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Cel badań
•

Celem prac było zaprojektowanie gradientowych rusztowań biologicznych o zmiennej porowatości, których struktura w zależności od fragmentu sprzyjałaby
narastaniu komórek kostnych lub chrzęstnych. Przeprowadzono wstępne badania i oceniono parametry mechaniczne poszczególnych próbek.

Materiały
•

Metody

Poly-ɛ-kaprolacton (PCL) w formie granulek o masie
cząsteczkowej 80kDa, firmy Sigma Aldrich

Wyniki
Próbka nr 1

Próbka nr 2

•

Rusztowania wytworzono z polikaprolaktonu (PCL), z wykorzystaniem druku 3D, techniką
FDM. Próbki zostały zaprojektowane w oprogramowaniu Autodesk Inventor a następnie
przekształcone za pomocą narzędzia Prusa Slicer do postaci G-kodu. Drukarka, za pomocą
której wykonano próbki to Prusa i3 MK3. Gotowe rusztowania zostały przebadane za pomocą
mikrotomografu komputerowego SkyScan 1172 Bruker® (dzięki uprzejmości dr inż. Anny
Nikodem, Politechnika Wrocławska). Próbka nr 1 została wykonana przy użyciu dyszy
o średnicy 0,40 mm, a próbki nr 2 i 3 przy użyciu dyszy o średnicy 0,25 mm.

Próbka nr 3

Tabela 1. Parametry rejestracji zdjęć µCT
próbek - 1172 SkyScan Brucker®
Rozdzielczość
obrazu
Napięcie i
natężenie lampy
Czas ekspozycji
Filtry
Jednostkowy kąt
obrotu

Próbka nr 1

Próbki nr 2 i 3

12 μm

10 μm

60kV/167 mA

40kV/250 mA

875 ms
315 ms
Brak dodatkowego filtru
0.4°

Tabela 2. Porównanie objętości próbek oraz
ich porowatości (udziału procentowego
pustych przestrzeni)

Rys. 1. Wymiary próbki nr 1

Rys. 2. Obraz µCT środkowej
warstwy próbki nr 1

Rys. 3. Wymiary próbki nr 2

Rys. 4. Obraz µCT środkowej
warstwy próbki nr 1

Rys. 5. Wymiary próbki nr 3

Rys. 6. Obraz µCT środkowej
warstwy próbki nr 1

Próbka nr 1
Próbka nr 2
Próbka nr 3

Objętość Porowatość
[mm3]
[%]
866,785
23,505
152,392
40,745
177,872
30,862

Rys. 7. Obraz µCT czwartej warstwy
próbki nr 1

Wnioski
•
•
•

Biologiczne rusztowania zostały wydrukowane i przebadane. Obserwacja próbek za pomocą mikrotomografu komputerowego potwierdziła obecność porów o zmiennej
geometrii. Właściwości mechaniczne rusztowań różniły się.
Każda z próbek została częściowo zdeformowana w pobliżu jednej krawędzi. Cecha ta występywała w przypadku wszystkich drukowanych rusztowań i będzie podlegała
analizie, w celu jej wyeliminowania.
Dalsze badanie będą skupiały się na projektowaniu rusztowań o gradiencie wzdłuż próbki, w przeciwieństwie do zaprezentowanych w niniejszej pracy gradientu w głąb
rusztowania. Zostaną podjęte próby wykonania bardziej złożonych, wielomateriałowych rusztowań oraz implementacji druku 4D do procesu przygotowywania implantów.

Podziękowania
• Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu „Warstwowe podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa wytwarzane
metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia” 2015/18/E/ST5/00189 (Sonata Bis 5) oraz ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
projektu: „Warstwowe implanty chrząstek i kości nosa wytwarzane metodą druku 3D” TANGO-IV-A/0002/2019.
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