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Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań obej-
mujące próbę dostosowania przyrostowej technologii 

selektywnego łączenia ziaren proszku do wytwarzania indy-
widualizowanych ceramicznych uzupełnień ubytków kostnych 
w oparciu o syntetyczny hydroksyapatyt. W dobie intensywne-
go rozwoju nowoczesnych technologii wytwórczych pojawia się 
coraz więcej możliwości wykorzystania ich szerokich możliwości 
w medycynie, szczególnie z uwagi na zapewnienie precyzyjnego 
odwzorowania anatomii pacjenta w oparciu o dane pochodzące 
z  obrazowania medycznego. Przyrostowe wytwarzanie znala-
zło już zastosowanie w  wytwarzaniu trójwymiarowych modeli 
fizycznych umożliwiających szczegółową analizę skomplikowa-
nych przypadków oraz służących do planowania i symulacji ope-
racji w  celu zmniejszenia ryzyka oraz skrócenia czasu trwania 
zabiegu. Znane są również przypadki przeprowadzenia implan-
tacji z  wykorzystaniem indywidualizowanych implantów. Naj-
częściej wykorzystywanym materiałem w  takich przypadkach 
są stopy tytanu, co niesie liczne ograniczenia: brak dopasowa-
nia własności mechanicznych, brak degradacji czy niepożądane 
reakcje obronne organizmu. Z tego powodu nieustannie trwa-
ją badania nakierowane na wytwarzanie bioakceptowalnych 
i  biodegradowalnych materiałów, które posłużą wytwarzaniu 
czasowych konstrukcji wspomagających odbudowę naturalnej 
tkanki w  miejscach ubytków. Niniejszy artykuł prezentuje me-
todę wytwarzania oraz przygotowania wszczepów z  zastoso-
waniem biomateriału ceramicznego. W  ramach prowadzonych 
badań wykonano analizę oraz dobrano odpowiednie materiały, 
parametry procesowe i  przeanalizowano ich wpływ na jakość 
wytwarzanych modeli. Otrzymany w  przygotowanej metodzie 
materiał do zastosowań medycznych poddano testom in vitro, 
w celu weryfikacji właściwości biologicznych.
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Abstract 

The paper presents the method and results comprising ad-
justment of the incremental technology of selective connec-

tion of the powder particles. It is used for the manufacturing 
of ceramic restorations of individualized bone defects based on 
synthetic hydroxyapatite. In the era of intensive development 
of modern technologies of manufacturing, there are more and 
more opportunities to use their extensive capabilities in med-
icine, particular by the precise mapping of the patient’s anat-
omy based on data from medical imaging. Incremental manu-
facturing has already found application in the manufacture of 
three-dimensional physical models enabling a detailed analysis 
of complicated cases and used for planning and simulation of 
operations to reduce the risk and duration of treatment. There 
are also known some cases of carrying out the implantation 
with the use of individualized implants. The most commonly 
used material in such cases are titanium alloys which cause many 
restrictions i.e., no matching of mechanical properties, lack of 
degradation or adverse reactions of the body’s defenses. For 
this reason, many research is being continuously conducted fo-
cusing on manufacturing bioacceptable and biodegradable ma-
terials, which will be used in manufacture of temporary struc-
tures supporting the restoration of the natural tissue in places 
of cavities. This paper presents a method of manufacturing and 
preparing implants using ceramic biomaterial. In this study, ap-
propriate materials as well as process parameters have been 
chosen and their impact on the quality of the generated models 
was analyzed. Obtained material for medical use has been test-
ed in vitro to verify biological properties.

Key words: incremental technologies, tissue engineering, cera-
mic materials, hydroxyapatite
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Wstęp

Intensywny rozwój technologii przyrostowych zauważalny 

jest w  rozmaitych dziedzinach przemysłu i usług, zapewniając 

niemalże nieskończone możliwości aplikacyjne, poczynając od 

indywidualnie projektowanych przedmiotów codziennego użyt-

ku, a  kończąc na funkcjonalnych częściach wykorzystywanych 

w  przemyśle samochodowym czy lotniczym. Możliwości do-

starczania wysoko skomplikowanych geometrycznie wyrobów 

oraz wykorzystania danych pochodzących z  obrazowania me-

dycznego skierowały rozwój badań na zastosowania medyczne. 

Wdrożenia technologii przyrostowych do aplikacji medycznych 

jest zadaniem wysoce złożonym, z  którego wynika interdyscy-

plinarne podejście oraz konieczność bardzo dobrej znajomości 

inżynierii oraz medycyny, jak również ścisłej współpracy pomię-

dzy lekarzami i  inżynierami. Nieprawidłowe funkcjonowanie, 

całkowita lub częściowa utrata funkcji narządu lub tkanki w wy-

niku urazu czy choroby jest obecnie jednym z  najważniejszych 

problemów zdrowia publicznego.

