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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest implant kostny o właściwościach osteoindukcyjnych, przeznaczony 

na elementy połączeniowe używane w zabiegach odtwórczo-naprawczych tkanki kostnej. 

Jedną z uznanych metod terapeutycznych jest stosowanie przeszczepów. Przeszczepiane ko-

mórki, tkanki lub narządy mogą pochodzić od tego samego osobnika (przeszczep autogeniczny), osob-

nika identycznego pod względem genetycznym (przeszczep izogeniczny), osobnika tego samego ga-

tunku (przeszczep allogeniczny) lub osobnika innego gatunku (przeszczep ksenogeniczny). Materiałem 

do przygotowania przeszczepów allogenicznych są zazwyczaj komórki, tkanki lub narządy pobrane ze 

zwłok ludzkich. Przeszczepy biowitalne unaczynione zawierają żywe komórki oraz naczynia krwiono-

śne. Zazwyczaj są to przeszczepy narządów. Nie mogą być przechowywane i muszą być przeszcze-

pione w ciągu od kilku do kilkunastu godzin od ustania krążenia u dawcy. Natomiast przeszczepy bio-

statyczne nie zawierają żywych komórek i są przeszczepiane ze względu na właściwości substancji 

międzykomórkowej. Zazwyczaj są to przeszczepy tkanek. Mogą być przechowywane, konserwowane, 

przetwarzane, wyjałowiane i sterylizowane. Przechowywane i przetwarzane mogą być również prze-

szczepy biowitalne nieunaczynione (rogówki, komórki). Przygotowywaniem przeszczepów biostatycz-

nych oraz niektórych biowitalnych nieunaczynionych zajmują się wyspecjalizowane laboratoria zwane 

bankami tkanek, których działalność jest koncesjonowana i ściśle regulowana przez prawo, w szczegól-

ności przez ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów (Dz.U. nr 169 z 2005 r., poz. 1411). Ustawa ta, wraz z aktami wykonawczymi reguluje 

wiele kwestii technicznych jak warunki pobierania, przetwarzania, przechowywania i przeszczepienia. 

Do przygotowywania przeszczepów biostatycznych wykorzystuje się fragmenty różnych tkanek np. ko-

ści, chrząstki, ścięgna, więzadła, skórę, błonę owodniową, osierdzie. 

Przeszczepy kostne są szeroko stosowane w wielu dziedzinach medycyny np. w chirurgii szczę-

kowo-twarzowej, ortopedii, neurochirurgii czy chirurgii plastycznej. Bank tkanek przygotowuje prze-

szczepy kostne w postaci belek kości zbitej, plastrów kości gąbczastej, plastrów kości zbitej i gąbczastej, 

czy też gruzu kości gąbczastej. Takie przeszczepy najczęściej przygotowywane są w postaci małych 

fragmentów ponieważ ze względu na budowę anatomiczną kości istnieje ograniczenie co do wielkości 

możliwych do uzyskania z niej dużych kształtek np. śruby stosowanych w operacjach ortopedycznych. 

Przeszczepy kostne najczęściej są używane jako wypełniacze ubytków kostnych, powstałych na 

przykład podczas resekcji zmian nowotworowych lub wszczepiania implantów stomatologicznych. Ich 

właściwości osteoindukcyjne, czyli zdolność do pobudzania proliferacji i różnicowania prekursorów ko-

mórek kostnych biorcy, umożliwiają pełną przebudowę wszczepu i zastąpienie tkanki przeszczepu wła-

sną tkanką kostną pacjenta. 

Jak zaobserwowano m.in. w badaniach opisanych w publikacji H. Sandhu pt. Bone morphogene-

tic proteins and spinal surgery, Spine 28(15): 64-73, 2003, po przeszczepie następuje stopniowa re-

sorpcja i zastępowanie wypełnienia przez własną tkankę kostną biorcy. W czasie procesu z macierzy 

kostnej uwalniane są białka morfogenetyczne kości (BMP), które stanowią czynniki wzrostowe i pobu-

dzają osteoblasty do wytwarzania nowej tkanki kostnej. Ze względu na swój potencjał osteoindukcyjny 

BMP odgrywają niezwykle ważną rolę w regeneracji tkanki kostnej. 

