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PGA jest wykorzystywany do syntezy kopolimerów, ponieważ niska rozpuszczalność, 

odczyn kwasowy jego produktów degradacji oraz duża szybkość degradacji ograniczają jego 

zastosowanie [9]. 

Jednym z najważniejszych kopolimerów poliglikolidu, który jest stosowany w chirurgii 

kostnej jest poli(laktyd-co-glikolid) (PLGA). Dodatek PLA do PLA poprawia adhezyjność 

materiału do żywej kości oraz pozytywnie wpływa a procesy regeneracyjne. Opisywany 

kopolimer hydrolizuje w masie poprzez hydrolizę wiązań estrowych. Szybkość hydrolizy 

zależna jest od zawartości poszczególnych bloków polimerowych. Dla kopolimeru DL-

PLAGLA o zawartości: 

• 50% DL-PLA i 50% PGA degradacja następuje w ciągu 30-60 dni 

• 75% DL-PLA i 25% PGA czas degradacji wydłuża się do 4-5 miesięcy 

• 85% DL-PLA i 15% PGA rozrywanie łańcuchów polimerowych zachodzi w ciągu 

5-6 miesięcy. 

Porównując te wartości należy stwierdzić, iż DL-PLA szybciej ulega degradacji w porównaniu 

z PGA. Kopolimer wykazuje dobre właściwości mechaniczne, a także umożliwia prostą 

obróbkę, w związku z czym istnieje możliwość przygotowania określonej kształtki dla danego 

zastosowania ulegającej degradacji w określonym czasie [9].  

Kolejnym z polimerów biodegradowalnych oraz bioresorbowanlych jest poli(kapronakton) 

(PCL), który jest otrzymywany w wyniku polimeryzacji ε-kaprolaktonu. PCL posiada 

właściwości zbliżone do polietylenu. Jest on semikrystaliczny oraz wykazuje dużą elastyczność 

w temperaturze pokojowej.  Ponadto posiada dobre właściwości mechaniczne, wytrzymałość 

na rozciąganie wynosi 33 MPa [5]. PCL ulega degradacji początkowo do kwasu 6-

hydroksyheksanowego,  który dalej ulega ω-utleieniu i β-utlenieniu. W wyniku tych reakcji 

chemicznych powstaje acetylokoenzym A (acetyl-CoA) ulegający danej utlenieniu w cyklu 

Krebsa do CO2 i H2O. Warto także zauważyć, iż łańcuchy polimerowe PCL ulegają hydrolizie 

w sposób statystyczny. Niejednokrotnie hydroliza spowodowana jest działaniem enzymów. 

Zastosowanie omawianego polimeru jest ograniczone ze względu na niską temperaturę 

topnienia (58-60 °C) [13]. 
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Innym poliestrem alifatycznym ulegającym biodegradacji jest polihydroksymaślan (PHB). 

Jest on polimerem naturalnym syntezowanym przez mikroorganizmy, m.in. Azotobacter, 

Bacillus oraz Rhizobium i Pseudomonas [13]. W porównaniu z PLA proces jego degradacji 

zachodzi wolniej, a z drugiej  strony jest on rozkładany przez mikroorganizmy, dla których 

stanowi bardzo dobre źródło energii. Pod względem parametrów mechanicznych jest on 

porównywany z polipropylenem, jednakże wysoki stopień krystaliczności (80%) przyczynia 

się do jego wysokiej kruchości oraz sztywności [5]. W chirurgii kostnej PBH występuje w 

postaci kompozytów. 

1.1. Modyfikacja polimerów resorbowalnych cząsteczkami ceramicznymi 

(TCP,HAp) 

 

Naukowcy zajmujący się inżynierią biomedyczną oraz lekarze napotykali się z wieloma 

problemami związanymi z odrzuceniem implantów kostnych przez tkanki organizmu, do 

którego został wszczepiony dany implant. Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniowi 

postanowiono stworzyć nowe materiały biomimetyczne, a więc takie, które naśladowałyby 

struktury oraz procesy występujące w żywym organizmie Do tego celu wykorzystano 

kompozyty, w których polimery biodegradowalne oraz bioresorbowalne stanowią osnowę, 

natomiast cząsteczki bioceramiczne są wypełnieniem. Typowymi materiałami 

bioceramicznymi stosowanymi w chirurgii kostnej są: 

• hydroksyapatyt (HAp) 

• ortofosforan (V) wapnia (TCP). 

Hydroksyapatyt, o wzorze chemicznym Ca10(PO4)6(OH)2 należy do grupy fosforanów wapnia. 

Jest on jedną z substancji występujących w kościach,  szkliwie zęba oraz zębinie. W związku z 

powyższym wykazuje on biokompatybilność, bioaktywność oraz osteokonduktywnoś, czyli 

zdolność do podłoża sprzyjającego odbudowywaniu się kości. Pod względem strukturalnym 

jest on podobny do fazy mineralnej kości, a także odznacza się długim czasem rozpadu. Te 

wszystkie cechy powodują, iż jest on szeroko wykorzystywany w chirurgii ortopedycznej oraz 

w stomatologii w wypełnieniach protez [14]. 

