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Sztuczne materiały implantacyjne.

ZcMad Transplantologii, Instytut Biostruktury, Akademia Medyczna w Warszawie,

Wiadomości ogólne.

Zgodnie z obecnie obowiązującą nomenklaturą określeniem "biomateriały" objęte są

materiały sztuczne zastosowane w medycznych urządzeniach lub konstrukcjach, które pozostają w

bezpośrednim kontakcie z tkankami - są wystawione na działanie systemów biologicznych. W tej

grupie mieszczą się zarówno materiały współpracujące z organizmem zewnątrzustrpjowo,

częściowo pogrążone w tkankach pacjenta, jak i materiały wszczepiane do tkanek biorcy. Sztuczne

materiały implantacyjne mogą być wprowadzone do ustroju na ograniczony okres z

przeznaczeniem do ich usunięcia po spełnieniu swej funkcji. W tej grupie znajdują się między

innymi elementy do zespoleń kostnych. Mogą też być wprowadzane do ustroju w celu zastąpienia

funkcji tkanki, narządu, lub jego części. Wówczas pozostają w organizmie biorcy tak długo, jak

długo są zdolne do pełnienia swojej funkcji nie wywołując przy tym szkodliwych dla ustroju

skutków. Przykłady klinicznych zastosowań sztucznych materiałów implantacyjnych według

kolejności ich wprowadzenia do medycyny zestawiono w tab. 1.

Obecnie stosuje się w implantologii materiały pochodzące ze wszystkich grup wyróżnianych

w materiałoznawstwie. Wymieniono je w tabeli 2. Metale znajdują zastosowanie w produkcji

elementów do zespoleń kostnych (płytki, pręty, śruby), a także endoprotez stosowanych w

rekonstrukcjach kostnych i stawowych. W szczególności tytan i jego stop Ti6A14V uważany jest

obecnie za jeden z najlepszych materiałów sztucznych stosowanych w implantach ortopedycznych i

stomatologicznych.

Tworzywa sztuczne wykorzystuje się w rekonstrukcjach tkanek miękkich, bardzo dobrze spełniają

swoją funkcję w sztucznych naczyniach krwionośnych, są także wykorzystywane w chirurgii

odtwórczej kości, głównie w funkcji cementów kostnych, stosowanych w totalnych aUoplastykach

stawowych, ale także do samodzielnych konstrukcji zastępujących tkankę kostną. Polimery
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odgrywają istotną rolę w produkcji kompozytów wszczepialnych, w tym także kompozytów, w

których jednym z elementów jest substancja biologiczna (tkanka, lub komórki). Są również

wykorzystywane w systemie miejscowego podawania leku (ang.: drug delivery system).

Tworzywa ceramiczne wykorzystywane są w postaci granulatów służących do wypełnień

znacznych ubytków kostnych, zwłaszcza w chirurgii szczękowej. Implantowane są także w postaci

litych elementów endoprotez kostnych stosowanych w stomatologii, otorynolaryngologii,

keratoprotez, rekonstrukcji stawowych. Powszechnie stosuje się powłoki ceramiczne nanoszone na

powierzchnie implantów celem poprawy wzajemnego oddziaływania wszczepu z tkankami biorcy.

Bardzo wyraźnie rysuje się tendencja do wykorzystywania w implantologii kompozytów, a więc

złożonych konstrukcji materiałowych. Gdyby chcieć opisać tkanki w kategoriach nauki o

materiałach okazałoby się, że są one genialnie przez naturę zaprojektowanymi kompozytami. Toteż

stosowanie w implantologii materiałów kompozytowych jest próbą naśladowania natury.

Powszechnie stosuje się materiały pokrywane warstwami mającymi poprawić kontakt wszczepu z

tkanką biorcy. Stosuje się też konstrukcje, w których osnowa jest wykonana z jednego materiału,

zaś wypełniające ją włókna lub plecionki z innego materiału. Kompozyty sztuczne mają na ogół za

zadanie połączyć dobre właściwości mechaniczne jednego materiału z pożądanym oddziaływaniem

drugiego z nich z tkankami biorcy. Różne materiały implantacyjne zachowują różną reaktywność w

środowisku fizjologicznym. Stosowne zestawienie zawarto w tabeli nr 3.

