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Streszczenie

Ceramika wapniowo-fosforanowa w formie poro-

watego rusztowania na bazie biodegradowalnego 

biopolimeru jest materiałem powszechnie stosowanym 

jako wypełniacz ubytków tkanki kostnej w ortopedii 

i stomatologii. Chitozan, ze względu na swoje cha-

rakterystyczne właściwości takie jak: podobieństwo 

strukturalne do glikozaminoglikanów (GAG) macierzy 

pozakomórkowej tkanki kostnej, brak toksyczności, 

szybka biodegradacja, podatność na chemiczną  

i enzymatyczną modyfikację, stymulacja adhezji i pro-

liferacji komórek oraz osteoinduktywność, jest często 

stosowany w inżynierii tkankowej kości jako składnik 

kompozytów. W niniejszej pracy, określono parame-

try strukturalne i mechaniczne oraz cytotoksyczność  

2 typów kompozytów na bazie chitozanu (chitozan-HA 

BIOCER oraz chitozan-HT BIOCER). Testy in vitro 

przeprowadzono z wykorzystaniem linii komórkowej 

hFOB 1.19 (ludzkie płodowe osteoblasty). Cytotok-

syczność ekstraktów z kompozytów oznaczono za 

pomocą testu LDH. Wyniki badań wyraźnie wskazują, 

że wyprodukowane kompozyty na bazie krylowego 

chitozanu wykazują dobre parametry strukturalne  

i mechaniczne o dużej zgodności z tkankami, są nie-

toksyczne i przez to są obiecującym materiałem do 

stosowania w inżynierii tkankowej kości.

Słowa kluczowe: chitozan, rusztowanie, struktura, 

moduł Younga, cytotoksyczność

[Inżynieria Biomateriałów 114 (2012) 52-58] 

Wstęp

Ceramika wapniowo-fosforanowa (głównie HAp, TCP)  

w formie porowatego rusztowania, często kompozytu na 

bazie biodegradowalnego biopolimeru, ze względu na 

biozgodność jest materiałem szeroko stosowanym jako 

wypełniacz ubytków tkanki kostnej w ortopedii i stomatologii 

[1-3]. Chitozan ze względu na swoje właściwości biologicz-

ne zdaje się być idealnym biopolimerowym składnikiem 

kompozytów do stosowania w inżynierii tkankowej kości. 

STRUCTURAL PROPERTIES, 

YOUNG’S MODULUS AND 

CYTOTOXICITY ASSESSMENT OF 

CHITOSAN-BASED COMPOSITES

AGATA PRZEKORA1, KRZYSZTOF PAŁKA2*, 
BEATA MACHERZYŃSKA3, GRAŻYNA GINALSKA1

1 CHAIR AND DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, 

MEDICAL UNIVERSITY OF LUBLIN, 

1 CHODZKI ST., 20-093 LUBLIN, POLAND

2 DEPARTMENT OF MATERIALS ENGINEERING,

LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,

36 NADBYSTRZYCKA ST., 20-618 LUBLIN, POLAND

3 AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 

FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND CERAMICS,

DEPARTMENT OF ADVANCED CERAMICS

AL. A. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW, POLAND

* E-MAIL: K.PALKA@POLLUB.PL

Abstract

Calcium phosphate ceramics in the form of bio-

degradable biopolymer-based, porous scaffolds are 

widely used as bone defect filler in dentistry and 

orthopedics. Chitosan is often applied in bone tissue 

engineering as a component of composites because of 

its characteristic properties such as structural similarity 

to glycosaminoglycans (GAG) of bone extracellular 

matrix, nontoxicity, rapid biodegradation, prone to 

chemical and enzymatic modification, stimulation of 

cell adhesion and proliferation and osteoinduction.  

In this work, the structure, mechanical properties and 

cytotoxicity of 2 types of chitosan-based composites 

(chitosan-HA BIOCER and chitosan-HT BIOCER) 

were evaluated. In vitro cell culture tests were carried 

out using hFOB 1.19 cell line (human fetal osteoblast 

cells). The cytotoxicity of scaffolds extracts was esti-

mated by LDH test. Our studies clearly indicate that 

created krill chitosan-based composites show good 

structural and mechanical properties with good com-

patibility with human tissues. Furthermore, produced 

composites are nontoxic and thus are promising ma-

terials for bone tissue engineering application. 

