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I. WSTĘP  

Od wielu lat projektowanie, otrzymywanie i wdrażanie nowych materiałów 

polimerowych przeznaczonych do celów biomedycznych stanowi bardzo popularny kierunek 

badań naukowych. Materiały te zrewolucjonizowały wiele dziedzin nauki i wywierają 

ogromny wpływ na obszary z zakresu inżynierii biomedycznej, medycyny, biotechnologii, 

chemii, farmacji, materiałoznawstwa, fizyki i innych1. Szczególnym zainteresowaniem 

cieszą się polimery, które mogą być wykorzystane jako nośniki substancji aktywnych  

w układach dostarczania leków (ang. Drug Delivery Systems – DDS), wśród których 

wyróżnia się m.in. koniugaty polimer-lek, struktury micelarne, mikrosfery polimerowe oraz 

blendy z substancjami aktywnymi2,3. Ponadto stosowane są one jako implanty i podłoża  

w inżynierii tkankowej, protezy, nici chirurgiczne, wzierniki, dreny i wiele innych1. 

Większość badań skupia się na projektowaniu tych materiałów na bazie biokompatybilnych 

i/lub biodegradowalnych makrocząsteczek o dobrze zdefiniowanej strukturze i konkretnych 

właściwościach fizykochemicznych. Dzięki ogromnemu postępowi w dziedzinie chemii 

polimerów, który w ostatnich latach obserwujemy, możliwe jest wytwarzanie „szytych  

na miarę” makrocząsteczek tj. posiadających ściśle zdefiniowaną strukturę, topologię, 

morfologię, ciężar cząsteczkowy (Mn), dyspersyjność (Đ) oraz wysoką funkcyjność, która 

pozwala na ich dalszą modyfikację. Jest to szczególnie istotne w kontekście potencjalnych 

zastosowań biomedycznych, w przypadku których wymagana jest możliwość dostrajania 

właściwości materiału w zależności od potrzeb. Należy dodać, że materiały polimerowe 

przeznaczone do użytku biomedycznego powinny cechować się także wysoką czystością, 

nietoksycznością, wytrzymałością, elastycznością, a także zdolnością do biodegradacji, 

pozwalającą uniknąć konieczności usuwania materiału po spełnieniu swojej funkcji2.  

Polimery wykorzystywane w biomedycynie można podzielić w zależności  

od pochodzenia na dwie główne grupy: naturalne i syntetyczne. Wśród polimerów 

naturalnych możemy wyróżnić: białka (np. jedwab, kolagen, elastyna, keratyna), 

polisacharydy (np. kwas hialuronowy, chitozan, skrobia, celuloza) oraz polinukleotydy  

(np. DNA, RNA)4. Natomiast wśród wielu rodzajów materiałów syntetycznych 

wykorzystywanych do celów biomedycznych, zdecydowanie najczęściej opisywanymi  

w literaturze są alifatyczne poliestry (np. polilaktyd (PLA), poli(-kaprolakton) (PCL), 

poli(kwas glikolowy) (PGA), poli(hydroksymaślan) (PHB)) oraz ich pokrewne kopolimery, 

3:3471940550
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ale także polimery winylowe np. poli(1-winylo-2-pirolidon) (PVP), polietery (np. poli(glikol 

etylenowy) (PEG), poli(tlenek etylenu) (PEO)), czy poliuretany5.  

Spośród wspomnianych materiałów polimerowych poliestry wykazują najlepsze 

własności biodegradacyjne, z uwagi na występowanie w ich łańcuchu głównym wiązań 

podatnych na atak enzymów hydrolitycznych. To w połączeniu z ich wysoką 

biokompatybilnością sprawia, że cieszą się one szczególnym zainteresowaniem naukowców 

zajmujących się opracowywaniem nowych materiałów do zastosowań biomedycznych. 

Jednakże, nadal istnieją ważne klasy monomerów uważanych za „trudno polimeryzujące” 

lub nawet „niepolimeryzujące”, które stanowią duże wyzwanie dla współczesnej syntezy 

chemicznej. Przykładem tego typu monomerów jest γ-butyrolakton (GBL), będący 

prekursorem poli(γ-butyrolaktonu) (PGBL), polimeru strukturalnie identycznego  

z poli(4-hydroksymaślanem) (P4HB). PGBL jest w pełni biokompatybilnym materiałem6  

o interesujących właściwościach mechanicznych. Charakteryzuje się także najkrótszym 

czasem całkowitej biodegradacji wśród alifatycznych poliestrów (od 8 do 52 tygodni, 

podczas gdy w przypadku PCL wynosi on 2-3 lata, a PLA od pół roku do 2 lat)7,  

przez co zaspokaja obecne trendy poszukiwania nowych, alternatywnych, proekologicznych 

materiałów, ulegających szybkiemu recyklingowi organicznemu. W świetle wspomnianych 

właściwości, PGBL wydaje się być wysoce pożądanym, przyjaznym środowisku materiałem 

o dużym potencjale aplikacyjnym dla przemysłu farmaceutycznego i medycznego.  

Poliestry mogą być otrzymane dwiema zasadniczymi metodami: w wyniku 

polikondensacji (polimeryzacji stopniowej) oraz na drodze polimeryzacji z otwarciem 

pierścienia (ang. Ring-Opening Polymerization – ROP) (polimeryzacja łańcuchowa). 

Pierwsza z nich jest najpopularniejszą metodą syntezy poliestrów i najczęściej opiera się  

na reakcji poliestryfikacji z wykorzystaniem alkoholi dihydroksylowych (dioli) i kwasów 

dikarboksylowych (lub ich dichlorków). Reakcji tej towarzyszy powstawanie 

małocząsteczkowego produktu ubocznego (np. wody, chlorowodoru), który należy odbierać 

lub poddawać neutralizacji, przez co ma ona kilka ograniczeń. Poliestry alifatyczne można 

także otrzymać w wyniku homopolikondensacji ω-hydroksykwasów, jednakże  

w tym przypadku należy pamiętać o występowaniu konkurencyjnych reakcji ubocznych  

(np. cyklizacji, dehydratacji, dekarboksylacji)8,9. Podsumowując, metoda ta nie gwarantuje 

dobrej kontroli nad procesem, prowadząc do otrzymania makrocząsteczek  

4:8420541808
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o niskim/umiarkowanym Mn, stosunkowo dużej Đ oraz niskiej funkcyjności. W odróżnieniu 

od polikondensacji, ROP cyklicznych estrów pozwala uzyskać polimery o dużych ciężarach 

(Mn>105 g/mol)10, mniejszym ich rozrzucie, a co ważniejsze z dużo lepszą precyzją. Ponadto 

metoda ta oferuje znacznie większą kontrolę nad architekturą polimeru, topologią, 

morfologią i funkcyjnością łańcuchów. W tym miejscu warto wspomnieć, że w zależności 

od monomeru, układu inicjująco/katalitycznego i charakteru powstających centrów 

aktywnych, otwarcie pierścienia laktonów może przebiegać zgodnie  

z mechanizmem kowalencyjnym, koordynacyjno-insercyjnym, jonowym (kationowym  

lub anionowym), metatetycznym, rodnikowym oraz enzymatycznym (Rysunek 1)11. Spośród 

wymienionych, kationowy ROP ma marginalne znaczenie ze względu na słabą kontrolę  

nad procesem polimeryzacji, niskie Mn i stosunkowo duże wartości Đ powstających 

makrocząsteczek. Wśród powyższych, tylko polimeryzacja anionowa może spełniać kryteria 

procesu „żyjącego” (możliwe nawet całkowite wyeliminowanie reakcji terminacji), 

prowadzącego do otrzymania makrocząsteczek o ściśle określonym ciężarze, dyspersyjności 

i strukturze grup końcowych. Jednakże, „żyjące” (anionowe) i „pseudo-żyjące” 

koordynacyjne procesy ROP wymagają użycia związków metaloorganicznych jako układów 

inicjujących/katalitycznych.  

 

5:5496811571
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Rysunek 1. Polimeryzacja z otwarciem pierścienia (źródło: opracowanie własne) 

Niestety, ze względu na dużą stabilność pięcioczłonowego pierścienia GBL  

i niekorzystną termodynamikę procesu (dodatnia entalpia i ujemna entropia polimeryzacji), 

synteza PGBL w wyniku ROP była do niedawna uważana za niemożliwą. Przełamanie 

niekorzystnej termodynamiki i uzyskanie makromolekuł o większym stopniu polimeryzacji 

wymaga prowadzenia reakcji ROP w bardzo niskiej temperaturze, ultrawysokim ciśnieniu 

i/lub wobec bardzo aktywnych układów inicjująco/katalitycznych. W ostatnich latach 

zaproponowano przełomowe niskotemperaturowe rozwiązania syntetyczne, oparte  

na układach katalitycznych na bazie kompleksów metaloorganicznych (lantanowców)12–14 

lub mniej toksycznych związkach organokatalitycznych (tj. fosfazeny15,16, N-heterocykliczne 

karbeny17, N-heterocykliczne olefiny18, bicykliczna pochodna guanidyny  

1,5,7-triazabicyklo[4.4.0]dek-5-en (TBD)12, pochodne kwasów sulfonowych19 oraz układy 

w postaci par jonowych na bazie (tio)moczników i fosfazenów20,21  

lub moczników i alkoholanów22). Jednakże, stosując klasyczne warunki polimeryzacji  

GBL typu ROP, w przeważającej większości produktami reakcji były związki 
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niskocząsteczkowe (oligomeryczne) lub polimery o wyższych ciężarach cząsteczkowych,  

ale z dużą dyspersyjnością (świadczącą o zachodzeniu niepożądanych reakcji ubocznych) 

lub otrzymane z niezadowalającą wydajnością. Z uwagi na to, te przełomowe doniesienia 

literaturowe nadal nie stanowią odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej chemii 

polimerów dążącej do poszukiwania jak najbardziej wydajnych i kontrolowanych strategii 

syntetycznych.  

