست فعالی خوبی داشته و بافت استخوان به خوبی در برای تحمل بار در مهندسی بافت كرده است.

 .(5)شكل افزایش استحكام این داربست ها خواهد شد موجبتخلخل ها رشد كرده كه این 

 

  

 28ه مدت ب ( پس از غوطه وریb و ( قبلaداربست های فورستریت تولید شده به روش ریخته گری ژل  SEMتصاویر - 5شكل

 ]SBF ]23در محلول  روز

ی خواص مكانیكی از جمله چقرمگزیسخخخت فعالی و زیسخخخت تخریب پذیری و  ،عالوه توانایی تشخخخكیل آپاتیتبه  

سختی  ست و  سیار شك سبت به ب ستبه طوریكه .دارند  HAبهتری ن شك ستریت با  چقرمگی  سرامیک های فور نانو

حاكی از این  MPa m1-6/1 =ICK 1/2 با مقدار  HAچقرمگی شخخكسخخت نسخخبت به   1/2m a PM 4/2 =ICKمقدار

شد. دارای  یسنتز شده با عملیات تف جوشسرامیک های چگال فورستریت نانو كریستال همننین  اختالف چشمگیر می با

با  HAمی باشندكه نسبت به چقرگی شكست و سختی  Hv 441 و 1/2MPa m61/3 =ICK ترتیبچقرمگی شكست و سختی به 

b a 



 

شتر بوده است. Hv711و 1/2MPa m2/1-75/1 =ICK مقادیر سیار بی  تخلخل كل، ،چگالی ظاهری ،اندازه بلور 2جدول  ب

 هد.نشان می دساختار فورستریت متخلخل زینترشده در دماهای مختلف را مدول االستیک  استحكام فشاری،

 

]14[ ماهای مختفدزینتر شده در  تولید شده به روش ریخته گری ژل و خواص داربست های فورستریت :2جدول

 
 

كه ]24[از جمله فورسخخختریت/پلی كاپروالكتون تولید شخخخده اسخخخت  همننین داربسخخخت های متخلخل نانو كامپوزیت

یک و مدول االسخخت .بهبود می دهدتخریب پذیری غشخخاها را به واسخخطه ی افزایش آبدوسخختیشخخان  ،افزودن فورسخختریت

داربست  .نیز بیشتر می باشد PCLاز غشاهای خالش  استحكام كششی غشاهای ساخته شده از فیبرهای نانوكامپوزیت

شته و سمیت ندا ستریت  های نانوكامپوریت  شامل نانوپودر فور ست  سط دارب سلولی تو ست در مقاتكثیر  سه با دارب ی

شاهای نانوكامپوزیتی  افزایش می دهد. PCL های خالش سطح غ ستبوبالست كه برروی  سلول های پیش ا به عالوه 

سبندگی، سطح  تكثیر و بوده چ سلول هایی كه بر روی  سبت به  شدن باالتری ن شته اند. ،خالش بوده PCLمینراله   دا

شان می دهد كه د ست های این نتایج ن ستخوان می تواننانوفیبرارب شده ا سازی هدایت  به كار  دنكامپوزیتی برای باز

شوند. سبب  ،یمپلنتاعالوه بر كنترل خوردگی  سطح ایمپلنت های فلزی پایه تیتانیوموشش فورستریت بروی پ برده 

شده ت سلول های كش و استحكام فشاری را نیزافزایش می دهند. تبدیل سطح به یک سطح زیست فعال خواهد شد

سه با آنهایی كه بر روی پوشش های  سطح فورستریت وجه تمایز زیادی در مقای شده دارند به  كشت HApبر روی 

شت فعالیت  21عنوان مثال بعد از  ستریت باال باقی م ALPروز ك شش های فور شش پو ی ماند در حالی كه برای پو

 ]25[.كندشروع به كاهش می  HA های

 

 



 

  سیلیکاتی سرامیک های دیگر

  د.لیت می باشخخخنمونتی سخخخیمروینیت و نانوسخخخرامیک های  ،منیزیم شخخخاملگر نانوسخخخرامیک های سخخخیلیكاتی از دی

نشخخان داده شخخده و  می باشخخد MgO ی ازمختلف دارای مقادیرمونتی سخخیلیت و آكرمانیت  ،مروینیتهای نانوسخخرامیک

 3همننان كه در جدول خواص مكانیكی سخخلیت از مروینیت به آكرمانیت و مونتی MgOبا افزایش مقدار اسخخت كه 

ست بهبود  شده ا شان داده  سرامیک های نانوساختار تركیب  . از عوامل تاثیر گذار بریابدمین روی خواص مكانیكی 

ن ها می باشخخد. در مطالعه فوق با توجه با اینكه چگالی نسخخبی و میانگیگالی نسخخبی و میانگین اندازه بلورشخخیمیایی، چ

باشد تفاوت خواص مكانیكی ناشی از تفاوت در تركیب شیمیای این نوسرامیک های فوق یكسان میاندازه بلور در نا

شد. همننین با افزایش مقدار  شكیل آپاتیت در  MgOمواد می با سلولی كاهش پیدا می ك SBFتوانایی ت ند و تكثیر 

موقعیت   Mgاتم های  MgOبا افزایش مقدار  .باشخخد می O –Caنسخخبت به O-Mg كه علت آن انرژی پیوند قوی تر

 .]26[شودمنجربه تشكیل ساختار بلوری پایدارتر میشوند و آزاد سازی كلسیم كمتر می و كنندرا اشغال می Caانم 

]26 [مروینیت و آكرمانیت ،های مونتی سیلیتسرامیک خواص فیزیكی و مكانیكی:  3.جدول 

 
د كه تكثیر سلولی روی هر سه نانوسرامیک یكسان می باشنتایج كشت سلولی بر روی سرامیک های فوق نشان داده 

حتی  مرونیت باالترین سطح راسلول ها بر روی درحالی كه  كمترین سطح را دارد بر روی مونتی سیلیت ول هالاما س

مورفولوژی سخخلول ها بر روی نانوسخخرامیک مروینیت قابل مشخخاهده تر  اشخخغال می كنند و بنابرایننسخخبت به آكرمانیت 

از دیگر سرامیک های این دسته والستونیت می باشد كه زیست فعالی خوبی دارد اما استحكام مكانیكی بسیار  .است

ست كه .ضعیفی دارد شان داده ا سبندگی مطالعات ن سفاتاز آنزیم فعالیت و تكثیر ، نرخچ ست های داربدر  قلیایی ف

 .]26[می باشد بیشتر  TCP-βوالستونیت نسبت به داربست های 
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سازگاری عالی،  ست  سیلیكاتی حاوی منیزیم، به دلیل زی سرامیک های پایه  شده بر روی  با توجه به مطالعات انجام 

سرامیک ها در محیط برون تنی و  سلولی خور این  ست تخریب پذیری و رفتار بیولوژیكی و  ست فعالی باال، زی زی

در كاربردهای پزشخخكی به خصخخوص كاربردهای مربو  به رهایش دارو،  درون تنی قابلیت كاربرد این سخخرامیک ها

پوشش دهی ایمپلنت ها و مهندسی بافت استخوان مشهود می باشد. این سرامیک ها خواص مكانیكی باالتری نسبت 

سیار  ستم خواص ب سی ساختار در این  سرامیک های نانو سفاتی متداول دارد و به خصوص  سیم ف سرامیک های كل به 

 و بهتری را نسبت به سرامیک های میكروساختار نشان داده است.جذار 
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