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Bioaktiivisten lasien yksi tärkeimmistä käyttökohteista on luukudosteknologia, jonka ta-voitteena on regeneroida ihmiskehon omaa luukudosta. Se on viime vuosina kasvanut vaihtoehdoksi nykyisille luun regeneroivan kirurgian sovelluksille. Perinteiset bioaktiivi-set lasit ovat piidioksidipohjaisia. Näillä materiaaleilla on useita hyviä ominaisuuksia, mutta niillä on kuitenkin vielä ainakin kaksi merkittävää ongelmaa. Niillä on suuri taipu-mus kiteytyä pinnastaan sintratessa ja niitä on hyvin vaikea kuvantaa ihmiskehon olosuh-teissa. Jotta lasin hajoamista, imeytymistä sekä uuden luukudoksen muodostumista voi-taisiin seurata implantoinnin jälkeen, tulisi lasia pystyä kuvantamaan.  
Borosilikaateilla on todettu olevan monelta osin lupaavampia ominaisuuksia verrattuna nykyisiin kaupallisiin lasikoostumuksiin. Tämän kandidaatintyön perustana on bioaktii-vinen borosilikaattilasi, jota kutsutaan B50-lasiksi. Se on valmistettu muuntaen kaupalli-sen S53P4-lasin koostumusta. Aiemmissa tutkimuksissa B50-lasilla on todettu olevan lu-paavia ominaisuuksia sen käyttöön kudosteknologisia sovelluksia varten. Työssä tutkit-tiin sintrattuja B50-lasinäytteitä sekä pysyviä luminesenssimikropartikkeleita sisältäviä B50-lasikappaleita. Työssä määritettiin sintrattujen lasikappaleiden fysikaalisia ja raken-teellisia ominaisuuksia. Näytteille suoritettiin testauksia SBF-liuoksissa, johon sintratut näytteet olivat upotettuina kuudesta tunnista kahteen viikkoon. Jokaisen aikapisteen jäl-keen mitattiin immersioliuosten pH sekä määritettiin liuosten ionikonsentraatio ICP-OES:n avulla.  FTIR-spektroskopiaa käytettiin analysoimaan lasirakenteen sidosraken-teita, ja röntgendiffraktiolla analysoitiin näytteiden amorfisuutta. Mittausten tarkoituk-sena oli selvittää B50-lasin ominaisuuksien muuttumista luminesenssimikropartikkelei-den lisäyksen myötä.  
Työssä saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että pysyviä luminesenssipartikke-leita sisältäviä borosilikaattilasikappaleita on mahdollista valmistaa valitsemalla tarkkaan sintrausparametrit. Tulokset vahvistavat, että B50-lasin ominaisuudet ovat lupaavia ku-dosteknologista käyttöä varten, eikä pysyvien luminesenssipartikkeleiden lisääminen vai-kuttanut näihin ominaisuuksiin. Pysyviä luminesenssipartikkeleita sisältävillä skaffol-deilla on potentiaalia toimia biofotonisina sensoreina seuraamaan implantoidun skaffol-din liukenemista ja mineralisaatiota ihmiskehossa.  
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1. JOHDANTO 
Vuosittain esiintyy noin miljoona tapausta, jossa luuvaurion korjaamiseksi tarvitaan luun 
rekonstruktiivista kirurgiaa. Ikääntyvän väestörakenteen vuoksi tällaisten tapausten 
määrä on kasvussa. Tällaisten potilaiden hoitamisella on suuria sosioekonomisia vaiku-
tuksia vuosittain. [1] Nykyiset hoitomuodot perustuvat pitkälti autologisten luusiirteiden 
käyttöön, joiden lisäksi käytetään myös metalli- ja keraami-implantteja. Nykyisten me-
netelmien käyttöön liittyy kuitenkin monia ongelmia, joita käsitellään tarkemmin alalu-
vussa 2.1. Pyrkimys yhä paremmin toimiviin korjausmenetelmiin on johtanut biohajoa-
vien materiaalien kehittämiseen ja edelleen bioaktiivisten biohajoavien materiaalien ke-
hittämiseen ja sitä kautta kudosteknologiaan [2]. 
Kudosteknologian käsite muodostui 1980-luvun lopulla, ja sen jälkeen sen kehitys on ol-
lut voimakasta [2]. Kudosteknologia on poikkitieteellinen tieteenala, jossa yhdistyvät ma-
teriaalitieteet, solubiologia, biokemia ja lääketiede. Sen päämääränä on palauttaa tai pa-
rantaa vaurioituneen tai infektoituneen kudoksen toiminta ilman, että vaurioitunutta ku-
dosta joudutaan korvaamaan tai poistamaan. Luukudosteknologian tavoitteena on re-
generoida ihmiskehon omaa luukudosta [1]. Luukudosteknologia on viime vuosina kas-
vanut vaihtoehdoksi nykyisille luun regeneroivan kirurgian sovelluksille. Kudosteknolo-
giassa yhdistetään solut huokoiseen skaffoldimateriaaliin, joka toimii perustana kudoksen 
regeneraatiolle, ohjaten kudoksen muodostumista. Luukudosteknologiassa skaffoldi-
materiaalina toimii usein bioaktiivinen lasi.  
Bioaktiiviset lasit kuuluvat biokeraamien materiaaliryhmään [3]. Kun bioaktiivinen lasi 
havaittiin vuonna 1969, siitä tuli ensimmäinen materiaali, joka toi vaihtoehdon yleisesti 
käytössä oleville lähes inerteille implanttimateriaaleille [4]. Ensimmäisen bioaktiivisen 
lasikomposition 45S5, joka tunnetaan myös nimellä BioGlass, kehitti Larry Hench 
vuonna 1969 [4]. Se on ensimmäinen materiaali, jonka havaittiin muodostavan sidoksen 
luun kanssa. BioGlass on ollut kliinisessä käytössä vuodesta 1985 asti. [5] Suurin osa 
nykyisistä bioaktiivisista laseista sisältävät samoja komponentteja kuin BioGlass, mutta 
niiden konsentraatiot vaihtelevat. Ensimmäinen kaupallinen bioaktiivinen lasi, jonka 
koostumus poikkeaa selvästi 45S5:n koostumuksesta, oli S53P4, joka tunnetaan myös 
BonAlivenä (BonAlive Biomaterials Ltd, Turku, Suomi). Nämä kaksi bioaktiivista lasia 
ovat nykyisinkin eniten käytössä kliinisesti.  
Perinteisillä bioaktiivisilla laseilla, kuten BioGlasslla ja BonAlivella, on kaksi merkittä-
vää ongelmaa [6]. Niillä on suuri taipumus kiteytyä pinnastaan sintrattaessa, sillä kitey-
tynyt rakenne on kyseiselle materiaalille kemiallisesti stabiilein tila. Kiteytymisen seu-
rauksena materiaalin ominaisuuksia, kuten sen liukenemista sekä sen bioaktiivisuutta on 
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vaikeampi arvioida. Lisäksi joissain tapauksissa kiteytyminen voi heikentää merkittävästi 
lasien bioaktiivisuutta. [6] Kiteytymistaipumuksen vuoksi näitä materiaaleja on esimer-
kiksi hyvin vaikea sintrata huokoisiksi skaffoldeiksi ilman samanaikaista kiteytymistä. 
Bioaktiivisten lasien ominaisuuksiin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa muuttamalla la-
sikompositiota. 
Nykyisten kaupallisten bioaktiivisten lasien toinen heikkous on, että niitä on hyvin vaikea 
kuvantaa in-vivo-olosuhteissa (elävässä organismissa). Terveydenhuollossa yleisin ku-
vantamismenetelmä luukudoksen kuvantamiseen on röntgen. Bioaktiiviset lasit ovat ylei-
sesti ottaen läpinäkyviä röntgensäteille, minkä vuoksi niitä on vaikea kuvantaa röntgen-
tutkimuksella. Jotta lasin hajoamista, imeytymistä sekä uuden luukudoksen muodostu-
mista voitaisiin seurata implantoinnin jälkeen, tulisi lasia pystyä kuvantamaan. Röntgen-
kuvantamiseen liittyy aina riskejä, joten myös sen vuoksi vaihtoehtoisten menetelmien 
löytäminen olisi tärkeää. Optinen kuvantaminen on noussut nopeasti kasvavaksi alaksi 
tuottamaan sovelluksia farmakologian, solu- ja molekyylibiologian sekä diagnostiikan 
sovelluskohteisiin. [6] 
Tämän kandidaatintyön perustana on bioaktiivinen borosilikaattilasi, jota kutsutaan B50-
lasiksi [6]. Borosilikaattilasien ominaisuudet ovat monilta osin lupaavampia verrattuna 
nykyisiin kaupallisiin lasikoostumuksiin. B50-lasi on valmistettu muuntaen kaupallisen 
S53P4:n (BonAlive) koostumusta. Aiemmissa tutkimuksissa [6, 7] B50-lasilla on todettu 
olevan lupaavia ominaisuuksia sen käyttöön kudosteknologisia sovelluksia varten. Sen 
hyvistä ominaisuuksista mainittakoon ainakin sen bioaktiivisuus sekä hyvät termiset omi-
naisuudet, jotka mahdollistavat sintrauksen ilman lasin kiteytymistä. Tässä työssä keski-
tytään B50-lasin liukenemisominaisuuksiin sekä siihen, muuttuvatko B50-lasin ominai-
suudet, kun lasin koostumukseen lisätään pysyviä luminesenssipartikkeleita. Liuke-
nemisominaisuuksien tutkiminen on oleellista selvitettäessä lasin bioaktiivisia ominai-
suuksia.  Luminesenssipartikkeleiden lisäämisen syynä ovat niiden tuomat mahdollisuu-
det optiseen kuvantamiseen, sillä niiden käyttöä optisina koettimina on tutkittu viime vuo-
sien aikana. Työ on suoritettu kokeellisena tutkimuksena Tampereen teknillisessä yliopis-
tossa, Biolääketieteen tekniikan tiedekunnassa, Biomateriaalien ja kudosteknologian tut-
kimusryhmässä. Kokeellinen tutkimus työtä varten on suoritettu kesällä 2017. 
Tämän kandidaatintyön toisessa ja kolmannessa luvussa käsitellään työhön liittyvää teo-
riaa. Aluksi tarkastellaan yleisellä tasolla bioaktiivisten lasien käyttöä luusovelluksissa, 
jonka jälkeen perehdytään tarkemmin tässä työssä käytetyn bioaktiivisen lasin ominai-
suuksiin. Neljännessä luvussa esitellään työssä käytettyjä materiaaleja ja analyysimene-
telmiä. Tämän jälkeen perehdytään näytteiden analyyseista saatuihin tuloksiin, ja kuu-
dennessa luvussa syvennytään tulosten perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. Lopuksi tu-
lokset vedetään yhteen. 
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2. BIOAKTIIVISET LASIT LUUSOVELLUKSISSA 
Tässä luvussa perehdytään siihen, miksi bioaktiivisille laseille on tarvetta luun korjauk-
sessa ja mitä ovat skaffoldit. Lisäksi perehdytään siihen, millaiset ovat bioaktiivisten la-
sien ominaisuudet, jotka luovat edellytykset niiden käyttöön nimenomaisesti luusovelluk-
sissa.  
2.1 Synteettisten materiaalien merkitys luun korjauksessa 
Ihmiskeholla on kyky korjata luukudoksen vaurioita luukudoksen uusiutumiskyvyn 
vuoksi. On kuitenkin tapauksia, joissa vaurio luussa on suuri tai luukudos voi olla infek-
toitunut. Tällaisissa tilanteissa on usein tarvetta rekonstruktiiviselle kirurgialle vaurion 
parantamiseksi. Jos potilaalta poistetaan esimerkiksi kasvain luusta, luuhun muodostuu 
niin suuri aukko, että solut eivät aisti vaurion toisella puolella olevia soluja, ja tällöin 
vaurio ei pääse paranemaan tai se saattaa täyttyä pehmytkudoksella. 
Useimmiten kudosteknologisen implantin suunnittelun ja toimivuuden vertailun kohteena 
käytetään kudossiirrettä. Tämä siksi, että siirre on tällä hetkellä useimmin käytössä oleva 
korjausmekanismi. Siirteeksi eli graftiksi luokitellaan usein mikä tahansa kudos, joka on 
poistettu sen alkuperäiseltä sijainnilta, ja implantoinnin jälkeen sen tulisi saada ravin-
teensa ympäröivästä vastaanottajan kudoksesta [8]. Siirteet koostuvat siitä kudoksesta 
mistä se on otettu, eli se sisältää kaiken hermoista mikrosuoniin ja soluväliaineeseen. 
Useimmiten siirteenä pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan potilaan omaa ku-
dosta (autografti). Siirre voidaan myös ottaa saman lajin eri yksilöstä (allografti) tai eri 
lajista (xenografti). [9] 
Tällä hetkellä useat ortopedit käyttävät autografteja korvaamaan vaurioita luukudoksessa 
sekä spinaalifuusio-operaatioissa, jossa kaksi tai useampia nikamia liitetään yhteen [10]. 
Autograftin käyttö tarkoittaa sitä, että potilaan omaa luukudosta siirretään luovuttajakoh-
dasta vaurioituneeseen kohtaan [11]. Luu on yksi useimmiten siirteenä käytetty kudos 
heti veren jälkeen [12]. Useimmissa tapauksissa luu otetaan lantiosta. Vaikka autologis-
ten luusiirteiden käyttö onkin ollut melko menestyksekästä, on sen käytössä monia on-
gelmia. Luovutettavan luun määrä on aina rajallinen, ja luovutuksen yhteydessä luovut-
tajakohta vaurioituu. Tällöin alkuperäisen vaurioituneen kohdan lisäksi tulee hoitaa myös 
luovuttajakohtaa. Vauriot luovuttajakohdassa aiheuttavat potilaille usein kovaa kipua 
sekä pidentävät leikkausaikaa ja toipumisaikaa kokonaisuudessaan. Luovuttajakohdassa 
on myös infektioriski. Allogeenisten ja xenogeenisten siirteiden käytössä piilee autograf-
tien käytön vastaavien ongelmien lisäksi myös aina immunogeenisiä ongelmia sekä riski 
infektioiden siirtymisestä potilaaseen. [11] 
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Muita yleisiä hoitotapoja ovat erilaisten implanttien, kuten metalli- ja keraami-implant-
tien käyttö sekä elinsiirrot. Elinluovuttajia on kuitenkin vähän, jonot ovat pitkät, ja moni 
potilas kuolee odottaessaan sopivaa luovuttajaa [13]. Implanttien käytössä ongelmaksi 
muodostuu se, että pitkäaikaiskäytössä implantit voivat haurastua, metallit korrodoitua, 
eikä implantti voi koskaan olla yhtä hyvä kuin alkuperäinen terve kudos. Metalli-implant-
tien käytössä luusovelluksiin ongelman tuo myös se, että metallin mekaaniset ominaisuu-
