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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania porowatych rusztowań przeznaczonych 

do hodowli żywych komórek, wykorzystywanych w medycynie do prowadzenia hodowli komórkowych 

in vitro. 

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 rów-

nież, jako materiał, z którego formowane są porowate, trójwymiarowe rusztowania wykorzystywane 

do zasiedlania tkanek w technikach inżynierii tkankowej. Materiały te stosuje się w postaci różnego 

kształtu rusztowań o wysokiej porowatości sięgającej ponad 90% całkowitej ich objętości, które od-

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

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

porach, co pozwala na pełną komunikację hodowanych komórek zasiedlających całą objętość matry-

cy. Strukturę taką otrzymuje się różnymi metodami jak na przykład poprzez wymywanie rozpuszcza l-

nych soli z litej kompozycji, stosując elektrospining, wykorzystując zjawisko inwersji faz czy rozpusz-

czanie gazów 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 właściwość pamięci kształtu indukowaną termicznie ze względu 

na możliwość zastosowania takich materiałów w formowaniu implantów medycznych stosowanych 

w zabiegach z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych. W literaturze opisano próby zastosowania 

pianek poliuretanowych z pamięcią kształtu, zasiedlonych komórkami linii L929 w celu laparoskopo-

wego leczenia poprzez embolizację tętniaka mózgu – L. De Nardo, R. Alberti, A. Cigada, L. Yahia 

Acta Biomaterialia 2009, 5, 1508–1518. 

Znana jest z amerykańskiego opisu zgłoszenia patentowego US 20110059527 aktywna struktu-

ra komórkowa 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 efektywnego sposobu wytwarzania porowatych rusztowań 

do hodowli żywych komórek, formowanych z biokompatybilnych i biodegradowalnych termoplastów, 

które umożliwiają hodowlę komórek in vitro. 

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 38–50°C oraz szybkości powrotu z kształtu tymczasowego 

do kształtu permanentnego wynoszącym od 15 s do 2 h, a uformowane rusztowania posiadają poro-

watość otwartą powyżej 40%, które następnie poddaje się deformacji mechanicznej, dla uzyskania 

kształtu tymczasowego, poprzez kontrolowane rozciąganie rusztowań w dwóch lub trzech kierunkach 

w temperaturze podwyższonej, w przedziale temperatur związanych z temperaturą zeszklenia danego 

materiału polimerowego Tg wynoszącym T = Tg - 10°C  Tg + 20°C, dla uzyskania powiększenia wy-

miaru kształtu od 105–170% wartości wymiaru kształtu permanentnego, a następnie wychładza się 

rusztowania do temperatury niższej od temperatury zeszklenia Tg materiału polimerowego o co naj-

mniej 10°C. 

Sposób według wynalazku umożliwia wytworzenie porowatych rusztowań o powiększonym 

kształcie tymczasowym, o zwiększonej porowatości i objętości oraz większej średnicy wielkości porów 

w porównaniu z kształtem permanentnym. Zwiększone wymiary porów umożliwiają lepszą migrację 

komórek jak również czynników odżywczych i stymulujących ich wzrost, do wszystkich przestrzeni 

rusztowania. Po podwyższeniu temperatury inkubacji układu hodowlanego, zachodzi automatyczny 

powrót rusztowania z nadanego kształtu tymczasowego do kształtu permanentnego. Zjawisko to 

związane jest ze zmniejszeniem się wielkości porów rusztowania do wielkości zbliżonej do wielkości 

wyjściowych optymalnych dla hodowli danych komórek. W ten sposób zatrzymuje się możliwość m i-

gracji, wypłukiwania komórek z rusztowania, w trakcie dalszego procesu hodowli czy późniejszych 

operacji przenoszenia nośnika z żywymi komórkami, czy końcowej implantacji oraz w dużym stopniu 
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powoduje uwięzienie komórek w wewnętrznych przestrzeniach rusztowania, co owocuje zwiększe-

niem gęstości i równomierności jego zasiedlenia. Rusztowanie wraca do wymiarów i morfologii opty-

malnej dla dalszej proliferacji hodowanych komórek. 

