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W nowoczesnej m edycynie polim ery, jako nowy rodzaj m ateriałów inżynierskich,
wypierają w coraz w iększym stopniu tradycyjne nieorganiczne m ateriały. Istotne staje się więc
ciągle doskonalenie znanych m ateriałów , w celu uzyskania m ożliw ie optymalnej biotolerancji
przez organizm y żywe. O kreślają to odpowiednie przepisy prawne, dopuszczające
w prowadzenie w yrobu do stosow ania medycznego.
Biom ateriały polim erow e to zarówno polim ery naturalne, stosowane od wieków, jak
i biostabilne polim ery syntetyczne (odporne na działanie środowiska biologicznego) lub
celowo biodegradow alne z nietoksycznym i produktam i degradacji. Przeznaczone są do
w spółdziałania z system am i biologicznym i i na etapie leczenia graniczą z tkanką pacjenta.
Oczekuje się od nich cechy jakościow ej, zwanej biokom patybilnością, dzięki której mają
możliwość całkowitego scalenia z organizmem, będąc m ateriałem nietoksycznym i nie
m ającym szkodliwego w pływ u na system biologiczny. Ze w zględu na szczególne właściwości
fizykochem iczne i biologiczne stanow ią znakom ity materiał jako implanty, nośniki leków
i horm onów oraz m atryce do zaszczepiania żywych komórek.
Prace badaw cze nad system am i długotrwałego kontrolowanego podaw ania leków to
ostatnio najw ażniejsza dziedzina farmacji. Powolny rozkład polim eru biodegradowalnego
poprzez naturalne szlaki m etaboliczne kontroluje uwalnianie leku. M ateriał polimerowy po
spełnieniu swojej roli pow inien ulec procesowi degradacji w w arunkach organizm u ludzkiego,
a produkty degradacji pow inny być usunięte, bądź zm etabolizow ane przez organizm.
W aplikacjach m edycznych stosowane są m. in. biokom patybilne i biodegradowalne
poliestry alifatyczne - poli(hydroksyalkaniany). Ich właściw ości fizyko-chemiczne są
m odyfikowane na drodze fizycznej lub chemicznej.
Tem atyka recenzowanej pracy wpisuje się w nurt intensywnych badań prowadzonych
właśnie nad m odyfikacją w łaściw ości w ybranych poliestrów na drodze chemicznej.
Pierw szym etapem badań było uzyskanie, w wyniku kontrolowanej degradacji
biopoliestrów, reaktyw nych m akroinicjatorów i m akrom onom erów o kontrolowanej strukturze
chemicznej i m asie m olowej, które w drugim etapie wykorzystano w syntezie
biodegradowalnych i biokom patybilnych materiałów. N ow e biom ateriały, zawierające
segmenty strukturalne pochodzące od biopoliestrów , w ykorzystano do w ytw orzenia podłoży
dla hodowli kom órkow ych i pokrycia protez naczyń krwionośnych.
W yzwanie, które zostało podjęte w recenzowanej rozprawie Pana m gra M ichała
Kwietnia uw ażam za oryginalne. Praca m a istotny wymiar naukow y i praktyczny.

Uwagi ogólne
Przekazana do recenzji praca doktorska jest bardzo obszerna, liczy 140 stron. Jej
struktura, poza w prow adzeniem i wykazem skrótów, obejmuje:
• przegląd literatury,
• cel i zakres pracy,
• om ów ienie w yników badań,
• podsum ow anie i najważniejsze poznawcze w yniki badań,
• część dośw iadczalną
• wykaz literatury.
W ykaz literatury liczy 245 pozycji (w tym dwie w spółautorskie pozycje Doktoranta) i zawiera:
• publikacje zwarte,
• artykuły w czasopism ach i m ateriałach konferencyjnych,
• patenty,
• stronę internetową.
N a podstaw ie cytowanej bogatej literatury, m ożna stwierdzić, że Doktorant zna piśmiennictwo
z zakresu prowadzonej działalności naukowej. Szkoda, że Autor, przy om awianiu wyników
badań, nie podaje odnośników literaturowych do publikacji własnych, które powstały w oparciu
o te badania. W ym ienione publikacje nie są także zawarte w w ykazie literatury, tylko
zam ieszczone po określeniu zakresu pracy.

