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Streszczenie
W niniejszej pracy badano trwaáoĞü biomateriaáów typu cementowego opartych na fosforanach wapnia w warunkach in vitro w temperaturze 37°C z zastosowaniem buforu fosforanowego o pH 7,4 lub páynu SBF (ang. simulated body Àuid). Badane materiaáy stanowiáy Į-TCP
z dodatkiem 1% roztworu chitozanu w 0,5-procentowym kwasie octowym oraz MgHAp-gips i MgCHAp-gips formowane wodą. Do oceny kinetyki uwalniania wybranych leków: doksycykliny-DOX, cefuroksymu-CFU oraz pentoksy¿liny-PTX, zastosowano Į-TCP z dodatkiem roztworu chitozanu, poniewaĪ materiaá ten wykazywaá w warunkach eksperymentu najwiĊkszą trwaáoĞü. Leki w implantach w ksztaácie walca zostaáy rozmieszczone homogenicznie i dziĊki temu uwalniaáy siĊ z dowolnego jego miejsca. Na podstawie stĊĪeĔ leków oznaczonych
po róĪnych czasach metodą spektrofotometryczną okreĞlano mechanizm ich uwalniania z opracowanych noĞników ceramicznych. W tym
celu zastosowano model Korsenmeyera-Peppasa oraz model Higuchiego. Wyniki badaĔ wykazaáy, Īe pro¿l uwalniania leku z badanego
biomateriaáu zaleĪaá od rodzaju leku. Najszybciej uwalniaáa siĊ PTX, a najwolniej DOX. Otrzymane wartoĞci wykáadnika dyfuzyjnego n charakteryzującego mechanizm uwalniania leku w modelu Korsenmeyera-Peppasa, byáy w przypadku PTX oraz CFU równe 0,5, co Ğwiadczy
o tym, Īe uwalnianie tych leków zachodziáo zgodnie z mechanizmem dyfuzji Ficka. W przypadku DOX wartoĞü tego wykáadnika wynosząca 0,7 wskazywaáa na mechanizm anomalny.
Sáowa kluczowe: implanty bioceramiczne, noĞniki leku, modele matematyczne

STUDIES OF THE KINETICS OF DRUG RELEASE FROM BIOCERAMIC IMPLANTS
In this work, in vitro stability of cement type ceramic biomaterials was estimated at a temperature of 37 °C using a phosphate buffer of
pH 7.4 or SBF (Simulated Body Fluid). The ¿rst type of materials consisted of Į-TCP mixed with a 1% chitosan solution in 0.5% acetic acid.
The second group of potential drug carriers was obtained on the basis of MgHAp-gypsum and MgCHAp-gypsum, using water as a setting
liquid. The pro¿le and kinetics of in vitro drugs release (doxycycline-DOX, cefuroxim-CFU and pentoxifylline-PTX) were investigated for
Į-TCP with the 1% chitosan solution, because this material was the most stable in the experimental conditions. The drugs were distributed
homogeneously in the bioceramic implants and released from their whole volume. The aim of the experiment was to determine the mechanism of drugs release from the carriers, applying Korsenmeyer-Peppas or Higuchi model. The results showed that the release pro¿les
depended on the drug used. The highest release rate was observed for PTX and the lowest for DOX. The values of diffusion exponent
n, being a factor determining the mechanism of drug release, for PTX and CFU were equal to 0.5, which proved that these medicaments
were released according to the Fickian diffusion regime. In the case of DOX, the value of this exponent was equal to 0.7, indicating that
the mechanism of DOX release was anomalous.
Keywords: Bioceramic implants, Drug carriers, Mathematical models

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach prowadzone są badania nad wykorzystaniem biomateriaáów ceramicznych takich jak hydroksyapatyt (HAP) i ortofosforan(V) wapnia (TCP) i BCP jako noĞniki
leku. Tworzywa te są juĪ szeroko stosowane w medycynie
implantacyjnej w substytucji koĞci [1, 3-5]. Dáugotrwaáy okres
stosowania syntetycznego hydroksyapatytu jako wypeániacza ubytków kostnych potwierdziá bardzo dobrą biozgodnoĞü
oraz bioaktywnoĞü tego biomateriaáu. Jego korzystne wáaĞciwoĞci osteokonduktywne wpáywają na szybszy zrost kostny
oraz stanowią o wytworzeniu silnego poáączenia z koĞcią [2].