Niezależnie od stopnia reaktywności wszystkie materiały implantacyjne muszą odznaczać

sie tzw. biozgodnością (ang.: biocompatibility). Oznacza to, że materiał wszczepialny nie może

wywoływać niepożądanej odpowiedzi tkankowej w miejscu implantacji, ani też szkodliwej dla

organizmu uogólnionej odpowiedzi systemowej. Drugim kryterium, decydującym o możliwości

zastosowania tworzywa sztucznego jako biomateriału jest funkcjonalność biomateriału w układzie

biologicznym (ang.: biofunctionality). Pojęcie funkcjonalności wszczepu w układzie biologicznym

wiąże się ze zdolnością zastosowanego materiału do pełnienia przewidzianej funkcji w kontakcie z

tkankami biorcy przez pożądany okres. W niektórych zastosowaniach wymaga to możliwie daleko

idącej obojętności (ang: inertness) materiału w środowisku fizjologicznym. W innych przypadkach,

przeciwnie, pożądana jest reaktywność materiału, w wyniku której powstawać może wiązanie

chemiczne pomiędzy implantem a otaczającymi tkankami, lub dochodzi do całkowitej resorpcji

materiału. W niektórych zastosowaniach mogą występować specyficzne wymagania, jak np.

atrombogenność, w przypadku rekonstrukcji elementów układu krążenia, czy też odpowiednia

wytrzymałość mechaniczna, stabilna w warunkach długotrwałego kontaktu z tkankami, co dotyczy
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materiałów stosowanych w ortopedii.

Sztuczne materiały im plantacyjne a technika radiacyjna.

Podstawowym zastosowaniem techniki radiacyjnej w przygotowywaniu materiałów

implantacyjnych jest sterylizacja. Zarówno wysoka skuteczność metody, jak i względy ekonomiczne

(zwłaszcza w porównaniu ze sterylizacją tlenkiem etylenu) zadecydowały o tym, że sterylizacja

radiacyjna jest preferowaną metodą sterylizacji implantów. Warunki sterylizacji (parametry

promieniowania, zwłaszcza dawka) są przedmiotem regulacji prawnych w poszczególnych krajach.

Możliwość poddania implantu sterylizacji radiacyjnej jest często warunkiem koniecznym dla

uzyskania dopuszczenia materiału do zastosowania w klinice człowieka. W niektórych przypadkach

zastosowanie tej techniki prowadzi do niekorzystnych zmian właściwości materiału. Nacisk na

zastosowanie sterylizacji radiacyjnej jest jednakże często na tyle silny, ze twórcy materiału

poszukują możliwości modyfikacji materiału tak, aby mógł on być sterylizowany radiacyjnie.

Dodatkową zaletą metod radiacyjnych jest możliwość sterylizacji produktu opakowanego, co

zwiększa gwarancje jałowości wszczepu aż do momentu rozpakowania go przez chirurga.

Obszerne zestawienie dotyczące skutków sterylizacji polimerów różnymi metodami, w tym,

radiacyjną, znajduje się w pracy H. Jarosz-Cichulskiej, 1990.

Metody radiacyjne bywają także stosowane na etapie otrzymywania tworzywa

wszczepialnego, zwłaszcza w technologii otrzymywania polimerów. Z punktu widzenia

biozgodności materiału podstawową zaletą zastosowania metod radiacyjnych do modyfikacji

tworzyw sztucznych jest możliwość uniknięcia stosowania inicjatorów chemicznych polimeryzacji

lub sieciowania. Związki stosowane jako inicjatory bywają toksyczne, toteż prowadzenie

polimeryzacji czy też sieciowania wyłącznie z udziałem pożądanej fazy i, w konsekwencji,

uzyskiwania produktu o najwyższej możliwej czystości chemicznej daje metodom radiacyjnym

przewagę nad sposobami tradycyjnymi. Nie bez znaczenia jest także wysoka efektywność

polimeryzacji radiacyjnej. W praktyce klinicznej znane są przypadki wysokiej toksyczności

monomerów przy całkowitej biozgodności produktu w formie spolimeryzowanej.

