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IDEA INICIAL 
El paper del magnesi i el de la 
temperatura en la precipitació de la 
hidroxiapatita és contraposat; mentre 
concentracions elevades de magnesi 
tendeixen a bloquejar la formació de 
hidroxiapatita, temperatures elevades 
promouen la seva formació. No hi ha 
treballs que hagin estudiat els dos 
paràmetres a la vegada per a veure com 
afecten conjuntament en la formació 
d’aquest mineral i si un predomina sobre 
l’altre o no. 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
Per validar la nostra hipòtesi vam idear 
un seguit d’experiments prenent com a 
referència el protocol de síntesi de 
hidroxiapatita establert per la Universitat 
Nacional de Colòmbia (UNAD), tot 
seguint la reacció: 
 
10 Ca(OH)2 + 6H3PO4 = Ca10(PO4)6
(OH)2 + 18H2O 
 
Seguidament vam sintetitzar mostres de 
referència de hidroxiapatita a 25ºC, 
50ºC i 90ºC i mostres de hidroxiapatita 
amb una proporció progressivament 
més elevada de magnesi (20%, 40%, 
60% i 80%) com a element dopant per 
veure com canvia l’estructura del 
mineral. Aquests últims creixements 
cristal·lins els vam realitzar a 50ºC i 
90ºC. Durant tota la part experimental 
vam realitzar un total de 5 protocols 
diferents, els quals vam anar millorant a 
mesura que anàvem fent les síntesis i 
detectàvem els possibles errors. 
Per últim, vam caracteritzar la 
composició mineralògica de les mostres 
per difracció de raig-x, vam descriure la 
forma dels cristalls obtinguts mitjançant 
microscopia electrònica i vam 
determinar la seva composició química 
a partir de l’espectroscopia de raig-x 
(EDAX). 

 

 

CONCLUSIONS 
De tot el treball realitzat, en primer lloc, 
podem concloure que el magnesi actua 
com a inhibidor de la hidroxiapatita (hap) 
impedint la seva precipitació total o parcial. 
A baixes temperatures, el magnesi juga un 
paper inhibidor de la hidroxiapatita, i a 
altes temperatures, tot i que el magnesi 
sembla continuar jugant aquest paper 
inhibidor, no és suficientment important 
com per a bloquejar de forma efectiva la 
formació d’aquest mineral. Per tant, el 
paper inhibidor del magnesi és oposat a 
l’acció de la temperatura. D’aquestes dues 
conclusions en vam derivar unes altres 
dues. La primera és que una ingesta 
elevada de Mg podria resultar perjudicial ja 
que podria eliminar-se la capa d’hap que 
recobreix la pròtesi i que evita el rebuig de 
la pròtesi. Per últim, vam concloure que si 
una persona està predisposada 
genèticament a patir osteoporosi i, a més, 
segueix una dieta estricte a base de 
vegetals, com els vegetarians o els 
vegans, creiem que té més probabilitats de 
patir aquesta malaltia. 
 
 