det ovat hyvin erilaiset verrattuna luun vastaaviin ominaisuuksiin. Tämän seurauksena 
ympäröivän luukudoksen mekaaniset ominaisuudet saattavat heikentyä. Perinteisten im-
planttien käytön suuri ongelma on myös, että yleensä, kun vieras materiaali kohtaa fysio-
logisen liuoksen, tapahtuu vierasesinereaktio (engl. foreign body reaction). Siinä materi-
aali stimuloi immunologisen reaktion, jonka seurauksena sen ympärille muodostuu side-
kudoskapseli, eristäen materiaalin sen ympäristöstä, tehden materiaalista lähes inertin. 
[11, 14] 
Verrattuna aiemmin käsiteltyihin menetelmiin, bioaktiivisten lasien käytössä luun rekon-
struktiivisen kirurgian sovelluksiin on monia etuja. Bioaktiivisten ominaisuuksien vuoksi 
lasin pinnalla tapahtuu nopeita reaktioita, joiden seurauksena sen pintaan muodostuu ker-
ros, jonka avulla lasi pystyy sitoutumaan luuhun. Sidekudoskapselia ei pääse muodostu-
maan, sillä materiaali sitoutuu suoraan kudokseen. Bioaktiivinen lasi hajoaa fysiologi-
sessa liuoksessa. Lasista vapautuu hajoamisen myötä myös terapeuttisia ioneja, jotka sti-
muloivat ympäröiviä soluja edesauttaen luukudoksen uudistumista. Lopputuloksena vau-
riokohta on parantunut mahdollisimman alkuperäisen, terveen tilanteen kaltaiseksi, eikä 
elimistöön jää sinne alun perin kuulumattomia, elimistölle mahdollisesti haitallisia mate-
riaaleja. Bioaktiivisten lasien monet ominaisuudet, kuten kemialliset ominaisuudet, ovat 
hyvin lähellä luukudoksen ominaisuuksia. Käyttämällä synteettisiä materiaaleja luun re-
konstruktiivisessa kirurgiassa on myös taloudellisia vaikutuksia. Niiden avulla on mah-
dollista vähentää leikkauskuluja, potilaan toipumisaika saattaa olla lyhempi, ja tämän seu-
rauksena myös sairaalassa vietetty aika lyhenee. [11] 
2.2 Skaffoldi 
Skaffoldi eli tukirakenne on erittäin oleellinen osa luun kudosteknologiaa. Skaffoldeja 
käytetään laajasti erilaisissa lääketieteellisissä sovellutuksissa. Yleisesti ottaen tietyt vaa-
timukset pätevät kaikkiin skaffoldeihin, sovelluskohteesta riippumatta. Skaffoldilla on 
kolme tärkeää perustavanlaatuista ominaisuutta: sillä on kolmiulotteinen rakenne, se on 
huokoinen ja se ei jää kehoon pysyvästi. Skaffoldien materiaali on tärkein yksittäinen 
ominaisuuksiin vaikuttava tekijä. Ideaalitilanteessa skaffoldi toimii solujen tarttumapin-
tana ja stimuloi elimistön luonnollisia kudoksen uudistumismekanismeja [10]. Optimaa-
linen luusovelluksiin tarkoitettu skaffoldi jäljittelee hyvin tarkasti hohkaluun ominai-
suuksia. 
Skaffoldin tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluu bioyhteensopivuus kohdekudoksen kanssa. 
Skaffoldin biokompatibiliteetti eli kudosyhteensopivuus tarkoittaa, että implantoinnin 
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jälkeen skaffoldi ei saa aiheuttaa vakavaa inflammatorista reaktiota elimistössä. Bioaktii-
visten lasien tapauksessa lasin toivotaan olevan bioyhteensopivuuden lisäksi myös bio-
aktiivinen. Solujen tulee voida tarttua ja siirtyä skaffoldiin sekä kyetä lisääntymään ja 
toimimaan normaalisti. Skaffoldi toimii väliaikaisena rakenteellisena tukena ja apuna so-
luille, jotta ne voisivat erilaistua kohdekudoksen soluiksi muodostaen normaalia, tervettä 
ja ominaisuuksiltaan alkuperäisen kaltaista luukudosta skaffoldin hajotessa. Optimaali-
sessa tilanteessa biohajoava skaffoldi hajoaa samaa tahtia, kun uutta kudosta muodostuu, 
materiaalin hajoamistuotteet ovat vaarattomia, ja ne poistuvat kehosta elimistön normaa-
lin aineenvaihdunnan mukana. Skaffoldin tulisi siis pitää muotonsa ja hoitaa paranevan 
kudoksen toiminnollisuus niin kauan, että syntyvä kudos pystyy saavuttamaan oikeanlai-
sen rakenteen. Jotta skaffoldi pystyisi tarjoamaan mekaanista tukea kudoksen uudistu-
misprosessin aikana, sen mekaanisten ominaisuuksien tulisi jäljitellä kohdekudoksen 
ominaisuuksia. Skaffoldin tulisi myös kestää ympäristön mekaaniset rasitukset. [15] 
Kudosteknologisten implanttien tapauksessa usein ongelmaksi saattaa muodostua se, että 
diffuusion avulla happea ja ravinteita pääsee kulkeutumaan kudokseen vain rajoitetun 
matkan. Tästä syystä on vaikeaa muodostaa vauriokohdan parantumisen kannalta riittävä 
määrä uutta kudosta, mikäli verisuonia ei pääse muodostumaan uuteen kudokseen. Jos 
verisuonia ei pääse muodostumaan, etenkin keskimmäisten solujen hapen ja ravinteiden 
saanti vaikeutuu, jolloin vaarana ovat solujen kuoliot ja happivaje. Skaffoldin on oltava 
sellainen, että kudoksen on mahdollista muodostua diffuusion aiheuttamista rajoituksista 
huolimatta. Tällaisia skaffoldin ominaisuuksia ovat erityisesti riittävä huokoisuus yhdis-
tettynä avoimeen huokosrakenteeseen. Skaffoldin suuri pinta-ala tilavuuteen nähden 
mahdollistaa suuren solutiheyden ja helpottaa solujen tarttumista siihen, joka edesauttaa 
luukudoksen kasvua skaffoldin sisälle. Lisäksi huokoinen rakenne parantaa verisuonien 
muodostumista sekä ravinteiden ja kuona-aineiden kulkeutumista. Huokoisen rakenteen 
suuri pinta-ala mahdollistaa myös skaffoldin nopeamman hajoamisen verrattuna bulkki-
rakenteeseen. Skaffoldi on monessa tapauksessa parempi ratkaisu kuin granulat. Skaffol-
dit tukevat muodostuvaa kudosta paremmin kuin granulat, ja kuten edellä todettiin, skaf-
foldien huokoisella rakenteella on monia etuja. Tästä syystä skaffoldi toimii paremmin 
korvaamaan suuria monimutkaisia vaurioita luussa. Ideaalinen huokoinen rakenne riip-
puu käyttötarkoituksesta. Mikrohuokoisuus on oleellista proteiinien ja solujen adheesi-
olle, kulkeutumiselle sekä osteointegraatiolle. Suuremmat huokoset puolestaan ovat 
oleellisia uuden luukudoksen muodostumisessa sekä verisuonien muodostumisessa. Mitä 
suurempi on skaffoldin huokoisuus, sitä heikommat ovat yleensä sen mekaaniset ominai-
suudet. Yleisesti ajatellaan, että huokoisuuden tulisi olla vähintään 50 %, jotta kudoksen 
sisään kasvu ja toiminta olisivat mahdollisia skaffoldissa. Lisäksi toisiinsa yhteydessä 
olevien huokosten keskiläpimitta ympäröivien huokosten välissä tulisi olla 100 µm tai 
suurempi [16].  
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Kudosteknologisten skaffoldien suunnittelussa kaupallisiin tarkoituksiin tulee pitää vah-
vasti mielessä käytännöllisyys. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon miten skaffoldia kä-
sitellään käytännössä laboratorio-olosuhteiden ulkopuolella, useimmiten siis leikkaussa-
lissa. Sen tulee olla melko helposti ja nopeasti käsiteltävissä ja siirrettävissä, käytön tulee 
olla kustannustehokasta ja sen tulee säilyttää ominaisuutensa pitkäaikaisessa säilytyk-
sessä. Skaffoldimateriaalia tulisi pystyä prosessoimaan eri käyttökohteesta riippuen eri-
muotoisiksi ja kokoisiksi. Prosessointitavan tulee olla jossain määrin toistettava, jotta se 
olisi kliinisesti ja kaupallisesti käytettävissä [17]. Skaffoldien tulee myös olla steriloita-
via.   
2.3 Bioaktiivinen lasi  
Bioaktiiviset lasit ovat olleet kliinisessä käytössä jo melko pitkään, mutta niiden käyttö-
kohteet ovat kuitenkin vielä melko rajallisia. Nykyiset kaupalliset bioaktiiviset lasit ovat 
käytössä kittien ja granuloiden muodossa. Suurien luukudosvaurioiden korjaamista var-
ten kolmiulotteisten keinotekoisten luuta korvaavien kudosteknologisten implanttien ky-
syntä kasvaa jatkuvasti. Luusovelluksiin tarkoitettuja skaffoldeja, joilla on avoin huokos-
rakenne, ei ole vielä tällä hetkellä markkinoilla. Bioaktiivisten lasiskaffoldien valmistus, 
joilla olisi sopiva huokoisuus, on ollut hyvin vaikeaa suurimmaksi osaksi nykyisten kau-
pallisten bioaktiivisten lasien suuren kiteytymistaipumuksen vuoksi, kun skaffoldeja yri-
tetään sintrata. [11] 
Bioaktiivisten lasien kehittämisen edellytyksenä on ymmärtää bioaktiivisten lasien tär-
keimpiä ominaisuuksia, jotka ovat niiden rakenne, bioaktiivisuus ja biohajoavuus. Lasi-
rakennetta ymmärtämällä voidaan muuttaa lasin koostumusta toivotun kaltaiseksi. Bio-
aktiivisuuden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään bioaktiivisen lasin käyttäytymistä ih-
miskehossa, sen sitoutumista luuhun ja sen vaikutusta luun regeneraatiolle. Bioaktiivisten 
lasien liukenemisominaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää, jotta saadaan tietoa kuinka 
materiaali käyttäytyy ja poistuu kehosta.  
2.3.1 Lasin ominaisuudet ja rakenne 
Lasi on rakenteeltaan amorfista, joten sillä ei ole kiderakenteelle tyypillistä säännöllistä 
hilarakennetta, eikä siten myöskään tarkkaa sulamispistettä. Amorfisuuden lisäksi lasin 
tyypillisiin ominaisuuksiin kuuluu sen lämpökäyttäytyminen. Laseilla on lämpöintervalli, 
jota kutsutaan lasisiirtymälämpötilaksi Tg, jolloin kiinteä lasi muuttuu viskoosiksi ai-
neeksi. Tätä muutosta kutsutaan lasisiirtymäksi, ja se tapahtuu, kun lämpötilaa nostetaan 
riittävästi. Moni lasin perusominaisuuksista, kuten sen lämpölaajenemiskerroin ja omi-
naislämpökapasiteetti, muuttuvat lasisiirtymän aikana. Lasisiirtymän vuoksi laseja voi-
daan yleensä muovata erilaisiin muotoihin, sillä kun lasia kuumennetaan, sen viskoosi-
suus kasvaa tasaisesti. [11] Lasi on materiaalina hyvin hauras, joten yleisesti ottaen lasin 
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mekaanisia ominaisuuksia ei pidetä hyvinä. Tämä onkin yksi bioaktiivisten lasien suu-
rimmista heikkouksista, ja tästä syystä niiden käyttö kuormaa kantavissa sovelluksissa on 
haasteellista [18].  
Lasi koostuu atomien verkostosta, jotka ovat sidoksissa toisiinsa happiatomeiden kautta 
muodostuneiden kovalenttisten sidosten avulla. Lasien pääasiallinen raaka-aine ja lasin 
rakenneverkon muodostaja on piidioksidi (SiO2), jota myös bioaktiiviset lasit yleensä si-
sältävät. Muita bioaktiivisten lasien pääkomponentteja ovat fosforin, kalsiumin ja natri-
umin oksidit, joiden keskinäiset suhteet vaikuttavat lasin ominaisuuksiin. Piidioksidipoh-
jaiset lasit muodostuvat, kun piidioksiditetraedrit liittyvät toisiinsa. Tavanomaista lasia 
pidetään yleensä melko inerttinä. Suurimman eron tavanomaisen lasin ja bioaktiivisen 
lasin ominaisuuksiin saa aikaan bioaktiivisen lasin avoimempi lasiverkosto. [5] 
Yleisesti ottaen lasin atomiverkosto muodostuu kolmesta eri tekijästä; lasiverkon muo-
dostajista (engl. network formers), lasiverkon muokkaajista (engl. network modifiers) 
sekä välittäjäoksideista (engl. intermediate oxides). Lisäksi lasin atomiverkostossa on 
myös niin kutsuttu silloittava happiatomi (engl. bridging oxygen), jolla tarkoitetaan hap-
piatomia, joka on kahden kationin välissä (esimerkiksi B tai Si) ja sitoutuneena niihin. 
Tämä sidos on hyvin vahva ja auttaa pitämään lasin amorfista lasirakennetta koossa. [5] 
Lasiverkon muodostajat, joita ovat bioaktiivisessa lasissa yleensä B2O3, P2O5 ja SiO2, ovat lasirakenteen ydin, sillä ne voivat muodostaa laseja yksinään. Tyypillisiä lasiverkon 
muokkaajia ovat alkalimetalli- ja maa-alkalimetallioksidit, kuten natrium- ja kalsiumio-
nit. Ne ovat komponentteja, jotka pystyvät muuttamaan lasirakennetta muuttamalla sil-
loittavia happiatomeja epäsilloittaviksi happiatomeiksi (engl. non-bridging oxygen). Täl-
löin happiatomi on sitoutuneena vain yhteen kationiin. Välittäjäoksidit voivat toimia la-
siverkon muokkaajina tai voivat käyttäytyä hieman lasiverkon muodostajan tavoin sulau-
tumalla lasirakenteen ytimeen.  Välittäjäionien lasin kidekenttään vaikuttavat ominaisuu-
det ovat siis lasiverkon muodostajien ja lasiverkon muokkaajien väliltä. Välittäjäionien 
lisääminen laseihin voikin vaikuttaa lasin ominaisuuksiin esimerkiksi vähentämällä lasin 
taipumusta kiteytyä. Ne voivat kuitenkin myös joissain tapauksissa mutkistaa lasiraken-
netta, koska niillä on kyky vaihtaa roolia lasirakenteen sisällä. [5] Kuvassa 1 on esitetty 
lasirakenteen perusta. 
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Kuva 1. Lasirakenteen perusta. Lasin atomiverkosto koostuu lasiverkon muodosta-jista, -muokkaajista ja välittäjäoksideista. Silloittavien happisidosten suhde epä-silloittaviin happisidoksiin vaikuttaa lasin rakenteeseen. [19] 

