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Nowe elastomery do zastosowañ biomedycznych
Artyku³ stanowi przegl¹d nowych materia³ów elastomerowych znajduj¹cych zastosowanie w medycynie. Szczegó³owo opisano poliuretany oraz poli(sebacynian glicerolu) i jego kopolimery. Podano parametry syntezy nowych materia³ów oraz ich w³aœciwoœci. Zwrócono szczególn¹ uwagê na biokompatybilnoœæ tych materia³ów z tkankami cz³owieka, jak równie¿ na w³aœciwoœci mechaniczne oraz podatnoœæ
na biodegradacjê. Wymienione materia³y s¹ otrzymywane czêœciowo lub w ca³oœci z surowców odnawialnych (kwas sebacynowy, kwas bursztynowy, glicerol, poli(kaprolakton)).
S³owa kluczowe: elastomery termoplastyczne, surowce odnawialne, kwas sebacynowy

Novel elastomers for biomedical applications
This manuscript comprises a review paper on the novel elastomeric materials which can be used in medicine applications. The presented here elastomeric materials were poly(urethanes) and poly(sebacic glycerol) and its copolymers. Herein, the synthesis parameters and properties of new materials have been described. Special attention has been paid on the biocompatibility of those materials to human tissues, as
well as the mechanical properties and biodegradability. In addition, the above mentioned materials were
partially or entirely obtained from renewable raw materials (sebacic acid, succinic acid, glycerol,
poly(caprolactone)).
Key words: thermoplastic elastomers, renewable resources, sebacic acid

