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Ogromne mo¿liwoœci w zakresie projektowania,
syntezy i modyfikacji polimerów sprawi³y, ¿e jest to
najbardziej dynamicznie rozwijaj¹ca siê grupa materia³ów o ogromnym znaczeniu i mo¿liwoœciach zastosowañ w technikach biomedycznych [1,2].
Pocz¹wszy od lat z okresu miêdzywojennego
XX w., kiedy to prace Wallace Carothersa przyczyni³y
siê do opracowania poliamidów (potocznie nylonów)
oraz poliestrów, obserwuje siê ci¹g³y rozwój materia³ów polimerowych, wymieniaj¹c polimery o uznanej
renomie i szerokim zastosowaniu jak polistyren, poli(metakrylan metylu), poli(chlorek winylu), a¿ po
wspó³czesne polimery ciek³okrystaliczne, polimery
przewodz¹ce lub nanokompozyty polimerowe. Odkryciem, które otworzy³o drogê do masowego zastosowania polimerów, by³o opracowanie przez Karla Zieglera
i Giulio Nattê w 1951 r. (nagroda Nobla w 1963 r.) katalizatorów, zwanych Ziglera-Natty, które umo¿liwi³y
masow¹ i tani¹ produkcjê polietylenu i polipropylenu z
pochodnych ropy naftowej. Na lata 70. przypad³ rozwój
elastomerów termoplastycznych (segmentowych poliestrów, poliuretanów i poliamidów), materia³ów
o elastycznoœci kauczuków, które mo¿na przetwarzaæ
metodami typowymi dla technologii tworzyw termoplastycznych, czyli przez wtrysk lub wyt³aczanie [3,4].
W pierwszych latach swego rozwoju, polimery
stosowano g³ównie do wyrobu przedmiotów codziennego u¿ytku (niezwyk³¹ kolekcjê wyrobów wykonanych z pierwszej syntetycznej ¿ywicy fenolowo-formaldehydowej mo¿na obejrzeæ w wirtualnym muzeum
na stronie www.bakelitmuseum.de).
* Referat wyg³oszony podczas Zjazdu z okazji 60-lecia Wydzia³u Technologii i In¿ynierii Chemicznej Politechniki
Szczeciñskiej, opublikowany w materia³ach zjazdowych;
przedruk za zgod¹ Autorki i Wydawcy
** Instytut Polimerów Politechniki Szczeciñskiej
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W okresie II Wojny Œwiatowej polimery zaczêto
wykorzystywaæ równie¿ w przemyœle zbrojeniowym.
Poli(metakrylan metylu) (PMMA), czyli szk³o organiczne, inaczej Plexiglas, wykorzystywano np. do produkcji os³on kabin w samolotach. Zauwa¿ono, ¿e organizm osób, które doznawa³y czêstych obra¿eñ od ³ami¹cego siê pleksiglasu, wyj¹tkowo dobrze tolerowa³
PMMA. Obserwacje te zapocz¹tkowa³y erê intensywnych badañ nad przydatnoœci¹ najpierw wymienionego,
a potem wielu innych polimerów do celów medycznych. Dziœ popularny pleksiglas i liczne jego odmiany
stosowane s¹ w technikach medycznych do produkcji
cementów kostnych lub miêkkich hydro¿elowych soczewek kontaktowych (Otto Wichterle i Lim, 1963).
Polimery, dziêki ³atwemu przetwórstwu metodami
wysokotemperaturowego wtrysku lub wyt³aczania i
szerokim mo¿liwoœciom nadawania im ró¿nych kszta³tów (prêtów, rurek, folii itp.) s¹ stosowane do wyrobu
sprzêtu jednorazowego u¿ytku i elementów aparatury
medycznej. Dziêki mo¿liwoœci formowania w³ókien
z niektórych polimerów s¹ one wykorzystywane równie¿ do produkcji materia³ów opatrunkowych, odzie¿y
ochronnej lub nici chirurgicznych. Przyk³ady te pokazuj¹, i¿ polimery skutecznie i z du¿ym powodzeniem
zast¹pi³y tradycyjne materia³y, takie jak szk³o czy metal
w produkcji sprzêtu medycznego i aparatury (rys. 1).
Materia³y polimerowe stosuje siê równie¿ na ogromn¹ skalê do rekonstrukcji (protezowania) tkanek
b¹dŸ ca³ych organów ludzkich. Wiele z nich wykazuje
bowiem wysok¹ biozgodnoœæ i biofunkcjonalnoœæ, co
oznacza, ¿e nie wywo³uj¹ reakcji zapalnych, alergicznych, kancerogennych lub mutagennych.
Dobór odpowiedniego materia³u do protezowania
danej tkanki zale¿y przede wszystkim od czynników
strukturalnych i w³aœciwoœci mechanicznych naturalnych tkanek (twardych i miêkkich, ró¿ni¹cych siê budow¹ anatomiczn¹ i w³aœciwoœciami), gdy¿ inne wy-
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Rys. 1. Przyk³ady wyrobów medycznych z a) polipropylenu, b) poli(chlorku winylu), c) kauczuku siloksanowego