Należy podkreślić, że nieodłącznym elementem wielu formulacji kosmetycznych  

i farmaceutycznych (oprócz materiałów biodegradowalnych) są także polimery 

biokompatybilne, stosowane m.in. w układach kontrolowanego uwalniania leków oraz jako 

substancje wiążące, wypełniające i stabilizujące5,23,24. Warto w tym miejscu wspomnieć  

o jednym z najbardziej popularnych materiałów biomedycznych o ogromnym znaczeniu  

i potencjale aplikacyjnym, jakim jest PVP. W przypadku tego polimeru kluczowe znaczenie 

ma nie tylko stosowanie nietoksycznych układów inicjujących/katalitycznych, ale przede 

wszystkim ścisłe kontrolowanie parametrów powstających makrocząsteczek (które w dużym 

stopniu wpływają na finalne właściwości produktu) już na etapie syntezy. Na podstawie kilku 

doniesień literaturowych można bowiem stwierdzić, że wchłanianie, dystrybucja, 

metabolizm i wydalanie PVP mają związek z ciężarem cząsteczkowym polimeru, 

częstotliwością dawkowania i drogą podawania5,25. Niskocząsteczkowy PVP jest swobodnie 

filtrowany przez kłębuszki nerkowe i wydalany z organizmu, natomiast PVP o średnim  

lub wysokim ciężarze jest częściowo lub całkowicie zatrzymywany w organizmie26.  

PVP jest otrzymywany na skalę przemysłową w wyniku klasycznej polimeryzacji 

wolnorodnikowej (ang. Free Radical Polymerization – FRP) (najczęściej w środowisku 

wodnym z użyciem nadtlenku wodoru jako inicjatora)27. Metoda ta, mimo iż prowadzi  

do otrzymania polimerów o dużych ciężarach, nie jest procesem kontrolowanym 

(regulowany jest poprzez zmienne stężenie nadtlenku wodoru), przez co komercyjnie 

dostępny PVP stanowi mieszaninę polimerów o różnych Mn. Otrzymane w ten sposób 

makrocząsteczki na ogół wykazują niejednorodną strukturę łańcuchów, co nie wydaje  

się być wskazane z punktu widzenia niektórych zastosowań biomedycznych (szczególnie  

w przypadku projektowania nowych DDS o kontrolowanym uwalnianiu leków). Klasycznym 

sposobem kontrolowania Mn w przypadku FRP jest zastosowanie dodatkowych reagentów, 

pełniących funkcję czynnika przenoszącego łańcuch (ang. Chain Transfer – CT)  

7:9120687965
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lub jednocześnie rozpuszczalnika i czynnika przenoszącego łańcuch. Regulowanie średniego 

ciężaru powstających makrocząsteczek jest możliwe dzięki aktywnemu przeniesieniu 

łańcucha rosnącego polimeru na cząsteczkę rozpuszczalnika (ang. chain transfer  

to solvent) i utworzeniu nowego centrum aktywnego zdolnego do inicjowania 

polimeryzacji28. Jak wcześniej wspomniano, otrzymanie makrocząsteczek o określonym 

ciężarze cząsteczkowym i małej dyspersyjności jest możliwe dzięki zastosowaniu 

kontrolowanych metod polimeryzacji, zarówno o charakterze „żyjącym” (polimeryzacja 

anionowa), jak i „pseudożyjącym” (metody kontrolowanych polimeryzacji rodnikowych, 

ang. Controlled Radical Polymerization – CRP)29,30. Metody CRP (ściślej: RDRP –  

ang. Reversible Deactivation Radical Polymerization) opierają się na odwracalnej 

dezaktywacji centrów aktywnych, czego konsekwencją jest zmniejszenie chwilowego 

stężenia propagujących makrorodników i ograniczenie reakcji terminacji31,32. Skutkuje  

to także zmniejszeniem szybkości procesu polimeryzacji i uzyskaniem makromolekuł  

o mniejszym rozrzucie ciężarów cząsteczkowych. Zasadniczo metody RDRP można 

podzielić na dwa rodzaje: wykorzystujące efekt trwałego rodnika (ang. Persistent Radical 

Effect – PRE) oraz bazujące na degeneratywnym przeniesieniu łańcucha (ang. Degenerative 

Transfer – DT)31,33. Wśród najważniejszych technik RDRP bazujących na PRE wyróżnia się 

polimeryzację rodnikową z przeniesieniem atomu (ang. Atom Transfer Radical 

Polymerization – ATRP)31,34,35 z wykorzystaniem kompleksów metali przejściowych  

oraz polimeryzację z udziałem rodników aminoksylowych (ang. Aminoxyl-Mediated Radical 

Polymerization – AMRP)/nitroksylowych (ang. Nitroxide-Mediated radical Polymerization 

– NMP)31,36. Natomiast wśród metod RDRP opartych na degeneratywnym przeniesieniu 

należy wymienić polimeryzację z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym 

przeniesieniem łańcucha (ang. Reversible-Addition-Fragmentation chain-Transfer 

polymerization – RAFT)30,31,37 z udziałem CTA – najczęściej w postaci związków na bazie 

siarki np. ditiowęglanów (ksantogenianów) (ang. Macromolecular Design by Interchange  

of Xanthates – MADIX) (Rysunek 2). 
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Rysunek 2. Polimeryzacja rodnikowa (źródło: opracowanie własne) 

Z uwagi na obecność nieskoniugowanej grupy winylowej, 1-winylo-2-pirolidon (VP)  

jest monomerem zaliczanym do tzw. „mniej aktywowanych” (ang. Less-Activated Monomers 

– LAMs), przez co kontrola nad przebiegiem reakcji oraz uzyskanie większych konwersji  

i ciężarów cząsteczkowych są utrudnione. Niemniej jednak, z uwagi na swoje unikalne 

właściwości (tj. pełna biozgodność, rozpuszczalność w wodzie i w wielu rozpuszczalnikach 

organicznych, wysoka stabilność, a także powinowactwo zarówno do hydrofilowych,  

jak i hydrofobowych substancji), PVP cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowiska 

naukowego i przemysłowego, przez co ciągle opracowywane są nowe podejścia syntetyczne. 

Wprawdzie przeprowadzenie polimeryzacji rodnikowej z użyciem CT  

(np. 2-izopropoksyetanolu38, 2-merkaptoetanolu39, 3-metylobutan-2-onu40) pozwoliło  

na uzyskanie większej kontroli nad przebiegiem procesu, ale otrzymanie polimerów o dobrze 

zdefiniowanych parametrach było możliwe tylko w przypadku niskich/średnich ciężarów 

cząsteczkowych (Mn≤10.4 kg/mol). Należy także podkreślić, że nie wszystkie techniki CRP 

mogą być z powodzeniem stosowane w przypadku tego monomeru (np. metoda ATRP  

ma pewne ograniczenia związane z możliwością kompleksowania metalicznego katalizatora 

przez polarną grupę laktamową występującą w VP, co w konsekwencji prowadzi do jego 

zatrucia41,42). Jak dotąd tylko w jednym doniesieniu literaturowym przedstawiono 
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kontrolowaną polimeryzacje VP wykorzystującą metodę ATRP i prowadzącą do otrzymania 

makromolekuł o Mn= 18,6 kg/mol i Đ=1,2643. Znacznie skuteczniejsza w przypadku VP 

wydaje się być metoda RAFT/MADIX (wykorzystująca m.in. ksantogeniany  

i ditiokarbaminiany jako CTA), której zastosowanie pozwoliło uzyskać PVP  

o umiarkowanych ciężarach cząsteczkowych (Mn=6,4-53,0 kg/mol) i dyspersyjnościach 

(Đ=1,13-2,30)44. Warto jednak wspomnieć, że przy większych konwersjach (Mn powyżej 

12,0 kg/mol) obserwuje się wzrost dyspersyjności, świadczący o słabszej kontroli  

nad procesem. PVP o wyższych ciężarach (Mn≤83,5 kg/mol) i umiarkowanych 

dyspersyjnościach (Đ≤1,29) udało się natomiast uzyskać, stosując syntezowane układy 

organokatalityczne na bazie antymonu (ang. Organostibine-mediated Living Radical 

Polymerization – SBRP)45. Jednakże, niekwestionowaną wadą wspomnianych metod  

jest konieczność czasochłonnego oczyszczania powstających polimerów na końcowych 

etapach syntezy ze związków zawierających metale przejściowe (ATRP) lub siarkę (RAFT). 

Reasumując, uzyskanie makrocząsteczek PVP o dużych ciężarach, przy zachowaniu małej 

dyspersyjności, wciąż stanowi wyzwanie dla współczesnej chemii syntetycznej.  

W odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej chemii polimerów dążącej  

do poszukiwania jak najbardziej wydajnych, kontrolowanych i strategii syntetycznych, 

spełniających wymogi ‘zielonej chemii’, w ostatnim czasie dużo uwagi poświęca się między 

innymi zastosowaniu „zewnętrznych” fizycznych czynników jako siły napędowej  

do wymuszenia procesu polimeryzacji różnych grup monomerów. Właściwości materiałów 

polimerowych można dostrajać nie tylko w wyniku chemicznych modyfikacji (dodanie 

odpowiednich układów katalitycznych/inicjujących), ale także na drodze bodźców 

fizycznych (tj. laser, światło, ultradźwięki, ograniczenie przestrzenne, wysokie  

ciśnienie)46–48. Szczególnie interesujące wydaje się być użycie wysokiego ciśnienia w roli 

czynnika kontrolującego przebieg procesu polimeryzacji i znacznie przyspieszającego jego 

przebieg. Kompresja bowiem istotnie wpływa nie tylko na gęstość, lepkość, oddziaływania 

międzycząsteczkowe, czy dyfuzję, ale także na każdą reakcję elementarną procesu 

polimeryzacji, tj. inicjację, propagację, przeniesienie łańcucha oraz terminację49. Niektóre  

z powyższych reakcji są faworyzowane przez ciśnienie i przebiegają  

z większą szybkością (np. propagacja, przeniesienie łańcucha), podczas gdy inne  

są hamowane (np. terminacja)49,50. Zastosowanie wysokiego ciśnienia jako alternatywy  
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11 

 

w stosunku do kontrolowanych metod polimeryzacji pozwala nie tylko na uzyskanie kontroli 

nad przebiegiem reakcji i zwiększenie jej szybkości, ale także na uzyskanie makrocząsteczek 

o znacznie wyższym ciężarze cząsteczkowym, przy jednoczesnym uproszczeniu układu 

reakcyjnego i wyeliminowaniu konieczności stosowania szkodliwych 

inicjatorów/katalizatorów. Umożliwia również przełamanie ograniczeń termodynamicznych 

trudno polimeryzujących układów (w tym monomerów typu LAM i z zawadą przestrzenną), 

zwiększając zdolność polimeryzacji monomerów uważanych za trudno 

polimeryzujące/niereaktywne w ciśnieniu atmosferycznym. Co więcej, w przypadku metod 

CRP pozwala na pokonanie zarówno termodynamicznych, jak i kinetycznych barier 

wynikających z mechanizmu tych metod. Warto również zaznaczyć, że wygenerowanie 

wysokich ciśnień nie jest już poważnym utrudnieniem przemysłowym, ponieważ 

wysokociśnieniowa linia technologiczna może być z powodzeniem wdrożona na dużą skalę 

(np. technika konserwacji żywności z użyciem ciśnienia w zakresie 100-1000 MPa51). 

Głównym tematem niniejszej rozprawy doktorskiej jest badanie wpływu 

podwyższonego ciśnienia na przebieg procesu polimeryzacji monomerów cyklicznych  

i winylowych oraz na parametry i właściwości fizykochemiczne uzyskanych 

makrocząsteczek. W niniejszej rozprawie omawiana jest niezwykle efektywna strategia 

polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP) trudno polimeryzującego laktonu (GBL)  

oraz polimeryzacja wolnorodnikowa tzw. mniej aktywowanego monomeru (VP)  

w warunkach podwyższonego ciśnienia, prowadząca do otrzymania biokompatybilnych  

i/lub biodegradowalnych materiałów polimerowych do zastosowań biomedycznych. 

Prowadzono również badania nad wpływem topologii oraz długości łańcucha PVP na stopień 

załadowania i szybkość uwalniania leku podczas opracowywania nowych formulacji  

z substancjami aktywnymi w oparciu o superstruktury micelarne. Praca ta była realizowana 

pod kierunkiem prof. dr hab. Kamila Kamińskiego w ramach projektu NCBiR  

pt. „Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwoju”,  

w którym jestem zatrudniona jako naukowiec/chemik oraz w ramach projektu NCN 

SONATA, pt. „Innowacyjne metody polimeryzacji mniej aktywowanych monomerów 

LAMs”, w którym realizowałam zadania jako doktorant/stypendysta pod kierunkiem  

dr inż. Pauliny Maksym. Warto podkreślić, że uzyskane przeze mnie wyniki posłużyły 

również jako przedmiot zgłoszenia patentowego pt. „Sposób otrzymywania  

11:6947887504
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poli(γ-butyrolaktonu)” w Urzędzie Patentowym RP (nr zgłoszenia patentowego P.436806  

z dnia 29.01.2021). Co więcej, wynalazek ten został nagrodzony w 2021 roku srebrnym 

medalem w konkursie wynalazków International Warsaw Invention Show (IWIS 2021). 

Innowacyjne i wysoce wydajne rozwiązania proponowane w niniejszej pracy są również 

krokiem w kierunku komercjalizacji dotąd niedostępnego biomateriału cieszącego się dużym 

zainteresowaniem. Wraz z pozostałymi członkami zespołu, tworzymy interdyscyplinarną 

grupę badawczą (Silesia MacroSynth Group)52, zajmującą się syntezą polimerów  

na niewielką skalę (na zamówienie). Jak dotąd wynikiem naszej działalności jest podjęcie 

współpracy z firmą Sygnis New Technologies Sp. z o.o. (umowa licencyjna 1/4/2021  

z dnia 01.04.2021), na wykorzystanie wytworzonych homopolimerów PGBL w technologii 

druku 3D i biodruku (w warunkach sterylnych). Trwają również prace nad potencjalnym 

zastosowaniem matryc polimerowych w postaci folii na bazie hompolimerów PGBL  

do hodowli komórek rogówki.  

Głównym celem niniejszej pracy badawczej jest: 

1. Synteza biokompatybilnych i/lub biodegradowalnych polimerów do zastosowań 
biomedycznych w oparciu o tzw. układy podwójnie katalizowane – z zastosowaniem 

„wewnętrznych” nietoksycznych organokatalizatorów oraz „zewnętrznego” czynnika 
stymulującego i kontrolującego przebieg reakcji polimeryzacji w postaci 
podwyższonego ciśnienia. 

2. Ocena wpływu podwyższonego ciśnienia na przebieg procesu polimeryzacji  

z otwarciem pierścienia trudno polimeryzujących monomerów cyklicznych  

(na przykładzie organokatalitycznej/kationowej polimeryzacji ROP GBL)  

oraz na parametry uzyskanych makrocząsteczek, w oparciu o interdyscyplinarną 
charakterystykę ich właściwości fizykochemicznych, reologicznych, biologicznych, 

kalorymetrycznych i innych. 

3. Ocena wpływu podwyższonego ciśnienia na kinetykę procesu polimeryzacji 
wolnorodnikowej mniej aktywowanych monomerów (na przykładzie polimeryzacji  
FRP VP) oraz na parametry uzyskanych makrocząsteczek. 

4. Ocena wpływu topologii i funkcyjności makrocząsteczek (na przykładzie PVP)  
na zdolność do tworzenia trwałych (super)struktur micelarnych i umieszczenia 

substancji aktywnej (Metronidazol) oraz określenie profilu uwalniania leku z matrycy 

polimerowej. 
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Wyniki przeprowadzonych badań zostały opublikowane w prestiżowych 

międzynarodowych czasopismach naukowych: 

A1.  R. Bernat, P. Maksym, M. Tarnacka, K. Koperwas, J. Knapik-Kowalczuk, K. Malarz,  

A. Mrozek-Wilczkiewicz, A. Dzienia, T. Biela, R. Turczyn, L. Orszulak, B. Hachuła,  

M. Paluch, K. Kamiński. The effect of high-pressure on organocatalyzed  

ROP of γ-butyrolactone. Polymer, 2021, 223, 124166. 

A2.  R. Bernat, P. Maksym, M. Tarnacka, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, T. Biela,  

S. Golba, E. Kamińska, M. Paluch, K. Kamiński. High pressure as a novel tool  

for the cationic ROP of γ-butyrolactone. RSC Advances, 2021, 11 (55), 34806-

34819. 

A3.  P. Maksym, M. Tarnacka, D. Heczko, J. Knapik-Kowalczuk, A. Mielańczyk,  

R. Bernat, G. Garbacz, K. Kamiński, M. Paluch. Pressure-assisted solvent-and 

catalyst-free production of well-defined poly(1-vinyl-2-pyrrolidone)  

for biomedical applications. RSC Advances, 2020, 10 (36), 21593-21601. 

A4.  R. Bielas, P. Maksym, M. Tarnacka, A. Minecka, K. Jurkiewicz, A. Talik,  

M. Geppert-Rybczyńska, J. Grelska, Ł. Mielańczyk, R. Bernat, K. Kamiński,  

M. Paluch, E. Kamińska. Synthetic strategy matters: The study of a different kind 

of PVP as micellar vehicles of metronidazole. Journal of Molecular Liquids, 2021, 

332, 115789. 

Treści powyższych publikacji stanowiących podstawę niniejszej pracy doktorskiej 

można znaleźć w Rozdziale 2. 

Ponadto jestem współautorem 5 artykułów naukowych, które nie zostały omówione  

w niniejszej rozprawie: 

1. P. Maksym, M. Tarnacka, R. Bernat, A. Dzienia, A. Szelwicka, B. Hachuła,  

A. Chrobok, M. Paluch, K. Kamiński. Light-mediated controlled and classical 

polymerizations of less-activated monomers under high-pressure conditions. 

Polymer Chemistry, 2021, 12 (30), 4418-4427. 
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2. R. Bernat, P. Maksym, M. Tarnacka, A. Szelwicka, R. Bielas, M. Wojtyniak,  

K. Balin, B. Hachuła, A. Chrobok, M. Paluch, K. Kamiński. Hard confinement 

systems as effective nanoreactors for in situ photo-RAFT: towards control over 

molecular weight distribution and morphology. Polymer Chemistry, 2021, 12 (8), 

1105-1113.  

3. A. Talik, M. Tarnacka, M. Geppert-Rybczyńska, B. Hachuła, R. Bernat,  

A. Chrzanowska, K. Kamiński, M. Paluch. Are hydrogen supramolecular 

structures being suppressed upon nanoscale confinement? The case  

of monohydroxy alcohols. Journal of Colloid and Interface Science, 2020, 576, 217-

229. 

4. P. Maksym, M. Tarnacka, R. Bernat, R. Bielas, A. Mielańczyk, B. Hachuła,  

K. Kamiński, M. Paluch. Pressure‐assisted strategy for the synthesis of vinyl 

pyrrolidone‐based macro‐star photoiniferters. A route to star block copolymers. 
Journal of Polymer Science, 2020, 58 (10), 1393-1399. 

5. J. Polak, M. Bartoszek, R. Bernat. Comprehensive comparison of antioxidant 

properties of tinctures. Scientific reports, 2019, 9 (1), 1-9. 

W trakcie mojego doktoratu brałam także udział w konferencjach naukowych: 

1. XII Seminarium Naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 

2018. 

2. 61. Zjazd Naukowy PTChem, Kraków, 2018. 

3. Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 

2018. 