1. Wstêp
Zwiêkszaj¹cy siê z roku na rok rozwój biomateria³ów
ulegaj¹cych rozk³adowi w okreœlonym czasie jest œciœle
zwi¹zany z in¿ynieri¹ materia³ow¹, a co za tym idzie,
z opracowaniem i wykorzystaniem w medycynie nowych
materia³ów polimerowych o dok³adnie zaprojektowanych w³aœciwoœciach. W³aœciwoœci fizykochemiczne,
mechaniczne i biologiczne polimerów stosowanych do
produkcji biodegradowalnych implantów mog¹ byæ projektowane poprzez dobór sk³adu i struktury chemicznej
lub przez modyfikacjê znanych biomateria³ów.
Biomateria³y s¹ grup¹ materia³ów o ró¿nym sk³adzie, budowie i w³aœciwoœciach akceptowanych przez
organizm ludzki, przeznaczone przede wszystkim na
implanty i sztuczne narz¹dy.
Biomateria³y stosowane jako implanty, substancje
zastêpuj¹ce lub uzupe³niaj¹ce tkanki narz¹du b¹dŸ jego
czêœci, aby spe³niaæ swoje funkcje powinny charakteryzowaæ siê zgodnoœci¹ biologiczn¹ – biokompatybilnoœci¹
– z tkankami ludzkimi. Maj¹ one za zadanie ³¹czyæ siê
z tkank¹ i sprzyjaæ jej regeneracji. Implanty s¹ bowiem
biomateria³ami umieszczanymi wewn¹trz organizmu
cz³owieka lub pod powierzchni¹ skóry. Ponadto materia³y te – bez szkodliwego wp³ywu na organizm ludzki –
mog¹ byæ wykorzystywane jako œrodki do transportu
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leków o bardzo d³ugim czasie uwalniania. Biomateria³y
nie powinny wiêc wywo³ywaæ stanów zapalnych otaczaj¹cych tkanek, dzia³aæ dra¿ni¹co na tkanki ani oddzia³ywaæ toksycznie na organizm ludzki. Powinny równie¿
byæ bezpieczne w czasie u¿ytkowania i wykazywaæ
wymagan¹ trwa³oœæ [1].
Biomateria³y polimerowe s¹ substancjami, których
cz¹steczki s¹ z³o¿one z cyklicznie powtarzaj¹cych siê
merów jednego lub kilku rodzajów. W odniesieniu do
zastosowañ medycznych mo¿na biomateria³y podzieliæ
na naturalne (bia³ka: kolagen, fibrynogen, jedwab; polisacharydy: celuloza, chityna) i syntetyczne (silikony,
poli(tetrafluoroetylen), poliuretany, polietylen, polipropylen, polimetakrylan metylu, poliamidy). Ze wzglêdu
na charakterystyczne w³aœciwoœci fizykochemiczne
i mechaniczne na wyroby biomedyczne nadaj¹ siê niektóre tworzywa sztuczne, stosowane obecnie m.in. jako
panewki protez stawowych, nici chirurgiczne, protezy
wi¹zade³, jak równie¿ w in¿ynierii tkankowej. Warunkiem zastosowania jest zgodnoœæ biologiczna u¿ytego
materia³u z tkankami ludzkimi.
Mgr in¿. Iwona Pawelec w 2013 roku
ukoñczy³a studia na wydziale Technologii
i In¿ynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie. W tym samym roku rozpoczê³a studia doktoranckie na Wydziale In¿ynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT. Pracê
doktorsk¹ realizuje na kierunku In¿ynieria
Materia³owa w Zak³adzie Tworzyw Polimerowych.
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W ostatnich latach obserwuje siê znaczny wzrost
zainteresowania polimerami biodegradowalnymi, nazywanymi równie¿ materia³ami „zielonymi”. Biomateria³y
te znajduj¹ szerokie zastosowanie w technologii systemów kontrolowanego uwalniania farmaceutyków [2],
opatrywaniu ran [3] oraz do produkcji urz¹dzeñ i materia³ów medycznych, takich jak: trójwymiarowe pod³o¿a
do in¿ynierii tkankowej maj¹ce na celu uzyskanie funkcjonalnych tkanek, nici chirurgiczne czy protezy krótko-, œrednio- lub d³ugoterminowe [4]. Istotne jest, ¿e
materia³y te po implantacji w organizmie mog¹ ulegaæ
rozk³adowi i wch³oniêciu lub zostaæ wydalone z organizmu.
Otrzymywanie wiêkszoœci biodegradowalnych elastomerów wymaga skomplikowanych i kosztownych procedur syntezy, które przek³adaj¹ siê tym samym na wy¿sze koszty produkcji. Istotny jest dobór monomerów do
syntezy biomateria³ów o po¿¹danych w³aœciwoœciach
w zwi¹zku z przewidywan¹ funkcj¹ oraz zapewniaj¹cych
zgodnoœæ biologiczn¹. Po¿¹dane jest, aby uzyskaæ nowe
monomery o unikatowej strukturze, wykorzystuj¹c sposoby ekologiczne oraz zapewniæ wymagane ulepszone
w³aœciwoœci materia³u po polimeryzacji. Bior¹c pod
uwagê ró¿norodne wymagania stawiane biomateria³om
w zale¿noœci od sposobu ich wykorzystania, najproœciej
mo¿na nadaæ im po¿¹dane cechy, stosuj¹c metodê kopolimeryzacji. Biomateria³y typu kopolimerów oparte s¹ na
polimerach wielkocz¹steczkowych, takich jak poliuretany, poliestry, poliamidy, polietery, polisacharydy oraz
polipeptydy [5].
W ostatnich latach w technologii materia³ów polimerowych pojawi³a siê tendencja do zastêpowania tradycyjnych surowców (jak wêgiel, ropa naftowa, gaz ziemny)
odnawialnymi. Wzglêdy ekologiczne oraz mo¿liwoœæ
otrzymania produktów o nowych unikatowych w³aœciwoœciach sprawi³y, ¿e wykorzystanie surowców odnawialnych w syntezie nowych materia³ów polimerowych
sta³o siê w ostatnim czasie przedmiotem intensywnych
badañ.
W niniejszym artykule przedstawiono materia³y
elastomerowe otrzymane czêœciowo lub w ca³oœci z surowców odnawialnych, znajduj¹ce zastosowanie w medycynie. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono elastomerom
uretanowym, poliestrom alifatycznym oraz ich kopolimerom.