magania stawiane s¹ materia³om do protezowania tkanek twardych, takich jak koœci lub zêby, inne wymogi
zaœ musz¹ spe³niaæ materia³y do protezowania wiêzade³
czy œciêgien. Zestawienie cech biomechanicznych
z anatomicznymi pozwala na projektowanie polimerów
do konkretnych zastosowañ biomedycznych, jak np.
autorska polimerowa czasowa proteza œciêgna opracowana na Politechnice Szczeciñskiej we wspó³pracy
z Pomorsk¹ Akademi¹ Medyczn¹ w Szczecinie (rys. 2)
[5-7].

Rys. 2. Czasowa proteza œciêgien zginaczy palców rêki
opracowana na Politechnice Szczeciñskiej

Materia³y polimerowe, g³ównie polietylen o du¿ej
gêstoœci (HDPE) i du¿ej odpornoœci na œcieranie, stosuje siê szeroko do protezowania uk³adów ruchowych w
protezach stawu kolanowego lub biodrowego. Polimery miêkkie, takie jak kauczuk silikonowy, wykorzystuje
siê do wyrobu protez piersi lub implantów twarzowych.
Niektóre polimery, takie jak w³óknotwórczy poli(tereftalan etylenu) (PET) doskonale nadaj¹ siê do zastosowañ w bezpoœrednim kontakcie z krwi¹ do wyrobu protez naczyniowych, b¹dŸ jako elementy sztucznego serca, gdzie wykorzystywane s¹ równie¿ elastomery poliTOM 11

c)

Rys. 3 Przyk³ady implantów: a) poliestrowej, dzianej
protezy naczyñ krwionoœnych, b) protezy piersi wykonanej z kauczuku siloksanowego, c) protezy stawu kolanowego z elemantami wykonanymi z polietylenu

uretanowe. Polimery te s¹ biostabilne, tzn. nie ulegaj¹
rozk³adowi w œrodowisku ludzkiego organizmu. Przyk³ady niektórych implantów pokazano na rys. 3.
Dynamiczny rozwój farmacji, a szczególnie „opakowañ” do leków nowej generacji spowodowa³ wykorzystanie polimerów do otrzymywania mikrokapsu³ek.
Otoczki polimerowe pozwalaj¹ na dyfundowanie substancji farmakologicznych z okreœlon¹ szybkoœci¹. Polimer mo¿na dobraæ w taki sposób, aby rozpuszcza³ siê
w okreœlonym miejscu przewodu pokarmowego lub te¿
aktywnie reagowa³ na zmiany otoczenia, takie jak temperatura, pH, si³a jonowa lub inne (s¹ to tzw. polimery
programowalne, reaguj¹ce na bodŸce zewnêtrzne). Polimery dziœ to nie tylko „opakowania” œrodków farmakologicznych, to równie¿ ma³e fabryki, w których zamykane s¹ ¿ywe komórki. W tak konstruowanych
biosztucznych narz¹dach mog¹ zachodziæ procesy ¿yciowe i regulacyjne, jak chocia¿by w biosztucznej
trzustce, gdzie w kapsu³ce polimerowej zamkniête s¹
komórki Langerhansa, odpowiedzialne za produkcjê
insuliny. Budowa chemiczna polimeru w takim hybrydowym uk³adzie musi zapewniæ selektywn¹ przepuszczalnoœæ dla sk³adników od¿ywczych dyfunduj¹cych
do wnêtrza mikrokapsu³y, aby umo¿liwiæ regulacjê
w³aœciwego poziomu glukozy oraz pozwoliæ na wydzielanie wyprodukowanej przez komórki insuliny.
Otoczka polimerowa musi byæ jednoczeœnie barier¹
ochronn¹ dla zamkniêtych we wnêtrzu komórek, nie
pozwalaj¹c¹ na oddzia³ywanie z cia³ami odpornoœciowymi pacjenta oraz p³ynami pozakomórkowymi (rys.
4). Zalet¹ biosztucznych organów w postaci mikrokapsu³ek jest mo¿liwoœæ wstrzykniêcia ich pacjentowi dootrzewnowo.
Wa¿n¹ grup¹ polimerów do zastosowañ biomedycznych s¹ polimery biodegradowalne, tj. takie, które
w œrodowisku ludzkiego organizmu ulegaj¹ rozpadowi
do prostych, nieszkodliwych substancji ulegaj¹cych
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Rys. 6. Porowate pod³o¿a polimerowe wymodelowane
zgodnie z anatomicznymi kszta³tami tkanek (nosa,
ucha), zasiedlane komórkami (chondrocytami) w celu
regeneracji tkanki (chrz¹stki).

