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RESUM 

 

INTRODUCCIÓ 

L’aplicació dels ciments ossis acrílics en diferents tipus d’intervencions quirúrgiques a 

l’especialitat de traumatologia es remunta a l’inici de la segona meitat del segle XX, quan el 

doctor Sir. John Charnley (1911-1982) va fer servir per primera vegada el polimetacrilat de metil 

(PMMA) com a matriu per a la fixació de pròtesis articulars i per emplenar els defectes ossis 

derivats de diferents patologies.  

Des de llavors s’han desenvolupat modificacions en la composició química d’aquests materials 

per tal d’aportar-les-hi millores en les diferents propietats com per exemple: propietats 

mecàniques, capacitat de lliurament fàrmacs, biocompatibilitat... 

El ciment ossi es prepara barrejant dos components, un sòlid (en format de pols) i l'altre líquid. 

En general, en la major part de productes comercials el constituent en pols conté polimetacrilat 

de metil (PMMA), un agent radioopac i peròxid de benzoïl (BPO) com a iniciador, mentre que el 

component líquid conté metacrilat de metil (MMA) com a monòmer i com activador la (N,N-

dimetil-p-toluidina). Els continguts de cada constituent poden variar lleugerament d'una marca 

comercial a una altra. En barrejar els dos components es produeix la polimerització i té lloc 

l'enduriment del ciment.  

Es planteja la modificació de la formulació convencional del ciment ossi acrílic amb el 

component inorgànic majoritari dels ossos, és a dir, la hidroxiapatita (HA) (fosfat doble de sodi i 

calci) amb una relació molar (Ca/P) de 1,67. La HA i particularment la d’origen mineral o de 

síntesi, no és un component innovador en aquesta disciplina científica, però l’ús de la HA 

d’origen natural (procedent d’ossos de porc) introdueix la possibilitat d’incorporar un material 

molt econòmic que pot millorar la resistència mecànica del material sense perjudici de millorar 

la biocompatibilitat amb teixit ossi viu. 

Es planteja un treball de cerca d’un material que permeti la fixació de pròtesis articulades o bé 

pugui ser considerat com a sistema de farciment de cavitat òssies derivades de processos 

osteoporòtics. Per arribar a trobar aquest material amb les propietats desitjades es preparen 

ciments amb diferents continguts en HA natural. Posteriorment es caracteritzen diferents 

propietats fisico-químiques dels materials les quals permetran prendre decisions a l’hora de 
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determinar la viabilitat tècnica dels materials (tèrmic, mecànic i morfològic). Finalment, es 

realitza un estudi “in vitro” amb cultius cel·lulars per tal de determinar la biocompatibilitat del 

material. 

La HA pertany dins dels biomaterials ceràmics (químics complexes que contenen elements 

metàl·lics i no metàl·lics). La primera aplicació dels biomaterials en la medicina no es va produir 

fins l’any 1860 amb la introducció de les tècniques quirúrgiques asèptiques. Durant els 

posteriors anys 60-70 va tenir lloc la primera generació de biomaterials. L’any 1940 es va 

començar a utilitzar el PMMA en cirurgia ocular. Els ciments ossi acrílics de PMMA es van 

començar a utilitzar per primera vegada en els anys 50 en aplicacions de cirurgia dental. Durant 

aquesta dècada l’ús del PMMA es va portar a terme per cirurgia ortopèdica, per la fixació 

parcial o total de les articulacions de cadera i més tard a altres com el genoll. 

En els últims anys s’ha observat interès creixent per els recobriments de fosfat de calci 

biomimètics, aplicats sobre implants de pròtesis. Diverses tecnologies han estat 

desenvolupades i resulten força apropiades pel recobriment de materials polimèrics, ja que 

permeten utilitzar temperatures molt pròximes a la fisiològica.  

L’any 1990, Kokubo i col·laboradors, van aconseguir per primera vegada aplicar un recobriment 

de Ca-P en un substrat mitjançant un procés biomimètic, en el que van utilitzar un biovidre actiu 

basat en una composició CaO.SiO2. Ions silicats a partir dels grups Si-OH s’alliberen i 

absorbeixen en la superfície del substrat per induir la formació de la HA. El biovidre actiu va ser 

utilitzat en forma de petites partícules que en contacte amb el substrat s’indueix la nucleació de 

la HA en un medi denominat fluid corporal simulat (SBF), que presenta una composició molt 

similar a la del plasma sanguini i indueix la formació de HA en la superfície del biomaterial, 

desenvolupat per Kokubo al 1990 i a temperatura fisiològica. 

Les noves formulacions de ciments ossis acrílics han de complir una sèrie de condicions que 

els faci aptes per a l’ús en cirurgia ortopèdica i traumatologia. Els paràmetres que cal complir 

segons la norma ISO 5833 són: Temperatura màxima de 90ºC, interval d’enduriment entre 5-10 

min i resistència mínima a la compressió de 70 MPa. 

 

 

 



Preparació d’un ciment ossi acrílic modificat amb hidroxiapatita d’origen natural Pàg. 3 

EXPERIMENTAL 

Primerament cal avaluar la relació sòlid:líquid (2:1) que s’utilitza per fer les provetes 

necessàries i caracteritzar-les posteriorment. Tot seguit es realitzen les provetes segons la 

norma ISO 5833 i s’analitzen mitjançant els assajos de:  

 Infraroig (FT-IR): Indica el tipus d’enllaç i determinar els grups funcionals que es troben 

a la mostra 

 Microscòpica electrònica per rastreig (MER): Permet obtenir imatges d’alta resolució, 

elevada profunditat de camp i lliures de reflexos. És un equip útil en l’observació 

d’estructures petites, les quals no es poden resoldre amb microscòpia òptica. 

 Biocompatibilitat: En l’anàlisi de biocompatibilitat “in vitro” dels diferents ciments ossis es 

realitzen seguint l’assaig de MTT i l’assaig de “Alamar Blue”. 

 Avaluació dels paràmetres de curat: Per l’estudi de la variació de la temperatura durant 

el procés de curat del ciment ossi. 

 Assaig mecànic de compressió: Per determinar les propietats mecàniques. 

 Absorció d’aigua i pèrdua de pes: Simulant les condicions fisiològiques (mitjançant la 

solució Kokubo’s) es determina la capacitat d’absorció d’aigua o pèrdua de pes als 

diferents temps d’immersió en la solució de cada formulació.  

 

RESULTATS 

La incorporació de HA d’origen animal disminueix l’exotèrmia de curat de la reacció de 

polimerització “in situ” ja que es comporta com a una barrera a la difusió d’energia cap al medi 

exterior. 

Des d’un punt de vista mecànic, les formulacions modificades amb HA incrementen la 

resistència mecànica a compressió del ciment quan aquest encara no s’ha posat en contacte 

amb un medi aquos. Una vegada el material ha arribat al seu equilibri d’absorció d’aigua la 

pèrdua de propietats mecàniques és molt limitada a causa de la baixa capacitat d’absorció de 

aigua, el que provoca una acceptable viabilitat del material des d’el punt de vista tècnic. 

Finalment, l’estudi de biocompatibilitat posa de manifest la nul·la toxicitat dels components 

alliberats del material i la positiva influència de la incorporació de la HA en el creixement 

cel·lular de cultius de osteoblasts primaris humans. 
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