Z uwagi na kombinację wysokiej wytrzymałości mechanicz-

nej, twardości, łatwości wytwarzania, dobrej odporności koro-

zyjnej wyróżnić należy grupę materiałów metalicznych, które 

są biomateriałami najczęściej wykorzystywanymi w  produkcji 

implantów ortopedycznych ze względu na możliwość przeno-

szenia naprężeń mechanicznych, a  tym samym przywrócenie 

funkcji życiowych. Biomateriały metaliczne znajdują zastoso-

wanie jako tymczasowe implanty (m.in. płytki mocujące, śruby, 

druty) pełniące funkcje stabilizacji złamań przez określony czas, 

aż tkanka ulegnie całkowitemu odtworzeniu, wtedy implant 

zostaje usunięty, jak również stałe implanty zastępujące części 

ciała, spełniające swoją rolę do końca życia pacjenta (np.: takie 

jak endoprotezy stawu biodrowego, kolana, barku czy łokcia). 

Implanty, jak również inne elementy konstrukcyjne, mogą 

ulec zniszczeniu wywołanemu zbyt wysokimi obciążeniami 

mechanicznymi, w  wyniku nadmiernego tarcia czy degradacji 

korozyjnej. Kombinacja elektrochemicznego procesu korozji 

oraz cyklicznego obciążenia mechanicznego może przyspieszyć 

uwalnianie cząstek i  jonów metali, co prowadzi do przedwcze-

snego uszkodzenia implantu i  konieczności reimplantacji [1-2]. 

Ponadto, degradacja metalicznych implantów wewnątrz ciała 

ludzkiego może nie tylko naruszyć integralność materiału, lecz 

także stwarzać problemy zgodności biologicznej, takie jak reak-

cje infekcyjne lub alergiczne, co prowadzi do przedwczesnego 

usuwania implantu. Pozostałości procesu degradacji są szkodli-

we dla tkanek, które stykają się z implantem i mogą przedosta-

wać się do krwiobiegu, odkładać w  narządach, utrudniając ich 

funkcje [3-4]. 

Tak więc pojawia się potrzeba poszukiwania innych biomate-

riałów do wytwarzania implantów, które będą charakteryzować 

się odpornością na zmęczenie i  ścieranie, i  przede wszystkim 

wysoką odpornością na korozję. W przypadku implantów czaso-

wych ważnym aspektem jest również zdolność do biodegradacji 

w organizmie w kontrolowanym tempie, dzięki czemu nie będzie 

konieczności usuwania elementów stabilizacyjnych po zakoń-

czonym procesie regeneracji tkanki. Implanty ceramiczne są 

obiecującym rozwiązaniem dla pacjentów z alergią na materiały 

metaliczne. Wiele rodzajów bioceramiki wykazuje wysokie wła-

ściwości biokompatybilne i bioinercyjne, a dodatkowo ma właści-

wości pobudzania komórek kostnych do rozwoju i  formowania 

funkcjonalnych tkanek [5]. Materiały ceramiczne nie wywołują 

reakcji alergicznych, najczęściej służyły jako pasty stabilizujące 

implanty metaliczne. Badania nad wykorzystaniem ceramiki 

w  medycynie rekonstrukcyjnej mają długą historię, rozpoczęły 

się już w  1892 roku wraz z  implantacją uzupełnienia ubytków 

gruźliczego zapalenia szpiku przeprowadzoną przez Dreesmana 

z wykorzystaniem siarczanu wapniowego [6]. W drugiej połowie 

XX wieku miała miejsce ewolucja cementów ceramicznych na ba-

zie hydroksyapatytu i fosforanów wapnia. Aktualne postępy do-

konywane są wraz z rozwojem produktów inżynierii tkankowej, 

powstawaniem nowych metod wytwarzania czy rozwojem wie-

dzy o wzbogacaniu ceramiki o czynniki wzrostu, leki i hodowle 

komórkowe. Najczęściej wykorzystywane postacie materiałów 

ceramicznych to granulaty, bloki czy formowalne pasty, jednak-

że charakteryzują się niskimi właściwościami mechanicznymi, 

dodatkowy problem stanowią mocowania stabilizujące, które są 

niezbędne w przypadku tego typu struktur. Warto jednak zwró-

cić uwagę, iż takie formy leczenia przynoszą obiecujące efekty 

w  postaci wspomagania i  stymulowania regeneracji ubytków 

kostnych, dlatego też ceramika jest grupą materiałów bardzo 

intensywnie rozwijanych. Potencjał ceramiki jako biomateriału 

wynika bezpośrednio z  jej trwałości chemicznej w  środowisku 

fizjologicznym. Ponadto ceramika może składać się z jonów po-

wszechnie występujących w środowisku fizjologicznym (wapnia, 

potasu, magnezu, sodu, itd.), przez co dostarczać komórkom 

kościotwórczym niezbędnych substancji odżywczych wspoma-

gających ich wzrost. Tak więc, nawet w tych przypadkach, w któ-

rych ceramika może ulegać degradacji długoterminowej, stęże-

nie jonów w sąsiednich tkankach jest łatwo kontrolowane przez 

naturalne mechanizmy regulacyjne organizmu [7-8]. 

