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Streszczenie 

 

 Rozwój nanotechnolgii i wykorzystanie coraz to nowych materiałów do tworzenia 

różnego rodzaju struktur o wielkościach kilkunastu do kilkuset nanometrów otwiera nowy 

rozdział w medycynie i farmacji. Wiele obecnie stosowanych leków charakteryzuje się 

wysoką toksycznością oraz słabą biodostępnością.  Coraz częściej obserwuje się 

ogólnoustrojowe działania niepożądane. Te zagrożenia stymulują do poszukiwań takiej 

postaci leku, z której substancja lecznicza byłaby uwalniana w miejscu docelowym jak np. 

chorobowo zmieniona tkanka. Na szczególną uwagę zasługują nanosfery krzemionkowe, 

których powierzchnia charakteryzuje się dużą ilością grup hydroksylowych umożliwiających 

przyłączenie różnego rodzaju związków lub grup funkcyjnych.    

 Nanostruktury krzemionkowe mogą mieć średnicę od 1 do 200 nm przy powierzchni 

właściwej około 5-10 m2/g. Ich potencjalna średnica, około 50 nm, umożliwia przechodzenie 

przez retikularno-śródbłonkowy system RES w organizmie ludzkim. Charakteryzują się 

stosunkowo długim czasem przebywania w krwiobiegu co powiązane z wydłużonym okres 

desorpcji substancji leczniczej może zapewnić utrzymywanie się określonego stężenia leku 

przez zaplanowany czas.     

 

 

 

 

 

Cel pracy 

 

 Celem pracy była ocena możliwości zastosowania nanosfer krzemionkowych jako 

nośników substancji leczniczych. W prowadzonych badaniach dokonano oceny zjawiska 

wiązania wybranych leków do powierzchni nanosfer krzemionkowych, jak również określono 

kinetykę i stopień desorpcji, warunkujących uwalnianie substancji leczniczej. 

Przeprowadzono również badania in vivo na wyselekcjonowanej grupie szczurów 

laboratoryjnych, mające na celu określenie kinetyki wydalania nanosfer krzemionkowych 

różnej wielkości, podanych na drodze iniekcji dożylnej. Dokonano również oceny zjawiska 

kumulacji nanocząstek w głównych narządach zwierząt doświadczalnych.  

 

  

 

 



 

Materiały i metodyka 

 

 W badaniach użyto nanosfer krzemionkowych o średnicy 20-200 nm  otrzymanych w 

Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Wydziału Mechanicznego 

Politechniki Wrocławskiej 

W celu zbadania oddziaływań substancji leczniczych z nanosferami krzemionkowymi 

podjęto próbę adsorpcji na ich powierzchni leków różniących się między sobą budową oraz 

właściwościami chemicznymi, a następnie badano stopień oraz kinetykę desorpcji tych 

substancji leczniczych.  

Substancje lecznicze wykorzystane do badania zjawiska sorpcji na powierzchni nanosfer 

krzemionkowych : błękit metylenowy (substancja wzorcowa), diklofenak sodowy, 

paracetamol, chlorowodorek tetrakainy, chlorowodorek tetrakainy, chlorowodorek prokainy, 

famotydyna, chloramfenikol, detreomycyna, ceftazydym, siarczan gentamycyny. 

Poziom absorbancji substancji czynnej w roztworze nad osadem nanocząstek z 

zaadsorbowaną substancją czynną mierzono przy użyciu spektrofotometru UV-VIS przy 

długości fali opisanej literaturowo lub wyznaczonej na podstawie widm adsorpcji dla 

określonych substancji. Następnie obliczono poziom zaadsorbowanej substancji z różnicy 

stężeń substancji czynnej pomiędzy roztworem wyjściowym a roztworem nad osadem 

nanocząstek z zaadsorbowaną substancją badaną. Dzięki uzyskanym danym wykreślono 

izotermy adsorpcji i określono typ adsorpcji (fizyczna, chemiczna, mieszana) 

