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Standardowe leczenie bakteryjnego zapalenia tkanki kostnej (osteomyelitis) obejmuje 

chirurgiczne usunięcie tkanki martwiczej oraz długotrwałą terapię systemową wysokimi 

dawkami antybiotyków [1]. Taka strategia stwarza duże ryzyko wystąpienia 

ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Dlatego szczególną uwagę przykuwają 

implantowane nośniki leków, dostarczające w sposób kontrolowany substancję leczniczą 

bezpośrednio do miejsca chorobowo zmienionego [2]. Istotnym aspektem w przypadku 

materiałów implantowanych jest ich potencjał osteointegracyjny – zdolność do tworzenia 

trwałego połączenia z tkanką kostną. 

W prezentowanym projekcie otrzymano trójfunkcyjne kompozyty kolagenowe (TTK) 

zawierające: trójwymiarowy, porowaty kolagen stanowiący rusztowanie dla osteoblastów, 

mezoporowaty materiał krzemionkowy (MMK) pełniący funkcję nośnika modelowej 

substancji leczniczej – cyprofloksacyny oraz bioaktywny materiał o potwierdzonych 

właściwościach mineralizacyjnych – bioszkło. TTK zostały otrzymane metodą liofilizacji  

(24 h, 0.1 mBar) po uprzednim zdyspergowaniu MMK i bioszkła w roztworze stężonego 

kolagenu typu I. Następnie TKK poddano badaniu dostępności farmaceutycznej oraz ocenie 

potencjału osteointegracyjnego in vitro, obejmującej analizę właściwości mineralizacyjnych  

w płynie symulującym ludzkie osocze krwi oraz wpływ na proliferację, adhezję  

i różnicowanie ludzkich osteoblastów. 

Makroporowate, cylindryczne kompozyty kolagenowe charakteryzowały się korzystnym, 

modyfikowanym profilem uwalniania substancji leczniczej oraz wysokim potencjałem 

osteointegracyjnym potwierdzonym poprzez: formowanie na powierzchni kompozytów 

warstwy apatytowej o składzie i strukturze zbliżonej do naturalnego apatytu kostnego (i), brak 

cytotoksyczności (ii) oraz promowanie adhezji i różnicowania ludzkich osteoblastów (iii). 
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