Dążąc do zastąpienia implantów metalicznych ceramicznymi 

najważniejszym czynnikiem decydującym będą uzyskiwane wła-

sności mechaniczne. W celu uzyskania materiałów ceramicznych 

o  właściwościach zbliżonych do tkanki kostnej prowadzone są 

liczne badania, w  zakresie metod otrzymywania, modyfikacji 

składów czy struktury materiałowej, a  także nowoczesnych 

metod przetwarzania. Na chwilę obecną całkowita eliminacja 

implantów metalicznych nie jest możliwa zwłaszcza w przypad-

ku wytwarzania implantów stałych, jednakże wraz z rozwojem 

nowoczesnych technologii otwierają się możliwości wytwarza-

nia indywidualizowanych uzupełnień ubytków kostnych w  ob-

szarach nieprzenoszących znaczących obciążeń. Wykorzysta-

nie danych pochodzących z  obrazowania medycznego w  celu 

zaprojektowania i  wytworzenia implantu dopasowanego do 

konkretnego przypadku możliwe jest z wykorzystaniem narzę-

dzi CAx oraz technologii przyrostowych. Ta innowacyjna tech-

nologia wytwarzania w ostatnich latach przeszła rewolucję: od 
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dostarczania modeli pokazowych, fizycznej wizualizacji idei do 

funkcjonalnych prototypów i części maszyn gotowych do użyt-

ku. Podstawową zasadą jest wytwarzanie trójwymiarowych 

wyrobów w  jednym procesie poprzez dodawanie materiału, 

w  przeciwieństwie do klasycznych metod wytwarzania, gdzie 

kształtowanie geometrii odbywa się przez mechaniczne usu-

wanie materiału. Rozwiązanie takie umożliwia wyprodukowanie 

obiektu fizycznego o wysokim stopniu skomplikowania geome-

trii zewnętrznej i wewnętrznej w jednym procesie wytwórczym. 

Obiekty są wytwarzane w  sposób warstwowy na podstawie 

zaprojektowanych w  systemach CAx wirtualnych modeli wy-

robów, które następnie dzielone są na przekroje poprzeczne 

o  charakterystycznej dla urządzenia grubości [9]. W  trakcie 

procesu wytwórczego przekroje te odwzorowywane są kolejno 

materiałem budulcowym. Warstwa po warstwie powstaje goto-

wy produkt. Grupa technologii przyrostowych obecnie składa 

się z  rozmaitych sposobów generowania modeli: od osadzania 

materiału, poprzez fotoutwardzanie, do selektywnego łączenia 

ziaren proszku. Istnieje szeroka gama materiałów powszechnie 

wykorzystywanych i dostosowanych do tego typu wytwarzania, 

równocześnie otwartość wybranych technologii umożliwia po-

szukiwanie i weryfikację możliwości aplikacyjnych dla kolejnych 

materiałów [10]. 

Materiały i metody

Urządzenia, działające w oparciu o zasadę wytwarzania warstwa 

po warstwie, mają unikalne charakterystyki funkcjonowania, 

zróżnicowane procesy wytwórcze oraz niezbędne wymagania 

np. materiał, warunki środowiskowe, temperatura procesu, 

obróbka wykończeniowa modelu. W  celu wytwarzania indywi-

dualizowanych uzupełnień ubytków kostnych z materiałów ce-

ramicznych wybrana została technologia druku przestrzennego 

3DP (Three Dimensional Printing) z wykorzystaniem selektywne-

go łączenia ziaren proszku. Technologia ta została opracowana 

w  Massachusetts Institute of Technology (MIT) w  Cambridge. 

Wybór warunkowany był otwartością technologii pod kątem 

wykorzystywania materiałów niestandardowych bez koniecz-

ności ingerencji w  zasady funkcjonowania urządzenia, dowol-

nością wymiarów wydruku zapewnianą przez dużych rozmiarów 

komorę roboczą, możliwością testowania różnych lepiszczy oraz 

łatwością modyfikacji najważniejszych parametrów procesu. 

Ponadto technologia ta nie wymaga zapewnienia specjalnych 

warunków środowiskowych, sukces procesu zależy od doboru 

odpowiednich materiałów oraz podstawowych parametrów. 

