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Streszczenie
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania montmorylonitu (MMT), jako potencjalnego nośnika leków o ujemnym potencjale
elektrokinetycznym, tj. indomatacyny i naproksenu, mających działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Nośniki leków na bazie montmorylonitu otrzymano poprzez interkalację leków w materiałach w formie proszków w procesie 24-godzinnego mieszania zawiesiny surowca w roztworze wodnym wraz z rozpuszczonym lekiem w temperaturach 20 °C, 50 °C i 80 °C. Uzyskane materiały badano pod kątem
ilości i sposobu wprowadzenia leku w strukturę montmorylonitu. Zmiany potencjału elektrokinetycznego otrzymanych koniugatów (materiał hybrydowy MMT-lek) w stosunku do wyjściowego montmorylonitu określono, wykonując pomiar potencjału zeta. Ocenę możliwości
wprowadzenia leków w przestrzenie międzypakietowe MMT przeprowadzono z wykorzystaniem dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD)
i spektroskopii w podczerwieni (FTIR). Obserwacji zmian morfologii proszków po interkalacji lekiem dokonano przy wykorzystaniu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Wyniki badań potwierdziły możliwość wbudowania leków w strukturę minerału, jednakże ujemny
potencjał elektrokinetyczny leków uniemożliwiał całkowitą ich interkalację pomiędzy warstwy montmorylonitu. Na proces interkalacji miała
wpływ temperatura procesu. Najkorzystniejsza z punktu widzenia procesu interkalacji okazała się temperatura 50 °C.
Słowa kluczowe: interkalacja, nośnik leków, montmorylonit

MONTMORILLONITE-INDOMETHACIN/NAPROXEN HYBRID MATERIALS: PREPARATION, SELECTION OF
THE OPTIMUM CONDITIONS OF INTERCALATION AND CHARACTERISATION
The aim of the study was to investigate the use of montmorillonite (MMT) as a potential drug carrier. Two medicines with a negative
electrokinetic potential were selected for intercalation of montmorillonite, namely, indomethacin and naproxen, having anti-inflammatory
and analgesic properties. Montmorillonite-based drug carriers were prepared by a 24 hours stirring of suspension with an aqueous solution of both dissolved drugs at 20 °C, 50 °C and 80 °C. The obtained materials were tested for the amount and ways of incorporation of the
drug in the montmorillonite structure. Changes in electrokinetic potential of the obtained carriers (MMT-drug hybrids) as compared to the
starting montmorillonite were determined by measuring the zeta potential. The presence of the drug introduced into the interlayer spaces
of MMT was examined using the following measurement methods: X-ray diffraction (XRD), infrared spectroscopy (FTIR) and scanning
electron microscopy (SEM). The results confirmed the possibility of drug incorporation into the structure of the mineral. The efficiency of
intercalation was found to be depended on the temperature of process, and the most preferred one from that viewpoint was the processing
at a temperature of 50 °C. However, the negative zeta potential of the drug prevented the complete intercalation of the drug between the
layers of montmorillonite.
Keywords: Intercalation, Drug carrier, Montmorillonite

