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SAMMANFATTNING 

 

Glas med vissa sammansättningar kan binda sig kemiskt med levande vävnader i 

människokroppen. Dessa glas kallas för bioaktiva glas. Detta fenomen om direkt 

bindning mellan dessa två materialtyper upptäcktes av professor Larry Hench år 1969. 

I kontakt med verklig eller simulerad kroppsvätska (SBF) sker en rad kemiska 

reaktioner på ytan av det bioaktiva glaset. Efter dessa kemiska reaktioner bildas på 

glasytan ett skikt av hydroxiapatit, HA, till vilket vävnad kan bindas. 

Sammansättningen och egenskaperna hos detta HA-skikt är mycket lika apatiten i 

benvävnaden. 

Bioaktiva glas tillverkas antingen genom smältning eller genom sol-gel-

vätskemetoden. En av fördelarna med sol-gel-framställda bioaktiva glas är att dessa 

glas har porös struktur. Porösiteten ger upphov till större total ytarea, vilket i sin tur 

påverkar glasets ytreaktivitet och nedbrytbarhet. En annan gynnande egenskap hos 

bioaktiva glas framställda med sol-gel-metoden från syntetiska kemikalier är att de 

ofta innehåller en lägre halt föroreningar i jämförelse med glas, som framställts genom 

smältning av typiska glasråvaror såsom kvartssand. Bioaktiviteten hos glas kan testas 

i laboratorieskala in vitro med simulerad kroppsvätska, SBF. 

Ett ökat intresse för nanoteknologi har växt fram de senaste åren. Ett sätt att framställa 

nanofibrer är med hjälp av elektrospinning. Elektrospinningstekniken går ut på att man 

med hjälp av elektrostatiska krafter tillverkar tunna fibrer från polymerlösningar eller 

smältor. En elektrospinningsapparatur byggs upp av en högspänningskälla, en spruta 

med nål och en jordad samlingsplatta. Droppar av polymerlösningen utsätts för ett 

elektriskt fält vilket i sin tur leder till att det bildas en stråle av polymeren mellan nålen 

och kollektorn, dvs. samlingsplattan. Under processens gång förångas lösningsmedlet 

och det bildas en fibermatta av polymeren på kollektorn.  

I denna avhandling framställdes nanofibrer av två olika polymerlösningar innehållande 

bioaktivt glas S53P4. Först tillverkades en polyvinylalkohol (PVA)-S53P4-lösning 

genom att använda sol-gel-metoden. Denna lösning spanns till fibernät med 

elektrospinningstekniken. Därefter värmebehandlades fibernäten för att erhålla 

nanopartiklar av S53P4. Dessa nanopartiklar av glas blandades med polylaktidlösning 
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(PLA) och spanns ytterligare en gång till kompositfibernät (PLA-S53P4). Fibernäten 

testades in vitro i SBF. Fibernäten analyserades med ett svepelektronmikroskop 

kopplad till en energidispersiv röntgenanalys (SEM-EDX). Analysen gjorde både efter 

värmebehandlingen och efter inkubation i SBF. 

Fibernätens struktur ändrades under värmebehandlingen från vita och böjliga till 

ljusbruna och sköra. EDX-analysen visade att sammansättningen hos de kalcinerade 

sol-gel-partiklarna avvek från den teoretiska sammansättningen hos S53P4 glaset, men 

var ändå inom sammansättningsområdet som visar bioaktivitet. SEM-analysen visade 

också att värmebehandlingen kunde utföras genom att sätta många fiberskikt ovanpå 

varandra utan att märkbart påverka fiberstrukturen. 

SEM-EDX-analys gjordes för att studera fibenätens kemiska sammansättning efter in 

vitro-testet. Denna analys visade stor variation i sammansättningen hos fiberproven. 

Utgående från detta resultat kunde man inte dra slutsatser om bioaktiviteten hos 

fibernäten. Däremot visade resultatet att glas fanns med som en komponent i fibenäten. 

Molförhållandet för kalcium och fosfat (Ca/P) studerades också med hjälp av EDX-

analyser. Dessa analyser påvisade inte tecken av hydroxiapatit på fibenäten. 

Utgående från SEM-bilderna kunde man inte se någon märkbar skillnad hos 

fiberstrukturen. Fibertjockleken före och efter inkubationen hade inte heller signifikant 

ändrat. Under SEM-analysen kunde man upptäcka partiklar i fibernäten. Dessa antogs 

vara agglomererade glaspartiklar. Det är sannolikt att dessa partiklar varit täckta av 

PLA och därmed hade glaspartiklarna inte kunnat reagera eftersom de inte var i direkt 

kontakt med SBF. 
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER 
 

CE  CE märkning, förkortning för Conformité Européenne, i 

överensstämmelse med för produkten aktuell EU-

lagstfitning 

EDXA  energidispersiv röntgenanalys 

HA  hydroxiapatit 

HCA   hydroxylkarbonatapatit 

kalcinering  värmebehandling 

PLA  polylaktid 

PVA  polyvinylalkohol 

S53P4 bioaktivt glas med kemisk sammansättning: 53 % SiO2, 23 

% Na2O, 20 % CaO och 4 % P2O5 (vikt-%) 

SBF  simulerad kroppsvätska 

SEM  svepelektronmikroskop 

TEOS  tetraetylortosilikat (C8H20SiO4)  
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1. INLEDNING 
 

Bioaktivt glas är ett silikabaserat biomaterial, som kan binda sig kemiskt till vävnader. 

Den benbindande egenskapen är speciellt viktig inom kliniska tillämpningar. När 

bioaktivt glas kommer i kontakt med verklig eller simulerad kroppsvätska sker en rad 

kemiska reaktioner på dess yta. I slutet av denna reaktionskedja bildas hydroxiapatit, 

på vars yta vävnader kan bindas. Denna hydroxiapatit har i stort sett  samma 

egenskaper och sammansättning som apatiten i benvävnad. 

 

Beroende på användningsområde kan bioaktivt glas framställas och formas till bland 

annat granuler, partiklar, porösa implantat och fibrer. Bioaktivt glas med en 

nanostruktur erhåller en stor ytarea, vilket förbättrar dess benbindande egenskaper. Å 

andra sidan kan bioaktivt glas med nanostruktur lösa sig för snabbt och därmed inte ge 

önskat resultat. Genom att göra kompositmaterial av bioaktivt glas och polymerer kan 

man kontrollera upplösninghetshastigheten och uppnå sådana egenskaper som inte 

erhålls med de enstaka komponenterna. 

 

Syftet med detta arbete var att tillverka kompositmaterial av PLA (polylaktid; 

bionedbrytbar polymer) och sol-gel-baserat bioaktivt glas S53P4. Materiaet 

tillverkades med elektrospinning i två steg. I det första steget tillverkades sol-gel-

baserat bioaktivt glas för att åstadkomma sådana nanopartiklar som är ideala för att 

tillsättas i polymerlösningen för PLA. I det andra steget tillverkades de önskade 

kompositnätverken av PLA och S53P4. Kompositnätverken testades in vitro med 

simulerad kroppsvätska (SBF). 
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2. TEORI OCH LITTERATUR 
 

2.1 Biomaterial 
 

Med biomaterial anses syntetiska och naturliga material som används i olika implantat, 

anordningar och processutrustningar som kommer i kontakt med biologiska system. 

Enligt en definition av Williams (1987) är ett biomaterial "ett icke-levande material 

som används i en medicinsk anordning, som är avsedd att samverka med biologiska 

system”. Biomaterial och de medicintekniska produkter som består av dem har många 

användningsområden. De används bland annat som proteser i hjärt- och tandkirurgi 

samt inom styrd läkemedelsfrisättning (Ratner m.fl. 2012/1996). Indelningen av 

biomaterial presenteras schematiskt i Figur 1. 

De första medicintekniska produkterna som baserades på godkända medicinska och 

vetenskapliga principer uppfanns i slutet av 1940- och början av 1950-talet. Sedan dess 

har användningen av biomaterial ökat märkbart. Utvecklingen av biomaterial kan 

indelas i tre generationer (Ratner m.fl. 2012/1996). 

Första generationens biomaterial utvecklades under 1960- och 1970-talet. Målet med 

första generationens biomaterial var att uppnå ett material med en lämplig kombination 

av funktionella egenskaper för att matcha de med den ersatta vävnaden. Dessa material 

var så gott som bioinerta, det vill säga endast minimala reaktioner med 

värdvävnaderna inträffade (Ratner m.fl. 2012/1996).  

Andra generationens biomaterial var avsedda att framkalla en kontrollerad reaktion 

med vävnaderna. På 1980-talet användes dessa bioaktiva material kliniskt bland annat 

inom ortopedin och tandvården, som olika kompositioner av bioaktiva glas och 

keramer (Hench och Polak 2002). Under denna period blev också nedbrytbara 

biomaterial kliniskt viktiga (Hench och Thompson 2010). 

Målet med tredje generationens biomaterial är att stimulera förnyelse av funktionell 

vävnad utgående från specifika cellulära responser på molekylnivå. Då andra 

generationens biomaterial var antingen bioaktiva eller nedbrytbara, kombineras dessa 

egenskaper hos tredje generationens biomaterial. Idealt ska bioaktiva material vara 
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nedbrytbara och nedbrytbara polymerer också bioaktiva. Dessa nya, skräddarsydda 

biomaterial kan användas för reparation av vävnad på två sätt: med hjälp av 

vävnadsteknik och in situ-vävnadsregenerering (Hench och Polak 2002). 

Vävnadstekniken innebär att celler sås på nedbrytbara ställningar. Cellerna får växa i 

ställningarna utanför kroppen, in vitro, och implanteras därefter i patienten. Så 

småningom bryts ställningarna ned i kroppen och ersätts med värdvävnaden (Hench 

och Polak 2002).  