Zasada działania opiera się na nanoszeniu kolejnych warstw 

sproszkowanego materiału na platformę, następnie przy pomo-

cy dysz drukujących dozowane jest ciekłe lepiszcze, łącząc ziarna 

proszku zgodnie z geometrią przekroju poprzecznego modelu. 

Po ukończeniu nakładania lepiszcza, platforma ulega obniżeniu, 

a proces jest powtarzany aż do ukończenia modelu. Niespojony 

proszek zapewnia wsparcie elementów modelu w  trakcie oraz 

po zakończeniu procesu, do czasu w którym model może zostać 

wyciągnięty z urządzenia bez narażenia na uszkodzenie. Budo-

wę urządzenia oraz zasadę działania technologii 3DP przedsta-

wiono na rysunku 1.

W opisanym procesie otrzymywany jest model w tzw. posta-

ci zielonej, cząsteczki proszku połączone są ze sobą czasowo. 

W  celu otrzymania trwałego połączenia konieczne jest prze-

prowadzenie dodatkowych procesów wykończeniowych zmie-

rzających do uzyskania pożądanych własności mechanicznych. 

Najczęstszymi sposobami są metody infiltracji substancjami 

spajającymi, wygrzewanie lub spiekanie.

Wybór materiału ceramicznego motywowany był właściwo-

ściami zapewniającymi skuteczne leczenie i  wspomaganie na-

turalnych procesów osteointegracji, jak również spełnieniem 

wymagań technologicznych procesu wytwórczego. Wśród cera-

micznych materiałów bioaktywnych na uwagę zasługuje grupa 

fosforanów wapnia, która oprócz właściwości osteoindukcyj-

nych, charakteryzuje się podobieństwem w składzie do mineral-

nej fazy tkanki kostnej, jak również zbliżonymi właściwościami 

takimi jak:  biodegradowalność, bioaktywność czy osteoinduk-

cyjność. Ceramika oparta na fosforanach wapnia jest biokompa-

tybilna, łatwo dostępna w postaci syntetycznej, znacząco obniża 

ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych organizmu pacjenta 

i pociąga za sobą mniejsze koszty w porównaniu do tradycyjnych 

metod uzupełniania ubytków kostnych [11-13]. Materiały te moż-

na skutecznie stosować w: chirurgii rekonstrukcyjnej, ortopedii, 

zabiegach dentystycznych, operacjach okolic szczęki i  twarzo-

czaszki, usztywnianiu kręgosłupa i neurochirurgii [14-16].

Liczne doniesienia naukowe potwierdzające wysoką aktyw-

ność osteoindukcyjną spowodowały, iż najczęściej stosowanymi 

w  medycynie rekonstrukcyjnej fosforanami wapnia są: hydrok-

syapatyt (HA), trójfosforan wapnia (β-TCP) i dwufazowy fosfo-

ran wapnia (BCPs) (Rys. 2). 

Komercjalizacja HA oraz β-TCP rozpoczęła się już w  latach 80., 

a BCPs w  latach 90. Od tego czasu podlegały dokładnym bada-

niom, a ich skuteczność była weryfikowana zarówno w testach in 

vitro, jak i in vivo. Z badań wynika, iż HA jest stosunkowo obojętną 

substancją, która w dłuższych badaniach in vivo podtrzymuje swo-

ją formę, a bardziej porowaty β-TCP zwykle ulega biodegradacji 

w ciągu 6 tygodni od jego wprowadzenia do obszaru formowania 

Rys. 1. Budowa oraz schemat i  zasada funkcjonowania urządzenia technologii druku prze-

strzennego 3DP

Źródło: Opracowane na podstawie CustomPartNet.
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tkanki kostnej. Ponadto HA w odróżnieniu od β-TCP charaktery-

zuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Na ogół wykorzy-

stywane są mieszaniny tych materiałów w zmiennych proporcjach 

40-60% w celu uzyskania balansu pomiędzy zdolnością zapewnia-

nia wsparcia mechanicznego oraz zanikaniem zapewniającym 

miejsce dla formowanej naturalnej tkanki kostnej [17-18]. 

Do badań wykorzystano hydroksyapatyt z uwagi na jego do-

stępność w postaci proszku, który spełniał wymagania techno-

logiczne urządzenia. W  przypadku nakładania warstw proszku 

najistotniejszym czynnikiem decydującym o  wyborze proszku 

jest kształt ziaren decydujący o współczynniku płynności takie-

go materiału. Pożądany kształt ziaren powinien być sferoidalny, 

przez co zapewni nakładanie jednolitych, równych warstw, co 

w dalszej kolejności rzutować będzie na jakość wykonania całe-

go modelu. Ponadto wielkość ziaren proszku, z uwagi na grubość 

nakładanych warstw, powinna oscylować w okolicach 30 µm [19]. 

