
STRESZCZENIE 

„Agregacja termoczułych polimerów i jej wykorzystanie do enkapsulacji związków 

biologicznie aktywnych” 

Polimery termoczułe można wykorzystać do otrzymywania wielu materiałów o specyficznych 

właściwościach. Obecnie najczęściej badane są możliwości zastosowania tych polimerów  

w biomedycynie np. w systemach dostarczania substancji biologicznie aktywnych. 

Praca poświęcona została badaniom nad agregacją w roztworach wodnych termoczułych 

polimerów poli(N-izopropyloakrylamidu) (PNIPAM), poli(2-izopropylo-2-oksazoliny) (PIPOX), 

poli(metakrylanu eteru monometylowego glikolu dietylenowego-ko-metakrylanu eteru 

monometylowego glikolu oligoetylenowego) (P(D-ko-O300)) oraz koniugatu tego ostatniego  

z met-enkefaliną (P(D-ko-O300)-MetDns).  

Głównym celem pracy było opracowanie metody kontroli rozmiarów agregatów tworzonych 

przez polimery termo czułe i zbadanie możliwości stabliziazji tych agregatów (mezoblobul) 

poprzez pokrycie ich termoczułą powłoką.  

Termoczuły PNIPAM i P(D-ko-O300) zostały otrzymane z użyciem technik kontrolowanej 

polimeryzacji rodnikowej. Biokoniugat otrzymano metodą AGET ATRP z użyciem 

peptydowego makroinicjatora. Makroinicjator zbudowany był z met-enkefaliny zaopatrzonej 

w grupę kwasu 2-brobopropionowego i znacznik fluorescencyjny dansyl. Otrzymano go  

z wykorzystaniem syntezy na fazie stałej Fmoc.  

Metodą Fmoc otrzymano także cząsteczkę zawierającą peptyd tropowy RGD, grupę kwasu 

akrylowego mogącą ulegać polimeryzacji i znacznik fluorescencyjny –karboksyfluoresceinę.  

W wyniku prowadzonych badań ustalono wpływ szybkości grzania oraz wpływ dodatku 

surfaktanta na proces agregacji termoczułych polimerów PNIPAM, PIPOX, P(D-ko-O300) 

i biokoniugatu P(D-ko-O300)-MetDns w ich jednoskładnikowych roztworach wodnych oraz w 

mieszaninach dwuskładnikowych. 

Zbadano temperatury przejścia polimerów termoczułych w wodzie w zależności od obecności 

surfaktanta i drugiego termoczułego składnika. Wykazano, że obecność surfaktanta wpływa na 

temperaturę przejścia i przepuszczalność optyczną roztworu powyżej tej temperatury. 

Stwierdzono również, że wprowadzenie do struktury P(D-ko-O300) hydrofobowego  



peptydu powoduje obniżenie temperatury przejścia biokoniugatu w porównaniu do 

wyjściowego homopolimeru. 

Badania dynamicznego rozpraszania światła dostarczyły informacji o średnicach agregatów 

powstających powyżej temperatury przejścia polimerów. Ustalono, że zarówno dodatek 

surfaktanta jak i zwiększenie szybkości ogrzewania roztworu zmniejsza rozmiar 

otrzymywanych agregatów. 

W pracy wykazano, że w mieszanych układach polimerów termoczułych w wyniku agregacji 

termicznej powstają cząstki zawierające oba typy łańcuchów. Wykazano, że struktura takich 

mieszanych cząstek zależy od stosowanego protokołu grzania. Jeśli roztwór ogrzewany jest 

powoli, powstają cząstki o strukturze rdzeń-powłoka, gdzie rdzeń tworzony jest przez łańcuchy 

polimeru o niższej temperaturze przejścia. Natomiast gdy roztwór grzany jest szokowo, 

łańcuchy polimerów są równomiernie wymieszane w powstających mezoglobulach. 

Obrazowanie cząstek metodami cryo-TEM, SEM oraz AFM pokazało, że uzyskiwane  

w procesach szybkiego grzania mezoglobule są sferyczne i jednorodne. 

Przeprowadzono szereg badań nad stabilizacją mezoglobul poprzez pokrycie ich usieciowaną 

powłoką degradowalną lub niedegradowalną zależnie od zastosowanego czynnika sieciującego. 

Powłokę nakładano wykorzystując polimeryzację rodnikową. Wykazano, że otrzymane cząstki 

są takrze stabilne poniżej temperatury przejścia oraz zachowują termoczułość.  

Opracowane procedury wykorzystano do wytworzenia nośnika substancji czynnej met-enkefaliny. 

Łańcuchy biokoniugatu P(D-ko-O300)-MetDns agregowano w procedurze szokowego ogrzania 

roztworu zawierającego dodatek SDS. 

Mezoglobule biokoniugau pokrywano powłoką dwuwarstwową. Pierwsza warstwa  

powłoki zbudowana była z PNIPAM usieciowanego bis(akryloilo cystaminą) (BAC).  

Po utworzeniu pierwszej warstwy, nakładano drugą składającą się z PNIPAM i BAC  

z dodatkiem CF-RGD-KAAm.  

Obecność znaczonej dansylem met-enkefaliny i zawierającego karboksyfluoresceinę 

ugrupowania CF-RGD w uzyskanym nośniku potwierdzono fluorescencyjnie.  

Ustalono przebieg procesu degradacji powłok nośników. Do degradacji wykorzystano glutation 

jako czynnik redukujący obecne w powłoce mostki disiarczkowe. 



Opisane w pracy doktorskiej badania dowodzą przydatności wykorzystania agregacji 

termicznej termoczułych biokoniugatów w projektowaniu i uzyskiwaniu nośników  

substancji czynnych.  