Edellä mainitut asiat vaikuttavat yhteen lasirakenteen tärkeimmistä ominaisuuksista, la-
siverkon kytkeytyneisyyteen (engl. network connectivity, NC). Tarkastelemalla lasin la-
siverkon kytkeytyneisyyttä saadaan paljon tietoa lasin bioaktiivisuudesta, sillä se vaikut-
taa lasin reaktiivisuuteen.  Lasiverkon kytkeytyneisyys kuvaa silloittavien happiatomien 
keskimääräistä määrää jokaista lasiverkon muodostajaelementtiä kohden. Sen perusteella 
voidaan päätellä lasirakenteen keskimääräistä polymerisaation astetta. Mitä enemmän sil-
loittavia happiatomeja on suhteessa lasiverkon muodostajaelementteihin, sitä suurempi 
on lasin lasiverkon kytkeytyneisyys. Lasin lasiverkon kytkeytyneisyyteen voidaan vai-
kuttaa lasiverkon muokkaajien lukumäärän kautta. Lasiverkon kytkeytyneisyys laskee la-
siverkon muokkaajia lisättäessä. Bioaktiivisten lasien lasiverkon kytkeytyneisyys on 
yleensä jossain kahden ja kolmen välillä. [5]  
Kun lasiverkon kytkeytyneisyys pienenee Na2O:CaO suhteen pysyessä vakiona, liukoi-
suus ihmiskehon nesteisiin kasvaa. Tämän vuoksi, jos tavoitteena on bioaktiivinen lasi, 
joka vapauttaa ioneja ja hajoaa kontaktissa ihmiskehon nesteiden kanssa, koostumusta, 
jossa on melko paljon lasiverkon muokkaajia, suositaan. Mitä suurempi lasiverkon kyt-
keytyneisyys on, sitä huonommin lasi liukenee, ja ajan kuluessa ihmiskehoon jää lasijää-
miä [20]. Nämä lasijäämät eivät tällöin pysty korvautumaan luulla. Lasiverkon kytkeyty-
neisyydellä on täten suuri vaikutus bioaktiivisten lasien ominaisuuksiin. Oikeanlaisen la-
siverkon muokkaajan valinta on tärkeää, sillä eri muokkaajat vaikuttavat lasin rakentee-
seen eri tavoin, vaikka lasiverkon kytkeytyneisyys pysyisikin samana kaikissa tapauk-
sissa. Esimerkiksi kationimuokkaajien sähkökentän varaus vaikuttaa lasiverkon ominai-
suuksiin. Lasitransitiolämpötila laskee ja kiteytymissuopeus kasvaa, kun Na2O:CaO 
suhde kasvaa. Tällöin lasista tulee myös kemiallisesti epästabiilimpi ja täten reaktiivi-
sempi. [21] 
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Puhtaan silikaattilasin lasiverkon kytkeytyneisyys on neljä. Näin suurella lasiverkon kyt-
keytyneisyydellä on merkittävä vaikutus silikaattilasien termisiin ominaisuuksiin. Kyt-
keytyneisyyden vuoksi silikaattilaseilla on hyvin korkea sulamispiste (1723 °C) ja lasi-
siirtymälämpötila (noin 1170 °C). Näitä lämpötiloja voidaan kuitenkin laskea lisäämällä 
lasiverkonmuokkaajaoksideja, jolloin myös lasiverkon kytkeytyneisyys pienenee. Lasi-
verkon kytkeytyneisyyden laskulla on kuitenkin myös haittapuolensa, sillä kuten edellä 
todettiin, lasitransitiolämpötilan laskiessa myös kiteytymissuopeus kasvaa. Tämän vuoksi 
lasiverkon kytkeytyneisyyttä laskettaessa lasi on vaikeampi pitää amorfisena, ja sitä on 
myös vaikeampi prosessoida korkeissa lämpötiloissa ilman kiteytymistä. [21] 
Yksi yleisimmistä bioaktiivisten lasien tuottamistavoista on raaka-aineiden sulattaminen 
kohotetussa lämpötilassa. Tämä alkaa usein raaka-aineiden valinnalla, punnitsemisella ja 
komponenttien sekoittamisella oikeassa suhteessa, jonka jälkeen poistetaan mahdolliset 
epäpuhtaudet homogeenisen lasisulan saavuttamiseksi. [19] Kaikki prosessointitavat 
huokoisten bioaktiivisten lasiskaffoldien valmistamista varten lasipartikkeleista hyödyn-
tävät sintrausta. Sintraus on menetelmä, jossa tuotetaan materiasta kiinteä kappale korke-
assa lämpötilassa. Lasikappaleita valmistettaessa sintrausparametrit on erittäin tärkeä va-
lita tarkkaan. Sintrauslämpötilan valinnalla voidaan vaikuttaa sintratun lasin huokoisuu-
teen ja amorfisuuteen. Lisäksi sen avulla voidaan vaikuttaa siihen, että rakenne pysyy 
kasassa ja lasi on käsiteltävissä. Kun sintratessa lämpötila nostetaan lasitransitiolämpöti-
lan (Tg) yli, lasi pääsee soljumaan paikallisesti, jolloin partikkelit pääsevät kiinnittymään 
yhteen. Lämpötilaa ei tulisi kuitenkaan nostaa kiteytymisen alkulämpötilaa (Tx) korke-
ammalle, jotta on mahdollista ylläpitää lasin amorfinen rakenne ja ominaisuudet. [11] 
2.3.2 Bioaktiivisuus 
Bioaktiivisten lasien bioaktiivisuus tarkoittaa sitä, että lasin ja kudoksen rajapinnassa ta-
pahtuu kemiallinen reaktio, jonka seurauksena muodostuu kerros, joka mahdollistaa lasin 
vuorovaikutuksen solujen ja kudosten kanssa [19]. Bioaktiiviset lasit koostuvat usein sa-
moista komponenteista kuin normaali inertti lasikin, mutta näiden komponenttien suhde 
on bioaktiivisessa lasissa erilainen. Normaali ikkunalasi on natronkalkkilasia, joka koos-
tuu sooda-kalkki-piidioksidi (Na2O-CaO-SiO2) komponenteista. [11] Bioaktiivisilla la-
seilla piidioksidipitoisuus on yleensä alle 60 mooliprosenttia, ne sisältävät paljon Na2O:a 
ja CaO:a, ja niillä on korkea CaO/P2O5-suhde. Näiden ominaisuuksien ansioista bioaktii-
visen lasin pinta on hyvin reaktiivinen ollessaan kosketuksissa fysiologisen liuoksen 
kanssa. [22] Tutkimukset ovat osoittaneet, että bioaktiivinen lasi stimuloi paremmin luun 
korjautumista kuin muut bioaktiiviset keraamit in-vivo-olosuhteissa [23].  
Luukudoksen muodostumista kutsutaan osteogeneesiksi. Bioaktiivisten lasien stimu-
loiman osteogeneesin perustana ovat bioaktiivisten lasien osteokonduktiiviset ja os-
teoinduktiiviset ominaisuudet. Tapahtumaa, jossa bioaktiivinen lasi sitoutuu ympäröi-
vään luukudokseen (osseointegroituu) ja edesauttaa uuden luukudoksen muodostumista 
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materiaalin pinnalle, kutsutaan osteokonduktioksi [11]. Kun bioaktiivinen lasi kohtaa fy-
siologisen liuoksen, lasi liukenee vähitellen, ja lasin pinnalle muodostuu ensimmäisten 
tuntien aikana hydroksiapatiittikerros (engl. hydroxy apatite, HA). Muodostunut apatiit-
tikerros on kemiallisesti ja rakenteellisesti hyvin samanlaista kuin luun mineraalifaasi, ja 
täten kudos voi muodostua suoraan sen pinnalle. [11] Tapahtumaa kutsutaan usein myös 
mineralisoitumiseksi. Muodostuva bioaktiivinen sidos skaffoldin ja kudoksen välillä on 
yhtä vahva tai vahvempi kuin alkuperäisessä luukudoksessa olevat sidokset [4]. In-vivo-
bioaktiivisuudeksi mielletäänkin usein hydroksiapatiittikerroksen muodostuminen fysio-
logisessa liuoksessa [18]. Apatiitti tarkoittaa kalsiumortofosfaattien ryhmää, joissa 
Ca3O2- voidaan vaihtaa hydroksidiksi (OH-) tai PO43-:ksi tai toisessa tapauksessa F- OH-
:ksi tai Sr2+ Ca2+:ksi. Mitä polymerisoituneempi lasi, sitä hitaammin apatiitti muodostuu, 
sillä sitä vähemmän lasista vapautuu ioneja. [5] Yleisesti ottaen, mitä suurempi on bio-
yhteensopivuus, sitä enemmän esiintyy osteokonduktiota [24].  
Osteoinduktioksi kutsutaan puolestaan tapahtumaa, jossa liuetessa vapautuvat aineet sti-
muloivat ympäröiviä kantasoluja erilaistumaan osteoblasteiksi (soluiksi, jotka tuottavat 
luuta) [11]. Kun bioaktiivinen lasi kohtaa fysiologisen liuoksen, se liukenee ajan kulu-
essa, jolloin terapeuttisesti aktiivisia ioneja vapautuu kontrolloidusti [5]. Liukenemistuot-
teet stimuloivat osteogeenisiä soluja muodostamaan luukudosta [4]. Lasin liuetessa muo-
dostuu myös lisää tilaa uuden kudoksen muodostumiselle. Bioaktiivisilla laseilla on myös 
antibakteerisia ominaisuuksia, ja viimeisimpien tutkimusten mukaan bioaktiivisella la-
silla on myös kyky edistää angiogeneesiä eli verisuonten uudismuodostusta [16]. 
2.4 Bioaktiivisten lasien kuvantaminen 
Luusovelluksiin tarkoitettujen implanttien tapauksessa on lähes välttämätöntä, että olisi 
mahdollista seurata helposti ja luotettavasti bioaktiivisen lasin liukenemista ja luun re-
generoitumista implantoinnin jälkeen. Nykyiset bioaktiiviset lasit ovat yleisesti ottaen lä-
pinäkyviä röntgensäteille, minkä vuoksi niitä on vaikea kuvantaa röntgentutkimuksella. 
Vaihtoehtoisia kuvantamisen menetelmiä on lähdetty etsimään muista optisen kuvanta-
misen menetelmistä. 
Optinen kuvantaminen on noussut viime vuosina nopeasti kasvavaksi alaksi tuottamaan 
sovelluksia muun muassa lääketieteellisen diagnostiikan sovelluskohteisiin. Viime vuo-
sina on tutkittu pysyvien luminesenssipartikkeleiden (engl. persistent luminescent parti-
cles) käyttöä optisina koettimina lääketieteellisen kuvantamisen ja biolääketieteen teknii-
kan käyttökohteisiin. [6] 
Pysyvä luminesenssi on ilmiö, jossa tietyt materiaalit emittoivat näkyvää valoa hyvin pit-
kään sen jälkeen, kun virityksen lähde on poistettu. Pysyvä luminesenssi tunnetaan myös 
pitkäkestoisena fosforenssina (engl. long-lasting phosphorence), jälkihehkuna tai termi-
sesti stimuloituna luminesenssina (engl. thermally stimulated luminescence). Materiaa-
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lissa olevat elektronit virittyvät korkeammalle energiatilalle absorboituneen energian seu-
rauksena. Viritystilan purkautuessa energiaa vapautuu fotoneina. Pysyvän luminesenssin 
tapauksessa elektronit jäävät (joskus hyvinkin pitkiksi ajoiksi) niin kutsuttuihin ener-
gialoukkuihin (engl. energy trap), joita voi olla muodostunut materiaaliin kiderakenteessa 
olevien defektien vuoksi [25]. Säteilyenergian varastoituminen näihin energialoukkuihin 
on nykytietämyksen mukaan syy pysyvän luminesenssin hitaaseen vaimenemiseen [26]. 
Virityksen lähde voi olla esimerkiksi näkyvää valoa, UV-säteilyä tai röntgensäteitä [6]. 
Jälkihehku voi kestää useita tunteja tai jopa päiviä [25]. Pysyvä luminesenssi joskus vir-
heellisesti sekoitetaan myös fosforenssiin, mutta ne ovat kaksi eri asiaa. Fosforenssin me-
kanismi on kuitenkin periaatteen tasolla sama kuin pysyvällä luminesenssilla. Ero on 
siinä, että pysyvässä luminesenssissa virittyneen elektronin elinikä loukussa on useita 
kertaluokkia fosforenssia pidempi [26]. Tämän ilmiön tunnettuja sovelluskohteita ovat 
esimerkiksi pimeässä loistavat maalit, joita on käytetty esimerkiksi hätäpoistumistiemer-
keissä ja pimeässä loistavissa leluissa.  
Kun esimerkiksi röntgenkuvantaminen perustuu siihen, että sekä säteilylähde että detek-
tori ovat kehon ulkopuolella, pysyvien luminesenssipartikkeleiden käytössä lähestymis-
tapa on toinen. Yleisellä tasolla ajatus pysyvien luminesenssipartikkeleiden käytöstä op-
tista kuvantamista varten on siinä, että säteilyn lähde olisi bioaktiivisessa lasissa itses-
sään, ja in-vivo-olosuhteiden ulkopuolella on optinen detektori havaitsemassa tätä sätei-
lyä. Yksi esimerkki kuvantamismenetelmästä, jolla saattaisi pystyä kuvantamaan pysyviä 
luminesenssipartikkeleita sisältäviä bioaktiivisia laseja in-vivo-olosuhteissa, on optinen 
projektio tomografia, OPT (engl. Optical projection tomography). 
Saarinen et al. [6] esittivät 2017 julkaistussa artikkelissa tiedettävästi ensimmäisen ker-
ran, että on pystytty valmistamaan pysyviä luminesenssipartikkeleita sisältäviä bioaktii-
visia lasikappaleita, joita voisi käyttää biofotonisina sensoreina seuraamaan implanttien 
liukenemista ja mineralisaatiota in-vivo-olosuhteissa. Pysyviä luminesenssipartikkeleita 
sisältäviä borosilikaatti- ja fosfaattipohjaisia bioaktiivisia lasikappaleita on valmistettu 
sintraamalla bioaktiivista lasia, johon on lisätty mikropartikkeleita, joilla on pysyvä lu-
minesenssiominaisuus. Jotta on mahdollista valmistaa pysyvästi luminoivia bioaktiivisia 
lasiskaffoldeja, ovat sintrauslämpötilat ja -kesto valittava hyvin tarkkaan. Saarinen et al. 
[6] ovat todenneet tutkimuksissaan, että bioaktiivisen lasin kiteytyminen, joka voi liittyä 
esimerkiksi korkeaan sintrauslämpötilaan tai pitkäkestoiseen sintraukseen bioaktiivisia 
lasikappaleita valmistettaessa, heikentää pysyviä luminesenssipartikkeleita sisältävien la-
sien luminesenssiominaisuuksia. Tällaisten lasikappaleiden pysyvät vihreän aallonpituu-
den luminesenssiominaisuudet vähenevät myös kosketuksissa kudosnestettä simuloivan 
liuoksen (engl. Simulated body fluid, SBF) kanssa. SBF on yleisesti tunnettu standardi-
liuos, joka jäljittelee mahdollisimman tarkasti ihmiskehon liuoksia. Luminesenssiominai-
suuksien väheneminen liittyy sintrattujen lasikappaleiden liukenemiseen ja Ca-P-kerrok-
sen muodostumiseen SBF-liuoksessa. Jotta tällaisia laseja voitaisiin käyttää biofotonisina 
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sensoreina in-vivo-mineralisaation, ja täten myös luukudoksen regeneroitumisen seuraa-
miseen, tulisi pysyvien luminesenssiominaisuuksien vähittäinen heikkeneminen lasin mi-
neralisaation myötä tuntea hyvin.  
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3. BOROSILIKAATTILASI B50 
Yleisimmin tunnetut bioaktiiviset lasit voidaan jakaa silikaatteihin, fosfaatteihin ja bo-
raatteihin. Lisäksi on olemassa näiden lasisysteemien sekoituksia, kuten fosfosilikaatteja 
ja borosilikaatteja. Tämän kandidaatintyön perustana on borosilikaattilasi B50. B50-lasin 
kompositio on 26,925 SiO2 – 26,925 B2O3 – 22,66 Na2O – 1,72 P2O5 – 21,11CaO (moo-