Keywords: chitosan, scaffold, structure, Young’s 

modulus, cytotoxicity 

[Engineering of Biomaterials 114 (2012) 52-58] 

Introduction

Calcium phosphate ceramics (mainly HAp, TCP) in the 

form of porous scaffolds, often biodegradable biopolymer-

based composites, are widely used as bone defect filler in 

dentistry and orthopedics according to its biocompatibility 

[1-3]. Chitosan, because of its biological properties, ap-

pears to be an ideal biopolymer component of composite for 

bone tissue engineering applications. Chitosan is a natural 

polysaccharide – partially N-deacetylated derivative of 

chitin that derives mainly from exoskeleton of crustaceans 

[4,5]. This polysaccharide is often applied in regenerative 

medicine because of its characteristic properties such as 

nontoxicity, rapid biodegradation, prone to chemical and 

enzymatic modification, stimulation of cell adhesion and 

proliferation and osteoinduction [6].
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N-zdeacetylowaną pochodną chityny, pochodzącą głównie 

z egzoszkieletu skorupiaków [4,5]. Polisacharyd ten jest 

często stosowany w medycynie regeneracyjnej ze względu 

na swoje charakterystyczne właściwości takie jak: brak tok-

syczności, szybka biodegradacja, podatność na chemiczną 

i enzymatyczną modyfikację, stymulacja adhezji i proliferacji 

komórek oraz osteoinduktywność [6].

Celem inżynierii tkankowej jest stworzenie biodegrado-

walnego, porowatego, trójwymiarowego rusztowania, które 

miałoby zdolność wspierania, wzmacniania i organizowania 

regenerującej się tkanki [7]. W organizmie komórki otoczone 

są przez macierz pozakomórkową (ECM), która nie tylko 

pełni funkcję fizycznej podpory, ale również reguluje procesy 

proliferacji i różnicowania komórek. Dlatego ważne jest, 

aby stworzyć rusztowanie 3D mające zdolność zarówno 

podtrzymywania rekonstrukcji tkanki in vitro, jak i pośred-

niczenia w regeneracji tkanki in vivo [8,9]. Ze względu na 

swoje podobieństwo strukturalne do glikozaminoglikanów 

(GAG) macierzy pozakomórkowej tkanki kostnej, chitozan 

jest często stosowany w inżynierii tkankowej kości jako 

składnik kompozytu na bazie ceramiki wapniowo-fosfora-

nowej [10,11]. 

Implanty (rusztowania) powinny charakteryzować się 

optymalną porowatością, modułem sprężystości oraz 

odpowiednimi właściwościami mechanicznymi, co jest 

bardzo istotnym zagadnieniem w inżynierii biomateriałów, 

zwłaszcza materiałów stosowanych w chirurgii kostnej czy 

w inżynierii tkankowej [12,13]. Z punktu widzenie integracji 

implantu z kością korzystne jest gdy materiał posiada pory 

otwarte o wielkości odpowiadającej strukturom kostnym (50-

450 µm), a porowatość i moduł Younga dostosowane są do 

miejsca implantacji [14] (np. kość korowa lub gąbczasta). 

Taka mikrostruktura umożliwia wrastanie tkanek w zaimplan-

towany biomateriał, a przez to uzyskuje się dobre połączenie 

implant-tkanka, co również zapewnia odpowiednią wytrzy-

małość zmęczeniową implantu i połączenia [15]. 

Celem niniejszej pracy było stworzenie porowatego 

kompozytu na bazie chitozanu oraz określenie jego cech 

strukturalnych oraz modułu Younga. Ponadto, oznaczono 

cytotoksyczność nowych materiałów kompozytowych z 

wykorzystaniem linii komórkowej prawidłowych ludzkich 

osteoblastów.

Materiały i metody

Wyprodukowano dwa rodzaje rusztowania z wykorzy-

staniem wielkocząsteczkowego chitozanu (1174 kDa i 73% 

stopień deacetylacji) oraz dwóch typów ceramiki wapniowo-

fosforanowej:

− granul HAp (granule HA BIOCER, Φ 0,5-1,6 mm) – kom-

pozyt chitozan-HA BIOCER

− mieszanki granul HAp/TCP (granule HT BIOCER, Φ 0,5-

1,6 mm) – kompozyt chitozan-HT BIOCER. 

Wielkocząsteczkowy krylowy chitozan został uzyskany dzię-

ki uprzejmości dr Anny Wojtasz-Pająk z Morskiego Instytutu 

Rybackiego w Gdyni. Granule HA BIOCER oraz HT BIOCER 

uzyskano dzięki uprzejmości Prezesa firmy Chema Elektro-

met Spółdzielnia Pracy Rzeszów Jarosława Proniewskiego. 