2. Materia³y
biodegradowalne
2.1. Poliuretany
Biodegradowalne elastomery uretanowe zyskuj¹ coraz wiêksze znaczenie jako biomateria³y do zastosowañ
medycznych ze wzglêdu na doskona³e w³aœciwoœci chemiczne, mechaniczne i biologiczne. G³ówn¹ przyczyn¹
rozwoju elastomerów uretanowych jest potrzeba zastosowania konkurencyjnych materia³ów do wytwarzania
nowej generacji implantów medycznych maj¹cych lepsze w³aœciwoœci u¿ytkowe od obecnie produkowanych,
lepsz¹ zgodnoœæ biologiczn¹ z tkankami oraz o kontrolowanym czasie biodegradacji. Mo¿liwoœæ regulowania
w³aœciwoœci mechanicznych, biologicznych i fizykochemicznych poliuretanów czyni te materia³y niezwykle
przydatnymi do wytwarzania rusztowañ w in¿ynierii
tkankowej [6].
Do polimerów biodegradowalnych mo¿na zaliczyæ
poliuretany termoplastyczne (TPU). Segmentowe poliuretany s¹ grup¹ zwi¹zków zawieraj¹cych w swoim ³añcuchu polarne grupy uretanowe oraz grupy eterowe, estrowe i inne. Reakcjê kopoliaddycji prowadzi siê z udzia³em trzech podstawowych zwi¹zków: diizocyjanianu, poliolu oraz ma³ocz¹steczkowego przed³u¿acza ³añcucha
(ma³ocz¹steczkowego diolu, diaminy lub mocznika).
W polimerach tych wyró¿niamy chemicznie po³¹czone
segmenty sztywne i segmenty giêtkie. Segment sztywny
uzyskuje siê w reakcji diizocyjanianu z przed³u¿aczem
³añcucha, natomiast segment giêtki pochodzi od d³ugo³añcuchowych dioli (makrodioli lub polioli). Ogóln¹
strukturê chemiczn¹ TPU przedstawiono na Rysunku 1.
Pochodne eterowe elastomerów poliuretanowych ze
wzglêdu na naprzemienne u³o¿enie segmentów twardych (polarnych, hydrofobowych) z miêkkimi (niepolarnymi, hydrofilowymi) maj¹ dobre w³aœciwoœci w kontakcie z krwi¹, dlatego s¹ wykorzystywane jako pianki do
protezowania ubytków tkanek, produkcji komór sztucznego serca czy naczyñ krwionoœnych.
Schemat ogólny reakcji syntezy poliuretanu przedstawiono na Rysunku 2 [8].
Przyk³adowa typowa synteza poliuretanów, przeprowadzona metod¹ prepolimerow¹ przez Barkianiego

Rys. 1. Ogólna struktura chemiczna poliuretanów termoplastycznych [7]
Fig. 1. The general chemical structure of thermoplastic polyurethanes [7]
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Rys. 2. Schemat reakcji otrzymywania poliuretanu [8]
Fig. 2. The reaction scheme of polyurethane’s preparation [8]