Vid in situ-vävnadsregenerering används biomaterialet i form av pulver, lösningar 

eller dopade mikropartiklar i kroppen för att stimulera lokal vävnadsreparation. Då 

biomaterialet nedbryts frigörs det joner, som aktiverar cellerna i kontakt med 

biomaterialet. Cellerna producerar tillväxtfaktorer, som stimulerar de växande cellerna 

att bilda nya vävnader (Hench och Polak 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Indelning av biomaterial, omritad utgående från Vallet-Regía 2001.   

 

Biomaterial 

Biomedicinska: syntetiskt ursprung Biologiska: naturligt urspung 

keramer metaller kompositer 

keramiska matriser 
metalliska matriser 
organiska matriser 

bionedbrytbara biostabila Al2O3 
ZrO2 
TiO2 
kalciumsulfater 
apatiter 
kalciumfosfater 
glaskeramer 
glas 
kolbaserade material 

polymerer 

rostfritt stål 
metallegeringar Co-Cr och Ti 
andra metaller (Ta, Pt, Au, 
Ag, …) 
magnetiska legeringar 
 

 

kollagen 
elastin 
kitin 
… 
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2.2 Bioaktivt glas 
 

Glas med en viss kemisk sammansättning kan kemiskt binda sig till vävnader, främst 

till benvävnad. Denna viktiga upptäckt gjordes av professor Larry Hench i Förenta 

staterna år 1969. Glas med denna egenskap kallas för bioaktiva glas. Då det bioaktiva 

glaset kommer i kontakt med en verklig eller simulerad kroppsvätska sker kemiska 

reaktioner på dess yta. Kedjan av dessa kemiska reaktioner resulterar i att det slutligen 

bildas ett skikt av hydroxiapatit, HA, på glasets yta till vilket vävnad sedan kan bindas 

(Hench och Andersson 1993). Sammansättningen och egenskaperna hos 

hydroxapatitskiktet är i stort sett desamma som hos apatiten i benvävnad (Kokubo 

1992).   

De främsta komponenterna i bioaktiva glas är SiO2, Na2O, CaO och P2O5. Dessutom 

kan bioaktiva glas också innehålla mindre mängder av bland annat MgO, CaF2, B2O3 

och Al2O3. Det första bioaktiva glaset, som introducerades av Hench, kallas Bioglass® 

45S5. Detta bioaktiva glas består av 45 vikt-% SiO2, 24,5 vikt-% Na2O, 24,5 vikt-% 

CaO och 6 vikt-% P2O5 (Hench och Andersson, 1993). Andra kända bioaktiva glas är 

bland annat glas S53P4 (utvecklat av Andersson och Karlsson), glas 1-98 (utvecklat 

av Ylänen m.fl) och glas 13-93 (Brink m.fl.) (Zhang 2008).  

Sammansättningen hos bioaktiva glas kan varieras för att uppnå vissa önskade 

egenskaper (Kokubo 1992).   Genom att modifiera sammansättningen kan man till 

exempel förändra hastigheten för bildning av en kemisk bindning mellan glaset och 

vävnaden. Bioaktiva glas med relativt höga Na2O- och CaO-halter, ett högt CaO/P2O5-

förhållande och 42-53 mol-% SiO2 binds i allmänhet snabbt till benvävnad och i vissa 

fall också till mjukvävnad. Däremot är glaset mindre reaktivt om SiO2-halten 

överskrider ca 60 mol-% (Peltola 2000).  

Bioaktiva glas kan tillverkas med två metoder: genom smältning eller genom sol-gel-

vätskemetod. 
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2.2.1 Sol-gel-metoden 

 

De första bioaktiva glasen framställdes genom smältning av de nödvändiga 

komponenterna. Omkring tjugo år senare, år 1991, producerade Li m.fl. bioaktiva glas 

med hjälp av sol-gel-metoden, en våtkemisk framställningsmetod (Luz & Mano 2011). 

Sol-gel-glas framställs nära rumstemperatur och stabiliseras vid förhöjda temperaturer 

(några hundra Celsius-grader), medan bioaktiva glas som tillverkas genom smältning 

kräver höga temperaturer, vanligtvis över 1000 C (Arcos & Vallet-Regí 2010). 

Strukturen hos sol-gel-framställda bioaktiva glas är porös, vilket ökar den totala 

ytarean hos materialet. En ökning av ytarean påverkar ytreaktiviteten och 

nedbrytbarheten hos materialet. Detta stimulerar i sin tur benåterbildningen och  

slutligen ersätts det bioaktiva materialet med naturlig vävnad (Zhong & Greenspan 

2000). Tack vare den stora ytarean och den porösa srukturen kan ytreaktionerna ske 

samtidigt, och därmed kan hydroxylkarbonatapatit-bildningen inledas så snart 

materialet utsätts för fysiologisk miljö (Zhong & Greenspan 2000).  

Sol-gel-glas framställs genom hydrolys- och kondensationsreaktioner, följt av åldring, 

torkning och termiska stabiliseringsprocesser. Den porösa strukturen bildas då solen 

omrörs med ett ytaktivt medel. Glasets kisel kommer typiskt från tetraetylortosilikat 

(TEOS). Framställningsprocessen beskrivs med hjälp av bilder i Figur 2. Kemikalierna 

löses upp i ett gemensamt lösningsmedel, vanligen vatten. En liten mängd etanol 

tillsätts också i många fall. Efter omrörning låter man en sol bildas. Med en sol menas 

en kolloidal lösning bestående av fasta partiklar som är suspenderade i en vätska. Vid 

sol-bildningen bildas silanolgrupper (Si-OH) efter att TEOS hydrolyserats. Därefter 

deltar det hydrolyserade kislet i en kondensationsreaktion och bildar Si-O-Si-

bindningar. Nanopartiklar av kiseldioxid, som börjar bildas vid de tidiga 

kondensationsreaktionerna, växer och sammanfaller. Under detta reaktionssteg sker 

ytterligare kondensationsreaktioner mellan silanolgrupper vid ytan som binder 

samman partiklarna. Viskositeten hos solen ökar och så småningom bildas en gel. 

Därefter får gelen åldras. Under denna process fortsätter gelen att tränga igenom 

silikatstrukturen och slutligen bilads ett tredimensionellt nätverk av glas. Biprodukter 

av kondensationer blir instängda i strukutrens mellanrum. Därför är det väsenligt att 

glaset genomgår en torkning för att avlägsna dessa biprodukter och erhålla en torr 
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monolit. Slutligen värmebehandlas monoliten och för att få det färdiga sol-gel-glaset 

(Martin m.fl. 2012).  

 

Figur 2. Framställning av sol-gel, illustrerad av (Martin m.fl. 2012). 

 

Bioaktiva glass framställda med sol-gel-metoden har många fördelar i jämförselse med 

glas erhållna genom smältning. Kemikalierna i sol-gel-lösningen blandas lätt, vilket 

säkerställer god homogenisering hos glaset (Martin m.fl. 2012). Sol-gel-metoden ger 

en exaktare renhet hos produkterna i jämförelse med smältningsmetoden (Luz & Mano 

2011). Den stora ytarean och porositeten bidrar till att glaset reagerar snabbt. Dessutom 

har sol-gel-glas uppvisat bättre egenskaper vid  benbindning och nedbrytning (Arcos 

& Vallet-Regí 2010). Bioaktiviteten hos sol-gel-glas bibehålls även vid högre halter 

av kiseldioxid (H.W. Kim m.fl. 2006). Hos bioaktiva glas framställda med 

smältningmetoden måste kiseldioxidhalten vara under 60 % för att i kroppsvätskor 

bilda ett lager av hydroxylkarbonatapatit (HCA), som möjliggör binding till ben. 

Däremot kan sol-gel-framställda bioaktiva glas innehålla upp till 90 % kiseldioxid för 

att bilda ett HCA-skikt (Li m.fl. 1991). 

Ett av de största framstegen inom sol-gel-metoden är syntes av hybrida organiska-

oorganiska material (Livage 1997). Dessa hybridmaterial har utvecklats för att 

förbättra de mekaniska egenskaperna hos biomaterialet. På grund av mer porös struktur 

och kontroll av reaktioner på nanonivå har man kunnat utveckla nya 

applikationsområden för sol-gel-framställda biomaterial, t.ex. leveranssystem för 

läkemedel och regenerativa transplantat (Arcos & Vallet-Regí 2010).  
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2.2.2 Ytreaktioner hos bioaktivt glas 

 

För att det skall kunna bildas en bindning mellan bioaktivt glas och ben, måste ett lager 

av HCA bilda på ytan av glaset. Hench delar in benbidningsprocessen i elva 

reaktionssteg. De fem första stegen sammanfattar reaktionerna hos glasets yta, medan 

de återstånde reaktionsstegen omfattar biologisk respons mellan vävnaden och glasets 

yta. Nedan sammanfattas alla reaktionssteg som krävs för att bilda en bindning mellan 

vävnad och bioaktivt glas. De fem första reaktionsstegen beskrivs mer detaljerat 

(Hench och Andersson 1993).  

1) Snabbt utbyte mellan Na+- eller K+-joner från glasets yta och lösningens H+- 

eller H3O+-joner: 

Si−O−Na+ + H+ + OH- → Si−OH+ + Na+ (lösning) + OH- 

2) Brytning av Si−O−Si bindningar i glasets nätverksstruktur resulterar i förlust 

av löslig kisel i form av Si(OH)4 och bildning av silanol, SiOH: 

Si−O−Si + H2O → Si−OH + OH−Si 

3) Kondensation av silanol för att bilda en hydratiserad kiselgel: 

       O                     O               O         O 

  O−Si−OH + HO−Si−O → O−Si−O−Si−O + H2O 

       O                     O               O         O 

4) Migration av Ca2+ - och PO4
3- -joner genom det SiO2-rika lagret. CaO-P2O5-

rikt skikt bildas ovanpå det SiO2-rika lagret. Tillväxt av det amorfa CaO-P2O5-

rika skiktet. 