Odrębnym zagadnieniem klinicznym jest zastosowanie w ortopedii polimerów bioresorbowal-

nych, które z jednej strony posiadają zadowalającą wytrzymałość mechaniczną, a z drugiej są biokom-

patybilne i wchłaniają się w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy. Implanty na bazie polimerów bioresor-

bowalnych stały się alternatywą dla tradycyjnych implantów metalowych (druty, groty, gwoździe, śruby, 

płyty). W odróżnieniu do tradycyjnych zespoleń metalowych nie ma konieczności wykonywania powtór-

nego zabiegu operacyjnego polegającego na usunięciu zespolenia po zakończeniu leczenia. Jednak 

polimery bioresorbowalne nie posiadają właściwości osteoindukcyjnych i po zakończonym procesie bio-

degradacji pozostawiają po sobie ubytek, zmniejszając tym samym wytrzymałość mechaniczną kości 

pacjenta. W odróżnieniu od przeszczepu kostnego, implanty z polimerów bioresorbowalnych nie są za-

stępowane bezpośrednio i stopniowo własną tkanką kostną biorcy. Po resorpcji implantu często po-

wstaje przestrzeń wypełniona płynem tkankowym (torbiel płynowa), a wokół implantu pojawia się zau-

ważalny stan zapalny, co może mieć niekorzystny wpływ na przebieg procesu gojenia. Dostępne na 

rynku bioresorbowalne kształtki polimerowe są wykonane z kompozycji o dość złożonym składzie che-

micznym. 

Jak opisano np. w publikacji K. Van de Velde, P. Kiekens pt. Biopolymers: overview of several 

properties and consequences on their applications, Polimer Testing 21: 433–442, 2002, do produkcji 
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kształtek ortopedycznych często używany jest polilaktyd (PLA) i jego kopolimery, zwykle zawierające 

dodatki cząstek takich jak np. hydroksyapatyt, TCP czy bioszkło. 

Z literatury patentowej znane są liczne materiały na implanty przeznaczone do leczenia patologii 

kostno-stawowych. 

Znany jest z opisu patentowego EP0732947 B1 materiał przeznaczony na implanty w postaci 

arkuszy, zawierający cząsteczki demineralizowanej kości, korzystnie ze świni, z których co najmniej 

60% wagowych ma średnią długość od 2 do około 200 mm, średnią grubość od 0,05 do 2 mm i średnią 

szerokość od 1 do 20 mm. Ponadto materiał zawiera dodatki takie jak środki wiążące, powierzchniowo-

czynne, plastyfikatory, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, antybiotyki, witaminy, hormony i inne. 

W przypadku stosowania preparatów pochodzenia zwierzęcego takich jak kości wołowe i wie-

przowe, które cechują się zbliżonymi właściwościami mechanicznymi oraz podobną mikrostrukturą ko-

ści gąbczastej jak ludzka, w celu wyeliminowania ryzyka przeniesienia chorób odzwierzęcych stoso-

wana jest obróbka polegająca m.in. na wielogodzinnym wygrzewaniu w wysokich temperaturach. Pro-

ces obróbki całkowicie pozbawia materiał potencjału osteoindukcyjnego, poprzez usunięcie z materiału 

wraz z innymi białkami również BMP. 

Ponadto jak wiadomo z praktyki medycznej, w ostatnich latach ze względu na ryzyko przeniesie-

nia tzw. choroby szalonych krów przeszczepy ksenogeniczne są zabronione w Europie, a w Polsce 

stosowane są wyłącznie w ramach zgłoszonych eksperymentów medycznych. 

Znany jest z publikacji E Solheim, EM Pinholt i in. pt. The effect of a composite of polyorthoester 

and demineralized bone on the healing of large segmental defects of the radius in rats, J Bone Joint 

Surg Am. 1992;74:1456-1463 kompozyt wytworzony z poliortoestru poli(2,2-dioksy-cis, trans-1,4-cyklo-

heksano dimetyleno tetrahydrofuranu) oraz sproszkowanych kości szczurów. Kości: udowa, strzałkowa 

i piszczelowa zostały rozdrobnione i usunięto z nich szpik kostny. Korę pocięto na plasterki i deminera-

lizowano ją w 0,2 N kwasie solnym przez 48 godzin w temperaturze 4°C, a następnie przemyto solą 

fizjologiczną. Zdemineralizowane kości umieszczono w ciekłym azocie i liofilizowano (suszono) przez 