Chitozan rozpuszczano przez 3 godziny w kwasie octowym 

w celu uzyskania klarownego roztworu chitozanu. Następnie 

do roztworu chitozanu dodano granule HA BIOCER lub HT 

BIOCER (80% wag.), a otrzymana homogeniczna pasta 

została uformowana w cylindrycznym pojemniku o średnicy 

15 mm. Otrzymane próbki o długości 15 mm zżelowano w 

roztworze NaOH, a następnie przepłukano w wodzie desty-

lowanej i pozostawiono do wysuszenia na 48 godzin. 

The goal of tissue engineering is to create biodegrad-

able, porous, three-dimensional scaffold that is capable to 

support, reinforce and organize the regenerating tissue [7]. 

In the body, cells are surrounded by extracellular matrix 

(ECM) that not only takes the role of physical support but 

also regulates cell proliferation and differentiation processes. 

Thus, it is important to create the 3D scaffold that is able to 

sustain in vitro tissue reconstruction as well as to mediate 

in tissue regeneration in vivo [8,9]. Chitosan, because of its 

structural similarity to glycosaminoglycans (GAG) of bone 

extracellular matrix, is often applied in bone tissue engineer-

ing as a component of calcium phosphate ceramics-based 

composite [10,11].

Implants (scaffolds) should be of optimum poros-

ity, elasticity and suitable mechanical properties, which is  

a very important issue in biomaterials engineering, espe-

cially materials used in surgery and bone tissue engineering 

[12,13]. Integration of implant with the bone is beneficial 

when the porosity of the material is open type and about 

the size of the corresponding bone structure (50-450 µm) 

and the porosity and elasticity are adjusted to the place 

of implantation [14] (e.g. cortical or trabecular bone). This 

facilitates to ingrow tissues into implanted biomaterial which 

allows for good connection of implant-tissue, which also 

provides the appropriate fatigue strength of implant and 

the connection [15].

The aim of this work was to produce porous chitosan-

based composites and evaluate their structural and me-

chanical properties such as Young’s modulus. Moreover, 

the cytotoxicity of the novel composites was assessed using 

normal human osteoblast cell line.

Materials and Methods

 Two types of scaffolds were produced using high mo-

lecular weight chitosan (1174 kDa and 73% deacetylated) 

and two types of calcium phosphate ceramics: 

− HAp granules (HA BIOCER granules, Φ 0.5-1.6 mm) 

- chitosan-HA BIOCER composite 

− mix of HAp/TCP granules (HT BIOCER granules, Φ 0.5-

1.6 mm) - chitosan-HT BIOCER composite. 

High molecular weight krill chitosan was kindly obtained 

from dr Anna Wojtasz-Pająk from National Marine Fisher-

ies Research Institute in Gdynia. HA Biocer and HT Biocer 

granules were obtained by courtesy of President of Chema 

Elektromet Spółdzielnia Pracy Rzeszów Jarosław Pro-

niewski. Chitosan was dissolved for 3 hours in acetic acid 

solution to obtain clear chitosan solution. Then HA BIOCER 

or HT BIOCER granules were added into chitosan solution 

(80 wt%) and obtained homogenous paste was pressed 

into cylinder mould of 15 mm diameter. Prepared samples 

of length 15 mm were then gelled in NaOH solution to form 

cylinder-shaped scaffolds, washed in distilled water and left 

to air dry for 48 hours. 

Characterization of HA BIOCER and HT BIOCER gran-

ules size distribution was based on an image analysis using 

the Image-Pro Plus software (Media Cybernetics Inc., USA). 

Measurements of the mean diameter of grains (average 

length of diameters measured at 2 degree intervals passing 

through the object’s centroid) and their shape were carried 

out. Also the classification of the grain size was made. The 

shape of the granules was assessed in two parameters:

− Aspect – ratio between major and minor axis of ellipse, 

equivalent to the object, 

− Roundness = perimeter2/4̟•area, value of 1 means 

circle. 
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i granul HT BIOCER wykonano w oparciu o analizę obrazu 

wykorzystując oprogramowanie Image-Pro Plus (Media 

Cybernetics Inc., USA). Wykonano pomiary średniej śred-

nicy (średnia długość cięciw przechodzących przez środek 

ciężkości poprowadzonych co 2°) i kształtu ziaren oraz 

klasyfikacji ich wielkości. Kształt granul oceniono dwoma 

parametrami:

− Aspect – stosunek długości wielkiej i małej osi elipsy 

opisanej na obiekcie, 

− Roundness = obwód2/4̟•powierzchnia, wartość 1 oznacza 

kształt okrągły. 