Wykorzystany do zrealizowanych badań proszek HA został pod-

dany analizie za pomocą skaningowego mikroskopu elektrono-

wego (rys. 3), a z oddzielonych w analizie sitowej frakcji wyselek-

cjonowano frakcje klasy ziarnowej z przedziału 20-40 µm.

Rys. 3. Obraz SEM dla proszku HA wykorzystanego w badaniach

Źrodło: opracowanie własne.

Przygotowanie próbek

W celu wytwarzania modeli z  wybranego proszku HA prze-

prowadzono dobór niezbędnych materiałów uzupełniających: 

materiał w  postaci proszku, stanowiący agent wiążący, oraz 

lepiszcze dozowane z głowic drukujących. Ponadto przeprowa-

dzono dobór parametrów procesu wytwórczego oraz procesu 

wykończeniowego w  celu optymalizacji otrzymywanych wła-

sności materiałowych i mechanicznych wyrobów. Zastosowane 

parametry zostały dobrane na podstawie badań eksperymen-

talnych, zapewniając optymalne warunki procesu. Wybór warto-

ści parametrów kluczowych opierał się dodatkowo na wynikach 

testów wytrzymałości mechanicznej w warunkach statycznych 

przeprowadzonych na próbkach wytworzonych przy zastosowa-

niu zmiennych parametrów. Najważniejsze parametry proceso-

we zapewniające uzyskanie najlepszych właściwości to: 

• grubość warstwy – parametr ten ma znaczący wpływ na 

dokładność odwzorowania geometrycznego modelu, im 

wyższy tym modele fizyczne mniej odpowiadają modelom 

wirtualnym; dodatkowo parametr ten warunkuje jakość po-

łączeń pomiędzy poszczególnymi warstwami, a tym samym 

wytrzymałość modeli w kierunku prostopadłym do kierun-

ku nakładania warstw; przy wyborze uwzględniono również 

wielkość ziaren proszku i na podstawie przeprowadzonych 

testów wybrano wartość – 100 µm; 

• wskaźnik saturacji dla skorupy oraz rdzenia – parametry te wa-

runkują jakość połączenia ziaren proszku w ramach jednej war-

stwy, jak również pomiędzy warstwami, przy wyborze należy 

kierować się charakterystyką reakcji proszek-lepiszcze oraz 

przyjętą grubością warstwy; w ramach urządzenia, na którym 

przeprowadzano testy oprogramowanie rozróżnia poziom 

nasączania w zależności od tego, czy lepiszcze dozowane jest 

w ramach powłok zewnętrznych modelu, czy wnętrza mode-

lu, rdzeń modelu nasączany jest w sposób oszczędzający ilość 

zużytego lepiszcza, z uwagi na powyższe poziomy tych wskaź-

ników ustalono odpowiednio na 100% i 200%; 

• czas odparowania lepiszcza – parametr o  kluczowym zna-

czeniu w  odniesieniu do możliwości skutecznego wycią-

gnięcia modeli i  poddania ich dalszym obróbkom, czas od 

zakończenia procesu wytwórczego wpływa na stopień od-

parowania wody z modelu, tym samym na trwałość wiązań 

pomiędzy cząsteczkami proszku; optymalny poziom para-

metru to 24 h.

Próbki do dalszych badań przygotowane zgodnie z opisanymi 

powyżej ustaleniami zostały poddane procesom obróbki po-

procesowej w celu nadania im właściwości docelowych. Po od-

parowaniu w komorze drukarki modele oczyszczono z niezwią-

zanego proszku sprężonym powietrzem, a następnie poddano 

procesowi spiekania. W tym przypadku, również przeprowadzo-

no badania zmierzające do ustalenia odpowiedniego przebiegu. 

W zależności od tempa zmian temperatury modele mogły ulec 

deformacji, a  temperatura maksymalna wpłynąć znacząco na 

przemiany fazowe hydroksyapatytu i jego rozpad. Wybrany pro-

fil spiekania zapewniający podwyższenie właściwości mecha-

nicznych, przy zachowaniu zaprojektowanej geometrii o  kon-

trolowanym skurczu, a także minimalizację przemian fazowych 

materiału bazowego, przedstawiono na rysunku 4.

Fosforany 
Wapnia

Ubogi w wapń 
apatyt 
CDA

Hydroksyapatyt
HA 

Ca10(Po4)6(OH)2

Beta fosforan wapnia trzy  
β-TCP

Ca3(PO4)2

Dwufazowy fosforan wapnia 
BCPs

Mieszanki HA i β-TCP
w różnych proporcjach

Rys. 2. Podział fosforanów wapnia ze względu na skład chemiczny

Źródło: M. Rusińska [19].