4. XIII Seminarium Naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice, 

2019. 

5. Międzynarodowa konferencja on-line „2020 #RSCPoster Twitter Conference”, 2020. 
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II. OMÓWIENIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW 

1. Synteza biokompatybilnych i/lub biodegradowalnych polimerów do zastosowań 

biomedycznych w oparciu o tzw. układy podwójnie katalizowane –  

z zastosowaniem „wewnętrznych” nietoksycznych organokatalizatorów  

oraz „zewnętrznego” czynnika stymulującego i kontrolującego przebieg reakcji 
polimeryzacji w postaci podwyższonego ciśnienia 

Tabela 1. Wykaz użytych odczynników 

Nazwa Skrót Struktura Właściwości 

γ-Butyrolakton GBL 

 

≥99%, Sigma-Aldrich 

M= 86,09 g/mol 

d= 1,120 g/mL 

Tt= –45 °C  
Tw= 204-205 °C 

Triazabicyklo[4.4.0]dek-5-en TBD 

 

98%, Sigma-Aldrich 

M= 139,20 g/mol 

Tt= 125-130 °C 

Kwas 

trifluorometanosulfonowy 
TfOH 

 

≥99%, Sigma-Aldrich 

M= 150,08 g/mol 

d= 1,696 g/mL 

Tw= 162 °C 

Kwas p-toluenosulfonowy PTSA 

  

≥98,5%, Sigma-

Aldrich 

M= 172,20 g/mol 

Tt= 103-106 °C 

Toluen TOL 

 

99,8%, Sigma-Aldrich 

M= 92,14 g/mol 

d= 0,865 g/mL 

Tt= –93 °C  
Tw= 110-111 °C 

Dichlorometan DCM 

 

≥99,8%, Sigma-

Aldrich 

M= 84,93 g/mol 

d= 1,325 g/mL 

Tt= –97 °C  
Tw= 39,8-40 °C 

15:1173417029
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Alkohol benzylowy BnOH 

 

99,8%, Sigma-Aldrich 

M= 108,14 g/mol 

d= 1,045 g/mL 

Tt= –16-–13 °C  
Tw= 203-205 °C 

Alkohol n-butylowy BuOH 
 

99.9%, Sigma-Aldrich 

M= 74,12 g/mol 

d= 0,810 g/mL 

Tt= –90 °C  
Tw= 116-118 °C 

Chloroform/ 

trichlorometan 
TCM 

 

Cz.d.a., Chempur 

M= 119,38 g/mol 

d= 1,492 g/mL 

Tw =60,5-61,5 °C 

Metanol MeOH 

 Cz.d.a., Chempur 

M= 32,04 g/mol 

d= 0,791 g/mL 

Tw= 64,7 °C 

Kwas benzoesowy PhCOOH 

 

≥99.5%, Sigma-

Aldrich 

M= 122,12 g/mol 

Tt= 121-125 °C  

1-Winylo-2-pirolidon VP 

 

≥97%, Sigma-Aldrich 

M= 111,14 g/mol 

d= 1,040 g/mL 

Tw= 92-95 °C 

Azobis(izobutyronitryl) AIBN 

 

0.2 M roztwór w 
toluenie, Sigma-

Aldrich 

M= 164,21 g/mol 

d= 0,858 g/mL 

Eter dietylowy Et2O 
 

Cz.d.a., Chempur 

M= 74,12 g/mol 

d= 0,706 g/mL 

Tw= 34,6 °C 

16:1329237738



17 

 

Tetrahydrofuran THF 

 

≥99.9% (HPLC), 
Sigma-Aldrich 

M= 72,11 g/mol 

d= 0,889 g/mL 

Tw= 65-67 °C 

N,N-dimetyloformamid DMF 

 

≥99.9% (HPLC), 
Sigma-Aldrich 

M= 73,09 g/mol 

d= 0,994 g/mL 

Tw= 153 °C 

 

 

 

 

Rysunek 3. Wysokociśnieniowa strategia syntetyczna (źródło: opracowanie własne). 
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1.1. Synteza PGBL  

Mieszaninę reakcyjną przygotowywano w następujący sposób:  

Monomer (GBL) i katalizator (TBD, TfOH lub PTSA) w odpowiednim stosunku 

molowym umieszczono wraz z rozpuszczalnikiem (TOL lub DCM) w reaktorze Schlenka  

z mieszadłem magnetycznym. Przed użyciem rozpuszczalniki były przedmuchiwane azotem, 

a sypkie reagenty (katalizatory) osuszane w eksykatorze pod zmniejszonym ciśnieniem. 

Mieszaninę reakcyjną umieszczono w myjce ultradźwiękowej w celu uzyskania roztworu 

jednorodnego. Następnie poddano ją dwukrotnemu oczyszczaniu z wilgoci i lotnych 

zanieczyszczeń w wyniku naprzemiennych cykli wymrażania w ciekłym azocie/ 

odgazowania pod zmniejszonym ciśnieniem z użyciem linii Schlenka. Do tak przygotowanej 

mieszaniny dodano odpowiednią ilość inicjatora (BnOH) w przepływie gazu obojętnego.  

W następnej kolejności zawartość reaktora przelano w atmosferze gazu obojętnego  

do teflonowej kapsuły reakcyjnej, którą zamknięto stalowym korkiem i umieszczono  

w stalowej komorze ciśnieniowej. Komorę poddano działaniu ustalonego ciśnienia przy 

użyciu hydraulicznej prasy ciśnieniowej i umieszczono w termostacie. Reakcję prowadzono 

w zadanej w temperaturze w różnych przedziałach czasowych, w zależności od ustalonych 

warunków eksperymentu.  

Po określonym czasie reakcji, mieszaninę poreakcyjną wkroplono do zimnego MeOH  

(w przypadku reakcji katalizowanych TBD – do 0,04 M roztworu MeOH/PhCOOH).  

Aby zwiększyć efektywność oczyszczania, powstały biały osad ponownie rozpuszczono  

w TCM i wytrącono w zimnym MeOH. W przypadku reakcji katalizowanych kwasami 

(TfOH i PTSA), polimer dodatkowo oczyszczano z zastosowaniem kolumny z tlenku glinu. 

Następnie polimer suszono z użyciem linii Schlenka do stałej masy w temperaturze 

pokojowej i pod zmniejszonym ciśnieniem. 

Ze względu na możliwość depolimeryzacji PGBL, nie określano konwersji 

monomeru za pomocą 1H NMR. Wydajność procesu ROP wyznaczono za pomocą analizy 

grawimetrycznej. Otrzymane próbki PGBL rozpuszczono w THF/DMF w celu wyznaczenia 

absolutnych ciężarów cząsteczkowych oraz dyspersyjności z zastosowaniem chromatografii 

żelowej, zwanej również chromatografią wykluczania molekularnego (ang. Size Exclusion 

Chromatography – SEC) z niskokątowym rozpraszaniem światła (ang. Low Angle Laser 

Light Scattering – LALLS). 
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1.2. Synteza PVP 

Mieszaninę reakcyjną przygotowywano w następujący sposób:  

Monomer (VP) i termoinicjator (AIBN) w odpowiednim stosunku wagowym 

umieszczono w reaktorze Schlenka z mieszadłem magnetycznym. Mieszaninę reakcyjną 

umieszczono w myjce ultradźwiękowej w celu uzyskania jednorodnego roztworu. Następnie 

poddano ją dwukrotnemu oczyszczaniu z wilgoci i lotnych zanieczyszczeń w wyniku 

naprzemiennych cykli wymrażania w ciekłym azocie/odgazowania pod zmniejszonym 

ciśnieniem z użyciem linii Schlenka.  

W następnej kolejności zawartość reaktora przelano w atmosferze gazu obojętnego  

do teflonowej kapsuły reakcyjnej, którą zamknięto stalowym korkiem i umieszczono  

w stalowej komorze ciśnieniowej. Komorę poddano działaniu ustalonego ciśnienia przy 

użyciu hydraulicznej prasy ciśnieniowej i umieszczono w termostacie. Reakcję prowadzono 

w zadanej w temperaturze w różnych przedziałach czasowych, w zależności od ustalonych 

warunków eksperymentu.  

Po określonym czasie reakcji, mieszaninę poreakcyjną rozpuszczono w TCM, 

zatężono stosując wyparkę rotacyjną i wkroplono do zimnego Et2O, otrzymując biały osad. 

Aby zwiększyć efektywność oczyszczania i pozbyć się pozostałości monomeru, procedurę 

wytrącania powtórzono dwukrotnie. Następnie polimer suszono z użyciem linii Schlenka  

do stałej masy w temperaturze pokojowej i pod zmniejszonym ciśnieniem. 

Konwersję monomeru określono za pomocą analizy widma 1H NMR próbki pobranej  

z mieszaniny reakcyjnej. Otrzymany PVP rozpuszczono w DMF w celu wyznaczenia 

ciężarów cząsteczkowych oraz dyspersyjności z zastosowaniem techniki SEC. 
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2. Ocena wpływu podwyższonego ciśnienia na przebieg procesu polimeryzacji  

z otwarciem pierścienia trudno polimeryzujących monomerów cyklicznych  

(na przykładzie organokatalitycznej/kationowej polimeryzacji ROP GBL)  
oraz na parametry uzyskanych makrocząsteczek, w oparciu  

o interdyscyplinarną charakterystykę ich właściwości fizykochemicznych, 
reologicznych, biologicznych, kalorymetrycznych i innych. 