Struktura otrzymanych rusztowań kompozytowych została 

scharakteryzowana z wykorzystaniem tomografii komputero-

wej Skyscan 1174 wraz z dedykowanym oprogramowaniem 

(Skyscan, N.V., Belgia). Podczas skanowania próbka była 

obracana w zakresie kątowym 0°÷180° z krokiem 0,7°. Po 

każdym kroku obrotu urządzenie wykonywało 4 zdjęcia w 

celu uśrednienia poziomu ekspozycji, łącznie uzyskano 264 

fotografii. Zastosowano również przypadkowe przemieszcza-

nie próbki dla każdej projekcji w celu eliminacji artefaktów. 

Obrazy zostały następnie zrekonstruowane do przekrojów 

poprzecznych z zastosowaniem oprogramowania NRecon 

(Skyscan N.V., Belgia). Po rekonstrukcji uzyskano zestaw 

650 obrazów o izotropowej wielkości voxela na poziomie 

18,3 µm w każdej osi. Zestaw ten był następnie poddany 

obróbce, polegającej na poprawie kontrastu i jasności,  

a następnie zastosowano filtr „Edge-” w celu ujednorodnienia 

jasności obrazu a następnie poprawiono krawędzie ziaren 

filtrem Open (Image-Pro Plus). Tak przygotowany zestaw 

analizowany był przy użyciu oprogramowania CTAn (po-

rowatość i cechy strukturalne) oraz dodatkowo dokonano 

wizualizacji 3D programem CTVol (Skyscan N.V., Belgia), 

przy czym obszar ROI („obszar zainteresowań”) o średnicy 

12,5 mm i długości 9 mm ustalono w środkowej części próbki. 

Rezultatem analizy wykonanej na podstawie mikrotomografii 

były dane dotyczące porowatości (otwarta, zamknięta i cał-

kowita) oraz wielkości i kształtu porów. 

Do zobrazowania mikrostruktury wytworzonych ruszto-

wań kompozytowych zastosowano również mikroskopię 

skaningową SEM (Zeiss ULTRA plus).

Ocenę wartości modułu Younga wykonano na podstawie 

pomiarów czasów przejścia fali ultradźwiękowej z dokład-

nością ± 0,1 µs, wykorzystując próbnik materiałów MT-541 

(UNIPAN) i głowice o częstotliwości 1 MHz. Wymiary 

próbki (średnica 15 mm i długość 15 mm) spełniają zało-

żenia nieograniczonego ciała izotropowego (h/λ=12,5>>1).  

Ze względu na dużą porowatość materiału badawczego  

(ok. 30%) i związane z tym silne tłumienie fali ultradźwię-

kowej, moduł Younga E wyznaczono z równania (1), przy 

założeniu izotropowości materiału oraz wartości liczby 

Poisona ν=0,26 [16]:

  

                        (1)

gdzie: ρ – gęstość badanego materiału, CL – prędkość fali 

w badanym ośrodku.

Cytotoksyczność kompozytów oszacowano metodą po-

średnią za pomocą płynnych ekstraktów z zastosowaniem 

linii komórkowej prawidłowych ludzkich płodowych osteo-

blastów (hFOB 1.19) pozyskanej z banku komórek ATCC 

(American Type Culture Collection, England, UK). W celu 

uzyskania ekstraktów, cylindryczne kompozyty zostały po-

cięte na krążki oraz umieszczone w pełnym podłożu hodow-

lanym w stosunku 0,1 g próbki/ml podłoża na 24 godziny w 

temperaturze 37°C (ISO 10993-5) [17]. Kontrolę negatywną 

cytotoksyczności stanowiło podłoże hodowlane inkubowane 

w takich samych warunkach, ale bez biomateriałów. Kontrolę 

pozytywną cytotoksyczności stanowił 0,1% roztwór fenolu. 

The structure was characterized with the use of computer 

tomography (Skyscan 1174, Belgium), along with dedicated 

software control. The sample was rotated in the range  

0°÷180° with 0.7° step during the scan. After each step of 

the rotation, the device made 4 images in order to average 

level of exposure, 264 images were obtained. The random 

movement of samples for each projection was also used 

in order to eliminate the artifacts. The images were then 

reconstructed into cross-sections using NRecon software 

(Skyscan N.V., Belgium). After reconstruction, a set of 650 

images with the isotropic voxel size of 18.3 µm in each 

axis was obtained. The set was then treated to improve the 

contrast and brightness, then the filter "Edge-" was used 

for the homogenization of the brightness of image and the 

grains edges were corrected with the “Open” filter (Image-

Pro Plus). The set of prepared images was analyzed using 

CTAn software (porosity and structural characteristics), 

additionally visualization with CTVol 3D software (Skyscan 

N.V., Belgium) was performed. The area of the ROI (region 

of interest) with a diameter of 12.5 mm and a length of 9 mm 

was set in the center part of the sample. The data on the 

porosity (open, closed and total), the size and shape of the 

pores were the results of the microtomography analysis. 