Inżynier i Fizyk Medyczny         5/2016          vol. 5 285

technologie / technologiesartykuł naukowy / scientific paper

W dalszej części pracy materiał przetworzony za 

pomocą opisanej powyżej metody nazwano HA3DP. 

W kolejnym etapie został poddany badaniom mającym 

na celu określenie jego przydatności do zastosowań 

w medycynie rekonstrukcyjnej. W celu przeprowadza-

nia badań porównawczych oraz poszerzenia możliwo-

ści zastosowań, w  ramach prac przygotowano mody-

fikację otrzymanego materiału o  kwas polilaktydowy 

(PLA) poprzez impregnację próżniową umożliwiającą 

wniknięcie i krystalizację PLA w porowatych próbkach 

HA. Dalszej analizie poddano dwa przygotowane typy 

materiałów. Procedury wytwarzania materiałów opi-

sanych przedstawiono schematycznie na rysunku 4.

Wyniki badań

Przygotowane zgodnie z  opisaną metodą dwa typy 

próbek na bazie hydroksyapatytu poddano badaniom 

weryfikującym możliwość zastosowania ich do wytwa-

rzania zindywidualizowanych uzupełnień tkanek kost-

nych. Przy analizie uwzględniono trzy najważniejsze 

charakterystyki warunkujące skuteczność stosowania takich 

materiałów w regeneracji uszkodzeń układu szkieletowego, wy-

niki zaprezentowano na rysunku 5. 

Analiza topografii i struktury wewnętrznej

Struktura fizyczna bioceramiki reprezentowana jest przez topo-

grafię powierzchni oraz jej porowatość. Chropowate powierzch-

nie sprzyjają przyczepianiu i namnażaniu komórek, jak również są 

odpowiedzialne za zapoczątkowanie procesu formowania kości. 

Kontrolowana makroporowatość sprzyja wrastaniu komórek we-

wnątrz oraz formowaniu systemów naczyniowych, natomiast 

mikroporowatość stanowi miejsce przyczepiania pojedynczych 

komórek, umożliwia przenikanie wszczepu płynami ustrojowymi 

oraz zwiększa jego bioaktywność. Cecha ta również stanowi narzę-

dzie do manipulacji tempem degradacji materiału w  organizmie. 

Dodatkowo jest czynnikiem wspomagającym wewnętrzną osteo-

genezę niektórych fosforanów wapnia. W mikroporach uwięzione 

zostają i koncentrują się proteiny, które w kontakcie z niezróżnico-

wanymi komórkami wywołają ich różnicowanie [20-22].

Analiza topografii przygotowanych materiałów została prze-

prowadzona z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej, wery-

fikacja struktury wewnętrznej przeprowadzona została za po-

mocą tomografii komputerowej, a wyniki przedstawione są na 

zdjęciach na rysunku 6.

Charakterystyczne dla przygotowanej metody jest wytwa-

rzanie modeli poprzez łączenie ziaren proszku, o  jakości prze-

tworzonego materiału stanowi zatem liczba i  jakość połączeń 

pomiędzy ziarnami. Przeprowadzona analiza materiałowa wyka-

zała znaczące połączenie ziaren proszku dla próbek HA3DP z za-

chowaniem wysokiej mikroporowatości wewnętrznej. W  przy-

padku materiału HA3PD+PLA porowatość znacząco spadła 
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Rys. 4. Cykl procesu spiekania dobrany do spiekania próbek wytwarzanych z HA technologią 3DP

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Schemat przygotowania materiałów: HA3DP, HA3DP+PLA

Źródło: M. Rusińska [19].

Rys. 6. Wyniki analizy SEM dla: HA3DP (a), HA3DP+PLA (b), analiza CT (c)

Źródło: opracowanie własne.
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wskutek wypełnienia pustych przestrzeni przez PLA, jednakże 

był to zabieg zaplanowany z uwagi na szybsze tempo degradacji 

tego materiału w organizmie, a tym samym stopniowe odsłania-

nie porowatości i przestrzeni komórkom. 

Analiza własności mechanicznych 

W celu uzupełnienia ubytków tkanek kostnych konieczne jest wy-

korzystywanie materiałów zdolnych do przenoszenia naturalnych 

obciążeń występujących w zastępowanych tkankach w celu pod-

trzymania pełnionych funkcji oraz stymulacji komórek kostnych 

do nowej w pełni funkcjonalnej kości. Opisywane materiały zosta-

ły przetestowane pod kątem wytrzymałości na ściskanie zgodnie 

z normą PN-EN 658-2:2002. Biorąc pod uwagę anizotropię własno-

ści mechanicznych próbek wytworzonych technologią warstwową, 

próbki zostały przygotowane zgodnie z poniższym rysunkiem. 