liprosentteina). B50-lasi on muunnos kaupallisesta S53P4:stä, BonAlive (BonAlive Bio-
materials Ltd, Turku, Finland) -lasista. B50:n lasikompositiossa 50 % BonAlivessä esiin-

tyvästä SiO2:sta on korvattu B2O3:lla. BonAlive sai Euroopassa luvan ortopediseen käyt-
töön luusiirteen korvaajana vuonna 2006 [4]. Aiemmissa tutkimuksissa [6, 7] on todettu 
B50-lasilla olevan potentiaaliset ominaisuudet kudosteknologista käyttöä varten. Näiden 
hyvien ominaisuuksien ymmärtämistä varten tässä luvussa käydään läpi silikaattien, bo-
raattien ja borosilikaattien ominaisuuksia ja jätetään fosfaattilasit käsittelemättä.  
On tärkeää, että biologisissa olosuhteissa lasi ei hajoa ennen kuin luu ehtii regeneroitu-
maan. Toisaalta usein halutaan, että bioaktiivinen lasi hajoaisi ihmiskehossa ajan kuluessa 
riittävän nopeasti ja kokonaan, jottei ihmiskehoon jäisi bioaktiivista lasia. Ideaalitilan-
teessa bioaktiivisen lasin hajoamisnopeus vastaisi luun uudistumisnopeutta. Tämän 
vuoksi on tärkeää miettiä, miten lasin koostumus vaikuttaa bioaktiivisen lasin ominai-
suuksiin ja miten koostumusta voisi muokata sellaiseksi, että lasin ominaisuudet olisivat 
halutun kaltaiset. Halutut liukenemisominaisuudet ja se, kuinka lasin toivottaan korvau-
tuvan uudella luukudoksella vaihtelevat kliinisen sovelluskohteen mukaan, joten käyttö-
kohde vaikuttaa eniten sopivan bioaktiivisen lasin koostumuksen valintaan. [11] 
Bioaktiivisen lasin atomirakenne määrittelee kaikki sen materiaaliset ominaisuudet, joista 
mainittakoon esimerkiksi bioaktiivisuus, liukenemisnopeus ja täten myös hydroksiapa-
tiittikerroksen muodostumisnopeus bioaktiivisen lasin pinnalle sekä termiset ominaisuu-
det. Erityisesti silikaattiverkoston kytkeytyneisyydellä on suuri vaikutus. Lasiverkosto, 
jossa on paljon silloittavia happisidoksia, on hyvin pysyvä fysiologisessa liuoksessa. Mitä 
suurempi on silikaatin osuus lasista, sitä vahvemmin kytkeytynyttä lasi on. [11] 
3.1 Silikaatit 
Silikaattilasien perimmäinen rakenteellinen yksikkö on piiatomi, jota ympäröi tetraedri-
sesti kolme happiatomia muodostaen SiO4-tetraedrin. Tämä SiO4-tetraedri voi olla kul-
miensa kautta kytkeytyneenä maksimissaan neljään toiseen SiO4-tetraedriin. [21] Nämä 
kovalenttiset, Si-O-Si-sidokset tetraedrien välillä ovat silloittavia happiatomisidoksia. 
Yleisesti ottaen silikaattilaseissa olevia lasiverkon muokkaajia ovat natrium ja kalsium 
[10]. Nämä ionit häiritsevät lasirakennetta muodostamalla epäsilloittavia happiatomi-