Om ów ienie pracy
W obszernym przeglądzie literatury interesująco i kom petentnie Doktorant przedstawił
zagadnienia, które m erytorycznie w iążą się z tem atyką pracy doktorskiej, a mianowicie:
• charakterystykę poli(hydroksyalkanianów), będących naturalnym i biopoliestrami,
• m etody badań struktury poli(hydroksyalkanianów), ze szczególnym uwzględnieniem
spektrom etrii mas,
• w łaściw ości
poli(hydroksyalkanianów),
w
tym
stabilność
termiczną,
biodegradow alność i biokom patybilność,
• obszary zastosow ań biopoliestrów ,
• m odyfikacje w łaściw ości fizyko-chem icznych poli(hydroksy-alkanianów) na drodze
fizycznej (m ieszaniny i kom pozyty),
• syntezę analogów naturalnych biopoliestrów - poli([R ,S]-3-hydroksym aślanu
i kopoliestrów .
Przegląd piśm iennictw a stanowi bardzo istotną część pracy doktorskiej. Autor
zaprezentował w niej sw oją wiedzę, jak i sprawność naukową, która w yraża się w dogłębnej
analizie i krytycznym spojrzeniu na wiele zagadnień.
Z doniesień literaturow ych wynikało, że na drodze kontrolowanej degradacji
poli(hydroksyalkanianów ) otrzym uje się oligomery o zdefiniow anych grupach końcowych,
które m ogą być w ykorzystane jako m akroinicjatory lub m akrom onom ery w procesach
polim eryzacji, dając m ożliw ość m odyfikacji właściwości nowych polim erów na etapie syntezy.
Chem iczny charakter grup końcow ych determinuje ich dalsze wykorzystanie. Kontrolowana
degradacja może też prow adzić do obniżenia średniej masy m olowej, której efektem jest
użyteczny produkt. W ten sposób otrzym uje się różne kopolim ery blokowe.
Analiza m erytoryczna danych literaturowych pozw oliła Autorow i rozprawy jasno
sformułować cel pracy, którym było opracowanie nowych, biokom patybilnych, w pełni
biodegradowalnych m ateriałów polim erow ych o kontrolowanej strukturze i założonych
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w łaściw ościach fizyko-chem icznych, zaw ierających segm enty strukturalne, pochodzące od
biopoliestrów z grupy poli(hydroksyalkanianów).
Czytelnem u celow i pracy został podporządkow any bardzo obszerny zakres pracy,
obejmujący opracow anie m etod kontrolowanej degradacji biopoliestrów (na drodze
selektywnej redukcji i kontrolowanej degradacji), syntezę blokow ych poliestrów w oparciu
0 otrzym ane m akroinicjatory i w ykorzystanie otrzym anych oligoestrodioli w reakcji
polikondensacji z dichlorkiem kwasu sebacynowego. Podjęto także próbę wykorzystania
nowych m ateriałów polim erow ych w medycynie.
Zakres przeprow adzonych badań stanowi konsekw entną i pełną realizację
postaw ionego celu pracy.
Część dośw iadczalna pracy, obejm ująca opisy zastosow anych w badaniach poliestrów,
odczynników chem icznych oraz metod analitycznych - m agnetycznego rezonansu jądrow ego,
spektrom etrii mas, chrom atografii żelowej, skaningowej kalorym etrii różnicowej, analizy
term ograw im etrycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej - a także syntezy p o li[R ,S ]-3 hydroksym aślanu, redukcji biopoliestrów , degradacji termicznej indukowanej karboksylanami,
syntezy kopolim erów blokow ych i kondensacji oligoestrodioli z dichlorkiem kwasu
sebacynowego oraz otrzym yw ania podłoży dla hodowli kom órkow ych, została um ieszczona w
sposób nietypow y na końcu dysertacji po om ów ieniu w yników badań. Taki układ pracy
pozw olił na w yraźne w pisanie uzyskanych rezultatów badań w aktualne osiągnięcia w zakresie
modyfikacji biodegradow alnych poliestrów.