1. Wstęp
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem minerałów ilastych, a w szczególność montmorylonitu
(MMT), jako potencjalnych nośników leków. Montmorylonit
w porównaniu z innymi surowcami ilastymi charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami sorpcyjnym, nie tylko
wody, ale także innych związków, zwłaszcza organicznych
[1, 2]. Obecnie znajduje szerokie zastosowanie w farmacji
jako substancja stabilizująca zawiesiny i emulsje. W przeci-
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wieństwie do organicznych żywic nie tworzy galaretowatych
i nieodwracalnych żeli, powodując tym samym większy efekt
rozproszenia przy identycznej lepkości.
Lek w organizmie człowieka jest traktowany jako substancja obca, dlatego reakcją ustroju po jego aplikacji jest
uruchomienie procesu eliminacji. Losy leku w organizmie
można więc opisać jako LADME, czyli: L – uwalnianie (ang.
liberation), A – wchłanianie (ang. absorption), D – dystrybucja (ang. distribution), M – metabolizm (ang. metabolism)
i E – eliminacja (ang. elimination) [3, 4]. Obecnie większość
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stosowanych leków należy do związków o małej masie cząsteczkowej. Do głównych wad takich środków leczniczych
należy szybki metabolizm i wydalanie z organizmu, niewielka wybiórczość działania terapeutycznego oraz niekorzystna
biodystrybucja.
Wprowadzony lek ma działanie terapeutyczne tylko w momencie, gdy jego stężenie jest w zakresie od efektywnej
wartości minimalnej do wartości maksymalnej. Zbyt wysokie
stężenie leku jest niekorzystne ponieważ może mieć działanie toksyczne, natomiast zbyt niskie stężenie nie będzie wykazywać działania leczniczego. W celu poprawy i uzyskania
lepszych efektów terapii leczniczych jest możliwość zastosowania tzw. układu kontrolowanego uwalniania leku. Do zadań
takiego układu należałoby uwalnianie substancji leczniczej
w odpowiednim miejscu i o określonym stężeniu, ale także
przez dłuższy czas, powodując tym samym zmniejszenie liczby dawek podawanego leku. Jednym ze sposobów realizacji
tego zadania jest zastosowanie nośników leków, określanych
w języku angielskim ogólną nazwą systemy dostarczania leków – DDS (drug delivery systems) [5].
W systemach tych kluczowym elementem jest zastosowanie odpowiedniego materiału jako nośnika, który przede
wszystkim nie może być toksyczny. Nośnik powinien być
biokompatybilny, a także spełniać odpowiednie wymogi
technologiczne takie jak duża wydajność produkcji i stabilność w organizmie.
Lek związany z nośnikiem często zmienia drogę dystrybucji, a zmiana ta jest korzystna, jeśli prowadzi do zwiększonej kumulacji substancji leczniczej w tkance docelowej,
np. w guzie nowotworowym [6].
Surowce ilaste są powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym jako składniki pomocnicze lub środki
aktywne. W ostatnich latach, ze względu na ich specyficzne własności wynikające z budowy wewnętrznej, znalazły
zastosowanie jako materiały do modulowania dystrybucji
leków. Gliny mogą działać samodzielnie lub w połączeniu
z polimerami, tworząc kompozyty, które wykazują lepsze
interakcje z lekami, polegające na zwiększeniu rozpuszczalności leków, zmniejszeniu ich toksyczności czy eliminacji
nieprzyjemnego smaku leku.
Montmorylonit jest szeroko opisywany w literaturze jako
potencjalny nośnik leków. Jedną z substancji, którą wprowadzono pomiędzy pakiety montmorylonitowe była witamina B1
[7]; innym lekiem, którego cytotoksyczność wyeliminowano
poprzez połączenie z montmorylonitem był 5-fluorouracyl
5-FU – lek stosowany w chemioterapii podczas leczenia raka
jelita grubego [8]. Kolejnym przykładem jest chlorowodorek
buspironu (BUH) stosowany do leczenia stanów lękowych,
który ma jednak kilka wad w kontekście dostarczania leku
do organizmu takich jak szybki metabolizm i bardzo krótki
biologiczny okres półtrwania. W związku z tym konieczne
jest zastosowanie systemu dostarczania, pozwalającego na
kontrolowane i efektywne uwalnianie leku. Dlatego też lek
ten połączono z montmorylonitem dzięki czemu uzyskano
aktywność 70 mg BUH z każdego grama montmorylonitu [9].
Montmorylonit jest również wykorzystywany w systemach
dostarczania ibuprofenu, który jest lekiem przeciwzapalnym
bardzo często stosowanym do leczenia reumatoidalnego
zapalenia stawów i kości. Jego główną wadą jest jednak
niekorzystny wpływ na układ pokarmowy, ośrodkowy układ
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nerwowy oraz krótki okres półtrwania. Zastosowanie montmorylonitu jako nośnika ibuprofenu pozwoliło na kontrolowane i przedłużone uwalnianie leku, ale także na eliminację
skutków ubocznych tego medykamentu na organizm. Proces
interkalacji przeprowadzono w czasie 1 h w temperaturze
50 °C, a ilość wprowadzonego leku wyniosła 2,91 mg na 1 g
montmorylonitu [10].
Wykorzystując wyżej opisany potencjał montmorylonitu
w roli nośnika leków, w niniejszej pracy zbadano możliwości jego zastosowania jako potencjalnego nośnika leków
o ujemnym potencjale elektrokinetycznym, tj. indomatacyny
i naproksenu, mających działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