i Barmara [9], wygl¹da³a nastêpuj¹co: Diizocyjanian dodano do uprzednio wysuszonego i odgazowanego stopionego poliolu. Reagenty mieszano w sposób ci¹g³y przez
oko³o 90 min w kolbie kulistej wyposa¿onej w mieszad³o, znajduj¹cej siê w ³aŸni olejowej w temperaturze
100°C. Reakcjê prowadzono w atmosferze azotu. Przekszta³cenie prepolimeru w ostateczny produkt uzyskano
poprzez dodanie wczeœniej odgazowanego przed³u¿acza
³añcucha. Po otrzymaniu jednolitej mieszaniny reagentów reakcjê uznano za zakoñczon¹ i ciek³y polimer wylano na tacê aluminiow¹ uprzednio pokryt¹ œrodkiem rozdzielaj¹cym. Otrzymany polimer umieszczono nastêpnie w piecu z obiegiem powietrza i utwardzano w temperaturze 110°C przez co najmniej 20–24 h, a nastêpnie
kondycjonowano przez co najmniej jeden tydzieñ w temperaturze otoczenia.
Biodegradowalne poliuretany [10–11] s¹ na ogó³
uzyskiwane przez wprowadzenie odpowiednich segmentów giêtkich, takich jak np. poli(e-kaprolakton),
PCL, do szkieletu poliuretanowego [4–5]. Polikaprolakton oraz poliglikole, np. etylenowy (PEG) lub propylenowy (PPG), s¹ nietoksycznymi biomateria³ami przeznaczonymi do wewnêtrznego stosowania w ludzkim organizmie. Cechuj¹ siê biozgodnoœci¹ i biodegradowalnoœci¹, dziêki czemu s¹ powszechnie stosowane w syntezie
poliuretanów do zastosowañ biomedycznych. Zazwyczaj
poli(akrylanouretany), PUA, s¹ zwi¹zkami segmentowymi, które zakoñczone s¹ akrylowymi grupami funkcyjnymi, wprowadzonymi za poœrednictwem akrylanu
2-hydroksyetylu (HEA) lub metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA). Giêtkie segmenty najczêœciej sk³adaj¹ siê
z poliestru lub poliestropoliolu, natomiast segmenty
twarde s¹ utworzone przez diizocyjanian oraz HEA lub
HEMA.
Praca badawcza [10] opisuje syntezê dwóch przeznaczonych do wstrzykiwania i fotopolimeryzuj¹cych
uk³adów polimerowych, które po wprowadzeniu do organizmu maj¹ lepkoœæ umo¿liwiaj¹c¹ formowanie in situ
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przed utwardzeniem, dziêki czemu jest mo¿liwe dopasowanie materia³u polimerowego do wymiarów i form
indywidualnych przypadków. Otrzymano dwa rodzaje
PUA wytworzone przez wprowadzenie grup winylowych
(-CH=CH 2 ) do ³añcuchów poliuretanu za pomoc¹
HEMA. Na pierwszym etapie PCL 1250 (PUA-PCL) lub
poli(glikol propylenowy) PPG 1000 (PUA-PPG) oraz
HEMA umieszczono w reaktorze i mieszano w temperaturze 50°C w atmosferze azotu a¿ do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Nastêpnie dodano izoforonodiizocyjanian (IPDI) (NCO:OH w stosunku 1,5:1). Mieszaninê
ogrzano do temperatury 60°C i utrzymywano j¹ przez
2 h przy ci¹g³ym mieszaniu; nastêpnie dodano 0,01%
dilaurynianu dibutylocyny (DBTL) i reakcjê prowadzono w temperaturze 60°C przez 1 h, po czym dodano kolejne 0,01% DBTL i prowadzono reakcjê jeszcze przez
oko³o 1 h monitoruj¹c jej przebieg za pomoc¹ pomiarów
FTIR (podczerwieñ z transformacj¹ Fouriera) a¿ do znikniêcia pasma absorpcyjnego pochodz¹cego od grup
NCO przy 2270 cm–1.
Poliuretany oparte na PCL maj¹ wi¹zania estrowe,
które s¹ podatne na rozk³ad biologiczny (hydroliza), natomiast poliuretany zawieraj¹ce PPG s¹ bardziej odporne na hydrolizê, a zatem na biodegradacjê (Rysunek 3).
Do oznaczenia modu³u sprê¿ystoœci, wytrzyma³oœci
na rozci¹ganie oraz procentowego wyd³u¿enia przy zerwaniu ka¿dego z otrzymanych poliuretanów u¿ywano
odpowiednich kszta³tek. W celu unikniêcia zniszczenia
materia³u w nastêpstwie wywo³ania stanu zapalnego lub
lokalnego zaka¿enia, poliuretany stosowane jako biomateria³y powinny mieæ w³aœciwoœci mechaniczne podobne
do w³aœciwoœci tkanek miêkkich, takich jak skóra.
W Tabeli 1 pokazano podobieñstwa w³aœciwoœci
wytrzyma³oœciowych zsyntezowanych utwardzonych
poliuretanów i tkanek miêkkich [10].
Otrzymane elastomery wykazywa³y w³aœciwoœci mechaniczne, chemiczne oraz reologiczne przydatne w zastosowaniach biomedycznych. Jako polimery przezna-
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Rys. 3. Struktura otrzymanych biodegradowalnych poliuretanów [10]
Fig. 3. Structure of the obtained biodegradable polyurethanes [10]

czone do wstrzykiwania, mog¹ byæ formowane w celu
osi¹gniêcia po¿¹danego kszta³tu po wprowadzeniu do
organizmu. Utwardzenie wtryskiwanych poliuretanów
mo¿na przeprowadziæ metod¹ fotopolimeryzacji za pomoc¹ œwiat³a widzialnego zamiast szkodliwego promieniowania UV. Nie zaobserwowano zmian w aktywnoœci
mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) stosowanych w medycynie regeneracyjnej, hodowanych
w kontakcie z biomateria³em, dlatego stwierdzono, ¿e
wyniki testów in vitro zsyntezowanych poliuretanów
wskazuj¹ na ich cytokompatybilnoœæ (brak cytotoksycznego wp³ywu na tkanki ¿ywe). Dodatkowo testy in vivo
tych materia³ów wykaza³y ich dobr¹ biokompatybilnoœæ
w ci¹gu 4 tygodni. Opisane badania PUA pokazuj¹ mo¿liwoœæ zastosowania tych materia³ów jako osnowy do
naprawy tkanek miêkkich. PUA mog¹ byæ wstrzykiwane
Tabela 1. W³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe utwardzonych
filmów PUA i ludzkiej skóry [10]
Table 1. Tensile properties of the cured PUA films and
human skin [10]
Wytrzyma³oœæ
Wyd³u¿enie
Modu³
na rozci¹ganie, przy zerwaniu, elastycznoœci,
MPa
%
MPa
PUA-PPG

