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Problem

 Efekty uboczne terapii:

 ostre (natychmiastowe) – nudności, wymioty, reakcja uczuleniowa, biegunki;

 wczesne – pojawiające się 2-6 tygodni po leczeniu uszkodzenie szpiku 

kostnego, wypadanie włosów, zapalenie błon śluzowych, owrzodzenia błon, 

obniżenie odporności, anemia , osłabienie, spadek wydolności fizycznej, 

bladość, apatia, senność, bóle głowy, zaburzenia koncentracji, drętwienie 

kończyn;

 opóźnione (długoterminowe) – trwałe uszkodzenie nerek, płuc, serca, nerwów, 

słuchu;

 późne (odległe) – uszkodzenie układu rozrodczego, nowotwory wtórne.
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Idea pracy

 Otrzymanie nanocząstki:

 biodegradowalnej

 uniwersalnej pod względem przenoszonego leku

 o dobrych właściwościach kierowania

 o kontrolowanych warunkach uwalniania 

 o niskich kosztach produkcji

 Cel pracy:

 opracowanie procesu otrzymywania nanocząstek  polisacharydowych na drodze samoorganizacji materii; 

 założeniem jest otrzymanie nanocząstek w środowisku wodnym, bez udziału rozpuszczalników 
organicznych. 

 zastosowaniem nanocząstek jest podawanie leków przeciwnowotworowych: 

 ograniczając efekty uboczne zamkniętych leków 

 zwiększając skuteczność terapeutyczną 

 poprzez zwiększenie stężenia leku w zmianie nowotworowej. 

 Teza naukowa rozprawy:

Zmodyfikowane grupami hydrofobowymi łańcuchy polisacharydów w środowisku wodnym tworzą nanocząstki
na drodze samoorganizacji materii. Proces ten może być kontrolowany poprzez rodzaj i ilość 
wprowadzonych grup hydrofobowych.



Rezultaty



Rezultaty

Wyznaczenie LD50

 zastosowanie metody probitowej

 32 myszy, 9 dni obserwacji, stężenie 60, 75 i 90 

mg/kg

 LD50 (4) =83,716 mg/kg, LD50 (9) = 59,014 mg/kg 

LD50 (doxo) 12-15 mg/kg 
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 Metoda charakteryzuje łagodnymi warunkami syntezy.

 Opracowany proces może zostać powiększony do skali przemysłowej.

Patent

Zalety opracowanego sytemu podawania leków :

 rozmiar

 hydrofilowość 

 naturalna powierzchnia

 biodegradacja

 stabilność

 uniwersalność względem przenoszonej 

substancji aktywnej

 dobre kierowanie do guza nowotworowego

 brak „burst efect” – wiązanie kowalencyjne

 możliwość redukcji wiązania substancji 

aktywnej

 pH zależne uwalnianie leku

 możliwość wprowadzenia aktywnych grup 

kierujących.
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