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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania porowatych rusztowań przeznaczonych do 

hodowli żywych komórek, wykorzystywanych w medycynie do leczenia dużych ubytków tkankowych. 

Polimery biodegradowalne, a zwłaszcza alifatyczne kopolimery otrzymywane na przykład z lak-

tydu lub glikolidu są znanymi i cennymi biodegradowalnymi biomateriałami stosowanymi od lat we 

współczesnej chirurgii w formie tymczasowych implantów. Materiały te wykorzystywane są również, 

jako materiał z którego formowane są porowate, trójwymiarowe rusztowania wykorzystywane do za-

siedlania tkanek w technikach inżynierii tkankowej. Materiały te stosuje się w postaci różnego kształtu 

rusztowań o wysokiej porowatości sięgającej ponad 90% całkowitej ich objętości, które odgrywają 

zarówno mechaniczną jak i funkcjonalną rolę w stymulacji komórek macierzystych lub wyspecjalizo-

wanych, do odtwarzania tkanki. Tego typu nośniki są przestrzennymi strukturami o otwartych porach, 

co pozwala na pełną komunikację hodowanych komórek zasiedlających całą objętość matrycy. Struk-

turę taką otrzymuje się różnymi metodami jak na przykład poprzez wymywanie rozpuszczalnych soli  

z litej kompozycji, stosując elektrospining, wykorzystując zjawisko inwersji faz czy rozpuszczanie ga-

zów w warunkach wysokich ciśnień. 

Rusztowania bezpośrednio implantowane w miejsce ubytku tkanki, w celu jej autoregeneracji 

powinny prezentować jak najbardziej zbliżone własności z otaczającą je tkanką. Jako materiał, z któ-

rego formuje się rusztowania wykorzystuje się materiały pochodzenia naturalnego takie jak: celuloza, 

alginiany, kwas hialuronowy. 

Obecnie istnieje duże zainteresowanie w tej dziedzinie polimerami biodegradowalnymi i bio-

kompatybilnymi wykazującymi własność pamięci kształtu indukowaną termicznie ze względu na moż-

liwość zastosowania takich materiałów w formowaniu implantów medycznych stosowanych w zabie-

gach z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych. W literaturze opisano próby zastosowania pianek 

poliuretanowych z pamięcią kształtu, zasiedlonych komórkami linii L929 w celu laparoskopowego le-

czenia poprzez embolizację tętniaka mózgu – L. De Nardo, R. Alberti, A. Cigada, L. Yahia Acta Bio-

materialia 2009, 5, 1508–1518. 

Znana jest z amerykańskiego opisu patentowego US 20110059527 aktywna struktura komór-

kowa dotycząca rusztowań formowanych z biodegradowalnych materiałów polimerowych z pamięcią 

kształtu dla wywoływania stymulacji zmian własności powierzchni, orientacji hodowanych komórek, 

czy szybkości uwalniania substancji bioaktywnych. 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania porowatych rusztowań przeznaczo-

nych do hodowli żywych komórek, formowanych z biokompatybilnych i biodegradowalnych termopla-

stów, które umożliwiają leczenie dużych ubytków tkankowych, zwłaszcza tkanki kostnej, z uwagi na 

relatywnie łatwe, całkowite wypełnienie nawet złożonego w kształcie ubytku przez implant. 

Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że materiał polimerowy do wytwarzania 

porowatych rusztowań stanowią syntetyczne termoplasty o minimalnej temperaturze powrotu do 

kształtu permanentnego wynoszącej do 42°C oraz szybkości powrotu do kształtu permanentnego od 

10 s do 20 minut. Uformowane rusztowania, poprzez wymywanie rozpuszczalnych soli z litej kompo-

zycji, posiadają porowatość otwartą powyżej 40%, które następnie poddaje się deformacji mechanicz-

nej, dla uzyskania kształtu tymczasowego, poprzez kontrolowane ściskanie rusztowań w dwóch lub 

trzech kierunkach w temperaturze podwyższonej, w przedziale temperatur zeszklenia dla danego 

materiału polimerowego wynoszącej T = Tg -10 do Tg +20°C, dla uzyskania zmniejszenia wymiaru 

kształtu od 1090% wartości wymiaru kształtu permanentnego, a następnie wychładza się rusztowa-

nia do temperatury niższej od temperatury zeszklenia Tg materiału polimerowego o co najmniej 10°C, 

dla uzyskania kształtu tymczasowego. 