2. Materiały
Do badań wykorzystano komercyjny smektyt Veegum®
F firmy R.T. Vanderbilt Company Inc., zawierający w swoim składzie montmorylonit i kilka procent saponitu, czyli
tzw. montmorylonitu magnezowego (producent nie podaje dokładnego składu procentowego). Surowiec ten jest
stosowany w przemyśle farmaceutycznym ze względu
na biały kolor, niewielką zawartość krzemionki i czystość
biologiczną. Do interkalacji wybrano indometacynę i naproksen w formie prostej, charakteryzujące się ujemnym
ładunkiem w celu sprawdzenia możliwości wprowadzenia
ich pomiędzy ujemnie naładowane przestrzenie międzypakietowe MMT.
Indometacyna – C19H16ClNO4 (Sigma-Aldrich) – jest pochodną kwasu octowego, wykazującą silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Jej działanie opiera się na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy, która bierze udział
w procesie tworzenia prostaglandyn, odpowiedzialnych za
odczuwanie bólu.
Naproksen – C14H14O3 (Sigma-Aldrich) – to lek o działaniu
przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.
Jego działanie polega na hamowaniu syntezy związków powstających w stanach zapalnych lub w uszkodzonej tkance,
które są odpowiedzialne za odczuwanie bólu (tzw. prostaglandyny).

2.1. Przygotowanie koniugatów
montmorylonit-lek
Przygotowanie próbek do badań rozpoczęto od odważenia
2 gramów montmorylonitu oraz 0,5 g każdego z badanych
leków. Odważone proszki umieszczano w kolbce i zalano
50 ml wody redestylowanej. Do indometacyny i naproksenu
dodano po 5 ml 20% roztworu NaOH w celu rozpuszczenia leku. Tak przygotowane roztwory mieszano przez 24 h
z wykorzystaniem mieszadła magnetycznego w celu homogenizacji i rozpuszczenia leku oraz interkalacji leku pomiędzy
warstwy MMT. Dla każdego leku wykonano trzy zawiesiny,
a każda z nich była mieszana w różnych temperaturach,
tj. 20 °C, 50 °C i 80 °C. Wykonanie prób kontrolnych polegało
na przygotowaniu zestawów MMT+H2O+NaOH dla każdej
z temperatur. Otrzymane zawiesiny następnie przelewano do
plastikowych pojemników i pozostawiono na kilka dni w celu
osadzenia się cząstek stałych na dnie naczynia, po czym nadmiar wody znad osadu był odciągnięty za pomocą strzykawki.
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Pozostałe osady umieszczano w suszarce w temperaturze
60 °C i suszono przez 5 dni, a wysuszone próbki w formie
proszków ucierano w moździerzu porcelanowym.

3. Metody badań
3.1. Potencjał dzeta
Celem tego badania było określenie wielkości potencjału
zeta, który charakteryzuje ładunek elektryczny znajdujący się
na powierzchni cząstek wyjściowego proszku montmorylonitowego, leków i otrzymanych koniugatów: MMT-I i MMT-N.
Badanie potencjału elektrokinetycznego przeprowadzono,
wykorzystując urządzenie Zetasizer Nano ZS firmy Malvern
Instruments. Badania przygotowanych zawiesin przeprowadzono przy użyciu celki przepływowej w temperaturze 25 °C
z 10-krotnym pomiarem próbki, przy czym zliczanie wynosiło
100 powtórzeń na pomiar z czasem trwania zliczeń 2 s.

