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ÚVOD 

 

Každý rok pribúdajú milióny ľudí trpiacich ochorením kostí, ktoré vyplývajú 

z traumy, nádorov a defektov kostí. Niektorí z nich dokonca umierajú kvôli nevhodnej kostnej 

náhrade. Veľká pozornosť sa venuje používaniu rozličných materiálov, ktoré sa môžu využiť 

ako základný materiál v kostnom tkanivovom inžinierstve do protéz na náhradu kostí. 

Kompozity prírodných polymérov podporujú rast kostí a kostného tkaniva. V posledných 

rokoch sa študujú implantáty s bioaktívnou fixáciou, ktorá je definovaná ako medzifázová 

fixácia implantátu do tkanív zoskupením vhodnej biologicky aktívnej vrstvy hydroxyapatitu 

na povrchu implantátu. Výhodou bioaktívnej fixácie vznikajúcej na rozhraní implantátu 

a kosti je pevná väzba, ktorá je rovnako silná alebo silnejšia ako kosť. Biomateriály ako 

prírodný polymér (chitosan) a hydroxyapatit sa aplikujú do protéz kostnej náhrady. 

Najčastejšie je kompozit chitosan-hydroxyapatit pripravovaný zmiešaním častíc 

hydroxyapatitu s matricou chitosanu. Ďalšia metóda prípravy kompozitu chitosan-

hydroxyapatit je in-situ generácia nanohydroxyapatitu v matrici chitosanu (Ding, 2012; 

Mohamed, 2011; Pighinelli, 2012).  

Doteraz najbežnejší biomateriál používaný na regeneráciu kostného tkaniva bol 

hydroxyapatit, vďaka jeho vlastnostiam ako sú biokompatibilita, bioaktivita, non-toxicita, 

non-imunogenicita atď. Hydroxyapatit [Ca5(PO4)3(OH)], dôležitý komponent kostí a zubov 

stavovcov, sa v súčasnosti široko používa kvôli jeho chemickej podobnosti s kostným 

tkanivom, dobrej kompatibilite vo fyziologickom prostredí a kompatibilite so syntetickými 

a prírodnými polymérmi ako sú polysacharidy alebo proteíny (Handley-Sidhu, 2011; Tripathi, 

2012).  

Chitosan je polyaminosacharid, čiastočne acetylovaný glukozamín, ktorý je hlavným 

produktom deacetylácie chitínu. Chitín je po celulóze druhý najbežnejšie vyskytujúci sa 

polymér v prírode. Je hlavnou zložkou vonkajších kostier kôrovcov a mnohých ďalších 

druhov ako sú mäkkýše, hmyz a huby (Becker, 2000; Solovtsova, 2008; Swayampakla, 2009). 

Chitosan v kombinácii s inými materiálmi sa môže využívať ako kostná výplň, čo podporuje 

rast kostí a kosteného tkaniva. Chitosan je nerozpustný v oblasti neutrálneho a zásaditého pH. 

Rozpustné soli vo vode tvorí s anorganickými a organickými kyselinami ako je kyselina 

glutámová, chlorovodíková, mliečna a kyselina octová (Pighinelli, 2013). Rozpustnosť 

chitosanu sa môže znížiť sieťovaním. Ako sieťovacie činidlá sa používa napr. tripolyfosfát, 

glutaraldehyd, epichlorohydrín, etylénglykol, diglycidyléter, glyoxal, cyclodextrín. 

Rozpustením chitosanu v kyslom prostredí, amino skupina polyméru protonizuje, čím sa 

molekula stáva kladne nabitou. Stupeň deacetylácie a depolymerizácie derivátov chitosanu je 

veľmi dôležitý, pretože výrazne ovplyvňuje ich fyzikálno-chemické vlastnosti. Vlastnosti 

chitosanu sa môžu upraviť zmenou stupňa deacetylácie, úpravou hodnoty pH a iónovej sily. 

V neutrálnom pH väčšina molekúl chitosanu stratí svoj náboj a dôjde k vyzrážaniu z roztoku. 