Implanty HAP i TCP, zawierające lek po wszczepieniu do Īywego organizmu, mogą peániü równoczeĞnie funkcjĊ wypeániacza ubytku kostnego stanowiącego rusztowanie, na którym odbudowuje siĊ koĞü, oraz dostarczaü miejscowo substancje lecznicze w odpowiedniej dawce i przy okreĞlonej
szybkoĞci ich uwalniania siĊ do otoczenia [6-11]. W przypadku tkanki kostnej, z uwagi na utrudnioną penetracjĊ leku do
tej tkanki, leczenie konwencjonalne poprzez doĪylne czy doustne podanie leku w takich chorobach jak rak koĞci, zapalenie szpiku kostnego, chroniczne stany zapalne koĞci czy
osteoporoza nie zawsze gwarantuje pomyĞlny efekt terapeutyczny. WiąĪe siĊ to ze stosowaniem duĪych dawek leków,
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czĊsto toksycznych, przez dáuĪszy czas, co moĪe prowadziü
do niekorzystnych dziaáaĔ w organizmie Īywym. DuĪym problemem są równieĪ zakaĪenia koĞci powstaáe w trakcie zabiegów chirurgicznych i stomatologicznych przy niskim stopniu sterylnoĞci lub spowodowane osáabieniem immunologicznym operowanego miejsca. Dlatego teĪ w przypadku tkanki
kostnej docelowe podanie leku stanowi czĊsto o skutecznoĞci leczenia zakaĪenia. Wprowadzenie implantów kostnych
wraz z antybiotykami moĪe mieü charakter terapeutyczny lub
prewencyjny, gdyĪ pozwala ograniczyü tworzenie siĊ pooperacyjnych stanów zapalnych wywoáanych najczĊĞciej przez
bakterie [12]. Z tego wzglĊdu opracowanie biokompatybilnych z tkanką kostną materiaáów, jakimi są biomateriaáy ceramiczne, i ich stosowanie jako noĞniki leków o spowolnionym uwalnianiu stanowi przedmiot duĪego zainteresowania
klinicystów jako alternatywa dla konwencjonalnego leczenia
tego typu schorzeĔ koĞci.
Celem przeprowadzonych badaĔ byáa ocena kinetyki i mechanizmu uwalniania wybranych leków (doksycykliny-DOX, cefuroksymu-CFU oraz pentoksy¿liny-PTX) z biomateriaáów typu cementowego opartych na fosforanach
wapnia w warunkach in vitro oraz ocena trwaáoĞci badanych preparatów implantacyjnych w warunkach zbliĪonych
do ¿zjologicznych.

2. Materiaáy i metodyka badaĔ
W badaniach stosowano materiaáy oparte na Į-TCP, gipsie oraz hydroksyapatycie dotowanym magnezem (MgHAp)
lub hydroksyapatycie podwójnie dotowanym jonami Mg2+
i CO32- (MgCHAp), otrzymane w Katedrze Technologii Ceramiki i Materiaáów Ogniotrwaáych Wydziaáu InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki AGH w Krakowie, które oznaczono jako
M1, M2, M3 (Tabela 1).

Rys. 1. Aparat przepáywowy.
Fig. 1. Flow-through apparatus.