1,04

150

PUA-PCL

6,45

150

Skóra

7,6
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0,85
10
0,1–0,2

za pomoc¹ technik minimalnie inwazyjnych, a nastêpnie
formowane i fotopolimeryzowane in situ.
Zhendong Shi [12] otrzyma³ elastomery uretanowe
na podstawie poli(trifluoropropylometylo)siloksanu
(APFS).
Nowe elastomery opisane w [12] zosta³y wytworzone
w procesie dwuetapowym. Na pierwszym etapie z APFS
i diizocyjanianu toluenu (TDI), rozpuszczonych w tetrahydrofuranie (THF), zsyntezowano prepolimer FSPU
(poly(trifluoropropylmethyl)siloxane polyurethane)).
Nastêpnie 1,4-butanodiol (BDO – produkowany z surowców odnawialnych – w tym przypadku z dekstrozy
metod¹ fermentacji) w dwukrotnym nadmiarze molowym w stosunku do nieprzereagowanego izocyjanianu
(–OH/–NCO = 2,2), rozpuszczono w THF i dodano do
mieszaniny reakcyjnej, aby w wyniku reakcji BDO z izocyjanianem wygenerowaæ wielkocz¹steczkowy przed³u¿acz ³añcucha dla FSPU. Reakcjê prowadzono w temperaturze 50°C, przy ci¹g³ym mieszaniu.
Na drugim etapie poli(tlenek tetrametylenu) (PTMO)
i nadmiar TDI, w stosunku molowym 1:1,2, rozpuszczono w THF i mieszano w temperaturze 80°C przez 2 h.
Nastêpnie do masy reakcyjnej dodano uzyskany na
pierwszym etapie roztwór makrocz¹steczek FSPU (przereagowanych z przed³u¿aczem) i reakcjê kontynuowano
przez kolejne 2 h. Gdy reakcja zosta³a zakoñczona,
otrzymany polimer przelano do teflonowych p³askich
naczyñ i utwardzano 2 dni w temperaturze pokojowej.
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Rys. 4. Powtarzalne jednostki otrzymanych kopolimerów blokowych [12]
Fig. 4. The repeating units of the obtained block copolymers [12]

Strukturê i w³aœciwoœci przygotowanych folii elastomerowych (próbki oznaczone FSPUPU 1–5) scharakteryzowano z wykorzystaniem nastêpuj¹cych metod: spektroskopii w podczerwieni z transformacj¹ Fouriera (FTIR),
skaningowej kalorymetrii ró¿nicowej (DSC), dynamicznej analizy mechanicznej (DMA), analizy termograwimetrycznej (TGA) oraz badañ mechanicznych.
Z krzywych DSC otrzymanych dla FSPUPU 1–5
(Rys. 5) odczytano temperatury zeszklenia (Tg): segmentu giêtkiego (PTMO) oko³o -55°C, segmentu APFS oko³o
-80°C. Jednak¿e w temperaturze oko³o 10°C obserwuje

tlenowych w obecnoœci organicznych soli karboksylowych. Natomiast poli(tlenek etylenu) uleg³ degradacji
w wyniku hydrolizy i utleniania. Przeprowadzone zosta³y równie¿ krótkoterminowe badania poliuretanów sulfonowanych zawieraj¹cych przeciwutleniacze; w próbkach niezawieraj¹cych stabilizatorów odkryto pêkanie
ju¿ po 1 miesi¹cu.

2.2. Elastomery oparte na kwasie
sebacynowym

Rys. 5. Krzywe DSC otrzymanych elastomerów [12]
Fig. 5. DSC curves of the obtained elastomers [12]

Kwas sebacynowy mo¿na syntezowaæ z fenoli i krezoli, lecz utlenianie oleju rycynowego uwa¿a siê za proces bardziej ekologiczny. Indyjski Instytut Technologii
Chemicznej (IICT, Hyderabad) opracowa³ skuteczny
proces laboratoryjny wytwarzania kwasu sebacynowego
z oleju rycynowego z doskona³¹ wydajnoœci¹ i czystoœci¹.
Kwas sebacynowy jest wytwarzany przez ogrzewanie
oleju rycynowego w wysokiej temperaturze (oko³o
250°C) w œrodowisku zasadowym. Obróbka ta powoduje zmydlanie oleju rycynowego do kwasu rycynolowego,
który nastêpnie ulega rozszczepieniu, w wyniku czego
otrzymuje siê alkohol kaprylowy (2-oktanol) i kwas
sebacynowy [17–20]. Proces otrzymywania kwasu sebacynowego przedstawiono na Rysunku 6.
Jednym z polimerów otrzymywanych z kwasu sebacynowego jest poli(sebacynian glicerolu) (PGS) bêd¹cy
biodegradowalnym polimerem coraz czêœciej wykorzystywanym w ró¿nych zastosowaniach biomedycznych.

