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WŁAŚCIWOŚCI POLIURETANÓW DO ZASTOSOWAŃ 
JAKO PODŁOśA DO HODOWLI TKANEK KOSTNYCH 

PROPERTIES OF POLIURETHANE FOR APPLICATION AS 
A BONE TISSUE ENGINERRING 

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

Przedmiotem badań pracy były biodegradowalnych poliuretany. Z materiałów tych wykonano 
próbki lite i rusztowania do zastosowania jako podłoŜa do hodowli tkanek kostnych. W ramach 
pracy zbadano strukturę i właściwości podłoŜy przed i po ekspozycji w SBF. Przeanalizowano 
róŜnice w strukturze materiałów litych i porowatych.  
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A b s t r a c t  

The objective of this work were biodegradable polyurethane. The materials are intended as 
scaffolds for bone tissue engineering applications. Structure and properties of the scaffolds be-
fore and after exposition in SBF were examined.  The difference of the structure between solid 
and porous PURs  
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1.  Wprowadzenie  

Poliuretany (PUR) stosowane są jako elementy do wytwarzania sztucznych zastawek, 
komór serca, protez naczyniowych i innych [1]. Zaletą tych materiałów jest dobra kompaty-
bilność z krwią. W warunkach „in vivo” poliuretany mają zdolność do kalcyfikacji, co jest 
ich wadą w zastosowaniach na stałe implanty naczyń krwionośnych, ale moŜe być zaletą 
w zastosowaniach jako podłoŜa do hodowli tkanki kostnej [2].  PodłoŜa do hodowli tkanek 
kostnych powinny umoŜliwiać przyczepienie i rozpłaszczenie komórek a następnie ich 
wzrost i wykształcenie [3]. Spełnienie tych funkcji umoŜliwia biokompatybilność materia-
łów podłoŜa, która związana jest z jego właściwościami powierzchniowymi [4], przebiegiem 
degradacji [5] oraz  architekturą podłoŜy [6]. Istotną zaletą poliuretanów jest takŜe moŜli-
wość projektowania ich właściwości fizycznych i mechanicznych wynikająca z ich budowy. 
Makrocząsteczki poliuretanów zbudowane są z segmentów giętkich i segmentów sztywnych 
[7]. Przy większej ilości segmentów giętkich PUR ma cechy elastomeru a przy większej 
ilości segmentów sztywnych polimer ten wykazuje więcej cech materiałów spręŜystych. 
W wyniku procesu separacji fazowej z segmentów powstają domeny miękkie i sztywne.  
Budowę domenową moŜemy kształtować między innymi poprzez zmianę ilości i długości 
segmentów sztywnych w makrocząsteczkach [8]. W zastosowaniach na implanty stałe od  
poliuretanów wymagana jest wysoka biostabilność natomiast w inŜynierii tkankowej często 
oczekiwana jest biodegradowalność [9]. W trakcie degradacji PUR z aromatycznych izocy-
janianów  istnieje ryzyko wydzielania niewielkich ilości toksycznych związków diamin 
aromatycznych [9].  Zastosowanie alifatycznych i cykloalifatycznych izocyjanianów pozwa-
la wyeliminować ten problem. Biodegradowalne poliuretany wytwarzane są z podatnych na 
hydrolizę poliestrodioli takich jak: poli (e-polikaprolakton) (PCL), poliglikolid (PGA), czy 
polilaktyd (PLA) [5].  Badania nad opracowaniem degradowalnych poliuretanów, ich kom-
pozytów z innymi polimerami, z bioaktywną ceramiką oraz innych polimerów w zastosowa-
niu na podłoŜa do hodowli tkanek kostnych prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych 
jednakŜe do tej pory nie znaleziono optymalnego rozwiązania. 