22 godziny, a następnie utarto w temperaturze pokojowej na gruby proszek o powierzchni cząstek  

0,1–2,0 mm2 ocenianej przez pomiar na mikrofotorafii dla losowo wybranych próbek. Demineralizowaną 

sproszkowaną kość utrzymywano w temperaturze 4°C i wszczepiano szczurom w ciągu 48 godzin. Im-

planty kompozytowe wytworzono przez ręczne mieszanie w przybliżeniu równych ilości zdemineralizo-

wanej kości i poliortoestru bezpośrednio przed implantacją, w temperaturze pokojowej, w sterylnych 

warunkach. 

W Polsce przeszczepy liofilizowane są rzadko stosowane w praktyce, ze względu na problem  

z ich wytrzymałością, która znacznie spada po procesie sterylizacji. 

Ze zgłoszenia US20030009235 A znany jest osteoimplant w formie niewielkich kształtek na wy-

pełnienia ubytków tkanki kostnej, wytworzonych z co najmniej 50% wagowych cząstek wybranych  

z grupy zawierającej cząsteczki demineralizowanej kości o średniej długości od 2 do 200 mm oraz śred-

niej szerokości od 0,05 do 50 mm, porowatą ceramikę fosforanu wapnia, hydroksyapatyt, bioszkło i in. 

Osteoimplant zawiera również spoiwa np. cyjanoakrylany, polimetakrylan metylu, kolagen, poliwęglany, 

poliortoestry, polimery bioresorbowalne takie jak poliglikolid, polilaktyd, kwas hialuronowy, fibryna, ko-

lagen i inne. Ponadto zawiera plastyfikatory oraz biobójcze substancje biologicznie czynne, środki prze-

ciwbólowe, środki przeciwnowotworowe, szczepionki, przeciwciała i in. 

Ze zgłoszenia US20070191963 A1 znany jest kompozytowy porowaty materiał kościozastępczy 

podatny na formowanie, zawierający 40–70% wagowych składnika mineralnego o wielkości cząstek od 

100 do 1000 m takiego jak np. cząsteczki kości, węglanu wapnia, hydroksyapatytu, -TCP, OCP, bio-

szkła, fluoroapatytu, chloroapatytu oraz polimery np. poliuretany, poliestry, polietery, polimoczniki, po-

liaminy, poliaminokwasy, poliacetale, policyjanoakrylany, polisacharydy, polilaktyd, poliglikolid, kopoli-

mer poli(laktyd-ko-glikolid), w którym procentowy udział laktydu mieści się w zakresie od 45% do 80%, 

a glikolidu od około 55% do około 20%. Jako środek porotwórczy kompozyt zawiera materiał wybrany 

z grupy obejmującej polisacharydy, oligosacharydy, sorbitol lub dekstran. Materiał zawiera również ma-

teriał biologicznie aktywny, taki jak np. środek przeciwwirusowy, środek przeciwbakteryjny, antybiotyk, 

aminokwas, peptyd, białko, czynnik cytotoksyczny, czynnik wzrostu, czynnik przeciw odrzucaniu prze-

szczepu, środek przeciwbólowy. 

Inny, znany z opisu patentowego US4645503 B plastyczny kompozytowy materiał przeznaczony 

do wypełniania ubytków w kości zawiera 65–95% wagowych cząstek twardego wypełniacza, korzystnie 

hydroksyapatytu oraz 5–35% wagowych polimeru termoplastycznego o temperaturze płynięcia około 

60°C, biokompatybilnego lub biodegradowalnego, korzystnie polilaktydu o masie cząsteczkowej 400 do 
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5000 daltonów, polilaktonu i in. Elastyczny implant formuje się ręcznie w temperaturze umożliwiającej 

jego łatwe kształtowanie, powyżej 40°C, a następnie chłodzi w celu uzyskania sztywnego implantu  

i wypełnia ubytek w kości, gdzie w okresie 3-6 tygodni ulega biodegradacji i zastąpieniu przez żywą 

tkankę. 

