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Streszczenie. Pomimo ciągłego rozwoju inżynierii materiałowej w dalszym ciągu 

najczęściej stosowanymi materiałami na implanty są materiały metalowe. Cechuje je 
niezadowalająca biotolerancja w środowisku organizmu człowieka. Jednakże zachowują one 
w długim okresie cechy zapewniające warunki mechaniczne w obrębie regenerowanych 
tkanek, umożliwiające prawidłowy przebieg procesów naprawczych. Próbę poprawy 
biotolerancji biomateriałów metalowych stanowi naniesienie na ich powierzchnię powłok 
polimerowych. Zastosowanie polimerów biodegradowalnych umożliwia ponadto 
wprowadzenie w okolice regenerowanych tkanek substancji aktywnych zapobiegających 
procesom zapalnym oraz przyspieszających proces leczenia. Powłoki polimerowe na podłożu 
metalowym powinna charakteryzować dobra adhezja. Kinetyka uwalniania substancji 
aktywnych związana z degradacją polimeru uzależniona jest od jego zwilżalności. Procesem 
nieodzownym przed wprowadzeniem implantu do organizmu jest jego sterylizacja. Rodzaj  
i warunki sterylizacji są jednym z czynników wpływających na własności fizyczne powłok 
polimerowych. 

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju sterylizacji na adhezję warstwy 
polimerowej do stopu Ti6Al7Nb oraz zwilżalność powłoki polimerowej. W badaniach 
zastosowano podłoże poddane szlifowaniu na papierze ściernym o ziarnistości 120 oraz 
szlifowaniu i utlenianiu anodowemu w kąpieli na bazie kwasu siarkowego i fosforowego przy 
napięciu 97 V. Proces sterylizacji obejmował sterylizację parową podłoża oraz sterylizację 
polimeru wiązką elektronów o dawce 25 kGy oraz sterylizacje radiacyjną (wiązką elektronów 
o dawce 25 kGy) próbek metalowych z naniesioną powłoką polimerową. W badaniach 
wykorzystano biodegradowalny poli(glikolido-e-kaprolakton) – G-Cap o udziale 
komonomerów 10:90. Powłoki naniesiono na podłoże metalowe metodą zanurzeniową. 

Analiza wyników przeprowadzonych badań nie wykazała korzystnego wpływu sterylizacji 
parowej na adhezję powłoki polimerowej. Najwyższą adhezją charakteryzowały się powłoki 
wytworzone z polimeru poddanego sterylizacji wiązką elektronów. Stwierdzono również 
korzystny wpływ procesu utleniania anodowego na adhezję powłoki polimerowej. Ponadto, 
nie zaobserwowano istotnego wpływu zastosowanych procesów sterylizacji na zwilżalność 
polimeru.  
Podziękowania: Praca jest wynikiem projektu badawczego nr 2015/19/B/ST5/03431 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
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