2.1. Organokatalityczny proces polimeryzacji z otwarciem pierścienia GBL 

Celem badań przeprowadzonych w artykule A1 było znalezienie optymalnych 

warunków termodynamicznych (T, p) dla procesu ROP GBL, a także określenie ich wpływu 

na przebieg polimeryzacji oraz parametry i wydajność produktów końcowych. Zastosowanie 

podwyższonego ciśnienia w roli czynnika stymulującego/kontrolującego przebieg reakcji 

polimeryzacji monomerów trudno polimeryzujących47, jak również cyklicznych estrów  

(np. -kaprolaktonu)53,54, zostało już omówione w poprzednich pracach naszej grupy 

badawczej. Z tego względu, zasadnym wydało się zastosowanie strategii 

wysokociśnieniowej również w przypadku ROP wysoce stabilnego pięcioczłonowego 

pierścienia GBL, którego polimeryzacja jest termodynamicznie niekorzystna (dodatnia 

entalpia i ujemna entropia procesu w ciśnieniu atmosferycznym)55. Warto jednak zaznaczyć, 

że w przypadku reakcji prowadzonych w warunkach podwyższonego ciśnienia, należy nie 

tylko właściwie dobrać reagenty (monomer, inicjator, katalizator oraz rodzaj 

rozpuszczalnika), ale także wyznaczyć odpowiednie wartości T i p. Przy zastosowaniu zbyt 

dużego ciśnienia dochodzi bowiem do wzrostu lepkości układu, zmiany temperatur przejść 

fazowych, co w konsekwencji może prowadzić do krystalizacji reagentów i zahamowania 

procesu polimeryzacji.  

Znalezienie optymalnych warunków termodynamicznych w celu uniknięcia 

niepożądanego i konkurencyjnego procesu krystalizacji jest istotne dla uzyskania kontroli 

nad procesem polimeryzacji i otrzymania dobrze zdefiniowanych makrocząsteczek54.  

Na podstawie wstępnych pomiarów kalorymetrycznych przeprowadzonych dla GBL  

w ciśnieniu atmosferycznym, które wskazały na jego dużą tendencję do krystalizacji  

w niskich temperaturach, przypuszczano, że proces ten może zachodzić szybciej  

w warunkach podwyższonego ciśnienia. W celu określenia wpływu ciśnienia na zachodzenie 

procesu krystalizacji, monitorowano przebieg polimeryzacji in situ przy różnych  
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T i p, stosując technikę szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (ang. Broadband 

Dielectric Spectroscopy – BDS). Metoda ta umożliwia śledzenie odpowiedzi badanego 

układu na przyłożone zewnętrzne zmienne pole elektryczne, a dokładniej zmianę stałej 

dielektrycznej i ewolucję widm strat dielektrycznych mieszaniny polimeryzującej w funkcji 

czasu przy różnych T i p. W przypadku obu procesów (polimeryzacja i krystalizacja), stała 

dielektryczna ulega podobnym zmianom (maleje w czasie), natomiast różnice obserwuje się 

w widmie strat dielektrycznych. W miarę postępowania procesu polimeryzacji, a tym samym 

zwiększania lepkości układu, zmienia się położenie maksimum piku związanego z relaksacją 

segmentalną powstającego/rosnącego polimeru (czego nie obserwuje się w przypadku 

krystalizacji). Umożliwia to wyznaczenie optymalnych warunków termodynamicznych 

procesu polimeryzacji i uniknięcie niepożądanej krystalizacji monomeru/rozpuszczalnika. 

Zaobserwowano, że przy ciśnieniu p=1000 MPa graniczną temperaturą było T=253 K, 

natomiast przy niższych wartościach ciśnienia (p=250 MPa) proces polimeryzacji 

postępował nawet w T=233 K.  

Mając na uwadze wyniki pomiarów dielektrycznych oraz wcześniejszą pionierską 

pracę dotyczącą ROP GBL z wykorzystaniem TBD w roli katalizatora12, przeprowadzono 

serię analogicznych eksperymentów w T=233 K i ciśnieniu atmosferycznym, jak również  

w podwyższonym ciśnieniu (w zakresie p=75-250 MPa), stosując dwa rodzaje 

rozpuszczalników (DCM i TOL). W większości przypadków reakcji prowadzonych  

w wyższym ciśnieniu (p=250 MPa) obserwowano ciągły wzrost Mn i Đ powstających 

makromolekuł (należy jednak podkreślić, że wszystkie wartości Đ były małe/umiarkowane 

i nie przekraczały 1,40) (Rysunek 4ab). Co jednak istotniejsze, zastosowanie podwyższonego 

ciśnienia umożliwiło otrzymanie dobrze zdefiniowanego PGBL ze znacznie większą 

wydajnością, proporcjonalną do czasu trwania reakcji (Rysunek 4c). Pozwoliło to także 

wyraźnie skrócić czas reakcji (nawet do 1 h), co było nieosiągalne dla analogicznego procesu 

ROP GBL w ciśnieniu atmosferycznym.  
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Rysunek 4. Zależność Mn (a), Ð (b) i wydajności (c) PGBL w funkcji czasu (t=1 h; 3 h;  

24 h; 96 h) dla reakcji przeprowadzonych w T=233 K i p=250 MPa przy użyciu różnych 

rozpuszczalników. 

Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie reakcji wysokociśnieniowych  

(p=500-1300 MPa) w różnych temperaturach (T=248-268 K), stosując zróżnicowane układy 

reakcyjne (inny stosunek monomer:inicjator:katalizator, oraz dwa typy inicjatora: BnOH  

i BuOH). W rezultacie możliwe było zsyntetyzowanie dobrze zdefiniowanych 

makrocząsteczek PGBL o umiarkowanych absolutnych ciężarach (Mn=2,8-15,0, a nawet  

do 30,3 kg/mol), małej dyspersyjności (Đ=1,12-1,89) i wyższych wydajnościach  

(0,17-0,69 gPGBL/1gGBL) w porównaniu z poprzednimi doniesieniami literaturowymi  

z zastosowaniem tego samego układu katalitycznego TBD, ale w ciśnieniu 

atmosferycznym12.  

Ponadto, w celu potwierdzenia ‘pseudo-żyjącego’ charakteru polimeryzacji, 

otrzymane homopolimery PGBL poddano reakcji wydłużania łańcucha z udziałem  

rac-laktydu, uzyskując dobrze zdefiniowany kopolimer dwublokowy. Struktury 

otrzymanych homopolimerów i kopolimerów potwierdzono z wykorzystaniem techniki  
1H i 13C NMR. Dobrze zdefiniowane właściwości otrzymanych makromolekuł potwierdziła 

również analiza chromatograficzna (SEC-LALLS), w wyniku której otrzymano 

monomodalne i symetryczne chromatogramy PGBL.  

Oprócz podstawowej charakterystyki z wykorzystaniem analizy NMR  

i SEC-LALLS, przeprowadziliśmy również kompleksowe badania otrzymanych polimerów 

w oparciu o spektroskopię masową z udziałem matrycy i wykorzystaniem techniki jonizacji  

(ang. Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight – MALDI-TOF). Badaniu 

poddano próbki PGBL wytworzone w różnych warunkach termodynamicznych, aby określić 

wpływ warunków „zewnętrznych” i czasu polimeryzacji na występowanie reakcji ubocznych  
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(tj. reakcji transestryfikacji wewnątrzcząsteczkowej i międzycząsteczkowej),  

a w konsekwencji na zawartość liniowych i cyklicznych form produktów ROP. 

Zaobserwowano, że wydłużanie czasu reakcji, zastosowanie wyższego stężenia katalizatora 

lub niższej temperatury procesu polimeryzacji przyczyniają się do wytwarzania polimerów 

o większej ilości struktur cyklicznych oraz większej dyspersyjności (Rysunek 5). 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

0

1×106

2×106

3×106

4×106

5×106

6×106

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

0

1×106

2×106

3×106

4×106

5×106

In
te

ns
yw

no
ść

m/z

      Próbka 8 (Mn=7700 g/mol, Đ=1,12)      

 Liniowa BnOH + K     

 Liniowa MeOH + K    

 Cykliczna + K             

    Próbka 17 (Mn=10400 g/mol, Đ=1,89)    

 Liniowa BneOH + K 

 Liniowa MeOH + K

 Cykliczna + K     

In
te

ns
yw

no
ść

m/z

  [GBL]0/[BnOH]0/[TBD]0=1000/1/10

T=253 K         p=1000 MPa       t=72 h

   [GBL]0/[BnOH]0/[TBD]0=200/1/1

T=258 K         p=1000 MPa       t=3 h

 

Rysunek 5. Widmo masowe MALDI-TOF reprezentatywnych próbek PGBL. 

Analiza zarejestrowanych widm MALDI-TOF potwierdziła masę jednostki 

monomeru GBL równą 86,09 i pozwoliła stwierdzić, że istnieją trzy główne serie pików:  

i) addukty potasowe liniowego polimeru z estrem benzylowym na końcu łańcucha  

BnOOC-(BL)n-H+K+ (oznaczone kolorem pomarańczowym, Rysunek 6), powstałe  

w wyniku głównej reakcji otwarcia pierścienia GBL, ii) addukty potasowe liniowego 

polimeru zakończone estrem metylowym MeOOC-(BL)n-H+K+ (oznaczone kolorem 
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zielonym, Rysunek 6), które powstały w wyniku reakcji transestryfikacji zachodzącej 

podczas procedury neutralizacji PGBL oraz iii) cykliczne polimery (BL)n+K+ (oznaczone 

kolorem niebieskim, Rysunek 6), będące produktami wewnątrzcząsteczkowych reakcji 

transestryfikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6. Proponowane struktury otrzymanych polimerów. 

Należy dodać, że nie we wszystkich badanych w pracy A1 próbkach PGBL rozkłady 

ciężarów cząsteczkowych odpowiadały rozkładowi Gaussa. Większość z nich  

(w tym te prezentowane na Rysunku 5) wykazywały lepsze dopasowanie do funkcji opartej 

na modelu Flory'ego-Schulz’a. Jest to prawdopodobnie spowodowane szybkim procesem 

depolimeryzacji PGBL, przebiegającym wkrótce po dekompresji i podwyższeniu 

temperatury układu po reakcji (przed neutralizacją katalizatora).  

W dalszej kolejności otrzymane materiały poddano analizie reologicznej w celu 

zbadania wpływu topologii (zawartość form cyklicznych i liniowych) oraz składu 

(homopolimery PGBL i kopolimery PGBL-bl-LA) na ich właściwości mechaniczne. 

