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Orvosi minőségű anyagokat csak szoros  
együttműködéssel lehet kifejleszteni 

 
A világ népességének növekedése és az emberi életkor meghosszabbodása fokozott erőfe-
szítést igényel az egészségügytől. A jó hatásfokú, emellett költségtakarékos gyógyítás 
eszközei csak több iparág közös fejlesztésével állíthatók elő. Erre mutatunk be a követ-
kezőkben két példát.  
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Az emberiség létszáma az elmúlt évszázadban megháromszorozódott, és becslések 

szerint 2011. október 7-én érte el a hétmilliárdot. Ez idő alatt a várható élettartam is je-
lentősen megnövekedett. 2025-ben egymilliárd 60 éven felüli ember él majd a Földön. 
1995-höz képest megduplázódik majd a cukorbetegek száma (eléri a 135 milliót), 20%-
kal több lesz a szív- és érrendszeri megbetegedés és 40–50 millió ember küzd majd al-
vás közbeni légzéskimaradással (apnoe). Ez nagyon komoly kihívást jelent az egészség-
ügy számára, amelynek eszközigénye nemcsak a népesség növekedése, hanem a terápiás 
és diagnosztikai eljárások rohamos fejlődése miatt is egyre nagyobb.  

Nem könnyíti meg az egészségügyet ellátó szervezetek és vállalatok dolgát, hogy 
ezeknek az eszközöknek és a gyártásukhoz felhasznált anyagoknak alkalmazását szi-
gorú előírások szabályozzák, engedélyezésük előtt hosszú, többlépcsős ellenőrzésen 
kell átesniük. Egy orvosi műanyagnak mindenekelőtt feldolgozhatónak és 
utómegmunkálhatónak kell lennie. Vizsgálják fizikai tulajdonságait és azt, hogy eleget 
tud-e tenni a kitűzött célnak. Összefér-e az emberi szövetekkel? Nem változnak-e a 
tulajdonságai a feldolgozás és a használat során? Ha beválik, gyártója szavatolja-e, 
hogy hosszú időn keresztül változatlan minőségben tudja szállítani? Elég esztétikus-e? 
Sterilizálható-e? Ezeket a kérdéseket nemcsak az alapanyagra, hanem a termékre vo-
natkozóan is meg kell válaszolni. És ha akár az anyagban, akár a terméken bármilyen 
változtatást végeznek, a teljes engedélyezési folyamatot újra kell kezdeni.  

A gyártóknak emellett egyre rövidebb idő alatt, egyre kisebb munkaráfordítással 
és egyre szorosabb költségekkel kell új termékeikkel megjelenni a piaci versenyben. 
Sikerre csak akkor számíthatnak, ha egy új orvosi eszköz fejlesztésének a legkorábbi 
szakaszában szoros együttműködést alakítanak ki az anyaggyártóval. Erre mutatunk be 
két példát. Az egyikben sztirolpolimerekből készített ápolási eszközök, a másikban 
implantátumok gyártását segíti az összefogás. 
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Ápolási eszközök sztirolpolimerekből 

A Styrolution GmbH (Frankfurt am Main) speciális sztirolpolimereket gyárt 
gyógyászati eszközök számára. Speciális és meghatározott termékhez kifejlesztett, 
szavatoltan azonos összetételű, engedélyezett orvosi műanyagainak szállítását (a hosz-
szú engedélyeztetési idő miatt) csak akkor tudja vállalni, ha a végterméket soro-
zat(ok)ban állítják elő. Kisebb tételek igényekor többletköltségek léphetnek fel, és 
minden változtatáskor ott van az engedélyezés megtagadásának kockázata.  

A cég többféle speciális sztirolpolimert gyárt, amelyeket különböző telephelye-
ken, speciális gyártósorokon, nagyon szigorú szabványok szerint készítenek el. 15 
éves tapasztalatait felhasználva a Styrolution cég partnerei számára szervizszolgálatot 
is nyújt, amelynek keretében már egy új termék fejlesztésének legelején hasznos in-
formációkkal látja el őket, ezáltal megrövidülhet az engedélyeztetés időtartama és 
költsége. Az engedélyeztetési eljárással kapcsolatban is tud hasznos tanácsokat adni. 
HD jelzésű orvosi műanyagairól (HD-Materialien, Healthcare- and Diagnostics-
Materials) adott részletes tájékoztatásaival megrövidíti az alkalmas anyag kiválasztá-
sának idejét. Tulajdonságai között fontos a vegyszerállóság, beleértve a kórházi takarí-
tóanyagokkal szembeni ellenállás, a gamma- és elektronbesugárzással vagy etilén-
oxiddal végzett sterilizálhatóság, a jó optikai jellemzők, a könnyű feldolgozhatóság 
(pl. vékony falú termékek gyárthatósága). 

