
Streszczenie pracy doktorskiej: 

„Degradowalne nanocząstki polimerowe jako nośniki substancji terapeutycznych” 

Ze względu na możliwość sterowania architekturą i właściwościami, a także rosnącym 

zapotrzebowaniem powstaje coraz więcej polimerowych nośników substancji biologicznie 

czynnych. Polimerowe nośniki mogą mieć formę m.in. nanocząstek, nanożeli lub tworzyć 

polimerową otoczkę nieorganicznych rdzeni. 

Do utworzenia polimerowych nośników można wykorzystać sferyczne struktury zwane 

mezoglobulami. Powstają one w wyniku agregacji termoczułych polimerów powyżej ich 

temperatury przejścia fazowego. Mezoglobule stwarzają możliwość enkapsulacji związków 

biologicznie aktywnych zarówno poprzez kowalencyjne połączenie łańcucha polimerowego  

z substancją czynną jak również poprzez fizyczne jej „ładowanie” na etapie powstawania 

mezoglobul. 

Głównym celem pracy było stworzenie polimerowego nośnika doksorubicyny  

z wykorzystaniem zjawiska koagregacji termoczułych polimerów metakrylanu glikolu 

dietylenowego, metakrylanu glikolu oligoetylenowego i metakrylanu 2-aminoetylu oraz 

termoczułego koniugatu z doksorubicyną. 

Na drodze kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej ATRP otrzymano modelowy 

poli((metakrylan glikolu dietylenowego)-ko-(metakrylan 2-aminoetylu)). Następnie grupy 

aminowe kopolimeru zostały zmodyfikowane do grup funkcyjnych click: azydkowej dając 

poli((metakrylan glikolu dietylenowego)-ko-(metakrylan 2-azydoetylu)) lub prop-2-yn-1-

ylokarbaminianowej dając poli((metakrylan glikolu dietylenowego)-ko-(metakrylan 2-(prop-2-

yn-1-ylokarbaminiano)etylu)). 

Struktury otrzymanych kopolimerów zostały potwierdzone spektroskopią 1H NMR oraz FTIR. 

Wszystkie kopolimery w roztworach wodnych były termoczułe, a ich temperatury przejść 

fazowych były zależne zarówno od stężenia roztworów, jak i charakteru grup funkcyjnych 

polimerów. 

Badania rozpraszania światła dostarczyły informacji o rozmiarach struktur tworzonych przez 

kopolimery w wyniku agregacji powyżej ich temperatur przejść fazowych oraz potwierdziły, 

że w mieszaninach dwóch rodzajów kopolimerów z grupami azydkowymi i propargilowymi 



tworzy się jedna populacja mieszanych mezoglobul. Zbadano zależność rozmiarów cząstek  

od stężenia oraz szybkości ogrzewania ich roztworów wodnych. 

Przeprowadzono szereg badań sieciowania mieszanych mezoglobul poprzez reakcję 1,3-dipolarnej 

cykloaddycji azydków do terminalnych alkinów. 

Otrzymane nanocząstki zostały zobrazowane za pomocą mikroskopii sił atomowych. 

Zawarte w strukturze nanocząstek degradowalne wiązanie karbaminianowe umożliwiło ich 

rozpad w różnym zakresie pH. 

Wyniki tych badań pozwoliły na zaprojektowanie i otrzymanie polimerowych nośników 

doksorubicyny. Do tego celu dobrano odpowiedni termoczuły terpolimer i wykorzystano 

opracowaną wcześniej na modelowych kopolimerach metodę stabilizacji mieszanych 

mezoglobul. 

Terpolimer otrzymano na drodze kontrolowanej polimeryzacji SET LRP metakrylanu glikolu 

dietylenowego, metakrylanu oligoetylenowego o masie molowej 300 g/mol (O300)  

i chlorowodorku metakrylanu 2-aminoetylu. Dodatek komonomeru O300 spowodował 

przesunięcie się temperatury przejścia fazowego terpolimeru w stronę wyższych wartości  

w porównaniu z modelowym kopolimerem, co było istotne w procesie projektowania 

nanonośników. 

Podobnie jak w polimerach modelowych, grupy aminowe terpolimeru również zostały 

zmodyfikowane do grup funkcyjnych click: azydkowej lub prop-2-yn-1-ylokarbaminianowej. 

Grupa aminowa doksorubicyny została zmodyfikowana do grupy prop-2-yn-1-ylo-

karbaminianowej, co pozwoliło na połączenie jej z łańcuchem terpolimeru z grupami 

azydkowymi. 

Przeprowadzono badania termoczułości oraz agregacji terpolimerów i koniugatu oraz 

utworzono ich mieszane mezoglobule, które usieciowano z wykorzystaniem reakcji 

cykloaddycji Huisgena. Analizy AFM oraz CryoTEM umożliwiły zobrazowanie otrzymanych 

nośników. 

Ostatnia część pracy obejmowała badania nad degradacją nośników i uwolnieniem 

doksorubicyny w różnym pH oraz z wykorzystaniem enzymu – pronazy. Pomiary DLS 

dostarczyły informacji o rozpadzie nośników w przeciągu 24h. Profil uwalniania leku 

otrzymano z pomiarów fluorescencji. Na jego podstawie stwierdzono, że doksorubicyna 

uwalniana jest z nośników znacznie efektywniej w obecności pronazy. 