5) Kristallisation av det amorfa CaO-P2O5-rika skiktet med hjälp av OH-, CO3
2- 

och F- joner från lösningen, d.v.s. bildning av hydroxiapatit, HCA 

(Ca10(PO4)6(OH)2). 

 

De tidiga studierna av bindning mellan vävnad och bioaktvit glas visade att graden av 

HCA-bildning spelar en viktig roll på graden av vävnadsbindning. 
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Reaktionshastigheten påverkas av det bioaktiva glasets sammansättning (Hench & 

Andersson 1993).  

De fem första reaktionsstegen kan ske utan närvaro av vävnad, t.ex. i destillerat vatten, 

tris-buffertlösning eller den så kallade simulerade kroppsvätskan, SBF. För att glaset 

skall binda till vävnad krävs ytterligare sex följande reaktionssteg (Hench & 

Andersson 1993):  

6) absorption av biologiska grupper i SiO2-HCA-lager 

7) verkan av makrofager 

8) fastsättning av stamceller 

9) differentiering av stamceller 

10) generering av matrisen 

11) kristallisering av matrisen   

  

2.2.3 Bestämning av bioaktivitet hos glas i SBF 

 

I början av 1990-talet utvecklade Kokubo m.fl. simulerad kroppsvätska, SBF för att 

uföra in vitro simuleringar av in vivo förhållanden (Bohner & Lemaitre 2009). SBF är 

en lämplig immersionslösning vid studier av bioaktivtet, eftersom halten av oorganiska 

joner i SBF är nästan samma som i människoblodets plasma (Kokubo & Takadama 

2006). Enda skillanden i sammansättningen av oorgniska joner mellan blodplasma och 

SBF är koncentrationen av Cl- och HCO3
-. I tabell 1 finns jonkoncentrationerna hos 

blodplasma och SBF sammanfattade.  

De fem första reaktionsstegen som sker vid glasytan in vivo inträffar också in vitro i 

SBF (Aho m.fl. 1993). Därför är den en lämplig lösning för undersökning av 

bioaktivitet hos glas av olika sammansättningar. Bildning av apatit på ett material vid 

immersion i SBF är ett bevis på dess bioaktivitet och denna information kan användas 

för att förutse benbindningsförmågan in vivo (Bohner & Lemaitre 2009). 
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Tabell 1. Jonkoncentrationer i blodplasma och SBF (Kokubo, 1992) 

Jon (mmol/l) Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- HCO3- HPO42- SO42- 

Blodplasma 142,0 5,0 1,5 2,5 103,0 27,0 1,0 0,5 

SBF 142,0 5,0 1,5 2,5 147,8 4,2 1,0 0,5 

 

 

2.2.4 Bioakivt glas S53P4 

 

Det bioaktiva glaset S53P4, BonAlive® har utvecklats vid Åbo Akademi och 

verifierats in vivo vid Åbo universitet (Andersson m.fl. 1990). Glas S53P4 har 

osteokonduktiva, osteostimulativa och antibakteriella egenskaper (Lindfors m.fl. 

2010, BonAlive® Biomaterials Ltd. 2021). Glas S53P4 har använts närmare 20 år 

inom olika kliniska applikationer, främst vid behandling av bendefekter (BonAlive® 

Biomaterials Ltd. 2021). De första tillämpningarna var i samband med kliniska tester, 

men efter att glaset fick CE märkning år 2007 så har det varit kommersiellt tillgängligt 

(Jones m.fl. 2016). Jämförelse av sammansättningen hos glas S53P4 och Bioglass® 

45S5 finns presenterad i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Oxidsammansättning hos S53P4 (BonAlive®) och 45S5 (Bioglass®) i vikt-

% 

 SiO2 CaO Na2O P2O5 

S53P4 53 20 23 4 

45S5 45 24,5 24,5 6 
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2.2.5 Kliniska tillämpningar av bioaktivt glas 

 

 

 

Figur 3. Kliniska tillämpningar av biomaterial (Cerruti & Sahai 2006).  
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Bioaktivt glas används i kliniska tillämpningar inom medicin och tandvård.  Figur 3 

presenterar några tillämpningar. De benbindande och bionedbrytbara egenskaperna 

hos bioaktivt glas gör det till ett lämpligt material för kliniska tillämpningar (Jones 

m.fl. 2016). Den första kliniska produkten av bioaktivt glas (Bioglass®) 

introducerades år 1985. Bioglass® användes vid behandling av konduktiv 

hörselnedsättning i mellanörat (Greenspan 1999). Efter det har bioaktivt glas bl.a. 

använts som bentransplantat, beläggningsmaterial för tandimplantat, som 

desinfektionsmedel och vid benuppbyggnad (Ali m.fl. 2004). Bioaktivt glas, som 

innehåller borater kan användas för att läka kroniska sår. Kommersiellt används 

bioaktivt glas också i konsumentprodukter såsom tandkräm och kosmetiska produkter 

(Jones m.fl. 2016). Genom att variera bioaktiva glasets sammansättning och 

produktform kan man erhålla lämpliga egenskaper för specifika kliniska tillämpningar 

(Ali m.fl. 2004). 

Bioglass 45S5 partiklar (NovaBone®) kan användas för att reparera bendefekter inom 

ortopedi och käkrekonstruktion. Partiklar av bioaktivt glas kan blandas med patientens 

blod för att åstadkomma ett kittliknande material, som därefter pressas in i 

bendefekten. Detta kittlikanande material är lätthanterligare än separata glaspartiklar. 

Blodet som blandats med det bioaktiva glaset innehåller naturliga tillväxtfaktorer och 

celler som kan påskynda benregenereringen. Partiklar av bioaktivt glas 45S5 

(PerioGlas®) kan användas som ett bentransplantat vid bendefekter i käken, till 

exempel för att förstärka ben i käken innan montering av titanimplantat (Jones m.fl. 

2016).  

Bioaktiva glaset S53P4 (BonAlive®) som utvecklades i Åbo på 1990-talet innehåller 

en högre halt av SiO2 än Bioglass 45S5. Skillnaderna i den kemiska sammansättningen 

kan man se i tabell 2. Med in vitro-studier kunde man påvisa att S53P4 har 

antimikrobiella egenskaper. BonAlive® partiklar eller granulat används bland annat 

som ett syntetiskt bentransplantationsmaterial och för att behandla kronisk 

osteomyelit. S53P4-granuler används också för att behandla käkdefekter. Speciellt 

defekter i överkäkens porösa ben kan skötas med en kombination av S53P4-granuler 

och autotransplantat. Man har kunnat påvisa att denna kombination har påskyndat 

benreparationen och lett till ett tjockare stöd, dvs. ben, jämfört med enbart 

autotransplantat. S53P4 kan också användas för att läka kronisk bihåleinflammation. 

Det bioaktiva glaset skapar en antibakterisk miljö, som möjliggör läkning av 
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besvärliga fall. S53P4 är ett lämpligt material i ortopedi tack vare dess benreparerande 

egenskaper (Jones m.fl. 2016). 

 

Kittliknande bioresorberbara produkter har tillverkats av både S53P4 (BonAlive®) 

och 45S5 (NovaBone®). Partiklar av bioaktivt glas blandas med bärarmatriser för att 

åstadkomma rätt konsistens och önskade egenskaper. Fördelen med dessa produkter 

är att de separerar partiklar, som i sin tur gynnar tillväxten av nytt ben jämfört med 

enbart partiklar av bioaktivt glas som packas tätt (Jones m.fl. 2016). Porositeten 

behövs för att ge utrymme för blodcirculation och tillväxt av blodkärl i benet eller 

mjukvävnaden som återbildas. 

Det har också framställts biologiskt onedbrytbara produkter med en kombination av 

bioaktivt glas tillsammans med andra material. Till exempel bencement och skruvar 

innehållande bioaktivt glas. Bencement kan användas för att fylla ut det porösa benet 

i ryggkotor för att förstärka försvagade kotor. Skruvar med bioaktivt glas ger goda 

mekaniska egenskaper och det bioaktiva glaset påskyndar benbildningen (Jones m.fl. 

2016). 

Konsumenterna kan också ta del av produkter som innehåller bioaktivt glas. Den mest 

kända produkten är tandkräm. Tandens yttersta skikt, emaljen, kan med tiden bli 

uppnött varvid tandens dentin kommer fram. Dentin innehåller håligheter, tubuli, som  

leder till tandens pulpa och nerver. Då heta och kalla vätskor diffunderar genom dessa 

tubuli till nerver, kan de orsaka smärta i tanden (dentinöverkänslighet). Tandkräm med 

bioaktivt glas kan reparera tandens yta på grund av att glaspartiklarna tränger in i 

dentinens tubuli och bildar hydroxiapatit som täpper till dem. Eftersom dentin består 

av hydroxiapatit så skyddas nerverna på ett naturligt sätt mot omgivningens effekter. 

NovaMin®, som innehåller glaspartiklar av 45S5, har använts i vissa tandkrämer 

sedan år 2004 (Jones m.fl. 2016). 

Bioaktivt glas används redan idag i flertal kliniska tillämpningar. Materialet utvecklas 

ständigt för att kunna uttnyttja dess egenskaper allt mångsidigare i framtiden. I 

närmaste framtiden förväntas bioaktivt glas kunna användas för att behandla bland 

annat sår och idrottsskador. Man strävar efter att utveckla allt fler kliniska 

applikationer inom behandling av skador i mjuka vävnader. Hybrider av bioaktivt glas 
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tillsammans med oorganiska och/eller organiska material, t.ex. polymerer, undersöks 

(Jones m.fl. 2016).  

 
 

2.3 Elektrospinning  
 

Elektrospinning är en fibertillverkningsteknik, som på de senaste tjugo åren har börjat 

intressera forskare i allt högre grad tack vare framväxten av nanoteknologin. 