Niebezpieczeństwo z tym związane jest tym większe, że szkodliwy wpływ materiału na tkanki

biorcy może się ujawnić dopiero w obserwacji klinicznej, kiedy ilość monomeru wzrasta na skutek

zużycia materiału. Dlatego też jest niezwykle istotne, ażeby polimery wprowadzane do ustroju nie

zawierały frakcji niespolimeryzowanej. Zastosowanie techniki radiacyjnej daje także możliwość

wieloparametrycznego wpływania na strukturę produktu dzięki połączeniu wpływu dawki
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promieniowania, oraz substancji, w środowisku, której prowadzona jest reakcja. Przez właściwy

dobór tych dwóch elementów uzyskujemy wpływ zarówno na mikrostrukturę, np. stopień

krystaliczności, oraz jak i na strukturę fizyczną, np. porowatość tworzywa. Istotna jest także

możliwość zastosowania techniki radiacyjnej w technologii szczepienia tworzyw sztucznych. Jest to

niezwykle istotne w dziedzinie biomateriałów, gdzie możliwość modyfikacji powierzchni

przeznaczonych do kontaktowania się z tkankami biorcy często decyduje o powodzeniu

zastosowania implantu. Ma to zwłaszcza znaczenie w produkcji sztucznych naczyń krwionośnych,

gdzie warunkiem funkcjonalności naczynia jest uniknięcie krzepnięcia krwi na powierzchni

zastosowanego tworzywa. Istotną cechą modyfikacji tworzywa metodami radiacyjnymi jest

możliwość prowadzenia procesu w bardzo niskich temperaturach (<-100°C). Ma to decydujące

znaczenie w przypadku łączenia implantu z substancjami czynnymi, jak np. enzymy, które mogą

podlegać inaktywacji w podwyższonej temperaturze. Zapewnia to także miejsce polimerom

modyfikowanym radiacyjnie w grupie wszczepialnych materiałów przyszłości. Jak już bowiem

wspomniano, rysuje sie tendencja łączenia materiałów syntetycznych z żywymi tkankami lub

komórkami. To zaś wymaga stosowania technologii niskotemperaturowych. Przykłady

zastosowania techniki radiacyjnej do otrzymywania i modyfikacji biopolimerów zaczerpnięte z

aktualnego piśmiennictwa zestawiono w pracy M. LewandowskiejrSzumieł i I. Kałuskiej, 1995.

Modyfikacja właściwości materiałów przy pomocy technik radiacyjnych może więc

przynosić pożądane efekty w technologii otrzymywania materiałów wszczepialnych. Należy

jednakże wziąć również pod uwagę negatywne skutki uboczne sterylizacji radiacyjnej. Przykładem

może być degradacja polietylenu wysokiej gęstości (ultrahigh molecular weight polyethylene -

UHMWPE), materiału stosowanego m. in. do produkcji panewek w endoprotezach stawu

biodrowego. Stwierdzono, że w wyniku sterylizacji radiacyjnej elementów enoprotez wykonanych

z UHMWPE, wyraźnie wzrasta liczba drobin polietylenu w pobliżu miejsca implantacji. Jest to

bardzo poważne zagrożenie dla losów klinicznych endoprotez tego typu. Wiadomo bowiem, że

najistotniejszą przyczyną obluzowywania się endoprotez stawowych, a w konsekwencji

konieczności ich usunięcia, jest obecność drobin materiałów uwalnianych do tkanek w wyniku

zużycia materiałów implantacyjnych. Tęgo typu obserwacje nie przekreślają możliwości stosowania

sterylizacji radiacyjnej do badanych materiałów. Często można zapobiec negatywnym skutkom

bądź to na drodze modyfikacji zastosowanego tworzywa, bądź też dzięki zmianie parametrów

sterylizacji lub sposobu prowadzenia procesu. Na przykład, w przypadku wspomnianej degradacji

polietylenu, zasadniczą poprawę właściwości materiału można osiągnąć przeprowadzając

xv:./4



IVSzkołaSterylizacji Radiacyjnej Sprzętu Medycznego. Przeszczepów, Farmaceutykowi Kosmetyków
sterylizację bez dostępu powietrza. Przy ocenie wpływu sterylizacji radiacyjnej na właściwości

biomateriałów należy brać pod uwagę nie tylko wpływ na odporność materiału na zużycie, oraz na

wytrzymałość mechaniczną, lecz także na właściwości powierzchniowe materiału. Zmiana energii

powierzchniowej tworzywa przeznaczonego do implantacji może mieć znaczenie dla zachowania

się tego materiału w tkankach biorcy. W szczególności może wpłynąć na jego biozgodność, a

przede wszystkim, na biofunkcjonalność wszczepu, poprzez zmianę jego reaktywność w tkankach.