Rozdział: „O m ów ienie w yników badań” został podzielony trzy części. Przed każdą
z części D oktorant um iejętnie naw iązuje do dostępnych danych literaturowych i podejmuje
zagadnienia, które uzupełniają i rozw ijają nierozwiązane problemy. Szczególnie rozbudowany
je st podrozdział „M etody kontrolowanej degradacji w ybranych poliestrów alifatycznych”,
obejm ujący kontrolow aną redukcję syntetycznego poliestru - poli([R ,S]-3-hydroksym aślanu)
oraz biopoliestrów - poli(3-hydroksym aślanu-co-4-hydroksym aślanu) i poli(3-hydroksym aślanu-co-3-hydroksyheksanianu)
z
zastosow aniem
borow odorku
litu
oraz
kontrolowaną degradację term iczną poli(3-hydroksym aślanu)-co-4-hydroksym aślanu)
indukowaną karboksy-lanam i. W yniki opracowanej selektywnej kontrolowanej degradacji
biopoliestrów na drodze redukcji z zastosow aniem borow odorku litu jako czynnika
redukującego wskazują, że średnie masy m olowe uzyskanych oligom erów m ożna kontrolować
ilością czynnika redukującego. D ogłębna analiza z w ykorzystaniem spektroskopii
m agnetycznego rezonansu jądrow ego wykazała, że są to liniowe oligoestrodiole, których skład
chem iczny je st zbliżony do składu chem icznego biopoliestru użytego do redukcji. W skazuje to
na wysoką selektywność opracowanej kontrolowanej metody redukcji poliestrów.
Strukturę chem iczną oligom erów na poziom ie m olekularnym zweryfikowano
z w ykorzystaniem spektrom etrii mas z jonizacją m etodą elektrorozpylania. Pozwoliło to na
identyfikację indyw idualnych m akrocząsteczek w m ieszaninie m akrocząsteczek, wchodzących
w skład badanych oligom erów , na podstaw ie określenia struktury chemicznej grup końcowych
1 rozkładu m akrocząsteczek o określonych grupach końcowych. Eksperym ent fragmentacyjny,
z w ykorzystaniem tandem ow ej spektrom etri mas, potw ierdził strukturę indywidualnych
m akrocząsteczek otrzym anych w w yniku redukcji biopoliestrów.
Przeprow adzona dogłębna analiza widm dała bardzo precyzyjną inform ację o strukturze
produktów redukcji biopoliestrów - oligoestroli, zaw ierających term inalne pierwszoi drugorzędow e grupy hydroksylow e w ytw orzone w w yniku statystycznej redukcji grup
estrowych poliestru.
Badania degradacji term icznej biopoliestru, zawierającego w swej strukturze jednostki
konstytucyjne 4-hydroksym aślanow e, dotyczyły w pływu octanu potasu, jako czynnika
indukującego degradację na stabilność termiczną.
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A utor stwierdził, że w prowadzenie soli karboksylowej do środowiska reakcji
um ożliwiło prow adzenie degradacji kopolim eru w znacznie niższej temperaturze niż
tem peratura pirolizy.
A naliza widm jądrow ego rezonansu m agnetycznego nielotnych produktów degradacji
termicznej kopolim eru indukowanej karboksylanam i wykazała, że są to liniowe oligomery
zakończone krotonianow ym i i karboksylanow ym i grupami końcowymi.
W kolejnym etapie badań z wykorzystaniem spektrom etrii mas dla rozróżnienia
liniowych i cyklicznych oligom erów
przeprowadzono selektywną reakcję chemiczną
(estryfikację trim etylosililodiazom etanem ) z liniowymi oligom eram i zaw ierającym i grupę
karboksylową. Obecnie w układzie oligomery cykliczne w w arunkach procesu derywatyzacji
nie uległy reakcji estryfikacji, a analiza widm m asowych produktów wykazała, że w wyniku
degradacji pirolitycznej otrzym ano mieszaninę oligom erów cyklicznych i liniowych. Natom iast
degradacja term iczna, indukow ana karboksylanem, doprow adziła do otrzym ania jednorodnych
oligom erów liniowych.
