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POTŘEBA BIOMATERIÁLŮ A JEJICH HISTORICKÝ VÝVOJ

KOMPOZITY JAKO BIOMATERIÁLY

KOMPOZITY PRO NÁHRADY TVRDÉ TKÁNĚ

NANOKOMPOZITY PRO NÁHRADY TVRDÉ TKÁNĚ



ZUBNÍ IMPLANTÁTY

PÁTEŘNÍ KLECE, DLAHY, FIXÁTORY

KOSTNÍ DLAHY, ŠROUBY

NITROKOSTNÍ HŘEBY

KLOUBY PRSTŮ

NÁHRADY KLOUBŮ

NÁHRADY ORGÁNŮ

NÁHRADY ŠLACH, CHRUPAVEK

CÉVNÍ ŠTĚPY

POTŘEBA UMĚLÝCH MATERIÁLŮ V MEDICÍNĚ VYPLÝVA ZE STÁRNUTÍ POPULACE, 
ONEMOCNĚNÍ, ZRANĚNÍ…



MECHANICKÉ VLASTNOSTI
tuhost, mez kluzu, pevnost, tvrdost, houževnatost, únava, atd.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
hustota, barva, RTG kontrast, topologie povrchu, krystalinita, atd.

CHEMICKÉ VLASTNOSTI
chemické složení, degradace, nasákavost, koroze, atd.

BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI
toxicita, dráždivost, alergizace, trombogenní a imunogenní vlastnosti



VÝVOJ - 4 GENERACE BIOMATERIÁLŮ?



Murugan R. et al. Development of nanocomposites for bone grafting. Composites Science and Technology 2005;65:2385–2406.







NĚKTERÉ NEVÝHODY STÁVAJÍCÍCH IMPLANTÁTŮ 
- nesoulad mezi tuhostí implantátu a kostí
- nevhodný přenos zatížení mezi implantátem a kostí
- horší únavové vlastnosti
- náchylnost ke křehkému lomu
- náchylnost ke korozi a uvolňování alergenních inontů
- nevhodné estetické vlastnosti (dentální chirurgie)
- nízká specifická pevnost a modul
- horší otěruvzdornost



Julius Wolff (1836-1902)
- každá změna ve funkci kosti je doprovázena určitými 

změnami ve vnitřní architektuře, s přihlédnutím k 
vnějším vlivům

- změny vedou k souladu mezi tvarem, strukturou a 
funkčním zatížením

- vnější vlivy: pohybová aktivita, věk, nemoc, výživa

Wolffův zákon
- Zevní tvar, vnitřní struktura i funkční zatížení kosti jsou ve vzájemné 

harmonii. Při jakékoliv změně dochází k přestavbě kostí, jejímž cílem je 
dosažení původní harmonie.



Scholz M.-S. The use of composite materials in modern orthopaedic medicine
and prosthetic devices: A review. Composites Science and Technology 71 

(2011) 1791-1803



KOMBINACE VHODNÝCH VLASTNOSTÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (KOVY A JEJICH SLITINY, KERAMIKA, POLYMERY) -
KOMPOZITNÍ MATERIÁLY



KOMPOZITY JAKO BIOMATERIÁLY
NĚKTERÉ APLIKACE KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ V MEDICÍNĚ



KOMPOZITY: materiály tvořené dvěma nebo více fázemi - složené ze dvou 
nebo více materiálů odlišných vlastností (mechanických, fyzikálních, 
chemických, přitom obě fáze zůstávají diskontinuální), jež určitým 
způsobem zkombinované dávají „nový“ materiál s lepšími vlastnostmi než 
bychom získali pouhou kombinací jednotlivých materiálů - je dosaženo 
synergického efektu (objemový podíl výztuže musí být větší než 5%) 

jiné rozdělení např. degradabilní x nedegradabilní, atd.



