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Sammanfattning 
Minna Siekkinen (2018): Effekten av jonkoncentrationen på den kemiska 

beständigheten på bioaktivt glas i ett kaskadreaktorsystem under kontinuerlig 

genomströmning. Pro gradu avhandling, Laboratoriet för oorganisk kemi, Åbo 

Akademi. 

Glas är ett material som funnits i flera tusentals år, det traditionella glaset används 

dagligen av människan. Således är den praktiska användningen av glas ständigt i 

utveckling och olika sammansättningar undersöks. Glas inom ett specifikt 

sammansättningsområde har egenskaper som är av intresse som material för 

implantatmaterial inom medicinen. Dessa glas benämns som bioaktiva glas. Det 

bioaktiva glaset kommer att i specifika lösningar genomgå ett jonbyte, lösas stegvist 

upp och bilda lager som senare har möjlighet att binda till ben och omkringliggande 

vävnad. Det bioaktiva glaset kan till exempel användas som ett syntetiskt och sterilt 

utfyllnadsmaterial vid frakturer på skelettet.  

I denna avhandling studerades upplösningen av det ursprungliga bioaktiva glaset, 

Bioglass® även kallat 45S5, i en, två eller tre flödesreaktorer sammankopplade efter 

varandra. Upplösningen av det bioaktiva glaset undersöktes med kontinuerlig 

genomströmning av antingen Trisbuffertlösning eller så kallad simulerad 

kroppsvätska, SBF (simulated body fluid). Genomströmningen av lösningen genom 

glaspartiklar i det valda antalet flödesreaktorer pågick upp till en vecka. Författaren 

till avhandlingen framställde både det bioaktiva glaset och 

genomströmningslösningarna. Den genomströmmade lösningen analyserades med 

pH-mätare samt med en induktivt kopplad plasmaemissionsspektrometer (ICP-OES) 

för att mäta variationer i pH samt koncentrationer av de joner som lösts från det 

bioaktiva glaset. Glaspartiklarna undersöktes med svepelektronmikroskop (SEM), 

både före och efter den kontinuerliga genomströmningen, för att studera de lager som 

bildats på materialet.  

Genom att använda ett så kallat kaskadreaktorsystem, det vill säga flera likadana 

flödesreaktorer sammankopplade efter varandra, är det möjligt att undersöka hur 

glaspartiklarnas position påverkar resultaten och även hur glaspartiklarnas reaktioner 

påverkas av den varierande jonkoncentrationen i den genomströmmade lösningen.  
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Resultaten visade först en pH-höjning följt av en sänkning efter alla antal av 

flödesreaktorer. Den högsta höjningen sågs efter tre flödesreaktorer och den lägsta 

höjningen påträffades efter en flödesreaktor. Även liknande resultat påträffades för 

alla undersökta element i ICP-analysen. Där den högsta koncentrationen av jonerna 

sågs efter tre flödesreaktorer och den lägsta koncentrationen av jonerna sågs efter en 

flödesreaktor. Den procentuella andelen upplösta joner från det bioaktiva glaset 

beräknades utifrån ICP-analyserna och den genomströmmade lösningens volym. Den 

lägsta upplösningen sågs i den tredje flödesreaktorn och den högsta upplösningen 

sågs i den första flödesreaktorn. SEM-analysen av glaspartiklarna visade en snabbare 

lagerformation på partiklarna i den första flödesreaktorn, där en påbörjan till ett 

hydroxiapatitlager påträffades efter två timmar. Motsvarande hydroxiapatitlager 

påträffades inte efter samma tidpunkt i den tredje flödesreaktorn, hydroxiapatitlagret 

påträffades i den tredje flödesreaktorn efter fyra timmar.  

Resultaten gav en indikation om vad positionen på de bioaktiva glaspartiklarna har 

för betydelse i en enskild flödesreaktor, men mer forskning krävs för att fastställa 

den betydelsen. Forskningen skulle i så fall kräva en modifikation på de använda 

parametrarna.  
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Förkortningar 
HA  Hydroxiapatit 

Bioglass ®  Bioaktivt glas 45S5 

BO   Bundet syre 

ELGA  Jonbytt vatten 

FDA  Food and Drug Administration (USA) 

ICP-OES Induktivt kopplat plasmaemissionsspektrometer  
(eng. Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission 
Spectrometer) 

In vitro ”Within the glass”, experiment gjorda utanför ett levande 
system. 

In vivo “Within the living”, experiment gjorda i ett levande 
system. 

NBO  Icke-bundet syre 

SBF Simulerad kroppsvätska  
(eng. Simulated body fluid) 

SEM Svepelektronmikroskop  
(eng. Scanning Electron Microscope) 

Tris Tris(hydroxymethyl)aminomethane 

Vikt-% Viktprocent 
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1 Introduktion 
Glas är ett material som används dagligen av människan utan att materialet knappt 

noteras i dess vardagliga existens. Attityden gentemot glaset som material har dock 

varierat beroende på tidsperiod. Tidiga egyptier ansåg att glaset var ett värdefullt 

material och visade detta genom att begrava antika faraoner med materialet. 

Grottmänniskan använde däremot vassa glasprodukter för att tillverka verktyg och 

vapen. De första glasen var troligtvis upptäckta av omkringvandrande nomader som 

noterade en klump av odefinierat material i sanden. Det är föreslaget att de första 

glasen var skapade naturligt då havssalt (NaCl) och benrester (CaO) kvarlämnade i 

en eld i sanden (SiO2) reagerade med varandra. Antika vetenskapsmän har i 

efterhand kunnat upptäcka det okända materialets sammansättning och insåg att 

materialet kunde avsiktligt produceras för att uppfylla begäran om liknande material. 

Glaset har således utvecklats från en klimp av salt, ben och sand till ett föremål som 

kan användas som fönster, i teknologi, i medicin eller som dekoration. (Shelby, 2005) 

Behovet av reservdelar för människokroppen ökar i takt med att den genomsnittliga 

livslängden även ökar och samtidigt som livskvaliteten avtar (Hench, 2014). Behov 

för reservdelar finns när människokroppen utsätts för trauman vilka resulterar i till 

exempel frakturer i benen eller vid avlägsnande av tumörer från benvävnad. 

Reservdelarna i benkirurgin har gått från inerta eller närapå inerta metalliska material 

till bioaktiva oorganiska glasmaterial som används i kroppen på olika sätt för att 

reparera, ersätta eller återställa funktionen av en viss kroppsdel. Bioaktivt glas var 

först upptäckt av professor Larry Hench som observerade att en viss sammansättning 

av ett konstgjort material kunde kemiskt binda sig med benmaterial. Den 

sammansättningen skulle senare varumärkesskyddas som Bioglass® och är idag det 

mest studerade och det mest kliniskt använda bioaktiva glaset. Efter upptäckten av 

det första bioaktiva glaset, har ny forskning florerat och bioaktiva glas med nya 

sammansättningar studeras av flera forskningsgrupper runt i världen. (Hench & 

Andersson, 1993) 

 

1.1 Glas 

För att förstå konceptet med bioaktiva glas är det viktigt att förstå en grundläggande 

definition och struktur av materialet glas. De vanligaste glasen använda genom 
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historien är baserade på kiseldioxid (eng. silica; SiO2), närmast kvartssand. Trots 

detta är det känt att kiseldioxid inte är ett krav för att ett material ska definieras som 

ett glas eftersom det finns ett antal glas baserade på andra oorganiska material. Glas 

består vanligen av oorganiska och icke-metalliska råvaror och mineraler, men det är 

inget hinder för att framställa glas baserade på organiska material och metaller. 

Traditionellt sett har tillverkningen av glas skett genom smältning, men 

glasformningstekniker är inte begränsade till endast smältning, även 

förångningsdeponering är en teknik som används för att framställa glas. Således är 

definitionen av glas inte baserat på materialets kemiska natur. Definitionen av glas 

kan uttryckas i olika variationer beroende på vilken litteratur som definitionen 

hänvisar till, men alla glasmaterial som hittills är påträffade eller framställda delar ett 

antal kännetecken. Shelby definierar glas som ett amorft ämne som helt saknar 

fjärrordning av atomstruktur och uppvisar ett temperaturområde av 

glasomvandlingsbeteende (eng. glass transformation behavior). Följaktligen kan ett 

material definieras som glas, oavsett om materialet är oorganiskt, organiskt eller 

metalliskt, så länge som materialet stämmer överens med definitionen. (Shelby, 2005) 

Figur 1 visar strukturen för kristallin kiseldioxid (a) och amorf kiseldioxid (b). För 

att underlätta uppvisande av strukturerna visas de endast med hjälp av 

tvådimensionella bilder, dvs. enbart tre syreatomer för varje SiO4-tetraeder som 

bildar dessa strukturer. Den fjärde syreatomen finns antingen ovanför eller under det 

föreställda planet. Även om byggstenarna är identiska för både kristallin och amorf 

struktur, är det enligt den tidigare definitionen endast struktur (b) som kan definieras 

Figur 1. Struktur av (a) kristallin kiseldioxid och (b) amorf kiseldioxid (Brauer, 2015) 
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som ett glas (Brauer, 2015). 

 

 

1.2 Bioaktivt glas 

Vetenskaps-, teknik- och även kulturutveckling har medfört en ökning av den 

förväntade medellivslängden för människan. I utvecklade länder är det fullt möjligt 

att förvänta sig en livslängd på över 80 år, medan innan den första vårdrevolutionen 

låg medellivslängden på dryga 45 år. På grund av gradvis försämring av kroppens 

vävnad från en ålder av 30 år och framåt är det tillika förväntat att ett längre liv 

kommer att ge en försämring av livskvaliteten. Därför är det viktigt att upptäcka och 

tillverka reservdelar som kan reparera, ersätta och återställa funktionen av höftleder, 

knäleder, ögon och så vidare för att förbättra livskvaliteten för den åldrande 

befolkningen. (Hench, 2014) 

Tidigare var det accepterat att ett konstgjort material som placerats i 

människokroppen skulle leda till en främmande kroppsreaktion och bilda en icke-

fästande ärrvävnad mellan de två materialens (t.ex. ben och implantat) kontaktytor. 

På grund av detta var användningen av biomaterial fokuserad på material som var så 

inerta som möjligt. Vid användningen av metaller som biomaterial fokuserades det 

på att hitta ett material där risken för korrosion var så låg som möjlig och att man 

med hjälp av materialet (protesen) kunde reparera kroppens funktioner. Vid nyttjande 

av biomaterial gjorda av polymerer var det däremot nödvändigt att uppmärksamma 

nedbrytningsrisken i fysiologiska miljöer. (Hench, 2013) 

År 1969 observerade professor Hench och kollegor att ett glas framställt med en viss 

sammansättning kunde kemiskt binda till ben. Denna sammansättning var det första 

bioaktiva glaset och namngavs som Bioglass®, även känt som 45S5. Bioglass® är 

inte enbart det första bioaktiva glaset utan även den hittills mest studerade 

sammansättningen (Hench & Andersson, 1993).  

Bioaktiva glas anses ha en mycket stor potential att användas som material inom 

medicinen för bennybildning. Tack vare studier gjorda in vivo visade Bioglass® att 

både kemiskt binda till ben men samtidigt stimulera bentillväxt mer än tidigare 

använda partiklar av hydroxiapatit och apatit-wollastonit glaskeramer. 
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Hydroxiapatitlagret som bildas på ett bioaktivt glas liknar till stor del benmineral och 

bildas tack vare katjonutbyte mellan glas och kroppsvätska. (Macon, o.a., 2015) 

 

1.3 Klinisk användning av bioaktivt glas 

Efter Henchs upptäckt att bioaktivt glas binder till både mjuk-vävnader och har man 

aktivt studerat hur väl bioaktivt glas kan appliceras inom olika medicinska områden. 

Problemet har dock varit att få bioaktivt glas att accepteras som ett möjligt material 

för klinisk användning. Det är känt att traditionella glasmaterial är sköra och går 

sönder utan förvarning. Risken är att det bioaktiva glaset kunde gå sönder vid 

implantering och således ge upphov till små omkringresande fragment i kroppen och 

katastrofala skador på vävnader och blodkärl förväntades. Det visade sig dock att 

egenskaperna för bioaktivt glas var avvikande från det traditionella glaset. Bland 

annat visade det sig att det är möjligt att kirurgiskt borra i bioaktivt glas utan att 

materialet brast. (Wilson, Yli-Urpo, & Happonen, 1993)  

Från och med 1980-talet har bioaktivt glas använts kliniskt inom otologi, ortopedi 

och odontologi (Baino, Novajra, Miguez-Pacheco, Boccaccini, & Vitale-Brovarone, 

2016). Till en början fokuserade Hench och kollegor på klinisk tillämpning av solitt 

bioaktivt glas som skulle leda till återuppbyggnad av mellanörats hörselben. Den 

första produkten blev kommersiellt godkänd av FDA (Food and Drug Administration, 

USA) och användes kort därefter på den första patienten för att reparera förlorad 

hörsel (Greenspan, 2016). Solida Bioglass®-koner användes även för att reparera 

eller ersätta tandrötter och möjliggjorde en stabil grund för tandproteser. Eftersom 

materialet som används har egenskaper som liknar glas, möjliggör det även att gjuta 

personliga implantat som passar patienten i fråga. Genom att producera partiklar av 

bioaktivt glas kan kirurger och tandläkare placera partiklarna i till exempel defekter 

orsakade av tandrotssjukdomar och på så sätt rädda tänder eller reparera käkbenet. I 

tandkräm kan väldigt fina partiklar av bioaktivt glas användas för att behandla 

överkänslighet i tänderna. (Jones J. R., 2013)   

Eftersom metalliska implantat, till exempel höftledsproteser, är inerta har bioaktivt 

glas använts som en beläggning på det huvudsakliga implantatet. Bioaktivt glas 

förstärker bandet mellan implantat och ben genom bildning av ett hydroxiapatitlager 
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på glasets yta som följd av upplösningen av glaset. Av den orsaken finns det en risk 

att beläggningen nedbryts med tiden. Detta kan innebära att det metalliska 

implantatet förlorar fixeringen till benet. På grund av detta är användningen av 

bioaktiva glasbeläggningar väldigt begränsade och det behövs mera forskning inom 

området. (Jones J. R., 2013)  

På senaste tiden har bioaktivt glas använts kliniskt bland annat vid utvidgning av 

blodkärl, sårläkning och urinvägsvävnadsreparation. För att det bioaktiva glaset ska 

kunna användas inom dessa områden krävs det att glaset produceras som partiklar, 

mikrosfärer, fibrer eller små stödstrukturer. (Fu, Mauro, & Rahaman, 2016)   

Figur 2 visar kronologiskt, från upptäckten av Bioglass® (1969) till reparation av 

ryggmärgen (2013), specialtillämpningar för bioaktivt glas som används utanför 

skelettsystemet. (Baino, Novajra, Miguez-Pacheco, Boccaccini, & Vitale-Brovarone, 

2016) 

 

För framtiden krävs det fortsatt vetenskapligt arbete för att förbättra den åldrande 

befolkningens livskvalité samt minska sjukvårdskostnaderna för det kommande 

behovet av reservdelar. Ett etiskt och ekonomiskt dilemma uppstår i samband med en 

tillväxt av folkmängden och en lösning behövs för att åstadkomma jämställdhet för 

Figur 2. Tidsmässigt kronologisk användning av bioaktivt glas utanför skelettsystemet. (Baino, 
Novajra, Miguez-Pacheco, Boccaccini, & Vitale-Brovarone, 2016) 
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vårdkvaliteten. Hench föreslår att ytterligare forskning och produktutveckling 

fokuserad på kliniskt behov för de äldre invånarna kunde förbättra hälsovården och 

minimera kostnaderna. Vävnadsreparationens fokus borde även flyttas från ben och 

tänder till övriga områden av kroppen. Slutligen vill Hench även se en större 

förståelse av vävnadsreparation i avseende på molekylärbiologi och mekanismer 

inom genetiken. (Hench, 2015)  

2 Syftet med avhandlingen 
Syftet med avhandlingen var att tillverka bioaktiva 45S5-glaspartiklar (Bioglass®) 

samt att analysera och diskutera den kemiska beständigheten av dessa partiklar under 

en kontinuerlig genomströmning av specifik buffertlösning. Även den 

genomströmmade buffertlösningen sattes i fokus i avhandlingen. Den kemiska 

beständigheten av bioaktivt glas har nyligen undersökts dynamiskt genom att låta en 

vald lösning genomströmma en vald mängd av glaspartiklar och senare analysera 

koncentrationen av joner i den genomströmmade lösningen (Fagerlund, Ek, Hupa, & 

Hupa, 2012). En av de viktigaste studierna innan reaktionerna hos ett bioaktivt glas 

skall verifieras med hjälp av in vivo experiment följda av prekliniska experiment är 

kartläggningen av den kemiska beständigheten genom olika experiment in vitro. Den 

kemiska beständigheten hos ett material ger värdefull information om hur materialet 

beter sig i miljöer som simulerar sammansättningen hos kroppsvätskor. Eftersom 

bioaktivt glas är ett artificiellt material som implanteras i människokroppen, är det 

primära målet att förstå vilka joner som frigörs och hur jonkoncentrationen påverkas 

under kontinuerlig kontakt och genomflöde av lösning.  

En hel del studier har fokuserat på in vitro-studier gjorda med en enskild 

flödesreaktor. I en enskild flödesreaktor är det svårt att analysera hur partiklarna 

påverkas av genomströmning med tanke på hur partiklarna är placerade i 

flödesreaktorn. Genom att använda ett så kallat kaskadsystem av flödesreaktorer är 

det således möjligt att studera hur partiklarna reagerar med avseende på ifall 

partiklarna är placerade först i en enskild flödesreaktor och genomströmmas av en ny 

lösning eller om partiklarna är placerade sist i en enskild flödesreaktor och 

genomströmmas av en lösning innehållande joner som har lösts från glaspartiklar 

som redan reagerat med lösningen. Målet med avhandlingen är därför att studera hur 

antalet flödesreaktorer påverkar jonkoncentrationen på den genomströmmade 
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lösningen, likaså ifall en förändrad jonkoncentration på den genomströmmade 

lösningen påverkar den kemiska hållfastheten för det bioaktiva glaset.  

Figur 3 presenterar problematiken med att analysera reaktionsskikt på enskilda 

glaspartiklar efter ett avslutat experiment i en enskild flödesreaktor, där det uppstår 

svårigheter att med säkerhet kunna fastställa glaspartiklarnas position i 

flödesreaktorn under experimentet. Hypotesen i detta arbete är att de partiklar som 

befinner sig närmast inloppet till flödesreaktorn bildar annorlunda reaktionsskikt som 

de partiklar som befinner sig närmast utloppet från flödesreaktorn. Genom att 

kombinera fler flödesreaktorer efter varandra och genomföra liknande 

genomströmningar som med en enskild flödesreaktor, kan man analysera vilken 

betydelse positionen av glaspartiklarna i flödesreaktorn har för enskilda 

glaspartiklars reaktioner, vilket även presenteras i figur 3. Flödesreaktor A ses som 

början av en enskild flödesreaktor, flödesreaktor B ses som mitten av en enskild 

flödesreaktor och flödesreaktor C ses som slutet av en enskild flödesreaktor.  

Figur 3. Motivationen bakom avhandlingen, där ett fler antal flödesreaktorer innebär en möjlighet 
att studera placeringen av glaspartiklarna bättre. 
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Utifrån dessa frågeställningar framställdes 45S5-glaspartiklar, vilka fick genomgå en 

kontinuerlig genomströmning av buffertlösning under förvalda tidsperioder. 

Experimenten gjordes med en, två eller tre flödesreaktorer för att analysera skillnader 

i både genomströmmad lösning och det bioaktiva glasets morfologi efter 

genomströmning.  

 

3 Teori 
I detta kapitel behandlas behovet av att hitta nya implantatmaterial till behandling av 

skador eller sjukdomar närmast i benvävnaden, samt teorier och definitioner bakom 

de material och tekniker som används idag. Även teorin bakom glastillverkning, 

buffertlösningar, reaktioner mellan glas och buffertlösning samt kaskadreaktorer tas 

upp. 