Elektrospinningsprocessen undersöktes redan i början av 1900-talet. Cooley och 

Morton patenterade processen år 1902.  Termen elektrospinning härstammar från 

elektrostatisk spinning. Denna term började man använda runt 1994 (Bhardwaj & 

Kundu 2010).  

Fördelarna med elektrospinning är dess mångsidighet och potential för tillämpningar 

inom olika forskningsområden. Dessutom är det relativt lätt och billigt att framställa 

nanofibrer med denna teknik (Pham m.fl. 2006). Tillämpningar av 

elektrospinningstekniken används bl.a. att tillverka material och komponenter för 

vävnadsteknik, biosensorer, filtrering, sårförband, läkemedelstransport och 

enzymimmobilisering (Bhardwaj & Kundu 2010). 

 

2.3.1 Elektrospinningsapparatur 

 

Elektrospinningstekniken använder elektrostatiska krafter för att producera tunna 

fibrer från polymerlösningar eller smältor. Elektrospinningen utförs i rumstemperatur 

med atmosfäriska förhållanden. I korthet består elektrospinningsapparaturen av en 

högspänningskälla, en spruta med nål och en jordad samlingsplatta (vanligen en 

metallplatta). Figur 4 visar hur en typisk elektrospinningsapparatur är uppbyggd. 

Polymeren är ofta upplöst i vatten. Fibrer kan tillverkas av både naturliga och 

syntetiska polymerer. Eftersom vissa polymerer kan avge giftiga ångor, bör processen 

utföras i dragskåp med ett ventilationssystem. Elektrospinningsapparaturen kan ställas 

upp vertikalt eller horisontellt (Bhardwaj & Kundu 2010). 
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Figur 4. Illustration av elektrospinningsapparaturen (Ziabari m.fl. 2009). 

 

Elektrospinningstekniken utgår på att en högspänningskälla applicerar laddning av en 

viss polaritet på polymerlösningen, som sedan accelereras mot en samlare av motsatt 

polaritet. Droppen av polymerlösning, Taylor-konen, som uppstår vid ändan av nålen 

utsätts för ett elektriskt fält och därmed införs en elektrisk laddning på vätskeytan. När 

de repulsiva elektriska krafterna överskrider ytspänningskraften hos polymeren bildas 

en stråle av polymeren mellan sprutan och kollektorn. Under denna process förångas 

lösningsmedlet och slutprodukten består av en fibermatta av polymeren (Bhardwaj & 

Kundu 2010, Pham m.fl. 2006). 

Nanofibrer framställda med denna process har stor ytarea i förhållandet till volymen. 

Dessutom kan nanofibrernas porösitet och sammansättning manipuleras  för att få 

önskade egenskaper och funktioner. Fiberdiametern kan variera från 2 nm till flera 

mikrometer (Bhardwaj & Kundu 2010, Pham m.fl. 2006). 

 

2.3.2 Parametrar vid elektrospinning 

 

Elektrospinningsprocessen regleras av många parametrar. Dessa parametrar indelas i 

lösnings-, process- och omgivningsparametrar (Bhardwaj & Kundu 2010). Till 

lösningsparametrar räknas koncentration, molekylvikt, viskositet, ytspänning och 

konduktivitet. Processparametrarna är applicerad spänning, flödeshastighet, typ av 

kollektor och avståndet mellan nål och kollektor (Bhardwaj & Kundu 2010). 
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Temperatur, luftfuktighet och lufthastighet tillhör omgivningsparametrarna (Pham 

m.lf. 2006). Genom att variera dessa parametrar kan nanofiber av önskad morfologi 

och diameter framställas (Bhardwaj & Kundu 2010). Tabell 3 sammanfattar 

parametrarna och deras effekter på morfologin hos fibrerna. 

 

Tabell 3. Elektrospinningsparametrarna och deras effekter på morfologin hos fibrerna 

(Bhardwaj & Kundu 2010) 

Parameter Inverkan på fibermorfologi 

Lösningsparametrar 

Viskositet 

 

 

Polymerkoncentration 

Polymerens molekylvikt 

Ledningsförmåga 

Ytspänning  

 

Låg viskositet resulterar i bildning av pärlor i stället för fibrer. 

Hög viskositet resulterar i ökning av fiberdiametern, ingen pärlbildning. 

Fiberdiametern ökar när koncentrationen minskar. 

Antalet pärlor och droppar minskar när molekylvikten ökar. 

Fiberdiameter minskar när ledningsförmågan ökar. 

Inga avgörande kopplingar som påverkar fibermorfologi.  

Hög ytspänning resulterar i instabilitet hos fiberstrålarna. 

Processparametrar 

Spänning 

Avstånd mellan nålspets  

och kollektor 

Flödeshastighet 

 

 

Fiberdiametern minskar när spänningen ökar. 

Bildning av pärlor vid för kort eller långt avstånd,  

finns ett  minsta avstånd som krävs för bildning av enhetliga fibrer. 

Fiberdiametern ökar när flödeshastigheten minskar,  

pärlbildning vid för höga flödeshastigheter. 

Omgivningsparametrar 

Luftfuktighet 

Temperatur 

 

Hög luftfuktighet resulterar i cirkulära porer i fibrerna. 

Ökning i temperaturen resulterar i minskning av fiberdiametern. 

 

 

För att det skall kunna bildas fibrer måste polymerkoncentrationen i lösningen vara 

tillräckligt hög. Vid låga koncentrationer bildas så kallade pärlor i stället för fibrer. Då 

polymerkoncentrationen ökar förändras formen av pärlorna från sfärisk till 

spindelliknande och slutligen till likformiga fibrer. Vid höga koncentrationer bildas 

inga fibrer eftersom det är omöjligt att  upprätthålla jämt flöde av lösningen vid nålens 



 

16 
 

spets. Lösningens ytspänning och viskositet påverkar också vid bestämning av 

lämpligt koncentrationsintervall (Bhardwaj & Kundu 2010). Figur 5 visar pärlbildning 

i fiberstrukturen. 

Polymerens molekylvikt inverkar på viskositet, ytspänning, ledningsförmåga och 

dielektrisk styrka (Haghi & Akbari 2007). Polymerens molekylvikt påverkar 

morfologin av de spunna fibrena. I allmänhet ger polymerer med högre molekylvikt 

bättre egenskaper hos fibrerna, eftersom lösningens viskositet blir då högre. Det har 

observerats att lösningar innehållande polymerer med låg molekylvikt har tendens att 

bilda pärlor snarare än fibrer, emedan lösningar innehållande polymerer med högre 

molekylvikt ger fibrer med större genomsnittlig diameter (Bhardwaj & Kundu 2010). 

Lösningens viskositet påverkar kraftigt fibrernas tjocklek och morfologi. Om 

viskositeten är låg, bildas det kontinuerliga fibrer. Däremot ger en lösning med för hög 

viskositet problem med strålbildningen (Bhardwaj & Kundu 2010).  

Även lösningens ytspänning påverkar fibreringen. Fibrer utan pärlor kan tillverkas 

genom att minska ytspänningen hos polymerlösningen (Bhardwaj & Kundu 2010). Om 

lösningens ytspänning är hög, krävs ett högre elektriskt fält, vilket ofta leder till att 

strålen av polymeren blir instabil (Hohman m.fl. 2001).  

De flesta polymerer har god ledningsförmåga och de laddade jonerna i 

polymerlösningen kommer att påverka strålbildningen. Om lösningens elektriska 

ledningsförmåga ökas, minskar diametern hos de spunna fibrerna markant. Låg 

konduktivitet hos lösningen resulterar igen i olikformig fiberbildning och pärlor i 

fiberstrukturen (Bhardwaj & Kundu 2010). 
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Figur 5. Strukturen av fibermatta (50%/50% keratin/PEO) a) utan pärlbildning och b) 

med pärlbildning (Tonin m.fl. 2010)  

 

Den pålagda spänningen i elektrospinningen är en viktig processparameter. 

Fiberbildningen inträffar först efter att en tröskelspänning uppnåtts (Bhardwaj & 

Kundu 2010). Vid låg spänning bildas en droppe vid nålen och strålen bildas från 

Taylor-konen, resulterande i en pärlfri spinning. Då spänningen ökas minskar 

droppens volym vid nålspetsen och Taylor-konen avtar. Strålen bildas då från 

vätskeytan inuti nålen, vilket orsakar mera pärlbildning i fiberstrukturen (Pham m.fl. 

2006). I vissa fall har studier dock påvisat att högre spänning bildar pärlor i fibermattan 

(Demir m.fl. 2002, Lee m.fl. 2004). Forskning av spänningens inverkan på 

fiberdiametern är tvetydig och verkar bero på polymeren som används (Pham m.fl. 

2006, Bhardwaj & Kundu 2010). 

Flödeshastigheten är en viktig processparameter gällande strålhastigheten och 

materialets överföringshastighet. Denna parameter påverkar fiberns morfologi och 

storlek. Det har påvisats att lägre flödeshastigheter ger fibrer med mindre 

fiberdiameter. Vid högre flödeshastigheter hinner lösningsmedlet inte förångas förrän 

den når kollektorn, vilket resulterar i pärlbildning (Pham m.fl. 2006, Bhardwaj & 

Kundu 2010).  

Typ av kollektor påverkar också elektrospinningsprocessen. Generellt används 

aluminiumfolie som samlare, men material såsom ledande papper, ledande tyg, 

metallnät, roterande hjul, roterande stavar och vätska (inte lösningsmedel) lämpas 



 

18 
 

också som samlare (Bhardwaj & Kundu 2010). Kim m.fl. (2005) studerade olika 

kollektormaterial, bl.a. kopparnät, aluminiumfolie, vatten och papper. Man kunde 

observera att samalarens konduktivitet påverkade hur tätt fibrerna packades. Vid 

användning av en mer ledande kollektor (papper och kopparnät) blev fiberstrukturen 

mer porös, emedan icke-ledande material (aluminiumfolie och vatten) gav en mer 

packad struktur (Kim m.fl. 2005, Pham m.fl. 2006). 