Scanning electron microscopy was also applied to depict 

composite scaffolds (Zeiss ULTRA plus).

The Young’s modulus value was assessed on the basis 

of measurements the time of ultrasonic wave transition with 

an accuracy of 0.1 µs, using device MT-541 (UNIPAN) and 

the heads of the frequency of 1 MHz. Dimensions of the 

sample (diameter of 15 mm and a length of 15 mm) meet 

the assumptions of infinite isotropic body (h/λ=12.5>>1). Due 

to the high porosity of the tested material (about 30%) and 

strong insulation of the ultrasonic wavelength, modulus (E) 

was calculated from the equation (1), assuming the isotropic 

properties of material and the Poisson’s ratio ν=0.26 [16]: 

       (1) 

 

where ρ is the density and CL is the speed of the wave in 

the tested material. 

The cytotoxicity of composites was estimated indirectly 

by means of fluid extracts using normal human fetal oste-

oblast cell line (hFOB 1.19) obtained from ATCC (American 

Type Culture Collection, England, UK). To obtain extracts, 

cylinder-shaped composites were cut into discs and im-

mersed in a fresh growth medium for 24 hours at 37oC (ISO 

10993-5) [17]. The ratio between the sample weight and 

the volume of the extraction vehicle was 0.1 g/ml. Culture 

medium incubated in the same conditions but with no test 

material served as negative control of cytotoxicity. 0.1% 

phenol solution served as positive control of cytotoxicity. 

The lactate dehydrogenase (LDH) cytotoxicity test was 

performed to estimate cytotoxicity effect of biomaterials 

extracts on hFOB 1.19 cell after 24, 48 and 72-hour expo-

sure. LDH test is a very sensitive method that allows for 

membrane integrity assessment via measurement of the 

amount of cytoplasmic LDH released into the medium by 

cells with damaged plasmatic membrane [18]. To assess 

cytotoxicity, cells were seeded in flat bottom 96-multiwell 

plates in 100 μl complete culture medium at a concentration 

of 1.5 x 105 cell/ml. After 24-hour incubation at 34oC, the 

growth medium was replaced with 100 µl of the appropri-

ate extracts and 100 µl of 0.1% phenol solution. After 24, 

48 and 72 hours of incubation, LDH test was performed 

to evaluate extract cytotoxicity. Briefly, 50 µl of the culture 

medium was transferred into corresponding wells of new 

96-multiwell plate. Then, 100 µl of the LDH mixture (Sigma-

Aldrich) was added to each sample transferred for testing.  
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Test oparty o aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) 

wykonano po 24, 48 i 72-godzinnej inkubacji z ekstraktami 

w celu oznaczenia cytotoksycznego wpływu ekstraktów  

z biomateriałów na komórki hFOB 1.19. Test LDH jest bar-

dzo czułą metodą, która pozwala na ocenę integralności 

błony komórkowej poprzez pomiar ilości cytoplazmatycznej 

LDH uwolnionej do podłoża hodowlanego przez komórki  

z uszkodzoną błoną plazmatyczną [18]. W celu oznaczenia 

cytotoksyczności, zawiesinę komórek doprowadzano do 

gęstości 1,5 x 105 kom./ml i rozlewano po 100 µl do dołków  

w płytce 96-dołkowej z płaskim dnem. Po 24 godz. inkubacji 

w temp. 34oC delikatnie ściągano płyn hodowlany i dodawa-

no po 100 µl/dołek odpowiednich ekstraktów z materiałów 

oraz 100 µl 0,1% roztworu fenolu – kontrola pozytywna cyto-

toksyczności. Po 24, 48 i 72 godzinach inkubacji wykonano 

test LDH w celu oznaczenia cytotoksyczności. W skrócie, 

50 µl płynu hodowlanego przeniesiono do odpowiadających 

dołków w nowej płytce 96-dołkowej. Następnie do każdej 

próbki przeniesionej do testów, dodano po 100 µl mieszanki 

LDH (Sigma-Aldrich). Płytkę chroniono przed światłem  

i inkubowano przez 30 minut w temperaturze pokojowej, po 

czym odczytano absorbancję przy długości fali 490 nm za 

pomocą czytnika do mikropłytek (Biotek ELx50). Absorban-

cję tła zmierzono przy długości fali 650 nm.

Wyniki testu LDH wyrażono jako procent kontroli oraz 

przedstawiono jako wartości średnie ± odchylenie standar-

dowe (odch. st.). W celu oceny statystycznych różnic po-

między poszczególnymi grupami wykonano unpaired t-test. 

