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Streszczenie
 

W artykule podjęto próbę dyskusji nad interpretacją 

procesów farmakokinetycznych   stosowanych leków 

odniesionych do różnych modeli stosowanych w 

praktyce, zwracając uwagę na brak w tych modelach 

opisów za pomocą cząstkowych równań różniczko-

wych (metoda pól).

Zaprezentowano nowe podejście do problematyki 

leczenia implantowego zawierającego aktywną sub-

stancję o określonym potencjale oddziaływania na 

pole chorego organu. Nowa metoda analizy zagadnie-

nia oparta jest na wariacyjnym problemie ekstremali 

dla całki o funkcji podcałkowej (Hamiltonian) będącej 

aproksymatą rozkładu Gaussa dla nośnika ograniczo-

nego. Jest nim w omawianym przypadku tzw. rozkład 

beta, traktowany jako przybliżenie Boltzmanowskiej 

entropii. Przeanalizowano problem wnikania leku w 

tkankę kostną, inicjowanego z prostokątnej płaskiej 

płytki, pozostającej w kontakcie ze wspomnianą tkan-

ką. Stwierdzono, że zasadne i istotne jest podjęcie 

badań nad wyprodukowaniem specyficznej generacji 

leków z wybiórczą pamięcią leczenia konkretnego 

narządu powiązanego z jego dysfunkcją i określoną 

jednostka chorobową. Program sterowania inicjacją 

leku jest ważnym wyzwaniem dla laboratorium che-

micznego i przemysłu farmaceutycznego.

[Inżynieria Biomateriałów, 89-91, (2009), 231-237]

PROBLEMS OF LOCAL 

PHARMACEUTICAL AND IMPLANT 

TREATMENT IN CONTRARY TO 

GLOBAL MEDICAL METHODS 

MARIUSZ WÓJCIK 

AGH-UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,
 FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND CERAMICS, 
DEPARTMENT OF BIOMATERIALS

30 MICKIEWICZ AV., 30-059 CRACOW, POLAND

MAILTO: WOJMAR@UCI.AGH.EDU.PL

Summary 
 

The trial of discussion over interpretation of phar-

macokinetics processes of applied medicine related 

to different model used in practice was undertaken 

in paper. Attention was paid on the lack of partial 

differential equations in descriptions of these models 

(field method). 

The new approach of problem of implant treatment 

with active substance characterizing in definite active 

potential influencing on a field of ill organ was presen-

ted in the paper. New method of analysis question 

is based on the variation problem of an extremal for 

integral where sub integral function (Hamiltonian) is an 

approximation of Gauss’s distribution for limit carrier. 

In this case ”beta” distribution treated as an approxi-

mation of Boltzmann’s entropy is that function. The 

problem of penetration of medicine into the osseous 

tissue, initiated from rectangular flat plate of implant 

being in contact with mentioned tissue was analyzed. 

It was certify that undertaking investigations over 

construction of new implant composites including an 

active structures with new generation of medicines 

related with selective memory of treatment of organ 

related with their dysfunction and definite an individual 

sickness is legitimate, essential and is an important 

challenge for material engineering. The program of 

steering of an initiation of medicine is also the serious 

challenge for chemical laboratory as well as pharma-

ceutical industry.

[Engineering of Biomaterials, 89-91, (2009), 231-237]
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232 Farmakokinetyka - analiza zagadnienia 
globalnego leczenia

W ostatniej dekadzie lat początku XXI wieku obserwuje 

się olbrzymi rozwój przemysłu farmaceutycznego, ale za 

tym nie idzie proporcjonalny rozwój teorii i praktyki far-
makologicznej. Istnieje bardzo duża grupa specjalistów, 

reprezentujących różne kierunki studiów, którzy muszą 

posługiwać się farmakokinetyką przy opracowywaniu no-
wych leków. Są to nie tylko lekarze ale także absolwenci 

politechnik, którzy na studiach nie mieli okazji zapoznać się z 

farmakokinetyką. Odczuwa się brak przykładów interpretacji 

procesów farmakokinetycznych konkretnych, stosowanych 

współcześnie w lecznictwie leków, ponieważ opisy dotyczą 

równań różniczkowych zwyczajnych, a powinny cząstko-
wych [1,2]. Ponadto pojawiają się nowe wymagania dla 

bardziej elementarnego naświetlenia zagadnień farmako-
kinetycznych pod kątem wykorzystania ich do optymalizacji 

farmakoterapii. W szpitalach coraz częściej stosuje się 

terapeutyczne monitorowanie leków w celu optymalizacji 

ich dawkowania, co wymaga również znajomości farma-
kokinetyki. Problematyka dotycząca szybkości procesów 

wchłaniania leków (absorpcji) i dyspozycji (dystrybucji) 

leków w organizmie człowieka nabiera ostatnio istotnego 

znaczenia zwłaszcza w sytuacji bardzo zaawansowanych 

technik medycznych z zastosowaniem implantów zawiera-
jących leki do bezpośredniego oddziaływani na żywą tkankę 

ustroju człowieka lub zwierzęcia. 