Genom att variera avståndet mellan nålspetsen och kollektorn kan man justera 

diametern och morfologin hos nanofibrerna. Det finns ett minimiavstånd som krävs 

för att fiberbildning skall kunna ske. Med andra ord behöver fibrerna tillräckligt lång 

tid för att de skall hinna torka innan de når samlaren (Pham m.fl. 2006, Bhardwaj & 

Kundu 2010). Pärlbildning har observerats om avståndet antingen är för långt eller för 

kort (Lee m.fl. 2004, Geng m.fl. 2005, Ki m.fl. 2005). Avståndsvariationer vid 

spinning av PVA har dock inte gett stora förändringar på fiberdiametern och -

morfologin (Zhang m.fl. 2005). 

Förutom lösningsparametrarna och  processparametrarna påverkar också 

omgivningsparametrarna elektrospinningsporcessen. Mit-Uppatham m.fl. (2004) 

konstaterade att en ökning i temperatur minskar fiberdiametern vid elektrospinning av 

polyamid 6. Casper m.fl. (2004) undersökte elektrospinning med polystyrenlösningar 

och vid ökning av luftfuktighet bildades först små cirkulära porer på ytan av fibrerna 

och ytterligare ökning ledde till att porerna växte samman. Vid mycket låg 

luftfuktighet torkar ett flyktigt lösningsmedel mycket snabbt, eftersom avdunstningen 

av lösningsmedlet sker snabbare (Bhardwaj & Kundu 2010). 
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3. EXPERIMENT 
 

I detta arbete framställdes nanofibrer av två olika polymererlösningar som innehöll 

bioaktivt glas. Den första PVA-baserade lösningen innehöll de kemikalier som behövs 

för att tillverka S53P4 bioaktivt glas genom sol-gel-metoden. Först utfördes 

elektrospinning med denna lösning för att tillverka fibernät av PVA och 

glaskomponenter. De bildade fibernäten värmebehandlades, det vill säga kalcinerades, 

så att det bildades nät av S53P4-nanofibrer. Dessa kalcinerade nätstrukturer maldes 

för att erhålla partiklar av sol-gel-nanopartiklar av S53P4. Sedan blandades dessa 

glaspartiklar i PLA-lösning och spanns med elektrospinningstekniken till nya 

kompositfibernät. På detta sätt erhölls strukturer som bestod av den bionerbrytbara 

polymeren PLA och sol-gel-S53P4-partiklar. Fibernäten testades in vitro i simulerad 

kroppsvätska (SBF).  

 

 

3.1 Beskrivning av elektrospinningsapparaturen 
 

I detta arbete användes apparaturen som visas i Figur 6. Elektrospinningsapparaturen 

består av en infusionspump (A) (Perfusor® compact S, B. Braun) med en plastspruta 

(B), som är ansluten till en nål (C) med en silikonslang, en kopparplatta (D) som 

måltavla (kollektor) och en högspänningsströmkälla (E). Med hjälp av 

infusionspumpen kontrollerades lösningens flöde. I alla experiment användes en nål 

med innerdiametern 0,8 mm. Nålen var kopplad till en högspänningsströmkälla, vars 

spänning kunde justeras 0–15 kV. Avståndet mellan nålen och kopparplattan kunde 

justeras manuellt 1–30 cm. Kopparplattan som användes i arbetet var av storlek 19 x 

22 cm. För att minska växelverkan med omgivningen var apparaturen ställd i en 

handskbox. Ett kärl med silikagel ställdes i boxen för att ytterligare reducera påverkan 

av luftfuktigheten. Luftfuktigheten i boxen mättes med en hygrometer. 

Nanofibrer bildades när hög spänning applicerades på nålen. Fibrerna samlades på en 

aluminerad papp på kollektorn som ett oregelbundet nät. En lampa placerad ovanför 
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nålen och den svarta pappen som bakgrund förenklade iakttagelserna av 

fiberbildningen vid nålens spets. 

Flödeshastigheten justerades så att det bildades en droppe av lösningen vid nålspetsen. 

Vid för höga flödeshastigheter blev droppen för stor och den måste torkas bort 

manuellt. Däremot hann droppen inte alls bildas vid för låga flödeshastigheter. Den 

lämpliga flödeshastigheten prövades fram. 

 

 

Figur 6. Elektrospinningsapparaturen består av en infusionspump (A) med en spruta 

(B), en nål (C), en jordad kopparplatta täckt med aluminerad papp (D) och en 

högspänningsströmkälla (E).  

 

 

3.2 Apparaturtestning med PVA-lösning 
 

Elektrospinningsapparaturen testades först med en PVA-lösning, vars koncentration 

var 8 vikt-%. PVA-lösningen framställdes genom att långsamt lösa upp 40 g PVA (88 

% hydrolyserad, molekylmassans medeltal 88000) i 460 ml ultrarent vatten (Elga) vid 

90 ºC. Lösningen hölls täckt och under omrörning vid nämnd temperatur i fem timmar. 

A 
E 

B 

C 
D 
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Därefter fick lösningen under omrörning svalna till rumstemperatur över natten.  Nästa 

morgon hälldes den färdiga lösningen i plastflaskor.  

I detta arbete användes likanande parametrar som Camilla Molin hade använt i sitt 

diplomarbete (Electrospinning of Bioactive Glass Nanofibers, 2012) för 

apparaturtestningen med PVA-lösning. Dock med undantag att PVA-koncentrationen 

och nålens diameter hölls konstanta i detta arbete. Däremot gjordes förändringar på 

flödeshastigheten, spänningen och avståndet mellan nålen och kopparplatta. Dessa 

parametrar framgår i Tabell 4. Testningen av apparaturen resulterade i de slutliga 

parametrarna som visas i Tabell 5. 

 

Tabell 4. Parametrarna som användes vid apparaturtest med PVA-lösning 

Parametrar  

PVA-koncentration 8 vikt-% 

Avstånd mellan nål och kopparplatta 5–20 cm 

Nålens diameter 0,8 mm 

Spänning 10–15 kV 

Flödeshastighet 0,10–0,25 ml/h 

 

 

Tabell 5.  De slutliga parametrarna för elektrospinning av bioaktiva glasfibrer 

Slutliga parametrar  

PVA-koncentration 8 vikt-% 

Avstånd mellan nål och kopparplatta 20 cm 

Nålens diameter 0,8 mm 

Spänning 13–15 kV 

Flödeshastighet 0,14–0,22 ml/h 

 

 

  



 

22 
 

3.3 Framställning av sol-gel-lösningen för att bilda bioaktiva 

glasfibrer 
 

I detta arbete studerades kompositstrukturer som bestod av det bionerbrytbara 

polymeren PLA och bioaktiva glaset S53P4. Tillverkningen av denna komposit skedde 

igenom elektrospinning i två steg: första steget för att erhålla sol-gel-nanopartiklar av 

S53P4 och andra steget att få den önskade kompositen.  

Beredningen av sol-gel-lösningen gjordes enligt beskrivningen nedan (Molin 2012). 

Figur 7 sammanfattar framställningsprocessen. Ur Tabell 6 framgår mängderna (g) av 

salter och TEOS som användes för att framställa den slutliga lösningen. 

1. Lösning 1: PVA-lösningen med koncentrationen 8 % framställdes genom att 

långsamt lösa upp PVA i ultrarent vatten (Elga) vid 90 ºC. Lösningen hölls 

uppvärmd och täckt under fem timmar. Därefter fick lösningen svalna över 

natten. Lösningen rördes om med magnetomrörare hela tiden.  

 

2. Lösning 2: Ca(NO3)2∙4H2O och NaNO3 sattes i 5 ml ultrarent vatten och 1,25 

ml HCl (1 mol/l). Lösningen rördes om i ca 20 min i rumstemperatur tills 

pulvren hade löst sig. 

 

3. Lösning 3: Na2HPO4∙7H2O-pulver blev tillsatt i 5 ml ultrarent vatten och rördes 

om vid rumstemperatur tills allt löst sig. 

 

4. Lösning 4: Lösning 3 droppades långsamt i lösning 2. Lösningen blev omrörd 

i ca 20 min vid rumstemperatur. 

 

5. Lösning 5: När lösning 4 var fullständigt löst droppades den i 200 ml av lösning 

1 (8 % PVA). Sedan rördes lösningen om över natten vid rumstemperatur. 

 

6. Lösning 6: TEOS blandades med 6 ml ultrarent vatten (Elga), 4 ml etanol (96 

%) och 1 ml HCl (1 mol/l). Lösningen värmdes till 45 ºC och hölls vid samma 

temperatur i fyra timmar. Lösningen blev omrörd över natten vid 
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rumstemperatur för att garantera att den blivit fullständigt hydrolyserad. 

Lösningen hölls täckt och under omröring hela tiden. 

 

7. Lösning 7: Följande morgon tillsattes lösning 6 i lösning 5 och den homogena 

lösningen rördes om i 1 h. Den slutliga lösningen kunde sedan användas för 

elektrospinning. 

 

Tabell 6. Mängder (g) TEOS och salter i PVA lösning för tillverkning av sol-gel-

baserade S53P4-fibrer genom elektrospinning 

Kemikalie Mängd (g) 

Ca(NO3)2∙4H2O 1,5735 

NaNO3 0,9984 

Na2HPO4∙7H2O 0,2825 

TEOS 3,4235 
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Figur 7. Schematisk uppställning av sol-gel-lösningens framställning. 

 

 

3.4 Värmebehandling av fibernäten 
 

PVA-S53P4-lösningen spanns till fibernät med apparaturen som beskrivs i Figur 6. 

Parametrarna som användes vid elektrospinningen finns framställda i Tabell 5.  