Rys. 4. a) Zasada dzia³ania biosztucznej trzustki: komórki Langerhansa, umieszczone w mikrokapsu³ce wykonanej np. z hydro¿elu, zdolne s¹ do pobierania substancji od¿ywczych (g³ównie glukozy) z organizmu pacjenta i produkcji insuliny, która jest usuwana na zewn¹trz mikrokapsu³ki; b) mikrokapsu³ki widziane pod
mikroskopem

Rys. 5. Implanty (p³ytki do stabilizacji z³amanych koœci
i wkrêty) wykonane z polilaktydu, ulegaj¹ce bioresorbcji w organiŸmie ludzkim

metabolizmowi (s¹ to materia³y bioresorbowalne). Najwiêksze znaczenie odgrywa polilaktyd i jego pochodne, poliglikolid oraz ich kopolimery, stosowane szeroko w chirurgii, ortopedii lub kontrolowanym uwalnianiu leków (rys. 5).
Polimery biodegradowalne sta³y siê równie¿ w ostatnich latach punktem zainteresowania nowej dziedziny, jak¹ jest in¿ynieria tkankowa. Koncepcja in¿ynierii
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tkankowej polega na wykorzystywaniu polimerowych,
biodegradowalnych rusztowañ, tzw. skafoldów (ang.
scaffolds) do wzrostu i namna¿ania komórek, z których
powstaj¹ potem tkanki. Pozwala to, na razie na etapie
badañ laboratoryjnych, na wytwarzanie sztucznych implantów nosa, ucha lub zastawek serca, gdzie odpowiednio wymodelowane, przestrzenne i porowate pod³o¿a polimerowe w kszta³cie ostatecznej tkanki, wykorzystywane s¹ do wzrostu komórek, np. chondrocytów
buduj¹cych chrz¹stkê (rys. 6) [8]. W miarê wzrostu
i ró¿nicowania komórek, pod³o¿e polimerowe zanika, a
w jego miejsce rozwija siê nowa tkanka.
In¿ynieria tkankowa, jako dziedzina interdyscyplinarna, ³¹czy w sobie nie tylko zdobycze chemii polimerów i medycyny. Pozwala równie¿ na wykorzystywanie
wysoko zaawansowanych technik komputerowych do
projektowania przestrzennego i szybkiego modelowania (ang. rapid prototyping). In¿ynieria tkankowa jest
niew¹tpliwie najbardziej nowatorsk¹ dziedzin¹ zastosowañ polimerów w medycynie, zw³aszcza tych, które
ulegaj¹ bioresorpcji i s¹ pozyskiwane ze Ÿróde³ odnawialnych (surowce pochodzenia roœlinnego lub otrzymywane metodami biotechnologicznymi).
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LABORATORIUM BADAWCZE „Labgum”
Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 147
wa¿ny do 19.07.2009 r.
Laboratorium jest wyspecjalizowane w badaniach wyrobów gumowych oraz surowców i mieszanek
przeznaczonych do ich produkcji, posiada nowoczesn¹ aparaturê badawcz¹, ma wdro¿ony system
zarz¹dzania zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Certyfikat Akredytacji Laboratorium posiada od 1998 r.

LABORATORIUM WYKONUJE BADANIA
wed³ug aktualnych norm krajowych, zagranicznych, UE i miêdzynarodowych ISO
oraz procedur w³asnych w nastêpuj¹cym zakresie:

ZESPÓ£
BADANIA
W£AŒCIWOŒCI
CHEMICZNYCH
ZESPÓ£
BADANIA
W£AŒCIWOŒCI
FIZYCZNYCH

• badania surowców na zgodnoœæ z wymaganiami
• badania wyrobów gumowych stosowanych w kontakcie
z produktami spo¿ywczymi
• analiza sk³adu mieszanek i wulkanizatów pod k¹tem
opracowywania recept, kontroli sk³adu, rozwi¹zywania
problemów technologicznych i eksploatacyjnych
• oznaczanie œladowych iloœci N-nitrozoamin
• identyfikacja wykwitów na powierzchni gumy
• badania w³aœciwoœci termicznych materia³ów
• w³aœciwoœci przerobowe kauczuków i mieszanek
• w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe gumy
• podstawowe w³aœciwoœci fizyczne gumy
twardoœæ, gêstoœæ, elastycznoœæ, œcieralnoœæ
• badanie odpornoœci na dzia³anie cieczy (paliwa, oleje)
• badanie odpornoœci na dzia³anie ciep³a
(przyspieszone starzenie) oraz dzia³anie ozonu
• badanie odpornoœci na dzia³anie niskiej temperatury
• badanie t³umienia i relaksacji

Kierownik Laboratorium Badawczego „LABGUM” – dr in¿. Teresa Kleps; tel. (022) 723-60-2529 wew. 129
Z-ca Kierownika Laboratorium – dr in¿. Ma³gorzata Piaskiewicz; tel. (022) 723-60-2529 wew. 161
fax: (022) 723-71-96, e-mail: t.kleps@ipgum.pl, m.piaskiewicz@ipgum.pl
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