W wielu przypadkach okazuje się, że skuteczność jakie-
goś leku podawanego pacjentowi w celu wyleczenia jakiejś 

choroby, zależy przede wszystkim od czasu, drogi transportu 

i co najważniejsze, właściwości środowiska przez który lek 

przechodzi. Procesy absorpcji i dyspozycji decydują więc o 

losach leków i ich metabolitów w organizmie żywym. Dys-
pozycja leku w organizmie żywym oraz eliminacja z niego 

przez wydalanie lub metabolizm nabiera w takim przypadku 

istotnego znaczenia. Problematyka ta jest ważna nie tylko w 

procesie tradycyjnego leczenia opartego na podawaniu leku 

w sposób dożylny lub pozanaczyniowo, ale także podczas 

operacji chirurgicznych, gdzie stosuje się różne implanty 

zawierające w swojej strukturze różne modyfikatory lub okre-
śloną ilość leku. Wiadomo, że leki podane dożylnie ulegają 

bezpośrednio dyspozycji, ponieważ bezpośrednio docierają 

do krwioobiegu, natomiast te podane drogą pozanaczynio-
wą podlegają najpierw absorpcji  w miejscu wchłaniania, 

np. w soku żołądkowym, jelitowym, w ślinie i innym płynie 

ustrojowym, a następnie wchłaniane są do krwi. Wchłanianie 

leku do krwi jest podstawowym warunkiem jego działania 

ogólnoustrojowego. Dopiero po jego wchłonięciu do krwi, 

może on dotrzeć do receptorów i w ten sposób wykazać 

swoje ogólnoustrojowe działanie lecznicze. 

W tym celu w prowadzonych w klinikach badaniach far-
makokinetycznych ustala się nie tylko wpływ czasu na losy 

leku w żywym organizmie, lecz także wpływ na nie drogi 

podania leku i dawki. Dzięki temu ustala się czy mamy do 

czynienia z procesami liniowymi lub nieliniowymi. Badania 

pozwalają obliczyć różne parametry farmakokinetyczne, np. 

stałe szybkości procesu absorpcji, eliminacji, objętość dys-
trybucji, klirens, biologiczny okres półtrwania (t0,5), średnie 

czasy wchłaniania (MAT) i przebywania leku w organizmie 

(MRT), pole pod krzywą stężenie-czas (AUC), stałą Micha-
elisa (Km), i inne. Obliczone parametry charakteryzują losy 

leku w organizmie w sposób ilościowy i są one niezbędne 

do rejestracji nowych leków. Parametry farmakokinetyczne 

są również wykorzystywane w tzw. terapeutycznym moni-
torowaniu leków (TDM), które pozwalają optymalizować 

dawkowanie na podstawie znajomości t0,5, oraz wymaga-
nego stężenia terapeutycznego leku w stanie stacjonarnym 

Pharmacokinetics – analysis 
of a problem of global treatment 

The gigantic development of pharmaceutical industry 

was observed in the last decade of years of beginning XXI 

age, but the proportional development of theory as well as 

the pharmacological practice does not go simultaneously. 

There are very large group of experts, representing differ-
ent directions studies, which have to use pharmacokinetics 

when working out with new medicines. They are not only 

doctors but also engineering graduates colleges, which had 

not the opportunity to acquaint with pharmacokinetics. The 

lack of examples of interpretation processes was felt dur-
ing application of contemporary medicines in medical care, 

because the descriptions concern the differential ordinary 

equations but they should of partial ones [1,2].

Moreover new requirements appear for more elementary 

exposing the pharmacokinetics questions in their use for 

utilization in optimization of pharmacokinetics. Therapeutic 

monitoring of medicines is used more frequently in the aim 

of their dosage optimization, what requires also an acquaint-
ance of pharmacokinetics. Problems of the relation of speed 

of processes of an absorption and disposition of medicines 

gathers recently an essential meaning especially in situation 

of very advanced medical techniques with use of implants 

including the medicines to direct affect on alive tissue of the 

man’s as well as animal system.