Do badań biologicznych, po uzyskaniu zgody Lokalnej Komisji Bioetycznej, 

wykorzystano 30 szczurów, samców, szczepu Wistar o masie 210-230 g. Do badania na 

zwierzętach doświadczalnych wykorzystano dwa rodzaje zawiesin nanosfer krzemionkowych 

w aqua pro injectione. Pierwsza zawierała nanosfery o średniej średnicy około 50 nm (20-

60nm). Druga zawiesina uzyskana została z wykorzystaniem nanocząstek o średniej średnicy 

około 150 nm (100-200nm). Zawiesiny o stężeniu 0,5 mg/cm3 przygotowano w warunkach 

aseptycznych i po zatopieniu w jałowych ampułkach sterylizowano w autoklawie. Tak 

przygotowane próbki zawiesin wstrzykiwane były do żyły ogonowej zwierząt 

doświadczalnych. Grupie kontrolnej wstrzykiwana była taka sama objętość aqua pro 

injectione.  

Całkowita zawartość krzemu w pobranych próbkach (mocz, krew oraz główne narządy) 

była mierzona przy użyciu adsorpcyjnej spektrofotometrii atomowej. Próbki przed analizą 

mineralizowane były w mieszaninie H2O2/HNO3 przy użyciu pieca mikrofalowego.    



 

Wnioski 

 

Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników można stwierdzić, że  

1. Nanocząstki krzemionkowe mogą być wykorzystywane jako nośniki substancji 

leczniczych dzięki ich rozbudowanej powierzchni właściwej o silnych właściwościach 

sorpcyjnych. 

2. Przyłączenie wybranych leków do nanosfer krzemionkowych przebiega w oparciu o 

zjawisko fizysorpcji, chemisorpcji lub może mieć mechanizm mieszany. 

3. Sposób i stopień przyłączania zależy od budowy chemicznej i charakteru substancji 

leczniczych. Łatwiej przyłączają się substancje o charakterze zasadowym, w postaci 

soli, posiadające rozbudowaną strukturę chemiczną, o dużej liczbie wiązań podwójnych 

i pierścieniach aromatycznych. 

4. Przyłączone do nanocząstek substancje lecznicze mogą ulegać zjawisku desorpcji w 

różnym stopniu, zależnym od mechanizmu łączenia. Proces desorpcji jest większy w 

przypadku substancji, których mechanizm przyłączenia opiera się głównie na zjawisku 

fizysorpcji. 

5. Wstrzyknięte do organizmów zwierząt doświadczalnych, na drodze podania dożylnego, 

nanocząstki krzemionkowe częściowo wydalane są z moczem. Część podanych 

nanosfer ulega kumulacji w głównych narządach. Stopień wydalania i kumulacji w 

narządach zależy od średnicy nanostruktur.  

6. Cząstki o mniejszej średnicy (20-60 nm)w większym stopniu kumulowane są w 

poszczególnych narządach i dłużej utrzymują się w krwioobiegu, zaś o większej 

średnicy (100-200 nm) w większym stopniu wydalane są z moczem. 

7. Nie obserwowano znaczącego wpływu kumulacji nanocząstek na procesy życiowe 

zwierząt doświadczalnych w czasie przeprowadzonego doświadczenia. 

8. Zwiększona kumulacja nanosfer krzemionkowych o mniejszej średnicy może zostać 

wykorzystana w terapii celowanej, zaś wydłużony czas przebywania w krwioobiegu 

może być podstawą do opracowania postaci leku o przedłużonym uwalnianiu.       

   

   Nieskomplikowany proces syntezy nanosfer krzemionkowych oraz szerokie 

możliwości przyłączania substancji leczniczych są ich dużym atutem. Zjawisko kumulacji w 

głównych narządach może być wykorzystywane do zaprojektowania leków z możliwością 

wykorzystania w celowanej terapii. 

 