Znana jest ze zgłoszenia US2008281431 A1 resorbowalna kompozycja przeznaczona do wytwa-

rzania porowatych kształtek do wypełniania ubytków kostnych u zwierząt i ludzi. Kompozycja zawiera 

rusztowanie w postaci ceramicznego porowatego materiału o wielkości porów w zakresie od 300 do 800 

m, takiego jak np. fosforany wapnia, węglany wapnia, siarczany wapnia oraz ich kombinacje. Ponadto 

kompozycja zawiera nośnik w postaci zdemineralizowanej kości w formie proszku lub wiórów. Porowaty 

materiał ceramiczny jest pokryty bioresorbowalnym materiałem np. żelatyną, kolagenem, kwasem hia-

luronowym, chitosanem, kwasem glikolowym, kwasem mlekowym, glikolem polietylenowym lub ich mie-

szaniną. Sposób wytwarzania kompozycji polega na zmieszaniu materiału kostnego z wodą i ogrzaniu 

mieszaniny w celu uzyskania nośnika. Następnie pokrywa się porowate rusztowanie bioresorbowalnym 

materiałem i dodaje nośnik, a całość ogrzewa w autoklawie w temperaturze 100–150°C pod ciśnieniem 

atmosferycznym w czasie do 2 godzin. 

Aktualnie stosowane materiały nie spełniają optymalnych wymagań właściwych do przygotowa-

nia ortopedycznych elementów zespalających znacznych wymiarach zewnętrznych, które pełniłyby 

funkcje podporowe jednocześnie stwarzały możliwość powolnej przebudowy do pełnowartościowego 

regeneratu kostnego. Stopniowe zastępowanie przeszczepu kostnego własną tkanką kostną biorcy wy-

nika bowiem z obecności BMP, które zawiera naturalna kość, ta zaś posiada ograniczenie związane  

z wielkością możliwego do przygotowania wszczepu. U człowieka kość zbita stanowi jedynie cienki 

płaszcz otaczający od zewnątrz pokład kości gąbczastej lub jamę szpikową. W szkielecie człowieka nie 

ma takiego miejsca, w którym pokład kości zbitej byłby grubszy niż 1 cm. Zatem kość zbita jest mate-

riałem, z którego niemożliwe jest wykonywanie dużych kształtek zespalających stosowanych w ortope-

dii, takich jak np. śruby. Z kolei implanty z polimerów resorbowalnych, które z technologicznego punktu 

widzenia nadają się do wytwarzania takich kształtek nie posiadają właściwości osteoindukcyjnych. Na-

tomiast dodanie do polimeru wypełniacza w postaci cząstek o korzystnych właściwościach biologicz-

nych, jak wynika ze znanego stanu techniki, zwykle powoduje niekorzystną zmianę jego charakterystyki 

mechanicznej na odpowiadającą materiałowi kruchemu. Z tego powodu trudna jest obróbka takiego 

kompozytowego materiału i ograniczona możliwość uzyskania implantów o skomplikowanych kształtach 

i dużych rozmiarach przeznaczonych np. na elementy połączeniowe używane w zabiegach odtwórczo- 

-naprawczych tkanki kostnej. 

Celem wynalazku jest opracowanie implantu z materiału kompozytowego posiadającego właści-

wości osteoindukcyjne i jednocześnie charakteryzującego się takimi parametrami wytrzymałościowymi, 

które umożliwiają jego łatwą obróbkę mechaniczną. Dzięki temu będzie można wytworzyć implanty  

o różnych kształtach i wymiarach, wpływające dodatnio na proces gojenia, co znacząco poprawi jakość 

zabiegów ortopedycznych. 

Istota implantu kostnego o właściwościach osteoindukcyjnych uformowanego na zimno metodami 

obróbki fizykochemicznej w kształtki zespalające, z materiału kompozytowego w postaci polilaktydu jako 

osnowy oraz cząstek naturalnej kości z obecnymi w niej białkami morfogenetycznymi BMP, charaktery-

zuje się tym, że zawiera 87–96% wagowych poli-L-laktydu oraz 4–13% wagowych odtłuszczonej i po-

zbawionej żywych komórek ludzkiej tkanki kostnej, której cząstki mają postać wydłużonych igiełek, a ich 

wielkość przedstawiona jako średnica zastępcza d i wyliczona według wzoru: d = (l + m)  2 wynosi  

200–900 m, natomiast kształt cząstek zdefiniowany jest poprzez współczynnik kształtu W wyznaczony 

według wzoru: W = l  m i wynosi 1,5 do 4,5, gdzie l to wartość najdłuższego wymiaru liniowego badanej 

cząstki, a m to wartość największego wymiaru liniowego prostopadłego do linii wyznaczanej przez war-

tość l. 