Szoros együttműködés sikeres eredménye pl. a Zylar MBS-ből (metil-
metakrilát/butadién/sztirol kopolimer) gyártott nyomásálló vértartály, amelynek fala 
átlátszó, és vérrel érintkezve is hosszú ideig átereszti a fényt. Terlux HD MABS-ből 
(metil-metakrilát/akrilnitril/butadién/sztirol kopolimer) injektorok, háromágú csapok, 
csatlakozóelemek, katéterek készülnek, amelyek tökéletesen átlátszóak, szép a felüle-
tük. Ennek a műanyagnak a jó folyóképessége lehetővé teszi, hogy többfészkes szer-
számban nagyon vékony falú eszközöket fröccsöntsenek. Novodur HD ABS-ből 
(akrilnitril/butadién/sztirol kopolimer) magas fényű, kellemes tapintású, vegyszerálló 
méretstabil házakat, inhalátorokat, infúziós elemeket állítanak elő többféle színben. 
Valamennyi jól tűri mindhárom sterilizálási eljárást; az elemek lézerrel írhatók és ra-
gaszthatók vagy hegeszthetők. Hő-, vegyszer- és karcálló mintatartókat, vákuumpalac-
kokat, porlasztóházakat készítenek Luran HD SAN-ból (sztirol/akrilnitril kopolimer). 
A könnyen folyó, átlátszó és nagy hajlítómerevségű NAS SMMA (sztirol/metil-
metakrilát kopolimer) egyszer használható borotvák, szűrőházak, csatlakozók alap-
anyaga, amelyet fröccsöntés előtt nem kell előszárítani. A Styrolux lágyítómentes 
termoplasztikus elasztomer, főláncát sztirol alkotja, amelybe helyenként SB (szti-
rol/butadién) kaucsukblokk épül be. Ez a polimer nagyon jól ellenáll a poláros oldó-
szereknek, emellett nagyon szívós, nagy a szakítószilárdásága (1. ábra) és nehezen 
lyukasztható át. Jól tűri a gamma-sugárzást, de ütésállósága és sárgulási indexe is ki-
emelkedő.  

A gyártmányminőség és a szállítási határidők betartásának érdekében a Styrolux 
cégnél a HD anyagokat mindig ugyanazon a gépsoron állítják elő. Beszállítóiknak 
visszamenőleg követhetően igazolniuk kell tudni anyagaik tisztaságát. Hogy a megfe-
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lelő alapanyagok hiánya ne veszélyeztesse a polimerek gyártását, minden egyes kom-
ponens beszerzésében két vagy három beszállítóra támaszkodnak.  

Az orvosi műanyagokat gyártó sorokat kétszer olyan hosszú ideig tisztítják, mint 
a többi gyártósort. A mintavételt is rövidebb időközönként végzik. Egy-egy speciális 
HD polimer gyártására általában két gépsort készítenek elő (kvalifikálnak). Ezáltal 
bármely anyagot akkor is képesek határidőre szállítani, ha időközben a világ más ré-
széről fut be egy rendelés. A megrendelő abban is biztos lehet, hogy az elküldött HD 
polimer összetétele és minősége tökéletesen azonos lesz, függetlenül attól, hogy me-
lyik gyártóhelyen készítették el azt.  
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1. ábra A Styrolution GmbH különböző orvosi műanyagainak maradó húzószilárdsága 
25, ill. 50 kGy dózisú gamma-sugárzással végzett sterilizálás után  

 

Implantátumok 

Az emberi testbe beépített implantátumokat korábban elsősorban korróziómentes 
acélból vagy titánból készítették. Az egyre jobb – bizonyos vonatkozásban a fémeké-
nél jobb – tulajdonságú, nagy teljesítményű műanyagok azonban fokozatosan átveszik 
ezek helyét. A műanyagok előnye a fémekhez képest, hogy átlátszóak a röntgensuga-
rak számára és kisebb a mágneses szuszceptibilitásuk, ezért megkönnyítik az orvosi 
gyakorlatban ma már általánosan használt képalkotó módszerek, a komputertomográ-
fia (CT) és a mágneses rezonanciatomográfia (MRT) alkalmazását, továbbá kevésbé 
képesek artifaktképzésre. (Az artifakt az emberi beavatkozás következtében létrejövő 
jelenség, amely félrevezetheti az orvost. Az aortában vezetett fémhuzal a véredény 
éles kanyarulatában pl. zavaros képet ad, ami megnehezíti a huzal megfelelő pozicio-
nálását.) A műanyagok húzószilárdsága, rugalmassági modulusa töltőanyagokkal szé-
les határok között változtatható és a vele érintkező szövet tulajdonságainak megfelelő-
en állítható be, ezáltal csökkenthető annak veszélye, hogy az implantátum elváljon pl. 
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a csonttól. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy műanyagokból bármilyen bo-
nyolult formájú, az adott szövethez pontosan illeszkedő betét viszonylag egyszerűen 
állítható elő.  

