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1.WSTĘP 
 

W dobie rozwoju inżynierii biomateriałów w tym inżynierii powierzchni, koniecznym staje 
ocena bioreaktywności materiału w kontakcie z żywym organizmem. W pracy szczególną 
uwagę poświęcono silikonowej protezie głosowej Provox2, która jest jedną z najczęściej 
stosowanych w Polsce. Stosuje się ją po całkowitej laryngektomii krtani. Wszczepialna proteza 
głosowa Provox2 ma na celu polepszenie komfortu pacjenta i szybszą naukę mowy. 

 
 

2. ZAKRES PRACY 
 

Celem pracy było przeprowadzenie badań zwilżalności warstwy wierzchniej oraz 
oznaczenie swobodnej energii powierzchniowej dwóch protez głosowych Provox2 różniących 
się rozmiarem (wg oznaczeń producenta: 6 i 12,5). Protezy przechowywano w roztworze soli 
fizjologicznej (0,9% NaCl), w temperaturze 40°C, przez okres 122 dni (średni czas 
przebywania w ciele pacjenta protezy). W badaniach wykorzystano metodę oznaczania 
swobodnej energii powierzchniowej materiału protezy głosowej na podstawie modelu 
obliczeniowego Owens'a-Wendt'a [1], wymagającego zastosowania dwóch cieczy, na potrzeby 
tej pracy: wody destylowanej i dijodometanu. W oparciu o uzyskane wyniki badań podjęto 
próbę oceny zmiany bioreaktywności [2] protezy głosu, w aspekcie jej bezpiecznego 
przebywania w organizmie, z uwagi na możliwość zmiany parametrów fizycznych i ryzyko 
osadzania bakterii wywołujących stany zapalne, przez które istnieje konieczność częstego 
czyszczenia protezy, a nawet jej wymiany. 
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3.WYNIKI 

 
Efektem zrealizowanych badań było otrzymanie wartości kąta zwilżania powierzchni protez 

głosowych Provox2. Przykładowe zdjęcia kropli wody destylowanej oraz dijodometanu 
naniesionych na powierzchnię implantu przedstawiono na rysunku 3.1. 

 

 
Rys.3.1. Zdjęcie kropli wody destylowanej (po lewej) i dijodometanu (po prawej) na powierzchni protezy 

 
Z otrzymanych wartości z pomiarów kąta zwilżania wyliczono wartości swobodnej energii 

powierzchniowej na podstawie modelu obliczeniowego Owens’a-Wendt’a, a także wykonano 
wykresy Zismana, które posłużyły do oceny bioreaktywności protez (rys.3.2.). 

 

 
Rys.3.2. Wykres Zismana dla  Provox 2 6.0 (po lewej) i Provox2 12.5 (po prawej) po 122 dniach inkubacji 

 
 

4. WNIOSKI 
 
Powierzchnie protez Provox2 o rozmiarze 6.0 i 12.5 wykazują charakter silnie hydrofilowy, 

co sprzyja adhezji komórek. Wzrost wartości krytycznej energii powierzchniowej obu 
badanych protez głosowych Provox2 skutkuje adhezją mikroorganizmów i wzrostem 
bioreaktywności. Zmiany wartości kąta zwilżania oraz swobodnej energii powierzchniowej 
mogą służyć do oceny wpływu środowiska wodnego na zmiany właściwości warstwy 
wierzchniej protezy oraz postępu procesu degradacji.  
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