Korzystnie średnica zastępcza d dla co najmniej 40% cząstek jest w zakresie od 350 do 550 m. 

Korzystnie współczynnik kształtu W dla co najmniej 30% cząstek jest w zakresie 2–2,5. 

Implant kostny, według wynalazku stanowi syntetyczno – naturalny kompozyt hybrydowy. Cha-

rakteryzują go doskonała biozgodność oraz właściwe polimerom bioresorbowalnym parametry mecha-

niczne, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie implantów o różnych kształtach i wymiarach. 

Wykorzystanie do formowania implantu kostnego metod obróbki fizykochemicznej na zimno nie 

powoduje usuwania obecnych w kości BMP i utraty właściwości osteoindukcyjnych przez materiał, 

dzięki czemu w miejscu zresorbowanego polimeru powstaje pełnowartościowa tkanka kostna. 
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Ponadto zastosowanie osnowy kompozytu w postaci poli-L-laktydu nadaje implantowi własności 

mechaniczne typowe dla sztywnego tworzywa termoplastycznego i zapewnia długi czas biodegradacji. 

W konsekwencji implant może być zastosowany nie tylko do zespoleń kość-kość czy kość-ścięgno, ale 

również do uzupełniania dużych ubytków kości długich, które poddawane są obciążeniom w schemacie 

kość-kompozyt-kość. 

Na końcowe właściwości mechaniczne implantu kostnego istotny wpływ wywierają odpowiednio 

dobrane: wielkość cząstek tkanki kostnej oraz ich kształt. Dzięki temu większa jest wytrzymałość oraz 

odporność na pękanie kompozytu polimerowego oraz łatwa obróbka mechaniczna materiału, co umoż-

liwia wytworzenie implantu o dowolnym kształcie np. dużych elementów zespalających takich jak śruby, 

płytki lub gwoździe. 

Wytworzenie implantu kostnego według wynalazku jest ponadto uzasadnione ekonomicznie. Poli- 

-L-laktyd jest materiałem stosunkowo tanim. Natomiast kość ludzka jest materiałem bezcennym, gdyż 

jak wiadomo przeszczepami nie wolno handlować. Karalne jest zarówno kupowanie, sprzedawanie jak 

i pośrednictwo w takim procederze. Za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządu nie można żądać 

ani przyjmować zapłaty lub innej korzyści majątkowej. Bank tkanek może żądać jedynie zwrotu uzasad-

nionych kosztów. Wysokość kosztów, które można uznać za uzasadnione określone jest w Rozporzą-

dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności 

związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tka-

nek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów (Dz. U. z 2007 r., nr 207, poz. 1503). 

Przedmiot wynalazku został określony w poniższych przykładach wykonania, a na rysunku poka-

zano obraz mikroskopowy użytych do modyfikacji PLLA cząstek ludzkiej kości ze wskazaniem ich roz-

miarów. 

P r z y k ł a d  1 

Implant kostny o właściwościach osteoindukcyjnych zawiera: 

– 95% wagowych poli-L-laktydu (PLLA), PL38 PURASORB® firmy Purac, 

– 5% wagowych cząstek odtłuszczonej i pozbawionej żywych komórek ludzkiej tkanki kostnej 

pochodzącej z banku tkanek.  

Tkankę kostną pobrano od zmarłych dawców zgodnie z obowiązującą procedurą określoną  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sani-

tarnych dla banków tkanek i komórek (Dz. U. nr 218 z 2006 r., poz. 1598). Bezpośrednio po pobraniu, 

kości w całości zamrożono do temperatury -70°C, wykonano odpowiednie testy pozwalające wykluczyć 

choroby, po czym rozmrożono i podzielono na mniejsze fragmenty, a następnie poddano obróbce me-

chanicznej w celu otrzymania drobnych cząstek. Uzyskany materiał oczyszczono, odtłuszczono i wy-

sterylizowano radiacyjnie, a niewykorzystane resztki przekazano do kremacji zgodnie z obowiązującymi 

zasadami. 