siê charakterystyczne skokowe obni¿enie krzywych od
próbki FSPUPU2 do FSPUPU5, natomiast próbka
FSPUPU1, zawieraj¹ca stosunek stechiometryczny
NCO do OH, nie wykazuje zmiany Tg w porównaniu
z innymi PU zawieraj¹cymi ró¿ne proporcje NCO do
OH. Otrzymane materia³y wykazuj¹ równie¿ wysok¹
stabilnoœæ termiczn¹ i stabilne w³aœciwoœci powierzchni.
Przedstawione elastomery FSPUPU mog¹ mieæ zastosowanie w dziedzinach biomedycznych.
Zbadano równie¿ poliuretany zawieraj¹ce poli(dimetylosiloksan), poli(tlenek etylenu) lub sulfonowane segmenty miêkkie [13–16]. Poli(dimetylosiloksan) zawarty
w poliuretanach wykaza³ siln¹ degradacjê w warunkach

Rys. 6. Schemat otrzymywania kwasu sebacynowego
z oleju rycynowego
Fig. 6. Scheme of obtaining sebacic acid from castor oil
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Rys. 7. Schemat otrzymywania poli(sebacynianu glicerolu) [21, 22]
Fig. 7. Scheme of obtaining poly(glycerol sebacate) [21, 22]

Grupa badawcza Rai R. [21] oraz grupa Patel A. [22]
wytwarzaj¹ poliester PGS przez polikondensacjê gliceryny i kwasu sebacynowego (Rys. 7). W obu przypadkach
reakcja polikondensacji zachodzi w podobnych warunkach. Równomolowe iloœci glicerolu i kwasu sebacynowego s¹ wprowadzane do reaktora i poddane ci¹g³emu
mieszaniu w temperaturze 120–130°C przez oko³o
24 h. Nastêpnie ciœnienie stopniowo (przez oko³o 5 h)
jest obni¿ane do ok. 30 · 10–3 mm Hg. Po zredukowaniu
ciœnienia reakcjê w dalszym ci¹gu prowadzi siê w temperaturze 130°C przez dalsze 48 h.
PGS wykazuje biozgodnoœæ i podatnoœæ na biodegradacjê [23]. Obie te w³aœciwoœci s¹ bardzo istotne w aplikacjach biomedycznych. W³aœciwoœci mechaniczne i kinetyka degradacji PGS mo¿e byæ monitorowana przez
kontrolê czasu utwardzania, temperaturê, stê¿enie reagentów oraz stopieñ alkilowania w alkilowanym PGS.
Ze wzglêdu na w³aœciwoœci elastyczne PGS znajduje
zastosowanie biomedyczne w in¿ynierii tkankowej,
g³ównie w naczyniach krwionoœnych, nerwach, chrz¹stkach i siatkówce oka oraz do wymiany tkanek miêkkich
miêœnia sercowego. Obecnie PGS jest równie¿ stosowany do transportu leków, spajania tkanek oraz regeneracji
tkanek twardych (koœci). Modu³ Younga materia³ów
PGS syntezowanych w 110, 120 i 130°C wynosi odpowiednio 0,056, 0,22 i 1,2 MPa, wiêc spe³niaj¹ one wymagania mechaniczne dotycz¹ce materia³ów stosowanych i w in¿ynierii tkankowej serca i budowie 3D tkanki
miêœnia sercowego. Ocena degradacji wykaza³a, ¿e PGS
ma szeroki zakres podatnoœci na rozk³ad. Dopasowanie
cech fizycznych materia³u do cech fizycznych serca,
zdolnoœæ do biodegradacji oraz biozgodnoœæ czyni¹ PGS
doskona³ym materia³em do stosowania w in¿ynierii
tkankowej [22–25].
Kopolimer poli(sebacynianu glicerolu) i poli(glikolu
etylenowego) (PGS–PEG) zosta³ zsyntezowany z wykorzystaniem polimeryzacji kondensacyjnej [22].
Pierwszy etap obejmowa³ polikondensacjê kwasu
sebacynowego i poli(glikolu etylenowego) – uprzednio
wysuszonego w komorze pró¿niowej w temperaturze
90°C. Reakcja mia³a na celu uzyskanie liniowego przed³u¿acza ³añcucha dla kopolimeru PGS-PEG. Substraty
zmieszano, a nastêpnie podwy¿szono temperaturê mie-
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szaniny reakcyjnej do 130°C. Reakcjê prowadzono
w atmosferze argonu przez 2 h, a nastêpnie pod zmniejszonym ciœnieniem przez kolejne 24 h.
Na drugim etapie do otrzymanej mieszaniny masy
reakcyjnej powsta³ej z kwasu sebacynowego i PEG dodano okreœlon¹ iloœæ glicerolu, przy ci¹g³ym mieszaniu
i sta³ym przep³ywie argonu. W wyniku reakcji kwasu sebacynowego z glicerolem powsta³ PGS. Reakcjê prowadzono dalej w temperaturze 130°C pod zmniejszonym
ciœnieniem 50 · 10–3 mm Hg przez 48 h, otrzymuj¹c kopolimer PGS-PEG. Po zakoñczeniu reakcji lepkie polimery wylewano do tygli z teflonu i utwardzano termicznie w piecu pró¿niowym w 130°C przez 48 h. Ogólny
stosunek molowy diolu do kwasu sebacynowego utrzymywano na sta³ym poziomie. Zmianie ulega³ jedynie
stosunek molowy PEG do gliceryny (20/80, 40/60
i 60/40). Otrzymano w ten sposób kopolimery