Vďaka unikátnym fyzikálno-chemickým a biologickým vlastnostiam ako sú non-toxicita, 
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biokompatibilita a bioaktivita je chitosan veľmi atraktívny biomateriál aplikovaný vo 

farmaceutických a medicínskych oblastiach. Ďalšie vlastnosti chitosanu ako vysoká chemická 

reaktivita, vysoká schopnosť tvoriť vodíkové a iónové väzby, biostimulácia rezistencie ho 

robí vhodným materiálom na prípravu a úpravu rôznych implantátov, ktoré sa používajú 

v kostnom tkanivovom inžinierstve na regeneráciu kostného tkaniva. (Humelnicu, 2011; 

Miretzky, 2009; Mourya, 2008). 

Táto práca bola zameraná na štúdium sorpčných vlastností technécia na kompozity chitosan-

hydroxyapatit. Študoval sa vplyv doby kontaktu, hodnoty pH a vplyv konkurenčných iónov 

na sorpciu technecistanového aniónu na kompozity chitosan-hydroxyapatit. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Reagenty 

 

Všetky chemikálie, ktoré sa používali v experimentoch boli čistoty p.a. od firmy 

Slavus, s.r.o., Slovenská republika, alebo firmy Lachema n.p., Česká republika. Chitosan 

medium molecular weight (75-85% deacetylovaný) bol dodaný od firmy Sigma-Aldrich, 

Nemecko. Syntetický hydroxyapatit vysokej čistoty bol dodaný od firmy Sigma-Aldrich 

Chemie GmbH, Nemecko. 
99m

TcO4
-
 z 

99
Mo/

99m
Tc generátora DRYTEC (2.5 - 100 GBq), GE 

Healtcare, @ 1200 GMT sa použil ako rádioindikátor. 

 

Príprava kompozitov chitosan-hydroxyapatit 

 

Kompozit CH/HA(A), CH/HA(B) 

Roztok chitosanu s koncentráciou 6 % (w/v) sa pripravil rozpustením v 2 % (v/v) kyseline 

octovej za stáleho miešania po dobu 24 h, kým sa nezískal priehľadný roztok. Následne sa 

roztok zmiešal s H3PO4 a etanolovým roztokom Ca(OH)2 s koncentráciou 8.20 % (v/v) a 

10.33 % (v/v). Zmes sa miešala 24 h, potom sa upravilo pH na hodnotu 5.5 použitím 3 % 

(v/v) roztoku kyseliny octovej, aby sa získala želatínová zmes chitosan-hydroxyapatitu. Ku 

gélu CH/HA(A) a CH/HA(B) sa pridal 50 % vodný roztok glutaraldehydu, aby výsledné 

množstvo glutaraldehydu v roztoku bolo 0.022 mol a 0.011 mol. Zmes sa miešala 1 h pri 

laboratórnej teplote. Zrazenina bola filtrovaná, premytá destilovanou vodou na odstránenie 

nezreagovaného glutaraldehydu. Nakoniec bola zrazenina premytá roztokom 1 M kyseliny 

chlorovodíkovej na odstránenie nezosieťovaného chitosanu, roztokom 0.2 M hydroxidu 

sodného, destilovanou vodou a acetónom. Zrazenina bola vysušená pri izbovej teplote. 

Hmotnostný pomer pripravených kompozitov CH/HA bol 30:70 (Chen, 2009; Mohamed, 

2011). 

 

Kompozity CH/HA s odlišným hmotnostným pomerom  

Roztok chitosanu s odlišnými koncentráciami sa pripravil rozpustením v 2 % (v/v) kyseline 

octovej za stáleho miešania po dobu 3 h, kým sa nezískal priehľadný roztok. Následne sa 

roztok zmiešal s hydroxyapatitom a zmes sa miešala 2 h. Potom sa upravilo pH na hodnotu 

5.5 použitím roztoku 0.2 M hydroxidu sodného, aby sa získala želatínová zmes chitosan-

hydroxyapatitu. 50% vodný roztok glutaraldehydu sa pridal ku gélu CH/HA, aby výsledná 

koncentrácia glutaraldehydu bola 87.5 mmol na 1 g chitosanu. Zmes sa miešala 1 h pri 

laboratórnej teplote. Zrazenina bola filtrovaná, premytá destilovanou vodou na odstránenie 

nezreagovaného glutaraldehydu. Nakoniec bola zrazenina premytá roztokom 1 M kyseliny 

chlorovodíkovej na odstránenie nezosieťovaného chitosanu, roztokom 0.2 M hydroxidu 

sodného, destilovanou vodou a acetónom. Zrazenina bola vysušená pri izbovej teplote. (Chen, 



