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1. WSTĘP 
 

 Dzisiejsza generacja trójwymiarowych implantów opiera się na specyficznych 
przestrzennych biokompatybilnych strukturach, tzw. skafoldach. Często wytworzone są one 
z materiałów biodegradowalnych. Jedną z głównych funkcji skafoldów jest wspieranie 
odtwarzania regenerowanej tkanki poprzez umożliwienie adhezji i proliferacji komórek [1,2,3].  
 W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań cytotoksyczności skafoldów 
wytworzonych przysrostowo z polilaktydu. Badania in-vitro obejmowały hodowlę 
fibroblastów. 
 

 
2. Badania in-vitro 

 
 Celem badań biologicznych była ocena biozgodności polimerowych skafoldów. Testy in-
vitro przeprowadzono z udziałem fibriblastów – linii komórkowej pochodzenia ludzkiego. 
Materiał badawczy podzielono na dwie grupy ze względu na architekturę wewnętrzną. Seria 
H440 obejmowała skafaldy z beleczkami o średnicy 451±24 m oraz H600 z beleczkami 
o średnicy 587±39 m. Cytotoksyczność określono w dwóch punkatch czasowych:  
po 24 h i 48 h. Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
Rysunek 1. Wyniki cytotoksyczności 
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 Przeżywalność komórek po 24 h była wysoka, bo wynosiła dla serii H440 94,5%, a dla serii 
H600 – 91,1%. Wyniki te pozwalają stwierdzić, że skafoldy wykazują niską cytotoksyczność. 
Zwiększa się ona jednak po 48 h - przeżywalność komórek maleje w obu seriach i osiąga 
wartość około 67%. 
 
 
3. Wnioski 
 
 Powyższe badania stanowią ocenę jakościową i wykazały pełną biozgodność 
i biokompatybilność skafoldów wytworzonych z polilaktydu w addytywnej technologii 
bioplotowania. 
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