Celem pracy było wytworzenie serii poliuretanów o zmiennej długości segmentów 
sztywnych z poliestrodiolu i alifatycznego izocyjanianu; ocena moŜliwości ukształtowania 
struktur porowatych z tych materiałów oraz ocena ich właściwości i biokompatybilności 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) oraz katalizatora dilaurynianu 
dibutylocyny (DBTDL). Syntezę materiałów przeprowadzono metodą prepolimerową 
w masie prowadząc reakcję w reaktorze próŜniowym. Do odwodnionego PCL dodawano 
HMDI oraz katalizator w ilości 0,01%(wag.) w stosunku do masy poliolu. Po wymieszaniu 
substratów w temperaturze 60°C wprowadzono GE  i wymieszano. Po odlaniu do foremnika 
mieszankę utwardzano w temperaturze 110°C przez 8h. Z opisanych substratów wykonano 
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serię poliuretanów zawierających segmenty sztywne o długości od 425Da do 1560Da. Trój-
wymiarową strukturę podłoŜy kształtowano w procesie koagulacji kompozytów z roztworu 
za pomocą nierozpuszczalnika, połączonym z wymywaniem cząstek NaCl. W celu wytwo-
rzenia podłoŜy porowatych lite poliuretany zmielono za pomocą młynka laboratoryjnego. 
Tak przygotowany materiał rozpuszczono w N-metylo-pirolidonie (NMP) przygotowując 
15% roztwór PUR. Z tego roztworu wykonywano mieszaninę zawierającą 87% NaCl o roz-
miarze cząstek 300-430µm. Mieszaninę wylewano do form teflonowych i zanurzano w wo-
dzie destylowanej, która była nierozpuszczalnikiem w tym układzie. W wyniku wytrącania 
uzyskiwano stałą frakcję polimeru, po tym próbki wyjmowano z form. Następnie usuwano 
pozostałości NaCl i resztki rozpuszczalnika płucząc próbki przez 3 dni w wodzie destylowa-
nej o temperaturze 23±2°C, wymieniając wodę kilkakrotnie w ciągu dnia. Po procesie wy-
mywania próbki suszono przez 2 dni pod obniŜonym ciśnieniem w temperaturze 37°C. 
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), płynie o stęŜeniu jonów soli nieorganicznych zbliŜo-
nym do stęŜenia w osoczu krwi ludzkiej. Analizę struktury prowadzono z zastosowaniem 
skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Pośrednio strukturę analizowano prze-
prowadzając oznaczenia gęstości helowej badanych próbek oraz analizę termiczna z zasto-
sowaniem róŜnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Zbadano przebieg degradacji ter-
micznej PUR z zastosowaniem termograwimetrii TGA. Oceniano takŜe kąt zwilŜania (α) 
metodą kropli kładzionej oznaczenie wykonano z zastosowaniem goniometru. Często stoso-
wanym parametrem w opisie struktury podłoŜy jest porowatość całkowita (P), którą ozna-
czono na badań mikrotomografii komputerowej (µCT). Kolejnym parametrem jest porowa-
tość otwarta (Po), którą oznaczono metodą porozymetrii rtęciowej. Przeanalizowano zmianę 
masy próbek porowatych w trakcie ekspozycji w SBF. 

3. Wyniki badań 

W wyniku syntez PUR i procesu ich porowania wytworzono rusztowania o zróŜnicowa-
nej architekturze, których przykładowe obrazy przedstawiono na rys. 1. Rusztowania podda-
no oddziaływaniu SBF. Obrazy rusztowań po procesie degradacji w SBF przedstawiono na 
rys. 2. Materiały lite i porowate zbadano przed i po ekspozycji w SBF, a wyniki tych badań 
zestawiono w tabeli 1 i 2.  
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a)    b)  
Rys. 1. Obrazy SEM powierzchni przekrojów poliuretanowych podłoŜy nr 1 (a) i nr 5 (b) 

Fig. 1. SEM image of surface cross section of composite scaffolds nr 1 (a) i nr 5 (b) 

a)   b)   

Rys. 2. Obrazy SEM rusztowań nr 1 (a) i nr 5 (b) po ekspozycji w SBF przez 12 tygodni 

Fig. 2. SEM image of scaffolds nr 1 (a) and nr 5 (b) after 12 week exposition in SBF 

Obrazy SEM wytworzonych podłoŜy wskazują, Ŝe uzyskano struktury zbudowane z ma-
kroporów o rozmiarach od 100 do 300µm połączonych mikroporami o rozmiarach od 10 do 
100µm i duŜą ilością mikroporów o rozmiarach od 1 do 5µm (rys. 1). Na obserwowanych 
przekrojach podłoŜy po ekspozycji w SBF obserwowano występowanie kulistych apatytów 
(rys. 2.). Na powierzchni próbki PUR nr. 1 widoczne są kule apatytów o rozmiarach od 50 – 
90nm ulokowane w szczelinach, pomiędzy elementami struktury sferolitu utworzonego 
przez domeny miękkie, powstałymi po procesie degradacji w SBF a na powierzchni próbki 
nr 5 kule apatytów są znacznie większe mają  rozmiary od  100 do 350 nm. 

Wzrost długości segmentu sztywnego powoduje ograniczenie ruchliwości segmentów 
giętkich tych materiałów i w konsekwencji wzrost ich temperatury zeszklenia (Tg). Dotyczy 
to zarówno PUR próbek litych jak i porowatych (Tg’). W wyniku procesu porowania i po 
ekspozycji w SBF (Tg”) zmienia się budowa makrocząsteczek na co wskazuje zmiana ich 
Tg. W próbkach po procesie porowania spada temperatura topnienia (Tm’) i zawartość fazy 
krystalicznej z domen miękkich (∆Hm’). Po ekspozycji w SBF rośnie Tm” i  ∆Hm”. 
W trakcie procesu kształtowania struktury rusztowań PUR jest mielony i rozpuszczany 
zmiany w charakterystyce materiałów mogą być spowodowane przez oba te procesy. 
W trakcie ekspozycji w SBF zmiany spowodowane są przebiegiem procesu degradacji PUR. 
Obserwowany w wyniku działania SBF spadek Tg spowodowany jest zmniejszaniem cięŜaru 
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cząsteczkowego makrocząsteczek wywołany degradacją hydrolityczną segmentu giętkiego 
zbudowanego z PCL.  Często obserwowanym w pierwszej fazie procesu degradacji PUR z 
PCL jest wzrost zawartości fazy krystalicznej, co obserwuje się w badanych PUR. Zmiany w 
budowie segmentu giętkiego w trakcie procesu kształtowania struktury rusztowań i po eks-
pozycji w SBF potwierdza degradacja termiczna tych materiałów. Po obu tych procesach 
spada temperatura maksymalnej szybkości ich degradacji (T2’ i T 2”) co wskazuje na spadek 
ich długości i stopnia krystaliczności.  