Kształt i wielkość cząstek kości ludzkiej określono poprzez analizę obrazów mikroskopowych uzy-

skanych z aparatu cyfrowego micro-LAB 2.0 (Pentagram, Polska). Pomiaru wielkości l - wartości naj-

dłuższego wymiaru liniowego badanej cząstki oraz m - wartości największego wymiaru liniowego pro-

stopadłego do linii wyznaczanej przez wartość l dokonano na dziesięciu zdjęciach mikroskopowych, 

analizując 146 cząstek proszku. Obliczenia wykonano w programie Adobe Photoshop CS3. 

Wielkość cząstek kości ludzkiej przedstawioną jako średnicę zastępczą d wyliczono według 

wzoru; d = (l + m)  2. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

T a b e l a  1 

 

Cząstki o średnicy zastępczej d w zakresie 350–550 m stanowią 48%. 

Kształt cząstek zdefiniowany poprzez współczynnik kształtu W, wyznaczono według wzoru:  

W = l  m, a jego rozkład przedstawiono w tabeli 2. 
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T a b e l a  2 

 

Cząstki o współczynniku kształtu W w zakresie 2–2,5 stanowią 34%. 

Kompozyt wytworzono metodą odlewania folii z roztworu polimeru w rozpuszczalniku organicz-

nym. Jako rozpuszczalnik wykorzystano dichlorometan (cz.d.a., POCH, Polska). 

Granulat PLLA mieszano z dichlorometanem przez 24 godziny do całkowitego rozpuszczenia. 

Następnie wprowadzano proszek kostny, homogenizowano przez wytrząsanie i wylano na szalki Pe-

triego. Po 24 godzinach uzyskano folie, które pocięto na paski i zaprasowano w temperaturze pokojo-

wej, a następnie uzyskane kształtki poddano obróbce mechanicznej. 

Właściwości użytkowe implantu kostnego zawierającego 5% wagowych cząstek kości i porów-

nawczo czystego PLLA przedstawiono w tabeli 3: 

T a b e l a  3 

 

Następnie materiał inkubowano w temperaturze 37°C w sztucznym osoczu zawierającym:  
142,0 mmol/l Na+; 5,0 mmol/l K+; 2,5 mmol/l Ca2+; 1,5 mmol/l Mg2+; 148,8 mmol/l Cl-; 4,2 HCO3-; 

1,0 HPO4
2−; 0,5 SO4

2−. 

W tabeli 4 przedstawiono właściwości użytkowe implantu kostnego zawierającego 5% wagowych 

cząstek kości i porównawczo czystego PLLA po 14 i 42 dniach inkubacji w sztucznym osoczu. 

T a b e l a  4 

 

Właściwości osteoindukcyjne implantu kostnego potwierdzono testami in vitro i in vivo, w oparciu 

o hodowle linii ustalonych ludzkich komórek pochodzenia mezenchymalnego. Materiał był oceniany 

zgodnie z normą PN - EN ISO 10993: Biologiczna ocena wyrobów medycznych. 

Badania cytotoksyczności in vitro przeprowadzono na liniach komórkowych hFOB 1.19 (linia ludz-

kich osteoblastów) oraz Balb 3T3/c (linia mysich fibroblastów). Materiał wykazał wysoki stopień biozgod-

ności i spełnił wymagania stawiane przez normy międzynarodowe. 

Przeprowadzono również badania in vivo: test podchronicznej toksyczności ogólnoustrojowej, 

test podrażnienia skóry, test podrażnienia i nadwrażliwości opóźnionej oraz test miejscowej reakcji po 
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implantacji. Wyniki tych testów również potwierdziły korzystne biologiczne właściwości implantu kost-

nego i jego przydatność do produkcji implantów medycznych. 