3.2. Analiza rentgenograficzna (XRD)
Badanie przeprowadzono w dyfraktometrze rentgenowskim
Empyrian firmy PANalytical z lampą miedziową. Pomiary wykonano z krokiem 0,008 stopnia (całkowity czas pomiaru ok.
4 godziny) w zakresie 2,5°-70,0° wartości kąta 2θ. Do analizy
wyników wybrano jednak najbardziej charakterystyczny dla
badanych materiałów zakres pomiędzy 2,5°-40,0° 2θ.

3.3. Spektroskopia w podczerwieni (FTIR)
Spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera
(FTIR) wykorzystano do oceny charakterystycznych grup
funkcyjnych oraz wiązań chemicznych występujących w badanych materiałach. Badania FTIR pozwoliły również ocenić
zakres interkalacji leków pomiędzy pakiety MMT. Próbki do
badań przygotowano poprzez wymieszanie w moździerzu
agatowym 2 mg proszków wraz 100 mg KBr (czystego i dokładnie wysuszonego) i uformowaniu pastylek w prasie hydraulicznej. Badania wykonano na spektrometrze FTS 3000
Excalibur w zakresie 400-4000 cm-1, przy zdolności rozdzielczej równej 4 cm-1.

3.4. Elektronowa mikroskopia skaningowa
(SEM)
Do obserwacji morfologii otrzymanych koniugatów leków
w formie proszków, wykorzystano skaningową mikroskopię
elektronową. Próbki koniugatów przed pomiarem napylono
węglem w celu ułatwienia odprowadzenia ładunku gromadzącego się na powierzchni. Obserwacje mikroskopowe
przeprowadzono przy użyciu skaningowego mikroskopu
elektronowego Nova NanoSEM 200 firmy FEI Europe Company.

4. Wyniki badań i dyskusja
4.1. Potencjał dzeta
Potencjał dzeta jest szczególnym parametrem fizykochemicznym, opisującym właściwości powierzchniowe

ciał stałych rozproszonych w polarnych bądź niepolarnych
roztworach. Wartość potencjału dzeta określa wielkość
ładunku elektrycznego, znajdującego się w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią ciała stałego. Jego wartość
uzależniona jest od rodzaju substancji stałej, otaczającego
medium i jego pH oraz od temperatury w jakiej prowadzony
jest pomiar [11].
Wyniki pomiarów potencjału dzeta dla MMT, indometacyny, naproksenu i koniugatów MMT-I, MMT-N, a także dla
proszków referencyjnych (MMT+H2O+NaOH) przedstawiono w Tabeli 1.
Potencjał dzeta dla montmorylonitu wyniósł – 21,78 mV
i pochodzi od ujemnego ładunku, znajdującego się na powierzchni płytkowych ziaren tego surowca. Ujemny ładunek
montmorylonitu może zostać skompensowany przez różne
kationy, które wraz z wodą mogą znaleźć się w przestrzeniach międzywarstwowych.
Wartości potencjału dzeta, otrzymane dla próbek odniesienia (MMT+H2O+NaOH), wskazują na spadek ładunku
w stosunku do wyjściowego MMT, co jest spowodowane
uwodnieniem minerału oraz wprowadzeniem grup OH –
wraz z NaOH. Charakterystyczny jest także spadek potencjału wraz ze wzrostem temperatury mieszania, co jest spowodowane zwiększeniem migracji wody pomiędzy pakiety
(lepsze uwodnienie MMT).
Potencjał dzeta dla indometacyny wyniósł – 31,98 mV,
a jego ujemna wartość jest wynikiem obecności grupy karboksylowej (-COOH) ulegającej dysocjacji. Odszczepiające
się jony H+ przechodzą do roztworu, a powierzchnia ładuje
się ujemnie (COO-). Indomatacyna i montmorylonit posiadają na swojej powierzchni ujemny ładunek w wyniku czego
pomiędzy tymi strukturami mogą wystąpić oddziaływania
odpychające utrudniające interkalację leku, ale także zwiększające tendencję do osadzania się leku na powierzchni
pakietów („płatków”) MMT [12]. Wartości potencjałów otrzymanych dla roztworów wzorcowych z dodatkiem NaOH wyniosły odpowiednio – 36,83 mV, – 36,50 mV i – 31,84 mV;
wartość tych potencjałów pochodzi od ujemnie naładowanych ziaren montmorylonitu oraz jonów OH – (H2O, NaOH).
Koniugaty indometacyny posiadają ujemny potencjał dzeta,
który spada wraz ze wzrostem temperatury otrzymywania.
Potencjały wyniosły odpowiednio – 31,84 mV, – 36,96 oraz
– 37,21 mV.
Podobnie jak indometacyna, naproksen posiada ujemną wartość potencjału dzeta równą – 11,86 mV, co również
może wskazywać na tendencję do gromadzenia się leku
na powierzchni pakietów MMT [12]. Również w przypadku
koniugatów MMT-N obserwowano spadek potencjału zeta
wraz ze wzrostem temperatury otrzymywania.