2012; Mohamed, 2011). Kompozity CH/HA s odlišným hmotnostným pomerom chitosanu a 

hydroxyapatitu a zosieťovaného chitosanu (ZCH) sú uvedené v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1 Príprava kompozitov chitosan-hydroxyapatit 

Vzorky 
CH/HA kompozity 

(hmotnostný pomer) 

Chitosan 

(g) 

Hydroxyapatite 

(g) 

ZCH 100/0 0.6 0 

CH/HA 50:50 50/50 0.3 0.3 

CH/HA 30:70 30/70 0.18 0.42 

CH/HA 20:80 20/80 0.12 0.48 

 

Sorpčné experimenty 

 

Sorpcia technécia na kompozit chitosan-hydroxyapatit sa študovala metódou 

rádioizotopovej indikácie. Ako rádioizotop sa použil 
99m

Tc. Sorpcia bola študovaná 

vsádzkovou metódou za statických a aeróbnych podmienok pri laboratórnej teplote 

v plastových skúmavkách so zátkou. Sorpčné parametre boli určené po pridaní 3 mL vodnej 

fázy k 30 mg sorbentu. Obidve fázy sa premiešavali na laboratórnom extraktore pri 

konštantnej rýchlosti miešania. Po sorpcii technécia sa suspenzia centrifugovala 10 min pri 

6,000 ot·min
-1

 na centrifúge typu Hettich EBA 20. Alikvotná časť supernatantu sa merala na 

gama počítači 1470 Wizard s NaI(Tl) detektorom. Relatívna chyba merania bola < 1 %. 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu technécia sa sledoval v časovom intervale od 1 h do 3 h.  

Sorpčné vlastnosti technécia sa študovali v závislosti od hodnoty pH. Roztok s požadovanou 

hodnotou pH od ≈ 3 do ≈ 10 sa pripravil z destilovanej vody a úpravou hodnoty pH pridaním 

roztoku HCl alebo NaOH a označením 
99m

Tc bez nosiča. Na meranie hodnoty pH sa použil 

pH meter CPH 51 od firmy Fisher Scientific Co. pred sorpciou (počiatočné pH) a po sorpcii 

(konečné pH). 

Vplyv konkurenčných katiónov na sorpciu technécia sa študoval pri koncentrácii 

konkurenčných iónov 1×10
-2

 mol∙dm
-3

.  

Sorpčné vlastnosti sa vypočítali podľa nasledovných vzťahov: 
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kde c0 je počiatočná koncentrácia (mol·dm
-3

), ceq je rovnovážna koncentrácia (mol·dm
-3

), V je 

objem vodnej fázy (mL), m je hmotnosť sorbenta (g), a0 je objemová aktivita počiatočného 

roztoku (Bq·mL
-1

) a a je rovnovážna objemová aktivity roztoku ( Bq·mL
-1

). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu sa sledoval v časovom intervale od 1 h do 3 h. Vplyv 

doby kontaktu na sorpciu technécia na kompozit chitosan-hydroxyapatit sú uvedené 

v tabuľke 2. Percento sorpcie technécia bolo > 97 %. Už po 1 hodine sa dosiahla sorpčná 

rovnováha, preto sme si pre ďalšie naše experimenty zvolili dobu kontaktu 1 hodinu.  

 

 



Tabuľka 2 Percento sorpcie technécia v závislosti od doby kontaktu  

Kompozit 

CH/HA 

Doba kontaktu, h 

1 2 3 

R, % 

100:0 99.4 99.3 99.5 

50:50 97.0 97.1 97.3 

30:70 97.8 98.6 98.8 

20:80 99.0 99.4 99.4 

 

Hodnota pH v roztoku je dôležitým parametrom, ktorý vplýva na sorpčné procesy, pretože 

nastáva ionizácia funkčných skupín na povrchu sorbenta a zmena zloženia v roztoku. V 

tabuľke 3 je uvedený vplyv počiatočnej hodnoty pH na percento sorpcie technécia. Pri 

počiatočnom pH v rozmedzí 2.9-10.2 percento sorpcie technécia na kompozity chitosan-

hydroxyapatit CH/HA(A), CH/HA(B), CH/HA 30:70, ZCH bolo > 98 % a na CH/HA 50:50 

bolo > 94%. V sledovanom rozmedzí počiatočnej hodnoty pH od 2.9 do 10.2 bolo výsledné 

pH približne 5.5, 4.0, 4.0, 3.5 a 4.0 pre CH/HA(A), CH/HA(B), CH/HA 30:70, CH/HA 50:50 

and ZCH. 