Spinningstiden varierade från 4 till 7 timmar för att åstadkomma önskad tjocklek på 

fibernäten som samlades på den aluminerade pappen. Fibernäten avlägsnades med 

hjälp av en pincett och förvarades i ett plastkärl med lock. Två kalcineringstest 

genomfördes i luft för att bestämma lämplig tid för värmebehandling som behövs för 

PVA 

H2O 

Etanol (4 ml) 

HCl (1,25 ml;    
1 mol/l) 

Ca(NO3)2∙4H2O 

NaNO3 

 

H2O (5 ml) 

 
H2O (6 ml) 

 

H2O (5 ml) 

 

HCl (1 ml;         
1 mol/l) 

Na2HPO4∙7H2O TEOS 

1 

5 

4 

7 

2 

3 

6 

PVA-S53P4-

lösning för 

spinning 
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att PVA bränns upp och sol-gel-S53P4-fibrer bildas. En keramisk kopp med en liten 

bit fibernät sattes i en kall eluppvärmd ugn. Ugnen värmdes till 300 ºC och denna 

temperatur hölls konstant i 1 timme. Därefter höjdes temperaturen till 500 ºC och 

provet fick kalcineras ytterligare 2 timmar vid denna temperatur. Efter kalcineringen 

stängdes ugnen av och provet fick svalna till rumstemperatur över natten. Den 

kalcinerade testbiten förvarades därefter i en exsickator för att undvika reaktioner med 

luftens fukt. Därefter upprepades samma procedur med PVA-S53P4-fibernät i en 

timme vid 300 ºC och en timme vid 500 ºC. Flera fibernät kunde läggas på varandra 

vid värmebehandlingen. Kalcineringen upprepades tills tillräcklig mängd kalcinerat 

S53P4 för PLA-S53P4-lösningarna uppnåtts.  

De värmebehandlade fibernäten finfördelades med mortel i 1 min och 15 s tills lämplig 

partikelstorlek åstadkommits. Ur Figur 8 framgår hur de kalcinerade fibernäten såg ut 

efter malning.  

 

 

Figur 8. Nanopartiklar av sol-gel-S53P4 som erhållits genom att mortla kalcinerade 

fibernät. 

 

  



 

26 
 

3.5 PLA-lösningar 
 

3.5.1 Framställning av PLA-lösningar 

 

Tre PLA-lösningar med koncentrationerna (massa/volym) 4 %, 5 % och 6 % 

framställdes för att bestämma vilken lösning som har lämpligast viskositet för arbetet. 

Tabell  7 sammanfattar lösningarnas sammansättningar.  

 

Tabell 7. Sammansättningarna hos PLA-lösningarna 

PLA- 

koncentration 
PLA kloroform DMF 

4 % 400 mg 8 ml 2 ml 

5 % 500 mg 8 ml 2 ml 

6 % 600 mg 8 ml 2 ml 

 

Lösningarna framställdes genom att först väga upp PLA i glasflaskor med volymen 12 

ml. Därefter tillsattes 8 ml kloroform i flaskorna. Flaskorna tillslöts med skruvkorkar 

som hade ett teflonskikt på insidan. PLA löstes upp i kloroformen med en 

virvelblandare (Stuart Vortex Mixer) i 10 min. Därefter bevarades glasflaskorna i 

rumstemperatur på en vaggande mixer. Efter två dygn tillsattes 2 ml DMF 

(dimetylformamid) i varje glasflaska. PLA-lösningarna rördes om ytterligare ett dygn 

på den vaggande mixern. Därefter kunde lösningarna testas med 

elektrospinningsapparaturen. 
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3.5.2 Elektrospinning med PLA-lösning 

 

En annan elektrospinningsapparatur användes för spinning av PLA-lösningarna, 

eftersom volymmängderna som användes var mindre. Infusionspumpen (kd Scientific) 

och den övriga elektrospinningsapparaturen som användes med PLA-lösningarna 

visas i Figur 9. Funktionsprincipen var den samma som med apparaturen beskriven i 

Figur 6.  

 

Figur 9. Elektrospinningsapparaturen som användes för spinning av PLA-fibernät. 

 

PLA-lösningarna testspanns för att hitta lämpliga parametrar. Nålens diameter hölls 

konstant, men de övriga parametrarna varierades. Tabell 8 sammanfattar parametrarna 

och dess variationsintervall.  

 

Tabell 8. Parametrarna som användes vid apparaturtest med PLA-lösning 

Parametrar  

PLA-koncentration 4–6 % (massa/volym) 

Avstånd mellan nål och kopparplatta 15–20 cm 

Nålens diameter 0,8 mm 

Spänning 12,5–15 kV 

Flödeshastighet 2,0–2,5 ml/h 
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Spinning med 5 % PLA-lösningen gav lämpliga egenskaper hos fibernätet som 

bildades på aluminiumfolien. De slutliga parametrarna som valdes finns angivna i 

Tabell 9.  

 

Tabell 9.  De slutliga parametrarna för elektrospinning av PLA-lösning 

Slutliga parametrar  

PLA-koncentration 5 % (massa/volym) 

Avstånd mellan nål och kopparplatta 18 cm 

Nålens diameter 0,8 mm 

Spänning 13 kV 

Flödeshastighet 2,0 ml/h 

 

 

 

3.6 PLA-S53P4-blandningar 
 

3.6.1 Framställning av PLA-S53P4-blandningar 

 

I arbetet studerades tre PLA-S53P4-blandningar med S53P4-koncentrationerna 5 %, 

10 % och 15 % (massa/volym) och PLA-koncentrationen 5 % (massa/volym). Tabell 

10 visar mängden S53P4 för respektive koncentration. S53P4-pulvret och 250 mg PLA 

vägdes upp i glasflaskor, vars volym var 6 ml. Därefter tillsattes 4 ml kloroform i 

flaskorna. Plastkorken med teflonskikt på insidan skruvades på och varje prov blev 

omrört med en virvelblandare i 10 min för att lösa upp det mesta av PLA.  Flaskorna 

ställdes sedan på en vaggande mixer. Efter två dygn på mixern lades 1 ml DMF i varje 

flaska. Blandningarna rördes om ytterligare ett dygn på den vaggande mixern. Efter 

detta var PLA-S53P4-blandningen färdig att testas med elektrospinningsapparaturen. 

Kloroformen och DMF tillsattes/bevarades i dragskåp, eftersom de är hälsofarliga. 
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Tabell 10. Mängden (mg) S53P4-pulver i PLA-S53P4-blandningarna 

S53P4-

koncentration 
S53P4 

5 % 13,2 

10 % 27,8 

15 % 44,1 

 

 

3.6.2 Elektrospinning med PLA-S53P4-blandning 

 

En testblandning med 5 % S53P4 framställdes för att undersöka om spinning med 

PLA-S53P4-blandingar är möjlig. Spinningstest gjordes också för att hitta lämpliga 

spinningsparametrar. Tabell 11 sammanfattar variationerna hos parametrarna som 

testades.  

 

Tabell 11. Parametrar som användes vid apparaturtest med PLA-S53P4-blanding 

Parametrar  

PLA-koncentration 5 % (massa/volym) 

Avstånd mellan nål och kopparplatta 18–20 cm 

Nålens diameter 0,8 mm 

Spänning 13–15 kV 

Flödeshastighet 1,8–2,0 ml/h 

 

Fibernäten som bildats på aluminiumfolierna på kopparplattan skars till mindre bitar, 

ca 2x2 cm. Sedan analyserades de med svepelektronmikroskopi (SEM) för att 

bestämma de slutliga parametrarna för spinning med PLA-S53P4. De slutliga 

parametrarna finns uppställda i Tabell 12. 
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Tabell 12. De slutliga parametrarna för spinning med PLA-S53P4-blandning 

Slutliga parametrar  

PLA-koncentration 5 % (massa/volym) 

Avstånd mellan nål och kopparplatta 18 cm 

Nålens diameter 0,8 mm 

Spänning 15 kV 

Flödeshastighet 1,8 ml/h 

 

De tre olika PLA-S53P4-blandningarna spanns till fibernät i 30 min med 

elektrospinningsapparaturen som visas i Figur 9. Fibernäten och aluminiumfolien 

skars till bitar med storleken 1x1 cm. Av varje PLA-S53P4-blandning skars sju bitar. 

Fibernäten avlägsnades försiktigt med pincett från aluminiumfolien. Fibernäten 

förvarades i exsickator tills de utsattes för in vitro-test med simulerad kroppsvätska 

(SBF). I figur 10 kan man se en PLA-lösning (5 %) och de tre olika PLA-S53P4-

blandningarna. Figur 11 visar bitar av PLA-S53P4-fibernäten redo för in vitro-test. 

 

 

Figur 10. PLA-lösning utan S53P4 och PLA-S53P4-blandningar med varierande 

S53P4-koncentration (massa/volym). 

0 % 5 % 10 % 15 % 



 

31 
 

 

Figur 11. PLA-S53P4-fibernät med olika koncentrationer av S53P4-partiklar. 

 

 

3.7 In vitro-test av fibernät 
 

3.7.1 Framställning av simulerad kroppsvätska 

 

Bioaktiviteten hos PLA-S53P4-fibernäten testades in vitro med simulerad 

kroppsvätska, SBF. Framställningen av 500 ml SBF sammanfattas nedan och 

kemikalierna och deras mängder i tabell 13. 

1. Kemikalierna vägdes och tillsattes i 375 ml ultrarent vatten (Elga) under 

omrörning i ett dekanterglas. 

2. Dekanterglaset av plast täcktes med ett plastlock. 

3. Dekanterglaset med lösningen hölls i vattenbad vid 37 ºC under omrörning i 

fyra timmar. 

4. HCl (1 N) tillsattes droppvis under omrörning i lösningen tills pH-värdet nådde 

7,3–7,4. 

