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1. WSTĘP 
 

Technologie przyrostowe (Additive Manufacturing – AM) posiadają przewagę nad 
konwencjonalnymi technologiami wytwórczymi ze względu na swobodę kształtowania 
skomplikowanych geometrii, oszczędność materiału oraz krótki czas od projektu do 
wytworzenia, zwłaszcza pojedynczych przedmiotów. Spośród technologii przyrostowych 
(AM), szczególne znaczenie stanowią technologie oparte na proszkach metali. Dobrze 
rozpoznane stopy tytanu są powszechnie stosowane do wytwarzania implantów, ze 
skomplikowaną strukturą porowatą umożliwiającą przerost tkanek kostnych [1]. Łącząc 
wartości wytrzymałości specyficznej stopów magnezu odpowiadające właściwościom tkanek 
kostnych oraz zdolność do resorpcji, dostrzeżono perspektywę badań tego materiału w 
technologiach przyrostowych.  

Bakterie Staphylococcus aureus, oraz Pseudomonas aeruginosa są jedną z najczęstszych 
przyczyn występowania przewlekłego zapalenia kości [2]. Pacjenci z zaburzeniami systemu 
immunologicznego, oraz w trakcie inwazyjnych zabiegów chirurgicznych, są szczególnie 
narażeni na infekcje wywołane tymi bakteriami. P. aeruginosa wykazuje wysoką tendencję 
do formowania biofilmu. Biofilm, może tworzyć się nie tylko na żywych tkankach, ale 
również na wszczepach takich jak implanty, stenty, itp. [3]. 

Celem pracy było przeanalizowanie uzyskanego materiału w technologii laserowej 
mikrometalurgii (SLM), pod kątem skłonności formowania biofilmu przez szczepy 
P. aeruginosa, na powierzchni wyprodukowanych próbek. 

 
2. MATERIAŁ I METODY 

 
Wyprodukowano 6 próbek o średnicy 6,2 mm i wysokości 4 mm (Rys. 1a) z proszku stopu 

AZ31, w technologii laserowej mikrometalurgii za pomocą urządzenia ReaLizer SLM50 [4].  
Do zawiesiny szczepu bakterii P. aeruginosa ATCC15442 o gęstości 3x108komórek/ml, 

wprowadzono wyprodukowane próbki. Próbki te inkubowano w temp. 37°C przez 24h, a 
następnie wytrząśnięto w celu obliczenia ilości komórek bakteryjnych zasiedlających 
analizowane próbki. Uzyskane wyniki dodatkowo potwierdzono obserwacją wizualną za 
pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) (Rys. 1b). 
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Rys. 1. a) wyprodukowane w technologii SLM próbki walcowe do przeprowadzenia hodowli, b) 

Biofilm P. aeruginosa, na powierzchni wyprodukowanych próbek, SEM. 
 

3. WYNIKI 
 

Otrzymane wyniki wskazują na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na analizowany 
materiał ze względu na wysoką tendencję szczepu bakterii P. aeruginosa do tworzenia 
biofilmu na powierzchni stopu AZ31, uzyskanego w technologii SLM. 

Ilość kolonii bakteryjnych w utworzonym biofilmie na powierzchni próbek, wynosiła 
średnio 5,42x109 (±5,54x109). W porównaniu do analogicznych badań, przeprowadzonych na 
skafoldach wyprodukowanych w technologii SLM ze stopu Ti-6Al-7Nb, zliczonych kolonii 
było niemal 200x więcej [4]. W przytoczonej pracy, wykazano istotny spadek liczby komórek 
tworzących kolonię wskutek zastosowania chemicznej modyfikacji powierzchni, skutkujący 
redukcją o nawet 85%.  
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