14 
sidoksia, kuten Si-O- +Na-sidoksia [10]. Silikaattilasiverkosto on hyvin kestävä ihmiske-
hon nesteissä, sillä se sisältää suuren määrän silloittavia happiatomeita. Suuri kytkeyty-
neisyys johtuu suuresta silikaattipitoisuudesta. Mitä enemmän muokkaajia lasiin lisätään, 
sitä pienempi on lasin lasiverkon kytkeytyneisyys, ja täten myös lasi hajoaa helpommin 
ja on todennäköisesti bioaktiivisempi. [11]  
Bioaktiivisten silikaattilasien kykyä muodostaa sidoksia kudosten kanssa voidaan selittää 
niiden kyvyllä muodostaa hydroksiapatiittikerros pinnalleen kontaktissa fysiologisen liu-
oksen kanssa. Larry Hench esitti ensimmäisenä viisivaiheisen bioaktiivisten silikaattila-
sien liukenemis- ja luuhun kiinnittymismekanismin [18]. Bioaktiivisessa lasissa on paljon 
alkalimetalli- ja maa-alkalimetalli-ioneja, kuten kalsium- ja natriumioneja [11]. Mekanis-
min ensimmäisessä vaiheessa, kun bioaktiivinen lasi kohtaa fysiologisen liuoksen, nämä 
metallikationit irtoavat lasin pinnasta ja korvautuvat biologisessa liuoksessa olevilla H+- 
ja H3O+-ioneilla [18]. Tällöin muodostuu silanolisidoksia (Si-OH) lasin pinnalle (vaihe 
2) [10]. Tämän seurauksena liuoksen pH nousee, sillä liuokseen jää tällöin ylimäärin hyd-
roksyyli-ioneja (OH-) [21]. Liuoksen suuren hydroksyyli-ionikonsentraation vuoksi si-
loksaanisidoksia (Si-O-Si) katkeaa lasin rajapinnassa ja tällöin lasista liukenee piidioksi-
dia piihapon (Si(OH)4) muodossa liuokseen [18]. Tällöin lasin rajapintaan jää myös en-
tistä enemmän Si-OH-yhdisteitä [11]. Mekanismin kolmannessa vaiheessa lasin pinnan 
läheisyydessä olevat Si-OH-ryhmät kondensoituvat ja piidioksidigeeli (engl. silica rich 
layer) polymerisoituu lasin pinnalle [10]. Neljännessä vaiheessa biologisessa liuoksessa 
luonnostaan esiintyvät kalsium- ja fosfaatti-ionit tulevat liuoksessa esiin pH:n nousun 
johdosta [11]. Myös lasissa olevat Ca2+- ja PO43--ionit siirtyvät lasin pinnalle piidioksidi-
geelin läpi. Lasista itsestään ja liuoksesta tulevat Ca2+- ja PO43--ionit muodostavat amor-
fisen kalsiumfosfaatti (Ca-P) -kerroksen piidioksidigeelin päälle. [10] Viimeisessä vai-
heessa tämä amorfinen kerros kiteytyy yhdessä liuoksesta tulevien [CO3]2--ionien kanssa 
muodostaen HA-kerroksen. Nämä reaktiot lasin pinnalla tapahtuvat ensimmäisen 12–24 
tunnin aikana sen jälkeen, kun lasi on kohdannut fysiologisen liuoksen. [18] 
Lasikoostumus vaikuttaa eniten siihen, kuinka nopeasti HA-kerros muodostuu ja kuinka 
luuhun sitoutuminen tapahtuu. Kuten jo aikaisemmin todettiin, mitä vähemmän piidiok-
sidia lasi sisältää, sitä löyhempi on lasiverkosto ja sitä alttiimpi se on liukenemiselle. Täl-
löin yllä mainitut reaktiovaiheet tapahtuvat nopeammin. [10] 
Silikaattilasien liukeneminen on hidasta, sillä piidioksidigeelin muodostumisen vuoksi 
lasi ei ole suorassa kontaktissa HA-kerroksen kanssa. Tällöin kaiken piidioksidin, joka ei 
ole mukana muodostamassa piidioksidigeeliä, tulisi penetroitua piidioksidigeelin läpi en-
nen kuin se voisi liueta fysiologiseen liuokseen. Mikäli tavoitellaan lasin täydellistä liu-
kenemista, se kestää hyvin pitkään. Tämä melko hidas liukenemiskinetiikka on silikaat-
tilasien merkittävä heikkous, kun halutaan bioaktiivisen lasin täydellistä konversiota hyd-
roksiapatiitiksi ja lasin sitoutumista luuhun. [11] Kliinisissä kokeissa bioaktiivisten lasien 
jäämiä on löydetty jopa 14 vuotta implantoinnin jälkeen [20]. Tämä antaa juuri viitteitä 
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siitä, että bioaktiivinen silikaattilasi ei ole päässyt liukenemaan vapaasti, jolloin myös-
kään luukudos ei ole voinut täysin korvata materiaalia. Liukenemiskinetiikalla on siis 
merkittävä vaikutus lasin bioaktiivisuuteen. Yli 60 % SiO2:ta sisältävät sulatusmenetel-
mällä valmistetut (engl. melt-derived) lasit ovatkin bioinerttejä, eivätkä siis sitoudu luu-
hun.  
Lasiverkon suuren kytkeytyneisyyden vuoksi silikaattilaseilla on suuri taipumus kiteytyä, 
kun niitä lämpökäsitellään (sintrataan). Bioaktiivisia laseja prosessoitaessa olisi kuitenkin 
toivottavaa, että lasi pysyisi amorfisena eikä kiteytyisi, sillä lasin ominaisuuksien, kuten 
bioaktiivisuuden, arviointi ja kontrollointi on vaikeampaa lasin kiteytyessä, ja joissain 
tapauksissa kiteytyminen heikentää lasin bioaktiivisuutta. Tällöin on myös vaikeampi 
tuottaa paljon samanlaisia laseja, sillä niiden ominaisuudet eroavat kiteytymisen asteen 
mukaan. 
3.2 Boraatit 
Boraattipohjaisia laseja voidaan valmistaa korvaamalla osittain tai jopa kokonaan sili-
kaattilasien SiO2 B2O3:lla [3]. Bioaktiivisissa boraattilaseissa pääkomponenttina toimii 
B2O3, ja lisäksi ne voivat sisältää erilaisia määriä alkalimetalleja, maa-alkalimetalleja ja 
siirtymämetalleja. Lisäksi, kuten kaikissa bioaktiivisissa laseissa, jotka muodostavat 
HA:ta, täytyy mukana olla myös kalsiumia. [11] Boorin koordinaatioluku on kolme, joten 
sen päärakenneyksikkö on BO3-kolmio. Verrattuna silikaatteihin, joiden liukenevuus on 
heikkoa vahvojen SiO2-sidosten johdosta, ovat B-O-sidokset paljon heikompia, ja tästä 
syystä boraatti liukenee helpommin ja nopeammin ihmiskehoon [11]. Toisin kuin sili-
kaattilasit, jotka muodostavat silikaattirikkaan pintakerroksen, bioaktiiviset boraattilasit 
eivät muodosta boraattirikasta kerrosta (tai boraattigeeliä). Ne muodostavat HA-kerrok-
sen suoraan reagoimattoman lasin pinnalle [11]. Lukuun ottamatta sitä, että SiO2-rikasta 
kerrosta ei muodostu, boraattilasien konversio HA:ksi tapahtuu samanlaisen prosessin 
kautta kuin yllä kuvattiin silikaattilaseille [16]. Koska diffuusiokerrosta lasin pinnan ja 
HA:n välille ei muodostu, boraattilasit reagoivat täysin siten, että liukenemisnopeudessa 
ei tapahdu merkittävää hidastumista ajan kuluessa [11]. 
Kuten muutkin bioaktiiviset lasit, myös boraattilasit tukevat sekä solujen lisääntymistä ja 
erilaistumista että kudoksen muodostamista in-vivo-olosuhteissa. Boorin myrkyllisyy-
destä boori-ionien vapautuessa elimistöön on ollut arveluita. On kuitenkin todettu, että 
in-vivo-olosuhteissa myrkyllisyys on minimaalista [27]. On kuitenkin huomattava, että 
liian suuri boorikonsentraatio heikentää solujen lisääntymistä (engl. proliferation). Tut-
kimuksissa on todettu, että kontrolloidusti vapautuvalla boraatilla on osteogeenisten omi-
naisuuksien lisäksi myös angiogeenisiä ominaisuuksia [3]. Booripitoisia bioaktiivisia la-
seja voidaan sintrata alemmissa lämpötiloissa kuin puhtaita silikaattilaseja, eivätkä ne ki-
teydy yhtä helposti [18]. 
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3.3 Borosilikaatit 
Silikaattilasien huonoja puolia ovat niiden termiset ominaisuudet sekä liian hidas konver-
sio hydroksiapatiitiksi piidioksidigeelin muodostumisen vuoksi. Boraattilasien heikkous 
puolestaan on se, että liian suuri boraattikonsentraatio johtaa solujen heikkoon lisäänty-
miseen. Borosilikaattilaseissa pyritään yhdistämään sekä boraattien että silikaattien hyvät 
ominaisuudet, samalla minimoiden niiden heikkoudet. Korvaamalla silikaattilasien SiO2 osittain B2O3:lla voidaan valmistaa borosilikaatteja. Borosilikaattilasien on todettu re-
generoivan luuta tehokkaammin, kuin puhtaat silikaattilasit [16]. Borosilikaattien liuke-
neminen on nopeampaa ja täydellisempää kuin silikaattilasien liukeneminen. Muokkaa-
malla tämä suhde sopivaksi voi olla jopa mahdollista saavuttaa sellainen borosilikaatin 
hajoamisnopeus, joka vastaa luun uusiutumisnopeutta [16]. Myös borosilikaattilasien ter-
miset ominaisuudet ovat parempia puhtaisiin silikaattilaseihin verrattuna. 
B50-lasilla on todettu olevan yllä mainitun kaltaiset borosilikaattilasin hyvät ominaisuu-
det. Sillä on lupaavat termiset ominaisuudet, jotka mahdollistavat sintrauksen samalla yl-
läpitäen amorfisen rakenteen [6]. Lisäksi se liukenee melko kontrolloidusti, ja se muuntuu 
HA:ksi nopeammin ja täydellisemmin kuin pelkkä silikaattilasi. Sillä on myös tyydyttävä 
solutason aktiivisuus. [7, 28] 
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4. MATERIAALIT JA MENETELMÄT 
Tämän työn pääasiallisena tarkoituksena oli tutkia, miten luminesenssipartikkelien lisää-
minen B50-lasiin vaikuttaa lasin muihin ominaisuuksiin. Työtä varten valmistettiin kah-
denlaisia näytteitä: B50-näytteitä, jotka sisälsivät yhden massaprosentin luminesenssipar-
tikkeleita sekä referenssiksi B50-näytteitä ilman luminesenssipartikkeleita. Pysyviä lumi-
nesenssipartikkeleita sisältäviä näytteitä valmistettiin lisäämällä 1 m-% kaupallisia 
SrAl2O4-mikropartikkeleita valmiiden B50-lasipartikkeleiden sekaan. Nämä sintrattiin 
yhtenäiseksi lasinäytteeksi, jossa oli pysyviä luminesenssi SrAl2O4:Eu2+,Dy3+-mikropar-
tikkeleita.  Nämä mikropartikkelit emittoivat vihreän valon aallonpituutta vielä kymme-
niä tunteja säteilylle altistumisen jälkeen [6]. Näihin luminesenssipartikkeleita sisältäviin 
näytteisiin viitataan tekstissä jatkossa LB50-näytteiksi.  
Tavoitteena oli valmistaa skaffoldeja, joiden vaatimuksina oli, että lasin tulee pysyä 
amorfisena sintrauksen yhteydessä, ja lasin tulee muuttua ainakin lähes täysin hydrok-
siapatiitiksi ihmiskehon olosuhteissa ilman liiallista boorin vapautumista. Lisäksi näyt-
teitä täytyy pystyä käsittelemään ilman murenemista, ja näytteiden huokoisuuden tulee 
olla vähintään 50 %. Molemmille näytesarjoille suoritettiin tismalleen samat rinnakkaiset 
kokeet, joissa analysoitiin näytteiden termisiä ominaisuuksia sekä liukenemisominai-
suuksia SBF-liuoksessa. 
4.1 B50-lasin valmistus 
B50-lasia valmistettiin käyttäen raaka-aineena hiekan seoksia (99,4 % puhdasta SiO2:ta) 
ja analyyttisiä määriä Na2CO3:a, H3BO3:a, CaCO3:a ja CaHPO4 2H2O:ta. Lasi sulatettiin 
platinaupokkaassa sulatusuunissa. Uunin lämpötila nostettiin huoneen lämpötilasta 600 
°C:een ~40 °C/min lämmitysnopeudella, ja lasisulan annettiin stabiloitua tässä lämpöti-
lassa 30 minuutin ajan. Tämän jälkeen lasi kuumennettiin 850 °C:een ~17 C°/min läm-
mitysnopeudella, jossa sen annettiin olla 30 minuuttia. Lopuksi lasi kuumennettiin 1250 
°C:een ~20 °C/min lämmitysnopeudella, jossa sitä pidettiin 45 minuuttia. Tämän jälkeen 
lasisula kumottiin grafiittimuottiin. Lasi lämpökäsiteltiin lämpökäsittelyuunissa 400 
°C:ssa neljä tuntia lasirakenteeseen jääneiden jännitteiden poistamiseksi, jonka jälkeen 
sen annettiin jäähtyä yön yli huoneen lämpötilaan. Sulattamisen jälkeen lasi murskattiin 
ensin morttelissa, ja se siivilöitiin partikkelikokoon 150–250 µm.  
4.2 Näytteiden valmistus 
Skaffoldinäytteet valmistettiin sintraamalla. Jotta sintraus voidaan tehdä onnistuneesti, 
tulee lasikomposition lämpökäyttäytyminen tuntea. Sintrauslämpötilojen määrittämistä 
varten hyödynnettiin DTA (engl. Differential thermal analysis) -koetta. DTA-kokeessa 
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käytettiin 150–250 µm:n kokoisia B50-lasipartikkeleita. DTA:n perusteella voitiin mää-
rittää lasitransitiolämpötila (Tg), kiteytymisen alkupiste (Tx) ja kiteytymispiikki (Tp). La-
sitransitiolämpötila määritettiin kuvaajan ensimmäisen endotermisen käännekohdan koh-
dalta, kiteytymisen alkupiste määritettiin kiteytymispiikin alkukohdasta ja kiteytymis-
lämpötila eksotermisen piikin korkeimmasta kohdasta.  
Sintraus tapahtui käyttämällä ruostumattomasta teräksestä valmistettua muottia, jossa oli 

boorinitridillä päällystettyjä sylinterin muotoisia reikiä. Boorinitridin tarkoituksena on 

estää lasin tarttuminen muottiin. Molemmista kompositioista punnittiin noin 150 mg:n 

näytteitä, joista jokainen laitettiin omaan reikäänsä muotissa. LB50-näytteitä valmistet-

tiin punnitsemalla yksi massaprosentti pysyviä luminesenssimikropartikkeleita ja sekoit-

tamalla mikropartikkelit lasipartikkeleiden joukkoon pienessä eppendorfputkessa, jotta 

luminesenssipartikkelit jakautuvat tasaisesti näytteeseen. Tämän jälkeen luminesenssi-

partikkeleita sisältävä lasijauhe lusikoitiin varovasti muottiin, jotta partikkelit pysyivät 

sekaisin. B50- ja LB50-näytteiden valmistuksessa ainoana erona oli siis LB50:n kohdalla 

lasipartikkeleiden sekaan lisätyt luminesenssipartikkelit. Optimaalisen sintrauslämpöti-
lan löytämiseksi testinäytteitä sintrattiin Tx-lämpötilassa, Tx-20 °C, Tx-40 °C, Tx-60 °C, 
Tx-80 °C, Tx-100 °C ja Tx-110 °C:n lämpötilassa. Näytteitä sisältävä muotti siirrettiin 

lämpökäsittelyuuniin, jossa näytteet sintrattiin 555 °C:n lämpötilassa tunnin ajan. Muotti 

näytteineen otettiin pois uunista, kun uuni oli jäähtynyt huoneen lämpötilaan. Valmiiksi 

sintratut näytteet irrotettiin varovasti muotista. B50- ja LB50-näytteitä sintrattiin kaksi-

toista kappaletta kutakin. 
4.3 Huokoisuuden määrittäminen 
Näytteiden huokoisuus määritettiin punnitsemalla sintratun näytteen massa ja arvioimalla 
skaffoldin tilavuus. Tilavuus määritettiin mittaamalla työntömitalla skaffoldin korkeus 
kolmesta kohtaa ja laskemalla niiden keskiarvo sekä mittaamalla skaffoldin leveys kol-
mesta kohtaa ja laskemalla niiden keskiarvo. Skaffoldi approksimoitiin olevan ympy-
rälieriön muotoinen, ja tilavuus laskettiin käyttämällä ympyrälieriön tilavuuden kaavaa 
(1) 

𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ,      (1) 
jossa r on skaffoldin keskimääräinen säde ja h skaffoldin keskimääräinen korkeus. Tila-
vuuden ja massan avulla saatiin laskettua skaffoldin arvioitu tiheys kaavalla (2) 

𝜌 =
𝑚

𝑉
.      (2) 

Tiheyden avulla laskettiin skaffoldin arvioitu huokoisuus kaavalla (3) 
𝐻𝑢𝑜𝑘𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 =

𝜌𝑛ä𝑦𝑡𝑒

𝜌𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛
∗ 100 % .        (3) 
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Kaikkien kahdentoista näytteen huokoisuuden keskiarvo laskettiin sekä B50- että LB50-
näytteille, jotta saatiin kokonaiskuva näytteiden arvioidusta huokoisuudesta.  
4.4 In-vitro-testaus ja lasin rakenne 
In-vitro-testaus suoritettiin SBF-liuoksessa. SBF valmistettiin seuraamalla protokollaa, 
jonka Kokubo et al. [29] ovat laatineet. Liuoksen pH mukautettiin 7,4:ään ja lämpötila 37 
°C:seen, jotka vastaavat ihmiskehon vastaavia ominaisuuksia. Valmiit B50- ja LB50-la-
sinäytteet (n=3) upotettiin SBF-liuokseen 6, 24, 48 ja 72 tunnin ajaksi sekä yhden ja kah-
den viikon ajaksi. Näitä aikoja kutsutaan aikapisteiksi. 0 tunnin aikapisteellä tarkoitetaan 
puhdasta SBF-liuosta heti liuoksen valmistamisen jälkeen. Molemmille näytesarjoille oli 
kontrollinäyte. Kontrollinäytteellä tarkoitetaan näytettä, joka sisältää pelkkää SBF-liu-
osta. Lasia punnittiin 150 mg 100 ml SBF-liuosta kohden, ja näytteet upotettiin liuokseen.  
Näytteitä säilytettiin 37 °C inkuboivassa kaapissa, jossa näytteitä sekoitettiin 100 RPM:n 
kierrosnopeudella. Jokaisen aikapisteen kohdalla, kyseisen aikapisteen näytteiden pH mi-
tattiin 37 ± 4,0 °C:n lämpötilassa, ja näytteet laimennettiin 1:9 1 M HNO3-liuoksella.  
Laimennokset analysoitiin käyttäen ICP-OES:ää (engl. Inductively coupled plasma opti-
cal emission spectrometry).  Sen avulla analysoitiin liuoksen ionikonsentraatiota ajan 
funktiona. Analysoidut elementit ja aallonpituudet, joita käytettiin mittauksessa, olivat P 
(253,561 nm), Sr (460,733 nm), Si (250,690 nm), Ca (422,673 nm), B (249,772 nm) ja 
Mg (279,553). 
B50- ja LB50-laseista tehtiin lisäksi toisetkin näytesarjat, joissa molempia näytteitä upo-
tettiin SBF-liuokseen jälleen viiden eri aikapisteen ajaksi (6 t, 24 t, 48 t, 1 vk ja 2 vk). 
Jokaisen aikapisteen jälkeen lasipartikkelit otettiin pois liuoksesta ja huuhdeltiin eta-
nolilla hydrolyysireaktion pysäyttämiseksi. Lasipartikkeleita kuivattiin yön yli +37 °C:n 
lämpötilassa inkubaattorissa, ja kuivana ne jauhettiin keraamisessa morttelissa. Lasit ana-
lysoitiin FTIR-spektroskopialla (engl. Fourier transform infrared spectroscopy). 
Röntgendiffraktiolla (engl. XRD, X-ray diffraction) analysoitiin näytteiden amorfisuutta.  
Analyysi suoritettiin liuottamattomille B50- ja LB50-näytteille. Lisäksi analyysi suoritet-
tiin molemmille näytteille sen jälkeen, kun ne olivat olleet upotettuina SBF-liuokseen 
kahden viikon ajan 
4.5 LB50-näytteiden luminesenssiominaisuuden analysointi 
Sintratuista LB50-näytteistä haluttiin selvittää, ilmeneekö luminesenssiominaisuus näyt-
teissä. Lisäksi haluttiin selvittää, ovatko luminenssipartikkelit levinneet näytteeseen ta-
saisesti, ja kuinka nopeasti emissio heikkenee säteilylähteen poistumisen jälkeen. Lisäksi 
haluttiin selvittää kuinka luminesenssiominaisuudet muuttuvat näytteiden liuetessa SBF-
liuoksessa.  
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Käsittelemättömiä LB50-näytteitä pidettiin normaalin loisteputkilampun valon alla 15 
minuuttia. Tämän jälkeen valot sammutettiin, ja näytteistä otettiin kuvia järjestelmäka-
meralla, johon oli asetettu sopivat pimeäkuvausasetukset. Kuvat otettiin 0 minuuttia, 10 
minuuttia ja 15 minuuttia valojen sammuttamisen jälkeen. Kuvaus suoritettiin tilassa, 
joka oli suotuisa reaktioiden tutkimiseen pimeässä. Edellä kuvattu toistettiin myös näyt-
teille, jotka olivat olleet upotettuina kaksi viikkoa SBF-liuoksessa.  
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5. TULOKSET 
Tässä luvussa perehdytään B50- ja LB50-lasinäytteiden analyyseista saatuihin tuloksiin. 
Lasinäytteiden tulokset käsitellään rinnakkain, jotta saadaan käsitys siitä, miten lumi-
nesenssipartikkelit vaikuttivat B50-lasin ominaisuuksiin.  
5.1 Sintrattujen lasinäytteiden yleiset ominaisuudet 
B50-lasin DTA-kuvaaja ja määritettävät lämpötilapisteet on esitetty kuvassa 2. B50-lasin 
lasitransitiolämpötila (Tg) on 508 °C (± 3 °C), kiteytymisen alkupiste (Tx) on 645 °C (± 
3 °C) ja kiteytymispiikki (Tp) 733 °C (± 3 °C). LB50-lasin vastaavien ominaisuuksien 
oletettiin olevan samat, sillä pysyvien luminesenssipartikkelien osuus koko lasin koostu-
muksesta oli minimaalinen. 

 
Kuva 2. B50-lasin DTA-analyysi. 

Sintrauslämpötilan havaittiin olevan optimaalisin Tx-100 °C ja Tx-110 °C välillä. Lopul-
liseksi sintrauslämpötilaksi valittiin 555 °C. 555 °C:een sintrauslämpötilassa näytteet py-
syivät kasassa, eivätkä murentuneet huomattavasti käsiteltäessä. Ennen sintrausta näyt-
teiden massa oli noin 150 mg, mutta sintrauksen jälkeen näytteiden massa oli yleensä 
muutama kymmenen milligrammaa pienempi, sillä lasinäytteitä oli mahdotonta saada 
pois sintrausmuotista ilman, että ne murenivat edes hieman. Lasinäytteiden huomattiin 
myös madaltuvan hieman muotissa sintrauksen yhteydessä.  
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Aiempien tutkimusten [7] perusteella B50-lasiskaffoldien teoreettiseksi tiheydeksi on las-
kettu 2,61 g/cm3. Teoreettista tiheyttä käytettiin laskemaan näytteiden huokoisuus kaa-
valla (3). 555 °C:ssa sintrattujen B50-näytteiden keskiarvoinen huokoisuus, joka lasket-
tiin kaikkien kahdentoista näytteen keskiarvona, oli 54 ± 2 %. Vastaavasti sintrattujen 
LB50-näytteiden keskiarvoinen huokoisuus oli 50 ± 4 %. Kuvassa 3 on esitetty esimerk-
kinä yksi valmiista näytteistä ennen liuotusta SBF-liuokseen.  

 
Kuva 3. Sintrattu LB50-näyte ennen liuotusta SBF-liuokseen. 

5.2 SBF-liuokseen liuenneiden näytteiden röntgendiffraktio 
Röntgendiffraktioanalyysin avulla pyrittiin saamaan tietoa materiaalin amorfisuudesta. 
Analyysi suoritettiin sekä liuottamattomille että kaksi viikkoa SBF-liuoksessa liuotetuille 
B50- ja LB50-näytteille. Kaikki näistä analyyseista saadut röntgendiffraktiokuviot on esi-
tetty samassa kuvaajassa kuvassa 4. 

 
Kuva 4. B50- ja LB50-lasin röntgendiffraktiokuvaajat ennen ja jälkeen upotuksen SBF-luokseen. 

Kuvaajasta huomataan, että liuottamattomien LB50- ja B50-näytteiden kuvaajat koostu-
vat muutamasta melko leveästä huipusta. Kaksi viikkoa SBF-liuoksessa upoksissa ollei-
den LB50- ja B50-näytteiden kuvaajissa nähdään hieman terävämmät huiput kuin mitä 
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liuottamattomien näytteiden tapauksissa oli nähtävissä. Liuottamattomien näytteiden 
melko leveät huiput indikoivat, että näytteet ovat luultavimmin pysyneet sintratessa aina-
kin lähes amorfisina. Huippujen terävöityminen upoksissa olevien näytteiden tapauksessa 
saattaisi indikoida, että näytteet sisälsivät kiteistä materiaalia. 
5.3 In-vitro-reaktiivisuus 
Kaikki sintratut näytteet olivat upotettuina SBF-liuokseen kuudesta tunnista kahteen viik-
koon. Lasien liukenemista arvioitiin tulkitsemalla pH:n muutoksia ja ionikonsentraatioi-
den muutoksia SBF-liuoksissa. Kuva 5 esittää SBF-liuoksen pH:n muutoksen immersio-
ajan funktiona. Kaikki pH-arvot mitattiin 37 ± 4,0 °C lämpötilassa. Kuvaajassa on sekä 
B50-näytteiden SBF-liuoksen pH immersioajan funktiona että LB50-näytteiden SBF-liu-
oksen pH immersioajan funktiona. Kuvaajassa on myös pelkän SBF-liuoksen (kontrolli-
näyte) pH ajan funktiona. 

 
Kuva 5. B50-lasia sisältävän ja LB50-lasia sisältävän SBF-liuoksen pH immersio-ajan funktiona. pH mitattiin arviolta 6, 24, 48, 72, 168 ja 336 tuntia upotuksen aloituksen jälkeen.  

Kuvasta 5 huomataan, että molempien lasikompositioiden tapauksessa liuoksen pH nou-
see aluksi melko nopeasti. pH:n nousu hidastuu noin 72 tunnin immersioajan jälkeen ja 
hidastuu entisestään noin yhden viikon immersioajan jälkeen. pH:n nousu indikoi, että 
liuoksessa on enemmän liukenemistuotteita, joka johtuu lasista liukenevista ioneista. pH 
nousee usein liukenevien ionien vaikutuksesta, sillä usein liukenee suuria määriä alkali- 
ja maa-alkalimetalleja. Aluksi pH nousee nopeasti, joka indikoi, että lasin ja SBF-liuok-
sessa olevien protonien välillä tapahtuu paljon kationien vaihtoa. pH:n nousun hidastu-
minen vastaavasti indikoi, että liukenemisreaktio hidastuu. pH-käyrä nousee vielä kah-
denkin viikon upotusajan kohdalla, joka viittaa siihen, että liukenemista tapahtuu yhä sil-
loin, ja liukenemisprosessi on vielä kesken. Kontrolliliuoksen pH pysyy koko mittauksen 
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ajan melko vakiona, joka oli oletettavissa, sillä kontrolliliuokseen ei laitettu näytettä. Sekä 
B50- että LB50-lasien pH-käyrät vastaavat pääosin toisiaan. 
5.4 ICP-OES 
ICP-OES:n avulla määritettiin SBF-liuoksen ionikonsentraatiota näytteiden immersio-
ajan funktiona. Kokeessa haluttiin selvittää luminesenssipartikkelien vaikutus B50-lasin 
liukenemiseen. ICP-OES:n avulla analysoitiin P-, Sr-, Si-, Ca-, B- ja Mg-ionikonsentraa-
tioita liukenemisliuoksessa. Kuva 6 esittää lasia sisältämättömän kontrolliliuoksen io-
nikonsentraatioita ajan funktiona.  Kuva 7 esittää B50-näytteestä ja kuva 8 LB50-näyt-
teestä liukenevien Si-, B-, Ca- ja P-ionien konsentraatioita SBF-liuoksessa ajan funktiona. 
Näytteiden kuvaajien nolla-aikapiste näyttää SBF-liuoksen ionikonsentraation juuri en-
nen kuin lasinäyte on upotettu liuokseen. 

 
Kuva 6. Kontrollinäytteen ICP-OES kuvaaja.  
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Kuva 7. B50-näytteen ICP-OES kuvaaja. 

 

 
Kuva 8. LB50-näytteen ICP-OES kuvaaja. 

