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1. WSTĘP 

 
Inżynieria tkankowa to interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystywana w leczeniu 

ubytków tkanek poprzez projektowanie i produkowanie rusztowań komórkowych 
(skafoldów). Skafoldy zasiedlone komórkami to materiały kościozastępcze o zróżnicowanej 
strukturze, których celem jest uzupełnienie ubytku kostnego, powstałego na skutek urazu lub 
procesu chorobowego. Aktualnie w rekonstrukcji kości stosowane są materiały metalowe, 
ceramiczne, polimerowe i kompozytowe. Podstawową cechą, którą muszą spełniać wszystkie 
typy materiałów przeznaczonych do implantacji jest biokompatybilność, która umożliwia 
wytworzenie połączenia na granicy implant-tkanka bez wywoływania reakcji alergicznych 
i cytotoksycznych [1].Zaprojektowanie podłoża spełniającego podane funkcje wymaga 
kształtowania szeregu właściwości obejmujących fizycznei chemiczne cechy stosowanego 
biomateriału oraz wybór odpowiedniej struktury przestrzennej [2,3].W niniejszym 
opracowaniu przedstawiono wyniki badań własności biologicznych,formowanych 
przestrzennie strukturz polilaktydu. 

 
 
2. MATERIAŁ I METODA 

 
Do budowy trójwymiarowych rusztowań (Rys.1a) wybrano biodegradowalny oraz 

biokompatybilny materiał polimerowy PLA (polilaktyd), który następnie przetworzono przy 
użyciuurządzenia REP-RAP [4]. Obraz wytworzonej próbki uzyskany w wyniku analizy za 
pomocą tomografii technicznej przedstawiono na rysunku 1 b,c. 

 

 
Rys.1. a) Obrazwytworzonej struktury skafoldu, b) Analiza za pomocą CT - przekrój 2D, 

c) Rekonstrukcja CT – widok 3D 
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Zastosowanie technologii addytywnych do wytwarzania skafoldówgwarantuje dowolność 
kształtowania geometrii struktur i zapewnia powtarzalność procesu. Konstrukcja rusztowania 
powinna umożliwić adhezję i rozpłaszczenie się komórek w pierwszym etapie hodowli oraz 
dalszy wzrost i utworzenie w pełni funkcjonalnej tkanki. W celu weryfikacji przydatności 
wytworzonych struktur do zastępowania powstałych ubytków tkanek kostnych, a przede 
wszystkim określenia stopnia adhezji komórek do powierzchni, przeprowadzone zostały testy 
in vitro z udziałem linii prawidłowych ludzkich osteoblastów hFOB 1.19, pochodząca 
z kolekcji  ATCC CRL-11372 (Amerykańska Kolekcja Hodowli Komórek). 

Ocenę wizualną rozwoju hodowli prowadzono na podstawie obserwacji mikroskopem 
świetlnym (LM), natomiast bioakceptowalność testowanych struktur potwierdzano poprzez 
obserwację wzrostu komórek na badanych materiałach za pomocą skaningowego mikroskopu 
elektronowego (SEM). 
 
 

3. WYNIKI 
 

Analiza mikroskopowa powierzchni struktur PLAinkubowanych w obecności 
osteoblastów przez 30 dni ujawniła, że wytworzone próbki charakteryzuje wysoką zdolność 
do adhezji komórek (Rys.2).  

 

 
Rys.2. Komórki osteoblastów po 30 dniowej inkubacji na powierzchniach 

skafoldówpolimerowych, SEM 
 
W trakcie obserwacji ujawnione zostały pojedyncze komórki, a miejscami także 

niewielkie grupy komórek, zasiedlające wnętrze próbek.Badania wykazały wysoką 
biokompatybilność skafoldów polimerowych wytworzonych w opisywanej technologii 
przyrostowej bazującej na urządzeniu REP-RAP. 
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