Leki w temperaturze 37°C uwalniaáy siĊ do medium,
którym byá bufor fosforanowy o pH 7,4, przy szybkoĞci jego
przepáywu 1 mL/min w ukáadzie zamkniĊtym. W okreĞlonym
czasie od chwili rozpoczĊcia eksperymentu z kolb pobierano
próbki o objĊtoĞci 3 mL, a nastĊpnie uzupeániano medium
do staáej objĊtoĞci 50 mL. StĊĪenia leków w próbkach oznaczano metodą spektrofotometryczną z detekcją UV. KinetykĊ
uwalniania danego leku dopasowywano do wybranych modeli teoretycznych, tj. Higuchiego oraz Korsenmeyera-Peppasa [13, 14], korzystając odpowiednio z równaĔ 1 oraz 2
opisujących te modele:
Mt = KH·t0,5,

Tabela 1. Badane biomateriaáy.
Table 1. Biomaterials tested.
Materiaá

Skáad

M1

Į-TCP + roztwór chitozanu

M2

MgHAp-gips + woda

M3

MgCHAp-gips + woda

Celem oceny trwaáoĞci próbki poszczególnych biomateriaáów w ksztaácie walca o wymiarach 5,9 mm × 7,6 mm
umieszczano w kolbach okrągáodennych zawierających bufor fosforanowy o pH 7,4 lub páyn SBF (ang. simulated body
Àuid) o pH 7,25, a nastĊpnie inkubowano w termostatowanej áaĨni wodnej w temperaturze 37°C przy czĊstotliwoĞci
wynoszącej 100 ruchów na minutĊ.
Do oceny kinetyki uwalniania badanych leków wybrano biomateriaá M1 wykazujący w warunkach eksperymentu najwiĊkszą trwaáoĞü. Materiaáy w ksztaácie walca o podanych powyĪej wymiarach wykonywano w porcelanowym tyglu energicznie mieszając odpowiednią iloĞü roztworu chitozanu z 25 mg badanego leku oraz okreĞloną iloĞcią proszku
Į-TCP. Uzyskany w ten sposób noĞnik zawierający lek przenoszono do formy, a nastĊpnie po odpowiednim czasie rzĊdu 30 minut wyjmowano z niej. Ze wzglĊdu na to, Īe badane
leki byáy rozproszone równomiernie w caáej masie biomateriaáu, prowadzone badania odpowiadaáy warunkom w ukáa-
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dzie homogenicznym. Eksperyment przeprowadzono z wykorzystaniem aparatu przepáywowego wg USP4 ¿rmy Sotax, skáadającego siĊ z czterech komór przepáywowych dla
maáych tabletek, butelek zawierających medium, áaĨni wodnej, pompy do táoczenia medium oraz zestawu zapewniającego obieg zamkniĊty (Rys. 1).
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(1)

gdzie: Mt – iloĞü uwolnionego leku po czasie t, KH – staáa
Higuchiego;
Mt
M

= K·tn ,

(2)

gdzie: Mt – iloĞü uwolnionego leku po czasie t, Mf – początkowa iloĞü leku, K - staáa szybkoĞci, t – czas, n – wykáadnik dyfuzyjny.
Zgodnie z modelem Korsenmeyera-Peppasa dla n = 0,5
kinetyka uwalniania leku zachodzi zgodnie z kinetyką dyfuzji
wg Ficka (ang. Fickian diffusion), dla 0,5 < n < 1 ma charakter anomalny (ang. anomalous transport). Z kolei dla wartoĞci n = 1 mechanizm transportu uwalniania zmierza do zerowego rzĊdu – przypadek II (ang. case II transport), natomiast dla n > 1 okreĞlany jest jako transport super zerowego rzĊdu (ang. super case II transport).

3. Wyniki i dyskusja
Wyniki badaĔ trwaáoĞci biomateriaáów M1, M2 oraz M3
w buforze o pH 7,4 oraz w páynie SBF przedstawiono odpowiednio na Rys. 2 i 3.
Jak wynika z tych rysunków w przypadku materiaáu M1,
bĊdącego cementem na bazie Į-TCP zarobionego roztworem chitozanu, masa badanych próbek stosunkowo szyb-
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Rys. 2. Zmiana masy badanych próbek biomateriaáów inkubowanych w buforze o pH 7,4 w temperaturze 37°C (wartoĞü Ğrednia n = 5).
Fig. 2. Mass change of biomaterials samples incubated in phosphate buffer solution pH 7.4 at 37 °C (n = 5).