5. Ultrarent vatten (Elga) tillsattes tills den totala volymen blev 500 ml. 

0 % 5 % 10 % 15 % 
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Tabell 13. Kemikalierna och deras mängder som behövs för att framställa 500 ml 

simulerad kroppsvätska 

Kemikalium mängd 

NaCl 3,998 g 

NaHCO3 0,175 g 

KCl 0,112 g 

K2HPO4∙3H2O 0,114 g 

MgCl2∙6H2O 0,1525 g 

CaCl2∙2H2O 0,184 g 

Na2SO4 0,0355 g 

Tris 3,0285 

HCl (aq, 1 N) 17,5 ml 

 

 

3.7.2 Utförande av in vitro-test 

 

För att bestämma bioaktiviteten hos fibernäten hölls de inkuberade i SBF i 24 (3 

prover/koncentration S53P4) och 72 timmar (4 prover/koncentration S53P4). 

Förhållandet mellan ytarean hos fibernätsbitarna och volymen SBF (SA/V) valdes till 

0,2 cm-1. Därav beräknades volymen att bli 10 ml för ungefär 1x1 cm stora bitar. 

Kanternas area försummades. Fibernäten sattes i plastkärl försedda med korkar och 10 

ml SBF pipetterades i varje kärl. Proven  inkuberades i orbitalskak vid 37 ºC. pH-

värden mättes före inkubationen och vid de två nämnda tidpunkterna. Efter pH-

mätningen sköljdes provbitarna med ultrarent vatten och sattes i plastkärl. Kärlen 

placerades i ett värmeskåp över natten. Därefter förflyttades de till en exsickator tills 

de analyserades med SEM.  
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3.8 Analys 
 

3.8.1 pH-mätning av inkubationslösning 

 

pH-värden mättes före inkubation och efter 24 och 72 timmar med en pH-mätare 

(Mettler Toledo MA 235 pH/Ion Analyzer).  

 

3.8.2 SEM-EDXA av fibernäten 

 

Fibernätens ytor analyserades med hjälp av svepelektronmikroskopi, SEM (LEO 1530 

Gemini). Proven behandlades med kol före analysen med SEM-EDXA. 

Sammansättningen hos de kalcinerade fibernäten och hos de inkuberade PLA-S53P4-

fiberbitarna analyserades med energidispersiv röntenanalys EDX (Thermo Scientific 

UltraDry).   
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

4.1 Bestämning av koncentration och lämpliga processparametrar för 

PVA-lösning 
 

Som utgångspunkt för bestämning av PVA-lösningens koncentration och lämpliga 

parametrar för elektrospinning användes resultaten som Camilla Molin erhållit i sitt 

diplomarbete (2012). PVA-lösning med koncentrationen 8 vikt-% valdes, eftersom 

den hade lämplig viskositet för elektrospinning och det spunna fibernätet kunde 

relativt lätt avlägsnas från kollektorn. De testade och valda parametrarna finns 

sammanfattade i Tabell 4 och Tabell 5. 

 

4.1.1 Val av kollektormaterial 

 

Aluminiumfolie och aluminerad papp testades som måltavlor för fibernätet att samlas 

på. Det visade sig att PVA-S53P4-fibernäten avlägsnades aningen lättare från den 

aluminerade pappen än från aluminiumfolien. Det beslöts att använda aluminerad papp 

som kollektormaterial vid elektrospinning av PVA- och PVA-S53P4-lösningarna. 

Däremot användes aluminiumfolie som måltavla vid spinning med PLA-S53P4-

blandningen. Fibernät av PVA-S53P4 och PLA-S53P4 och dess kollektormaterial 

visas i Figur 12. 

 

   

Figur 12. Fibernät av a) PVA-S53P4 på aluminerad papp, b) PLA-S53P4 på 

aluminiumfolie. 

a) b) 
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4.2 Värmebehandling av PVA-S53P4-fibernäten 
 

Efter spinning av sol-gel-lösningen erhölls fibernät bestående av PVA och oorganiska 

glasbildningskomponenter. Syftet med värmebehandlingen var att förbränna 

polymeren så att fibrer av bioaktivt glas återstår. Före värmebehandlingen var 

fibernäten vita, böjliga och hållbara. Efter kalcineringen blev de ljusbruna och mycket 

sköra. Skillnad före och efter kalcinering kan ses i Figur 13. 

 

 

Figur 13. Före och efter kalcinering av en PVA-S53P4-bit (2 x 3 cm) i en timme vid 

300 ºC och en timme vid 500 ºC. 

 

Det var omöjligt att mäta hur mycket fibernäten krymptes under värmebehandlingen, 

eftersom de skrynklades ihop. Däremot kunde man beräkna hur stor andel av massan 

som blev kvar efter kalcineringen. Fibernäten vägdes före och efter 

värmebehandlingen. Därav kunde beräknas att i medeltal 10,6 % av den ursprungliga 

massan fanns kvar efter värmebehandlingen. 
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4.2.1 Bestämning av lämplig tid och temperatur 

 

Två kalcineringstest utfördes i luft för att bestämma lämplig temperatur och tid för 

värmebehandlingen. Första provet hölls en timme vid 300 ºC och två timmar vid 500 

ºC. Därefter gjordes det andra testet med en timme vid 300 ºC och en timme vid 500 

ºC. Båda proven maldes med mortel och analyserades med SEM-EDX för att 

undersöka vilkendera som hade lämpligare partikelstorlek och kemisk 

sammansättning. Figur 14 visar SEM-bilder för båda kalcineringstesten och Tabell 14 

sammanfattar de kemiska sammansättningarna. Utgående från SEM-bilderna i Figur 

14 kan man se att partikelstorleken är mindre och mer regelbunden (ca 230 nm) hos 

PVA-S53P4-fibernätet som värmebehandlades i en timme vid 300 ºC och en timme 

vid 500 ºC. Vid jämförelse av sammansättningarna kan man inte se större skillnader 

mellan kalcineringstesten. På basis av dessa resultat valdes värmebehandlingstiden 

och -temperaturen till en timme vid 300 ºC och en timme vid 500 ºC för alla PVA-

S53P4-fibernät. Kalcineringens slutliga tider och temperaturer visas i Figur 15.  

 

    

Figur 14. SEM-bilder av mortlat S53P4 efter kalcineringstest med PVA-S53P4 med 

två olika tider; a) en timme vid 300 ºC och två timmar vid 500 ºC och b) en timme vid 

300 ºC och en timme vid 500 ºC. 

 

 

 

a) b)           2 µm     

  

          2 µm     
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Tabell 14. Sammansättningen av teoretiskt glas S53P4 och av de två 

kalcineringstesten erhållna med EDXA i mol% 

Prov Sammansättning 

 SiO2 CaO Na2O P2O5 Cl 

Teoretiskt sammansättning för 

S53P4 

53,8 21,8 22,7 1,7 - 

PVA-S53P4, 1 h 300 ºC och 1 h 

500 ºC 

47,3 19,2 26,6 5,2 - 

PVA-S53P4, 1 h 300 ºC och 2 h 

500 ºC 

47,2 20,5 26,2 5,6 0,52 

 

 

Dessa resultat visar att sammansättningen hos kalcinerade sol-gel-partiklar avviker 

från den teoretiska sammansättningen, men är inom sammansättningsområdet som 

visar bioaktivitet, d.v.s. mellan sammansättningen för 45S5 och S53P4. 

 

  



 

38 
 

 

 

Figur  15. Grafisk beskrivning av kalcinering- och nedkylningskurvorna. 

 

 

4.2.2 Kalcinering av flera fibernät ovanpå varandra 

 

Med SEM undersöktes också om kalcinering av flera fibernät ovanpå varandra 

samtidigt påverkar fibertjockleken. I Figur 16 jämförs SEM-bilder av fibernät efter 

värmebehandling, 1 h 300 ºC och 1 h 500 ºC, av a) ett fibernät och b) ett mellanlager 

av fem fibernät ovanpå varandra. Fibertjockleken var av samma storleksordning vid 

båda fallen. Värmebehandlingarna kunde i fortsättningen utföras med flera fiberskikt 

på varandra utan att påverka fiberstrukturen signifikant. 
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Figur 16. SEM-bilder av värmebehandlade PVA-S53P4-fibernät a) ett enkelt skikt och 

b) ett mellanlager av fem fibernät ovanpå varandra. 

 

 

 4.3 Ytstruktur av PLA-S53P4-fibernäten efter inkubering i SBF 
 

SEM-bilder togs för att få en helhetsbild av fibernätens ytstruktur och fibertjocklekar. 

PLA-S53P4-fibernäten med olika S53P4-koncentration inkuberades i SBF i 24 h och 

72 h. Förhållandet mellan ytarean och volymen (SA/V) var 0,2 cm-1. Proven 

avbildades med SEM för att upptäcka möjliga in vitro-reaktioner.  

Vid iakttagelse av SEM-bilderna i Figurer 17–19 kan man inte se någon märkbar 

skillnad hos fiberstrukturen för proven. Inga synliga kristaller har bildats på ytan av 

fibrerna, vilket indikerar på att det inte har bildats hydroxiapatit på fibrerna under 24 

h och 72 h i SBF. Det syns inte heller tydliga förändringar i fibertjockleken före och 

efter in vitro-test. Om man valt förhållandet mellan ytarean och volymen (SA/V) till 

0,4 cm-1 och hade haft en längre inkubationstid i SBF, kunde man möjligtvis ha fått 

tydligare visning på bioaktivitet hos fibernäten. Dessutom var fibernäten så lätta att de 

flöt upp till ytan av SBF, vilket troligen har påverkat resultaten. 

 

  

a) b)           2 µm     

  

          2 µm     
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Figur 17. SEM-bilder av 5 % PLA-S53P4 före och efter 24 h och 72 h i SBF.  

 

 

   

 

Figur 18. SEM-bilder av 10 % PLA-S53P4 före och efter 24 h och 72 h i SBF. 

5 % S53P4, 0 h           2 µm

  

5 % S53P4, 24 h             2 µm

  

5 % S53P4, 72 h            2 µm     

  

10 % S53P4, 0 h           2 µm

  

10 % S53P4, 24 h           2 µm

  

10 % S53P4, 72 h           2 µm
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Figur 19. SEM-bilder av 15 % PLA-S53P4 före och efter 24 h och 72 h i SBF. 