A nagy teljesítményű műszaki műanyagok közül implantátumok gyártására első-
sorban a poli(éter-éter-keton)-t (PEEK) alkalmazzák. Ennek nagyon jó a 
biokompatibilitása, nem hajlamos a hidrolizálásra, vegyszerálló, forró gőzzel vagy 
besugárzással többszörösen sterilizálható. Mechanikai tulajdonságai sokkal közelebb 
állnak a csontok külső kérgének (kortikális csontszövet) tulajdonságaihoz, mint a fé-
meké vagy a kerámiáké, ami különösen alkalmassá teszi a PEEK-et teherhordó 
implantátumok gyártására. Ezek egyetlen hátránya, hogy csak korlátozottan képesek 
kötődni az őket körülvevő csontszövethez. A titánból és a titánötvözetből (Ti6Al4V) 
készített betétek kötődése sokkal jobb.  

A titánalapú implantátumok felületén ugyanis 5–20 nm vastagságú stabil és tiszta 
titán-dioxid (TiO2) passziválóréteg képződik, amely megvédi a fémfelületet az agresz-
szív testfolyadékok korrodáló hatásától, az oxidréteg félvezető tulajdonságai révén 
pedig olyan elektromos teret hoz létre, amely serkenti a csontsejtek növekedését. A 
gyógyulási folyamat alatt a sejtek közvetlenül a fémfelületen burjánzanak, amely „ösz-
szenő” a csonttal.  

Orvosok, biológusok és anyaggyártók közösen keményen dolgoztak azon, hogy 
olyan funkcionális felületet alakítsanak ki implantátumgyártásra alkalmas műanyag-
kompaundokon, amely meggyorsítja a beépülést. Elsősorban a csontszövetek felé ori-
entált TiO2 vagy hidroxil-apatit (HA) funkciós réteget próbáltak felvinni fizikai vagy 
kémiai gőzfázisú rétegleválasztással (PVD/CVD eljárással; physical/chemical vapour 
deposition). Emellett arra törekedtek, hogy ez a felületi réteg porózus legyen, mikro- 
és nanostruktúrákat hordozzon. Érdeklődésük a nanotechnológia felé fordult.  

A KraussMaffei Berstorff GmbH (Hannover) és a KraussMaffei Technologies 
GmbH (München) közös projektjébe bekapcsolódott a müncheni műszaki egyetem 
orvostechnikai kara (Lehrstuhl für Medizintechnik der TU München). Az utóbbi fel-
adata volt az implantátumgyártásra alkalmas nanokompozitok előállítása. 
Nanotöltőanyagokat kevertek különféle műanyagmátrixokba, majd ezek mechanikai 
tulajdonságai mellett átfogóan vizsgálták citotoxicitásukat és sejtek növekedésére ki-
fejtett hatásukat. Egyéb műanyagok mellett készítettek kompaundokat PEEK-ből 
(Vestakeep 2000P) TiO2-vel (Aeroxide P25). Mindkettő az Evonik Degussa GmbH 
(Essen) gyártmánya. A nanoméretű részecskékből álló TiO2-t 5–50%-os arányban vit-
ték be a polimerbe. A nagyon finom szemcseméretből adódó nagy fajlagos felület kö-
vetkeztében a kémiai kölcsönhatás számára így igen nagy funkciós felület képződött. 

A kompaundálást a KraussMaffei Berstorff GmbH kétcsigás ZE 25 UTX típusú 
extruderén végezték a paraméterek optimalizálása után. Elektronoptikai eljárással 
vizsgálták a töltőanyag-eloszlást, majd mérték a reológiai tulajdonságokat, a kristá-
lyossági fokot, a mechanikai tulajdonságokat. A biokompatibilitást DIN EN ISO 10993 
szabvány szerint határozták meg. Törekedtek arra, hogy minél több tulajdonságot hatá-
rozzanak meg élő szervezeten kívül (in vitro), és minél kevesebbet élő szervezetben 
(in vivo). Bár a szabvány többféle eljárást javasol (rövid, hosszabb, hosszú időtartam; 
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alkalmazás szövetek/csont környezetében vagy vérrel érintkezve), nincsen olyan eljá-
rás, amely bármilyen alkalmazásra egységes eredményt adna, és helyettesítené az élő 
szervezetben végzett ellenőrzést.  

Bár a vizsgálatok végső eredményei még hiányoznak, humán kötőszöveti sejtek-
kel (fibroblasztokkal) tápoldatban végzett in vitro kísérletek azt bizonyították, hogy a 
sejtek és a próbatestek felülete között 3–7 nap alatt erős kötődés alakult ki. A tapadás a 
PEEK felületén a TiO2 arányának növekedésével nőtt, és megközelítette vagy akár 
meg is haladta a Ti6Al4V, a tiszta PEEK vagy a titanizált felületű PEEK próbatesteken 
bekövetkezett tapadást. A sejtek egyenletes ráépülését a felületre elektronoptikai felvé-
telek is igazolták. 
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