In many cases turns out, that passed effectiveness of 

some medicine of patient in the aim of curing some disease 

depends first of all from the time, way of transportation and  

from properties of environment through medicine crosses 

what is most important. Hence, processes of absorption 

and disposition decide about fates of medicines and their 

metabolites in alive organisms. The disposition of medicine 

in alive organism as well as the elimination from him by 

an excretion as well as metabolism gathers an essential 

meaning in such case. Problems are important not only in 

the traditional process of the practice treatment based on 

passing the medicine in intravenous way or extravascular, 

but also during surgical operations where it complies differ-
ent implants including in one’s structure different modifiers 

or the definite quantity of medicine. It is well known, that 

medicines passed intravenously undergo directly disposi-
tion because they grind in to the blood circulation directly, 

however those passed with extravascular road undergo the 

place absorption e.g. stomachic, intestinal, juice in saliva 

and in different constitutional fluid and then be absorbed to 

blood. Absorption of medicine into blood is the basic con-
dition of his systemic working. It can reach receptors and 

in this way shows one’s systemic healing activity after his 

absorbing into blood really. In this aim, it has been estab-
lished not only influence of time in alive organism, but also 

the influence on the road of application of medicine and the 

dose in pharmacokinetics investigations guided in clinics. 

Thank to them it can be determined if we have to deal with 

linear or non - linear processes.

Investigations permit to count the different pharmacoki-
netics parameters e.g. the velocity constants of absorption 

as well as elimination processes, volume of distribution, 

clearance, semi-durable biological period (t0,5), averages 

times of absorption (MAT) and resident time of medicine in 

the organism (MRT), the field under the curve of concentra-
tion and time (AUC), Michael’s constant (Km) and others. The 

counted parameters characterize the history of medicine 

in the organism quantitatively and they are indispensable 

to registration of new medicines. The pharmacokinetics 

parameters are used in so called the therapeutic monitoring 

of medicines (TDM), which permits to optimize the dosage 



233w osoczu lub surowicy krwi. Badania farmakokinetyczne 

pozwalają także modyfikować strukturę substancji o spo-
dziewanym działaniu leczniczym, aby osiągnąć wymagane 

wartości parametrów farmakokinetycznych.  

Nasuwa się tu myśl, ze powinno się jednak zadbać, 

aby specyficzny lek miał także określone właściwości w 

punkcie do którego ma dotrzeć, a nie tylko ogólnoustrojowe 

działanie. To wywołuje potrzebę sterowania farmakokinety-
ką tego leku. Powstaje wobec tego kolejna sytuacja, gdy 

dwa niedaleko siebie leżące punkty chorobowe powinny 

uzyskiwać rożne leki. Wówczas leczący musi dysponować 

lekarstwem, które wywoła właściwe skutki w odpowiednich 

punktach. A to oznacza konieczność sterowania już polem 

skutecznego działania leku. Obecnie obowiązująca wiedza 

zawarta w literaturze farmakokinetyki leku dotyczy głównie 

podejścia globalnego czyli oddziaływania na cały organizm, 

który w modelach matematycznych traktowany jest jako 

jeden lub kilka tzw. kompartmentów. W tym ogólnym modelu 

przyjmuje się, że dochodzący do leczonego organu lek musi 

przejść przez skomplikowany układ narządów oddziaływu-
jących  na niego, gdzie jest eliminowany lub rozkładany w 

wyniki reakcji chemicznych. Zatem aktywność i skuteczność 

leku zależeć będzie od pola tych struktur anatomicznych. 

Istotne jest zatem podjęcie badań nad wyprodukowaniem 

specyficznej generacji leków z wybiórczą pamięcią lecze-
nia konkretnego narządu powiązanego z jego dysfunkcją i 

określoną jednostka chorobową. Wadą istniejących obecnie 

modeli matematycznych jest to, że  kompartmenty nie za-
wsze pokrywają się ze strukturami anatomicznymi organi-
zmu. Ponadto pojęcie kompartmentu nie zawsze dotyczy 

stanu fizycznego substancji leczniczej, która znajduje się 

w określonym miejscu w organizmie, lecz jej różnych form 

w organizmie. W sytuacji gdy lek występuje w układzie 

biologicznym w kilku rozróżnialnych formach lub miejscach 

organizmu i jeżeli przechodzi z jednej formy lub miejsca w 

inną formę lub do innego miejsca z mierzalną szybkością, 

to wtedy każda forma lub miejsce musi być traktowane jako 

oddzielne kompartmenty. 