 

Med SEM-apparaturen kunde man upptäcka partiklar av varierande storlek (ca 15 – 

80 µm) i PLA-S53P4-fibernäten. De antas vara agglomererade glaspartiklar. 

Sammansättningen hos partiklarna diskuteras i kapitel 4.4. Figur 20 sammanfattar 

SEM-bilder av partiklarna. Eftersom formen och storleken hos partiklarna varierar 

mycket kan inga slutsatser om möjliga ytreaktioner dras utgående bilderna. Det är 

sannolikt att största delen av glaspartiklar varit täckt av PLA. PLA har inte ännu 

degraderats i någon större utsträckning och därmed har bioaktivt glas-partiklarna inte 

varit i kontakt med SBF och kunnat reagera. Om anhopningar av bioaktivt glas-

partiklar reagerat kan inte påvisas med hjälp av SEM-bilderna. Anhopningarna 

däremot tyder på att dispersionen av glaspartiklar i solen inte varit ideal. 

 

  

15 % S53P4, 24 h           2 µm

  

15 % S53P4, 0 h           2 µm

  

15 % S53P4, 72 h           2 µm
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Figur 20. SEM-bilder av partiklar i PLA-S53P4-fibernäten. Koncentrationen S53P4 

och tiden i SBF finns nämnda på bilderna. 

 

 

4.4 Kemisk sammansättning av PLA-S53P4-fibernät 
 

Den kemiska sammansättningen för alla PLA-S53P4-fibernät efter inkubation i SBF 

undersöktes med SEM-EDX. Sammansättningarna för proven finns sammanställda i 

Tabell 15. I Figur 21 visas EDXA-spektra för 0 och 72 timmar. EDXA-spektra vid 24 

timmar finns som bilaga.  

5 % S53P4, 0 h           2 µm

  

5 % S53P4, 72 h            2 µm     

  

10 % S53P4, 0 h            10 µm     

  

10 % S53P4, 72 h            10 µm     

  

15 % S53P4, 0 h            10 µm     

  
15 % S53P4, 72 h           10 µm
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Tabell 15. Den kemiska sammansättningen hos ytan av PLA-S53P4 före och efter 

inkubering i SBF 

 SiO2 CaO Na2O P2O5 Cl K2O 

5 % S53P4, 0 h 47,59 25,82 20,13 - 6,47 - 

5 % S53P4, 24 h 10,22 6,83 38,43 - 41,34 3,18 

5 % S53P4, 72 h 23,75 12,45 36,46 6,13 21,22 - 

10 % S53P4, 0 h 49,13 22,25 24,34 - 4,27 - 

10 % S53P4, 24 h 34,68 16,99 26,03 5,00 17,30 - 

10 % S53P4, 72 h 41,81 20,88 24,35 6,23 6,74 - 

15 % S53P4, 0 h 44,88 22,94 21,00 6,56 4,62 - 

15 % S53P4, 24 h 28,70 12,73 36,16 6,21 16,21 - 

15 % S53P4, 72 h 35,28 17,32 34,06 5,51 7,82 - 

 

 

Ur Tabell 15 framgår att provens sammansättning avviker mycket från varandra. 

Utöver de typiska kemiska komponenterna för glas förekommer också Cl och i ett av 

proven K2O. Cl antags härstamma från kloroformen (CHCl3) som användes som 

lösningsmedel i PLA-S53P4-blandningen. Kalium som fanns i 5 % PLA-S53P4, 24 h 

tros bero på kontamination av provet. Utgående från detta resultat kan man inte dra 

några slutsatser om bioaktiviteten hos fibernäten. Resultaten påvisar att glas finns med 

som en komponent i fibernäten. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figur 21. EDXA spektra vid tidpunkter 0 h och 72 h för a) 5 % PLA-S53P4, b) 10 % 

PLA-S53P4 och c) 15 % PLA-S53P4. 

 

Molförhållandet för kalcium och fosfat (Ca/P) beräknades på basis av EDXA-analyser 

för att se om det bildats kristaller av hydroxiapatit på ytan av fibrerna. Både den 

genomsnittliga ytan av PLA-S53P4-fibernäten och de större partiklarna undersöktes 

med EDX efter 72 h i SBF. Det teoretiska förhållandet Ca/P för hydroxiapatit är 1,67. 

Molförhållandena Ca/P efter 72 h i SBF finns framställda i Tabell 16. 
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Tabell 16. Molförhållandet Ca/P efter 72 h i SBF för de genomsnittliga ytorna av PLA-

S53P4-fibernäten och de större partiklarna  

Ca/P PLA-S53P4-fibernät  partiklar 

5 % S53P4 2,57 1,37 

10 % S53P4 4,24 9,08 

15 % S53P4 3,97 5,70 

 

Ca/P förhållandet varierar mycket för både de genomsnittliga ytorna av PLA-S53P4 

och för de större partiklarna. Variationen är mindre hos den genomsnittliga ytan, men 

resultaten avviker ändå mycket från det teoretiska värdet för Ca/P. Utgående från 

Tabell 16 kan man dra slutsatsen att det inte bildats hydroxiapatit på fibernäten efter 

72 h SBF. 

 

 

4.5 pH-förändringar hos SBF 
 

pH-mätning av inkubationslösning används allmänt för att tyda på bioaktivitet hos 

glas.  Fibernät av PLA-S53P4 med storleken 1 x 1 cm utsattes för 10 ml SBF i 24 och 

72 timmar. Det bör noteras att den verkliga ytarean inte kunde beräknas på grund av 

ytans porösa struktur och fibernätets tunna sidor. Dessa egenskaper valdes att 

försummas och förhållandet mellan den totala arean och lösningens volym (SA/V) 

blev således 0,2 cm-1.   

Små pH-ökningar kunde observeras för alla tre fibernät efter 24 timmar i SBF. Denna 

pH-ökning kan tyda på jonbyte mellan alkalijoner från glaset och vätejoner från 

lösningen. Denna reaktion är första antydning på reaktionsförloppet som leder till 

bildning av hydroxiapatit på glas. pH-värdena för alla prover sjönk aningen mellan 

tidpunkterna 24 timmar och 72 timmar. Då PLA löser sig så blir lösningen surare. 

Reaktioner hos det bioaktiva glaset och PLA har således motsatta effekter på 

lösningens pH. Huruvida lokala pH förändringar påverkat HA-bildningen kan inte 

uppskattas på basen av denna avhandling. Det bör observeras att SBF är en buffrad 
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lösning och små pH-förändringar är tecken på reaktioner. pH-förändringarna av SBF 

finns framställda i Figur 22. 

 

 

Figur 22. pH av SBF-lösning före och efter nedsänkning av PLA-S53P4-fibernät. 

SA/V-förhållandet 0,2 cm-1. 

 

 

4.6 Relativ luftfuktighet vid elektrospinning av PVA-S53P4 
 

En hygrometer placerades i handskboxen för att mäta den relativa luftfuktigheten 

under elektrospinning av PVA-S53P4. Ett kärl med kiselgel sattes också i boxen före 

varje spinning. Det kunde iakttas att luftfuktigheten påverkade fiberbildningen vid 

nålens spets. Vid spinning med högre luftfuktigheter var det besvärligare att justera 

flödeshastigheten, medan spinning vid lägre luftfuktigheter gick mera problemfritt. 

Luftfuktigheten i boxen varierade mellan 51 och 77 %. Den relativa luftfuktigheten 

sjönk i medeltal 0,73 % per timme. Elektrospinning av PLA-S53P4-blandningen 

påverkades inte märkbart av luftfuktigheten, eftersom flödeshastigheterna var 

betydligt högre. I Figur 23 kan man se hur nanofibrer bildas vid nålens spets under 

elektrospinning. 
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Figur 23. Nanofibrer bildas vid elektrospinning. 
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5. SLUTSATSER 

 

Detta arbete behandlade tillverkning av ett kompositmaterial av PLA och sol-gel-

baserat bioaktivt glas S53P4 och dess reaktion med SBF (simulerad kroppsvätska). 

Kompositmaterialet hölls nedsänkt i SBF i 24 och 72 timmar. Den experimentella 

delen av arbetet innebar först framställning av elektrospunnet sol-gel-baserat bioaktivt 

glas S53P4. Därefter kalcinerades fibernäten och finfördelades med mortel. Slutligen 

blandades S53P4-partiklarna med PLA-lösning. I följande steg tillverkades ett nytt 

fibernät av PLA och S53P4 genom elektrospinning. Kompositmaterialet testades in 

vitro i SBF. Resultaten analyserades med pH-mätning och SEM-EDXA. 

• Elektrospinning av S53P4-nanopartiklar lyckades.  

 

• Elektrospinning av kompositmaterialet av PLA och sol-gel-baserad bioaktivt 

glas S53P4 lyckades. SEM-EDXA-analysen visar att det fanns bioaktivt glas i 

kompositnätverket. 

 

• PLA-S53P4-kompositnätverket var inte homogent och kräver optimering för 

att uppnå bättre resultat. Åtgärder måste göras för att få bättre dispersion av det 

bioaktiva glaset. 

 

• Kompositmaterialets nedsänkningstid i SBF borde förlängas för att 

åstadkomma tydligare bildning av hydroxiapatit. Längre degrationstid av PLA 

krävs för att partiklarna av S53P4, som omges av PLA, skulle hinna reagera 

med SBF. 

 

• De material som användes i denna undersökning gav relativt bra resultat, men 

fortsatt forskning behövs. Kompositer av andra bionedbrytbara polymerer 

kanske skulle fungera bättre. 

 

• Eventuellt kunde man också 3D printa olika stukturer med de blandningar som 

använts i denna undersökning 
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BILAGA, 24 h PLA-S53P4 
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