Rys. 3. Zmiana masy badanych próbek biomateriaáów inkubowanych w páynie SBF w temperaturze 37°C (wartoĞü Ğrednia n = 5).
Fig. 3. Mass change of biomaterials samples incubated in SBF solution at 37 °C (n = 5).

ko rosáa przez pierwsze 24 h trwania eksperymentu, co mogáo byü związane z obecnoĞcią chitozanu o duĪej zdolnoĞci pĊcznienia. Po upáywie tego czasu obserwowano wzrost
masy w granicach 4,4% w buforze o pH 7,4 oraz 3,7% w páynie SBF w stosunku do wyjĞciowej masy próbek. Pozostaáe
materiaáy (M2 i M3), oparte na gipsie oraz dotowanym hydroksyapatycie z uĪyciem H2O jako cieczy do zarabiania,
wykazywaáy wzglĊdną trwaáoĞü w buforze przez okres ok.
150 h po czym nastĊpowaáa stosunkowo szybka ich degradacja. Natomiast w przypadku páynu SBF materiaáy M2 i M3
ulegáy rozpadowi w znacznie krótszym czasie rzĊdu 75 h.
KinetykĊ procesu uwalniania PTX, DOX oraz CFU z materiaáu M1 oceniano na podstawie iloĞci uwolnionej substancji leczniczej do buforu fosforanowego o pH 7,4 w zaleĪno-

Ğci od czasu (Rys. 4). Zmiany szybkoĞci uwalniania badanych leków w czasie przedstawiono na Rys. 5.
Jak wynika z Rys. 4 krzywe zaleĪnoĞci iloĞci uwolnionego leku od czasu wykazywaáy duĪe zróĪnicowanie. W przypadku PTX i CFU iloĞci uwolnionego leku osiągnĊáy plateau
odpowiednio po ok. 120 h oraz 500 h, natomiast dla DOX
krzywa nie osiągnĊáa plateau po upáywie 530 h trwania eksperymentu. Maksymalne iloĞci uwolnionego leku wynosiáy:
85% dla PTX, 72% dla CFU i 14% dla DOX.
Z porównania maksymalnych szybkoĞci uwalniania badanych leków wynoszących 4,62, 2,51 i 0,05 mg/h odpowiednio dla PTX, CFU i DOX wynika, Īe szybkoĞü uwalniania PTX byáa najwiĊksza natomiast dla DOX najmniejsza.
Obserwowane róĪnice w pro¿lu uwalniania badanych leków
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Rys. 4. IloĞü uwolnionego leku w czasie z biomateriaáu M1 do buforu o pH 7,4 (wartoĞü Ğrednia n = 4).
Fig. 4. Amount of released drug from material M1 into buffer solution pH 7.4 versus time pro¿le (n = 4).

Rys. 5. ZaleĪnoĞü szybkoĞci uwalniania leku od czasu z biomateriaáu M1 do buforu o pH 7,4 (wartoĞü Ğrednia n = 4).
Fig. 5. Rate release of drug from biomaterial M1 into buffer solution pH 7.4 versus time (n = 4).
Tabela 2. WartoĞci staáej Higuchiego, charakteryzującej szybkoĞü
uwalniania badanych leków z biomateriaáu M1.
Table 2. Values of Higuchi constant, representing rate release of
tested drugs from biomaterial M1.
Lek

Staáa Higuchiego KH [mg/h1/2]

