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Streszczenie. Podłoże, na którym osadzane są komórki, stanowi jeden z krytycznych 

elementów decydujących o odbudowie tkanki. Często wykorzystuje się materiały 
biodegradowalne, które zanikają w czasie, a ich miejsce zajmuje odbudowująca się tkanka. 
Otrzymanie podłoża o odpowiednich cechach, tj. architektura, wła ciwo ci mechaniczne, jest 

determinowane doborem wła ciwego materiału oraz metody wytwarzania rusztowania. Celem 

pracy było wykonanie podłoży z polilaktydu (PLA) oraz polihydroksyalkanianu (PHA) przy 
użyciu metody formowania ze stopu oraz ocena struktury podłoży przed i po procesie 

degradacji materiału. 
Do wytworzenia porowatych podłoży wykorzystano dwa polimery biodegradowalne (PLA 

i PHA) oraz dwa rodzaje porogenu: sacharozę i chlorek sodu. W wyniku różnych kombinacji 
zastosowanego materiału oraz porogenu, wytworzono 4 typy rusztowań. Polimer 
z porogenem wymieszano w stosunku wagowym 4:1. 

Mieszaninę granulatu polimeru oraz porogenu umieszczano w metalowej formie, 

podgrzewano do temperatury 135ºC, wygrzewano przez 10 minut, a następnie prasowano pod 

ci nieniem 10 barów. Otrzymane próbki w kształcie walców pocięto na krążki o rednicy 
10 mm i grubo ci 1-2 mm, a następnie umieszczono w gorącej wodzie na czas 5 minut, w celu 
wypłukania porogenu. Dla każdego rodzaju rusztowania wytworzono 3 próbki. 

Następnie, wyznaczono gęsto ć pozorną oraz porowato ć otwartą otrzymanych podłoży 

metodą hydrostatyczną oraz oceniono strukturę przy użyciu mikroskopu stereoskopowego 
SteREO Discovery V8. Dla każdego poru zmierzono: rednicę krótszą (d1) oraz dłuższą (d2) 

i obliczono rednicę zastępczą (dz), jako rednią z obu tych rednic; współczynnik kształtu (ϕ) 

(stosunek rednicy dłuższej do krótszej) oraz pole powierzchni. Przeprowadzono analizę 
statystyczną rozkładu wielko ci porów poprzez utworzenie histogramów dla badanych 

parametrów. Po wstępnej obserwacji struktury, podłoża poddano procesowi degradacji 
poprzez ich inkubację w roztworze Ringera w temperaturze 37ºC przez okres 5 miesięcy. 
Przebieg procesu degradacji badano poprzez pomiar zmiany masy podłoży, zmiany 

przewodno ci płynów inkubacyjnych oraz ponowną ocenę struktury. 

Zastosowanie chlorku sodu jako porogenu skutkowało uzyskaniem porów o bardziej 
zróżnicowanych warto ciach rednicy zastępczej, w zakresie 100-1300 μm. Wykorzystanie 

sacharozy pozwoliło na otrzymanie rusztowań o rozkładzie rednicy porów zbliżonym 
do rozkładu Gaussa, z przewagą porów o rednicy w zakresie 400-700 μm. 
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