Podsumowując, sterylizacja radiacyjna jest skutecznym, efektywnym i wygodnym narzędziem w

przygotowywaniu sztucznych materiałów implantacyjnych. Nie może być jednak stosowana

automatycznie do każdego produktu tego typu, albowiem może wprowadzić w charakterystyce

materiału zmiany, które wpływają na biozgodność lub biofunkcjonalność wszczepów. Świadome

prowadzenie procesu sterylizacji radiacyjnej, oparte na kontroli wpływu procesu na modyfikację

biomatenału nie tylko pozwala uniknąć negatywnych skutków sterylizacji na losy wszczepu, ale w

wielu wypadkach, może być istotnym elementem procesu otrzymywania materiału wszczepialnego

o pożądanych właściwościach.
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Tab. 1. Przykłady klinicznych zastosowań sztucznych materiałów implantacyjnych według

kolejności ich wprowadzenia do medycyny.

Płytki do zespoleń kostnych

Rekonstrukcje stawowe

Rekonstrukcje rogówki

Sztuczne naczynia krwionośne

Sztuczna zastawka serca

Sztuczne serce

początek stulecia

lata trzydzieste

lata czterdzieste

początek lat pięćdziesiątych

1960

1970
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Tab. 2. Podział materiałów implantacyjnych z punktu widzenia ich cech materiałowych.

METALE

TWORZYWA SZTUCZNE

CERAMIKA

KOMPOZYTY

stale nierdzewne wysokogatunkowe;

stopy chromowo-kobaltowe,

tytan i stopy tytanu

teflon;
i-

poliestry (dacron, dallon);

poliamidy (nylon);

polimetakrylan metylu;

silikon

PLLA (kwas poli(mlekowy));

PGA(kwaspoIi($ikolowy))

tlenek glinu;

tlenek cyrkonu;

biowęgiei

szMa rekrystalizowane,

ceramiki fosforanowo-wapniowe (hydroksyapatyt, whitlockrte);

szklą bioakrywne (szkło biologiczne 45S5)

resorbowatoe ceramiki fosforanowo-wapniowe

materiały pokrywane powloką poprawiającą kontakt z tkankami biorcy,

materiały wielofazowe o strukturze osnowy wzmacnianej włóknami, lub plecionkami.
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Tab. 3. Podział biomateriałów z punktu widzenia charakteru oddziaływania z tkankami biorcy.

i określenie przyjęte w
piśmiennictwie

} materiały obojętne
! (ang.: nearly inert)

1
\ materiały aktywne
• powierzchniowo
j (ang.: surface active,
i lub: bioactive)

| materiały resorbowalne
j (ang: resorbable)

•i
\

rodzaj reakcji z tkankami biorcy

nie wchodzą w reakcję z elementami środowiska fizjologicznego, zachowują swój
kształt i formę chemiczną nawet po długim (kilkunastoletnim) okresie
pozostawania w organizmie biorcy;
ich kontakt z tkankami określany jest jako przyleganie, zwykle w bezpośrednim
kontakcie z wszczepem tworzy się torebka łącznotkankowa (tkanka łączna zbita),
jest to typ kontaktu z tkankami niepożądany z punktu widzenia mechanicznych
właściwości złącza tkanla-wszczep.

tworzy się wiązanie między wszczepem a otaczającymi tkankami,
dzieje się to zwykle w wyniku wymiany jonowej pomiędzy materiałem, z którego
wykonany jest implant, a elementami substancji międzykomórkowej, yą skutkiem
może być powstawanie substancji nieco różniących się stectńometrycznie od
występujących fizjologicznie (np. hydroksyapatyt z grupą węglanową);
występujące w tej grupie wiązanie z tkankami jest optymalne dla materiałów
stosowanych w endoprotezach, z tego względu stosuje się często pokrycia z
materiałów aktywnych nanoszone na endoprotezy wykonane z materiałów
obojętnych

z czasem (od kilku dni do kilku miesięcy) ulegają całkowitej resorpcji na drodze
metabolizmu, zatem mogą być stosowane w funkcji czasowego rusztowania dla
odtwarzającej sie tkanki własnej; aby dobrze spełniały swą funkcję nie powinny
hamować procesu odtwarzania się prawidłowej tkanki biorcy, przez którą zostają
ostatecznie zastąpione

przykłady \

tlenek glinu AI2O3 - Bioiox®, \
tytan i stopy tytanu, inne metale \
teflon |

szkło 45S5-Bioglass* |
szkło rekrystalizowane - np. \
Ceravitaf, |
syntetyczny hydroksyapatyt, |
whMockite j

kwaspoli(mlekowy)PLA, j
kwas poli(gfikolowy) (PGA),
niektóre sole wapnia (siarczany i
fosforany)
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