 

3.1 Kroppens reservdelar 

I och med att den genomsnittliga livslängden för människan har förlängts under det 

senaste århundrandet har även livskvaliteten försämrats. Detta på grund av att all 

vävnad genomgår en gradvis försämring efter 30 år. Till exempel kommer en 80-årig 

kvinna ha förlorat 20–30% av densiteten på de långa benen och risker för benbrott 

höjs märkbart. Detta innebär att en efterfråga på reservdelar för kroppen ökas i takt 

med önskan om en bättre livskvalité (Hench, 2014).  
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3.1.1 Biomaterial 

Biomaterial definieras som ett material som används för att ersätta eller reparera en 

kroppsfunktion med hänsyn till säkerhet, pålitlighet, ekonomisk lönsamhet och 

fysiologisk acceptans. Biomaterial används i kontakt med levande vävnad och är ofta 

ett syntetiskt material, till exempel suturtråd, metalliska implantat och tandfyllning. 

Lyckade resultat vid användningen av biomaterial som ett implantat är beroende av 

implantatets biokompatibilitet, mottagarens hälsotillstånd samt kirurgens kompetens. 

Biokompatibilitet innebär den omkringliggande vävnadens samt hela kroppens 

godkännande av ett implantat. Implantatet får således inte försämras efter 

implantering eller skada vävnad, enskilda organ eller större organsystem i kroppen 

(Park & Lakes, 2007). 

Hur vävnaden reagerar med ett biomaterial är beroende på bioaktivitet, 

osteokonduktivitet och osteinduktivitet, ifall inväxt eftersträvas är reaktionen även 

beroende på biomaterialets porositet (t.ex. porstorlek och porstruktur). Ifall ett 

material binds kemiskt till ben utan fysikaliskt eller mekaniskt fäste, anses materialet 

vara bioaktivt. Biomaterial har även egenskapen osteokonduktivitet, vilket innebär 

dess förmåga att fungera som en stödstruktur och tillåta nytt ben ta form på 

biomaterialets yta. Osteoinduktivitet innebär att biomaterialet stödjer inväxt av 

vävnad (Legeros & Legeros, 2008). 

Valet av biomaterial bestäms beroende på önskat användningsområde. 

Biokompatibilitet är dock inte tillräckligt för att godkänna ett material som 

biomaterial. Vid användning av biomaterial tillämpas ofta tre teorier som beskriver 

kravet på materialet vid till exempel implantering. Följaktligen, ett idealt biomaterial 

beter sig likvärdigt som värdvävnaden, gränsytan på biomaterial är likvärdigt med 

värdvävnaden och biomaterialets reaktioner på grund av fysiologiska faktorer är 

likvärdiga med vävnaden materialet ersätter. Vid varierande biomaterial sker även 

varierande reaktioner mellan material och vävnad. Tabell 1 sammanfattar de typer av 

vävnadsfästning som uppkommer vid implantering av olika typer av material. Om 

materialet är toxiskt så undviker man användningen ad det i implantat. (Cao & 

Hench, 1996) 
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Tabell 1. Typer av fäste mellan biomaterial och vävnad (Cao & Hench, 1996) 

Typ av implantat Typ av fäste Exempel 
1. Inerta och nära inerta Mekanisk (morfologisk fixering) Metaller 
2. Porösa Inväxt av vävnad i porer 

(biologisk fixering) 
Hydroxiapatit 

3. Bioaktiva Fäste mellan material och yta 
(bioaktiv fixering) 

Bioaktiva glas 

4. Resorberbara Ersätter med vävnad Kalciumfosfat 
 

 

3.1.2 Transplantat  

Ett transplantat är en vävnad eller ett organ som överförs från en kropp till en annan 

eller från ett läge i en kropp till ett annat läge. Transplantat indelas i olika 

underkategorier givaren och mottagaren. Ifall givaren och mottagaren är samma 

individ kallas transplantatet en autograft. Vanligtvis kan vävnad (t.ex. hud) förflyttas 

från ben och armar till brännskadade områden. Allograft innebär en transplantation 

av en vävnad eller ett organ från en individ till en annan, medan en transplantation 

mellan två individer med identisk genetik kallas isograft. Vid allograft och isograft 

kan givaren vara levande eller klassificeras som ett kadaver. Levande givare används 

när givarens kropp kan ersätta den givna delen (t.ex. blod) eller ifall kroppen innehar 

två likadana organ men kan fungera tillräckligt med bara en (t.ex. njure). Kadaver 

används tack vare det faktum att kroppens vävnad och organ inte dör i samma 

hastighet. På så sätt kan bland annat ett hjärta eller lungor transplanteras från givare 

till mottagare ifall givaren har konstaterats hjärndöd. En transplantation mellan olika 

arter benämns xenograft. Vid transplantationer finns det alltid risk för att mottagaren 

stöter bort transplantatet samt en stor infektionsrisk som i värsta fall kan leda till 

döden. Trots detta kan riskerna balanseras med att mottagarna möjligen hade mött en 

snabbare död utan en transplantation. Eftersom det inte finns ett överflöd av 

transplantat väcker det ofta etiska, moraliska och sociologiska frågor om vem som 

får organet som plötsligt blir tillgängligt. Genom att istället producera artificiella 

biomaterial är det möjligt att besvara dessa frågor. (Park & Lakes, 2007) 
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3.1.3 Implantat 

Ett implantat definieras som en sammansättning uppbyggt av flera olika material 

eller ett rent material som placeras i kroppen med avsikt för att reparera, återställa 

eller ersätta en kroppslig funktion. Implantatet placeras helt eller delvist under 

kroppens epitelvävnad. Historiskt sett har implantat använts från 1400-talet för att 

ersätta saknade delar från käken eller förlorade tänder. De första industriella 

implantaten utgjordes av guld, silver, platina, osv. Dessa implantat resulterade ofta i 

främmandekroppsreaktioner och vidare en inflammation vid implantatets kontakt 

med kroppsvävnad. Senare utvecklades biokompatibla material som kunde stimulera 

den omkringliggande vävnadens tillväxt. Genom att utveckla implantat har både 

osseointegration och läkningsprocessen förkortats, vilket är önskvärt för både läkaren 

och patienten. (von Wilmowsky, Moest, Nkenke, Stelzle, & Schlegel, 2014) 

Idag kan en hel del olika material användas som implantat. Bland annat används 

metaller, keramer och polymerer för att förbättra eller ersätta en kroppsfunktion. 

Beroende på plats för implantatet behövs även varierande egenskaper. Till exempel 

behöver en höftledsprotes erbjuda stöd för belastning samt motstå påfrestning och 

nötning. Vid varje implantering krävs det att kirurgen skär i vävnad och tar bort 

skadad eller död vävnad. För att en operation ska lyckas är implanteringen beroende 

på hur vävnaden regerar på den kirurgiska proceduren och vilket samarbete som 

finns mellan vävnad och implantat. (Park & Lakes, 2007) 

Användningen av implantat är mera gynnsamt än användningen av transplantat, dels 

för att ingen givare krävs (dvs. inget medgivande från en givare behövs) och dels för 

att det går att minimera skillnaderna i utbud och efterfråga. De etiska frågorna är 

således minimerade, däremot ökar frågor inom moral och samhällsproblem. Det 

finns alltid risker vid implantering och patienten behöver alltid känna till dessa risker, 

men patienten behöver även känna till de fördelar som finns. Även frågor om 

kostnad, tillförlitlighet och förekomst av operationer utförda för att ersätta eller 

reparera misslyckat eller försämrat implantat uppkommer. (Hench, Ethical Issues, 

1993) 

Tabell 2. Material som används vid långsiktig implantering av material, fritt översatt från engelska 
(Williams, 2008) 

Material Tillämpning 
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Titanlegeringar 
Tandimplantat, höftledsprotes, pacemaker, hjärtklaffar, 
plattor för fixering av frakturer, fixering av 
ryggradskotor 

Kobolt-kromlegeringar Bärande ytor, hjärtklaffar, stents, pacemakersladdar 
Platinalegeringar Elektroder 
Nickeltitan Minnesmetallsanvändning 
Rostfritt stål Stents, ortopediska implantat 
Aluminium Bärande ytor 
Calciumfosfater Bioaktiva ytor, bensubstitut 
Kol Hjärtklaffar 
UHMW polyeten Bärande funktion 
PEEK Fixering av ryggradskotor 
PMMA Bencement, intraokulär lins 

Silikon Benvävnadsförstärkning, isolering av kablar, 
oftalmologiska tillbehör 

Polyuretan Isolering av pacemakersladdar 
Utökat PTFE Kärltransplantering, hjärtklaffar 
Polyester Kärltransplantering, hjärtklaffar 
SIBS Beläggning på läkemedelsavgivande stents 
 

Tabell 2 visar material som används som implantat för långsiktig reparation eller 

ersättning av skadad kroppsfunktion (Williams, 2008).  

 

 

3.1.4 Bioaktivt glas 

Bioaktivt glas är ett implantatmaterial som definieras enligt följande (Hench & 

Andersson, 1993):   

”A bioactive material is one that elicits a specific biological response at the 

interface of the material which results in the formation of a bond between the 

tissues and the material.”  

Det vill säga (fri svensk översättning): 

”Ett bioaktivt material är ett material som får fram en specifik biologisk respons 

vilket resulterar i bildningen av en bindning mellan vävnader och materialet.” 

Den väsentliga fördelen med att använda bioaktivt glas vid reparation och 

rekonstruktion av skadad vävnad är att materialet reagerar snabbt vid ytan och binder 
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således snabbt med vävnaden. Däremot kommer det bioaktiva glasets mekaniska 

svaghet och låga brottseghet ge materialet nackdelar och begränsningar vid 

användning som stödstrukturer. Vid kontakt med kroppsvätska eller liknande vätska 

kommer bioaktivt glas reagera genom urlakning, upplösning och utfällning. Tack 

vare dessa bildas hydroxiapatit (HA) på glaset och HA-lagret kan följaktligen reagera 

med mjuk- eller benvävnad. (Hench & Andersson, 1993) 

I och med Henchs upptäckt om att ett glas med en viss sammansättning binder till 

ben så stabilt att det blir näst intill omöjligt att avlägsna utan att orsaka en fraktur, 

ledde det till studier inom ett nytt område, bioaktiva keramer. Således kunde nya 

material och nya produkter med skiftande sammansättningar och varierande 

strukturer utvecklas. Beroende på användningsområde borde det bioaktiva glaset ha 

egenskaper som efterliknar den del av kroppsfunktionen som materialet ersätter eller 

reparerar. Vid klinisk användning poängteras biokompatibilitet, bioaktivitet och 

materialets potential att steriliseras. (Jones J. R., 2013) 

Bioglass® 
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Det första bioaktiva glaset upptäcktes av Larry Hench och kollegor. Hench bestämde 

sig för att använda en sammansättning av 45 vikt-% (viktprocent) kiseldioxid (SiO2), 

24.5 vikt-% natriumoxid (Na2O), 24.5 vikt-% kalciumoxid (CaO) och 6 vikt-% 

fosforpentoxid (P2O5). Experiment i både in vivo och in vitro visade att det bildades 

ett hydroxiapatitlager på ytan av glaset. Tack vare hydroxiapatitlagret är det möjligt 

för en kemisk bindning mellan glaset och benets kollagenfibriller (Hench, 2006). 

Hench och kollegor namngav det första bioaktiva glaset Bioglass®, även känt som 

45S5. När glaset implanteras i kroppen, upplöses glaset långsamt och stimulerar ny 

bentillväxt. För det SiO2-Na2O-CaO-systemet med en fixerad halt P2O5 är 

glassammansättningen för bioaktivitet relativt begränsad. Figur 4 visar SiO2-Na2O-

CaO-systemet med konstant halt av P2O5 (6 viktprocent). Figuren visar att både en 

för hög och en för låg andel av kiseldioxid kommer att resultera i ett glas som inte 

bildar en bindning till benvävnad. Även en för liten andel kalciumoxid resulterar i ett 

icke-bindande material. Endast glassammansättningar inom område A bildar en 

bindning med benvävnad och endast glassammansättningar inom område S bildar en 

bindning med både kroppens ben och mjukdelar. Figuren visar att sammansättningen 

av Bioglass® ligger inom områden för både benvävnads- och mjukdelsbindning. 

(O'Donnell, 2012)  

Bioglass® används idag inom klinisk medicin och tandvård relativt flitigt. Ortopedin 

tillämpar Bioglass® vid bland annat frakturer orsakade av trauman och som 

fyllnadsmaterial av benet vid avlägsnande av en tumör. Ansikts- och skallkirurger 

använder Bioglass® vid bland annat rekonstruktion av ansiktsbenen och reparation 

Figur 4. Fasdiagram för ett SiO2-Na2O-CaO-system med 6 viktprocent P2O5 (Hench, 2006). 
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av bihålorna. Bioglass® appliceras i tandvården bland annat genom att behandla 

överkänsliga tänder med tandkräm innehållande det bioaktiva glaset och således 

bilda ett skydd för tandens pulpa. (Hench, 2011) 

Figur 5 visar 3D-strukturen för Bioglass® med natrium- och kalciumjoner borttagna 

för ytterligare tydlighet. BO innebär bundet syre (eng. bridging oxygen) och NBO 

innebär icke-bundet syre (eng. non-bridging oxygen). Egenskaper för bioaktivt glas 

är direkt beroende av glasstrukturen och påverkar således glasets upplösning samt 

bioaktivitet. Därför är det viktigt att ha förståelse för det bioaktiva glasets struktur. 

(Jones J. R., 2013) 

Denna avhandling behandlar enbart studier med Bioglass® och kan i fortsatta 

sammanhang i denna avhandling benämnas som det bioaktiva glaset, 45S5 eller 

Bioglass®. 

!

3.2 Tillverkning av glas 

Glasprovstillverkningen av ett bioaktivt glas sker teoretiskt på samma sätt som 

tillverkning av ett traditionellt glas. Även om en mängd tekniker kan användas, 

framställs glas vanligen genom smältning av råmaterial vid höga temperaturer. 

Tillverkningen av glas genom smältning kräver ett val av råmaterial samt en 

råmaterialkalkyl för att få rätt slutprodukt och rätt förhållande mellan använda 

råmaterial. Genom en noggrann uppvägning och omblandning av råmaterialen 

minskas risken för in-homogeniteter för slutprodukten. Vid de förhöjda 

Figur 5. 3D-struktur av Bioglass® med natrium- och kalciumjoner borttagna för ytterligare 
tydlighet (Jones J. R., 2013) 
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temperaturerna kommer råmaterialen genomgå diverse förändringar på både kemisk 

och fysikalisk nivå, och omvandlas från fast form till en homogen vätska eller smälta. 

Efter detta kan vätskan eller smältan formas och gjutas enligt önskad slutprodukt. 

(Shelby, 2005) 

3.2.1 Råmaterial 

De råmaterial som används vid tillverkningen av glas bestäms beroende på de 

egenskaper som önskas för det slutgiltiga glaset. Råmaterial för glastillverkning har 

varierande funktioner och grupperas i fem olika kategorier. De fem kategorierna är 

glasbildare, flussmedel, stabilisatorer, färgande ämnen och luttringsmedel. Det är 

dock möjligt för en förening att förekomma i flera kategorier, beroende på syftet på 

dess användning. Den grundläggande strukturen för ett glas ges av glasbildaren och 

är även det råmaterial som vanligtvis finns i störst kvantitet i glassammansättningen. 

En eller flera komponenter används som glasbildare och kommer även ge det 

allmänna namnet för glaset. Kiseldioxid, ofta i form av kvartssand, används vanligen 

som glasbildare i kommersiella glas. Eftersom kiseldioxid har en relativt hög 

smältpunkt (>1700°C) används flussmedel för att sänka bearbetningstemperaturen till 

mera praktiska temperaturer (<1600°C) och samtidigt minska kostnaderna vid 

tillverkningen. Alkalioxider (t.ex. Na2O) används vanligen som flussmedel. Tillsats 

av flussmedel kan även resultera i försämring av många önskade egenskaper och gör 

produkten oduglig för kommersiellt bruk som fasta traditionella glasprodukter. Den 

kemiska hållbarheten är speciellt påverkad av mängden alkalioxider. Om alkalihalten 

för ett fönsterglas är för hög kommer ett fönster som är i kontakt med vatten inte vara 

hållbart i daglig användning. För att motverka försämringen av diverse egenskaper 

tillsätts stabilisatorer, såsom CaO eller MgO i råvarublandningen. Vid önskad färg på 

slutprodukten tillsätts även färgande ämnen i små halter (t.ex. olika föreningar av Cu, 

Co, Fe). Vanligen påverkar dessa färgande ämnen inte själva glastillverkningen. För 

att slutligen ha möjlighet att avlägsna oönskade bubblor i smältan tillsätts 

luttringsmedel i blandningen. (Shelby, 2005) 

Råmaterial som används i bioaktivt glas är i stort sett desamma råmaterial som 

används vid tillverkning av traditionella glas. De element som typiskt används för att 

färga konventionella hushållsglas och så vidare har forskats som dopningsmedel i 

bioaktiva glas. Flera studier har påvisat att dessa element kan stimulera cellernas 
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funktioner på ett önskat sätt och således kan de fungera som terapeutiska element i 

benvävnadsteknologin (Hoppe, Güldal, & Boccaccini, 2011). Det är emellertid 

viktigt att sammanställa den totala glassammansättningen så att dessa joner frigörs 

från det bioaktiva glaset inom kontrollerade gränser: om halten är för låg, stimuleras 

inte gener och om halten är för hög, kan jonerna ge toxiska effekter. Genom att 

studera det tidigare diskuterade fasdiagrammet går det att fastställa att ett glas som 

ska inneha bioaktiv karaktär kräver en noga förbestämd sammansättning av 

råmaterial.  

 

3.3 Buffertlösningar 

Tris(hydroximetyl)aminometan (Tris) och simulerad kroppsvätska (eng. Simulated 

body fluid, SBF) är buffertlösningar som ofta används för att imitera in vivo-

reaktioner genom att låta det bioaktiva glaset reagera in vitro med den valda 

lösningen. SBF innehåller oorganiska joner i koncentrationer vilka efterliknar de som 

finns i människokroppens blodplasma. I teorin vore därför SBF den ultimata 

lösningen att använda vid in vitro-undersökningar, men i praktiken uppstår ofta 

svårigheter vid användningen av SBF. Till exempel krävs en mycket noggrann och 

strukturerad tillredning av SBF, där risken för kontamination och bildning av fällning 

är stor (Takadama & Kokubo, 2008). SBF-lösningen buffras till blodets pH-värde (ca 

7,4) med hjälp av Tris. Tabell 3 visar jonkoncentrationen för blodplasma, original 

och korrigerad SBF (Kokubo & Takadama, 2006). I detta arbete användes korrigerad 

SBF. 

Tabell 3. Jonkoncentrationen för SBF och blodplasma (Kokubo & Takadama, 2006) 

Lösning Jonkoncentration (mM) 

Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- HCO3
- HPO4

2- SO4
2- 

Blodplasma 142,0 5,0 1,5 2,5 103,0 27,0 1,0 0,5 
SBF (original) 142,0 5,0 1,5 2,5 148,8 4,2 1,0 0,0 
SBF 
(korrigerad) 142,0 5,0 1,5 2,5 147,8 4,2 1,0 0,5 
 

Även Tris tillreds noggrant, men risken för kontamination är mindre än för SBF, 

eftersom Tris-lösning innehåller endast en komponent utöver lösningsmedlet. I och 
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med att Tris-lösningen inte innehåller oorganiska joner är risken för fällningar hos 

tillagad lösning mindre. Fördelen med att använda Tris-lösning vid in vitro-tester är 

att Tris inte innehåller oorganiska joner som kan påverka en senare ICP-analys av 

den lösning som innehåller oorganiska joner upplösta från bioaktivt glas. Det bör 

påpekas att den stora relativa skillnaden till exempel mellan halterna av Na- och K-

joner gör ICP analysen besvärlig: det är lätt att se små skillnader orsakade av K-joner 

som löst sig från glaset medan den höga halten av Na gör analysen av små skillnader 

besvärlig. Dessutom är det lättare att följa med förändringar i jonkoncentrationen av 

Tris än SBF, eftersom SBF innehåller oorganiska joner i nästan samma förhållande 

som i människokroppens blodplasma. Därför finns risken för en mättnad av 

lösningen för specifika joner när glasets upplöses i SBF, vilket kan leda till 

missvisande resultat (Fagerlund, Hupa, & Hupa, 2013).   

Denna avhandling undersöker huvudsakligen glasets reaktioner i Tris; endast en 

körning gjordes med SBF.  

 

3.4 Hydroxiapatit  

Apatit beskriver ett mineral tillhörande en specifik familj vars strukturer är liknande 

men sammansättningen varierar. Hydroxiapatit (HA) har sammansättningen 

Ca10(PO4)6(OH)2 och har ett stökiometriskt förhållande på 1.67 i avseende på Ca/P. 