Zubní implantáty
CF/C, Si/C

Zámky a dráty zubních rovnátek
GF/PC, GF/PP, GF/Nylon, GF/PMMA 

Materiály na obnovu zubů
Silica/BIS-GMA, HA 

Zubní implantáty
CF/C, CF/epoxid, GF/polyester 

Zubní můstky
UHMWPE/PMMA, CF/PMMA, 
GF/PMMA, KF/PMMA

Náhrady kostní tkáně
HA/PHB, HA/PEG-PHB, CF/PTFE, 
PET/PU, HA/HDPE, PET/PU, HA/PE, 
Biosklo/PE, Biosklo/PHB, Biosklo/PS, 
HA/PLA

Cévní štěpy
buňky/PTFE, buňky/PET,
PET/kolagen, PET/želatina,
PU/PU-PELA

Páteřní klece, dlahy, hřeby, šrouby a disk
CF/PEEK, CF/epoxid, CF/PS, Biosklo/PU, 
Biosklo/PS, PET/SR, PET/hydrogel

Klouby prstů
PET/SR, CF/UHMWPEVnitrokostní hřeby

CF/LCP, CF/PEEK, 
GF/PEEK

Totální náhrada kyčelního kloubu
CF/epoxy, CF/C, CF/PS, CF/PEEK, CF/PTFE, 
CF/UHMWPE, CF/PE, UHMWPE/UHMWPE

Šlachy/vazy
PET/PHEMA, KF/PMA, KF/PE, 
CF/PTFE, CF/PLLA, GF/PU

Náhrady chrupavky
PET/PU, PTFE/PU, CF/PTFE, CF/C

Kostní dlahy, šrouby
CF/PEEK, CF/epoxy, CF/PMMA, CF/PP, 
CF/PS, CF/PLLA, CF/PLA, KF/PC, HA/PE, 
PLLA/PLDLA, PGA/PGA

Kostní cement
Kostní drť/PMMA, 
titan/PMMA, UHMWPE/PMMA, 
GF/PMMA, Biosklo/BIS-GMA

Totální náhrada kolenního kloubu
CF/epoxy, CF/C, CF/PS, CF/PEEK, CF/PTFE, 
CF/UHMWPE, CF/PE, UHMWPE/UHMWPE

Externí fixátory
CF/epoxy



VNĚJŠÍ FIXACE
- nejběžnější typ fixace – odlévací hmota („sádra“)
- kompozity zhotovené z tkané bavlněné tkaniny (gáza) a kalcium sulfátu (nově vodou 

aktivované polyuretany)
- jiná vyztužení obsahují skelná a polyesterová vlákna



VNĚJŠÍ FIXACE
- léčba komplikovaných zlomenin 
- otevřené, infikované, mnoha úlomkové, defektní zlomeniny, paklouby
- montáž mimo kožní kryt
- např. Schanzovy šrouby, Steinmannovy hřeby, Kirschnerovy dráty zaváděné do kosti v 

kombinaci se zevní konstrukcí
- např. kombinace s uhlíkovými vlákny (efektivnější využití zobrazovacích metod)

DePuy Orthopaedics, Inc.



VNITŘNÍ FIXACE
 určeny pro léčbu tříštivých nebo komplikovaných zlomenin (hřeby pro dlouhé kosti atd.)
 po zhojení jsou buď vyjmuty nebo ponechány na/v kosti
 neresorbovatelné dlahy zprvu na bázi CF/epoxid, GF/epoxid (toxicita monomerů částečně 

vytvrzených epoxidových pryskyřic)
 CF/PEEK (GF/PEEK) biologicky inertní s vysokou pevností a dobrými únavovými vlastnostmi
 CF/PP, CF/PS, CF/PE, CF/nylon, CF/PMMA
 částečné zatěžování v průběhu hojení/lokální koncentrace napětí v oblastech děr pro kortikální 

šrouby?

DePuy Orthopaedics, Inc.



