
 
 
 
 
 
 
الصالح وتجدید االجزاء المتضررة والمعابة  (Biomaterials)إن استخدام المواد االحیائیة  

ف�أن الزج�اج ذات النش�اط العض�وي اثب�ت وبنج�اح  1970  لجسم االنسان لیس بالجدید. ف�ي اوائ�ل ع�ام

ة كس�ره حث العظم على النمو، ولكن انخفاض كل من معولیة ھ�ذا الن�وع م�ن الزج�اج ومقاومت�ھ ومتان�

حَد من تطبیقاتھ، ویعني ذلك ان خواصھ المیكانیكیة واطئة. یركز ھذا العمل على دراسة ت�أثیر إض�افة 

الس�یرامیكي عن�د درج�ة  –عل�ى تبل�ور الزج�اج  )%20 – 1( المثبتة جزئیآ بالیاتریا وبم�دى الزركونیا

 – Na2O – CaO – SiO2]ف�ي نظ�ام  م º)1100 – 1000 – 900 – 800ح�رارة تبل�ور مختلف�ة (

P2O5]  بھدف الحصول على م�ادة مالئم�ة، ةالت�ي یمك�ن ان تمتل�ك خ�واص فیزیائی�ة وكیمیائی�ة افض�ل

 الحیة.  لألجسام المتضررةصالح وتجدید االجزاء إلتؤھلھا لالستخدام بشكل امن 

مث�ل ال�تقلص الخط�ي  الخ�واص الفیزیائی�ة والمیكانیكی�ة بع�ض بینت نت�ائج الدراس�ة تحس�ن ف�ي

ویع�ود ذل�ك ال�ى التن�افس ب�ین نس�بة االض�افة للزاركونی�ا  مسامیة والص�الدة ومتان�ة الكس�ر والكثافة وال

اق�ل ZrO2- Y2O3 المثبتة بـالیاتریا وبین درجة حرارة التبلور. في الوقت الذي فیھ نسبة االض�افة ل�ـ 

ة )% فأن تحسن الخواص یع�ود ال�ى تزای�د درج�ات ح�رارة التبل�ور. بینم�ا عن�دما تتج�اوز نس�ب10من (

)% فأن تحسن الخواص یعود الى االضافة والتي تعمل عل�ى تش�كیل Y2O3-   ZrO2)10 لـ االضافة

سیرامیكي قوي ومتین مق�وى  –السیرامیكي وتحسین خواصھ وینتج عن ذلك تشكیل زجاج  –الزجاج 

 .  CaSiO3باالضافة الى   ZrSiO4بطور 

ر االساس��ي الب��اني للعظ��م ك��ذلك اظھ��رت نم��اذج فح��ص الحی��ود االش��عة الس��ینیة تَك��ون الط��و

Ca2P2O7  والذي یعد وسط فعال أي عمل روابط كیمیائیة مع العظم المعاب. وق�د ت�م اج�راء الفح�ص

         %)  5الش����عاعي للنم����وذج الم����زروع والمتمث����ل ب����ـالزجاج الس����یرامیكي الملب����د والح����اوي عل����ى (

ZrO2 Y2O3 –ھ�رت نت�ائج المتابع�ة ع�دم في عظم لقصبة كلب وال�ذي ت�م متابعت�ھ لثالث�ة اش�ھر. واظ

حدوث عالمات لـ التھابات في منطقة الزرع وعدم تح�رر م�واد س�امة م�ع ح�دوث بن�اء لجس�ر عظم�ي 

 كامل للعیب الذي أُحدث في العظم.

 
 



Abstract 
 

                                                         
The Use of Biomaterials to Repair and Reconstruct the Damaged and 

Defected Parts of the human body is not new. The early (1970) Bioactive – 

glasses Proved Successful bone in growth, but their poor Reliability, Strength, 

and fracture toughness exclude their application, i.e. they have very poor 

mechanical properties.                                                                                
This work focuses on studying the effect of  ZrO2 –Y2O3 addition at a 

rang of (1 – 20)% on the crystallized glass – ceramic at different 

crystallization temperatures i.e. (800 – 900 – 1000 – 1100)ºC in the system  

[Na2O – CaO – SiO2 – P2O5], in order to get Suitable material that might 

have better physical, Mechanical & biological properties that render them to 

be used salty to repair and reconstruct the diseased parts of living body. The 

results of the study explained an improvement in the physical and mechanical 

properties which belongs to the competition between the addition percent of 

the ZrO2 – Y2O3 and the crystallization temperature. 

 At the time where the addition of ZrO2 – Y2O3 is less then (10)%, the 

enhancement of the properties may return to the Incremental increase in 

crystallization temperature, while, when the addition exceed (10)% of      

ZrO2 – Y2O3, the improvement in the properties may return to the additive 

which work as a glass former and an intermediate that resulting in the 

formation of strong and tough glass-ceramic reinforced by the phase ZrSiO4 

as well as CaSiO3.. Also, X – ray diffraction patterns were indicate the 

formation of the major phase of bone mineralization Ca2P2O7  which 

provides an active medium, i.e. chemical bone with defected bone.    

 


