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S t r e s z c z e n i e  

Przedmiotem badań pracy były kompozyty z biodegradowalnych poliuretanów i Bioglass ®.  
Z materiałów tych wykonano rusztowania do zastosowania jako podłoŜa do hodowli tkanek 
kostnych. W ramach pracy zbadano strukturę i właściwości podłoŜy przed i po ekspozycji 
w SBF.  
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A b s t r a c t  

The objective of this work were composites made of biodegradable polyurethane’s and Biog-
lass®. The materials are intended as scaffolds for bone tissue engineering applications. Struc-
ture and properties of the obtained scaffolds before and after exposition in SBF were ex-
amined.   
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1.  Wprowadzenie  

Od wielu lat w wielu ośrodkach naukowych prowadzone są intensywne badania materia-
łów na podłoŜa do hodowli tkanek kostnych mimo to, nadal nie opracowano materiału 
spełniającego wymagania inŜynierii tkankowej. PodłoŜe powinno umoŜliwiać przyczepia-
nie i rozpłaszczanie komórek oraz wykształcanie tkanek spełniających swoje funkcje. Ma-
teriał podłoŜa powinien być biozgodny tzn. spełniać swoją funkcję bez reakcji alergicznych 
i cytotoksycznych ze strony organizmu. Materiał podłoŜa powinien umoŜliwiać wytworze-
nie podłoŜa trójwymiarowego o stabilnych właściwościach mechanicznych umoŜliwiają-
cych przeprowadzenie hodowli komórkowej, proces implantacji i etap po implantacji 
w ciele pacjenta, musi być takŜe łatwy do sterylizacji aby uniemoŜliwi ć infekcję [1]. Trój-
wymiarowa konstrukcja podłoŜa powinna być zbudowana z otwartych porów połączonych 
mikroporami, taka struktura umoŜliwia dostęp tlenu i składników niezbędnych do wzrostu 
tkanek. W trakcie prowadzonych dotychczas prac stwierdzono, Ŝe podłoŜa powinna cecho-
wać porowatość powyŜej 70% o rozmiarach porów w granicach od 100 do 500µm, które 
powinny być połączone porami o średnicy od 20 do 100µm i małymi porami poniŜej 10µm 
zapewniającymi transport gazów, wymianę białek i  jonów [1].  

Obecnie materiały stosowane do wytwarzania podłoŜy to naturalne lub syntetyczne poli-
mery takie jak polisacharydy, hydroŜele czy termoplastyczne elastomery. Drugą waŜną 
grupą materiałów są bioaktywne ceramiki takie jak fosforany wapnia i bioaktywne szkła 
lub szkło-ceramiki. Ostatnio podejmowane jest wytwarzanie kompozytów polimer – cera-
mika w celu podwyŜszenia stabilności mechanicznej i reakcji tkanek [1].  

Celem pracy było wytworzenie kompozytów z poliuretanów i Bioglasu®, ocena moŜli-
wości ukształtowania struktur porowatych z tych materiałów oraz ocena ich właściwości 
pod kątem hodowli tkanek kostnych.  

2. Część doświadczalna 

2.1. Materiały i sposób wykonania próbek 

Do syntezy poliuretanów uŜyto następujące składniki: poli(ε-kaprolaktano)diol (PCL) 
o cięŜarze cząsteczkowym ok. 2000, 4,4’-diizocyjanian dicykloheksylometanu (H’MDI), 
jako przedłuŜacza łańcucha uŜyto glikolu etylenowego (GE) jako napełniacza uŜyto 
45S5Bioglass®. Syntezę materiałów przeprowadzono metodą prepolimerową w masie pro-
wadząc reakcję w reaktorze próŜniowym. Do odwodnionego PCL wymieszanego z Bio-
glassem dodawano HMDI w odpowiednim stosunku molowym. Po wymieszaniu substra-
tów w temperaturze 60°C wprowadzono GE i wymieszano. Po odlaniu do foremnika mie-
szankę utwardzano w temperaturze 110°C przez 8h. Z opisanych substratów wykonano 
serię kompozytów  o osnowie wykonanej z dwóch typów poliuretanów – A wykonanym 
przy stosunku molowym substratów: 1mol PCL:2 mole HMDI:1mol GE i B przy stosunku: 
2mole PCL:3 moli HMDI:1 mola GE. Z osnową typu A wykonano trzy kompozyty: A1 
zawierający 5% Bioglassu, A2 z 10% Bioglassu i A3 z 20% Bioglassu, a z osnowy B wy-
konano kompozyt zawierający 20% Bioglassu (B3). 

Trójwymiarową strukturę podłoŜy kształtowano w procesie koagulacji kompozytów 
z roztworu za pomocą nierozpuszczalnika połączonym z wymywaniem cząstek NaCl. Pro-
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ces wykonania struktury 3D podłoŜy opisano w pracy [2]. Próbki lite i porowate przed 
badaniami właściwości sterylizowano radiacyjnie dawką 25kGy. Sterylizację prowadzono 
wiązka przyspieszonych elektronów w atmosferze powietrza. 