R

PTX

4,4243

0,9982

DOX

0,1761

0,9981

CFU

0,9929

0,9986

byáy wynikiem róĪnic w ich wáaĞciwoĞciach ¿zykochemicznych, a przede wszystkim w zakresie rozpuszczalnoĞci. Najlepiej rozpuszczalnym lekiem jest PTX, a najsáabiej DOX [15].
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Na Rys. 6 przedstawiono wyniki analizy pro¿lu uwalniania badanych leków z zastosowaniem modelu Higuchiego,
a w Tabeli 2 zebrano dane obliczone na jego podstawie.
W Tabeli 3 przedstawiono wartoĞci parametrów opisujących proces uwalniania badanych leków z biomateriaáu M1
zgodnie z modelem Korsenmeyera-Peppasa.
Jak wynika z otrzymanych danych (Tabela 3), wartoĞci
wykáadnika dyfuzyjnego n wykazaáy, Īe mechanizm uwalniania zarówno PTX, jak i CFU z badanego biomateriaáu zachodziá na drodze dyfuzji Ficka, natomiast dla DOX miaá charakter anomalny. Staáe szybkoĞci uwalniania leku obliczone
na podstawie obydwu stosowanych modeli miaáy najwyĪszą
wartoĞü dla PTX, a najniĪszą dla DOX.
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Rys. 6. Wykres zaleĪnoĞci iloĞci uwolnionego leku od pierwiastka kwadratowego z czasu.
Fig. 6. Amount of released drug versus square root of time.
Tabela 3. WartoĞci parametrów obliczone dla modelu Korsenmeyera-Peppasa.
Table 3. Values of parameters calculated according to Korsenmeyer-Peppas model.
Lek

n

K [h ]

Mechanizm uwalniania

PTX

0,506

0,1531

Dyfuzja Ficka

DOX

0,743

0,0014

Anomalny

CFU

0,512

0,0377

Dyfuzja Ficka

-n

4. Podsumowanie
W przeprowadzonych badaniach oceniano trwaáoĞü materiaáów opartych na Į-TCP (M1), MgHAp i MgCHAp (M2
oraz M3) i gipsie w warunkach zbliĪonych do ¿zjologicznych
(bufor o pH 7,4 lub páyn SBF). Otrzymane wyniki wykazaáy,
Īe materiaá M1 w czasie inkubowania w obu stosowanych
mediach ulegaá hydratacji spowodowanej wnikaniem cieczy w jego pory oraz prawdopodobnie wiązania cząsteczek
wody przez chitozan, jak teĪ reakcji hydrolizy Į-TCP skutkującej powstaniem niestechiometrycznego HAp [5]. W odróĪnieniu od pozostaáych badanych materiaáów nie zaobserwowano jego degradacji w czasie 14 dni inkubowania, zarówno
w buforze o pH 7,4 jak i w páynie SBF w warunkach in vitro.
W warunkach przeprowadzonego eksperymentu osiągniĊto stosunkowo powolne uwalnianie badanych substancji
leczniczych z biomateriaáu M1, zwáaszcza w przypadku DOX.
Jest to zjawisko poĪądane przy opracowywaniu biomateriaáów jako noĞników leków, gdyĪ dziĊki temu zapewniają one
terapeutyczne stĊĪenie substancji leczniczej w miejscu zaimplantowania przez dáuĪszy okres czasu [4]. ĩaden z badanych leków nie uwolniá siĊ z noĞnika w 100-procentach.
Maksymalna iloĞü uwolnionego leku wynosiáa dla PTX 85%
po ok. 170 h, dla CFU 72% po 550 h oraz dla DOX 14% po
530 h. SpoĞród badanych leków najbardziej korzystny pro¿l
uwalniania wydaje siĊ wykazywaü cefuroksym, dla którego

materiaá M1 moĪe stanowiü odpowiedni noĞnik leku w warunkach klinicznych.

5. Wnioski
SpoĞród badanych biomateriaáów najwiĊkszą trwaáoĞü,
niezaleĪnie od uĪytego medium, wykazaá materiaá oparty na
Į-TCP zarabiany roztworem chitozanu. Pro¿l uwalniania z badanych próbek biomateriaáu zaleĪaá od rodzaju leku, a najbardziej korzystny obserwowano dla cefuroksymu. Uwalnianie
w przeprowadzonych warunkach analizy tylko w przypadku
pentoksy¿liny i cefuroksymu zachodziáo na drodze mechanizmu dyfuzji Ficka. W przypadku DOX stwierdzono uwalnianie wedáug mechanizmu anomalnego.
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