N astępny rozdział pracy dotyczył syntezy nowych m ateriałów polimerowych,
zaw ierających segm enty strukturalne, pochodzące od biopoliestrów.
A utor dysertacji podjął próbę m odyfikacji właściwości biopoliestrów poprzez syntezę
now ych kopoliestrów na drodze polikondensacji oligoestrodioli o zróżnicow anych średnich
masach m olow ych (z biopoliestru poli(3-hydroksym aślanu-co-3-hydroksyheksanianu)
z dichlorkiem kw asu sebacynowego.
Otrzymano terpoliestry zawierające trzy rodzaje jednostek konstytucyjnych: 3-hydroksym aślanowe, 3-hydroksyheksanianow e oraz pochodzące od kw asu sebacynowego. Dla
potwierdzenia ich składu m olowego i struktury posłużono się techniką magnetycznego
rezonansu jądrow ego. Terpoliestry charakteryzow ały się w yższą stabilnością term iczną niż
wyjściowy biopoliester. W prow adzenie jednostek kwasu sebacynow ego do łańcucha
poliestrowego w płynęło na zw iększenie elastyczności m ateriału oraz obniżenie temperatury
przetwórstwa. W ym aga to jednak wyjaśnienia.
M ając na uw adze, że (T-butyrolakton ulega polim eryzacji wobec aktywnych
karboksylanów lub m akroinicjatorów , uzyskanych na drodze kontrolowanej zasadowej
hydrolizy biopoliestrów zbudow anych z jednostek konstytucyjnych P-hydroksykw asów ,
D oktorant przeprow adził syntezę kopolim erów blokowych w oparciu o makroinicjatory
poli(hydroksyalkanianu) zakończone krotonianowym i i karboksylanow ym i gupami
końcowymi. K opolim ery blokowe, zaw ierające w swej strukturze bloki ataktyczne poli([R ,S]3-hydroksym aślanu) i izotaktyczne bloki poli(3-hydroksym aślanu-co-4-hydroksym aślanu),
charakteryzow ały się zróżnicow aną m asą molową. Techniką jądrow ego rezonansu
m agnetycznego potw ierdzono ich strukturę chemiczną.
K opolim ery blokow e posiadały właściwości term iczne pośrednie pomiędzy
izotaktycznymi biopoliestram i a syntetycznym poli([R ,S]-3-hydroksym aślanem ).
W prow adzenie bloków poli([R ,S ]-3-hydroksym aślanu do kopolim eru powoduje
szybszą degradację kopolim eru blokow ego niż poli(hydroksyalkanianów) o podobnej masie
molowej. D egradacja hydrolityczna blokowych poliestrów zachodzi bowiem w sposób
uprzywilejowany w obszarach am orficznych o m niejszym uporządkow aniu, a więc w blokach
poli([R ,S]-3-hydroksym aślanu).
U zyskane w w yniku syntezy terpoliestry zostały w stępnie przebadane w aspekcie
zastosow ania w nowej gałęzi medycznej - w medycynie regeneracyjnej, jako rusztowania do
hodowli kom órkow ych, a kopolim ery blokowe, zawierające bloki izotaktycznego biopoliestru
i ataktycznego syntetycznego poli([R,S] ]-3-hydroksym aślanu) - jako biodegradowalne,
hem okom patybilne
i w ytrzym ałe powłoki polimerowe do pokryw ania protezy serca,
wykonanej z biom im etycznego poliuretanu lub do uszczelniania protez naczyń krwionośnych

z w łókien poliestrow ych. Przeprow adzone eksperym enty w skazują na zasadność tych
zastosowań.
K onieczne je st jednak przeprow adzenie szczegółow ych badań biologicznych. Materiał
polimerowy, um ieszczony w organizm ie żywym, m a kontakt z komórkam i krwi.
H em okom patybilność je st więc podstaw ow ym warunkiem , kw alifikującym materiał do
dalszych badań nad bezpiecznym użytkowaniem do celów m edycznych, a więc należałoby
przede w szystkim określić w pływ nowego polim eru na param etry pełnej krwi ludzkiej białokrwinkowe i czerw ow okrw inkow e, płytki krwi oraz czas kaolinow o-kefalinowy.