Stwierdzono, że wraz ze wzrostem ilości produktów cyklicznych zwiększa się lepkość 

polimeru, natomiast modyfikacja struktury łańcucha wykazuje silny wpływ na tendencję  

do rekrystalizacji. To odkrycie może być kluczowe w kontekście potencjalnych zastosowań, 

ponieważ otwiera wiele możliwości dalszego przetwarzania i kształtowania wysoce 

biodegradowalnych (ko)polimerów oraz dostrajania ich właściwości w zależności  

od potrzeb.  

 

 

Struktura 1 

[BnOOC-(BL)n-H+K+]liniowy 

Struktura 2 

[MeOOC-(BL)n-H+K+]liniowy 

Struktura 3 

[(BL)n+K+]cykliczny 
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Z otrzymanych polimerów w postaci proszku sporządzono folie i przeprowadzono 

testy toksyczności i proliferacji dwóch linii komórkowych. Należy wspomnieć, że zdolność  

do tworzenia folii była zależna od dyspersyjności polimerów użytych do ich sporządzenia  

(im większa dyspersyjność, tym większa elastyczność folii). Można więc przypuszczać,  

że krótsze łańcuchy PGBL wykazywały działanie plastyfikujące. Przeprowadzone testy 

biologiczne wyraźnie wykazały, że PGBL jest materiałem biokompatybilnym i może być  

z powodzeniem stosowany w przemyśle biomedycznym np. do hodowli komórek. 

2.2. Kationowy proces polimeryzacji z otwarciem pierścienia GBL 

W artykule A2 przedstawiono, w jaki sposób zastosowanie wysokiego ciśnienia 

pozwoliło na przeprowadzenie ROP GBL według mechanizmu kationowego, w łagodnych 

warunkach temperaturowych, prowadząc do otrzymania dobrze zdefiniowanych produktów, 

o parametrach i wydajności znacznie lepszych niż dotychczas opisywano w literaturze. 

Warto nadmienić, że ROP z udziałem kwasów organicznych i nieorganicznych  

jest najwygodniejszym i najprostszym sposobem syntezy poliestrów. Jednak ze względu  

na słabą kontrolę nad procesem polimeryzacji, niskie Mn i stosunkowo duże Đ powstających 

makromolekuł, kationowy ROP ma marginalne znaczenie, szczególnie w przypadku 

produkcji tzw. materiałów specjalnych.  

Strategia zaproponowana w pracy A2 jest procesem podwójnie katalizowanym:  

z użyciem zewnętrznego czynnika fizycznego (wysokie ciśnienie) i katalizatora w postaci 

kwasu organicznego (TfOH lub PTSA). W celu optymalizacji polimeryzacji, 

przeprowadzono szereg reakcji różniących się składem mieszaniny reakcyjnej  

(rodzaj użytego katalizatora) i czasem trwania reakcji w różnych warunkach 

termodynamicznych (T, p). Warunki wyjściowe zostały ustalone w oparciu o wcześniej 

opublikowany artykuł dotyczący procesu ROP GBL, katalizowanego przez TfOH19.  

We wspomnianej pracy przedstawiono polimeryzację w zakresie temperatur T=313-353 K  

i podwyższonym ciśnieniu (p=350-1000 MPa), pozwalającą uzyskać polimery  

o Mn=6,45-7,95 kg/mol (względem standardów polistyrenowych) i umiarkowanej  

Đ=1,49-1,57 po 24 h. Należy jednak podkreślić, że wyższe wydajności odnotowano tylko  

w przypadku użycia wysokiego ciśnienia (p=800-1000 MPa).  
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Mając na uwadze te wyniki, przeprowadziliśmy eksperymenty przy stałym  

p=1000 MPa i w łagodnych warunkach temperaturowych T=278-323 K, w celu określenia 

wpływu temperatury na wydajność polimeryzacji i parametry otrzymanych poliestrów  

(Mn, Đ). Zauważono, że procesy prowadzone w niższych temperaturach (T=278-288 K)  

oraz w temperaturze wyższej (T=323 K) przebiegają z mniejszą wydajnością, dając polimery 

o stosunkowo niskim Mn i małej/umiarkowanej Đ, niezależnie od zastosowanego katalizatora 

(Rysunek 7a). Zależność parametrów i wydajności otrzymanego PGBL od temperatury miała 

więc charakter niemonotoniczny (najwyższe Mn i wydajności odnotowano w Topt=303 K). 
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Rysunek 7. Zależność wydajności próbek PGBL otrzymanych w wyniku ROP z użyciem 

różnych katalizatorów od temperatury (a) i ciśnienia (b). 

W kolejnym kroku przeprowadzono kilka dodatkowych syntez, zmieniając  

tym razem wartości ciśnienia (w zakresie p=500-1500 MPa), przy zachowaniu wcześniej 

ustalonej temperatury optymalnej (Topt=303 K). Co ciekawe, w tym przypadku również 

zaobserwowano wyraźnie niemonotoniczną zależność Mn, Đ i wydajności od ciśnienia  

(z najlepszym rezultatem dla reakcji prowadzonej przy p=1000 MPa) (Rysunek 7b).  

Warto zauważyć, że nie tylko udało się znaleźć optymalne warunki dla kationowego 

procesu ROP GBL, ale też przeprowadzić go w temperaturze pokojowej i otrzymać dobrze 

zdefiniowane polimery o absolutnych ciężarach cząsteczkowych w zakresie  

Mn=2,2-9,7 kg/mol, małych/umiarkowanych dyspersyjnościach (Đ=1,05-1,46), ze znacznie 

lepszą wydajnością (0,09-0,62 gPGBL/gGBL) w porównaniu do poprzednich doniesień 
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naukowych. Należy zauważyć, że rozszerzyliśmy również nasze badania i zbadaliśmy dwa 

katalizatory kwasowe o różnej mocy/kwasowości: TfOH i PTSA (odpowiednio: 

pKa=14,72856 i pKa=-2,82957). 

Ustalone optymalne warunki termodynamiczne T=303 K i p=1000 MPa zostały 

zaadoptowane do dalszych eksperymentów, mających na celu sprawdzenie, jak wydłużenie 

czasu reakcji wpływa na parametry otrzymywanych makrocząsteczek. Należy podkreślić,  

że dzięki zastosowaniu strategii wysokociśnieniowej, udało się uzyskać PGBL  

o umiarkowanych wartościach Mn i małych Đ już po 3 godzinach, natomiast po 24 godzinach 

otrzymano produkty o dużym ciężarze (przy zachowaniu niskiej dyspersyjności).  

Ponadto, podobnie jak w przypadku badań omawianych w artykule A1, wyniki analizy 

MALDI-TOF wskazały, że wydłużenie czasu reakcji umożliwia dostrajanie właściwości 

otrzymanych polimerów (np. zwiększyć Đ i ilość form makrocyklicznych).  

Mając na uwadze, że PGBL jest uważany za wysoce pożądany biomateriał  

i że w eksperymentach stosowano katalizatory oparte na mocnych kwasach organicznych, 

zakres badań został rozszerzony m.in. o testy cytotoksyczności, które wykazały,  

że otrzymane materiały są biozgodne i odpowiednie do wykorzystania w celach 

biomedycznych (Rysunek 8).  

 

Rysunek 8. Bioaktywność próbek PGBL wobec ludzkich linii komórkowych: fibroblastów – 

NHDF (a) i osteoblastów – HOB (b). 
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3. Ocena wpływu podwyższonego ciśnienia na kinetykę procesu polimeryzacji 

wolnorodnikowej mniej aktywowanych monomerów (na przykładzie 

polimeryzacji FRP VP) oraz na parametry uzyskanych makrocząsteczek. 

Celem badań w artykule A3 było opracowanie najprostszego i „najbardziej 

ekologicznego” sposobu syntezy PVP według strategii FRP, z wykorzystaniem wyłącznie 

monomeru i termoinicjatora (AIBN) oraz systemu katalitycznego, opartego na zewnętrznym 

czynniku fizycznym w postaci podwyższonego ciśnienia. Zaproponowane rozwiązanie jest  

nie tylko szybkie i wysoce wydajne, ale również przyjazne dla środowiska, z uwagi  

na uproszczenie układu reakcyjnego (wyeliminowanie rozpuszczalnika  

i inicjatorów/katalizatorów metalicznych). Brak rozpuszczalnika, jeden typ inicjatora oraz 

jego niskie stężenie (0,15%wag., 0,10%wag. i 0,01%wag. w odniesieniu do VP) pozwalają 

wyeliminować/zminimalizować występowanie reakcji ubocznych (np. przeniesienia 

łańcucha) i dwucząsteczkowej terminacji charakterystycznej dla układów polimeryzujących 

w ciśnieniu atmosferycznym. 

Zastosowanie wysokiego ciśnienia w roli czynnika stymulującego/kontrolującego 

pozwoliło na przeprowadzenie polimeryzacji FRP tzw. „mniej aktywowanego” monomeru 

VP, gwarantując nawet jej przebieg zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu, co dotychczas było 

możliwe tylko w przypadku systemów RDRP. Jednocześnie pozwoliło na wyeliminowanie 

ograniczeń polimeryzacji w ciśnieniu atmosferycznym (słaba kontrola przy dłuższych 

czasach reakcji, prowadząca do polimerów o dużej Đ oraz słaba odtwarzalność wyników). 

Umożliwiło to uzyskanie dobrze zdefiniowanych makrocząsteczek w szerokim zakresie 

ciężarów cząsteczkowych i małej/umiarkowanej dyspersyjności (Mn=16,2-280,5 kg/mol, 

Đ=1,27-1,45). Warto również podkreślić, że zastosowana strategia syntetyczna umożliwiła 

uzyskanie polimerów o bardzo dużych Mn w bardzo krótkim czasie (0,5 godziny). 