Istotność statystyczna była rozpatrywana przy prawdopo-

dobieństwie P < 0,05 i zaznaczona na wykresie za pomocą 

gwiazdek (GraphPad Prism 5, Version 5.03 Software).

Wyniki i dyskusja

Na RYS. 1 przedstawiono obrazy SEM otrzymanych 

rusztowań kompozytowych oraz wirtualny model uzyskany 

z tomografii komputerowej. Widoczne jest występowanie 

pojedynczych ziaren i klastrów oraz sieci porów otwartych 

o nieregularnej geometrii i zróżnicowanych rozmiarach.

Charakterystyka granul wykonana w oparciu o analizę 

obrazu przedstawiona została na RYS. 2 oraz w TABELI 1. 

Największy udział mają granule z przedziału 0,5÷0,75 mm 

dla kompozytu chitozan-HA BIOCER i ok. 1 mm dla kompo-

zytu chitozan-HT BIOCER. Granule HA BIOCER charakte-

ryzują się dużą jednorodnością, odwrotnie niż HT BIOCER, 

gdzie obserwuje się różne rozmiary ziaren. Ziarna mają w 

większości przypadków kształt wielościanów o wydłużonej 

jednej z osi, co potwierdzają wartości parametrów Aspect  

i Roundness, przy czym wartości deformacji kształtu w oby-

dwu przypadkach badanych materiałów są zbliżone. 

Plate was protected from light and incubated at room tem-

perature for 30 minutes and the absorbance was measured 

at 490 nm, with reference wavelength of 650 nm using 

microplate reader (Biotek ELx50). 

The LDH test results were expressed as the percent-

age of the control and reported as mean values ± standard 

deviation (SD). The unpaired t-test was performed to evalu-

ate statistical differences among groups by two population 

comparison. Statistical significance was considered at  

a probability P < 0.05 and marked by asterisks in the figure 

(GraphPad Prism 5, Version 5.03 Software).

Results and Discussion

FIG. 1. shows images of the composite scaffolds obtained 

by SEM and also a virtual model derived from tomography. 

There is a visible presence of individual grains, clusters and 

networks of open pores of irregularly geometry and sizes.

Granules characteristics made on the basis of an image 

analysis is shown in FIG. 2 and TABLE 1. The largest part 

in the range of 0.5 to 0.75 mm was observed for chitosan-

HA BIOCER composite and about 1 mm for chitosan- 

HT BIOCER composite. The HA BIOCER granules are char-

acterized by a large homogeneity, compared to HT BIOCER 

granules, where different sizes of grains were observed.  

In the most cases grains had the shape of polyhedron with 

elongated one of the axis, which affirm the values of Aspect 

and Roundness parameters; shape deformation values for 

both tested materials are approximated.

RYS. 1. Obrazowanie SEM rusztowań: a) chitozan-HA BIOCER, b) chitozan-HT BIOCER, c) przekrój modelu 
wirtualnego.
FIG. 1. SEM imaging of produced scaffolds: a) chitosan-HA BIOCER, b) chitosan-HA BIOCER, c) cross section 
of CT virtual model.

a) b) c)

RYS. 2. Histogram rozkładu wielkości granul  
HA BIOCER i HT BIOCER.
FIG. 2. Granules size distribution histogram for 
HA BIOCER  and HT BIOCER.
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Materiał
Material

śr. średnica 
avg. diameter 

[mm]
Aspect Roundness

HA BIOCER 0.68 ±0.29 1.41 ±0.33 1.20 ±0.18

HT BIOCER 0.95 ±0.34 1.40 ±0.33 1.22 ±0.18

TABELA 1. Charakterystyka wielkościowa granul (± odch. st.).
TABLE 1. Size characteristics of granules (±SD).

kompozyt 
composite

Porowatość ±odch. st. 
Porosity ±SD [%]

Charakterystyka porów ±odch. st.
Characteristics of pores ±SD

otwarta 
open

zamknięta
closed

całkowita
total

śr. średnica 
avg. diameter 

[µm]
Aspect Roundness

chitosan-
HA BIOCER 

9.7 ±5.2 24.5 ±3.5 31.9 ±2.1 426 ±51 2.23 ±0.11 5.45 ±0.83

chitosan-
HT BIOCER 

7.4 ±3.6 22.3 ±2.6 28.1 ±1.9 446 ±60 2.23 ±0.13 5.09 ±0.89

TABELA 2. Porowatość i charakterystyka porów w badanych materiałach (wartości średnie).
TABLE 2. Porosity and characteristic of pores in tested materials (average values).