Kuvista 7 ja 8 huomataan, että B50-näytteiden ja LB50-näytteiden kuvaajat ovat hyvin 
samankaltaiset. Kuvaajat ovat tyypillisiä bioaktiivisille laseille, sillä tyypillisesti on näh-
tävissä, että Ca-ionin konsentraatio SBF-liuoksessa kasvaa ensin, jonka jälkeen konsent-
raatio pienenee tai pysyy muuttumattomana. Samalla P-ionin konsentraatio usein piene-
nee koko liukenemisajan. Tämän kaltaista ionikonsentraatioiden käyttäytymistä voidaan 
selittää Ca-P-kerroksen muodostumisella lasin pinnalle, joka usein viittaa HA:n muodos-
tumiseen. [30] Kuvista 7 ja 8 on nähtävissä, että muut ionikonsentraatiot kasvavat ajan 
kuluessa, ainoastaan fosforin konsentraatio pienenee. Ca-ionikonsentraatio kasvaa ensin 
ja hidastuu noin 48 tunnin kohdalla. Ca-ionikonsentraation alun kasvua liuoksissa voi-
daan selittää sillä, että fosfori on usein reaktion rajoittava tekijä, jonka johdosta Ca-ioneja 
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pääsee vapautumaan aluksi liuokseen samanaikaisesti Ca-P-kerroksen jo muodostuessa. 
Tämän Ca-P-kerroksen oletetaan olevan pääosin amorfinen borosilikaattilasin tapauk-
sessa [6]. Tällaista reaktiivista kerrosta ei ollut kuitenkaan havaittavissa paljaalla silmällä 
lasin pinnassa, kuten joskus bioaktiivisia laseja tutkittaessa voidaan nähdä. Kuvista 7 ja 
8 huomataan, että kaikkien ionien konsentraatio on saturoitunut kahden viikon lähesty-
essä. Liitetiedostossa olevissa kuvissa 13-17 on esitetty tarkemmin rinnakkain yksittäis-
ten ioneiden; B, Ca, Mg, P ja Si liukenemista B50- ja LB50-näytteistä SBF-liuokseen. Si- 
ja B-ionikonsentraatioiden kasvu on selkeä indikaatio B50-lasin etenevästä liukenemi-
sesta SBF-liuokseen [6]. Mainittava ero B50- ja LB50-lasien liukenemisessa on hyvin 
lievä Sr2+-ionien vapautuminen LB50-lasista liuokseen, joka on nähtävissä kuvassa 8. 
Pelkässä B50-lasikompositiossa ei ole ollenkaan strontiumia, joten vain pysyvien lumi-
nesenssimikropartikkeleiden liukeneminen liuokseen voi selittää strontiumin läsnäolon 
liuoksessa [6]. 
5.5 FTIR 
FTIR-analyysi suoritettiin, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin muutoksia lasiraken-
teessa SBF-liuokseen liukenemisajan funktiona. Sen avulla haluttiin myös analysoida, 
muodostuuko lasin pinnalle reaktiivista kerrosta liukenemisen aikana. Kaikesta datasta 
on poistettu taustakohina, ja data on normalisoitu maksimaalisen intensiteettivyön mu-
kaan. B50- ja LB50-lasin FTIR-kuvaajat on esitetty kuvissa 9 ja 10. 

 
Kuva 9. B50-lasien FTIR-spektri.  
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Kuva 10. LB50-lasien FTIR-spektri.  

Molemmissa kuvaajissa on esitetty FTIR-data immersioajoille lähtötilanteesta aina kah-
teen viikkoon asti. Todettiin, että molemmat tutkittavat lasit ilmensivät samankaltaisia 
absorptiovöitä ja -huippuja, niiden analogisen rakenteen vuoksi.  
Absorptiovyöt (engl. absorption bands) ~900 cm-1 kohdalla indikoivat SiO4-yksiköiden 
Si-O-Si-sidosten venymistä, ja vyöt 1000–1150 cm-1 alueella indikoivat Si-O- vibraatiota 
[30, 31]. 1400–1500 cm-1 alueella oleva vyö voi olla yhteydessä CO32:n venymismoodei-
hin [32]. Lisäksi, absorptio 850–1200 cm-1 alueella indikoi mahdollisesti BO4-yksiköiden 
B-O-sidosten venymistä, ja 1200–1500 cm-1 alueella oleva vyö voi olla BO3-yksiköiden 
B-O-sidosten venymisen ansiota [3]. Vähäinen vyö 1220 cm-1:n kohdalla voi liittyä boo-
rin BO2O- esiintymismuotoon [33]. Kun katsotaan pelkästään yhden viikon ja kahden vii-
kon immersioajan kuvaajia (B50_1W, B50_2W sekä LB50_1W ja LB50_2W), huiput 
650–850 cm-1 tienoilla indikoivat mahdollisesti Si-O-sidosten [31] tai BO3-yksiköiden B-
O-B-sidosten taipumista [3].  
Pidemmän immersioajan myötä 750 cm-1 kohdalla olevan vyön intensiteetti laskee, ja se 
siirtyy 900 cm-1 paikkeille. Siirtyvä piikki voi olla yhteydessä BO3-renkaiden B-O-sidos-
ten venymiseen [3] ja CO32-:n taipumiseen [30]. Tuplahuippu 900–1070 cm-1 alueella on 
nähtävissä yhden viikon immersioaikaan saakka. Sen jälkeen on näkyvissä enää yksi 
huippu 1070 cm-1:n kohdassa. Tämä antaa viitteitä siitä, että näytteessä on tapahtunut 
suuria rakenteellisia muutoksia. Se indikoi, että jotkin vyöt ovat pienentyneet merkittä-
västi tai ovat mahdollisesti jopa hävinneet kokonaan. ~950 cm-1 paikkeilla olevan vyön 
intensiteetti kasvaa, ja se siirtyy vähitellen ~1070 cm-1 alueelle immersioajan keston li-
sääntyessä. Tämä siirtynyt vyö on rinnastettavissa Si-O-Si-sidosten vibraatioon [31]. 900 
cm-1:n alueella olevan vyön intensiteetti pienenee ensin immersioajan keston pidentyessä, 
ja yhden viikon jälkeen huippu katoaa, ja 1100 cm-1 kohdalla olevan levenemän intensi-
teetti kasvaa. Huippu, joka katosi 900 cm-1:n alueella, on mitä ilmeisimmin rinnastetta-
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vissa SiO- vibraatioon [31], ja sen katoaminen saattaa viitata liukoisen piidioksidin vähe-
nemiseen lasin pinnasta. Vyön 1200–1500 cm-1:n kohdalla, joka kuten jo aiemmin mai-
nittiin voi viitata BO3-yksiköiden B-O-sidosten venymiseen, intensiteetti heikkenee ajan 
myötä. Yhden viikon kohdalla on myös nähtävissä matalan intensiteettihuipun muodos-
tuminen 1500 cm-1:n kohdalla. Huipun muodostuminen 1600–1700 cm-1 alueelle on to-
dennäköisesti indikaatio vesimolekyylin taipumismoodista, kun vettä absorboituu lasira-
kenteeseen liukenemisen myötä [3]. Hyvin lievä huippu 960 cm-1:n tienoilla yhden ja 
kahden viikon upotusaikojen kuvaajissa, liittyy PO43- -molekyylin taipumismoodeihin, 
joka on tunnusomaista apatiitin muodostumiselle [32]. Huippujen muuttuminen teräväm-
miksi ja selkeämmiksi upotusajan keston kasvun myötä saattaa liittyä HA:n etenevään 
kiteytymiseen.  
5.6 LB50-lasin intensiteetti ajan funktiona 
Liuottamattomia LB50-näytteitä pidettiin normaalin loisteputkilampun valon alla 15 mi-
nuuttia. Tämän jälkeen valot sammutettiin ja näytteistä otettiin kuvia järjestelmäkame-
ralla 0 minuuttia, 5 minuuttia, 10 minuuttia ja 15 minuuttia valojen sammuttamisen jäl-
keen. Valokuvat on esitetty kuvassa 11.  

 
Kuva 11. Kuvakollaasi LB50-näytteiden emissiosta ajan funktiona. Kuva a) on otettu heti valojen sammuttamisen jälkeen. Kuva b) on otettu 5 minuuttia, c) 10 minuuttia ja d) 15 minuuttia valojen sammuttamisen jälkeen. 

Kuvasta 11a), joka on otettu heti valojen sammuttamisen jälkeen, huomataan, että 
näytteet emittoivat vihreää valoa säteilylähteen poistuttua. Näiden tutkimusten 
perusteella luminesenssiominaisuuksista saadaan ainoastaan kvalitatiivista tietoa. 
Kvantitatiivisia tuloksia olisi mahdollista saada analysoimalla kuvista valon intensiteetin 
vaimenemista  tai käyttäen tarkempia kuvantamismenetelmiä. Kuvien perusteella saadaan 
kuitenkin tietoa siitä, että on ilmeistä, että luminesenssiominaisuudet ovat säilyneet 
näytteessä sintrauksen yli. Huomataan myös, että luminesenssipartikkelit ovat 
jakautuneet koko näytteen alueelle. Vihreän valon emissio heikkenee selkeästi ajan 
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funktiona säteilylähteen poistuttua, mutta vielä 15 minuuttia säteilylähteen poistuttua 
emissiota on havaittavissa.  
Edellä kuvattu prosessi liuottamattomille LB50-näytteille toistettiin näytteille, jotka oli-
vat olleet upotettuina kaksi viikkoa SBF-liuoksessa, jotta saatiin viitteitä luminesens-
siominaisuuksien heikkenemisestä immersioajan funktiona. Kahden viikon immersioajan 
jälkeen otetut kuvat on esitetty kuvassa 12.  

 
Kuva 12. Kuvakollaasi LB50-näytteiden emissiosta ajan funktiona sen jälkeen, kun näytteitä on liuotettu SBF-liuoksessa kaksi viikkoa. Kuva a) on otettu heti valo-jen sammuttamisen jälkeen, b) 5 minuuttia, c) 10 minuuttia ja d) 15 minuuttia valojen sammuttamisen jälkeen. 