Powyższą problematykę krótko omówimy na modelach 

opisanych w literaturze [3]. Najprostszym modelem farma-
kokinetycznym jest otwarty model jednokompartmentowy, 

który zakłada natychmiastowe i homogeniczne mieszanie 

leku w krążących płynach i tkankach organizmu. Analizo-
wana objętość płynu ustrojowego zawiera określoną ilość 

leku, która jest w każdej chwili procesu farmakokinetyczne-
go proporcjonalna do stężenia leku w każdym dostępnym 

płynie ustrojowym lub w każdej liczącej się tkance. Model 

nazywa się otwarty, ponieważ do organizmu wprowadza 

się lek różnymi drogami (dożylnie lub pozanaczyniowo), 

a ponadto jest on z niego eliminowany natychmiast także 

różnymi drogami np. przez nerki z moczem czy przewód 

pokarmowy z kałem. Oba procesy wchłaniania i eliminacji 

zachodzą z różnymi prędkościami przy czym najczęściej 

wchłanianie jest szybsze od eliminacji. Jest to bardzo ko-
rzystna sytuacja w procesie leczenia, ponieważ w sytuacji 

odwrotnej należałoby zwiększyć dawkę. Ilościowy opis 

transportu leku w organizmie realizuje się najczęściej za 

pomocą zwyczajnych liniowych równań różniczkowych. 

Zakładając stacjonarność modelu przyjmuje się, że stałe 

szybkości procesów wchłaniania i eliminacji są niezależne 

od czasu. Na przykład, w modelu przy jednorazowej dożylnej 

dawce leku (
u

k
XXX e→→

0
) rozwiązanie równania 

różniczkowego pokazuje, iż ilość leku we krwi jest malejącą 

funkcją wykładniczą (1).

           
                                                                 (1)

gdzie: 

X–masa leku we krwi w czasie t,

of medicine basing on information of  t0,5 parameter as well 

as of required rigor concentration in stationary state of 

the therapeutic medicine in plasma or the serum of blood. 

Pharmacokinetics investigation also permits to make the 

structure modification of substance about expected treat-
ment activity to reach the required values of pharmacokinet-
ics parameters.  

However it bring to mind here, that should oneself take 

care where the specific medicine shows specific activity 

properties in definite point to which it has to be reached but 

not only systemic working. This calls out the need of phar-
macokinetics steering of this medicine. The next situation 

comes into being in the face when two near lying sick points 

should get various medicines. In that time doctor have to 

ones disposal to administer with medicine which will cause 

the proper results in suitable points in the sick organ. Hence 

this means the necessity of steering of the field of an effec-
tive activity of medicine already.

At present valid knowledge contained in pharmacokinet-
ics literature of medicine concerns mainly the global ap-
proach where there is an influence on the whole organism 

which is usually treated as one or several compartments in 

mathematical models. It takes place that medicine coming 

to treated organ has to passage by compiled arrangement 

of organs interacted on him where it is eliminated or de-
composed as results of chemical reactions in this general 

model. Therefore the activity and the effectiveness of medi-
cine will depend on fields of these anatomical structures. 

Also, it is essential to undertaking such investigations over 

the production of the specific generation of medicines with 

selective memory for treatment of the definite organ combin-
ing with his dysfunction and definite the individual sickness. 

The weakness of an existing mathematical models is that 

compartments not always agree with anatomical structures 

of organism. Moreover the conception of compartment not 

always concerns the physical state of healing substance, 

which exist in the definite place in organism but concerns its 

different forms in organism. In situation when the medicine 

steps out in biological arrangement in several differentiation 

forms or organism places and if it crosses from one form 

or the place into different ones with measured velocity then 

every form or the place has to be treated as a separate 

compartment. 

We will talk over above mentioned problems on models 

described in literature briefly [3].

The simplest pharmacokinetics model is the open single 

compartment pattern, which founds immediate and the 

homogeneous mixing of medicine in circulating fluids and 

tissues of organism. The analyzed volume of constitutional 

fluid contains the definite quantity of the medicine, which is 

proportional to concentration of medicine in fluid in every 

moment of pharmacokinetics process in every accessible 

constitutional fluid or in every mattering tissue. Model be 

calls open, because medicine can be introduce into organ-
ism in different roads (intravenous or extravascular), and 

moreover, it can be eliminated immediately also in different 

roads e.g. by kidney with urine or by alimentary tract with 

feces. Both processes draw ahead with a different velocity 

but what is most often the absorption is faster from elimi-
nation. It is very profitable situation in treatment process, 

because it an opposite situation it would be necessary to 

enlarge dose. 