 

Tabuľka 3 Percento sorpcie technécia v závislosti od počiatočnej hodnoty pH 

                     pH 

Vzorky 

2.9 4.9 7.4 10.2 

R, % 

CH/HA(A) 99.4 99.3 99.0 98.7 

CH/HA(B) 99.1 99.4 99.4 98.9 

CH/HA 30:70  98.2 98.6 97.9 98.0 

CH/HA 50:50  93.9 96.1 96.3 96.0 

ZCH 98.8 99,2 99.5 99.0 

 

Vplyv konkurenčných katiónov Na
+
, Cs

+
, 

4NH , Ca
2+

, Co
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

 na sorpciu technécia sa 

sledoval na kompozitoch ZCH, CH/HA 50:50, CH/HA 30:70 s koncentráciou katiónov 

v roztoku 1×10
-2

 mol∙dm
-3

. Najvyššie hodnoty percenta sorpcie technécia sa dosiahli na 

zosieťovanom chitosane. Prítomnosť sledovaných konkurenčných iónov v roztoku nemá 

vplyv na sorpciu technécia na ZCH. Vplyv konkurenčných katiónov Fe
2+ 

and Fe
3+

 voči TcO4
 -
 

je silnejší ako pri ostatných sledovaných katiónoch pri sorpcii technécia na kompozity 

CH/HA 30:70 and CH/HA 50:50. Percento sorpcie technécia na ZCH, CH/HA 50:50, CH/HA 

30:70 v prítomnosti konkurenčných iónov v roztoku s koncentráciou 1×10
-2

 mol∙dm
-3

 je 

uvedené na Obr. 1. 

 
Obr. 1 Percento sorpcie technécia na kompozity chitosan-hydroxyapatit v prítomnosti 

konkurenčných iónov v roztoku s koncentráciou 1×10
-2

 mol∙dm
-3

 



 
Obr. 2 Percento sorpcie technécia na kompozity chitosan-hydroxyapatit v prítomnosti 

konkurenčných iónov v roztoku s koncentráciou 1×10
-2

 mol∙dm
-3

 

 

Vplyv konkurenčných katiónov Na
+
, Cs

+
, 

4NH , Ca
2+

, Co
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

 na sorpciu technécia sa 

sledoval na kompozity CH/HA 30:70, CH/HA(A), CH/HA(B) s koncentráciou 1×10
-2

 

mol∙dm
-3

 (Obr. 2). Percento sorpcie technécia bolo rovnaké pre všetky kompozity 

s hmotnostným pomerom 30:70. Vplyv konkurenčných katiónov Fe
2+

 voči TcO4
 -
 na sorpciu 

je silnejší ako vplyv ostatných sledovaných konkurenčných katiónoch pre všetky kompozity 

s rovnakým hmotnostným pomerom. 

 

ZÁVER 

 

Sorpcia technécia na kompozity chitosan-hydroxyapatit sa študovala vsádzkovou 

metódou pri laboratórnej teplote za statických a aeróbnych podmienok. Sledoval sa vplyv 

doby kontaktu, hodnoty pH a vplyv konkurenčných iónov na sorpciu technécia na kompozity 

chitosan-hydroxyapatit. Percento sorpcie technécia bolo po 1 h doby kontaktu > 97 %. 

Pri počiatočnej hodnote pH v rozpätí 2.9-10.2 bolo percento sorpcie technécia na kompozity 

CH/HA(A), CH/HA(B), CH/HA 30:70, ZCH > 98 % a na kompozit CH/HA 50:50 bolo > 

94%. Percento sorpcie technécia bolo rovnaké pre všetky kompozity s hmotnostným 

pomerom 30:70. V ďalších experimentoch by bolo vhodné zistiť vplyv ostatných katiónov 

a organických ligandov prítomných v telových tekutinách pre využitie chitosanu značeného 
99m

Tc v nukleárnej medicíne. 
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