Kuvasta 12 nähdään, että sintratut näytteet emittoivat vihreän valon aallonpituudella sä-
teilylähteen poistuttua sen jälkeen, kun ne ovat olleet upotettuina SBF-liuokseen kaksi 
viikkoa. Oletettavissa on, että luminesenssiominaisuudet heikkenisivät lasin liuetessa ja 
Ca-P-kerroksen muodostuessa lasin pintaan. Luminesenssiominaisuuksien heikkenemi-
nen ei kuitenkaan ole näkyvissä kuvia 11 ja 12 vertailemalla ainakaan vielä kahden viikon 
liuotuksen jälkeen.  
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6. TULOSTEN TARKASTELU 
Kaikkien lasinäytteiden partikkelikoko oli 150–250 µm. Tämä partikkelikoko valittiin, 
jotta voitiin minimoida kiteytymisen riski sintratessa. Partikkelikoon pienentäminen li-
säisi pinta-alan suhdetta tilavuuteen, joka edesauttaisi kiteytymistä. Sintrauslämpötilaksi 
valittiin DTA-analyysin ja sintrauslämpötilatestien perusteella 555 °C. Jos sintrausläm-
pötilaa nostettiin tästä lämpötilasta, huokoisuus laski.  Tämä johtuu borosilikaattilasipar-
tikkeleiden suuremmasta viskoosista virtauksesta, kun sintrauslämpötilaa nostetaan [7]. 
Toisaalta huomattiin myös, että sintrauslämpötilan lasku vain viidellä asteella 550 °C:een, 
johti valmiiden näytteiden murentumiseen hyvin helposti. Tämä johtui luultavasti siitä, 
että matalissa lämpötiloissa lasipartikkelit eivät sulaudu yhtä hyvin yhteen muodosta-
maan eheää skaffoldia. Näytteiden huomattiin madaltuvan muotissa sintrauksen yhtey-
dessä. Tämä on tyypillistä borosilikaattilaseille, sillä borosilikaattilasipartikkeleilla on 
taipumus soljua melko paljon sintratessa. Tämä lasipartikkeleiden viskoosi virtaus lisään-
tyisi sintrauslämpötilan noston tai sintrauksen keston pidentämisen myötä, jonka seurauk-
sena näytteiden taipumus madaltua kasvaisi [6]. Näytteet murenivat aina hieman irrotet-
taessa sintrausmuotista. Tämä vähentää näytteiden yhtenäisyyttä, joka ei ole toivottua, 
sillä luotettavien testitulosten varmistamiseksi olisi hyvä, että skaffoldit olisivat mahdol-
lisimman yhtäläisiä. Muotin sisäpintojen päällystäminen tehokkaammin, esimerkiksi 
kaupallisia boorinitridisuihkeita käyttämällä, saattaisi helpottaa skaffoldien irrottamista 
muotista. 
Kuten alaluvussa 2.2 todettiin, kudosteknologisen skaffoldin on oltava huokoinen (vähin-
tään 50 %), ja huokosten tulee olla kiinnittyneenä toisiinsa, jotta kudoksen on mahdollista 
muodostua diffuusion aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Ongelmana on kuitenkin se, 
että mekaaniset ominaisuudet ovat yleensä sitä heikommat, mitä suurempi on skaffoldin 
huokoisuus. Tässä kandidaatintyössä tyydyttiin vähintään 50 % skaffoldihuokoisuuteen. 
Työssä onnistuttiin valmistamaan lasikappaleita, joilla oli noin 50 % huokoisuus, ja jotka 
pysyivät hyvin kasassa käsiteltäessä. Vaihtelua näytteiden huokoisuuksien arvoissa ai-
heuttaa luultavasti eniten se, että näytteiden tilavuuksia oli melko hankala mitata työntö-
mitalla luotettavasti, ja vain pienet muutokset tilavuuden arvioinnissa vaikuttivat lopulli-
sen huokoisuuden arviointiin suhteellisen paljon. Mittaukset antoivat kuitenkin hyviä viit-
teitä siitä, että lasikappaleet olivat tarpeeksi huokoisia käyttökohdettaan varten. 
Näytteiden in-vitro-testauksella saadaan viitteitä siitä, mitä näytteelle tapahtuisi ihmiske-
hon olosuhteissa. Näytteet ovat biohajoavia, joten on tärkeää tietää kuinka nopeasti, mitä 
ioneja ja kuinka suuria ionikonsentraatioita vapautuu ihmiskehoon implantoinnin jälkeen. 
Bioaktiivisten lasien tapauksessa on myös tärkeää tietää hydroksiapatiittikerroksen muo-
dostumisesta ja lasirakenteen muutoksista ihmiskehon kaltaisissa olosuhteissa.  
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Amorfisen materiaalin röntgendiffraktiokuvaaja koostuu yleensä muutamasta leveästä 
hajaantuneesta huipusta, kun taas kiteisen materiaalin röntgendiffraktiokuvaajassa on 
usein nähtävissä teräviä huippuja [34]. Liuottamattomille B50- ja LB50-näytteille suori-
tetut röntgendiffraktiotestit viittasivat siihen, että näytteet olivat pysyneet sintratessa ai-
nakin lähes amorfisina. Upoksissa olleiden näytteiden XRD-kuvaajien huiput olivat terä-
vämmät kuin upottamattomien näytteiden XRD-kuvaajien huiput. Huippujen terävöity-
minen saattaisi indikoida, että osa materiaalista olisi kiteytynyt, joka saattaisi viitata ki-
teytyneen HA-kerroksen muodostumiseen materiaalin pinnalle. 
In-vitro-kokeiden pH-kuvaajan (kuva 5) mukaan molempien lasien liukeneminen oli 
melko kontrolloitua, sillä pH nousee melko tasaisesti. ICP-OES kokeiden tulokset ovat 
linjassa pH-mittausten kanssa.  pH:n nousu indikoi, että lasista liukenee ioneja. Kun ver-
rataan kuvaa 5 kuviin 7 ja 8 huomataan, että ionien liukeneminen vastaa hyvin pH-käyrän 
muutosta. Esimerkiksi kuvien 7 ja 8 boorin liukenemisen kuvaaja on hyvin samankaltai-
nen kuvan 5 pH-käyrien muutosten kanssa.  Liukeneminen oli kuvan 5 mukaan aluksi 
voimakkainta. Tulkintaa tukevat kuvat 7 ja 8, joista huomataan, että boorin, kalsiumin ja 
piin liukeneminen hidastuu noin 72 tunnin kohdalla.  
ICP-OES kokeiden avulla liuosten ionikonsentraatioita tarkastelemalla saatujen tulosten 
(kuvat 7 ja 8) perusteella ja aiempien tutkimusten [28] perusteella lasien pinnalle muo-
dostui todennäköisesti Ca-P-kerros, joka myöhemmin kiteytyi HA-kerrokseksi. Tällaiset 
tulokset antavat viitteitä siitä, että lasit voisivat olla bioaktiivisia. Myös FTIR-kokeiden 
ja liuotettujen näytteiden röntgendiffraktiokokeiden perusteella saadut tulokset tukevat 
johtopäätöstä HA-kerroksen muodostumisesta. ICP-OES ja pH-kuvaajia tarkastelemalla 
huomataan, että lasien liukenemistapahtuma on ollut hyvin samankaltainen, ja lumi-
nesenssipartikkeleiden lisääminen ei ole mitä ilmeisimmin vaikuttanut B50-lasin liuke-
nemisominaisuuksiin. FTIR-kuvaajat (kuvat 9 ja 10) osoittavat, että laseilla on samankal-
tainen rakenne. Tulokset antavat olettaa, että laseilla on lasiverkostoissaan samanlainen 
suhde silloittavien happisidosten ja epäsilloittavien happisidosten välillä. Myös röntgen-
diffraktiokuvaajien tulokset tukivat päätelmää lasien samankaltaisesta rakenteesta. Kaik-
kien testien tulokset olivat siis linjassa toistensa kanssa. Tulokset antoivat viitteitä siitä, 
että B50-lasin muut kuin luminesenssiominaisuudet eivät muuttuneet pysyviä lumi-
nesenssipartikkeleita lisättäessä. Täytyy pitää mielessä, että vaikka SBF-liuos jäljittelee 
melko tarkasti ihmiskehon olosuhteita, ei vielä edellä esiteltyjen in-vitro-testien perus-
teella voi varmasti todeta kuinka kudokset ja elimistö reagoisivat lasiin. 
Tulokset antoivat myös positiivisia viitteitä siitä, että pysyviä luminesenssipartikkeleita 
voisi olla mahdollista käyttää jäljittämään bioaktiivisen lasin liukenemista in-vivo-olo-
suhteissa, perustuen lasin luminesenssiominaisuuksien muutoksiin. LB50-näytteistä otet-
tujen kuvasarjojen perusteella voidaan todeta, että pysyviä luminesenssipartikkeleita si-
sältävien näytteiden valmistaminen oli onnistunut. Näytteet säilyttivät luminesenssiomi-
naisuutensa sintrauksen jälkeen, ja luminesenssipartikkelit olivat jakautuneet koko näyt-
teen alueelle. ICP-OES tulosten perusteella pysyviä luminesenssipartikkeleita saattaisi 



32 
liueta lasista SBF-liuokseen muun lasirakenteen liukenemisen yhteydessä, sillä kuvan 8 
perusteella liuokseen vapautui hieman Sr2+ ioneja, joita pelkässä B50-lasikompositiossa 
(kuva 7) ei ole ollenkaan.  
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7. YHTEENVETO 
Tässä työssä valmistettiin sintraamalla huokoisia borosilikaattilasikappaleita, joiden 
kompositio perustui kaupallisen S53P4-lasin kompositioon. Näitä lasikappaleita kutsut-
tiin B50-lasiksi. Bioaktiivinen borosilikaattilasi, ja erityisesti juuri tämä borosilikaattila-
sikompositio, valittiin tähän työhön perustuen aikaisemmissa tutkimuksissa [6, 7, 28] saa-
tuihin tuloksiin sen lupaavista ominaisuuksista kudosteknologista käyttöä varten. Lisäksi 
valmistettiin pysyviä luminesenssimikropartikkeleita sisältäviä B50-lasikappaleita, joita 
kutsuttiin LB50-lasiksi. Tavoitteena oli, että muut ominaisuudet eivät juuri muuttuisi, 
sillä B50-lasin ominaisuudet itsessään ovat melko lupaavia. Kaikki lasikappaleet valmis-
tettiin 150–250 µm kokoisista lasipartikkeleista. Lasikappaleiden fysikaalisia ja raken-
teellisia ominaisuuksia tutkittiin, tarkoituksena selvittää B50-lasin ominaisuuksien muut-
tumista luminesenssimikropartikkeleiden lisäyksen myötä. Lisäksi päämääränä oli selvit-
tää, voisiko pysyviä luminesenssipartikkeleita käyttää jäljittämään lasin liukenemista ja 
mineralisaatiota in-vivo-olosuhteissa perustuen lasin luminesenssiominaisuuksien muu-
toksiin. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi pysyvän luminesenssiominaisuuden ilmentyä 
lasin sintraamisen jälkeen, ja luminesenssiominaisuuden tulisi myös ilmetä sen jälkeen, 
kun näytteet ovat olleet jonkin aikaa SBF-liuoksessa. Lisäksi luminesenssipartikkeleiden 
käyttäytyminen lasin hajotessa täytyisi tuntea.  
Sintrausprosessi optimoitiin, jotta voitiin sintrata lasikappaleita, joissa esiintyy pysyvää 
luminesenssia. Optimoimalla sintrausprosessi saavutettiin vähintään 50 % lasikappale-
huokoisuus, joka on riittävä tukemaan kudoksen regeneraatiota. Lisäksi lasikappaleet py-
syivät hyvin kasassa käsiteltäessä. Näytteille suoritettiin in-vitro-testauksia, jotta voitiin 
seurata lasin liukenemista, bioaktiivisuutta ja rakenteen muuttumista ihmiskehon kaltai-
sissa olosuhteissa. In-vitro-testaus suoritettiin SBF-liuoksissa, johon sintratut näytteet oli-
vat upotettuina kuudesta tunnista kahteen viikkoon. Lasien liukenemista arvioitiin tulkit-
semalla pH:n muutoksia SBF-liuoksissa, ja ICP-OES-analyysin avulla analysoitiin liuok-
sen ionikonsentraatiota ajan funktiona. Lisäksi lasit analysoitiin FTIR-spektroskopialla, 
jotta voitiin analysoida lasirakenteen sidosrakenteita SBF-liuoksessa immersioajan funk-
tiona. Röntgendiffraktiolla analysoitiin näytteiden amorfisuutta. 
Liuottamattomille B50- ja LB50-näytteille suoritetut röntgendiffraktiotestit viittasivat sii-
hen, että näytteet olivat pysyneet sintratessa ainakin lähes amorfisina. Kaikkien kolmen 
testin tulokset; ICP-OES, FTIR ja XRD, antoivat viitteitä siitä, että molempien näytesar-
jojen tapauksessa lasien pinnoille muodostuisi HA-kerros. Tällaiset tulokset antavat viit-
teitä siitä, että laseilla saattaisi olla hyvät bioaktiiviset ominaisuudet. pH-kuvaajien mu-
kaan molempien lasien liukeneminen oli melko kontrolloitua, sillä pH-käyrä nousee 
melko tasaisesti. pH-mittausten tulokset olivat linjassa muiden analyysien kanssa.  FTIR- 
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ja röntgendiffraktiokuvaajat osoittivat, että luminesenssipartikkeleiden lisäys ei olisi ai-
heuttanut lasirakenteessa merkittäviä muutoksia.  
Sekä sintratuista liuottamattomista että liuotetuista LB50-näytteistä otettiin valokuvia pi-
meässä järjestelmäkameralla. LB50-näytteistä otettujen kuvasarjojen perusteella näytteet 
säilyttivät luminesenssiominaisuutensa sintrauksen jälkeen. ICP-OES tulosten perusteella 
pysyviä luminesenssipartikkeleita saattaisi liueta lasista SBF-liuokseen muun lasiraken-
teen liukenemisen yhteydessä.  
Työssä saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että pysyviä luminesenssipartikke-
leita sisältäviä borosilikaattilasikappaleita on mahdollista valmistaa valitsemalla tarkkaan 
sintrausparametrit. Tulokset vahvistavat, että B50-lasin ominaisuudet ovat lupaavia ku-
dosteknologista käyttöä varten, eikä pysyvien luminesenssipartikkeleiden lisääminen vai-
kuttanut näihin ominaisuuksiin. Pysyviä luminesenssipartikkeleita sisältävillä skaffol-
deilla on potentiaalia toimia biofotonisina sensoreina seuraamaan implantoidun skaffol-
din liukenemista ja mineralisaatiota ihmiskehossa.  
Valmistettujen skaffoldien ominaisuuksia voisi arvioida vielä tarkemmin tässä työssä 
suoritettujen analyysien lisäksi. Lasikompositioille voisi suorittaa SEM (engl. Scanning 
electron microscopy) ja EDX (engl. Energy-dispersive X-ray spectroscopy) -analyysit, 
jotta saadaan tukea röntgendiffraktiotesteistä saaduille tuloksille lasikompositioiden ki-
teytymisen asteesta. Lisäksi SEM- ja EDX-analyysien perusteella voisi arvioida pysyvien 
luminesenssimikropartikkeleiden morfologiaa ja kompositiota sekä mikropartikkeleiden 
mahdollista häviämistä sintrauksen myötä. Luminesenssiominaisuuksia voisi analysoida 
tarkemmin seuraamalla luminesenssiominaisuuksien muuttumista lasikompositioissa liu-
otuksen ajan funktiona. Lasikappaleet pysyivät melko hyvin kasassa käsiteltäessä, mutta 
kuormaa kantaviin sovelluksiin lasikappaleet eivät vielä tällaisilla mekaanisilla ominai-
suuksilla soveltuisi.  
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I 
LIITTEET: ICP-OES TULOKSET 
Kuvat 13-17 esittävät ICP-OES-analyysin tulokset yksittäisten ionien liukenemisesta 
B50- ja LB50-lasikompositioista SBF-liuokseen ajan funktiona.  

 
Kuva 13. Boorin pitoisuus B50- ja LB50-lasikompositioissa ajan funktiona. 

 
Kuva 14. Kalsiumin pitoisuus B50- ja LB50-lasikompositioissa ajan funktiona.  
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II 

 
Kuva 15. Magnesiumin pitoisuus B50- ja LB50-lasikompositioissa ajan funktiona.  

 
Kuva 16. Fosforin pitoisuus B50- ja LB50-lasikompositioissa ajan funktiona.  
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III 

 
Kuva 17. Piin pitoisuus B50- ja LB50-lasikompositioissa ajan funktiona. 

 