Otrzymane wyniki badań potwierdziły, iż testowane materia-

ły mogą znaleźć zastosowanie w uzupełnianiu ubytków kostnych 

dla tkanek, które nie są poddawane znacznym obciążeniom me-

chanicznym. Porowatość materiału oraz charakter procesu pro-

dukcyjnego wpływają znacząco na uzyskane wartości wytrzyma-

łości mechanicznej, które przedstawiono w poniższej tabeli 1.

Tabela 1. Porównanie wytrzymałości mechanicznej

 Rodzaj materiału Naprężenie  
ściskające (σc) 

Zastępczy Moduł 
Young’a 

HA3DP 58 MPa 5,1 GPa

HA3DP+PLA 84 MPa 8,9 GPa

Źródło: Opracowanie własne.

Niska odporność na obciążenia ściskające nie dyskredytu-

je materiałów w  ramach terapii regeneracji tkanek i  mogą być 

stosowane z  powodzeniem w  wybranych przypadkach. Głów-

ną funkcją opracowanych materiałów i wytworzonych struktur 

może być czasowe wsparcie uszkodzonych struktur kostnych 

i wspomaganie procesów naturalnej odbudowy tkanek. 

Analiza właściwości materiałowych 

Najważniejszym badaniem w ramach prac nad nowymi materia-

łami była weryfikacja otrzymanych właściwości biologicznych. 

Domieszki materiałów pomocniczych, proces technologiczny, 

obróbka cieplna, impregnacja, obróbka mechaniczna mogły 

wpłynąć negatywnie na właściwości biologiczne hydroksyapa-

tytu. W  celu analizy wpływu zastosowanych modyfikacji prze-

twarzanych materiałów na ich zastosowanie w  aplikacjach 

medycznych przeprowadzono testy in vitro z  udziałem kolonii 

komórek, fibroblastów mysich – BALB/3T3. Przeprowadzone 

Kierunek nakładania 
warstw

ORIENTACJA POZIOMA

Kierunek nakładania 
warstw

ORIENTACJA PIONOWA

Rys. 7. Schemat pozycjonowania próbek względem kierunku nakładania warstw, 

próbka testów ściskania

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 8. Hodowle komórkowe w dołkach testowych po 72 godzinach inkubacji z badanymi materiałami: HA3DP (a) i HA3DP+PLA (b)

Źródło: opracowanie własne.
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badania cytotoksyczności umożliwiły określenie sposobu od-

działywania materiałów na żywotność i rozwój komórek.

Oba materiały wykazały pozytywne efekty w  krótkim prze-

dziale czasowym. Przyrost liczebności populacji w  porówna-

niu do próby testowej wyniósł w  trakcie 72 godzin aż 17% dla 

HA3PD oraz 9% dla HA3DP+PLA. Słabszą aktywność wykazał 

materiał impregnowany PLA, jednakże fakt ten wynika z  jego 

właściwości, jest biotolerowalny i degradowalny, natomiast nie 

wykazuje bioaktywności w przeciwieństwie do hydroksyapaty-

tu. W trakcie degradacji polimeru wzrośnie aktywność odsłania-

nej ceramiki, co w dłuższym okresie czasu będzie mieć znaczący 

wpływ na tempo namnażania komórek.

W ramach badań wykonano także analizę mikroskopową pró-

bek w  celu oceny: liczby komórek, ich morfologii, namnażania 

się, a także występowania komórek chorych lub obumarłych. Ba-

dania wykazały bardzo dobrą kondycję komórek zarówno w bli-

skim, jak i dalekim sąsiedztwie krążków testowych, komórki były 

jędrne i kształtne bez objawów obumierania. Ilości obumartych 

komórek w dołkach z testowanymi materiałami nie wskazują na 

ich toksyczne oddziaływanie.

Przeprowadzone testy biologiczne potwierdziły przydat-

ność i skuteczność materiałów w zastosowaniach medycznych. 

Analiza cytotoksyczności nie wykazała negatywnego wpływu 

na rozwój hodowli komórkowych w  sąsiedztwie testowanych 

dysków, a nawet wykazała zwiększoną przeżywalność komórek 

w porównaniu do próby kontrolnej.

Indywidualizowane wytwarzanie 
uzupełnień ubytków kostnych

Przygotowana metoda wykorzystania technologii przyrostowej 

przetwarzania ceramicznych materiałów dedykowanych do wy-

twarzania skutecznych uzupełnień ubytków kostnych dostarcza 

nowe rozwiązanie dla medycyny rekonstrukcyjnej oraz inżynierii 

tkankowej. Proces wytwarzania opiera się na wirtualnym mo-

delu 3D wyrobu. W przypadku modeli anatomicznych za źródło 

posłużyć mogą dane pochodzące z  tomografii komputerowej, 

ultrasonografii czy rezonansu magnetycznego. Z  wykorzysta-

niem specjalistycznego oprogramowania możliwe jest przetwa-

rzanie informacji zebranych w trakcie obrazowania medycznego 

w  celu otrzymania wirtualnego modelu anatomii pacjenta. Na 

podstawie geometrii ubytku oraz wiedzy o zakresie i celu plano-

wanej operacji możliwe jest przygotowanie dopasowanego do 

przypadku uzupełnienia, a następnie wytworzenie go za pomo-

cą druku przestrzennego. Ogólny schemat postępowania przed-

stawiony został na rysunku 9. 