Mineralets struktur uppvisar ett hexagonalt system (Legeros & Legeros, 2008).  

Människoskelettets ben är uppbyggda av HA, typ I kollagenfibriller och vatten. 

Största delen av benet består av HA. Syntetisk HA liknar den HA som påvisas i både 

ben och tänder. Tack vare detta har HA använts i stor utsträckning som biomaterial 

inom ortopedin och i tandvården. Vid implantering av HA i människokroppen 

prioriteras viktiga egenskaper som bioaktivitet och biokompatibilitet, men även dess 

mekaniska styrka och porositet hjälper till. (Szczes, Holysz, & Chibowski, 2017) 

Processen som sker vid reaktionen för ett bioaktivt glas in vitro eller in vivo är 

uppdelade i två delar. Formningen av HA-lagret på det bioaktiva glaset är relativt väl 

förstådd, medan den biologiska växelverkan mellan HA och ben är mindre studerade 

och mindre väl förstådda. HA-lagret uppstår genom att glaset genomgår en 

upplösning i den omkringliggande lösningen. Upplösning av bioaktivt glas kommer 
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att ge en förändring i både pH och sammansättningen av kroppsvätskan eller den 

simulerade kroppsvätskan, vilket påverkar bildningen av HA. Det första steget av 

HA-bildning innebär ett snabbt byte av katjonerna Na+ och/eller Ca2+ i glaset med H+ 

i lösningen och skapar således silanol-bindningar (Si-OH) på glasytan. På grund av 

utbytet stiger pH i lösningen. Ett högt pH i lösningen leder till en uppbrytning av Si-

O-Si-bindningar och resulterar i mer Si-OH vid ytan mellan glaset och lösningen. Si-

OH-grupperna vid glasytan kondenseras, vilket innebär en polymerisation av ett 

kiseldioxidrikt lager. Det nya lagret av kiseldioxid hjälper grupper av Ca2+ och PO4
3- 

att vandra till glasytan för att bilda en hinna av amorft CaO-P2O5 på kiseldioxiden. 

Slutligen sker en kristallisering av CaO-P2O5 och hydroxiapatit har bildats på ytan av 

det bioaktiva glaset. (Jones J. R., 2013)   

Figur 6 visar en grundläggande sekvens av reaktioner som sker då ett implantat i 

form av bioaktivt glas som kommer i kontakt med kroppsvätska och därefter formar 

en bindning till kroppens vävnadsmaterial. Steg 1–5 i sekvensen visar de fysikaliska 

och kemiska förändringarna som sker vid glasets yta, medan steg 6–11 visar 

förändringar på cellnivå (Hench, 1998). En mera ingående förklaring av det bioaktiva 

glasets bindning med kroppsvävnad diskuteras i kapitel 3.7. 

3.5 In vitro och in vivo 

När nya glassammansättningar studeras fokuseras experimenten oftast på bildningen 

av hydroxiapatit. Bildningen anses korrelera med materialet bioaktivitet vid kontakt 

med fysiologiska lösningar. Dessa experiment kan utföras antingen in vitro eller in 

vivo. In vitro och in vivo härstammar från latin och är beroende av varandra för att få 

Figur 6. Den grundläggande sekvensen när bioaktivt glas reagerar med kroppsvätska 
(Hench, 1998) 
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en helhetsbild av materialets reaktion. In vitro är experiment som sker utanför 

kroppen, normalt i buffrade lösningar för att kontrollera och bibehålla pH-

förändringar i lösningen i typiska nivåer för kroppsvätskan. Den buffrade lösningen 

skall imitera in vivo-förhållanden så nära som möjligt, det vill säga den levande 

organismens fysiologiska system. Vid in vitro-reaktioner för bioaktivt glas används 

buffrade lösningar som Tris och simulerad kroppsvätska (SBF) (Fagerlund, Hupa, & 

Hupa, 2010). Studier gjorda in vitro visar även att bioaktiviteten och tjockleken på 

det bildade HA-lagret är beroende på den kemiska sammansättningen hos det 

bioaktiva glaset. Även provets form har betydelse: ytarean och porositeten är viktiga 

faktorer för reaktiviteten. Vid undersökning om ett visst material är bioaktivt 

studeras först reaktioner in vitro (Sepulveda, Jones, & Hench, 2002). Studier in vitro 

visar att större partiklar, det vill säga en mindre partikelarea, kommer att resultera i 

ett lägre pH-värde för lösningen och ett tjockare HA-lager på glaset (Zhang, Ylänen, 

Hupa, & Hupa, 2009). Både in vitro- och in vivo-undersökningar har krävts för att ett 

nytt bioaktivt glas skall få möjlighet att komma ut på marknaden (Hench, Ethical 

Issues, 1993). Enligt Europeiska Unionens nya regelverk (EU Medical Device 

Regulation, Council Regulation 2017/745, 5.4.2017) måste alla nya implantat testas 

kliniskt före kommersiella tillämpningar. Regelverket blir i kraft i maj 2020.  

Denna avhandling behandlar enbart studier gjorda in vitro.  

	  

3.6 Den kemiska hållbarheten och upplösningen av bioaktivt glas 

Behovet av att kontrollera den kemiska hållbarheten för ett glas härstammar från 

fönsterglasindustrin och liknande. Standardiserade metoder behövdes för att bedöma 

hur en glasprodukt klarar av en planerad användning och långvarigt slitage. Speciellt 

viktigt har det varit att undersöka huruvida fönsterglas skyddar för varierande väder 

och vind. Med den ökade användningen av bioaktiva glas, finns även ett behov av att 

konstruera standardiserade metoder för undersökningar av den kemiska hållbarheten 

och upplösningen av bioaktivt glas. (Fagerlund S. , 2012) 

Till en början studeras bioaktivt glas i avseende på dess upplösning i kontakt med 

vattenlösningar. Under upplösningen av glaset kommer kiseldioxidens öppna 

strukturnätverk resultera i att vattenmolekyler kan genomtränga nätverket och frige 

joner. Glas är ett ypperligt lösningsmedel av flera element. Genom att dopa glaset 
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med joner som har en känd funktion och skräddarsy hela glassammansättningen så 

att jonerna frigörs i kontrollerade doser, kan man tillverka nya sammansättningar 

som har ytterligare fördelar. Jonerna kan till exempel stimulera bildningen av nytt 

ben, ha bakteriedödande egenskaper och stimulera utvidgning av blodkärlen till den 

nya vävnaden. Genom att studera de joner som friges från glaset under vissa 

förhållanden kan man simulera hur det bioaktiva glaset skulle beter sig i 

människokroppen. (Brauer, 2015)  

Det är viktigt att förstå hur ett bioaktivt glas upplöses och beter sig vid kontakt med 

kroppsvätska. Speciellt viktigt är det när ett nytt bioaktivt glas beaktas i kliniska 

tillämpningar eftersom en dynamisk människokroppsmiljö ställer varierande krav på 

implantatet. Vanligtvis har upplösningsstudier blivit gjorda under statiska 

förhållanden i buffrade lösningar eftersom bioaktiviteten kan korreleras med 

bildningen av HA på glasets yta. Genom att låta glaset genomströmmas med SBF 

eller en annan buffrad lösning är den genomströmmade lösningens pH och 

jonkoncentration nära de värden som är typiska i den dynamiska kroppen. Genom att 

studera en eventuell förändring i jonkoncentrationen går det att uppskatta hur olika 

glas beter sig vid den första kontakten med kroppsvätska. (Fagerlund, Ek, Hupa, & 

Hupa, 2012)  

Reaktiviteten hos ett bioaktivt glas i fysiologiska förhållanden är i stor del beroende 

av glassammansättningen. Men även glasets form, ytstruktur och implantationsläge 

spelar stor roll för den kemiska hållbarheten av det bioaktiva glaset. Det första 

bioaktiva glaset Bioglass® har den glassammansättning som än idag anses vara den 

mest bioaktiva och därför fokuseras största delen av forskningen på detta glas. En 

betydande del av forskning idag behandlar sammansättningar som är utvecklade 

genom delvis eller total ersättning av en oxid i sammansättningen av Bioglass® med 

en annan oxid med känd positiv effekt på en viss biologisk process. Det har dock 

visat sig att glassammansättningen och glasstrukturen påverkar 

upplösningshastigheten av det bioaktiva glaset mycket. Små förändringar i 

glassammansättningen har visats påverka bioaktiviteten, t.ex. har en liten tillsats av 1 

viktprocent Al2O3 minskat bioaktiviteten. (Fagerlund S. , 2012) 

Rámila och Vallet-Regi (2001) undersökte både statisk och dynamisk upplösning av 

bioaktivt glas. Dynamisk upplösning genom utbyte av SBF med jämna mellanrum 
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konstaterades korrelera bättre med in vivo förhållanden och därmed utgöra en mera 

exakt in vitro-studie av glasets bioaktivitet. Undersökningen visade att både 

koncentrationen av Ca2+ och pH av lösningen som genomströmmat glaset kommer 

att överensstämma med tillstånd liknande människans blodplasma. Således är in 

vitro-experiment gjorda med kontinuerlig upplösning mera lämpad för att förutsäga 

ett bioaktivt glas bioaktivitet in vivo. (Rámila & Vallet-Regi, 2001) 

Hoppe med flera visar i sin översikt av tillgänglig information att de oorganiska joner 

som löser sig från ett bioaktivt glas påverkar olika cellulära processer. Den 

biologiska responsen av till exempel upplöst Bioglass®, i avseende på jonerna Si, Ca 

och P, är att dessa joner stimulerar både tillväxt av blodkärl och bildning av ny 

benvävnad. Koncentrationerna av dessa joner bör dock vara inom kontrollerade 

gränser, det vill säga tillräckligt höga för att stimulera cellers funktioner men inte så 

höga att de orsakar toxiska effekter. Dessutom har flera studier visat att pH-

förändringen i vätskan runt det reagerande glaset resulterar i antibakteriella 

egenskaper genom att möjliga bakterier inaktiveras till följd av cellförstörelse. 

(Hoppe, Güldal, & Boccaccini, 2011) 

 

3.6.1 Parametrar som påverkar upplösningen av bioaktivt glas 

Fagerlund och andra (2012) diskuterade ingående olika parametrar som påverkar 

upplösning in vitro av bioaktivt glas 1-98 under kontinuerlig genomströmning av 

Tris-buffertlösning.  

Partiklarnas area 

Även om en specifik area av partiklarna inte kunde fastställas, mättes inverkan av 

arean på upplösningen genom att variera partiklarnas storleksområde. Resultaten 

visade att de mindre partiklarna hade en högre upplösning av glasets alla joner. Det 

vill säga, en större area av partiklarna visade en högre upplösning av joner. Men 

ökningen av upplösningen var inte linjär, detta kan innebära att partiklarnas area inte 

är en dominerande parameter när det gäller upplösning av bioaktivt glas.  

Partiklarnas mängd 
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Genom att variera storleken på flödesreaktorns inre delar var det möjligt att studera 

resultatet på variationer på glaspartiklarnas mängd. Resultaten visade att en ökad 

mängd av glaspartiklar gav en märkbar upplösning av glasets joner. Mängden 

partiklar är därför inte en påverkande parameter vid upplösning av bioaktivt glas.  

Buffertlösningens flödeshastighet 

Varierande flödeshastigheter på buffertlösningarna visade att både pH och 

koncentrationen av upplösta joner från det bioaktiva glaset varierade. En lägre 

hastighet innebar ett högre pH-värde. Upplösningen av det bioaktiva glaset visade ett 

linjärt beteende, vilket innebär att det sker likadana reaktionsmekanismer oberoende 

på flödeshastigheten.  

Lösningens temperatur 

Resultaten i studierna visade att en höjd temperatur av lösningen, gav även en högre 

upplösning av joner från glaset. Koncentrationen av joner som löste sig från glaset i 

buffertlösningen vid olika temperaturer visade att upplösningshastigheten följde 

Arrhenius ekvation i avseende på temperaturen. Således kan man uträkna reaktionens 

aktiveringsenergi vid olika temperaturer.  

Lösningens sammansättning 

Valet av buffertlösning visade sig ha et betydande effekt på jonernas upplösning från 

det bioaktiva glaset. Tris-lösning gav en mycket högre upplösning av joner från 

glaset än vattenlösning. (Fagerlund, Ek, Hupa, & Hupa, 2012) 

Flödesreaktorernas mängd 

Enligt författarens bästa vetande finns det ingen publicerad information tillgänglig 

om inverkan av varierande antal flödesreaktorer i ett kontinuerligt system på 

lösligheten hos bioaktiva glas. Det finns således intresse för studier med 

kaskadreaktorer.  
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3.7 Vävnadsbindning 

Som tidigare diskuterats, binds bioaktivt glas till både mjukvävnad och benvävnad 

tack vare glasets reaktioner med kroppsvätska. Vid implantering av ett bioaktivt glas 

kommer följande reaktioner att ske:  

1. Snabbt utbyte av Na+ eller K+ med H+ eller H3O+ från lösningen: 

 Si–O–Na+ + H+ + OH- ! Si–OH+ + Na+ (lösning) + OH- 

2. Avtagande av lösligt SiO2 i form av Si(OH)4 till lösningen, vilket resulterar i 

brytning av Si–O–Si-bindningar och bildning av Si-OH vid glasets och 

lösningens kontaktyta: 

  Si–O–Si + H2O ! Si–OH + OH–Si

3. Kondensation och polymerisation av ett SiO2-rikt lager på glasytan utarmat 

av katjoner av alkalier och jordalkalier.  

4. Migration av Ca2+ och PO4
3--grupper till glasytan genom det SiO2-rika lagret, 

vilket resulterar i bildning av en CaO–P2O5-rik film ovanpå det SiO2-rika 

lagret. Denna amorfa CaO–P2O5-rik film blir tjockare tack vare utfällning av 

lösligt kalcium och fosfater från lösningen. 

5. Kristallisering av den amorfa CaO–P2O5-rika filmen tack vare anjonerna OH-, 

CO3
2- och F- från lösningen till ett apatitlager.  

Studier visar att de diskuterade fem reaktionsstegen sker relativt snabbt på det 

bioaktiva glasets yta tack vare det snabba utbytet av joner mellan glas och lösning. 

Resultat in vivo visar att en kalcium-fosforrik film uppkommer redan under den 

första timmen av implantering (Hench, 1998).                   f 

   

3.8 Kaskadreaktor  

I rapporterade dynamiska studier om det bioaktiva glasets upplösning (Fagerlund, Ek, 

Hupa, & Hupa, 2012) har partiklar eller monoliter varit inne i en isolerad 

flödesreaktor. Buffertlösningen har fått strömma genom flödesreaktorn och analyser 

av både flödesreaktorinnehållet och den genomströmmade lösningen har utförts före, 

Figur 7. Standard reactor cascade (ovan) och step-feed reactor cascade (nedan) ifall n stycken 
reaktorer (Sidhu, Nelson, & Balakrishnan, 2015). 
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under och efter genomströmningen. I detta arbete antogs att en kaskadreaktor ger 

utökad förståelse av bioaktiviteten och upplösningen av det bioaktiva glaset. En 

kaskadreaktor innebär att likadana enskilda flödesreaktorer kopplas samman och den 

buffrade lösningen får genomströmma flödesreaktorerna i tur och ordning. Figur 7 

visar två 

olika möjligheter för en kaskadreaktor. Antingen får flödesreaktorerna 

genomströmmas av en lösning som tillsätts i början av flödesreaktorerna och varje 

enskild flödesreaktor genomströmmas av en förändrad lösning (eng. standard reactor 

cascade) eller så får flödesreaktorerna genomströmmas av en lösning som tillsätts till 

varje enskild flödesreaktor och förenas med den tidigare tillsatta lösningen (eng. 

step-feed reactor cascade). (Sidhu, Nelson, & Balakrishnan, 2015) 

I denna avhandling studeras system med en, två eller tre flödesreaktorer, dvs. enbart 

standard-kaskadreaktorsystemet tillämpas.   

 

 

4 Material, metoder och analysmetoder 
Avhandlingens experimentdel delades upp i två delar, en inledande tillverkning av 

bioaktivt glas samt glaspartiklar och buffertlösning, och en avslutande instrumentell 

analysdel. Största delen av avhandlingens resultathantering behandlar den 

instrumentella analysdelen.  

 

4.1 Material och metoder 
	  

4.1.1 Råmaterialkalkyl 

För avhandlingens experimentdel framställdes en 300 grams glasskiva av Bioglass®, 

45S5. Det standardiserade bioaktiva glaset har utvecklats av Larry Hench och dess 

sammansättning kan ses i tabell 4. Råmaterialens slutgiltiga massa uträknades med 

hjälp av Laboratoriet för oorganiska kemins Excel-tabell för beräkning av 

glassammansättningar.  
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Tabell 4. Sammansättning för 45S5 i vikt-%, mol-% och massa (g) råmaterial för en 300 g glasskiva 

Oxid SiO2 Na2O P2O5 CaO 

Vikt-% 45 24,5 6 24,5 

Mol-% 46,1 24,3 2,6 26,9 

Råvara SiO2 Na2CO3 (CaHPO4)(2(H2O)) CaCO3 

Massa (g) 135,00 125,69 43,65 105,80 

 

 

4.1.2 Glasprovstillverkning  

Teoretiskt sker smältning av bioaktivt glas på samma sätt som smältning av 

traditionellt glas. Glassmältningen följer en tidigare utformad blankett och 

anvisningar vid laboratoriet. Enligt blanketten uppvärmdes ugnen samt en 

platinadegel långsamt till 1360°C. En platinadegel användes för att minimera risken 

för kontamination av glaset från de joner som typiskt löser sig från eldfasta deglar i 

glassmältor (Jones J. R., 2008). Råmaterialen vägdes upp och omblandades i en 

plastburk. Med hjälp av ett mätglas överfördes de välblandade råmaterialen till 

platinadegeln i tre delar med 20 minuters intervaller. Efter tre timmar i ugnen gjöts 

glassmältan i en grafitform och när glaset slutat glöda förflyttades det till en 

avkylningsugn på 520°C. En timme senare stängdes ugnen av och den stelnade 

glasskivan avkyldes i ugnen till rumstemperatur under natten. För att göra glaset så 

homogent som möjligt upprepades smältningsproceduren följande dag genom att 

först krossa glasskivan i större bitar och sen upprepa stegen från dagen innan. Dagen 

efter den andra smältningen, togs glasskivan bort från avkylningsugnen och 

förvarades i en exsickator för en framtida användning.  

Till de instrumentella analysmetoderna valdes partiklar med storleken 300–500 µm. 

Partiklarna framställdes genom att ta en del av det tillverkade glaset och krossa glaset 

till önskade partikelstorlekar. Eftersom ett eventuellt behov finns att använda glaset i 

framtiden, krossades endast en del av glaset till den valda storleken.  

 

4.1.3 Buffertlösningar 

För att minimera risken för bildning av mättad lösning användes till största delen 

enbart buffrad Tris-lösning för de kontinuerliga genomströmningarna. Tris-lösningen 
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framställdes genom att följa tidigare utvecklade metoder så att lösningens 

koncentration var 50 mM eller 121,14 g/mol. För framställning av en liter Tris-

lösning upplöstes 6,057 gram Tris i en liter jonbytt vatten (ELGA) i ett dekanterglas. 

Den tillagade Tris-lösningen placerades med en magnet på en omrörarplatta för att 

säkerställa en fullständig upplösning av Tris. Den framställda lösningen uppvärmdes 

till 37°C genom att låta dekanterglaset stå i ett vattenbad uppvärmt till den nämnda 

temperaturen. När lösningen hade uppnått den önskade temperaturen justerades 

lösningens pH till 7,4 för en lösning med temperaturen 37°C. Justeringen utfördes 

genom att droppvis tillsätta 1M HCl-lösning till Tris-lösningen som hölls vid den 

nämnda temperaturen med hjälp av en värmeplatta. Den pH-justerade Tris-lösningen 

förvarades i ett vattenbad (37°C) för att underlätta de efterföljande 

genomströmningarna. De kontinuerliga genomströmningarna utfördes i den takt som 

Tris-lösningen var klar. För att undvika kontamination av den buffrade Tris-

lösningen placerades en plastfilm över öppningen av behållaren. Ny Tris-lösning 

tillagades efter behov och den nya lösningen hälldes över i behållaren innehållande 

kvarvarande Tris-lösning som var förenad med pumpen. Genom en kontinuerlig 

påfyllning av likadan Tris-lösning var det möjligt att låta körningarna fortgå den 

önskade tiden. För att kontrollera Tris-lösningens pH före reaktorn, uppsamlades ett 

referensprov från Tris-behållaren varje dag, antingen innan, under eller efter varje 

körning. pH-värdet och temperaturen mättes för varje referensprov för att kontrollera 

Tris-lösningen. Utgående från dessa värden beräknandes även ett medelvärde för pH 

av Tris före reaktorn. Totalt mättes pH och temperatur för 23 stycken referensprov av 

Tris och två stycken referensprov av SBF.   