The quantitative description of medicine transportation in 

organism was mostly realized with the help of an ordinary lin-
ear differential equations. Basing on the stationary of model 

it is assumed that the velocity constants of an absorption as 

well as an elimination processes are matches independent 

from a time. In example, in  model with a single intravenous 



234 X0–masa leku podana dożylnie jednorazowo, 

Xu–masa leku wydalona do moczu w czasie t,

K, ke-stałe szybkości eliminacji leku.  
Przy jednorazowej dawce pozanaczyniowej otwarty mo-
del jednokompartmentowy jest bardziej skomplikowany, 

ponieważ należy uwzględnić zmiany stężeń leku w czasie 

zarówno w żołądku jak i w moczu.  W tym modelu            

(                 ) mamy do rozwiązania równanie 

różniczkowe drugiego rzędu w 

następującej postaci:

 
    (2)

gdzie: 

X–masa leku we krwi w czasie t,

Xs –masa leku podana pozanaczyniowo (żołądek) jed-
norazowo, 

Xu–masa leku wydalona do moczu w czasie t,

ka, ke-stałe szybkości wnikania i eliminacji leku.  
Rozwiązaniem równania (2) jest funkcja w postaci:

   
(3)            

Ilustrację zmian stężeń leku w organizmie w czasie t po 

pozanaczyniowym podaniu jednorazowej dawki w modelu 

jednokompartmentowym pokazuje RYSUNEK 1. 

Opisane wyżej modele jednokompartmentowe są jednak 

niewystarczające dla procesów dyspozycji wielu leków, które 

kumulują się w takich narządach jak nerki, wątroba, serce, 

leki toksyczne dla określonych tkanek lub narządów a także 

leki kumulujące się w mózgu [4]. Do takich opisów stosuje 

się przepływowe fizjologiczne modele farmakokinetyczne 

uwzględniające budowę anatomiczną i funkcje fizjologiczne 

określonych narządów [5]. W świetle farmakokinetyki fizjo-
logicznej organizm składa się z licznych kompartmentów, 

którym odpowiadają konkretne struktury anatomiczne połą-
czone ze sobą układem krążenia i są one uszeregowane w 

przepływowy diagram pokazany na RYSUNKU 2.

Modele te opisuje się za pomocą równań różniczkowych 

na szybkość zmian ilości leku w każdym kompartymencie, 

które charakteryzują transport, akumulację i eliminacje leku. 

Uwzględniając natężenie przepływu strumienia krwi do 

określonego 

narządu moż-
na wyznaczyć 

masową szyb-
kość  t rans -
portu leku do 

tego narządu. 

Zastosowanie 

s z c z e g ó ł o -
wego modelu 

f i z j o l o g i c z -
nego u ludzi 

j es t  ba rdzo 

trudne, ponie-
waż zachodzi 

konieczność 

wyznaczenia 

stężeń leku w 

poszczegól -
nych tkankach 

lub narządach. 

Wtedy zacho-
dzi koniecz-
ność wykona-
nia badań in 

dose of medicine ( u

k
XXX e→→

0 ) the solution 

of differential equation shows, that the quantity of medicine 

in blood is as diminishing exponential function (1).  

   
                                                              (1)

where: 

X-mass of medicine in blood in time t,

X0-mass of medicine administrated once intravenously, 

Xu -mass of medicine expelled to urine in time t,

K, ke-velocity constants of elimination of medicine. 

The open single compartment model is more compiled 

in the single extravascular dose, because it should be con-
sidered that concentration of medicine in stomach as well 

as in urine have been changed. In this model 

(                   ) we have to found the solution 

of differential equation of second 

order in following figure:

    
              

(2) 

where: 

X-mass of medicine in blood in time t,

Xs-mass of medicine administrated once extravascular 

(stomach), 

Xu-mass of medicine expelled to urine in time t,

ka , ke-velocity constants of absorption and elimination 

of medicine

The solution of equation (2) is a function as follows:

    
                      
                                            (3)

The illustration of fluctuations of medicine concentration 

in organism in time t after extravascular administration of 

a single dose in a single compartment model shows FIG-
URE 1. 