4.2. Analiza rentgenograficzna (XRD)
Według danych literaturowych odległość międzypłaszczyznowa montmorylonitu (MMT) d001 przyjmuje wartości
w granicach 1,2-1,5 nm, z czego zakres 0,24-0,54 nm jest
wielkością przestrzeni międzypakietowej, zdolną przyjmować wodę i kationy kompensujące ładunek pakietu [9].
Dyfraktogramy rentgenowskie dla MMT, MMT+H2O+NaOH, I, N oraz MMT+H2O+NaOH+I i MMT+H2O+NaOH+N
zostały przedstawione na Rys. 1.
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Indometacyna jest substancją krystaliczną, jednakże po
procesie interkalacji na dyfraktogramach koniugatów MMT-I brak jest pików pochodzących od tego leku. Widoczne są
natomiast szerokie piki dyfrakcyjne w pozycji odpowiadającej wartości d001 dla montmorylonitu. Zmieniają one swoją
pozycję w zależności od temperatury otrzymywania. Pro-

Wartość d001 dla montmorylonitu (wyjściowego, suchego)
wyniosła 1,095 nm, a dla prób kontrolnych (MMT+H2O+NaOH) 1,245 nm, 1,233 nm i 1,237 nm odpowiednio dla temperatur otrzymywania 20 °C, 50 °C i 80 °C. Wyższe wartość
d001 uzyskane dla prób kontrolnych wynikają z obecności
zaadsorbowanej wody oraz jonów Na+.

Tabela 1. Wartości potencjału dzeta dla MMT, indometacyny, naproksenu, proszków referencyjnych (MMT+H2O+NaOH) oraz otrzymanych
koniugatów MMT-I i MMT-N.
Table 1. Zeta potential values of the MMT, indomethacin, naproxen, reference powders (MMT+H2O+NaOH) and the MMT-I and MMT–N
conjugates.
Materiał

Temperatura otrzymywania [°C]

Wartość potencjału zeta
[mV]