Rys. 8. Schemat otrzymywania kopolimerów PGS-PEG
[22]
Fig. 8. Scheme of obtaining PGS-PEG copolymers [22]
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PGS-co-PEG o ró¿nych iloœciach segmentów PEG. Próbki polimerów poddano analizie spektroskopowej w celu
okreœlenia struktury otrzymanych materia³ów.
Stwierdzono, ¿e polimery PGS-co-PEG wykazuj¹
w³aœciwoœci elastomerów i mog¹ byæ poddawane odkszta³ceniom, takim jak zginanie i rozci¹ganie, bez pêkania struktury. Naprê¿one polimery PGS-co-PEG charakteryzowa³y siê parametrami rozci¹gania, które s¹
zbli¿one do parametrów tkanek miêkkich. Modu³ Younga PGS-co-PEG mo¿e byæ kszta³towany od 13 kPa do
2,2 MPa przez zmianê iloœci PEG w osnowie polimerowej. W porównaniu z PGS zaobserwowano ponad szeœciokrotny wzrost wyd³u¿enia przy zerwaniu kopolimeru
PGS-co-60 PEG. Ponadto wykazano, ¿e obecnoœæ PEG
zwiêksza hydrofilowoœæ i szybkoœæ degradacji kopolimeru. PGS-co-60 PEG wspiera równie¿ proliferacjê komórek oraz adsorpcjê protein, mo¿e zatem mieæ ró¿ne
zastosowania w in¿ynierii tkankowej.
Kolejnym przyk³adem nowych kopolimerów o w³aœciwoœciach elastycznych jest poli(sebacynian glicerolu),
PGSSC – hybrydowy elastomer ze szk³em kwarcowym
[26], znajduj¹cy zastosowanie w regeneracji tkanki kostnej. Zbadano wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i modu³
pocz¹tkowy elastomerów hybrydowych PGSSC. Wartoœci tych w³aœciwoœci wynosz¹ odpowiednio 1–5 MPa
i 2–32 MPa, s¹ kilkakrotnie wiêksze ni¿ czystego elastomeru PGS; mog¹ byæ regulowane przez kontrolowanie
zawartoœci fazy krzemionkowej. Elastomery PGSSC
wykaza³y równie¿ zwiêkszon¹ hydrofilowoœæ w zakresie
k¹ta zwil¿ania od 75 do 25 stopni. Osteoblasty (MC3T3)
wykaza³y znacznie zwiêkszon¹ proliferacjê na PGSSC
porównaniu z PGS. Elastomer hybrydowy PGSSC mo¿e
byæ nowym materia³em do naprawy i regeneracji tkanki
kostnej.
L.S. Prabha i inni [27] zaproponowali nowe alifatyczne kopoliestry poli(sebacynianu etylenu-co-bursztynianu propylenu) (P(ESeb-co-PSU)) oraz poli(sebacynianu
etylenu-co-adypinianu propylenu) (P(ESeb-co-PAD)).
Syntezê w obu przypadkach prowadzono metod¹ dwustopniowej polikondensacji w stanie stopionym. Na
pierwszym etapie wytworzono oligomery, stosuj¹c kwas
sebacynowy lub kwas bursztynowy i glikol etylenowy
lub 1,3-propanodiol w stosunku molowym 1:1,2,
w obecnoœci katalizatora TBT (3 · 10-4 mol/mol kwasu
sebacynowego). Mieszaninê reakcyjn¹ ogrzewano
w temperaturze 190°C w atmosferze azotu i mieszano
przy sta³ej prêdkoœci 500 obrotów na min. Pierwszy etap
estryfikacji by³ uwa¿any za zakoñczony po zebraniu iloœci produktu ubocznego – wody – okreœlonej na podstawie obliczeñ stechiometrycznych, któr¹ usuwano z mieszaniny reakcyjnej. Na drugim etapie polikondensacji
oligo(sebacynian etylenu) i oligo(bursztynian propylenu)
lub oligo(adypinian propylenu) zastosowano w stosunku
wagowym 1:1. Stopniowo obni¿ano ciœnienie przy sta³ym i kontrolowanym wzroœcie temperatury do 230°C,
przy zwiêkszonych obrotach do 750 obr./min. Polikondensacjê prowadzono przez oko³o 60 min. Z badañ lepkoœciowych wynika, ¿e poliestry zawieraj¹ce jednostki
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bursztynianowe mia³y wiêksz¹ lepkoœæ ni¿ poliester
z adypinianem. Na podstawie termogramów DSC okreœlono temperaturê topnienia fazy sztywnej (Tm), 59,5
i 53,5°C i temperaturê zeszklenia Tg –47,0 i –63,8°C dla
odpowiednio P(ESeb-co-PSU) i P(ESeb-co-PAD).
Stwierdzono, ¿e wartoœci temperatury topnienia oraz
temperatury zeszklenia uleg³y obni¿eniu wraz ze wzrostem liczby jednostek metylenowych.