VNITŘNÍ FIXACE
 částečně nebo plně resorbovatelné (biodegradabilní) dlahy

 přizpůsobování tuhosti v průběhu hojení příznivě ovlivňuje jeho mechanismus

 redukce stress-shielding a ubývání kostní tkáně (osteopenie)

 u plně resorbovatelných systémů odpadá nutnost reoperace

 resorbovatelné polymery ve formě matrice i vláken (vyztužení)

 poly(L-laktidová kyselina), poly(glykolová kys.) a jejich kopolymery

 diskutabilní dosažení netoxické degradace a zachování vhodné míry degradace mech. vlastností

Reichwein A. et al. Clinical experiences with resorbable ultrasonic-guided, angle-stable osteosynthesis in the panfacial region. J Oral Maxillofac Surg. 2009 Jun;67(6):1211-7
Eglin D., Alini M. Degradable polymeric materials for osteosynthesis: tutorial. European Cells and Materials. 16 (2008) 80-91



76 dní po aplikaci standardní 
ocelové dlahy

70 dní po aplikaci CF/epoxy
dlahy

Sekundární svalek

zlomení dlahy



TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU
 aplikace kompozitních materiálů v této oblasti se jeví jako poměrně komplikovaná

 aplikace kompozitů se prakticky omezuje pouze na zlepšení odolnosti proti otěru kluzných 
komponent

 kombinace UHMWPE a uhlíkových vláken (slabá vazba mezi komponenty)

 např. Poly II (Zimmer, Warsaw, USA), CF/UHMWPE, v klinické praxi se naprosto nepotvrdily jeho 
slibné laboratorní výsledky - materiál selhával a uhlíková vlákna se uvolňovala do okolních tkání 
jako černé částice

 UHMWPE vlákna/UHMWPE (zvýšení tuhosti, pevnosti, creepové odolnosti, žádný vliv na otěr)



ZKUŠENOSTI Z KLINICKÉ PRAXE
 70. a 80. léta necementované femorální dříky (Aufranc-Turner) pokryté porézním kompozitem 

(PTFE/skelný uhlík), množství aseptických uvolnění
 další neúspěšný pokus (1985, BHC, Biomet), dřík CF/PSU, mechanické selhání na přechodu krčku 

a těla dříku
 CF/PEEK Bradleyho dřík (1992-1998, Orthodynamics, Dorset, UK), kovové jádro a vnější vrstvu z 

CF/PEEK, proximální pokryv HA
 kompozitní dřík VerSys Epoch (Zimmer, Warsaw, USA), CoCr kované jádro, PEKEKK střední vrstva 

(Ultrapek, BASF), na povrchu tenká vrstva vláken čistého titanu (klinické zkoušky IDE pro FDA, 
výborné výsledky osteointegrace)

Pokorný D. et al. Polyetheretherketon (PEEK) - II. část: Poznatky o využití v klinické praxi. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL., 77, 2010, p. 470 - 478



 snaha tlumit dynamické síly působící na implantát a jeho okolí, snížení možnosti poškození a 
zvýšení průměrné životnosti umělého kloubu

 velmi tuhý dřík v  některých místech zcela převezme úlohu kosti (takže kost v okolí dříku snižuje 
pevnost), zatímco v poněkud vzdálenějším okolí je tlak na kost o to větší (takže kost reaguje 
přestavbou ve smyslu zpevnění)

 převzetí role kosti velmi tuhým dříkem (odstínění kosti od vnějších sil, tlaků a napětí, stress 
shielding effect) je v ortopedické praxi obecně považováno za nepříznivé ze dvou důvodů

 a) demineralizovaná oblast kosti je více náchylná k poškození 

 b) přestavba kosti v distální části implantátu bývá často spojena s určitými bolestivými vjemy

Použití kompozitního dříku má za následek adaptivnější remodelaci kosti v porovnání s Ti dříkem (redukce stress-
shielding efektu), 20-40% vyšší hustota kosti (g/cm3) v proximálním femuru, 10-20% nižší hustota v distálním femuru. 

Bougherara H et al. Design of a biomimetic polymer-composite hip prosthesis. J Biomed Mater Res, Part A 2007;82A(1):27–40.