Described above the single compartment models are 

however insufficient for characterization of the processes of 

disposition of many medicines, which was accumulated in 

such organs as kidney, liver, heart, the toxic medicines for 

definite tissues as well as organs and also accumulating in 

brain [4]. The physiology flow pharmacokinetics model are 

used for such description which complies anatomic structure 

and physiological functions of definite 

organs [5]. In the light of physiological 

pharmacokinetics organism consists 

from numerous compartments, which 

correspond with suitable anatomical 

structures joint together with circula-
tion system with an arrangement in 

flow diagram showed in  FIGURE 2. 

These models are described with 

the aim of differential equations 

characterizing the velocity of changes 

of medicine quantity in every com-
partment, showing transportation, 

accumulation and the elimination 

of medicine. A mass transportation 

velocity of such medicine into this 

organ can be calculated taking into 

account the intensity of flow of stream 

blood into definite organ. The use 

of detailed physiological model for 

humans is very difficult, because it 

is necessary to point out the concen-
tration of medicine in an individual 

tissues or an organs. Then it is need 

to carry out investigations in vitro or 

RYSUNEK 1. Krzywe zmian stężeń leku w organizmie w czasie 
t po pozanaczyniowym podaniu jednorazowej dawki w modelu 
jednokompartmentowym.
FIGURE 1. Curves of fluctuations of medicine concentration in 
organism in time t after extravascular administration of a single 
dose in a single compartment model.



235vitro lub na zwierzę-
tach.  

Należy  w tym 

miejscu także wspo-
mnieć o niezależ-
nym od opisywanych 

modeli podejściu do 

zagadnień farmako-
kinetyki, w którym 

przyjmuje się zasa-
dę momentów staty-
stycznych. Przyjmuje 

się, że zmiany stę-
żenia leku badane 

jako funkcja czasu, 

można uważać za 

proces podlegają-
cy prawom praw-
dopodobieństwa i 

statystyki, ponieważ 

nie wiadomo, która 

cząsteczka ulega 

biotransformacji lub 

wydalaniu. Krzywe 

stężenia leku we krwi 

w funkcji czasu mają 

cechy krzywych roz-
kładu prawdopodo-
bieństwa, a czas przebywania leku w organizmie cechy 

zmiennej losowej [6].   

W świetle opisanych wyżej modeli pojawia się więc pyta-
nie o możliwość ich aplikacji dla celów leczenia tkanek lub 

narządów za pomocą implantów zawierających leki, które 

mogą być dla nich w czasowej dyspozycji  zależnie od po-
stawionej diagnozy lekarskiej. Wkraczamy w tym miejscu w 

zagadnienia budowy struktury różnych rodzajów implantów 

przeznaczonych do różnych celów leczniczych, czym nie 

będziemy się tutaj zajmować lecz spróbujemy podejść do 

tego zagadnienia w sposób inny a do tej pory nie rozważany 

w literaturze. Jaka będzie ich skuteczność leczenia o tym 

oczywiście zadecydują szczegółowe badania i ekspery-
menty zarówno medyczne jak i technologiczne dotyczące 

parametrów stosowanych materiałów i metod produkcji 

implantów. Dla pewnego jednak opisu procesu oddziaływa-
nia leku ostatecznie będą potrzebne równania cząstkowe, 

dotyczące opisu pełnych pól transportu tych leków.

Nowe podejście do problemu wnikania 

leku w tkankę kostną 

W artykule zaprezentowano nowe podejście do prob-
lematyki leczenia implantowego zawierającego aktywną 

substancję o określonym potencjale oddziaływania na 

chory organ. Nowa metoda analizy zagadnienia oparta 

jest na wariacyjnym problemie ekstremali dla całki o funkcji 

podcałkowej (tzw. hamiltonianie) będącej aproksymatą roz-
kładu Gaussa dla nośnika ograniczonego [7,8]. Jest nim w 

omawianym przypadku tzw. rozkład beta, traktowany jako 

przybliżenia Boltzmanowskiej entropii. Analiza wariacyjna 

znalazła już swoje zastosowanie w wielu dziedzinach 

techniki [9]. Autor zaproponował tą metodykę w analizie 

zagadnień dotyczących sterowania właściwościami kom-
pozytów węglowych i wytrzymałości włókien węglowych 

zawierających nanocząstki magnetytu [10,11], przy oma-
wianiu transportu masy w implantologii bioceramicznej w 

zagadnieniach syntezy tkanki kostnej [12],  a także stosując 

tę metodę rozwiązał zagadnienie znalezienia najlepszej tra-
jektorii cząstki w zestalającej się masie polimeru tworzącego 

on animals.  