P r z y k ł  a d  2 

Implant kostny o właściwościach osteoindukcyjnych zawiera: 

– 91% wagowych poli-L-laktydu (PLLA), PL38 PURASORB® firmy Purac 

– 9% wagowych cząstek odtłuszczonej i pozbawionej żywych komórek ludzkiej tkanki kostnej  

o charakterystyce jak w przykładzie 1. 

Kompozyt wytworzono metodą odlewania folii z roztworu polimeru w rozpuszczalniku organicz-

nym. Jako rozpuszczalnik wykorzystano dichlorometan (cz.d.a., POCH, Polska). 

Granulat PLLA mieszano z dichlorometanem przez 24 godziny do całkowitego rozpuszczenia. 

Następnie wprowadzano proszek kostny, homogenizowano przez wytrząsanie i wylano na szalki Pe-

triego. Po 24 godzinach uzyskano folie, które pocięto na paski i zaprasowano w temperaturze pokojo-

wej, a następnie uzyskane kształtki poddano obróbce mechanicznej. 

Właściwości użytkowe implantu kostnego zawierającego 9% wagowych cząstek kości i porów-

nawczo czystego PLLA przedstawiono w tabeli 5: 

T a b e l a  5 

 

Materiał inkubowano w temperaturze 37°C w sztucznym osoczu zawierającym: 142,0 mmol/l Na+; 

5,0 mmol/l K+; 2,5 mmol/l Ca2+; 1,5 mmol/l Mg2+; 148,8 mmol/l Cl-; 4,2 HCO3-; 1,0 HPO4
2−; 0,5 SO4

2−. 

W tabeli 6 przedstawiono właściwości użytkowe implantu kostnego zawierającego 9% wagowych 

cząstek kości i porównawczo czystego PLLA po 14 i 42 dniach inkubacji w sztucznym osoczu. 

T a b e l a  6 

 

Właściwości osteoindukcyjne implantu kostnego potwierdzono testami in vitro i in vivo, w oparciu 

o hodowle linii ustalonych ludzkich komórek pochodzenia mezenchymalnego. Materiał był oceniany 

zgodnie z normą PN - EN ISO 10993: Biologiczna ocena wyrobów medycznych. 

Badania cytotoksyczności in vitro przeprowadzono na liniach komórkowych hFOB 1.19 (linia ludz-

kich osteoblastów) oraz Balb 3T3/c (linia mysich fibroblastów). Materiał wykazał wysoki stopień biozgod-

ności i spełnił wymagania stawiane przez normy międzynarodowe. 

Przeprowadzono również badania in vivo: test podchronicznej toksyczności ogólnoustrojowej, 

test podrażnienia skóry, test podrażnienia i nadwrażliwości opóźnionej oraz test miejscowej reakcji po 

implantacji. Wyniki tych testów również potwierdziły korzystne biologiczne właściwości implantu kost-

nego i jego przydatność do produkcji implantów medycznych. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Implant kostny o właściwościach osteoindukcyjnych uformowany na zimno metodami obróbki 

fizykochemicznej w kształtki zespalające, z materiału kompozytowego w postaci polilaktydu 

jako osnowy oraz cząstek naturalnej kości z obecnymi w niej białkami morfogenetycznymi 

BMP, znamienny tym, że zawiera 87–96% wagowych poli-L-laktydu oraz 4–13% wagowych 

odtłuszczonej i pozbawionej żywych komórek ludzkiej tkanki kostnej, której cząstki mają po-

stać wydłużonych igiełek, a ich wielkość przedstawiona jako średnica zastępcza d i wyliczona 

według wzoru: d = (l + m)  2 wynosi 200–900 m, natomiast kształt cząstek zdefiniowany jest 

poprzez współczynnik kształtu W wyznaczony według wzoru: W = l  m i wynosi 1,5 do 4,5, 

gdzie l to wartość najdłuższego wymiaru liniowego badanej cząstki, a m to wartość najwięk-

szego wymiaru liniowego prostopadłego do linii wyznaczanej przez wartość l. 

2. Implant według zastrz. 1, znamienny tym, że średnica zastępcza d dla co najmniej 40% czą-

stek jest w zakresie od 350 do 550 m. 

3. Implant według zastrz. 1, znamienny tym, że współczynnik kształtu W dla co najmniej 30% 

cząstek jest w zakresie 2–2,5.  

 

 

Rysunki 
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