MMT

wyjściowy proszek

-21,11 ± 0,76

20

-36,83 ± 1,59

MMT+H2O+NaOH

50

-36,50 ± 1,11

80

-35,42 ± 1,83

I

wyjściowy proszek

-31,98 ± 1,56

20

-31,84 ± 1,44

MMT+H2O+NaOH+I

50

-36,96 ± 1,09

80

-37,21 ± 1,62

N

wyjściowy proszek

-11,86 ± 2,91

20

-33,06 ± 0,83

50

-36,07 ± 1,25

80

-38,60 ± 1,06

MMT+H2O+NaOH+N

Rys. 1. Dyfraktogramy rentgenowskie wyjściowych proszków MMT, I, N, proszków kontrolnych MMT+H2O+NaOH oraz otrzymanych
koniugatów MMT-I i MMT-N.
Fig. 1. X-Ray diffraction patterns of started powders MMT, I, N, control powders MMT+H2O+NaOH and the obtained MMT-I and MMT-N
conjugates.
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szek MMT-I otrzymany w temperaturze 20 °C charakteryzował się obecnością szerokiego piku powstałego z nałożenia
dwóch: jednego pochodzącego od płaszczyzny sieciowej
d001 montmorylonitu (1,446 nm), informującego o zmianie
odległości międzypakietowej, czyli o wbudowywaniu się
leku pomiędzy warstwy MMT i drugiego (1,264 nm) związanego z osadzeniem się dodatkowo ujemnie naładowanych
cząstek leku na powierzchni i narożach pakietów montmorylonitowych [12].
Dyfraktogramy rentgenowskie proszków MMT-I, otrzymanych w temperaturach 50 °C i 80° C, charakteryzowały
się obecnością złożonego piku potrójnego, w którym oprócz
opisanych wcześniej składowych związanych z pozycją
piku d001 montmorylonitu (1,446 nm) oraz piku pobocznego
(1,264 nm), związanego z osadzeniem się ujemnie naładowanych cząstek leku na powierzchni i narożach pakietów
montmorylonitowych, występuje trzeci pik, odpowiadający
odpowiednio odległościom 1,851 nm i 1,825 nm, który również pochodzi od interakcji cząstek leku, osadzającego się
na powierzchni i narożach krzemianu warstwowego. W piku
potrójnym skrajne piki informują o tym, że lek dodatkowo
został osadzony na pakietach montmorylonitowych, natomiast środkowy świadczy o tym, że lek zajmuje przestrzenie
międzypakietowe, co wiąże się ze zwiększeniem odległości
międzypakietowych, rejestrowanych jako przesunięcie pozycji piku d001 dla montmorylonitu.
Podobną analizę można przeprowadzić dla koniugatów
z naproksenem, jednakże pozycje pików d001 dla montmorylonitu, świadczących o interkalacji naproksenem, przesuwają się o większą wartość, co świadczy o mocniejszym rozsunięciu pakietów montmorylonitu aż do wartości 1,504 nm,
1,507 nm i 1,498 nm.
Zarówno w przypadku interkalacji indometacyną, jak
i naproksenem wartości odpowiadające rozsunięciu pakietów montmorylonitu (informujące o ilości leku wbudowanej w przestrzenie międzypakietowe) były najwyższe
dla temperatury otrzymywania równej 50 °C. Świadczy to
generalnie o tym, że w przypadku obu leków temperatura
50 °C wpływała najkorzystniej na proces interkalacji, powodując wprowadzenie największej ilości leku w przestrzenie
międzypakietowe.

chodzące od pierścienia aromatycznego w zakresach 11891012 cm-1 oraz 839-702 cm-1 [13-15].
Widma FTIR uzyskane dla koniugatów MMT-I oprócz
pasm charakterystycznych dla montmorylonitu charakteryzowały się także obecnością pasm pochodzących od
indometacyny. Przede wszystkim były to pasma przy około
2900 cm-1, pochodzące od drgań wiązań C-H, przy około
1500 cm-1, pochodzące od drgań wiązań C=C, a także
charakterystyczne pasmo przy około 800 cm-1 dla drgań
wiązań pochodzących od pierścienia aromatycznego indometacyny.
Naproksen to przede wszystkim pasma charakterystyczne pochodzące od O-H oraz C-H w zakresie 32022938 cm-1, C-O o częstotliwości 1729 cm-1 oraz C=O przy
około 1227 cm-1. Naproksen posiada także w pierścień
aromatyczny, którego wiązania dają obecność pasm na
widmach FTIR przy około 1600 cm-1, a także w zakresie
1510-1450 cm-1 [16, 17].
Na widmach otrzymanych dla koniugatów MMT-N zaobserwowano trzy pasma analityczne przy 3025-2967 cm-1,
odpowiadające drganiom wiązań C-H, występującym w pierścieniu aromatycznym, pasmo przy około 1600 cm-1, pochodzące od drgań wiązań pierścienia aromatycznego oraz
1230 cm-1, będące wynikiem drgań wiązań C=O.
Dla widm koniugatów MMT-N pasma charakterystyczne
dla naproksenu mają różną intensywność w zależności od
temperatury procesu interkalacji. Im wyższa temperatura
otrzymywana, tym większa intensywność pasm pochodzących od leku.