One should be mention in 

this place about an approach 

which is independent from 

described model to questions 

of pharmacokinetics where it 

takes the principle of statistical 

moments. It is assume, that the 

concentration of medicine stud-
ied as a function of time can be 

treated as a process coming 

under the rights of probabil-
ity and statistics, because it 

is not known which particle 

undergoes the biotransforma-
tion or elimination. The curves 

of medicine concentration in 

blood as a function of time have 

attributes of curves of probabil-
ity distribution while the passing 

time of medicine in organism 

exhibited attributes of random 

variable [6].   

In the light of described 

above models some questions 

appear concerning the pos-
sibility of their application for 

aims of treatment of tissues or 

organs using implants including the medicines. They can 

be useful in temporary disposition depending on establish 

medical diagnosis. We enter in this place in question of build-
ing of structure of different kinds of an implants designed to 

different treatment aims, what will not discussed here but 

we are going to approach to this question in different way 

which was not considered in literature. What will be their 

effectiveness of treatment it can be obviously decide after 

the detailed investigations and experiments both medical 

as well as technological relating the parameters of applied 

materials and methods of production of an implants. How-
ever it will be necessary to used the partial equations for 

specification of a process of the medicine response, giving 

the description of full transportation field in space of these 

medicine at last.

New approach to problem of penetration 

of medicine into the osseous tissue 

The new approach of problem of implant treatment with 

active substance about definite active potential was present-
ed in the paper. New method of analysis question is based 

on the variation problem of an extremal for integral where 

sub integral function (Hamiltonian) is an approximation of 

Gauss’s distribution for limit carrier [7,8]. In this case ”beta” 

distribution treated as an approximation of Boltzmann’s 

entropy is that function. Variation analysis was already ap-
plied in many branches in techniques [9]. Author proposed 

this method in steering problem of magnetic properties of 

carbon composites and strength of carbon fibres containing 

magnetic nano particles [10,11], in discussing the questions 

of mass transport with bio ceramic implantation in tissue 

osteosynthesis problems [12] as well as solved the problem 

of finding of the best trajectory of particle in crystallized 

mass of polymer during production of polymer fibers using 

this method [13].

In following considerations author will analyze the prob-
lem of penetration of medicine into the osseous tissue, initi-
ated from rectangular flat plate of implant being in contact 

with mentioned tissue. 

RYSUNEK 2. Schemat farmakokinetycznego modelu fizjologicz-

nego, w którym  Q oznacza prędkość przepływu krwi przez dany 
narząd, a wątroba i nerki są kompartymentami eliminującymi.
FIGURE 2. Schema of physiology pharmacokinetics model where 
Q is a velocity of blood flow through given organ and liver and 
kidney are eliminating compartments.



236 włókno polimerowe [13].

W poniższych rozważaniach autor przeanalizuje problem 

wnikania leku w tkankę kostną , inicjowanego z prostokątnej 

płaskiej płytki, pozostającej w kontakcie ze wspomnianą 

tkanką.

Ponieważ płaski (jednorodny) rozkład inicjacji przy jego 

impulsie początkowym niezależnym od punktu inicjacji 

(uważamy płytkę za lokalnie dużą) implikuje (dla tkanki 

kostnej uważanej za jednorodną) stałą wartość impulsu w 

płaszczyznach równoległych do płytki impulsowej, zatem 

dla wyznaczenia trajektorii leku w tkance wystarczy nam 

tylko jedno różniczkowe równanie Eulera (powstałe na bazie 

wariacyjnego problemu dla całki), postaci:

   

                                         (4)

gdzie h=E(1-E), (zakładamy, że największa wartość energii 

jest jedynką), oraz:

    
(5)

Przyjmijmy x=s jako zmienną ortogonalną do płaszczyzn 

implantu. Podstawiając „hamiltonian” do równania Eulera 

– dostaniemy (6):

  

przy założeniu, ze .

 
Wobec powyższego, rozpisując 

równania Eulera dostajemy, przy założeniu φ=const. (jest 

to równoważne zużyciu leku na drodze wewnątrz kostnego 

ośrodka), równania postac (7):

albo: 

    
  

                                                (8)

Równanie to można rozwiązać numerycznie, jednak 

my nie poszukując konkretnego rozwiązania technicznego 

ale metody postępowania nad rozwiązaniem zagadnienia, 

pokażemy, że istnieje rozwiązanie postaci:

     
     (9)

 
Poszukajmy takiego s(t) , dla którego:

     
                    

(10)

w związku z czym                

czyli:

                         
      (11)

(można sprawdzić, że istnieje takie α ) , bo (12):

Euler’s equation (4) based on variation problem for inte-
gral is sufficient to point out the trajectory of medicine in a 

tissue when we assume that flat (homogeneous) distribution 

of medicine initiation with a initial impulse independent from 

the initiation point (plate is locally large) implies into osseous 

tissue (homogeneous) a constant value of an impulse in 

parallel planes to this plate. 