P r z y k ł a d  

W celu sformowania trójwymiarowego elastycznego bioresorbowalnego rusztowania z pamięcią 

kształtu, przeznaczonego do prowadzenia hodowli komórek w warunkach in vitro wybrano terpolimer 

otrzymany w reakcji terpolimeryzacji L-laktydu, glikolidu z udziałem oligo(bursztynianu butylu). Oligo-

mer ten otrzymano w reakcji polikondensacji 33,5 g bursztynianu etylu i 26,2 g 1,4 butandiolu, katali-

zowanej 0,05 g butanolanu tytanu(IV). Otrzymano oligodiol o średniej liczbowo masie molowej około 

4000 g/mol, w następnym etapie syntezy wykorzystano w reakcji kopolimeryzacji z cyklicznym 

L-laktydem i glikolidem inicjowanej acetylacetonianem cyrkonu(IV). Otrzymano terpolimer zawierający 

70% wag. L-laktydylu, 13% wag. glikolidylu i 17% wag. jednostek bursztynianu butylu. 

Terpolimer wykazywał następujące właściwości: 

średnia wagowa masa molowa    – 45000 g/mol, 

temperatura zeszklenia    – 47°C, 

temperatura topnienia fazy krystalicznej   – 74°C i 135°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. 37°C – nie zaobserwowano w przeciągu 2 h, 

w temp. 41°C – 180 s. 

5 g terpolimeru rozpuszczono w 20 cm
3
 chloroformu i następnie do tak otrzymanego roztworu 

dodano 40 g przesianych wcześniej kryształów NaCl (frakcja 100–300 µm) i wszystko dobrze wymie-

szano. Otrzymaną kompozycję umieszczono w okrągłych gniazdach teflonowej formy. Napełnioną 

formę pozostawiono przez 5 dni na powietrzu, w celu odparowania rozpuszczalnika, a następnie 

umieszczono w suszarce próżniowej na okres jednej doby. Po tym czasie wyjęto z formy kształtki 

z kompozytu terpolimer NaCl w formie walca o średnicy 10 mm i wysokości 15 mm, które umieszczo-

no w zdemineralizowanej wodzie, w temp. 5°C, przez okres 7 dni, w celu usunięcia soli, zmieniając 

kąpiel codziennie. Po tym czasie otrzymane na tej drodze rusztowania porowate suszono poprzez 

liofilizację. Otrzymano rusztowania o porowatości całkowitej 85%. 

Średnica porów zawierała się w przedziale 100–300 µm. Rusztowania poddano deformacji 

przez rozciąganie w trzech kierunkach, w temperaturze 50°C, z wykorzystaniem odpowiedniego urzą-

dzenia, otrzymując rusztowanie w postaci zniekształconego walca o średnicy około 12,8 mm i wy-

sokości 18,7 mm, o porowatości całkowitej około 94%. Wielkości porów były zróżnicowane, około 

250–400 µm w warstwach powierzchniowych i około 200–300 µm w warstwach wewnętrznych rusz-

towania. 

Sprawdzono przebieg powrotu tak uformowanego rusztowania o kształcie tymczasowym 

do wyjściowego kształtu permanentnego w wyniku impulsu temperatury nieco wyższej od temperatury 

ciała ludzkiego, w tym celu zanurzono rusztowania w kąpieli wodnej o temperaturze 41°C. Po 5 minu-

tach rusztowanie wróciło do kształtu permanentnego w około 87%. Wymiary rusztowania po powrocie 

do kształtu permanentnego wynosiły: średnica – 10,3 mm, wysokość –15,5 mm, jego porowatość cał-

kowita wynosiła ponad 87%. Średnia wielkość porów wynosiła 100–350 µm w całej objętości ruszto-

wania. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób otrzymywania porowatych rusztowań przeznaczonych do prowadzenia hodowli żywych 

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

rozpuszczalnych soli z litej kompozycji biodegradowalnego i biokompatybilnego materiału polimero-

wego, znamienny tym, że materiał polimerowy stanowią syntetyczne termoplasty o temperaturze 

powrotu do kształtu permanentnego wynoszącej od 38–50°C oraz szybkości powrotu z kształtu tym-

czasowego do kształtu permanentnego wynoszącym od 15 s do 2 h, a uformowane rusztowania po-

siadają porowatość otwartą powyżej 40%, które następnie poddaje się deformacji mechanicznej, 

dla uzyskania kształtu tymczasowego, poprzez kontrolowane rozciąganie rusztowań w dwóch lub 

trzech kierunkach w temperaturze podwyższonej, w przedziale temperatur związanych z temperaturą 
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zeszklenia danego materiału polimerowego Tg wynoszącym T = Tg - 10°C  Tg + 20°C, dla uzyskania 

powiększenia wymiaru kształtu od 105–170% wartości wymiaru kształtu permanentnego, a następnie 

wychładza się rusztowania do temperatury niższej od temperatury zeszklenia Tg materiału polimero-

wego o co najmniej 10°C, dla uzyskania kształtu tymczasowego. 
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