PÁTEŘNÍ IMPLANTÁTY
 použití kompozitů v páteřní chirurgii se omezuje 

v podstatě na dvě oblasti:

 fúze obratlů
 náhrada meziobratlového disku

 v širším slova smyslu je fúzí obratlů myšleno 
chirurgické znehybnění dvou sousedních obratlů, zde 
se uplatňuje několik přístupů - odebrání postižené 
části obratle a její nahrazení umělým kostním 
štěpem nebo použití speciálních náhrad obratlů 
(košíků, klecí a vláknových vložek), někdy bývají tyto 
aplikace doplněné hřeby, dlahami nebo šrouby 
(fixátory), které zajišťují nezbytnou stabilitu v první 
fázi hojení



PÁTEŘNÍ IMPLANTÁTY
 materiál umělých kostních štěpů/náhrad disku musí mít odpovídající pevnost a tuhost, 

srovnatelnou s namáháním zbylé části obratle (to snižuje možnost degenerativních změn v 
dalších úrovních páteře)

 slabá tvarová a mechanická kompatibilita = zúžení či porušení míšního kanálu nebo 
inervovaných oblastí)

 do současnosti v podstatě nebyl zaveden materiál, který by dokázal úspěšně reprodukovat 
jedinečné mechanické a  „transportní“ chování přirozeného disku

CF/PEEK, CF/PS (náhrada klecí)

Biosklo/PU, Biosklo/PS

kompozitní náhrady kostních 
štěpů



ZÁMKY, PODPĚRY, DRÁTY
 např. GF/PC, GF/Nylon, GF/PP, GF/PMMA

 snadná tvarovatelnost před aplikací

 možnost proměnné tuhosti bez změny rozměrů

 estetické vlastnosti



ZUBNÍ IMPLANTÁTY, MŮSTKY, NÁHRADY ZUBNÍHO KOŘENE
 Mayové, cca 600 před n.l. (skořápky)

 běžně používané náhrady – rigidní

 zlomení, ztráta vazby, nesoulad mezi moduly umělého kořene a dentinu, koroze

 zirkoničitá keramika, polyestery vyztužené krátkými vlákny, CF/PMMA, KF/PMMA, 
UHMWPE/PMMA, GF/PMMA



ZUBNÍ KOMPOZITNÍ PRYSKYŘICE
 1962 (R. Bowen) - (2,2-BIS-4(2-hydroxy-3-metacryoxy-propyloxy)-fenyl-propan)

 průhledné, index lomu podobný enamelu

 BIS-GMA (matrice) + křemenné/baryové sklo a koloidní silikáty (výplň)

 nahrazení BIS-GMA uretanpolymetakrylátem nebo hydrogely (např. HEMA)



APLIKACE NANOKOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ V MEDICÍNĚ



NANOKOMPOZITY: materiály obsahující nanofázi, typicky z jiného 
materiálu, než je makrofáze nebo kompaktní materiál (matrice), alespoň 
jeden rozměr nanofáze je menší než 100 nm.

+ možnost volby jednotlivých složek kompozitu
+ možnost volby skladby, materiálových a chemických vlastností složek
+ dosažení širokého rozsahu mechanických a biologických vlastností
+ možnost optimalizace struktury a chování implantátů
+ možnost optimalizace interakce s okolními tkáněmi



VÝHODY NANOMATERIÁLŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

 velký měrný povrch, pórovitost
 schopnost odfiltrovat bakterie a viry
 propustnost pro plyny, omezená propustnost pro kapaliny
 sorpční schopnosti
 možnost začlenění léčiv, terapeutické účinky
 krátká difúzní dráha
 rychlá degradace
 zvýšená efektivita účinné látky
 účinná prevence vzniku nežádoucích pooperačních srůstů



HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ NANOKOMPOZITŮ V MEDICÍNĚ

 náhrady tvrdé tkáně

 náhrady měkké tkáně

 terapeutické systémy - řízené uvolňování léčiv z lékových forem; systémy pro 
dopravu léčiv (drug delivery)