Korzystnym jest, gdy jako materiał polimerowy zastosowano kopoliestry alifatyczne. 

Sposób według wynalazku umożliwia wytworzenie porowatych rusztowań o skompresowanym 

kształcie tymczasowym, o zmniejszonej objętości i porowatości w stosunku do wyjściowego kształtu 

permanentnego, które po wprowadzeniu w głąb leczonego ubytku, w wyniku działania impulsu tempe-

raturowego, to jest wzrostu temperatury do temperatury zbliżonej do ciała człowieka lub zwierzęcia, 

ulegają samoistnej ekspansji do wymiarów wcześniej zaprogramowanych. 

W wyniku zjawiska zapamiętania kształtu permanentnego następuje dokładne wypełnienie całej 

objętości ubytku tkanki porowatym, bioresorbowalnym rusztowaniem, umożliwiającym zasiedlenie  

w całej objętości przez żywe komórki. W konsekwencji uzyskuje się zregenerowaną tkankę. Wypeł-
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nienie ubytku kostnego charakteryzuje się odpowiednią sztywnością, wytrzymałością mechaniczną  

i morfologią oraz nie ulega procesom wymywania z miejsca implantacji. 

Znaczne zmniejszone wymiary kształtu tymczasowego implantu pozwalają stosować go w za-

biegach prowadzonych metodą małoinwazyjną. 

Szybkość bioresorbcji rusztowania według wynalazku można regulować tak, aby skorelować ją 

z szybkością regeneracji tkanki, poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego, co do składu i struk-

tury, łańcucha bioresorbowalnego materiału polimerowego jak na przykład kopoliestrów alifatycznych 

lub alifatycznych poli(estrów-co-węglanów) takich jak poli(L-laktyd-co-e-kaprolakton) lub poli(DL-lak-

tyd-co-glikolid) lub poli(L-laktyd-co-glikolid-co-e-kaprolakton) lub poli(bursztynian butylu-co-L-laktyd) 

lub poli(L-laktyd-co-węglan trimetylenu). 

Rusztowania komórkowe wykonane według wynalazku, w przeciwieństwie do rusztowań 

formowanych na bazie polimerów usieciowanych, zapewniają dopasowanie kinetyki ich biodegra-

dacji, poprzez dobór składu i mikrostrukturę łańcucha kopolimeru, odpowiednio do planowanego 

zastosowania. 

P r z y k ł a d 

W celu otrzymania trójwymiarowego rusztowania z pamięcią kształtu, przeznaczonego do le-

czenia dużych ubytków kostnych odważono 10 g suchego oczyszczonego terpolimeru poli(glikolid-co- 

-L-laktyd-co-e-kaprolakton) o temperaturze zeszklenia Tg=35°C, wykazującego pamięć kształtu.  

W skład tego terpolimeru wchodziło 57% mol. L-laktydylu, 25% mol. glikolidylu i 18% kaproilu. Terpoli-

mer ten został otrzymany w reakcji inicjowanej acetylacetonianem cyrkonu (IV). Mikrostrukturę LaNcu-

cha terpolimeru tworzyły stosunkowo długie mikrobloki L-laktydylu oraz krótkie, mieszane sekwencje 

gikolidylu i kaproilu. Syntezę prowadzono w temperaturze 110°C. Otrzymany terpolimer wykazywał 

następujące własności: 

średnia liczbowo masa molowa  – 85000 g/mol  

temperatura zeszklenia   –      36°C 

Terpolimer wykazywał pamięć kształtu, czas powrotu z kształtu tymczasowego do permanent-

nego płytki wykonanej z terpolimeru o grubości 0,5 mm, po odkształceniu do kształtu tymczasowego  

o 100% wynosił: 

w temp. 20°C   – powyżej 2h  

w temp. 37°C  –    75s 

Odważoną ilość terpolimeru rozpuszczono w 40 ml chloroformu, a do uzyskanego roztworu do-

dano 80 g przesianej wcześniej frakcji kryształków NaCl (300500 m). Po dokładnym wymieszaniu, 

otrzymaną kompozycję umieszczono w cylindrycznych gniazdach wykonanych w teflonowej formie. 