För den enskilda körningen med simulerad kroppsvätska (SBF), framställdes två liter 

SBF genom att först omsorgsfullt rengöra och förbereda dekanterglas, mätflaskor och 

övriga tillbehör. Alla tillbehör rengjordes med hjälp av saltsyra, för att senare sköljas 

med jonbytt vatten (ELGA-vatten). Ett två-liters dekanterglas fylldes med 1700 ml 

ELGA-vatten och placerades med en magnet på en omrörarplatta. I tur och ordning 

tillsattes de förbestämda reagenserna (tabell 5) i dekanterglaset. Massan av 

kemikalier är förbestämt enligt det protokoll som används vid hur laboratoriet för att 

framställa SBF-lösning. 
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Tabell 5. Massa reagens tillsatt vid tillverkning av 2 liter SBF 

  mål (g) verkligt (g) 
NaCl 15,992 15,992 
NaHCO3 0,700 0,700 
KCl 0,448 0,448 
K2HPO4 ·∙	  3H2O 0,456 0,456 
1M HCl 70 ml 70 ml 
MgCl2 ·∙	  6H2O 0,610 0,610 
CaCl2 ·∙	  2H2O 0,736 0,736 
Na2SO4 0,142 0,142 
Tris 12,112 12,114 

 

Eftersom SBF-lösningen i slutändan av tillverkningen kan ses som en mättad lösning 

i avseende på HA, är det viktigt att varje reagens är upplöst och lösningen är 

transparent innan följande reagens kan tilläggas. Den uppmätta mängden Tris 

upplöstes först i ett skilt dekanterglas innan den lösningen tillsattes till sist i 

dekanterglaset med övriga reagenser. Under hela upplösningen av reagenser 

skyddades öppningen av dekanterglaset med ett passande täcke för att undvika 

kontamination. När alla reagenser var upplösta i dekanterglaset placerades lösningen 

i ett 37-gradigt vattenbad i fyra timmar. Efter de fyra timmarna justerades lösningens 

pH till 7,4 genom att pipettera 1M saltsyra till lösningen. Vid önskat pH-värde 

överfördes dekanterglasets innehåll till en rengjord två-liters mätflaska varefter 

flaskan fylldes med ELGA-vatten till markeringen för två liter. Eftersom lösningens 

volym minskar när temperaturen sänks, tillsattes ELGA-vatten på nytt till 

markeringen dagen efter. Den tillagade simulerade kroppsvätskan användes enbart 

ett par timmar efter fullständig tillagning, så lösningen förvarades i rumstemperatur 

till användning. pH-värde samt temperatur uppmättes av SBF både före och efter den 

enskilda körningen och en referenslösning uppsamlades.  

 

4.2 Instrumentella analysmetoder 
 

4.2.1 Kontinuerlig genomströmning och upplösning  

För den kontinuerliga genomströmningen och upplösningen av det bioaktiva glaset 

användes en peristaltisk pump (IPS High Precision Multichannel Pump från Ismatec) 
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sammankopplat med en, två eller tre flödesreaktorer. Genomströmningen gjordes till 

stor del enbart med buffrad Tris-lösning. Totalt gjordes 45 körningar med Tris-

lösning, där 15 stycken kördes med en flödesreaktor, 15 stycken med två 

flödesreaktorer och 15 stycken med tre flödesreaktorer. De 15 körningarna per antal 

flödesreaktorer fortgick i 20 minuter, 40 minuter, 60 minuter, 80 minuter, 100 

minuter, 120 minuter, fyra timmar, sex timmar, åtta timmar, 16 timmar, 22 timmar, 

24 timmar (gånger två), 72 timmar och 168 timmar från sammankoppling av 

flödesreaktorer till bortkoppling av flödesreaktorer. För den enskilda körningen med 

SBF-lösning gjordes en körning per flödesreaktor, det vill säga totalt 3 körningar. 

För körningarna med SBF fortgick körningarna i 24 timmar. Pumpen ställdes in för 

ett kontinuerligt flöde på 0,2 ml/min av Tris-lösningen eller SBF-lösningen. För att 

minimera risker för kontamination och möjliga påverkningar av slangar 

genomströmmades ett flödesreaktorlöst system med den valda buffertlösningen i en 

timme innan sammankoppling av flödesreaktorer. En referenslösning från behållaren 

med Tris-lösning pipetterades till ett provrör antingen före, under eller efter varje 

körning. Före pumpens sammankoppling med flödesreaktorerna, med hjälp av 

Figur 8. Flödesreaktorns delar, exklusive filter. 
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slangar, tvättades och torkades alla delar för flödesreaktorerna. Figur 8 visar delarna 

som behövs för att konstruera en flödesreaktor, exklusive filter för filtrering av 

glaspartiklar. Delarna tvättades med hjälp av ultraljud i 0,1 M saltsyra (HCl) och 

sköljdes med etanol innan de torkades i torkskåp över natten, varefter körningarna 

kunde igångsättas. Flödesreaktorerna fylldes med önskad mängd glaspartiklar 

(minimi 200 mg) och sammankopplades med slangar till pumpen enligt figur 9. För 

en kaskadreaktor med två eller tre flödesreaktorer förenades flödesreaktorerna med 

slangar.  

Figur 10 illustrerar en sammansatt kaskadreaktor med tre flödesreaktorer. Figuren 

visar med hjälp av varierande färgnyans att jonkoncentrationen av den 

genomströmmade buffertlösningen skiljer sig beroende på vilken flödesreaktor som 

genomströmmas. För ett system med tre flödesreaktorer benämns flödesreaktorerna 

med A, B och C. A är den första flödesreaktorn, B är den andra flödesreaktorn och C 

är den tredje flödesreaktorn i det sammansatta systemet.   

Både lösningen och flödesreaktorerna placerades i ett 37-gradigt vattenbad för att 

imitera den inre kroppstemperaturen för de kommande reaktionerna. Under 

körningarnas gång uppsamlades genomströmmad lösning under specifika tidpunkter 

i ett provrör för fortsatta analyser. Exakta klockslag skrevs ner för att underlätta 

tolkningen av resultaten. Efter avslutat test kopplades flödesreaktorerna bort och ett 

referensprov tillvaratogs av den kvarvarande buffertlösningen. De kvarvarande 

Figur 9. Schematisk figur på hopmonterad flödesreaktor innehållande glaspartiklar. 

Figur 10. Tre sammansatta flödesreaktorer till ett kaskadsystem, varierande färgnyans visar 
den varierande buffertlösningen som genomströmmar systemet. 
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glaspartiklarna i flödesreaktorerna tvättades med etanol för att stoppa pågående 

reaktioner och torkades därefter i ett torkskåp och förvarades i en exsickator inför 

fortsatta analyser. Innan en ny körning påbörjades, tvättades delarna från 

flödesreaktorerna såsom tidigare nämnt och slangarna genomströmmades med 0,1 M 

HCl för att avlägsna eventuella fällningar.  

Figur 11 visar den slutgiltiga schematiska sammanställningen av systemet som 

användes vid kontinuerlig genomströmning, där benämningen Tris även innebär en 

körning med SBF. Flödesreaktor med glas kan innebära en, två eller tre sammansatta 

flödesreaktorer.   

Glaspartiklarnas mängd 

Flödesreaktorerna fylldes med ett minimum på 200 mg acetontvättade 45S5-

glaspartiklar för varje enskild flödesreaktor. Glaspartiklarna tvättades med aceton i 

ultraljud för att minimera finkornigt glasdamm som möjligtvis skulle påverka 

vidare analyser (Fagerlund, Ek, Hupa, & Hupa, 2012).  För att kunna analysera 

både lösningar och partiklar i fortsättningen är det viktigt att veta hur stor mängd 

glaspartiklar har använts för genomströmningen. Tabell 6 visar de exakta massorna 

för varje körning. Versalerna i tabellen innebär hur många flödesreaktorer som 

användes, medan den nedsänkta gemenen anger den specifika flödesreaktorn, vars 

massa är given i tabellen. Alla värden är givna i milligram (mg). Även ett 

medelvärde för den använda massan per flödesreaktor finns framställt i tabellen, 

medeltalet av värdena är den slutgiltiga massan som används i framtida analyser av 

resultat. Den enskilda körningen med SBF finns markerad i slutet av tabellen som 

24 h SBF, övriga körningar är gjorda med Tris. För tydliggörande av tabellen 

innebär körningen på fyra timmar att en enskild flödesreaktor (A) fylldes med 

202,4 mg glaspartiklar, ett system med två flödesreaktor fylldes med 200,0 mg 

Figur 11. Schematisk sammanställning av det experimentella systemet. 
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glaspartiklar i flödesreaktor A och 200,3 mg glaspartiklar i flödesreaktor B, och ett 

system med tre flödesreaktorer fylldes med 202,9 mg glaspartiklar i flödesreaktor A, 

202,7 mg glaspartiklar i flödesreaktor B och 201,6 mg glaspartiklar i flödesreaktor 

C. 

Tabell 6. Mängden glaspartiklar för körningarna, alla värden givna i milligram (mg) 

  Aa A+Ba A+Bb A+B+Ca A+B+Cb A+B+Cc 

20 min 202,7 200,5 204,2 202,5 202,2 201,3 
40 min 201,2 200,7 203,6 200,3 204,5 201,6 
60 min 200,6 203,5 203,0 204,1 204,7 202,9 
80 min 202,0 203,7 201,9 203,5 203,6 202,6 
100 min 201,0 201,8 200,1 204,4 204,0 202,8 
120 min 200,4 204,1 203,5 201,8 203,6 200,5 
4 h 202,4 200,0 200,3 202,9 202,7 201,6 
6 h 200,8 203,7 200,9 201,5 200,8 201,5 
8 h 200,0 203,2 202,8 200,3 201,2 202,4 
16 h 204,3 200,6 202,4 200,3 202,9 201,6 
22 h 203,2 200,1 203,3 200,8 203,9 200,7 
24 h 203,0 202,4 201,6 204,1 202,0 200,5 
24 h (2) 201,5 204,3 200,7 200,6 203,0 201,5 
72 h 200,2 203,9 200,1 201,1 202,1 203,1 
168 h 202,9 200,5 201,8 200,5 203,4 203,2 
medel 201,75 202,2 202,01 201,91 202,97 201,85 
24 h SBF 202,2 202,6 200,5 204,2 201,5 202,4 

De genomströmmade partiklarna torkades i torkskåp efter reaktionernas avslut, 

kvarvarande lösning evaporerades under natten och de torra glaspartiklarna vägdes 

på nytt för att fastställa den totala massaförlusten under upplösningen av det 

bioaktiva glaset. 

Uppsamling av genomströmmad lösning 

Körningens startpunkt (t = 0) noterades som det klockslag när den 

genomströmmade lösningen bildade den första droppen vid slangens mynning. Det 

noterades även vilket klockslag buffertlösningen strömmade genom den första 

flödesreaktorn för att lättare kunna avsluta reaktionen vid rätt tidpunkt. Under 

resterande genomströmningstid som inte noterades som en specifik tidpunkt för 

uppsamling av genomströmmad lösning till analyser, strömmade lösningen till en 

annan behållare. Volymen av den genomströmmade lösningen uppmättes för att 

kontrollera flödet för lösningen samt för att möjliggöra vidare analyser, vid behov 
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sänktes eller höjdes pumpens flödeshastighet för att få ett rätt flöde för den 

genomströmmade lösningen. Speciellt vid körningar som fortgick över åtta timmar, 

eller ifall körningar gjordes flera per dag, kontrollerades flödeshastigheten särskilt 

noggrant. Flödeshastigheten kontrollerades eftersom en längre spänning på 

slangarna kunde påverka den valda flödeshastigheten för pumpen. 

 Uppsamlingen av den genomströmmade lösningen utfördes genom att låta 

lösningen i systemet strömmas till ett provrör vid specifikt utvalda tidpunkter. Varje 

uppsamling utfördes genom att låta buffertlösningen genomströmma 

flödesreaktorerna under ett tidsintervall på 20 minuter. Ett tidsintervall på 20 

minuter valdes för att underlätta pH-mätningen med en tillräcklig volym 

genomströmmad lösning. Varje uppsamling för en specifik tidpunkt påbörjades tio 

minuter innan den specifika tidpunkten och avslutades tio minuter efter den 

specifika tidpunkten. På så sätt går det att framställa resultat med den specifika 

tidpunkten som en medelpunkt för uppsamlingen och den variation som sker 

antingen före eller efter tidpunkten sammanställs som ett medelvärde i lösningen.  

 

 

Tabell 7. Mätpunkter utförda för körningarna, där körning 1–15 upprepas tre gånger, för antingen en 
flödesreaktor (körning 1–15), två flödesreaktorer (körning 16–30) eller tre flödesreaktorer (körning 
31–45)  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totalt (st) 
20 min x x x x x x x x     x x       10 
40 min   x x x x x x x   x x x       10 
60 min     x x x x x x     x x x     9 
80 min       x x x x x     x x   x   8 
100 min         x x x x     x x     x 7 
120 min           x x x x   x x       6 
4 h             x x     x x       4 
6 h               x x   x x       4 
8 h                 x         x   2 
16 h                   x     x     2 
22 h                     x x x     3 
24 h                       x x x x 4 
72 h                           x x 2 
168 h                             x 1 
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Tabell 7 visar de mätpunkter som utfördes för varje körning samt antalet 

mätpunkter per specifik tidpunkt. Tabellen visar enbart körningarna 1–15, eftersom 

när antalet flödesreaktorer varierade (en, två eller tre flödesreaktorer) användes 

samma schema för körningarna 16–30 och 31–45 som för körningarna 1–15.   

För de enskilda körningarna med SBF uppsamlades genomströmmad lösning på 

liknande vis som för genomströmning av Tris-lösning. pH-mätning och 

temperaturmätning utfördes i enlighet med körning nummer tolv i tabell 7, med 

ytterligare mätningar vid åtta timmar och 16 timmar.   

Kontinuerlig genomströmning och upplösning har under senaste tiden påvisats att 

vara ett innovativt synsätt för att studera olika sammansättningar av bioaktiva glas 

för att undersöka deras lämplighet som material vid klinisk användning av till 

exempel bioaktiva material. Detta tack vare det initiala upplösningsbeteendet som 

visas vid kontinuerlig genomströmning. (Fagerlund, Hupa, & Hupa, 2013)    

 

4.2.2 pH 

För varje uppsamlad genomströmmad buffrad lösning mättes både förändringar i pH 

samt lösningens temperatur (SevenEasy från Mettler Toledo). Temperaturen mättes 

eftersom den påverkar pH-värdet. En högre temperatur innebär ett lägre pH-värde. 

Skillnaden i pH i avseende på temperaturskillnad må vara liten, men genom att 

omvandla alla uppmätta pH-värden till pH för 37°C ger det en förståelse för hur pH-

förändringen skulle ske i människokroppen samt en enklare graf att framställa. Totalt 

utfördes 216 pH- och temperaturmätningar för genomströmmad Tris-lösning och 12 

pH- och temperaturmätningar för genomströmmad SBF-lösning. Innan pH-värdet 

mättes, kalibrerades pH-mätaren med standardiserade buffertlösningar med pH 4.01, 

7.00 och 9.21. pH-mätaren kalibrerades en gång per dag under de dagar som pH-

mätningar utfördes. Ifall mätningar utfördes med längre viloperioder placerades pH-

mätarens elektrod i kaliumkloridlösning mellan mätningarna. De pH-analyserade 

lösningarna förvarades i kylskåp till följande analyser.  
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4.2.3 ICP-OES 

ICP-OES (induktivt kopplat plasmaemissionspektrometri) används för att möjliggöra 

både kvalitativ och kvantitativ analys av joner i en lösning. ICP-OES är en känslig 

teknik som baserar sig på atomemissionsspektroskopi. Den känsliga tekniken medför 

ett brett analytiskt område av ett brett spektrum av joner. En stor fördel med att 

använda ICP-OES vid analysering av lösningar är den låga gränsen för upptäckt av 

joner (Fagerlund S. , 2012). De uppsamlade pH-analyserade lösningarna som sparats 

från körningarna med kontinuerligt flöde analyserades med hjälp av ICP-OES 

(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer, Optima 5300 DV, 

Perkin Elmer). Inför analysen förbereddes 10 ml lösning genom att ta 1 ml 

genomströmmad lösning och 9 ml ELGA-vatten. 10 ml-provet kördes genom ICP-

OES (ICP) och koncentrationen av lösningens joner mättes både kvalitativt och 

kvantitativt. Genom att ta i beaktande den tidigare utspädningen uträknades den 

mängd av glas som hade löst sig i den genomströmmade lösningen. Eftersom en stor 

del av lösningarna teoretiskt innehåller likadana koncentrationer av joner 

analyserades enbart specifikt valda uppsamlade lösningar med ICP. Om möjligt 

analyserades tre teoretiskt likadana uppsamlade lösningar med ICP, vid tidpunkter 

med färre uppsamlingar utfördes ICP-analyser på de maximala antal uppsamlade 

lösningar som fanns tillgängliga. Totalt utfördes 152 ICP-analyser varav 115 ICP-

analyser av genomströmmad Tris-lösning, inklusive tre analyser av Tris-lösningen 

vid diverse tidpunkter för en referensanalys och 37 ICP-analyser av genomströmmad 

SBF-lösning, inklusive en analys av den inledande SBF-lösningen.  

 

4.2.4 SEM 

Svepelektronmikroskopi (eng. scanning electron microscope, SEM) är den mest 

användbara tekniken för att studera fasta materials mikrostruktur. SEM används för 

att ta bilder av en förstoring av materialets yta för att analysera partiklarnas struktur 

och se ifall en porositet förekommer. Även bildning av HA efter en in vitro-analys 

går att studera med hjälp av SEM (Hayakawa, Tsuru, & Osaka, 2008). SEM-bilder 

(Scanning Electron Microscope – Energy Dispersive X-ray Analysis, SEM Leo 1530 

Gemini från Zeiss och EDXA Ultra Dry från Thermo Scientific) togs kontinuerligt 

under undersökningarnas gång. På grund av mängden glaspartikelprov analyserades 
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enbart specifikt valda genomströmmade partiklar med SEM. De prov som 

analyserades med SEM, gjöts först i epoxiharts och slipades samt polerades för en så 

jämn tvärsnittsarea som möjligt. SEM-bilder togs av krossade partiklar innan 

genomströmning och specifikt valda partiklar som kontinuerligt genomströmmats av 

buffertlösning. Totalt utfördes 31 stycken SEM-analyser på utvalda 

genomströmmade partiklars tvärsnittsarea. De partiklar som analyserades med SEM 

var de som genomströmmats i 60 minuter, 120 minuter, fyra timmar, sex timmar, åtta 

timmar, 16 timmar, 24 timmar, 72 timmar, 168 timmar och 24 timmar med SBF, 

samt en SEM-analys av icke-genomströmmade bioaktiva glaspartiklar.  

 

 

 

 

 

5 Resultat och diskussion 
Detta kapitel behandlar resultaten från de instrumentella analysmetoderna. Figur 12 

visar att resultaten framställs genom att se på genomströmningarna i ett system med 

tre flödesreaktorer och förutsätta att de körningar och fortsatta analyser gjorda med 

en och två flödesreaktorer motsvarar flödesreaktor A och flödesreaktor B i ett 

kaskadsystem med tre flödesreaktorer (A, B och C).  

  

5.1 pH-förändring 

Lösningen som genomströmmat det valda antalet flödesreaktorer innehållande 

krossat 45S5-glas uppsamlades i provrör. För alla uppsamlade lösningar mättes 

både pH och temperatur. Detta innebar att den kortaste mättiden, det vill säga 20 

minuter, har upp till tio mätpunkter som sammanlagt ger ett medeltal i resultatet. 