4. Wnioski
Mo¿liwe jest otrzymanie materia³ów elastomerowych z zastosowaniem surowców odnawialnych. Materia³y te spe³niaj¹ oczekiwania pod wzglêdem wytrzyma³oœci zbli¿onej do tkanek ludzkich, natomiast rozwój
technologiczny stwarza dla elastomerów termoplastycznych nowe techniczne mo¿liwoœci opracowania biozgodnych produktów. Liczba publikacji oraz zg³oszeñ patentowych dotycz¹ca tej nowej tematyki naukowej stale roœnie, co œwiadczy o du¿ym zainteresowaniu ni¹ w œrodowisku naukowym.
W artykule szczególn¹ uwagê poœwiêcono nie tylko
poliuretanom, lecz tak¿e poliestrom alifatycznym i ich
kopolimerom. Ich specyficzne w³aœciwoœci fizykochemiczne i mechaniczne przy jednoczesnej wysokiej biokompatybilnoœci wynikaj¹ ze struktury chemicznej,
a w szczególnoœci z morfologii [wyodrêbniania siê na
skutek mikroseparacji fazowej segmentów sztywnych
(faza twarda) i segmentów giêtkich (faza miêkka)]. Pomimo faktu, ¿e obecnie najwiêkszym zainteresowaniem
w zastosowaniach biomedycznych ciesz¹ siê wci¹¿ materia³y oparte na poli(estrouretanach), warto jednak
zwróciæ szczególn¹ uwagê na elastomery oparte na kwasie sebacynowym oraz jego kopolimerach. Elastomery te,
ze wzglêdu na swoj¹ biozgodnoœæ i podatnoœæ na biodegradacjê oraz w³aœciwoœci elastyczne, mog¹ znaleŸæ zastosowanie biomedyczne w in¿ynierii tkankowej, g³ównie do wymiany tkanek miêkkich miêœnia sercowego,
w naczyniach krwionoœnych, nerwach, chrz¹stkach
i siatkówce oka.
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Firma Silspek Rubber z siedzib¹ w Dobrzeniu Wielkim (woj. opolskie),
wiod¹cy producent mieszanek elastomerowych oraz dystrybutor silikonów firmy WACKER CHEMIE A.G.,
poszukuje kandydatów na stanowisko:

TECHNOLOG MIESZANEK GUMOWYCH

Prosimy o dopisanie nastêpuj¹cej klauzuli:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw¹ z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)
Osoby zainteresowane ofert¹ pracy prosimy o przesy³anie CV oraz listu motywacyjnego na adres silspek@silspek.pl
Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ kontaktu wy³¹cznie z wybranymi kandydatami.
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