Na schemacie zaznaczono również możliwość zasiedlania 

wytworzonych wyrobów hodowlami komórkowymi w  celu 

zwiększenia szans na szybką i skuteczną regenerację uszkodzo-

nej funkcji organizmu. Podstawowymi filarami współczesnej 

inżynierii tkankowej są hodowle komórkowe rozwijane w labo-

ratoriach na podstawie różnych typów komórek oraz systemy 

ich przenoszenia do organizmów żywych. Inżynieria tkankowa 

obecnie radzi sobie skutecznie z przenoszeniem żywych komó-

rek do wszczepów w  przypadku małych obszarów uszkodzeń. 

Problem pojawia się w przypadku większych urazów, gdzie wy-

stępuje brak możliwości zapewnienia właściwego podłoża, na 

którym mogłyby się zaczepić i  rozmnażać. Przygotowane wy-

roby ceramiczne z uwagi na wykazaną mikroporowatość mogą 

stać się skutecznym narzędziem przenoszenia żywych komórek 

do ciał pacjentów. Zapewniając podłoże do zasiedlenia i rozwo-

ju, jednocześnie pełniące trwale lub czasowo funkcję podpory 

tkanek otaczających ubytek i  przenoszące występujące w  tym 

miejscu obciążenia.

W ramach przygotowanej metody przeprowadzono pilo-

tażowe próby wytworzenia odwzorowania geometrycznych 

Rys. 9. Schemat przygotowania indywidualizowanego uzupełnienia ubytku kostnego z wykorzystaniem technologii druku przestrzennego 3DP

Źródło: opracowanie własne.
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anatomicznych struktur pacjentów na podstawie danych po-

chodzących z  tomografii komputerowej. Zaprezentowany 

poniżej częściowy model żuchwy doskonale prezentuje nowe 

możliwości.
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Rys. 10. Model wirtualny wybranego przypadku struktur kostnych pacjenta 

wraz z  modelem fizycznym wytworzonym w  oparciu o  przygotowaną metodę 

z HA3DP+PLA

Źródło: opracowanie własne.

Zaprezentowany powyżej przykład miał za zadanie jedynie 

weryfikację możliwości wytwórczych nowej metody z uwzględ-

nieniem ograniczeń technologicznych oraz wytrzymałościo-

wych materiału. Bazując na otrzymanych wynikach, możliwe 

jest wytwarzanie uzupełnień tkanki kostnej dopasowanych do 

przypadku. 

Podsumowanie

Potrzeba syntetycznych substytutów kości jest jednym z  waż-

niejszych problemów, z jakimi boryka się współczesna inżynieria 

tkankowa. Głównym celem jest pokonanie ograniczeń poprzez 

dostarczenie wysokiej jakości heterogenicznych przeszczepów 

w  większych ilościach. Ponadto wytwarzanie implantów orto-

pedycznych zdolnych do stymulowania i podtrzymywania natu-

ralnych procesów zachodzących w żywych tkankach, a zwłasz-

cza procesów osteogenezy, osteointegracji oraz formowania 

funkcjonalnych tkanek. Poszukiwanie rozwiązań tych zagadnień 

w ciągu ostatnich lat przyczyniło się do rozwoju wielu alterna-

tywnych metod dedykowanych regeneracji tkanek. Przygotowa-

na metoda indywidualizowanych ubytków kostnych w  oparciu 

o wytwarzanie przyrostowe oraz materiały ceramiczne stanowi 

obiecujący kierunek dalszego rozwoju. Wykazano istniejący po-

tencjał praktycznych aplikacji medycznych. Wytwarzanie pro-

duktów dopasowanych do charakterystyk pojedynczych pacjen-

tów stanowić może skuteczne narzędzie leczenia w sytuacjach 

kiedy konwencjonalne metody leczenia oraz dostępne rozwiąza-

nia nie są wystarczające. Indywidualizowane wyroby medyczne 

mogą pomóc w przypadkach skomplikowanych złamań, resekcji 

lub patologicznych dysfunkcji układu szkieletowego człowieka. 

Równocześnie skutecznie ograniczą one konieczność wykorzy-

stywania autograftów, zmniejszając ryzyko komplikacji i wydłu-

żony czas rekonwalescencji po przeszczepach autogennych.