KLÍČOVÉ FAKTORY IDEÁLNÍ NÁHRADY KOSTI

3 ZÁKLADNÍ SKUPINY:

 OSTEOKONDUKTIVNÍ
(zprostředkovat strukturní oporu pro infiltraci a regeneraci novotvořené kosti, např. autologní štěp (vlastní), 
alogenní (dárce), HA, kolagen)

 OSTEOINDUKTIVNÍ
(indukovat diferenciaci nediferencovaných kmenových buněk do osteogenních nebo indukovat kmenové buňky 
k proliferaci)

 OSTEOGENNÍ
(kombinace kmenových buněk odebraných z kostní dřeně a osteokonduktivního materiálu, např. 
demineralizované kostní matrix, kolagen, HA)

3 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K PŘÍPRAVĚ NANOKOMPOZITŮ

 konvenční nanokompozity

 biomimetické nanokompozity

 TE nanokompozity



Joe Schwarcz, Dr. Joe and what You Didn‘t Know, ECW Press, 2003





OBECNÝ PRINCIP BIOMIMETICKÝCH MATERIÁLŮ

 bios (život) – mimesis (imitace)

 napodobují strukturu a funkci živé tkáně

 imitují reálný biologický systém složením, strukturou nebo procesem, 
kterým byl připraven

BM Holzapfel et al. How smart do
biomaterials need to be? A translational
science and clinical point of view. Adv.
Drug Deliv. Rev., 65 (2013), pp. 581–603

W. Xue et al. Polycaprolactone coated
porous tricalcium phosphate scaffolds
for controlled release of protein for
tissue engineering. J. Biomed. Mater.
Res. Part B: Appl. Biomater., 91B (2009),
pp. 831–838

Kolk et al. Current trends and future
perspectives of bone substitute
materials – From space holders to
innovative biomaterials. J. Cranio-
Maxillofacial Surg., 408 (2012), pp.
706–718



LIDSKÁ KOST JE V PODSTATĚ DOKONALÝ KOMPOZIT SLOŽENÝ Z ORGANICKÉ A ANORGANICKÉ ČÁSTI, 
PŘEVÁŽNĚ Z NANOSLOŽEK (MECHANICKÁ OPORA, ZÁSOBNÍK MINERÁLŮ, DYNAMICKÁ TKÁŇ)

 organická složka - buňky, vláknitá (kolagenní vlákna) a amorfní (glykoproteiny, glykosaminoglycany) 
část extracelulární matrix

 anorganická složka - minerály mající chemickou a strukturní podobnost s hydroxyapatitem (2-3 nm 
nanokrystaly)



PŘÍPRAVA NANOKOMPOZITŮ
UKÁZKA



KALCIUM FOSFÁTY
SLOŽKY PRO PŘÍPRAVU NANOKOMPOZITŮ



HYDROXYAPATIT A KALCIUM FOSFÁTY OBECNĚ

 HA chemická a strukturní podobnost s přirozeným kostním minerálem

 bioaktivní,  osteokonduktivní, netoxický, neimunogenní, krystalografická podobnost  
kostnímu minerálu

 první syntéza HA 1851 (Daubree), 1951 (Ray a Ward) HA pro léčbu kostních defektů



HYDROXYAPATIT A KALCIUM FOSFÁTY OBECNĚ

 Ca10(PO4)6(OH)2

 Skinner (Ca,Na,Mg,K,Sr,Pb,…)10(PO4,CO4,SO4,…)6(OH,F,Cl,CO3)2

 Cazalbou Ca8.3,□1.7(HPO4 a CO3)1.7(OH a 0.5CO3)0.3□1.7 



KALCIUM FOSFÁTY - UKÁZKA





BIODEGRADABILNÍ POLYMERY
SLOŽKY PRO PŘÍPRAVU NANOKOMPOZITŮ



BIODEGRADABILNÍ POYLMERY

 přírodní báze: polysacharidy (alginát, chitin, chitosan, kyselina hyaluronová
nebo proteiny (kolagen, fibrinové gely atd.)