Figur 12. System med tre flödesreaktorer med uppsamling av lösning mellan varje flödesreaktor. 
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Detta innebar också att den längsta mättiden, det vill säga 168 timmar, har endast 

en mätpunkt som kan således inte ge ett medelvärde för den valda mättiden utan 

visas i resultatet som ett ensamt mätvärde. För alla andra mättider varierar antalet 

mätpunkter mellan en och tio, resultaten visar således ett medelvärde på dessa för 

varje mättid.  

Eftersom pH är temperaturberoende och korrigeringen är beroende av vilken 

lösning som används vid pH-mätningen har ekvation (1) använts för korrigeringen 

av pH-värdet till en 37-gradig skala. Med hjälp av ekvationen subtraheras 0,02664 

från det uppmätta pH-värdet per temperaturgrad från 37 grader. Det vill säga, en 

högre temperatur på lösningen ger ett lägre pH-värde och en lägre temperatur på 

lösningen ger ett högre pH-värde. Ekvationen är modifierad med hjälp av tidigare 

forskning om lösningens variation av pH-värde beroende av temperatur. (New 

England Biolabs inc., 2018) 

       !" ! !!"!""#!!! ! !!!!"##$ !"! !!!""#!!! !        ekv. (1) 

De korrigerade uppmätta pH-värdena för körningarnas första 24 timmar finns 

presenterade i figur 13 som funktion av genomströmningstiden. Alla exakta 

uppmätta pH-värden och temperaturer finns att ses i bilaga 1. Starttidpunktens (t = 

0) pH benämns som ett medelvärde på de uppsamlade referenslösningarnas pH-

värde under körningarnas gång. Mätningen av pH av den uppsamlade 

genomströmmade lösningen framställs i figuren som uppsamlingen efter 

flödesreaktor A (A), flödesreaktor B (A+B) och flödesreaktor C (A+B+C) i ett 

kaskadsystem med tre flödesreaktorer. Figuren visar en kraftig stigning av pH 

under de första timmarna, för att senare avta och gå mot det initiala pH-värdet av 

buffertlösningen. Den kraftigaste stigningen, samt den svagaste avtagningen syns 

efter flödesreaktor C och den svagaste stigningen och den kraftigaste avtagningen 
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Figur 13. pH-förändring som funktion av genomströmningstiden för de första 24 timmarna med 
Tris-lösning för experiment gjorda med en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer kopplade i 
serie. 
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syns efter flödesreaktor A. Detta visar att en förhöjd jonkoncentration på den 

inledande lösningen höjer pH-värdet för den genomströmmade lösningen till 

skillnad från en neutral genomströmmad lösning. Tidigare forskning visar att 

glasets bioaktivitet medför det förhöjda pH-värdet i den genomströmmade 

lösningen. Det är också fastställt att ett högre pH-värde innebär en högre 

bioaktivitet och således finns det kanske en möjlighet att höja bioaktiviteten av ett 

glas, även om glasets sammansättning hålls likadan. Tidigare forskning har 

konstaterat att jonbytet mellan det bioaktiva glaset och den genomströmmade 

lösningens H+-joner är orsaken till det förhöjda pH-värdet i lösningen och således 

även bioaktiviteten (Fagerlund, Hupa, & Hupa, 2013). Figur 13 visar även en liten 

sänkning av pH vid den andra mätpunkten för att sen stiga igen, detta kan bero på 

att lösningens pH kräver en stund för att stabiliseras vid ett så kraftigt utbyte av 

joner.  

Figur 14 illustrerar körningarnas korrigerade pH-värde som funktion av 

genomströmningstiden för körningar med Tris-lösning och körningstiden 168 

timmar. Figuren visar det utplanade pH-värdet för körningar med en, två eller tre 

flödesreaktorer. Figuren visar även att det avtagande pH-värdet inte sammanfaller 

mellan det skilda antalet flödesreaktorer. Det högsta slutgiltiga pH-värdet 

förekommer efter den tredje flödesreaktorn, medan det lägsta slutgiltiga pH-värdet 

förkommer efter den första flödesreaktorn. De varierande slutgiltiga pH-värdena 

kunde tyda på varierande bildning av hydroxiapatit. 

!

Figur 4. pH-förändring som funktion av genomströmningstiden för körningar med Tris under 168 h 
för experiment gjorda med en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer kopplade i serie. 
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pH-förändring vid körning med SBF 

De korrigerade uppmätta pH-värdena för den enskilda körningen med SBF finns 

presenterade i figur 15 som funktion av genomströmningstiden. De exakta 

uppmätta pH-värdena finns att ses i bilaga 1. Figuren har framställts på liknande vis 

som för körningar med Tris-lösning. Figuren visar en kraftig stigning och avtagning 

av pH för alla antal av flödesreaktorer, för att senare påbörja en långsammare 

stigning av pH efter den andra och tredje flödesreaktorn. Efter den slutgiltiga 

stigningen stabiliseras pH-värdet, men en slutgiltig stabilisering går ej att fastställas 

på grund av en kortare körning på enbart 24 timmar. Som tidigare nämnt visar 

tidigare studier att det förhöjda pH-värdet påvisas tack vare jonbytet mellan det 

bioaktiva glaset och den genomströmmade lösningen. (Fagerlund, Hupa, & Hupa, 
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Figur 15. pH-förändring som funktion av genomströmningstiden för en 24-timmarskörning med 
SBF-lösning för experiment gjorda med en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer kopplade i 
serie. 
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2013) 

 

5.2 Massaförändring 

Partiklarnas massa mättes både före och efter den kontinuerliga genomströmningen. 

På grund av missledande resultat går det inte att presentera massaförlusten 

tillförlitligt som resultat till avhandlingen. Orsaken till missvisande resultat beror 

antagligen på den mänskliga faktorn och svårigheter med att få alla partiklar 

avlägsnade från flödesreaktorerna efter körningarnas avslut. Dock visar mätningarna 

att den största massaförlusten sker vid flödesreaktor A och den minsta 

massaförlusten sker vid flödesreaktor C. Som understöd för detta visar figur 16 den 

uppmätta massaförlusten i procent för körningarna som fortgick i 120 minuter, sex 

timmar och 24 timmar. Figuren betonar dock inte det procentuella värdet utan ses 

enbart som en indikation över hur en möjlig massaförlust ser ut i ett 

kaskadreaktorsystem.  

Genom att utföra vidare ICP-analyser är det möjligt att fastställa det bioaktiva glasets 

massaförlust per element. Det vill säga hur mycket av den uppmätta massaförlusten 

är upplöst kisel, natrium, fosfor och calcium. Det bör dock poängteras att den totala 

massaförlusten för det genomströmmade bioaktiva glaset är skillnaden mellan 

massan av de upplösta jonerna och den möjliga nya massan som uppstår vid 

bildningen av hydroxiapatit.   
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Figur 16. Massaförlust för glaspartiklarna i procent för respektive flödesreaktor (A, B eller C) för tre 
tidsvarierande (120 minuter, sex timmar och 24 timmar) körningar med Tris-lösning. 
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5.3 ICP-OES 

De utvalda uppsamlade och förberedda lösningarna analyserades med ICP-OES för 

att kunna studera lösningens förändrade jonkoncentrationer och analysera hur mycket 

av det bioaktiva glasets joner som löstes upp med den kontinuerligt 

genomströmmade lösningen. Med hjälp av ICP går det därför att undersöka hur 

effekten av en lösning innehållande specifika joner påverkar upplösningen av ett 

bioaktivt glas, det vill säga, hur ett kaskadreaktorsystem påverkar glasets kemiska 

beständighet. För den kontinuerliga genomströmningen av Tris-lösning (inga 

inledande joner som påverkar koncentrationen av den genomströmmade lösningen) 

är det möjligt att analysera koncentrationen av kisel (Si), natrium (Na), fosfor (P) och 

kalcium (Ca) i den genomströmmade lösningen. Eftersom det använda bioaktiva 

glaset innehåller kisel, natrium, fosfor och calcium är koncentrationerna av dessa av 

intresse för resultatdelen. Koncentrationen av dessa joner analyserades med hjälp av 

standardiserade lösningar som referensvärde. Resultaten från analyserna av 

respektive joner är ett medelvärde av de antal teoretiskt likadana lösningar som ICP-

analyserades. Vid uträkning av de upplösta jonerna har medelvärdet av de använda 

massorna för varje körning använts. Enligt dessa var massan för flödesreaktor A: 

201,8 mg, flödesreaktor B: 202,0 mg och flödesreaktor C: 201,9 mg. 

Koncentrationen och upplösningen presenteras i kommande figurer som resultat från 

ICP-analyser efter flödesreaktor A, flödesreaktor B och flödesreaktor C.  

I teorin analyseras ICP-resultaten för den enskilda körningen med SBF på liknande 

vis som för körningarna med Tris. Men eftersom SBF-lösningen innehåller en stor 

del av natrium, fosfor och kalcium i referenslösningen går det inte att tillförlitligt 

analysera de joner som löst sig i lösningen från det bioaktiva glaset. På grund av 

detta framställs resultaten för körningen med SBF enbart i kiselkoncentration och 

upplösning av kisel. Uppmätta koncentrationer och upplösning finns presenterade i 

bilaga 2. 
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Kiselkoncentrationen och upplösning av kisel 

Koncentrationen av kisel (Si) analyserades med hjälp av ICP-OES, med våglängden 

251,611 nanometer (nm) och en kvantifieringsgräns på ungefär 0,3 mg/L. Figur 17 

visar koncentrationen kiseljoner i den analyserade lösningen som funktion av 

genomströmningstid för körningar gjorda med Tris-lösning. Figuren visar en kraftig 

stigning och avtagning för alla antal flödesreaktorer, för att senare planas ut och 

stabiliseras.  

 

Begynnelsemassan kisel för varje flödesreaktor uträknas med hjälp av 

sammansättningen av det bioaktiva glaset samt det uppvägda medelvärdet för det 

bioaktiva glaset för respektive flödesreaktorer. Nämligen, den inledande massan kisel 

för flödesreaktor A: 42,44 mg, flödesreaktor B: 42,49 mg och flödesreaktor C: 42,46 

mg. Utgående från dessa och med hjälp av ICP-analyserna är det möjligt att beräkna 

upplösningen av kisel under körningarnas gång. Figur 18 visar upplösningen kisel i 

procent som funktion av genomströmningstiden, upplösningen är baserad på 

volymen genomströmmad lösning. Figuren visar att upplösningen av kisel från det 

Figur 17. Koncentrationen kisel som funktion av genomströmningstiden under 168 h för experiment 
gjorda med Tris-lösning under 168 h med en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer kopplade 
i serie. 
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bioaktiva glaset stiger gradvist och för körningar med en flödesreaktor upplöses 

nästan allt kisel från det bioaktiva glaset under genomströmningar som pågick i 168 

timmar. Figuren visar även att ett möjligt samband mellan antalet flödesreaktorer är 

svårt att se. Skillnaden mellan den första flödesreaktorn och den andra flödesreaktorn 

på upplösningen av kisel är cirka 15 milligram, medan skillnaden mellan den andra 

flödesreaktorn och den tredje flödesreaktorn är cirka 9 milligram. Det vill säga, 

flödesreaktor A skulle lösa upp cirka 41 milligram kisel, flödesreaktor B skulle lösa  

upp cirka 15 milligram kisel och flödesreaktor C skulle lösa upp cirka 9 milligram 

kisel under 168 timmars genomströmning av Tris-lösning. Nämligen, ingen linjär 

avtagning på upplösningen av kisel på det bioaktiva glaset går att framställas. 

Däremot visas en högre upplösning av kisel för den tredje flödesreaktorn 

proportionellt till den andra flödesreaktorn.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Upplösning (%) av kisel som funktion av genomströmningstiden för körningar med 
Tris-lösning under 168 h för en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer kopplade i serie. 
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Kiselkoncentration och upplösning av kisel i SBF 

Koncentrationen av kisel av SBF-lösning som genomströmmat bioaktivt glas 

analyserades på liknande vis och liknande parametrar som för Tris-lösning som 

genomströmmat bioaktivt glas. Figur 19 visar koncentrationen kiseljoner i den 

Figur 20. Upplösning av kisel (%) som funktion av genomströmningstiden för körningar med SBF i 
24 timmar för experiment gjorda med en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer kopplade i 
serie. 

Figur 19. Koncentration kisel som funktion av genomströmningstiden vid genomströmning av SBF 
under 24 timmar för experiment gjorda med en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer 
kopplade i serie. 
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analyserade lösningen som funktion av genomströmningstiden. Figuren visar ett 

liknande mönster som förändringen av pH, där en initial stigning av koncentrationen 

uppvisas för varje antal flödesreaktorer. En körning med en enskild flödesreaktor 

visar en utplanande koncentration, medan körningar med flera flödesreaktorer 

uppvisar en ny stigning efter åtta timmars genomströmning. Körningarna med SBF-

lösning visar en lägre koncentration än för körningar med Tris-lösning, detta 

understöder tidigare forskning om att partiklar löser sig långsammare i SBF än i Tris-

lösning. En långsammare upplösning tyder antagligen på en mättnad av SBF-

lösningen redan vid igångsättning av genomströmningen.  

Figur 20 visar upplösningen av kisel i procent som funktion av 

genomströmningstiden av SBF-lösning, för den enskilda körningen med SBF på 24 

timmar. Figuren visar som tidigare diskuterat en mycket lägre upplösning av kisel för 

SBF än för Tris-lösning. Jämförelsevis har det bioaktiva glaset i en flödesreaktor som 

genomströmmats av SBF löst upp cirka 23 % kisel efter 24 timmar, medan det 

bioaktiva glaset i en flödesreaktor som genomströmmats av Tris-lösning löst upp 

cirka 26 %, eller cirka tio milligram respektive cirka elva milligram kisel.  

Natriumkoncentrationen och upplösning av natrium 

Koncentrationen av natrium (Na) analyserades med hjälp av ICP-OES, med 

våglängden 589,592 nm och en kvantifieringsgräns på ungefär 1 mg/L. Figur 21 

visar koncentrationen natriumjoner i den analyserade lösningen som funktion av 

genomströmningstid. Figuren visar en liknande kraftig stigning och avtagning av 

natriumkoncentrationen som för kiselkoncentrationen. De första mätpunkterna för 

natriumkoncentrationerna är dock högre än för kiselkoncentrationerna, vilket tyder 
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på att natrium upplöses snabbare från det bioaktiva glaset än kisel.  

 

Den inledande massan av natrium uträknas på liknande vis som för kisel. Det vill 

säga, massan natrium för flödesreaktor A: 36,67 mg, flödesreaktor B: 36,72 mg och 

flödesreaktor C: 36,70 mg. Upplösningen natrium, i procent, som funktion av 

genomströmningstiden framställs i figur 22, där upplösningen är baserad på volymen 

av den genomströmmade lösningen. Figuren visar att i princip allt natrium har lösts 

upp i körningar med en flödesreaktor under 168 timmar, medan körningar med två 

och tre flödesreaktorer fortfarande har en del natrium kvar i det bioaktiva glaset.  

 

Fosforkoncentrationen och upplösning av fosfor 

Koncentrationen av fosfor (P) analyserades med hjälp av ICP-OES, med våglängden 

213,617 nm och en kvantifieringsgränd på ungefär 0,3 mg/L. Figur 23 visar 

Figur 21. Koncentrationen natrium som funktion av genomströmningstiden under 168 h för 
experiment gjorda med Tris-lösning under 168 h med en (A) eller flera (A+B, A+B+C) 
flödesreaktorer kopplade i serie. 

Figur 22. Upplösning (%) av natrium som funktion av genomströmningstiden för körningar 
med Tris-lösning under 168 h för en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer kopplade i 
serie. 

Figur 23. Koncentrationen fosfor som funktion av genomströmningstiden under 168 h för experiment 
gjorda med Tris-lösning under 168 h med en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer kopplade i 
serie. 
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koncentrationen fosforjoner i den analyserade lösningen som funktion av 

genomströmningstid. Figuren visar en initial stigning av koncentrationen för alla 

antal flödesreaktorer, men även en varierande koncentration för övriga mätpunkter, 

för att under de slutgiltiga mätpunkterna utplanas och stabiliseras. Andelen fosfor i 

det bioaktiva glaset är relativt lågt, vilken kunde beskriva de varierande 

koncentrationerna.  

Begynnelsemassan av fosfor beräknades på liknande vis som för kisel. Nämligen, 

massan fosfor för flödesreaktor A: 5,28 mg, flödesreaktor B: 5,29 mg och 

flödesreaktor C: 5,29 mg. Den upplösta andelen fosfor i procent finns presenterat i 

figur 24 som funktion av genomströmningstiden. Den upplösta andelen fosfor är 

baserad på volymen av den genomströmmade lösningen. Figuren visar en väldig liten 

skillnad på upplösningen mellan två flödesreaktorer och tre flödesreaktorer. På grund 

av den låga kvantiteten av fosfor i flödesreaktorerna ger det även en låg kvantitet av 

fosforjoner i den genomströmmade lösningen. Figuren visar att flödesreaktor C 

skulle lösa upp mer fosfor än flödesreaktor B, vilket kan förklaras med hjälp av den 

låga initiala kvantiteten av fosfor. Sannolikt är den riktiga skillnaden mellan 

flödesreaktor B och flödesreaktor C mycket minimal och i ombytta roller.  

 

 

 

Figur 24. Upplösning (%) av fosfor som funktion av genomströmningstiden för körningar med 
Tris-lösning under 168 h för en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer kopplade i serie. 
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Kalciumkoncentrationen och upplösning av kalcium 

Koncentrationen av kalcium (Ca) analyserades med hjälp av ICP-OES, med 

våglängden 317,933 och en kvantifieringsgräns på ungefär 0,2 mg/L. Figur 25 visar 

koncentrationen kalciumjoner i den analyserade lösningen som funktion av 

genomströmningstid. Figuren visar en liknande profil för kalciumkoncentrationen 

som för koncentrationen för natrium, men med lägre värden på koncentrationen. 

Detta visar på att calcium löses upp långsammare än natrium, eller som tidigare 

forskning visar, att kalcium bildar hydroxiapatit vid kontakt med buffertlösningar. 

Även liknande skillnader mellan antalet flödesreaktorer som för natrium syns i 

figuren.  

Den inledande massan av kalcium uträknades på liknande vis som för kisel. Det vill 

säga, massan kalcium för flödesreaktor A: 35,326 mg, flödesreaktor B: 35,372 mg 

Figur 25. Koncentrationen kalcium som funktion av genomströmningstiden under 168 h för 
experiment gjorda med Tris-lösning under 168 h med en (A) eller flera (A+B, A+B+C) 
flödesreaktorer kopplade i serie. 

Figur 26. Upplösning (%) av kalcium som funktion av genomströmningstiden för körningar med 
Tris-lösning under 168 h för en (A) eller flera (A+B, A+B+C) flödesreaktorer kopplade i serie. 
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och flödesreaktor C: 35,344 mg. Figur 26 presenterar upplösningen av kalcium i 

procent som funktion av genomströmningstiden, andelen upplöst kalcium är baserad 

på volymen genomströmmad lösning. Figuren visar en liknande profil för 

upplösningen av kalcium som för upplösningen av kisel. Där andelen kalcium 

upplöst från en flödesreaktor är lägre än andelen kisel upplöst från en flödesreaktor, 

men andelen kalcium upplöst från två eller tre flödesreaktorer är högre än andelen 

kisel upplöst från två eller tre flödesreaktorer vid genomströmning under 168 timmar.   

Resultaten från ICP visar en kontinuerlig upplösning av det bioaktiva glaset, där 

varierande antal flödesreaktorer även varierar andelen upplöst bioaktivt glas. Det vill 

säga, de partiklar som genomströmmas av fräsch lösning löses upp i större grad än de 

partiklar som genomströmmas av lösning som redan innehåller det bioaktiva glasets 

joner. På så sätt är det väntat att partiklar i en enskild flödesreaktor kan påverkas på 

liknande vis, beroende på placering av glaspartiklarna. Resultaten visar även att 

upplösningen av kisel för körningar med två eller tre flödesreaktorer avtas i snabbare 

takt än upplösningen av kalcium. Vilket kan tyda på bildningen av hydroxiapatit 

påverkar upplösningen av kisel i bioaktivt glas.  

Resultaten från ICP från den enskilda körningen med SBF visar ett stort hopp mellan 

de olika antalen flödesreaktorer från och med mätpunkten vid åtta timmar. Eftersom 

endast en enskild körning genomfördes är det svårt att fastställa en generell orsak till 

detta, men SEM-analyser och sammansättningsanalyser av glaspartiklar som 

genomströmmats i 24 timmar av SBF kunde ge en begynnande förklaring till de 

varierande kiselkoncentrationerna.  