Drugim materiałem szeroko wykorzystywanym w inżynierii biomedycznej jest 

ortofosforan (V) wapnia (TCP) występujący w dwóch odmianach polimorficznych: 

• wysokotemperaturowa odmiana α trwała do temperatury 1430 °C 
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• niskotemperaturowa odmiana β (wytrzymałość termiczna do 1125 °C [15]. 

Ortofosforan (V) wapnia jest lepiej rozpuszczalny w porównaniu z HAp. Odmiana 

polimorficzna βTCP w porównaniu αTCP jest częściej stosowana w medycynie i stomatologii. 

βTCP charakteryzuje się mniejszą rozpuszczalnością, w związku z czym resorpcja jonów 

fosforanowych i wapnia z implantów następuje pięciokrotnie wolniej niż w przypadku αTCP 

[16]. Z drugiej strony lepsza rozpuszczalność odmiany α-ortofosforanu (V) wapnia 

prawdopodobnie przyczynia się do większej osteointegracji, czyli szybszego zapoczątkowania 

procesu łączenia się wszczepionego implantu z kością [17]. 

W ostatnich latach stworzono wiele kompozytów polimerowo-ceramicznych. Dodatek 

hydroksyapatytu w postaci cząstek lub włókien wpływa na poprawę wielu parametrów: modułu 

Younga, odporności na pękanie oraz wytrzymałości mechanicznej. Sterując zawartością 

poszczególnych składników w kompozycie możliwe jest uzyskanie materiałów o określonych 

parametrach biologicznych oraz wytrzymałościowych. Po wszczepieniu implantu 

hydroksyapatyt początkowo odpowiada za prawidłowe zespolenie materiału z kością, a 

następnie poprzez uwolnienie jonów wapniowych i fosforanowych w wyniku resorpcji, 

przyczynia się budowania nowej tkanki kostnej. Istnieje wiele przykładów kompozytów 

polimerowych z HAp [18]. Jednym z nich jest kopolimer blokowy PEG/PBT (poli(glikol 

etylenowe)–co–poli(tereftalan butylenu), na który następnie nałożono warstwę HAp. Dodatek 

hydrosyapatytu spowodował polepszenie zdolności materiału do wiązania z kością, jak również 

poprawienie wytrzymałości mechanicznej implantu, ze szczególnym uwzględnieniem 

twardości oraz modułu sprężystości. Ponadto w przypadku kompozytu PLA/HAp obecność 

hydroksyapatytu przyczynia się do tworzenia się w materiale miejsc, w których mogą 

zakotwiczyć komórki tkanki kosnej a następnie ulegać proliferacji [19]. 

 Modyfikacja polimerów resorbowanych hydroksyapatytem wiąże się z zapewnieniem 

odpowiedniej adhezji HAp do matrycy. W przypadku złej przyczepności hydroksyapatytu 

pojawiają się uszkodzenia na granicy dwóch materiałów, a w konsekwencji obniżenie 

wytrzymałości mechanicznej całego układu. Aby temu zapobiec dodawane są różne substancje 

wiążące w postaci soli cyrkonowych, polikwasów, sianowych związków sprzęgających [20]. 

 W przypadku kompozytów, w których wypełnienie bioceramiczne stanowi βTCB, 

resorpcja β-ortofosforanu (V) wapnia następuje w wyniku reakcji  działania makrofagów oraz 

komórek olbrzymich. Następnie proces wzrostu nowych komórek tkanki kostnej na 

powierzchni kompozytu zachodzi na skutek rozpuszczenia i ponownego wytrącania się jonów 
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wapniowych i fosforanowych  tworzących βTCP bądź też w wyniku hydrolizy materiału 

polimerowego [21]. 

1.2. Tworzenie kompozytów polimerowych na bazie substancji antybakteryjnych – 

srebra i gentamycyny) 

 

Wszczepienie implantu do organizmu wiąże się z reakcją organizmu na obecność ciała 

obcego. W dużej liczbie przypadków w miejscu implementacji następuje stan zapalny lub 

zakażenie bakteryjne. Aby zminimalizować ryzyko pojawienia ww. zjawisk stworzono 

materiały polimerowe, w skład których wchodzą substancję o charakterze antybakteryjnym. Za 

najpowszechniejszy materiał wykazujący właściwości przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne 

uważa się nanocząstki srebra.  Srebro jest metalem szlachetnym, a jego nanocząstki posiadają 

bardzo rozwiniętą powierzchnię właściwą, dzięki czemu ich zdolność  do ochrony przed 

bakteriami jest jeszcze większa [22, 23].   