RYS. 4. Rozkład średniej średnicy porów oraz wartości parametrów Aspect i Roundness dla kompozytów:  
a) chitozan-HA BIOCER, b) chitozan-HT BIOCER.
FIG. 4. Distribution of mean diameter, Aspect and Roundness of pores for composite: a) chitosan-HA BIOCER, 
b) chitosan-HT BIOCER.

RYS. 3. Rozkład porowatości w próbce: a) chitosan-HA BIOCER, b) chitosan-HT BIOCER.
FIG. 3. Porosity distribution in material: a) chitosan-HA BIOCER, b) chitosan-HT BIOCER.

a) b)

a) b)
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tość ok. 30% z przewagą porów zamkniętych (RYS. 3 i 4, 
TABELA 2). Udział porów otwartych oscylował w granicach 
5÷10%. Próbki miały niemal stałą porowatość na całej 
długości, wykazując niewielki wzrost porowatości w górnej 
części spowodowany technologią produkcji. Średnią śred-

nicę porów oceniono na poziomie 426 µm dla biomateriału 
chitozan-HA BIOCER i 446 µm dla biomateriału chitozan-HT 
BIOCER z rozrzutem odpowiednio 51 i 60 µm (TABELA 2). 
Kształt porów był bardzo nieregularny, o czym świadczą 
wartości parametrów Aspect i Roundness, odpowiednio 
2,23 i 5,45 dla kompozytu chitozan-HA BIOCER oraz 2,23 
i 5,09 dla kompozytu chitozan-HT BIOCER, przy czym 
wartość odchylenia standardowego wynosiła od 4,9% do 
17,6% wartości średniej. 

Uzyskana porowatość rusztowań jest zbliżona do poro-

watości kości, a modyfikując proces wytwarzania można 
uzyskać porowatość dostosowaną do konkretnych wyma-

gań. Wartości te są dobrze skorelowane z wartością modułu 
Younga, która wynosiła:
− chitozan-HA BIOCER: E=1,38 GPa, odch.st. 0,06 GPa
− chitozan-HT BIOCER: E=1,22 GPa, odch.st. 0,15 GPa. 
    Wysoka porowatość (30%) powoduje osłabienie kontak-

tu pomiędzy granulami, co przekłada się na zmniejszenie 
sprężystości rusztowania. Stąd otrzymane niskie wartości 
modułu Younga, jednakże zbliżone do modułu dla kości 
gąbczastej (0,18-0,33 GPa) [19]. Zmniejszenie porowatości 
może w znacznym stopniu podwyższyć moduł Younga aż 
do wartości uzyskiwanej dla kości zbitej (17-19 GPa) [20]. 
Wskazane jest zatem kontynuowanie badań właściwości 
mechanicznych w powiązaniu ze strukturą i porowatością 
kompozytów na bazie chitozanu w celu uzyskania wysokiej 

zgodności strukturalno – mechanicznej z tkankami. 
Wyniki testu LDH na oznaczenie cytotoksyczności jedno-

znacznie wykazały, że kompozyty chitozan-HA BIOCER oraz 
chitozan-HT BIOCER nie wywierają toksycznego wpływu w 
stosunku do komórek linii hFOB 1.19. Ilość LDH uwolnionej 
do podłoża hodowlanego jest bliska 100% w porównaniu 
do kontroli przez cały czas trwania doświadczenia (RYS. 5). 

Porosity of both materials had the value of about 30% with 

a predominance of closed pore (FIG. 3 and 4, TABLE 2). The 
amount of open pores was in range 5÷10%. The samples 
had almost constant porosity on the entire length, showing 

a small increase of porosity in the upper part, caused by 

the technology of production. Average pore diameter was 

estimated at 426 µm for chitosan-HA BIOCER biomate-

rial and 446 µm for chitosan-HT BIOCER biomaterial with 
the standard deviation of 51 µm and 60 µm respectively  

(TABLE 2). The shape of the pores was very irregular, which 
provide the values of Roundness and Aspect parameters 
respectively 2.23 and 5.45 for chitosan-HA BIOCER and 
2.23 and 5.09 for chitosan-HT BIOCER, and the value of 
the standard deviation was in the range from 4.9% to 17.6% 

of the mean value.

Obtained value of scaffold’s porosity is similar to bone 

porosity. It is possible to modify the porosity to the specific 
requirements by manufacturing process. These values are 

well correlated with the value of the Young’s modulus, 
which was: 

- chitosan-HA BIOCER: E = 1.38 GPa, SD 0.06 GPa 
- chitosan-HT BIOCER: E = 1.22 GPa, SD 0.15 GPa. 