We wstępnych eksperymentach przeprowadzonych przy T=333 K i ciśnieniu 

atmosferycznym z obecnością 0,10 i 0,15%wag. AIBN wykazano niekontrolowany charakter 

procesu, o czym świadczyły wysokie wartości Mn i Đ. 

Następnie przeprowadzono serię reakcji wysokociśnieniowych w różnych warunkach 

termodynamicznych (p=125-500 MPa, T=323-333 K) i analogiczną zawartością 

termoinicjatora (0,15% i 0,10%wag. w odniesieniu do VP) jak w przypadku reakcji w ciśnieniu 

atmosferycznym. Na podstawie wstępnych pomiarów stwierdzono, że p=250 MPa  
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i T=333 K są najbardziej optymalnymi warunkami dla polimeryzacji VP. Co więcej, lepsze 

parametry otrzymanych makrocząsteczek (odpowiednio dla 0,15 %wag. AIBN:  

Mn=37,2-231,6 kg/mol; Đ=1,27-1,54 oraz dla 0,10 %wag. AIBN: Mn=66,2-246,6 kg/mol; 

Đ=1,48-1,54, Rysunek 9ab) oraz liniowy przebieg wykreślonych półlogarytmicznych 

zależności zmiany stężenia monomeru w funkcji czasu (Rysunek 10ab) wskazują na znacznie 

bardziej kontrolowany charakter procesu niż w przypadku ciśnienia atmosferycznego.  
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Rysunek 9. Zależność Mn i Đ od konwersji VP przy różnym stężeniu AIBN. 
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Rysunek 10. Wykresy kinetyczne pseudo-pierwszego rzędu dla FRP VP przy różnym 

stężeniu AIBN. 

Wykonano również dodatkowe eksperymenty z bardzo niewielką ilością AIBN 

(0,01%wag.), w celu zbadania katalitycznego wpływu kompresji układu. Co ciekawe, kształt 

krzywej na wykresie kinetycznym (Rysunek 10c) wskazywał na wystąpienie procesu 

terminacji. Jednakże, biorąc pod uwagę bardzo duże Mn=220-280,5 kg/mol  

i małe/umiarkowane dyspersyjności (Đ⁓1,4) wytworzonych w ten sposób PVP (Rysunek 9c), 

można przypuszczać, że do zakończenia tego procesu przyczyniła się zbyt duża lepkość 

układu, a nie dwucząsteczkowa terminacja.  
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Oprócz rutynowych analiz (NMR, SEC-LALLS), porównano właściwości 

kalorymetryczne i mechaniczne oraz rozpuszczalność otrzymanych PVP oraz PVP 

komercyjnie dostępnych o różnych Mn. Na podstawie przeprowadzonych badań można 

stwierdzić, że sposób otrzymywania polimeru silnie wpływa na jego właściwości 

fizykochemiczne, w tym temperaturę zeszklenia (Tg) i rozpuszczalność. Wykazano,  

że polimeryzacja VP w masie prowadzi do otrzymania polimerów o znacznie niższych Tg  

niż w wyniku polimeryzacji z udziałem rozpuszczalnika (PVP komercyjne).  

Taka obserwacja może być wynikiem silnych oddziaływań pomiędzy monomerem  

a cząsteczką wody lub innego polarnego rozpuszczalnika tworzącego zarówno wiązania 

dipolowe, jak i wodorowe podczas polimeryzacji. Analiza reologiczna wykazała natomiast, 

że PVP wytwarzane na drodze prezentowanej wysokociśnieniowej FRP (o wyższym  

Mn=246,4 kg/mol i niższej Đ=1,46) charakteryzują podobne właściwości mechaniczne  

jak w przypadku polimerów dostępnych na rynku o znacznie większej dyspersyjności  

(Mn=108,6 kg/mol, Đ=1,78). Kolejną ciekawą obserwacją była różnica rozpuszczalności 

PVP otrzymanych w masie z PVP otrzymanych z użyciem rozpuszczalnika. Powszechnie 

wiadomo, że PVP jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych,  

w tym alkoholach (tj. metanolu, etanolu) i niektórych związkach, takich jak chloroform  

lub chlorek metylenu. Z drugiej strony jest zasadniczo nierozpuszczalny w węglowodorach, 

eterach, ketonach (tj. acetonie) i estrach. Co ciekawe, PVP wyprodukowany bez udziału 

rozpuszczalnika na drodze wysokociśnieniowej FRP, wykazywał rozpuszczalność  

w acetonie, toluenie lub ksylenie. 
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4. Ocena wpływu topologii i funkcyjności makrocząsteczek (na przykładzie PVP)  
na zdolność do tworzenia trwałych superstruktur micelarnych i umieszczenia 

substancji aktywnej (Metronidazol) oraz określenie profilu uwalniania leku  
z matrycy polimerowej. 

Celem badań omawianych w artykule A4 było porównanie zsyntezowanych  

w poprzednich pracach PVP o topologii liniowej (A3) i gwiaździstej58 (o ściśle określonej 

strukturze i funkcyjności) z komercyjnie dostępnym liniowym PVP w kontekście 

potencjalnego wykorzystania jako nośnik leku – metronidazolu (MTZ). Warto wspomnieć, 

że zastosowanie polimerów w roli matrycy ma na celu utrzymanie terapeutycznych 

poziomów leku, zmniejszenie profilu działań ubocznych, zmniejszenie ilości leku  

i częstotliwości dawkowania oraz ułatwienie dostarczania leków o krótkich okresach 

półtrwania in vivo3,59. Należy również podkreślić, że w przypadku DDS o kontrolowanym 

uwalnianiu wybór nośnika polimerowego w istotny sposób wpływa na właściwości 

kinetyczne cząsteczki leku, umożliwiając ich dostrajanie3,60. W toku przeprowadzonych  

w pracy A4 badań zbadano w jaki sposób różnice we właściwościach zastosowanych matryc 

polimerowych wpływają na amorfizację MTZ, enkapsulację leku, stabilność struktur 

micelarnych zawierających lek oraz na zdolność uwalniania leku z nośnika in vitro.  

Do przeprowadzenia badań użyto trzech różnych matryc na bazie PVP i) liniowy  

(Mn=66,2 kg/mol; Đ=1,48), wytwarzany na drodze termicznie indukowanej 

wysokociśnieniowej FRP, ii) PVP w kształcie czteroramiennej gwiazdy (Mn= 175,6 kg/mol; 

Đ=1,81), zsyntetyzowany w wyniku wysokociśnieniowego procesu RAFT (dotąd 

niewykorzystywany jako nośnik leku) oraz iii) komercyjny liniowy PVP (nazwa handlowa 

K90; Mn=108,6 kg/mol; Đ=1,78), które zostały zastosowane jako podłoże polimerowe dla 

MTZ. Tg gwiaździstego PVP była wyraźnie niższa w porównaniu do liniowego (Tg=429 K 

vs Tg=443 K), co jest zgodne z innymi danymi literaturowymi dotyczącymi zależności 

między topologiami makrocząsteczek o tym samym składzie58,61. Co ciekawe, wyższa 

wartość Tg (Tg=450 K) komercyjnego PVP prawdopodobnie wynikała z antyplastyfikującego 

działania polarnego rozpuszczalnika, użytego w procesie polimeryzacji. Zarówno różnice  

w składzie/topologii materiałów polimerowych, jak i dobór metody micelizacji mogą 

wpływać na zdolność do enkapsulacji leków, stabilność struktury micelarnej, wartość 

średnicy hydrodynamicznej (dh) i profil uwalniania leków. 
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W pierwszej kolejności przygotowano układy micelarne DDS, wykorzystując metodę 

odparowania rozpuszczalnika (chloroformu) przy różnych stosunkach wagowych 

PVP:MTZ. Ponadto, za pomocą techniki dynamicznego rozpraszania światła (DLS)  

i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) zbadano rozmiar i samoorganizację 

otrzymanych DDS. Wszystkie mieszaniny PVP-MTZ po rozpuszczeniu w środowisku 

wodnym utworzyły mniej lub bardziej stabilne struktury micelarne, co zostało potwierdzone 

analizą zeta potencjału (ZP). Micele utworzone na bazie gwiaździstego PVP 

charakteryzowały się zarówno najmniejszym rozmiarem, jak i ZP w porównaniu  

z polimerami liniowymi. Co ciekawe, po enkapsulacji leku dh i ZP badanych DDS uległy 

znacznej zmianie i były wyraźnie zależne od stosunku wagowego PVP:MTZ. Ponadto,  

dla wszystkich nośników obserwowano zmniejszenie ZP wraz ze wzrostem udziału leku,  

co wskazuje na mniejszą stabilność przygotowanych układów (ich tendencja  

do agregacji jest znacznie większa). Kolejnym etapem było przeprowadzenie pomiarów 

różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)  

w celu scharakteryzowania właściwości termicznych i strukturalnych wytworzonych 

układów. Wykazano, że mieszanie PVP z MTZ znacznie obniża temperaturę zeszklenia 

mieszanki dwuskładnikowej (o ponad 100 K). Natomiast analiza TEM wykazała,  

że obecność MTZ przyczynia się do samoorganizacji polimeru w sferyczne micele, podczas 

gdy same polimery PVP (bez dodatku leku) tworzyły nieregularne, kłaczkowate agregaty, 

znacznie mniejsze niż micele. Ponadto, stwierdzono, że polimery gwiaździste są bardziej 

podatne na tworzenie struktur i agregatów micelarnych niż liniowe, co jest zgodne z danymi 

literaturowymi62. 