 syntetické: kyselina polymléčná, polyglykolová, poly(e-kaprolaktanová)

I. Armentano et al. / Polym Deg Stab 95 (2010) 2126-2146



KYSELINA POLYMLÉČNÁ

 PLA poprvé izolována 1780 (Scheele)

 komerčně užívána od 1881 
(potravinářství)

 sutury, transport léčiv, cévní štěpy, 
chirurgické krytí, rekonstrukce kosti, 
kloubních defektů a poškození 
menisků, fixace (klinicky od r. 1985)

 požadovaná doba degradace 1-2 
roky



KYSELINA POLYMLÉČNÁ

 PLA jsou semikrystalické
 L-PLA – relativně vysoká pevnost a tuhost (obvazy, ortopedické aplikace)
 D,L-PLA – dávkování léčiv
 možné nevýhody jsou kyselé produkty degradace
 použití kopolymerů PLGA s různým poměrem PGA/PLA (50:50, 65:35, 75:25, 

85:15, 90:10) za účelem dosažení řízené degradace (požadovaná doba)



KOLAGEN

 přírodní polymer (protein) hojně používaný v různých medicinálních aplikacích

 trojitá polypeptická spirála skládající se z mikrofibril a fibril

 přirozená biokompatibilita (netoxický, neantigenní…)

 popsáno 28 typů kolagenu – nejvíce používaný kolagen typu I

 lze jej izolovat z různých druhů (ryba, prase, kuře…) a zdrojů (kůže, kosti, ploutve…)



KOLAGEN
 slabé mechanické vlastnosti – pro náhrady tvrdých tkání spíše jako kompozit
 možnost zvlákňování, síťování (např. genipin, glutaraldehyd, NDGA…)
 vlivem chemického, tepelného nebo radiačního působení dochází ke změně jeho 

nativních vlastností (degradace šroubovice na kvarterní, terciální nebo molekulární úrovni)



PŘÍPRAVA KOLAGENOVÝCH NANOVLÁKEN

 za nejperspektivnější považována metoda elektrostatického zvlákňování

 při převádění do roztoku (kys. octová, fluoroalkoholy) je nutno rozrušit kvartérní 
strukturu kolagenu, umožnit jednotlivým trojitým šroubovicím kolagenu rozptýlit 
se v roztoku

 při poškození šroubovice dochází ke ztrátě struktury kolagenu a tím i jeho 
unikátních biologických vlastností

A: roztok s nízkou viskozitou (tzv. electrospraying), B: vysoké povrchové napětí a nižší viskozita roztoku (tzv. korálkové 
defekty), C: ukázka submikronových vláken z roztoku kolagenu s optimálními parametry.



 izolace, skladování, opětné rozpouštění a podrobení kolagenu vysokému napětí

 zůstává zachována nativní struktura kolagenu?

 elektroforéza, diferenční skenovací kalorimetrie, infračervená spektroskopie, 
cirkulární dichroismus, optické techniky s využitím generace druhé harmonické



SPECIFICKÉ NÁROKY NA SCAFFOLDY
 vysoká porozita, vhodná velikost pórů, vzájemně propojené póry
 proč?: 3D, velký specifický povrch, přívod živin, odvod odpadních produktů, 

velikost pórů odpovídající velikosti buněk, kontrola morfologie pórů, stabilní 
mechanické vlastnosti, tuhost

 kolonizace vlastními buňkami pacienta, odebranými biopticky a namnoženými 
v podmínkách buněčné kultury

 mesenchymální kmenové buňky (navodit diferenciaci v osteoblasty)





DĚKUJI ZA POZORNOST!
suchyt@irsm.cas.cz
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Ústav struktury a mechaniky hornin
Akademie věd České republiky, v.v.i.
V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
Česká republika

Laboratoř biomechaniky
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Fakulta strojní
České vysoké učení v Praze
Technická 4, 166 07 Praha 6
Česká republika