High porosity (30%) provokes a weakening of the con-

tact between the granules, thus reducing the elasticity of 

scaffolds. Hence the low values of the Young’s modulus, 
however, received close to the modulus for the trabecular 

bone (0.18-0.33 GPa) [19]. Reduction of porosity can sub-

stantially increase the modulus up to a value obtained for 

cortical bone (17-19 GPa) [20]. It is therefore necessary to 
continue the research of mechanical properties in conjunc-

tion with the structure and porosity composites based on 

chitosan in order to obtain high structural – mechanical 
compatibility with tissues.

The cytotoxicity LDH test results clearly indicate that chi-
tosan-HA BIOCER and chitosan-HT BIOCER composites do 
not exert toxic effect on hFOB 1.19 cells. The amount of LDH 
released to the culture medium is near 100% compared to the 

control throughout the full length of the experiment (FIG. 5). 

RYS. 5. Określenie cytotoksyczności ekstraktów  
z testowanych kompozytów za pomocą testu  
LDH. Wyniki wyrażono jako wartości średnie  
± odch. st. Istotność statystyczna była rozpatry-

wana przy prawdopodobieństwie P < 0,05 i ozna-

czona na wykresie za pomocą gwiazdek.
FIG. 5. Cytotoxicity evaluation of tested compos-

ites extracts by means of LDH test. The results 
were expressed as the mean values ± SD.  Statisti-
cal significance was considered at a probability  
P < 0.05 and marked by asterisks in the figure.

Jedynie po 24 godzinach inkubacji z ekstraktem z materiału 
chitozan-HA BIOCER, ilość LDH uwolnionej do podłoża obni-
żyła się do około 90% w porównaniu do kontroli, jednak wynik 
ten nie był istotny statystycznie. Uzyskane przez nas wyniki 
są zgodne z obserwacjami prezentowanymi przez innych ba-

daczy. Mecwan i wsp. udowodnili, że chitozan wykazuje dużą 
biokompatybilność w stosunku do komórek linii ludzkiego 
kostniakomięsaka (Saos-2) [4]. Chun i wsp. wykazali, że po-

rowate rusztowanie na bazie chitozanu jest biokompatybilne i 

wspomaga wzrost pierwotnej linii ludzkich fibroblastów skóry 

(HDFs) [9]. Natomiast Malafaya i wsp. wykazali, że ekstrakt 
z chitozanowego rusztowania nie wywiera toksycznego 

wpływu w stosunku do komórek linii fibroblastów (L929) [8].  

After 24 hour of incubation with the chitosan-HA BIOCER 
extract, the amount of LDH released to the medium was 
decreased to approximately 90% compared to the control, 

but the result was not statistically significant. Our results 
are in agreement with observations presented by other re-

searchers. Mecwan et al. proved that chitosan shows great 

biocompatibility when tested on human osteosarcoma cell 

line (Saos-2) [4]. Chun et al. revealed that porous, chitosan-
based scaffold is biocompatible and supports the growth 

of primary human dermal fibroblasts (HDFs) [9]. Whereas 
Malafaya et al. showed that chitosan-based scaffold extract 

does not exert toxic effect on fibroblast cell line (L929) [8]. 



58 Jednakże w innej swojej pracy, Malafaya i Reis udowodnili, 

że rusztowanie na bazie chitozanu wyprodukowane z nie-

spieczonego HAp wywołuje toksyczny efekt w stosunku do 

komórek linii L929, co jest spowodowane sorpcją kationów 

dwuwartościowych z podłoża hodowlanego, które są nie-

zbędne do adhezji i prawidłowego funkcjonowania komórek. 

Co interesujące, to samo rusztowanie wyprodukowane ze 

spieczonego HAp nie powoduje sorpcji jonów i nie wykazuje 

toksycznego efektu [11].

Wnioski

Podsumowując, na podstawie uzyskanych wyników 

można wysnuć wniosek, że wyprodukowane kompozyty na 

bazie krylowego chitozanu wykazują duże podobieństwo 

strukturalne i mechaniczne do tkanek organizmu ludzkiego, 

są nietoksyczne i przez to są obiecującym materiałem do 

stosowania w inżynierii tkankowej kości.  
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However, another Malafaya and Reis’s report proved that 

chitosan-based scaffold produced with unsintered HAp 

shows toxic effect on L929 cells, what is provoked by sorp-

tion of divalent cations from the growth medium, which are 

necessary for proper cell adhesion and functions. What is 

interesting, the same chitosan-based scaffold but produced 

with sintered HAp does not cause sorption of the ions and 

does not show toxic effect [11]. 

Conclusions

In summary, basing on the obtained results, it can be con-

cluded that created krill chitosan-based composites exhibit 

large structural and mechanical similarity to the tissues of 

the human body, are non-toxic and are promising material 

for bone tissue engineering application.  
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