W następnym kroku, za pomocą metody spektroskopii UV-vis przeprowadzono 

zarówno badania ilości załadowanego leku (ang. Drug Loading Content – DLC),  

jak i uwalniania leku z matryc polimerowych (w roztworze buforu fosforanowego pH=7,4  

w T=310 K). Jak przedstawiono na Rysunku 11, wyznaczone wartości DLC w wyraźny 

sposób zależą od zastosowanego początkowego stosunku wagowego matrycy i leku. Spośród 

wszystkich analizowanych układów micelarnych w stosunku wagowym PVP:MTZ=1:1, 

DDS na bazie liniowego PVP (wytwarzanego na drodze CRP), wykazywały najbardziej 

obiecujące właściwości jako nanonośniki MTZ. W tym przypadku odnotowano najwyższą 

wartość DLC (76,5%), podczas gdy nośniki oparte na PVP gwiaździstym i komercyjnym 
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wykazały zbliżone wartości (odpowiednio: 58,5% i 54,5%). Znacznie niższe wartości DLC 

otrzymano w przypadku DDS z większą zawartością polimeru (PVP:MTZ=2:1), niezależnie 

od rodzaju matrycy. Najwyższą wartość DLC wyznaczono natomiast dla układu 

PVP:MTZ=1:2, opartego na komercyjnym PVP, który wykazywał 90% załadowania leku 

(Rysunek 11c). Jednakże, w tym przypadku ilość umieszczonego w matrycy leku była 

najniższa ze wszystkich badanych układów, najprawdopodobniej z uwagi na słabszą 

rozpuszczalność komercyjnego PVP w wodzie.  
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Rysunek 11. Stopień załadowania leku trzech układów PVP-MTZ w różnych stosunkach 

wagowych dla polimeru gwiaździstego (a), polimeru liniowego (b) i polimeru  

komercyjnego (c) 

W dalszej części pracy wyznaczono profile uwalniania substancji aktywnej  

(Rysunek 12), na których można zauważyć, że w przypadku wszystkich badanych układów 

dochodziło do bardzo szybkiego uwolnienia leku w ciągu pierwszych 5 godzin 

eksperymentu. Następnie proces ten przebiegał znacznie wolniej (90% leku w ciągu 30 h), 

niezależnie od rodzaju zastosowanego polimeru. Ponadto, wykazano wyraźną zależność 

szybkości uwalniania od stężenia MTZ w matrycy polimerowej (większa szybkość wraz  

ze wzrostem stężenia MTZ w matrycy).  
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Rysunek 12. Profile uwalniania dla trzech układów PVP-MTZ w różnych stosunkach 

wagowych dla polimeru gwiaździstego (a), polimeru liniowego (b) i polimeru  

komercyjnego (c). 

Dodatkowo, do procesów uwalniania zostały dopasowane modele matematyczne 

obrazujące farmakokinetykę. Modelem kinetycznym, który wykazywał najlepsze 

dopasowanie był proces pierwszego rzędu, co wskazuje na to, że uwalnianie MTZ  

z badanych układów było w największym stopniu zależne od stężenia. Żadna z testowanych 

próbek nie była zgodna z modelem zerowego rzędu, natomiast w przypadku niektórych 

mieszanin stwierdzono dobre dopasowanie danych eksperymentalnych z modelem 

Higuchi’ego63,64. Można więc stwierdzić, że proces dyfuzji również w znaczącym stopniu 

wpływa na uwalnianie MTZ, co jest zgodne z innymi wynikami uzyskanymi dla różnych 

DDS zaprojektowanych dla tego leku65,66. Należy także wspomnieć, że w przypadku 

zsyntezowanego, jak i komercyjnego PVP o topologii liniowej, stałe szybkości uwalniania 

były zasadniczo takie same. Prowadzi to do wniosku, że topologia liniowa PVP lepiej nadaje 

się do spowolnionego uwalniania leku z układów micelarnych (przez ponad 6 h)  

niż topologia gwiaździsta. Podsumowując, w pracy A4 wykazano, że topologia oraz długość 

łańcucha PVP ma kluczowe znaczenie podczas opracowywania nowych formulacji  

z substancjami aktywnymi (tworzenie struktur micelarnych, efektywność ładowania leku, 

szybkość uwalniania). 

 

 

 

34:5397325572



35 
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V. PODSUMOWANIE  

W rozprawie doktorskiej składającej się z serii czterech artykułów naukowych 

przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie unikalnych strategii 

syntetycznych, bazujących na tzw. podwójnej katalizie tj. wykorzystujących „wewnętrzne” 

nietoksyczne układy inicjująco/katalityczne i/lub „zewnętrzne” czynniki fizyczne (w postaci 

podwyższonego ciśnienia), indukujące/kontrolujące przebieg procesu polimeryzacji różnego 

typu monomerów. Niniejsza praca skupia się głównie na metodach polimeryzacji 

monomerów zaliczanych do „trudno polimeryzujących” oraz tzw. „mniej aktywowanych”, 

ze szczególnym uwzględnieniem GBL i VP – będących prekursorami polimerów  

o ogromnym znaczeniu w kontekście zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych. 

Głównym celem tej pracy było opracowanie innowacyjnych, wysoce wydajnych i bardziej 

kontrolowanych metod polimeryzacji (ROP GBL oraz FRP VP), pozwalających  

na otrzymanie ultraczystych polimerów o ściśle zdefiniowanych parametrach  

(tj. celowanym ciężarze cząsteczkowym, dyspersyjności i topologii łańcucha).  

Należy podkreślić, że według doniesień literaturowych wysokie ciśnienie istotnie 

wpływa zarówno na gęstość, lepkość, oddziaływania międzycząsteczkowe, dyfuzyjność,  

jak i na każdą reakcję elementarną polimeryzacji – zwiększa szybkość reakcji propagacji  

i przeniesienia łańcucha, jednocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo terminacji,  

tym samym ograniczając udział wielu reakcji ubocznych. Przeprowadzone badania 

dowiodły, że zastosowanie wysokiego ciśnienia, jako siły napędowej pozwala  

na wymuszenie procesu ROP GBL, która w warunkach ciśnienia atmosferycznego nie jest 

możliwa lub przebiega z niewielką wydajnością, nawet w bardzo niskich temperaturach. 

Użycie wysokiego ciśnienia i odpowiednich warunków umożliwiło również 

przeprowadzenie procesu FRP VP w sposób wysoce kontrolowany, a w efekcie otrzymanie 

ultraczystych polimerów o parametrach nieosiągalnych dla przemysłu (szeroki zakres 

ciężarów cząsteczkowych, niższa dyspersyjność) na drodze szybkiej i wydajnej syntezy  

bez użycia dodatkowych katalizatorów. Warto także podkreślić, że proponowane 

rozwiązania są krokiem w kierunku komercjalizacji dotąd niedostępnych na rynku 

biomateriałów (PGBL) oraz narzędziem pozwalającym kontrolować przebieg polimeryzacji 

wolnorodnikowej i otrzymać dobrze zdefiniowane polimery o dużym ciężarze (PVP). 

Podstawowa charakterystyka otrzymanych w ten sposób makrocząsteczek z wykorzystaniem 
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technik spektroskopowych (NMR, FT-IR, MALDI-TOF) i chromatograficznych  

(SEC-LALLS), została rozszerzona o kompleksowe, interdyscyplinarne badania  

(m.in. kalorymetryczne, reologiczne oraz biologiczne). 

Przeprowadzone analizy otrzymanych próbek PGBL wykazały, że zwiększając czas 

reakcji, stężenie katalizatora lub obniżając temperaturę reakcji, można regulować parametry 

makrocząsteczek m.in. zawartość form (makro)cyklicznych, dyspersyjność  

oraz podstawowe właściwości otrzymanych polimerów. Badania reologiczne wyraźnie 

udowodniły, że lepkość, fizyczna stabilność uzyskanych polimerów, zdolność tworzenia folii 

zmieniały się w zależności od zawartości produktów cyklicznych w finalnym produkcie. 

Stwierdzono, że wraz ze wzrostem ilości produktów cyklicznych zwiększała się lepkość 

polimeru, natomiast modyfikacja struktury łańcucha (kopolimeryzacja blokowa  

z rac-laktydem) miała silny wpływ na tendencję do rekrystalizacji. Natomiast na podstawie 

testów toksyczności i proliferacji hodowli komórkowej na podłożach (foliach)  

z wyprodukowanego PGBL stwierdzono, że otrzymany poliester jest materiałem 

biokompatybilnym o ogromnym potencjale aplikacyjnym.  

Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskanych próbek PVP można stwierdzić,  

że sposób otrzymywania polimeru ma duży wpływ na jego właściwości fizykochemiczne. 

Obserwowano wyraźną różnicę rozpuszczalności PVP otrzymanych na drodze 

prezentowanej wysokociśnieniowej FRP w masie oraz PVP otrzymanych z użyciem 

rozpuszczalnika (PVP komercyjny). Syntezowany PVP wykazywał rozpuszczalność  

w acetonie, toluenie oraz ksylenie (w przeciwieństwie do PVP komercyjnego), a także 

charakteryzował się znacznie niższym Tg niż PVP komercyjny. Ponadto, zastosowana 

wysokociśnieniowa strategia syntetyczna umożliwiła uzyskanie PVP o bardzo dużych 

ciężarach, małych/umiarkowanych dyspersyjnościach, w bardzo krótkim czasie  

(0,5 godziny), bez użycia dodatkowych katalizatorów. Wykazaliśmy także, że topologia  

oraz długość łańcucha PVP ma kluczowe znaczenie podczas opracowywania nowych 

formulacji z substancjami aktywnymi (stopień załadowania leku, szybkość uwalniania).  
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Podsumowując, na podstawie wyników badań, omawianych w niniejszej rozprawie, 

można stwierdzić, że zastosowanie kompresji układu pozwala na i) przełamanie ograniczeń 

termodynamicznych trudno-polimeryzujących układów, ii) skrócenie czasu reakcji i znaczne 

zwiększenie jej wydajności, iii) syntezę polimerów „szytych na miarę”, o lepszych, a nawet 

unikalnych parametrach (większe Mn i mała Đ) w porównaniu do polimeryzacji w ciśnieniu 

atmosferycznym, iv) uproszczenie elementów układu reakcyjnego (co ogranicza konieczność 

stosowania toksycznych reagentów).  
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