2.2. Metodyka badań 

Badaniom poddano próbki lite i porowate, przed i po degradacji przez 12 tygodni w roz-
tworze Simulated Body Fluid (SBF) o stęŜeniu jonów soli nieorganicznych zbliŜonym do 
stęŜenia w osoczu krwi ludzkiej. W niniejszej pracy prezentujemy wybrane wyniki badań 
wytworzonych materiałów. Analizę struktury prowadzono z zastosowaniem skaningowego 
mikroskopu elektronowego (SEM). Pośrednio strukturę analizowano przeprowadzając 
oznaczenia gęstości helowej badanych próbek oraz analizę termiczna z zastosowaniem 
róŜnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Badania właściwości mechanicznych przy 
ściskaniu analizowano za pomocą dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMA). 
Oceniano takŜe kąt zwilŜania (α) metodą kropli kładzionej oznaczenie wykonano z zasto-
sowaniem goniometru. Często stosowanym parametrem w opisie struktury podłoŜy jest 
porowatość całkowita (P), którą oznaczono na podstawie pomiaru masy i objętości próbki 
porowatej i gęstości próbki litej. Kolejnym parametrem jest porowatość otwarta (Po), którą 
oznaczono metodą porozymetrii rtęciowej.  

3. Wyniki badań 

W wyniku syntez kompozytów i procesu ich porowania wytworzono rusztowania 
o zróŜnicowanej architekturze, których przykładowe obrazy przedstawiono na rys. 1. Obra-
zy rusztowań po procesie degradacji w SBF przedstawiono na rys. 2. Wyniki badań rusz-
towań  zestawiono w tabeli 1.  

 

A1   A3  
Rys. 1. Obrazy SEM powierzchni przekrojów kompozytowych podłoŜy 

Fig. 1. SEM image of surface cross section of composite scaffolds 
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A1   A3  

Rys. 2. Obrazy SEM powierzchni przekrojów podłoŜy po ekspozycji w SBF przez 12 tygodni 

Fig. 2. SEM image of surface cross section of composite scaffolds after 12 week exposition in SBF 

T a b e l a  1  

Wyniki badań właściwości PUR 

Próbka ρ  
[g/ml] 

Tgsg1 

 [˚C] 
Tgsg2  
[˚C] 

E’1 
 [MPa] 

E’2 
 [MPa] 

α 
[ °] 

P 
[%] 

Po 
[%] 

A1 1,149 -41,4 -33,6 0,7 0,2 72,1 75,3 71,5 
A2 1,154 -40,9 -33,2 0,2 0,5 67,3 80,5 77,3 
A3 1,217 -33,5 -31,5 1,0 0,3 69,2 83,8 83,0 
B3 1,196 -47,8 -45,6 0,5 0,8 69,5 65,4 56,9 

 
Obrazy SEM wytworzonych podłoŜy wskazują, Ŝe uzyskano struktury zbudowane z  ma-

kroporó o rozmiarach od 100 do 300µm połączonych mikroporami o rozmiarach od 10 do 
50 µm i duŜą ilością mikroporów o rozmiarach od 1 do 5 µm. Na obserwowanych przekro-
jach podłoŜy po ekspozycji w SBF obserwowano występowanie kulistych amorficznych 
apatytów oraz zbudowanych ze struktur w postaci płytek apatytów krystalicznych. Otrzy-
mane próbki róŜnią się gęstością co wynika z róŜnic w budowie osnowy i zawartości na-
pełniacza. Wprowadzanie napełniacza powoduje ograniczenie ruchliwości makrocząsteczek 
i w konsekwencji wzrost temperatury zeszklenia segmentów giętkich tych materiałów 
(Tgsg1). Po ekspozycji w SBF wzrasta (Tgsg2) osnowy, co wskazuje na zmiany w budowie 
makrocząsteczek powodujące ograniczenie ich ruchu. NajwyŜszy zachowawczy moduł 
spręŜystości (E’1) obserwowano dla próbek typu A3, natomiast jedynie dla próbek A2 i B3  
obserwowano wzrost tego modułu (E’2). Kąt zwilŜania badanych materiałów wskazuje na 
ich hydrofilowość podobną do innych materiałów stosowanych w hodowlach komórko-
wych. Porowatość większości badanych podłoŜy wynosi powyŜej 70 %, co jest oczekiwane 
od podłoŜy do hodowli tkanek kostnych. Porowatość otwarta większości próbek stanowi 
powyŜej 95% porowatości całkowitej.   

4. Podsumowanie 

W ramach pracy wykonano rusztowania o wymaganej w hodowli tkanek kostnych ar-
chitekturze. Materiały tych podłoŜy mają hydrofilowość podobną do cechujących inne 
materiały stosowane w hodowlach tkanek. Wprowadzenie bioaktywnej ceramiki do poli-
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uretanu ulegającego biodegradacji znacznie przyspiesza proces narastania apatytów na 
powierzchniach podłoŜy. 
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pełniacza do badań. 

Literatura 

[1]  R e z w a n  K., C h e n  Q.Z., B l a k e r  J.J., B o c c a c c i n i  A.R., Biomaterials 27 
(2006) 3413–3431. 

[2] R y s z k o w s k a  J, A u g uś c i k  M., Właściwości poliuretanów do zastosowań jako 
podłoŜa do hodowli tkanek kostnych, Materiały Konferencyjne, Tworzywa sztuczne 
w budowie maszyn, Kraków 28-30.09.2009. 

  