 

5.4 SEM 

De genomströmmade glaspartiklarna som gjutits i epoxiharts analyserades med 

SEM för att studera själva partiklarnas förändring under genomströmningen, samt 

Figur 27. SEM-bild på ej genomströmmade 45S5-glaspartiklar. 
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verifiera övriga analyser. SEM-bilder togs på partiklarnas tvärsnittsarea som togs 

fram genom att slipa och polera de ingjutna partiklarna innan analys. Förutom 

SEM-bilder möjliggjorde SEM-analyser även sammansättningsanalys av de 

ingjutna partiklarna, där oxider presenterades i varierande viktprocent beroende på 

var sammansättningsanalysen på partiklarna utfördes. Som referensvärde togs det 

SEM-bilder på partiklar som ej genomströmmats av buffertlösning. Figur 27 visar 

en SEM-bild på ej genomströmmade glaspartiklar och således även referensen av 

glaspartiklarna vid t = 0. Alla SEM-bilder finns att ses i bilaga 3.  

I majoriteten av de genomströmmade glaspartiklarnas tvärsnittsarea påträffades 

både silika-rikt (Si-rikt) och calcium-fosfat-rikt (CaP-rikt) lager. Enbart för 

glaspartiklarna som genomströmmats i 60 minuter och glaspartiklarna i 

flödesreaktor C som genomströmmats i 120 minuter fanns ingetdera av de tidigare 

nämnda lagren. För flödesreaktor B som genomströmmats i 120 minuter fanns ett 

Si-rikt lager men inget CaP-rikt lager återfanns, medan flödesreaktor A som 

genomströmmats i 120 minuter fanns ett tydligt Si-rikt lager och en svag början för 

ett CaP-rikt lager. Figur 28 visar SEM-analysen för det bioaktiva glaset som 

genomströmmats i 120 minuter med Tris-lösning, där man ser de första skillnaderna 

man ser beroende på vilken flödesreaktors glaspartiklar har analyserats.  

Figur 28. SEM-bilder för delvis reagerade bioaktiva glaspartiklar från avbrutna (120 minuter) in 
vitro experiment för flödesreaktor A, B och C. 
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Genom att se på sammansättningsanalysen för de glaspartiklar som 

genomströmmats i 120 minuter går det att kontrollera de olika lagren som syns på 

SEM-bilderna. Bland annat är det svaga tidigare nämnda CaP-rika lagret för 

flödesreaktor A, fortfarande kisel som majoritet. Vilket innebär att kristalliseringen 

av kalcium och fosfor har påbörjats, men kan inte anses vara ett hydroxiapatitlager 

vid 120 minuter. För följande genomströmningstider, den närmaste en 

genomströmning av Tris-lösning i fyra timmar, ses både Si-rikt och CaP-rikt lager 

för alla tre flödesreaktorer samt även i liknande drag. 
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Figur 29 visar SEM-analysen för det bioaktiva glaset som genomströmmats i 168 

timmar med Tris-lösning. Figuren visar förutom klarare lager av Si-rikt och CaP-

rikt lager för alla flödesreaktorer även en större upplösning av glaspartiklarna i 

förhållande till genomströmningstiden på 120 minuter. Förutom de tydliga separata 

lagren påträffas även variationer av gråskalan i det Si-rika lagret, vilket tyder på en 

kristallisering i lagret. Genom att kontrollera sammansättningsanalysen för det 

yttersta lagret för de glaspartiklar som genomströmmats i 168 timmar ser man för 

flödesreaktor A en sammansättning av sammanlagt 80,9 viktprocent av P2O5 och 

CaO, för flödesreaktor B en sammansättning av sammanlagt 58,5 viktprocent av 

P2O5 och CaO och för flödesreaktor C en sammansättning av sammanlagt 57,8 

viktprocent av P2O5 och CaO. Detta visar att den största skillnaden finns mellan 

flödesreaktor A och flödesreaktor C, men även att flödesreaktor B uppvisar närmare 

likheter med flödesreaktor C än att placera flödesreaktor B teoretiskt i mittpunkten 

mellan flödesreaktor A och flödesreaktor C. Vilket påvisas även i både pH-

mätningarna och ICP-analyserna.  

 

 

 

 

Figur 29. SEM-bilder för delvis reagerade bioaktiva glaspartiklar från avbrutna (168 h) in vitro 
experiment för flödesreaktor A, B och C. 
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SEM-bilder för Tris och SBF för glaspartiklar genomströmmade i 24 h. 

Figur 30 presentar skillnaden för de glaspartiklar som genomströmmats i 24 timmar 

i avseende på varierande genomströmningslösning, det vill säga antingen Tris-

lösning eller SBF-lösning. Eftersom enbart en körning på 24 timmar gjordes med  

 

SBF, går det inte att presentera vid vilken tidpunkt de första Si-rika eller CaP-rika 

lagren påträffas för de olika flödesreaktorerna. Däremot visar figuren att båda 

lagren finns väl presenterade för den enskilda körningen med SBF. Den tydligaste 

skillnaden mellan användning av Tris-lösning och användning av SBF-lösning som 

genomströmningslösning visar SEM-bilderna genom att körningar med Tris-

lösning i 24 timmar uppvisar mycket skarpare skillnader mellan de olika lagren i 

glaspartiklarna, medan det för körningar med SBF-lösning i 24 timmar visar 

diffusare skillnader mellan lagren. Möjligtvis skulle fortsatta genomströmningstider 

av SBF ge svar på ifall körningar med SBF fortsätter i samma mönster som för 

körningar med Tris-lösning eller om lösningens mättnadsgrad uppnås och 

omöjliggör bildandet av tydligare skillnader mellan lagren.  

 

 

Figur 30. SEM-bilder för delvis reagerade bioaktiva glaspartiklar från avbrutna (24 h) in vitro 
experiment för flödesreaktor A, B och C, där övre visar genomströmningar med Tris-lösning och 
undre visar genomströmningar med SBF-lösning. 
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6 Slutsatser 
Denna avhandling behandlade placeringen av de bioaktiva glaspartiklarna i en 

flödesreaktor och således också effekten av jonkoncentrationen på den kemiska 

beständigheten för ett specifikt bioaktivt glas (Bioglass®) i ett kaskadreaktorsystem 

under kontinuerlig genomströmning av buffertlösningar. Den experimentella delen 

av avhandlingen innebar både tillverkning av det bioaktiva glaset och kontinuerlig 

upplösning av det bioaktiva glaset. Genom sammanfogning av flödesreaktorer till ett 

kaskadreaktorsystem studerades både påverkningen av glaspartiklarnas position i en 

flödesreaktor och effekten av buffertlösningens jonkoncentration på det bioaktiva 

glasets kemiska beständighet.  

För den kontinuerliga genomströmningen utfördes de flesta experimenten med Tris-

lösning, men även genomföring med SBF-lösning gjordes för att se de inledande 

skillnaderna mellan de två buffertlösningar som används vanligen vid in vitro 

undersökningar. Både de genomströmmade glaspartiklarna och den 

genomströmmade lösningen analyserades vidare med pH-mätning (buffertlösning), 

ICP-analys (buffertlösning) och SEM-analys (glaspartiklar). 

Flödesreaktorerna benämndes som flödesreaktor A, flödesreaktor B och 

flödesreaktor C, beroende på vilken i ordningen flödesreaktorn i fråga befann sig i 

kaskadreaktorsystemet. Resultaten uppvisade tydliga skillnader mellan den första (A) 

och den sista (C) flödesreaktorn i systemet, där den mittersta (B) flödesreaktorn i 

huvudsak fanns resultatmässigt placerad mellan flödesreaktor A och flödesreaktor C. 

För resultatdelen är det viktigt att framhäva att analyserna på lösningarna är gjorda 

efter att lösningen genomströmmat en, två eller tre flödesreaktorer, medan den 

fortsatta resultathanteringen till viss del är uträknad enligt hur den specifika 

flödesreaktorn är påverkad av den genomströmmade lösningen. Följande slutsatser 

går att ses från avhandlingens experimentella del: 

Ø Tydliga skillnader mellan antalet flödesreaktorer. Speciellt flödesreaktor A 

och flödesreaktor C.  

Ø pH stiger och avtar efter varje antal av flödesreaktorer. Det högsta pH ses 

efter flödesreaktor C.  
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Ø Jonkoncentrationerna av samtliga detekterbara joner stiger och avtar efter 

varje antal av flödesreaktorer. Den högsta totala jonkoncentrationen ses efter 

flödesreaktor C.  

Ø Upplösningen av kisel, natrium, fosfor och kalcium från det bioaktiva glaset 

sker vid alla flödesreaktorer. Den högsta totala upplösningen ses vid 

flödesreaktor A.  

Ø Bildning av de förväntade lagren sker vid olika tidpunkter för alla 

flödesreaktorer. Den snabbaste bildningen av lagren ses vid flödesreaktor A 

efter två timmars genomströmning, men redan vid följande tidpunkt ser 

lagren för alla flödesreaktorer likadana ut och vid den längsta tidpunkten 

uppvisar de genomströmmade glaspartiklarna för alla antal flödesreaktorer en 

tydlig kristallisering på glaspartiklarnas area. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att glaspartiklarnas positioner i en enskild 

flödesreaktor har betydelse. Glaspartiklar i början av en flödesreaktor löser upp mer 

joner än glaspartiklar i slutet av en flödesreaktor. De olika förväntade lagren kommer 

att bildas på ytan i snabbare takt för glaspartiklarna i början av en flödesreaktor än i 

slutet av en flödesreaktor, men kommer att långsiktigt bilda liknande lager på 

glaspartiklarnas ytor, oberoende på glaspartiklarnas positioner i en flödesreaktor. 

Däremot kommer sammansättningen av det yttersta lagret att variera. Detta är av 

relevans när det i framtiden analyseras och diskuteras reagerade glaspartiklar, 

eftersom det är praktiskt orimligt att specificera vilka glaspartiklar i en flödesreaktor 

som syns i analyserna. 

Inför framtiden 

Denna avhandling utfördes genom att fylla liknande massor av det bioaktiva glaset i 

liknande inre dimensioner av flödesreaktorerna, vilket således resulterar i identiska 

parametrar av glaspartikelpackningen, glaspartikelmassan och glaspartikelmängden. 

Av praktiska skäl utfördes avhandlingen enligt detta. Teoretiskt innebär detta att 

resultaten är baserade på x mg glaspartiklar för en flödesreaktor, 2x mg glaspartiklar 

för två flödesreaktorer och 3x mg glaspartiklar för tre flödesreaktorer, där x innebär 

en viss massa glaspartiklar. Vilket således inte skulle ge en slutgiltig förklaring till 

vad positionerna av glaspartiklarna i en enskild flödesreaktor har för betydelse, 

enbart en indikation om vad positionerna har för betydelse. Genom att exempelvis 
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studera ett liknande kaskadreaktorsystem med en, två eller tre flödesreaktorer och 

variera mängden glaspartiklar går det att mera tillförlitligt studera den exakta 

betydelsen av glaspartiklarnas positioner. Förslaget är att en enskild flödesreaktor 

fylls med y mg glaspartiklar, ett system med två flödesreaktorer fylls med y/2 mg 

glaspartiklar per flödesreaktor och ett system med tre flödesreaktorer fylls med y/3 

mg glaspartiklar per flödesreaktor, där y innebär en viss massa glaspartiklar. Men då 

borde även flödesreaktorernas inre dimensioner anpassas enligt mängden 

glaspartiklar för att resultera i liknande inre parametrar för alla antal flödesreaktorer.  

Resultaten visade en möjlig mättnad av den genomströmmade buffertlösningen, 

speciellt synligt för den enskilda körningen med SBF, vilket kunde innebära att 

buffertlösningen inte är buffrad tillräckligt för den mängden av bioaktivt glas som 

användes under körningen. Därför skulle även körningar med SBF-lösning gynna av 

att minska mängden glaspartiklar i flödesreaktorerna enligt det tidigare nämnda 

systemet. För att förstå den möjliga mättnaden av SBF-lösningen krävs även längre 

genomströmningstider, genom att låta körningen fortgå i liknande tider som för 

körningar med Tris-lösning. Av praktiska skäl, till exempel att förenkla fortsatta 

analyser, utfördes majoriteten av alla körningar med Tris-lösning, enbart en körning 

utfördes med SBF. Den enskilda körningen med SBF utfördes för att ha en 

uppfattning om hur ett kaskadreaktorsystem fungerar med SBF-lösning. Av den 

orsaken skulle även fler körningar gynna resultaten och ge en större överblick om hur 

det bioaktiva glaset påverkas av både positionen i en flödesreaktor och effekten av 

den genomströmmade buffertlösningen i avseende på jonkoncentrationen.  
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8 Bilagor	  

Bilaga 1 pH och temperatur 

A: 200 mg, B: 0 mg, C: 0 mg 
      Tris       

datum tid min pH T pH 37 ml ml (rest) 
V/ml 
tot. 

3.4.2018 20 min 20 8,11 23,3 7,75 4,0 2,0 6,0 
24.4.2018 20 min 20 8,18 23,6 7,82 4,0 2,0 6,0 
24.4.2018 40 min 40 8,13 23,5 7,77 4,0   10,0 
26.4.2018 20 min 20 8,13 24,7 7,80 4,0 2,0 6,0 
26.4.2018 40 min 40 8,12 23,6 7,76 4,0   10,0 
26.4.2018 60 min 60 8,17 24,1 7,83 4,0   14,0 

7.4.2018 20 min 20 8,08 23,7 7,73 4,0 2,0 6,0 
7.4.2018 40 min 40 8,04 23,9 7,69 4,0   10,0 
7.4.2018 60 min 60 8,08 23,9 7,73 4,0   14,0 
7.4.2018 80 min 80 8,16 22,7 7,78 4,0   18,0 
5.4.2018 20 min 20 8,20 23,0 7,83 4,0 2,0 6,0 
5.4.2018 40 min 40 8,12 23,5 7,76 4,0   10,0 
5.4.2018 60 min 60 8,15 23,7 7,80 4,0   14,0 
5.4.2018 80 min 80 8,22 23,8 7,87 4,0   18,0 
5.4.2018 100 min 100 8,18 23,8 7,83 4,0   22,0 
5.4.2018 20 min 20 8,15 24,1 7,81 4,0 2,0 6,0 
5.4.2018 40 min 40 8,10 24,4 7,76 4,0   10,0 
5.4.2018 60 min 60 8,13 24,4 7,79 4,0   14,0 
5.4.2018 80 min 80 8,19 23,7 7,84 4,0   18,0 
5.4.2018 100 min 100 8,18 24,5 7,85 4,0   22,0 
5.4.2018 120 min 120 8,19 23,0 7,82 4,0   26,0 

23.3.2018 20 min 20 8,11 22,6 7,73 4,0 2,0 6,0 
23.3.2018 40 min 40 8,10 22,7 7,72 4,0   10,0 
23.3.2018 60 min 60 8,18 23,7 7,83 4,0   14,0 
23.3.2018 80 min 80 8,20 23,8 7,85 4,0   18,0 
23.3.2018 100 min 100 8,17 23,8 7,82 4,0   22,0 
23.3.2018 120 min 120 8,11 23,0 7,74 4,0   26,0 
23.3.2018 4 h 240 7,94 23,3 7,58 4,0 20,0 50,0 

3.4.2018 20 min 20 8,12 23,7 7,77 4,0 2,0 6,0 
3.4.2018 40 min 40 8,08 23,9 7,73 4,0   10,0 
3.4.2018 60 min 60 8,15 24,5 7,82 4,0   14,0 
3.4.2018 80 min 80 8,16 24,0 7,81 4,0   18,0 
3.4.2018 100 min 100 8,13 24,2 7,79 4,0   22,0 
3.4.2018 120 min 120 8,09 24,1 7,75 4,0   26,0 
3.4.2018 4 h 240 7,95 23,4 7,59 4,0 20,0 50,0 
3.4.2018 6 h 360 7,94 22,9 7,56 4,0 20,0 74,0 

23.4.2018 120 min 120 8,15 22,5 7,76 4,0 24,0 28,0 
23.4.2018 6 h 360 7,89 23,9 7,54 4,0 46,0 78,0 
23.4.2018 8 h 480 7,87 23,4 7,51 4,0 21,0 103,0 
22.4.2018 40 min 40 8,09 24,3 7,75 4,0 6,0 10,0 
23.4.2018 16 h 960 7,84 23,2 7,47 4,0 184,0 198,0 
27.3.2018 20 min 20 8,22 22,8 7,84 4,0 2,0 6,0 
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27.3.2018 40 min 40 8,10 22,7 7,72 4,0   10,0 
27.3.2018 60 min 60 8,09 23,0 7,72 4,0   14,0 
27.3.2018 80 min 80 8,08 23,2 7,71 4,0   18,0 
27.3.2018 100 min 100 8,07 23,5 7,71 4,0   22,0 
27.3.2018 120 min 120 8,09 23,1 7,72 4,0   26,0 
27.3.2018 4 h 240 7,91 23,0 7,54 4,0 20,0 50,0 
27.3.2018  6 h 360 7,86 23,0 7,49 4,0 20,0 74,0 
28.3.2018 22 h 1320 7,89 22,8 7,51 4,0 190,0 268,0 
26.3.2018 20 min 20 7,92 22,3 7,53 4,0 2,0 6,0 
26.3.2018 40 min 40 7,92 22,9 7,54 4,0   10,0 
26.3.2018 60 min 60 7,98 22,8 7,60 4,0   14,0 
26.3.2018 80 min 80 7,97 22,8 7,59 4,0   18,0 
26.3.2018 100 min 100 8,02 23,2 7,65 4,0   22,0 
26.3.2018 120 min 120 8,01 22,9 7,63 4,0   26,0 
26.3.2018 4 h 240 7,92 23,0 7,55 4,0 20,0 50,0 
26.3.2018 6 h 360 7,87 23,0 7,50 4,0 20,0 74,0 
27.3.2018 22 h 1320 7,72 23,0 7,35 4,0 195,0 273,0 
27.3.2018 24 h 1440 7,76 22,7 7,38 4,0 19,5 296,5 
24.4.2018 60 min 60 8,11 22,5 7,72 4,0 10,0 14,0 
25.4.2018 16 h 960 7,83 24,6 7,50 4,0 177,0 195,0 
25.4.2018 22 h 1320 7,82 24,3 7,48 4,0 69,0 268,0 
25.4.2018 24 h 1440 7,84 23,3 7,48 4,0 20,0 292,0 
19.4.2018 80 min 80 8,19 24,0 7,84 4,0 14,0 18,0 
19.4.2018 8 h 480 7,90 23,6 7,54 4,0 77,0 99,0 
20.4.2018 24 h 1440 7,82 23,9 7,47 4,0 189,0 292,0 
22.4.2018 72 h 4320 7,85 22,5 7,46 4,0 578,0 874,0 
29.4.2018 100 min 100 8,04 24,3 7,70 4,0 18,0 22,0 
30.4.2018 24 h 1440 7,85 24,0 7,50 4,0 266,0 292,0 

2.5.2018 72 h 4320 7,76 24,1 7,42 4,0 586,0 882,0 
6.5.2018 168 h 10080 7,78 22,9 7,40 4,0 1178,0 2064,0 

SBF 
        21.5.2018 20 min 20 7,91 24,6 7,58 4,0 2,0 6,0 

21.5.2018 40 min 40 7,85 24,4 7,51 4,0   10,0 
21.5.2018 60 min 60 7,83 24,8 7,50 4,0   14,0 
21.5.2018 80 min 80 7,83 24,8 7,50 4,0   18,0 
21.5.2018 100 min 100 7,82 25,0 7,50 4,0   22,0 
21.5.2018 120 min 120 7,85 24,6 7,52 4,0   26,0 
21.5.2018 4 h 240 7,84 24,2 7,50 4,0 20,0 50,0 
21.5.2018 6 h 360 7,81 25,0 7,49 4,0 20,0 74,0 
21.5.2018 8 h 480 7,83 23,8 7,48 4,0 20,0 98,0 
22.5.2018 16 h 960 7,83 24 7,48 4,0 92,0 194,0 
22.5.2018 22 h 1320 7,81 25,8 7,51 4,0 20,0 218,0 
22.5.2018 24 h 1440 7,91 22,1 7,51 4,0 20,0 242,0 

 

A: 200 mg, B: 200 mg, C: 0 mg 
      Tris       

datum tid min pH T pH 37 ml ml (rest) 
V/ml 
tot. 