Cząstki srebra występujące w skali nano mają średnice mieszczącą się w zakresie 1-100 nm 

oraz są otrzymywane trzema metodami: 

• chemicznymi, w wyniku których powstałe nanocząstki charakteryzują się dużą 

stabilnością, a sama synteza jest wydajna oraz prosta w przeprowadzeniu i 

niewymagająca zaawansowanej aparatury chemicznej 

• fizykochemicznymi, poprzez zastosowanie mikrofal, naświetlania, ultradźwięków 

oraz rozdrabniania mechanicznego 

• biochemiczne, w przypadku których stosowane są bakteryjne i grzybowe ekstrakty 

oraz naturalne wyciągi roślinne [24]. 

Nanocząstki srebra występują w kompozytach jako ich wypełnienie. Osnowę stanowi matryca 

polimerowa, która pełni dwojaką funkcję: zapobiega aglomeracji oraz fizycznie zatrzymuje 

nanoczątki wewnątrz kompozytu uniemożliwiając ich uwolnienie. Szczególne zainteresowanie, 

ale i pewną obawę wzbudza uwalnianie z kompozytów nanocząstek srebra, ze względu na 

obawę przed ich wpływem na komórki organizmu ludzkiego. Na podstawie przeprowadzonych 

badań stwierdzono jednak, iż formy Ag+ nie wykazują toksyczności [26]. Polimer pełniący 

funkcję osnowy w kompozycie przyczynia się również do redukowania form aktywnych Ag+ 

do Ag. Najczęściej wykorzystywanymi surowcami są poli(alkohol winylowy) (PVAl), 

poliuretan (PUR) oraz karboksymetyloceluloza (CMC). W przypadku tworzenia 
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nanokompozytu poli(alkohol winylowy)/ Poli(kwas akrylowy)/Ag na skutek działania 

promienienia o długości fali 350 nm PVAl pełni funkcję donora elektronów, natomiast 

poli(kwas akrylowy) odpowiada za ochronę przed zbyt szybkim wytworzeniem nanocząstek 

Ag w wyniku termicznej redukcji [24]. Wbudowanie nanocząstek srebra do matrycy 

polimerowej z poli(alkoholu winylowego) w ilości poniżej 1% wagowego już wywołuje 

zmiany  we właściwościach mechanicznych oraz termicznych kompozytu. Stabilność 

termiczna kompozytu zawierającego 0,73% wagowych nanocząstek Ag wzrosła o 40 °C, 

natomiast temperatura zeszklenia Tg o 20 °C. Ponadto Ag w rozmiarach nano przyczynia się 

wyraźnego zaznaczenia granicy plastyczności kompozytu w porównaniu z czystym PVAl, dla 

którego granica ta nie istnieje [28]. 

 Innym sposobem na ochronę tkanki i kości przed infekcją bakteryjną po wszczepieniu 

implantu jest przygotowanie kompozytu polimerowego z gentamycyną, antybiotykiem amino 

glikozydowym. Opisana substancja charakteryzuje się dobrą aktywnością w leczeniu infekcji 

wywołanych bakteriami Gram-ujemnymi. Ponadto, jest ona powszechnie wykorzystywana 

jako implantach jako substancja uwalnia w sposób kontrolowany ze względu na too, iż ma ona 

zdolność do penetracji kości. Jej działanie antybakteryjne przebiega w dwóch etapach: 

• w pierwszym etapie następuje jej transport do wnętrza komóre bakteryjnych przez 

ścianę komórkową oraz błonę cytoplazmatyczną 

• w drugim etapie wiążę się ona z rybosomami i hamuje syntezę białek potrzebnych do 

wzrostu i rozwoju [27]. 

Gentamycyna dodawana jest jako substancja antybakteryjna do materiałów polimerowych 

wykorzystywanych do preparacji biodegradowalnych i bioresorboalnych implantów kostnych: 

PLA, PGA, PLGA oraz ich kompozytów z HAp [27, 28]. 

Lakdawala i in. [27] otrzymali powłoki z PLA i gentamycyny, które następnie nakładano na 

metalowe kształtki poprzez rozpuszczenie PLA w acetonie, antybiotyku w wodzie i 

wymieszaniu ze sobą dwóch roztworów w stosunku 0,8 PLA:0,2 gentamycyna. Uzyskane 

powłoki nanoszono następnie poprzez natryskiwanie aerozolem na kształtki metaliczne. 

Uwalniane gentamycyny z kompozytu w warunkach in-vitro następowało przez 28 dni. 

Natomiast Baro i in [28] badali uwalnianie leku z kompozytów w postaci TCL-DLPLA oraz 

HAp-DLPLA w warunkach in-vivo oraz in-vitro. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdzono, że antybioty w warunkach in-vivo zostaje uwolniony z kompozytu na skutek 

rozpuszczenia gentamycyny i jej dyfuzji do środowiska. Ponadto dodatkowe zabezpieczenie 
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kompozytów poprzez powleczenie PLA-200 pokazało, iż gentamycyna dyfunduje przez pory 

oraz dodatkową powłokę z PLA. Organizm oraz bezpośrednie otoczenie implantu pozytywnie 

reaguje na wszczepiony kompozyt zawierający antybiotyk, a procesy regeneracyjne i tworzenie 

nowych komórek tkanki kostnej następuje w niedługim czasie [28]. 
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