4.3. Spektroskopia w podczerwieni (FTIR)
Na Rys. 2 przedstawiono widma FTIR otrzymane dla
montmorylonitu, leków i proszków referencyjnych oraz koniugatów MMT-I i MMT-N. Analizując otrzymane widma,
można stwierdzić, że część pasm pochodzących od montmorylonitu pokrywa się z charakterystycznymi pasmami
pochodzącymi od indometacyny i naproksenu.
Pasmami charakterystycznymi dla indometacyny są:
drgania rozciągające pochodzące od wiązań C-H, występujące w zakresie 3025-2967 cm-1, drgania rozciągające
C=O przy około 1712 cm-1 oraz N-C o częstotliwości 1449
cm-1, a także drgania rozciągające C=C w szerokim zakresie
od 1613 cm-1 do 1454 cm-1. Ponadto można zauważyć także
drgania asymetryczne rozciągające pochodzące od wiązania
O-C przy około 1260 cm-1, a także symetryczne rozciągające
O-H przy 1086 cm-1. Charakterystyczne są także drgania po-

Rys. 2. Widma FTIR wyjściowych proszków MMT, I, N, proszków
kontrolnych MMT+H2O+NaOH oraz otrzymanych koniugatów
MMT-I i MMT-N.
Fig. 2. FTIR spectra of started powders MMT, I, N, control powders
MMT+H2O+NaOH and the obtained MMT-I and MMT-N conjugates.
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Rys. 3. Mikrofotografie SEM koniugatów naproksenu (MMT-N) i indometacyny (MMT-I) (proszki liofilizowane) otrzymanych w temperaturze
20 °C, 50 °C i 80 °C.
Fig. 3. SEM micrographs of conjugates of naproxen (N-MMT) and indomethacin (MMT-I) (lyophilized powders) obtained at 20 °C, 50 °C
and 80 °C.

4.5. Morfologia proszków
Mikrofotografie SEM wykonano dla proszków zliofilizowanych, a morfologię koniugatów MMT-I i MMT-N przedstawiono na Rys. 3.
Proszki koniugatów MMT-I i MMT-N składały się z cienkich, płytkowatych ziaren, które tworzyły zbite aglomeraty.
Morfologia typu „domek z kart”, charakterystyczna dla minerałów smektytowych, utrzymywała się jedynie w koniugatach
otrzymanych w temperaturze 20 °C i 50 °C. Dla proszków
zawierających naproksen, otrzymanych w temperaturach
20 °C i 50°C, dodatkowo zaobserwować można pojedyncze
płytkowe ziarna montmorylonitu, mogące świadczyć o częściowej eksfoliacji pakietów pod wpływem leku.

5. Wnioski
W ramach pracy przeprowadzono badania nad możliwością wykorzystania montmorylonitu jako nośnika leków.
Lekami, którymi interkalowano strukturę montmorylonitu były
indomatacyna oraz naproksen. Proces interkalacji przeprowadzono poprzez 24-godzinne mieszanie montmorylonitu
w roztworach rozpuszczonych leków. Dla każdego leku zbadano wpływ temperatury na proces interkalacji, stosując trzy
temperatury mieszania 20 °C, 50 °C oraz 80 °C.
Analizując wyniki badań XRD dla wszystkich otrzymanych koniugatów stwierdzono wzrost odległości międzypłaszczyznowej montmorylonitu, co świadczy o wbudowaniu się cząstek leków pomiędzy pakiety minerału. Dla
wszystkich materiałów największe odległości międzypłaszczyznowe uzyskano w temperaturze 50 °C, która okazała
się być najkorzystniejsza dla procesu interkalacji. Analiza
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rentgenograficzna wykazała także, że leki nie zajmowały
wyłącznie przestrzeni międzypakietowej minerału, ale ze
względu na swój ujemny ładunek lokowały się również na
powierzchni pakietów oraz na narożach.
Potwierdzeniem obecności leków w przestrzeniach międzypakietowych montmorylonitu były także wyniki analizy
FTIR. Dla otrzymanych koniugatów MMT-I i MMT-N zaobserwowano występowanie charakterystycznych pasm pochodzących od drgań wiązań występujących w indometacynie i naproksenie.

Podziękowania
Praca została wykonana w ramach środków finansowych
przeznaczonych na działalność statutową Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
– umowa nr 11.11.160.617.
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