3.4.2018 20 min 20 8,32 22,6 7,94 4,0 2,0 6,0 
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24.4.2018 20 min 20 8,37 22,7 7,99 4,0 2,0 6,0 
24.4.2018 40 min 40 8,23 22,6 7,85 4,0   10,0 
26.4.2018 20 min 20 8,33 23,5 7,97 4,0 2,0 6,0 
26.4.2018 40 min 40 8,23 23,1 7,86 4,0   10,0 
26.4.2018 60 min 60 8,28 22,6 7,90 4,0   14,0 

7.4.2018 20 min 20 8,20 23,9 7,85 4,0 2,0 6,0 
7.4.2018 40 min 40 8,10 23,5 7,74 4,0   10,0 
7.4.2018 60 min 60 8,15 23,4 7,79 4,0   14,0 
7.4.2018 80 min 80 8,23 22,8 7,85 4,0   18,0 
5.4.2018 20 min 20 8,33 23,4 7,97 4,0 2,0 6,0 
5.4.2018 40 min 40 8,22 23,5 7,86 4,0   10,0 
5.4.2018 60 min 60 8,25 23,4 7,89 4,0   14,0 
5.4.2018 80 min 80 8,31 23,3 7,95 3,9   17,9 
5.4.2018 100 min 100 8,32 22,8 7,94 4,0   21,9 
5.4.2018 20 min 20 8,33 23,1 7,96 4,0 2,0 6,0 
5.4.2018 40 min 40 8,20 23,5 7,84 3,9   9,9 
5.4.2018 60 min 60 8,20 23,9 7,85 4,0   13,9 
5.4.2018 80 min 80 8,28 23,1 7,91 3,9   17,8 
5.4.2018 100 min 100 8,35 23,5 7,99 4,0   21,8 
5.4.2018 120 min 120 8,39 22,8 8,01 4,0   25,8 

23.3.2018 20 min 20 8,26 22,6 7,88 4,0 2,0 6,0 
23.3.2018 40 min 40 8,33 22,0 7,93 4,0   10,0 
23.3.2018 60 min 60 8,20 23,0 7,83 4,0   14,0 
23.3.2018 80 min 80 8,28 23,6 7,92 4,0   18,0 
23.3.2018 100 min 100 8,27 23,3 7,91 4,0   22,0 
23.3.2018 120 min 120 8,23 23,3 7,87 4,0   26,0 
23.3.2018 4 h 240 8,07 23,1 7,70 4,0 19,0 49,0 

3.4.2018 20 min 20 8,29 23,3 7,93 4,0 2,0 6,0 
3.4.2018 40 min 40 8,18 23,5 7,82 3,9   9,9 
3.4.2018 60 min 60 8,30 23,5 7,94 4,0   13,9 
3.4.2018 80 min 80 8,28 23,7 7,93 4,0   17,9 
3.4.2018 100 min 100 8,31 23,8 7,96 3,9   21,8 
3.4.2018 120 min 120 8,31 23,6 7,95 3,9   25,7 
3.4.2018 4 h 240 8,13 23,2 7,76 3,9 19,5 49,1 
3.4.2018 6 h 360 8,04 22,9 7,66 4,0 19,5 72,6 

23.4.2018 120 min 120 8,28 22,4 7,89 4,0 23,0 27,0 
23.4.2018 6 h 360 8,01 23,2 7,64 4,0 45,0 76,0 
23.4.2018 8 h 480 7,97 22,7 7,59 4,0 20,5 100,5 
22.4.2018 40 min 40 8,18 23,4 7,82 4,0 6,0 10,0 
23.4.2018 16 h 960 7,91 23,1 7,54 4,0 182,0 196,0 
27.3.2018 20 min 20 8,31 23,2 7,94 4,0 2,0 6,0 
27.3.2018 40 min 40 8,11 23,1 7,74 3,9   9,9 
27.3.2018 60 min 60 8,09 23,1 7,72 3,9   13,8 
27.3.2018 80 min 80 8,13 23,3 7,77 4,0   17,8 
27.3.2018 100 min 100 8,20 23,0 7,83 3,9   21,7 
27.3.2018 120 min 120 8,28 23,2 7,91 3,9   25,6 
27.3.2018 4 h 240 8,15 23,1 7,78 4,0 19,5 49,1 
27.3.2018 6 h 360 8,08 22,7 7,70 4,0 19,5 72,6 
28.3.2018 22 h 1320 7,87 22,8 7,49 4,0 189,0 265,6 
26.3.2018 20 min 20 8,23 22,5 7,84 3,9 2,0 5,9 
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26.3.2018 40 min 40 8,13 23,2 7,76 4,0   9,9 
26.3.2018 60 min 60 8,23 23,1 7,86 3,9   13,8 
26.3.2018 80 min 80 8,29 23,3 7,93 4,0   17,8 
26.3.2018 100 min 100 8,41 22,8 8,03 3,9   21,7 
26.3.2018 120 min 120 8,37 22,8 7,99 4,0   25,7 
26.3.2018 4 h 240 8,12 23,1 7,75 3,9 19,5 49,1 
26.3.2018 6 h 360 8,08 22,9 7,70 3,9 19,0 72,0 
27.3.2018 22 h 1320 7,84 22,7 7,46 4,0 190,0 266,0 
27.3.2018 24 h 1440 7,84 22,5 7,45 4,0 19,5 289,5 
24.4.2018 60 min 60 8,19 22,8 7,81 4,0 10,0 14,0 
25.4.2018 16 h 960 7,89 23,7 7,54 4,0 177,0 195,0 
25.4.2018 22 h 1320 7,89 23,9 7,54 4,0 69,0 268,0 
25.4.2018 24 h 1440 7,90 22,8 7,52 4,0 20,0 292,0 
19.4.2018 80 min 80 8,32 22,9 7,94 3,9 13,7 17,6 
19.4.2018 8 h 480 8,01 23,0 7,64 3,9 75,0 96,5 
20.4.2018 24 h 1440 7,92 23,1 7,55 3,9 186,0 286,4 
22.4.2018 72 h 4320 7,85 22,6 7,47 3,9 568,0 858,3 
29.4.2018 100 min 100 8,34 23,4 7,98 4,0 18,0 22,0 
30.4.2018 24 h 1440 7,92 23,4 7,56 4,0 265,0 291,0 

2.5.2018 72 h 4320 7,84 23,3 7,48 4,0 580,0 875,0 
6.5.2018 168 h 10080 7,80 22,8 7,42 4,0 1180,0 2059,0 

SBF 
        21.5.2018 20 min 20 7,98 24,8 7,65 4,0 2,0 6,0 

21.5.2018 40 min 40 7,88 24,9 7,56 4,0   10,0 
21.5.2018 60 min 60 7,84 24,7 7,51 4,0   14,0 
21.5.2018 80 min 80 7,84 24,7 7,51 4,0   18,0 
21.5.2018 100 min 100 7,83 25,1 7,51 4,0   22,0 
21.5.2018 120 min 120 7,84 25,0 7,52 4,0   26,0 
21.5.2018 4 h 240 7,85 24,2 7,51 4,0 20,0 50,0 
21.5.2018 6 h 360 7,83 24,7 7,50 4,0 20,0 74,0 
21.5.2018 8 h 480 7,84 24,3 7,50 4,0 20,0 98,0 
22.5.2018 16 h 960 7,93 24,4 7,59 4,0 94,0 196,0 
22.5.2018 22 h 1320 7,9 25 7,58 4,0 20,0 220,0 
22.5.2018 24 h 1440 7,97 22,0 7,57 4,0 20,0 244,0 

 

A: 200 mg, B: 200 mg, C: 200 mg 
     Tris      

datum tid min pH T pH 37 ml ml (rest) 
V/ml 
tot. 

3.4.2018 20 min 20 8,36 22,4 7,97 4,0 2,0 6,0 
24.4.2018 20 min 20 8,78 22,5 8,39 4,0 2,0 6,0 
24.4.2018 40 min 40 8,26 23,2 7,89 4,0   10,0 
26.4.2018 20 min 20 8,47 22,9 8,09 4,0 2,0 6,0 
26.4.2018 40 min 40 8,28 22,9 7,90 4,0   10,0 
26.4.2018 60 min 60 8,28 23,5 7,92 4,0   14,0 

7.4.2018 20 min 20 8,34 23,6 7,98 4,0 2,0 6,0 
7.4.2018 40 min 40 8,17 23,6 7,81 4,0   10,0 
7.4.2018 60 min 60 8,20 23,7 7,85 4,0   14,0 
7.4.2018 80 min 80 8,26 23,2 7,89 4,0   18,0 
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5.4.2018 20 min 20 8,41 23,5 8,05 4,0 1,5 5,5 
5.4.2018 40 min 40 8,22 23,7 7,87 4,0   9,5 
5.4.2018 60 min 60 8,32 23,7 7,97 3,9   13,4 
5.4.2018 80 min 80 8,35 23,4 7,99 4,0   17,4 
5.4.2018 100 min 100 8,44 22,8 8,06 4,0   21,4 
5.4.2018 20 min 20 8,47 22,8 8,09 4,0 2,0 6,0 
5.4.2018 40 min 40 8,24 22,9 7,86 4,0   10,0 
5.4.2018 60 min 60 8,26 23,2 7,89 4,0   14,0 
5.4.2018 80 min 80 8,34 23,7 7,99 4,0   18,0 
5.4.2018 100 min 100 8,37 24,2 8,03 4,0   22,0 
5.4.2018 120 min 120 8,45 23,0 8,08 4,0   26,0 

23.3.2018 20 min 20 8,30 22,7 7,92 4,0 2,0 6,0 
23.3.2018 40 min 40 8,26 22,6 7,88 4,0   10,0 
23.3.2018 60 min 60 8,21 23,3 7,85 4,0   14,0 
23.3.2018 80 min 80 8,24 23,5 7,88 4,0   18,0 
23.3.2018 100 min 100 8,25 23,3 7,89 4,0   22,0 
23.3.2018 120 min 120 8,22 23,3 7,86 4,0   26,0 
23.3.2018 4 h 240 8,15 22,9 7,77 4,0 20,0 50,0 

3.4.2018 20 min 20 8,43 23,1 8,06 4,0 2,0 6,0 
3.4.2018 40 min 40 8,26 23,2 7,89 4,0   10,0 
3.4.2018 60 min 60 8,30 23,2 7,93 4,0   14,0 
3.4.2018 80 min 80 8,32 23,0 7,95 4,0   18,0 
3.4.2018 100 min 100 8,33 22,8 7,95 4,0   22,0 
3.4.2018 120 min 120 8,35 23,3 7,99 4,0   26,0 
3.4.2018 4 h 240 8,25 23,0 7,88 4,0 20,0 50,0 
3.4.2018 6 h 360 8,14 23,0 7,77 4,0 20,0 74,0 

23.4.2018 120 min 120 8,37 22,9 7,99 4,0 24,0 28,0 
23.4.2018 6 h 360 8,09 23,5 7,73 4,0 46,0 78,0 
23.4.2018 8 h 480 8,05 22,6 7,67 4,0 21,0 103,0 
22.4.2018 40 min 40 8,23 24,1 7,89 4,0 6,0 10,0 
23.4.2018 16 h 960 7,93 22,9 7,55 4,0 186,0 200,0 
27.3.2018 20 min 20 8,43 23,1 8,06 4,0 2,0 6,0 
27.3.2018 40 min 40 8,23 23,2 7,86 4,0   10,0 
27.3.2018 60 min 60 8,27 23,1 7,90 4,0   14,0 
27.3.2018 80 min 80 8,33 23,2 7,96 4,0   18,0 
27.3.2018 100 min 100 8,31 23,0 7,94 4,0   22,0 
27.3.2018 120 min 120 8,37 23,0 8,00 4,1   26,1 
27.3.2018 4 h 240 8,23 22,8 7,85 4,0 20,0 50,1 
27.3.2018 6 h 360 8,12 22,8 7,74 4,0 20,0 74,1 
28.3.2018 22 h 1320 7,93 22,9 7,55 4,0 190,0 268,1 
26.3.2018 20 min 20 8,33 23,0 7,96 4,0 2,0 6,0 
26.3.2018 40 min 40 8,15 23,1 7,78 4,0   10,0 
26.3.2018 60 min 60 8,08 23,2 7,71 4,0   14,0 
26.3.2018 80 min 80 8,06 23,2 7,69 4,0   18,0 
26.3.2018 100 min 100 8,16 23,1 7,79 4,0   22,0 
26.3.2018 120 min 120 8,12 23,0 7,75 4,0   26,0 
26.3.2018 4 h 240 8,10 23,0 7,73 4,0 20,0 50,0 
26.3.2018 6 h 360 8,08 22,8 7,70 4,0 20,0 74,0 
27.3.2018 22 h 1320 7,96 22,7 7,58 4,0 190,0 268,0 
27.3.2018 24 h 1440 7,92 22,9 7,54 2,8 20,0 290,8 
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24.4.2018 60 min 60 8,28 23,2 7,91 4,0 10,0 14,0 
25.4.2018 16 h 960 7,84 24,3 7,50 4,0 175,0 193,0 
25.4.2018 22 h 1320 7,90 24,6 7,57 4,0 70,0 267,0 
25.4.2018 24 h 1440 7,93 23,4 7,57 4,0 20,0 291,0 
19.4.2018 80 min 80 8,33 23,5 7,97 4,0 14,0 18,0 
19.4.2018 8 h 480 8,06 23,4 7,70 4,0 77,0 99,0 
20.4.2018 24 h 1440 7,90 23,0 7,53 4,0 190,0 293,0 
22.4.2018 72 h 4320 7,85 22,5 7,46 4,0 579,0 876,0 
29.4.2018 100 min 100 8,39 23,1 8,02 4,0 18,0 22,0 
30.4.2018 24 h 1440 7,94 23,9 7,59 4,0 270,0 296,0 

2.5.2018 72 h 4320 7,85 24,0 7,50 4,0 588,0 888,0 
6.5.2018 168 h 10080 7,82 23,2 7,45 4,0 1184,0 2076,0 

SBF 
        21.5.2018 20 min 20 8,14 25,0 7,82 4,0 2,0 6,0 

21.5.2018 40 min 40 7,92 25,1 7,60 4,0   10,0 
21.5.2018 60 min 60 7,86 25,0 7,54 4,0   14,0 
21.5.2018 80 min 80 7,84 24,9 7,52 4,0   18,0 
21.5.2018 100 min 100 7,85 25,2 7,54 4,0   22,0 
21.5.2018 120 min 120 7,83 25,6 7,53 4,0   26,0 
21.5.2018 4 h 240 7,84 24,9 7,52 4,0 20,0 50,0 
21.5.2018 6 h 360 7,81 25,3 7,50 4,0 20,0 74,0 
21.5.2018 8 h 480 7,84 25,4 7,53 4,0 20,0 98,0 
22.5.2018 16 h 960 8,01 25,2 7,70 4,0 94,0 196,0 
22.5.2018 22 h 1320 8 25,2 7,69 4,0 20,0 220,0 
22.5.2018 24 h 1440 8,08 22,2 7,69 4,0 20,0 244,0 

 

Bilaga 2 Koncentration och upplösta joner 

Tris         
  Ca  Na P Si 
  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Sample avg. stdev. avg. stdev. avg. stdev. avg. stdev. 

A                                           
Sample 1: 20 min 11,77 0,089 14,07 0,095 xxx 0,0376 6,360 0,0471 

Sample 2: 20 min 10,07 0,090 14,69 0,102 2,004 0,0505 6,383 0,0434 

Sample 3: 20 min 10,46 0,182 14,61 0,143 2,162 0,0277 6,160 0,0552 

Average: 20 min 10,77 0,12 14,46 0,11 2,08 0,04 6,30 0,05 

Sample 4: 40 min 9,458 0,0819 11,54 0,084 3,749 0,0264 6,306 0,0601 

Sample 5: 40 min 9,514 0,1481 11,47 0,037 3,796 0,0627 6,283 0,0360 

Sample 6: 40 min 10,70 0,162 13,81 0,079 3,198 0,0643 6,668 0,0420 

Average: 40 min 9,89 0,13 12,27 0,07 3,58 0,05 6,42 0,05 

Sample 7: 60 min 9,435 0,1427 12,96 0,050 2,124 0,0181 6,889 0,0307 

Sample 8: 60 min 8,472 0,5625 14,14 0,056 1,857 0,0439 7,112 0,0353 

Sample 9: 60 min 9,195 0,0617 12,53 0,045 2,346 0,0592 6,610 0,0448 

Average: 60 min 9,034 0,256 13,210 0,050 2,109 0,040 6,870 0,037 

Sample 10: 80 min 10,20 0,089 15,15 0,059 1,471 0,0277 7,665 0,0585 

Sample 11: 80 min 10,79 0,246 15,79 0,234 1,334 0,0367 7,895 0,0892 
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Sample 12: 80 min 8,858 0,1080 12,55 0,087 1,865 0,0258 6,867 0,0281 

Average: 80 min 9,949 0,148 14,497 0,127 1,557 0,030 7,476 0,059 

Sample 13: 100 min 9,322 0,0805 13,92 0,099 1,221 0,0413 7,510 0,1123 

Sample 14: 100 min 9,574 0,1185 14,13 0,125 1,223 0,0283 7,396 0,0625 

Sample 15: 100 min 8,346 0,0467 11,80 0,047 1,782 0,0607 6,882 0,0765 

Average: 100 min 9,081 0,082 13,283 0,090 1,409 0,043 7,263 0,084 

Sample 16: 120 min 9,215 0,0712 13,74 0,058 1,319 0,0224 7,445 0,0474 

Sample 17: 120 min 10,24 0,099 13,71 0,097 1,434 0,0584 6,973 0,0180 

Sample 18: 120 min 8,408 0,0624 10,75 0,043 1,762 0,0462 xxx xxx 

Average: 120 min 9,288 0,078 12,733 0,066 1,505 0,042 7,209 0,033 

Sample 19: 4 h 6,360 0,0646 8,536 0,0597 1,303 0,0508 5,854 0,0524 

Sample 20: 4 h 5,583 0,0466 7,990 0,0341 1,348 0,0693 6,041 0,0630 

Sample 21: 4 h 5,257 0,0907 7,345 0,0168 1,363 0,0265 5,581 0,0352 

Average: 4 h 5,733 0,067 7,957 0,037 1,338 0,049 5,825 0,050 

Sample 22: 6 h 5,092 0,0814 6,618 0,0452 1,195 0,0247 5,286 0,0736 

Sample 23: 6 h 4,073 0,0418 5,609 0,0433 1,038 0,0515 4,505 0,0154 

Sample 24: 6 h 4,169 0,0498 6,170 0,0651 0,930 0,0432 3,979 0,0093 

Average: 6 h 4,445 0,058 6,132 0,051 1,054 0,040 4,590 0,033 

Sample 86: 8 h 3,507 0,0623 4,949 0,0217 0,258 0,0060 3,862 0,0127 

Sample 87: 8 h 3,366 0,0521 4,808 0,0463 0,173 0,0059 3,746 0,0129 

Average: 8 h 3,437 0,057 4,879 0,034 0,216 0,006 3,804 0,013 

Sample 88: 16 h 2,218 0,0377 3,312 0,0137 < 0.03 xxx 2,545 0,0023 

Sample 89: 16 h 2,473 0,0491 3,351 0,0287 0,132 0,0031 2,785 0,0206 

Average: 16 h 2,346 0,043 3,332 0,021 0,132 0,003 2,665 0,011 

Sample 25: 22 h 3,404 0,060 xxx 0,0508 xxx 0,0439 3,802 0,0231 

Sample 26: 22 h 1,714 0,043 2,634 0,0204 0,333 0,0163 2,149 0,0236 

Sample 90: 22 h 1,884 0,0392 2,766 0,0122 0,146 0,0031 2,358 0,0116 

Average: 22 h 2,334 0,047 2,700 0,028 0,240 0,021 2,770 0,019 

Sample 27: 24 h 1,601 0,045 2,492 0,0241 0,281 0,0339 2,111 0,0341 

Sample 91: 24 h 1,851 0,0416 2,607 0,0241 0,132 0,0015 2,288 0,0074 

Sample 92: 24 h 2,064 0,0354 xxx 0,0232 0,063 0,0093 2,680 0,0042 

Average: 24 h 1,839 0,041 2,550 0,024 0,159 0,015 2,360 0,015 

Sample 93: 72 h 1,704 0,0561 xxx 0,0172 0,182 0,0017 2,495 0,0126 

Sample 94: 72 h 1,256 0,0408 1,656 0,0172 0,152 0,0038 2,001 0,0129 

Average: 72 h 1,480 0,048 1,656 0,017 0,167 0,003 2,248 0,013 

Sample 95: 168 h 0,302 0,0339 0,237 0,0045 0,135 0,0089 0,692 0,0130 

Average: 168 h 0,302 0,034 0,237 0,005 0,135 0,009 0,692 0,013 
AB                                       

Sample 28: 20 min 13,40 0,160 21,09 0,199 1,093 0,0570 7,766 0,0359 

Sample 29: 20 min 13,95 0,196 21,63 0,186 1,021 0,0552 7,839 0,1057 

Sample 30: 20 min 14,10 0,168 21,78 0,178 1,114 0,0252 xxx xxx 

Average: 20 min 13,82 0,17 21,50 0,19 1,08 0,05 7,80 0,07 
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Sample 31: 40 min 10,77 0,138 14,35 0,126 3,384 0,0342 7,109 0,0475 