Zawarty chloroform odparowywano przez 72h na powietrzu, a następnie przez 24h w suszarce próż-

niowej, w temp. 22°C. Po wyjęciu z formy uzyskane kształtki, w celu wypłukania soli, umieszczono  

w kąpieli z demineralizowanej wody o temperaturze 710°C, stale mieszając przez 5 dni, zmieniając 

kąpiel codziennie. Uzyskane na tej drodze rusztowania porowate, w celu dokładnego wysuszenia, 

poddano liofilizacji. Otrzymano rusztowania porowate, o wyjściowym zaproponowanym kształcie per-

manentnym, w formie walców o średnicy 10 mm i wysokości 8 mm, porowatości całkowitej 85%,  

z czego 99% porów miało charakter otwarty. Średnia wielkość porów otrzymanego rusztowania wyno-

siła 300500 m. 

Otrzymanemu rusztowaniu nadano następnie kształt tymczasowy, mocując go w specjalnym 

narzędziu umożliwiającym precyzyjne ściskanie próbki w 3 kierunkach. Narzędzie i próbkę ogrzewano 

promieniowaniem podczerwonym w zakresie temp. 4042°C. W konsekwencji próbkę zdeformowano 

mechanicznie uzyskując 50% kompresję wymiarów. Nie zdejmując naprężenia, po wyłączeniu ogrze-

wania, chłodzono zdeformowane rusztowanie do temperatury 20°C, a następnie wyjęto je z urządze-

nia ściskającego. Otrzymano rusztowanie porowate o tymczasowym kształcie zbliżonym do walca  

o wymiarach: Ø-5,1 mm, h-4,3 mm, o porowatości całkowitej ~41%. Wielkości porów były zróżnicowa-

ne, od 100150 m w warstwach powierzchniowych, a do 200 m w warstwach wewnętrznych. 

Sprawdzono przebieg ekspansji tak uformowanego rusztowania o kształcie tymczasowym do 

wyjściowego kształtu permanentnego w wyniku impulsu temperaturowego. W tym celu zanurzono 

rusztowania w kąpieli wodnej o temperaturze 37°C. Po 5 minutach rusztowanie wróciło do kształtu 

permanentnego, w stopniu ~85%. Wymiary rusztowania po powrocie do kształtu permanentnego wy-

nosiły: Ø-9,2 mm, h-7,3 mm, a jego porowatość całkowita wynosiła ponad 80%. Średnia wielkość po-

rów wynosiła 300500 m w całej objętości rusztowania. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wytwarzania porowatych rusztowań przeznaczonych do hodowli żywych komórek, 

gdzie porowate rusztowania formuje się znanymi metodami, w tym poprzez wymywanie rozpuszczal-

nych soli z litej kompozycji biodegradowalnego i biokompatybilnego materiału polimerowego, zna-

mienny tym, że materiał polimerowy stanowią syntetyczne termoplasty o minimalnej temperaturze 

powrotu do kształtu permanentnego wynoszącej do 42°C oraz szybkości powrotu do kształtu perma-

nentnego od 10s do 20 minut, a uformowane rusztowania posiadają porowatość otwartą powyżej 

40%, które następnie poddaje się deformacji mechanicznej, dla uzyskania kształtu tymczasowego, 

poprzez kontrolowane ściskanie rusztowań w dwóch lub trzech kierunkach w temperaturze podwyż-

szonej, w przedziale temperatur zeszklenia dla danego materiału polimerowego wynoszącej T = Tg-10 

do Tg +20°C, dla uzyskania zmniejszenia wymiaru kształtu od 1090% wartości wymiaru kształtu 

permanentnego, a następnie wychładza się rusztowania do temperatury niższej od temperatury ze-

szklenia Tg materiału polimerowego o co najmniej 10°C. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako materiał polimerowy zastosowano kopo-

liestry alifatyczne. 
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