U wagi form alne
Praca przygotow ana je st starannie pod względem stylistycznym i graficznym
z w yjątkiem licznych błędów interpunkcji.
N atom iast tytuł rozpraw y zaw iera niefortunne sform ułow anie „m ateriały polimerowe
oparte o biopoliestry” .
M oje zastrzeżenie budzi sposób przedstawienia w formie „m onolitu” ważnych dla
rozprawy w yników badań w rozdziale 4.3., dotyczących zastosow ań kopolim erów blokowych
i terpoliestrów w obszarze m edycyny. N ie pozwoliło to, na czytelną prezentację i dokładną
analizę rezultatów uzyskanych w obszarach:
• w łaściw ości fizyczne,
• w pływ na fibroblasty,
• inkubacja w płynach fizjologicznych,
• przesiąkliw ość protez.
W yjaśnienia w ym aga inform acja ze str. 113 „średnia liczba m artw ych fibroblastów
...w ynosiła 13,00 ± 2,00 kom órek” . Jaka była całkowita ilość fibroblastów?
N a str. 114 A utor podaje, że „analiza sztucznego osocza, w którym w tem peraturze 37°C
przez 30 dni inkubow ano krążki poliestrowe pokryte badanym i pow łokam i ...n ie wykazała
obecności sygnałów odpow iadającym uw alnianym z pow łok produktom deg rad acji...”. Brak
jest inform acji, dlaczego badanie trw ało 30 dni? Czy to w ystarczający czas na wzrost komórek
i regenerację tkanki?
W spisie literatury nie podano tytułów cytowanych książek.
Przedstaw ione uwagi form alne m ają jednak charakter drugorzędny i nie kwestionują
wyników rozprawy.

Ocena
W moim przekonaniu recenzow ana rozpraw a spełnia wszystkie w ym agania ustawy
o stopniach i tytule naukow ym . A utor zawarł w pracy elem enty now atorskie, w tym:
• opracow anie m etod kontrolowanej degradacji biopoliestrów , pozwalających na
otrzym anie reaktyw nych m akroinicjatorów i m akrom onom erów :
- selektywnej redukcji z zastosowaniem borow odorku litu, jako czynnika
redukującego, w celu uzyskania oligoestrodioli,
- degradacji term icznej biopoliestru indukowanej karboksylanam i, która pozwala
uzyskać liniow e oligom ery z krotonianowym i i karboksylowym i grupami
końcow ym i,
• syntezy now ych m ateriałów polim erow ych o kontrolowanej strukturze molekularnej,
zaw ierających segm enty strukturalne, pochodzące od biopoliestrów , na drodze:
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- polikondensacji oligoestrodioli z poli(3-hydroksym aślanu-co-3-hydroksyheksanianu) z dichlorkiem kw asu sebacynowego w celu otrzym ania terpoliestrów,
- anionowej polim eryzacji (i-butyrolaktonu z w ykorzystaniem makro inicjatorów,
zakończonych grupam i krotonianowym i i karboksylow ym i, otrzym anych w wyniku
degradacji
term icznej
poli(3-hydroksym aślanu-co-4-hydroksym aślanu),
prowadzącej do uzyskania kopolim erów blokow ych, zaw ierających bloki
pochodzące od izotaktycznego biopoliestru i od ataktycznego p o li([R ,S ]-3 hydroksym aślanu).
Spełnione zostały w ym agania merytoryczne:
• aktualność podjętego tematu,
• trafność celu rozpraw y
• szczegółow e m otyw acje badań,
• spełnienie w ym ogów nowatorskich.
• popraw ność m erytoryczna,
• popraw ność m etodologiczna.
Doktorant w ykazał dobrą znajom ość literatury w zakresie podjętego tem atu badań
i now oczesnych technik analitycznych oraz umiejętność przeprow adzenia pracy badawczej
i praw idłow ego w nioskow ania na podstaw ie bardzo bogatego m ateriału doświadczalnego.

W niosek
Oceniając wysoko pracę dysertacyjną Pana m gra inż. M ichała K wietnia wnioskuję
o w yróżnienie i dopuszczenie A utora do dalszych etapów przew odu doktorskiego.

