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Mikrostruktura stabilizowanych porowatych 
kompozytów chitozan/bioszkło

Materiały implantacyjne w postaci porowatych rusztowań powinny zapewniać zarówno podparcie mechaniczne,
jak i przestrzeń do migracji i proliferacji komórek [1]. Szczególną rolę odgrywa porowatość układu oraz geometria i
wielkość porów [2]. W niniejszej pracy wykazano, że mikrostruktura otrzymanych metodą liofilizacji porowatych
kompozytów chitozan/bioszkło zależy od ich składu oraz sposobu stabilizacji rusztowania. Uzyskane kompozyty
posiadają niemal wyłącznie pory otwarte, ważne dla procesu osteointegracji.
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Duże znaczenie w porowatych materiałach implantacyjnych odgrywają pory otwarte, które
ułatwiają dyfuzję składników odżywczych i metabolitów oraz zapewniają dobre dotlenienie
komórek sprzyjając wrastaniu tkanki kostnej i tworzeniu nowych naczyń krwionośnych. Poza
porowatością ważną rolę odgrywa też geometria i wielkość porów oraz wielkość powierzchni
właściwej.

Tabela 1. Skład porowatych kompozytów 
chitozan/bioszkło otrzymywanych metodą liofilizacji.  

Podstawowe składniki kompozytu

Chitozan (HMC+)
Stosowany w formie roztworów o 

stężeniach (1% wag. lub 1,5% 
wag. lub 2% wag.)

bioszkło z układu
SiO2-P2O5-CaO

Stosowane w formie 
drobnego proszku

Reagenty stabilizujące rusztowanie

etanol 
(EtOH)

trójpolifosforan
sodu (TPP)

pięciowodna sól β-glicerofosforanu
disodu (BGP)

Celem pracy było przeprowadzenie analizy
mikrostrukturalnej (SEM, mikro-CT, BET)
stabilizowanych biokompozytów porowatych
chitozan/bioszkło otrzymanych drogą
liofilizacji z przeznaczeniem jako materiały do
odbudowy tkanki kostnej.
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Rys. 3. Obraz mikro-CT i rozkład wielkości 
porów w kompozycie chitozan/bioszkło 1:1 
stabilizowanym EtOH.

Rys. 2. Zależność mikrostruktury kompozytu chitozan/bioszkło 1:1 od 
metody stabilizacji rusztowania

stabilizacja EtOH stabilizacja TPP stabilizacja BGP

Rys. 1. Zależność mikrostruktury kompozytu od stężenia roztworu polimeru

stężenie 1% wag. stężenie 1,5% wag. stężenie 2% wag. 
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➢ Mikrostruktura porowatych kompozytów chitozan/
bioszkło zależy od stężenia i lepkości roztworu
polimeru, rodzaju i ilości bioszkła oraz sposobu
stabilizacji.

➢ Kompozyty charakteryzują się porowatością otwartą,
a średnia wielkość ich porów jest większa niż 50 µm.

➢ Metoda stabilizacji struktury kompozytów ma wpływ
na kształt i geometrię porów.

➢ Powierzchnia właściwa jest większa dla kompozytów
z większym udziałem bioszkła i dodatkowo rośnie dla
kompozytów z bioszkłem o mniejszych rozmiarach
ziaren.

Badania były realizowane w ramach projektu „Wielofunkcyjny materiał
kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-
regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej” finansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (TECHMATSTRATEG2/406384/
7/NCBR/2019).

Proporcja wagowa 
chitozan/bioszkło

powierzchnia 
właściwa BET [m²/g]

1:0,5 32,6069 ± 0,2747
1:1 70,8002 ± 0,1349
1:2 77,9998 ± 0,1152
1:3 117,3285 ± 0,1637

Rys. 4. Zależność mikrostruktury kompozytu od proporcji 
wagowej jego składników: chitozan/bioszkło 

Tabela 2. Powierzchnia właściwa kompozytu w 
zależności od proporcji wagowej składników.

chitozan/bioszkło 1:1 chitozan/bioszkło 1:2