Sample 32: 40 min 10,31 0,068 15,29 0,069 1,589 0,0413 xxx xxx 

Sample 33: 40 min 10,82 0,166 15,58 0,147 1,685 0,0209 7,059 0,0988 

Average: 40 min 10,63 0,12 15,07 0,11 2,22 0,03 7,08 0,07 

Sample 34: 60 min 11,03 0,120 14,99 0,123 1,881 0,0304 7,162 0,0633 

Sample 35: 60 min 12,30 0,274 17,69 0,274 1,470 0,0618 7,722 0,0701 

Sample 36: 60 min 9,694 0,068 12,43 0,042 3,047 0,0881 6,832 0,0915 

Average: 60 min 11,008 0,154 15,037 0,146 2,133 0,060 7,239 0,075 

Sample 37: 80 min 12,42 0,130 18,46 0,065 1,083 0,0453 8,332 0,0512 

Sample 38: 80 min 12,97 0,049 19,35 0,097 0,879 0,0513 8,356 0,0391 

Sample 39: 80 min 10,50 0,082 14,75 0,117 1,760 0,0358 7,302 0,0632 

Average: 80 min 11,96 0,09 17,52 0,09 1,24 0,04 8,00 0,05 

Sample 40: 100 min 12,48 0,152 18,92 0,131 0,786 0,0428 8,690 0,0687 

Sample 41: 100 min 13,16 0,161 20,64 0,156 0,633 0,0398 8,745 0,0640 

Sample 42: 100 min 11,39 0,168 16,86 0,148 1,223 0,0653 7,947 0,0891 

Average: 100 min 12,34 0,16 18,81 0,15 0,88 0,05 8,46 0,07 

Sample 43: 120 min 12,53 0,132 19,36 0,134 xxx 0,0475 8,360 0,0358 

Sample 44: 120 min 13,32 0,120 20,10 0,118 1,008 0,0370 8,479 0,0683 

Sample 45: 120 min 11,68 0,093 17,65 0,115 0,956 0,0465 8,115 0,0854 

Average: 120 min 12,51 0,12 19,04 0,12 0,98 0,04 8,32 0,06 

Sample 46: 4 h 6,764 0,0052 14,06 0,067 1,072 0,0359 7,439 0,0635 

Sample 47: 4 h 9,905 0,0889 13,80 0,058 0,992 0,0382 7,595 0,0713 

Sample 48: 4 h 10,37 0,171 16,17 0,096 0,741 0,0415 8,282 0,0527 

Average: 4 h 9,01 0,09 14,68 0,07 0,94 0,04 7,77 0,06 

Sample 49: 6 h 7,140 0,0452 10,05 0,040 0,916 0,0469 6,516 0,0509 

Sample 50: 6 h 8,104 0,0944 12,67 0,094 0,704 0,0452 7,502 0,0328 

Sample 51: 6 h  7,326 0,0872 11,24 0,089 1,015 0,0452 6,457 0,0508 

Average: 6 h 7,523 0,076 11,320 0,074 0,878 0,046 6,825 0,045 

Sample 96: 8 h  5,220 0,0471 7,715 0,0601 0,224 0,0095 4,871 0,0185 

Sample 97: 8 h 5,555 0,1168 8,365 0,0376 0,209 0,0145 
< 

0.004 xxx 

Average: 8 h 5,388 0,082 8,040 0,049 0,217 0,012 4,871 0,019 

Sample 98: 16 h 4,408 0,0826 6,152 0,0531 0,379 0,0104 4,669 0,0165 

Sample 99: 16 h 3,169 0,0362 4,821 0,0221 0,113 0,0055 3,087 0,0029 

Average: 16 h 3,789 0,059 5,487 0,038 0,246 0,008 3,878 0,010 

Sample 52: 22 h 3,069 0,0764 3,983 0,0405 1,160 0,0608 4,461 0,0207 

Sample 53: 22 h 3,345 0,0532 5,121 0,0587 0,332 0,0587 3,603 0,0269 

Sample 100: 22 h 3,359 0,0063 4,951 0,0214 0,118 0,0071 2,999 0,0326 

Average: 22 h 3,207 0,065 4,552 0,050 0,746 0,060 4,032 0,024 

Sample 54: 24 h 3,230 0,0684 5,061 0,0252 0,326 0,0437 3,556 0,0256 

Sample 101: 24 h 5,047 0,0681 7,178 0,0404 0,332 0,0041 4,178 0,0155 

Sample 102: 24 h 3,384 0,0495 5,201 0,0084 0,075 0,0066 3,374 0,0137 
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Average: 24 h 3,230 0,068 5,061 0,025 0,326 0,044 3,556 0,026 

Sample 103: 72 h 1,956 0,0360 3,067 0,0311 0,089 0,0053 2,312 0,0084 

Sample 104: 72 h 2,178 0,0326 3,120 0,0063 0,065 0,0032 2,839 0,0084 

Average: 72 h 2,067 0,034 3,094 0,019 0,077 0,004 2,576 0,008 

Sample 105: 168 h 0,684 0,0236 0,855 0,0085 0,128 0,0035 1,560 0,0100 

Average: 168 h 0,684 0,024 0,855 0,009 0,128 0,004 1,560 0,010 
ABC                                    

Sample 55: 20 min 17,80 0,384 26,08 0,303 3,853 0,0333 8,687 0,0305 

Sample 56: 20 min 16,48 0,175 26,64 0,195 xxx 0,0315 10,054 0,0216 

Sample 57: 20 min 15,96 0,077 25,07 0,147 xxx 0,0545 10,486 0,0930 

Average: 20 min 16,75 0,21 25,93 0,22 3,85 0,04 9,74 0,05 

Sample 58: 40 min 12,37 0,081 17,01 0,096 3,615 0,0218 7,005 0,0344 

Sample 59: 40 min 10,61 0,085 14,73 0,108 2,902 0,0163 xxx xxx 

Sample 60: 40 min 11,74 0,133 17,46 0,050 1,403 0,0581 7,035 0,0686 

Average: 40 min 11,57 0,10 16,40 0,08 2,64 0,03 7,02 0,05 

Sample 61: 60 min 11,78 0,102 16,04 0,089 1,805 0,0269 7,187 0,0329 

Sample 62: 60 min 12,73 0,110 18,82 0,083 1,159 0,0642 7,960 0,1216 

Sample 63: 60 min 13,91 0,134 20,25 0,135 1,508 0,0350 8,248 0,0866 

Average: 60 min 12,81 0,12 18,37 0,10 1,49 0,04 7,80 0,08 

Sample 64: 80 min 13,79 0,418 20,77 0,229 0,914 0,0771 8,708 0,1157 

Sample 65: 80 min 13,69 0,151 20,47 0,162 1,008 0,0430 8,507 0,0672 

Sample 66: 80 min 14,27 0,106 21,46 0,114 0,958 0,0451 8,884 0,0881 

Average: 80 min 13,92 0,23 20,90 0,17 0,96 0,06 8,70 0,09 

Sample 67: 100 min 15,06 0,146 23,27 0,142 0,588 0,0207 9,000 0,1009 

Sample 68: 100 min 14,35 0,113 21,81 0,094 0,822 0,0560 8,983 0,1385 

Sample 69: 100 min 14,07 0,175 22,02 0,209 0,762 0,0481 9,077 0,0644 

Average: 100 min 14,49 0,14 22,37 0,15 0,72 0,04 9,02 0,10 

Sample 70: 120 min 15,12 0,096 23,98 0,132 0,344 0,0157 9,328 0,1492 

Sample 71: 120 min 12,70 0,091 19,38 0,061 0,846 0,0308 8,012 0,1081 

Sample 72: 120 min 14,64 0,094 22,64 0,170 0,602 0,0351 9,200 0,0369 

Average: 120 min 14,15 0,09 22,00 0,12 0,60 0,03 8,85 0,10 

Sample 73: 4 h 10,39 0,151 16,11 0,120 0,763 0,0312 7,324 0,0579 

Sample 74: 4 h 11,72 0,080 18,12 0,050 0,623 0,0416 8,130 0,0281 

Sample 75: 4 h 11,46 0,097 18,05 0,109 0,641 0,0444 7,649 0,0618 

Average: 4 h 11,19 0,11 17,43 0,09 0,68 0,04 7,70 0,05 

Sample 76: 6 h 8,871 0,0946 13,95 0,180 0,782 0,0475 7,292 0,0569 

Sample 77: 6 h 8,996 0,1508 14,16 0,070 0,752 0,0382 7,136 0,0945 

Sample 78: 6 h 9,708 0,1130 12,76 0,060 2,947 0,0475 7,203 0,0906 

Average: 6 h 9,192 0,119 13,623 0,103 1,494 0,044 7,210 0,081 

Sample 106: 8 h 6,881 0,1468 10,95 0,186 0,196 0,0012 6,463 0,0177 

Sample 107: 8 h 7,188 0,1352 11,17 0,059 0,174 0,0023 
< 

0.004 xxx 
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Average: 8 h 7,035 0,141 11,060 0,123 0,185 0,002 6,463 0,018 

Sample 108: 16 h 4,213 0,0392 6,540 0,0677 0,152 0,0022 3,581 0,0184 

Sample 109: 16 h 4,708 0,0679 7,242 0,0561 0,065 0,0054 4,240 0,0187 

Average: 16 h 4,461 0,054 6,891 0,062 0,109 0,004 3,911 0,019 

Sample 79: 22 h 3,883 0,0806 6,049 0,0615 0,343 0,0591 3,661 0,1256 

Sample 80: 22 h 6,629 0,0752 8,662 0,0496 1,317 0,0448 6,507 0,0646 

Sample 110: 22 h 4,137 0,0365 6,483 0,0360 0,044 0,0071 3,884 0,0225 

Average: 22 h 4,883 0,064 7,065 0,049 0,568 0,037 4,684 0,071 

Sample 81: 24 h 5,662 0,0774 8,033 0,0606 1,352 0,0367 6,311 0,0667 

Sample 111: 24 h 4,048 0,0222 6,402 0,0587 < 0.03 xxx 3,966 0,0156 

Sample 112: 24 h 3,122 0,0370 5,064 0,0822 0,110 0,0031 2,778 0,0057 

Average: 24 h 4,277 0,046 6,500 0,067 0,731 0,020 4,352 0,029 

Sample 113: 72 h 1,782 0,0361 2,352 0,0078 0,117 0,0146 1,669 0,0138 

Sample 114: 72 h 3,149 0,0633 4,717 0,0240 0,032 0,0028 3,680 0,0176 

Average: 72 h 2,466 0,050 3,535 0,016 0,075 0,009 2,675 0,016 

Sample 115: 168 h 1,254 0,0321 1,647 0,0106 0,166 0,0028 2,252 0,0104 

Average: 168 h 1,254 0,032 1,647 0,011 0,166 0,003 2,252 0,010 
Tris reference                        
Sample 82: ref < 0.03 xxx < 0.2 xxx < 0.03 xxx 0,072 0,0022 

Sample 83: ref < 0.03 xxx < 0.2 xxx < 0.03 xxx 0,063 0,0009 

Sample 84: ref < 0.03 xxx < 0.2 xxx < 0.03 xxx 
< 

0.004 xxx 
LOQ : < 0,03 < 0,2 < 0,03 < 0,004 

LOQ : Limit of 
quantification (LOQ 

= DL x ~5) 

        

SBF 

  Ca  Na P Si 
  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Sample avg. stdev. avg. stdev. avg. stdev. avg. stdev. 
A                                         

Sample 116: 20 min 18,38 0,108 13,54 0,366 5,369 0,1497 3,501 0,0560 

Sample 117: 40 min 15,45 0,174 13,13 0,111 4,329 0,0405 3,768 0,0368 

Sample 118: 60 min 15,03 0,147 13,34 0,075 4,390 0,0143 3,642 0,0283 
Sample 119: 80 min 14,23 0,089 12,15 0,092 4,208 0,0267 3,745 0,0426 

Sample 120: 100 min 14,36 0,138 12,59 0,407 4,187 0,1268 3,926 0,0864 
Sample 121: 120 min 14,27 0,161 12,38 0,149 4,125 0,0201 4,086 0,0305 

Sample 122: 4 h 13,48 0,067 12,04 0,027 4,085 0,1262 3,717 0,0333 
Sample 123: 6 h 13,41 0,076 12,47 0,297 3,880 0,2471 3,590 0,0363 
Sample 124: 8 h 13,48 0,053 12,70 0,354 3,843 0,1054 3,550 0,0444 

Sample 125: 16 h 11,70 0,041 12,60 0,186 2,794 0,0762 2,951 0,0276 
Sample 126: 22 h 11,88 0,141 12,51 0,410 2,812 0,0355 3,614 0,0349 
Sample 127: 24 h 12,20 0,107 13,09 0,197 2,312 0,1979 3,753 0,0212 

AB                                       
Sample 128: 20 min 20,76 0,116 13,54 0,240 5,797 0,1193 4,405 0,0441 
Sample 129: 40 min 15,79 0,061 13,39 0,256 4,517 0,1902 4,047 0,0093 
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Sample 130: 60 min 15,08 0,179 12,78 0,088 4,491 0,0733 3,859 0,0214 
Sample 131: 80 min 13,85 0,018 12,48 0,282 4,104 0,0529 3,351 0,0221 

Sample 132: 100 min 14,00 0,219 12,63 0,531 3,929 0,2763 3,431 0,0295 
Sample 133: 120 min 14,32 0,288 12,70 0,044 3,889 0,0766 3,860 0,0369 

Sample 134: 4 h 13,78 0,001 12,37 0,356 3,975 0,0313 3,904 0,0244 
Sample 135: 6 h 13,88 0,002 12,21 0,040 3,969 0,1758 3,831 0,0211 
Sample 136: 8 h 13,46 0,136 13,08 0,547 3,713 0,0245 3,653 0,0507 

Sample 137: 16 h 12,99 0,092 12,81 0,095 1,870 0,0602 4,895 0,0177 
Sample 138: 22 h 12,97 0,168 13,75 0,174 1,755 0,1145 5,159 0,0379 
Sample 139: 24 h 12,72 0,050 14,67 0,476 1,852 0,0187 4,975 0,0297 

ABC                                    
Sample 140: 20 min 24,20 0,074 15,33 0,105 4,561 0,1459 5,927 0,0616 
Sample 141: 40 min 16,69 0,117 13,78 0,111 4,429 0,0958 4,299 0,0206 
Sample 142: 60 min 14,84 0,244 12,89 0,137 4,328 0,1835 3,861 0,0103 
Sample 143: 80 min 14,65 0,133 12,58 0,197 4,311 0,0832 3,971 0,0087 

Sample 144: 100 min 14,76 0,092 12,80 0,181 4,193 0,0693 4,026 0,0495 
Sample 145: 120 min 15,11 0,158 13,38 0,480 4,498 0,1274 4,264 0,0692 

Sample 146: 4 h 14,58 0,038 13,76 0,208 4,150 0,2145 3,945 0,0589 
Sample 147: 6 h 14,62 0,087 13,49 0,329 4,052 0,0966 3,932 0,0375 
Sample 148: 8 h 12,94 0,110 12,70 0,182 3,281 0,0403 3,751 0,0214 

Sample 149: 16 h 14,41 0,133 13,45 0,295 1,278 0,1050 6,553 0,0923 
Sample 150: 22 h 13,78 0,144 12,49 0,228 1,137 0,1039 6,514 0,0594 
Sample 151: 24 h 13,86 0,111 13,67 0,412 1,086 0,0082 6,747 0,1186 

SBF reference                        
Sample 152: ref 10,55 0,283 12,42 0,109 3,845 0,0044 -0,062 xxx 

LOQ : 0,003 0,6 0,3 0,005 
 

Upplöst 

Tris 
A 

  upplöst %     
min Si  P Na Ca 

20 0,742372 1,9714 1,9712 1,523883 
40 1,347391 4,6827 3,31 2,6438 
60 1,99495 6,2795 4,751 3,666717 
80 2,699565 7,4582 6,3323 4,793277 

100 3,384104 8,5247 7,7813 5,821478 
120 4,063584 9,6642 9,1703 6,873117 
240 7,684008 16,059 15,681 11,77436 
360 10,57086 21,385 20,192 15,15876 
480 12,90734 23,952 23,727 17,77883 
960 20,17044 27,078 34,389 25,57339 

1320 24,78555 29,65 40,276 30,34146 
1440 26,21662 30,524 41,986 31,73083 
4320 57,48046 48,28 74,967 58,76607 

10080 97,17214 81,08 100 87,65414 
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B 

  upplöst %     
min Si  P Na Ca 

20 0,1767 0 0,9591 0,4311 
40 0,2393 0 1,2642 0,5151 
60 0,2739 0,0179 1,4632 0,7383 
80 0,323 0,0179 1,7926 0,9661 

100 0,4358 0,0179 2,3943 1,3351 
120 0,5402 0,0179 3,081 1,6994 
240 1,4425 0,0179 7,3599 3,9085 
360 2,637 0,0179 11,168 6,0542 
480 3,5145 0,0187 13,786 7,6968 
960 6,0968 1,1049 20,682 12,274 

1320 8,1963 5,4761 24,594 14,599 
1440 8,8875 6,8765 26,056 15,396 
4320 19,174 11,058 56,973 31,458 

10080 35,349 11,058 89,062 47,171 
 

C 

  upplöst %     
min Si  P Na Ca 

20 0,2284 1,6743 0,6037 0,4145 
40 0,2284 1,6743 0,7484 0,5209 
60 0,2812 1,6743 1,1118 0,7244 
80 0,3474 1,6743 1,4803 0,9455 

100 0,4001 1,6743 1,8685 1,1888 
120 0,4499 1,6743 2,1916 1,3748 
240 0,5577 1,6743 4,0487 2,7021 
360 0,668 2,0068 5,6772 3,9789 
480 1,2837 2,7803 7,4575 5,1033 
960 3,0467 2,7803 13,158 8,1975 

1320 3,6563 2,7803 17,062 10,646 
1440 4,0722 3,5163 18,296 11,535 
4320 10,108 25,295 32,997 23,28 

10080 20,829 25,319 52,307 39,018 
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SBF (Si) 

 

 Upplöst %   
  A B C 
  Si  Si Si 
20 0,411563 0,107172 0,178743 
40 0,765923 0,133632 0,202419 
60 1,108434 0,154213 0,02607 
80 1,460632 0,154213 0,22384 
100 1,829851 0,154213 0,233235 
120 2,214118 0,154213 0,249959 
240 4,398258 0,171949 0,349172 
360 6,45384 0,296287 0,392014 
480 8,466396 0,38762 0,447962 
960 15,77484 2,804622 2,500996 
1320 21,36265 5,763837 5,034452 
1440 23,44767 6,535804 5,935402 
 

 
 

 

Bilaga 3 SEM bilder 

45S5 glaspartiklar 
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Tris 
A 
60 min  

 

120 min 

 

4 h 
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6 h 

 

8 h 

 

16 h 
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24 h 

 

72 h 

 

168 h 
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B 
60 min  

 

120 min 

 

4 h 
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6 h 

 

8 h 

 

16 h 
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24 h 

 

72 h 

 

168 h 
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C 
60 min  

 

120 min 

 

4 h 
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6 h 

 

8 h 

 

16 h 
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24 h 

 

72 h 

 

168 h 
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SBF 
A 
24 h 

 

B 
24 h 

 

C 
24 h 

 

 