      
    
                                            

                                         (4)

where: h=E(1-E), E is energy

We assumed its maximal value Emax=1 and

       
                   

                                                     (5)

(We omit the coefficient ̋ ). We take x=s as the orthogonal 

variable to the plane of the implant. Substituting ”Hamilto-
nian” to Euler’s equation (wide theory of variation columns)  

we will get (6):

  

                         (6)

by the assumption that . 

In accordance of above we write 

Euler’s equation with assumption 

φ=const., what is equivalent to medicine consumption on 

the way inside of an  osseous tissue in the following form: 

     

(7)

or:

      (8)

This equation we can solve numerically, however we do 

not look the specific technical solution but the procedure 

over solution of the question and we will show, that such 

configuration exists in the following formula: 

    
        

(9)

Let’s found such s(t) for which:

     
       

(10)

Therefore

          and:                      
                                    

                             (11)             

 
We can verify that exists that α , because (12): 



237Problem polega jak widać na doborze stałych.
Przeanalizujmy teraz zagadnienie wnikania leku w sy-

stem kostny.
Ustalmy głębokość wnikania H. Zatem s = H daje nam 

czas wnikania T, po którym . 

Zapiszmy więc:
    

   13)

Ponieważ potencjał ten jest związany z możliwością 
emisji leku, możemy znaleźć wydatek leku dla dowolnej 
chwili, jako:

      
              (14)

Wydatek ten będzie malał do zera dla  t→T  .  
Emisja między chwilami t0-Δt   oraz t0 będzie dana wartoś-
cią:

    
      

                               (15)

Uzyskana funkcja jest wielkością wypływającego leku.
Problemem będzie dobranie takiego potencjału aby na 

przykład W(to) nie zależało od to .

Podsumowanie

Przedstawiona dyskusja problematyki farmakokinetyki 
w leczeniu globalnym oraz zaproponowana metodyka 
analizy leczenia lokalnego implantami zawierającymi ak-
tywne substancje leczące skłania do refleksji, że program 
sterowania inicjacją leku jest ważnym wyzwaniem dla 
laboratorium chemicznego i przemysłu farmaceutyczne-
go. Jest także wyzwaniem dla inżynierii materiałowej w 
zakresie konstrukcji nowych kompozytów implantowych, 
o aktywnych strukturach, zawierających nową generację 
leków z wybiórczą pamięcią leczenia konkretnego narzą-
du, powiązanego z jego dysfunkcją i określoną jednostką 
chorobową. Żądanie na przykład aby impuls pochodzący 
od działania leku zawartego w takim implancie miał postać 
solitonu (szczególnie wartościowa postać dla procesu lecze-
nia) zmusza do dalszej analizy postawionego zagadnienia.

Problem depends on the selection of constants as it can 
be visible. 

Let’s analyze the question of medicine penetration into an 
osseous system. We establish the depth of penetration the 
H . Therefore s = H gives us the time of penetration T, for w
hich                    

 We can write:
                (13)

Because this potential is connected with the possibility 
of a medicine emission, hence we are able to found the 
medicine expenditure for any time as follows: 

      
             

(14)

 The medical expenditure will lower to zero for t→T. 
Emission have the following form between moments t0-Δt  
and t0:

     
     
                                                (15)

Above function represents the intensity of flow of medi-
cine from implant into the treated osseous tissue. The main 
question appears in this consideration how we can fit such 
medicine potential where for instance W(to) do not depends 
on to .

Summary
 
The presented discussion of pharmacokinetics problems 

in global treatment as well as proposed methodology of 
analysis of the local one including active treating substances 
comes to reflection, that the program of steering of an initia-
tion of medicine is a serious challenge for chemical labora-
tory and pharmaceutical industry. It is also an important 
challenge for material engineering in range of construction 

of new implant composites including an active structures 

with new generation of medicines related with selective 

memory of treatment of organ related with their dysfunc-
tion and definite an individual sickness. For instance, the 

demand where an impulse coming from the medicine activ-
ity contained in such implant should have the soliton form, 

which is particularly valuable for a treatment process, forces 

to further analysis of an established problem.
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