T a b e l a  1  

Wyniki badań właściwości PUR 

Próbka M 
Tg  

[˚C] 
Tg’  
[˚C] 

Tg”  

 [˚C] 
Tm 
[˚C] 

Tm’ 
[˚C] 

Tm“ 
[˚C] 

∆Hm 
[J/g] 

∆Hm’ 
[J/g] 

∆Hm“ 
[J/g] 

1 424 -43,2 -47,7 -45,7 51,4 43,0 48,5 60,1 42,9 46,9 
2 586 -47,5 -47,8 -46,1 44,0 45,5 53,5 29,7 31,6 32,9 
3 910 -49,3 -50,7 -46,5 46,4 44,6 54,7 23,9 16,4 17,9 
4 1234 -51,5 -50,8 -51,9 56,0 47,7 56,9 2,0 3,9 9,4 
5 1558 -54,6 -52,5 -53,3 52,3 47,3 48,5 0,6 0,7 3,3 

T a b e l a  2  

Wyniki badań właściwości PUR 

Próbka α 
[ °] 

Po 
[%] 

P 
[%] 

P’ 
[%] 

T2 
[˚C] 

T2’ 
[˚C] 

T2” 
[˚C] 

∆m 
[%] 

1 74,5 52,3 65,0 68,0 407 354 351 1,8 
2 70,6 57,4 61,5 75,5 354 343 349 2,1 
3 73,0 56,8 59,0 76,8 358 350 341 2,4 
4 72,2 79,5 79,5 81,0 361 334 339 2,5 
5 75,1 66,1 67,5 81,0 360 333 325 4,2 

 
Przebieg degradacji obserwowano analizując zmianę masy próbek porowatych w trakcie 

ekspozycji w SBF, wyniki analiz przedstawiono na rys. 3. Degradacja PUR 4 i 5 przebiega 
szybciej niŜ degradacja pozostałych materiałów najwolniej degradował PUR 3. Takie zmia-
ny w szybkości degradacji wynikają z róŜnic w  ilości fazy krystalicznej w tych materiałach, 
o czym świadczy wartość ich ∆Hm’, zawartości segmentów sztywnych i róŜnic w porowato-
ści rusztowań. JednakŜe całkowita zmiana masy badanych PUR po 12 tygodniach ekspozycji 
w SBF (∆m) wzrasta wraz ze wzrostem długości ich segmentu sztywnego. Wartość ta jest 
wynikiem procesu degradacji PUR i tworzenia się warstwy apatytów na ich powierzchni. 
Obraz  µCT struktury podłoŜa z PUR nr 4 przed (a) i po degradacji (b) z widocznymi ubyt-
kami ścian rusztowania przedstawiono na rys. 4. Kąt zwilŜania badanych materiałów wska-
zuje na ich hydrofilowość taką jak innych materiałów stosowanych w hodowlach komórko-
wych. Porowatość badanych podłoŜy wynosi od 60 do 80 %, co jest zbliŜone do porowatości 
oczekiwanej od podłoŜy. Porowatość otwarta większości próbek stanowi powyŜej 95% po-
rowatości całkowitej.    
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Rys. 3. Zmiana masy rusztowań w trakcie ekspozycji  w SBF 

Fig. 3. Mass changes of scaffolds during the exposition in SBF 

a)    b)  
Rys. 4. Obraz µCT poliuretanowej próbki nr 4 przed (a) i po moczeniu (b) w SBF 

Fig. 4. µCT images of polyurethane samples nr 4 before (a) and 4 after 12 week immersion  in SBF (b) 

4. Podsumowanie 

W ramach pracy wykonano serię biodegradowalnych poliuretanów zawierających seg-
menty sztywne o zmiennej długości, a z nich rusztowania o wymaganej w hodowli tkanek 
kostnych architekturze. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, Ŝe materiały lite i porowate 
rusztowań róŜnią się strukturą. Na powierzchniach poliuretanowych rusztowań tworzą się 
warstwy apatytów. Na podłoŜach z PUR zawierających dłuŜsze segmenty sztywne narasta 
więcej większych kul apatytów.  
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