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Streszczenie. Przedmiotem badañ by³a synteza biokompatybilnych kapsu³ek polimerowych, któ-

re mog³yby spe³niaæ rolê sondy fluorescencyjnej wykorzystywanej jako kontrasty w ¿ywych

komórkach. Otrzymaliœmy nanolipopolimersomy otoczone fluorescencyjn¹ pow³ok¹ z usieciowa-

nego polistyrenu z dodatkiem kumaryny 6. Wykazaliœmy na przyk³adzie barwników (Procion

red, Procion blue, Lucifer yellow), ¿e mo¿liwa jest enkapsulacja hydrofilowych zwi¹zków we

wnêtrzu trwa³ych, polimerowych pêcherzyków. Opracowana przez nas uniwersalna metoda syn-

tezy stabilnych nanokapsu³ek wykorzystuj¹cych nietrwa³e struktury liposomów mo¿e znaleŸæ

szerokie zastosowanie w diagnostyce medycznej do transportu wielu substancji aktywnych oraz

monitorowania ich lokalizacji w komórkach.

NANOLIPOPOLYMERSOMES WITH A FLUORESCENT WALL AS IMAGING AGENTS

IN MEDICAL DIAGNOSTICS

Summary. In our research we synthesized biocompatible probes for developing a stable macro-

molecule imaging system using nanolipopolymersomes in living cells. We prepared polymer

vesicles with a fluorescent wall surrounded by an outer phospholipids shell suitable for dual

detection (spectrophotometric and fluorescence). We developed highly fluorescent coumarinated

poly(styrene-co-divinylbenzene) capsules with encapsulated hydrophilic dyes (Procion Red, Pro-

cion blue, Lucifer yellow). Our method of synthesis novel fluorescent hybrid materials can help in

medical diagnostics, which can be uses in studies of the transport routs in living cells.

1. BADANIA

Synteza nanolipopolimersomów[1]

Struktury nietrwa³ych liposomów, otrzyma-

nych z amfifliowych fosfolipidów DMPC

(1,2-dimyristoyl-sn-glicero-3-fosfocholina), zosta-

³y przez nas wykorzystane jako templaty – ska-

foldy, do syntezy polimerowych nanopêche-

rzyków. Synteza polimerowych nanokapsu³ek

wykorzystuj¹ca liposomy polega³a na nasyce-

niu dwuwarstwy lipidowej (utworzonej z acy-

lowych ³añcuchów wêgla fosfolipidów) przez

monomery hydrofobowe: styren, diwinylo-

benzen oraz kumarynê 6. Schemat reakcji zos-

ta³ przedstawiony na rysunku 1.

2. CEL BADAÑ

Celem badañ by³o otrzymanie biokompaty-

bilnej polimerowej sondy fluorescencyjnej

przenikaj¹cej przez membrany ¿ywych komó-

rek.

Obrazy rejestruj¹ce wielkoœæ otrzymanych

polimerowych kapsu³ek przedstawione na

Rys. 2 (A, B) zosta³y wykonane metodami:

SEM (scanning electron microscopy) oraz TEM

(transmission electron microscopy). Dodatkowe

wyniki pomiarów œrednic i ³adunku powierz-

chniowego nanolipopolimersomów wykonane

za pomoc¹ PCS (photon correlation spectroscopy)

przeprowadzone w zawiesinie wodnej, przed-

stawione s¹ na Rys. 2 (C, D).
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Otrzymane kapsu³ki mia³y œrednice w za-

kresie 200 ¸ 250 nm (± SD = 30 nm, n = 100).

Obrazy TEM i SEM wykaza³y sferyczny kszta³t

polimerowych kapsu³ek.

Doœwiadczenia przeprowadzone z enkap-

sulacj¹ barwników hydrofilowych (Procion

Red, Procion Blue, Lucifer yellow) potwierdzi-

³y pêcherzykow¹ strukturê syntezowanych

nanolipopolimersomów wype³nionych wod-

nym roztworem barwników i otoczonych poli-

merow¹ warstw¹ zawieraj¹c¹ kumarynê 6.

Wyniki przeprowadzonych analiz umieszczo-

ne s¹ na rysunku 3.

Polimerowe kapsu³ki z enkapsulowanymi

chromoforami wykazywa³y charakterystyczn¹
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Rys. 1. Schemat reakcji otrzymywania nanolipopolimer-

somów z utworzon¹ pow³ok¹ z usieciowanego polimeru

z udzia³em kumaryny 6.

Rys. 2. Obrazy nanolipopolimersomów wykonane tech-

nik¹ AFM i SEM: (A) wytr¹cone metanolem po rozpusz-

czeniu zewnêtrznej warstwy lipidów, (B) wysuszona

próbka pobrana z zawiesiny wodnej, (C) œrednica hydro-

dynamiczna polimerowych kapsu³ek z zewnêtrzn¹ war-

stw¹ lipidow¹ wyznaczon¹ metod¹ PCS, (D) Wartoœæ

potencja³u-zeta polimerowych kapsu³ek zawieszonych

wwodnym roztworze NaCl (1, 0 · 10-3 M) przed i po usu-

niêciu lipidowej otoczki za pomoc¹ metanolu.



dla barwników absorbancjê: Procion blue

(lmax.Abs = 595 nm), Procion red (lmax.Abs =

538 nm), Lucifer yellow (lEx = 400 nm, lEm =

518 nm). Po usuniêciu zewnêtrznej warstwy

lipidów (w wyniku ich rozpuszczenia w meta-

nolu), polimerowe kapsu³ki uleg³y sedymenta-

cji (wytr¹ceniu) w skutek utraty ³adunku po-

wierzchniowego, lecz zachowa³y swoj¹ barwê

pochodz¹c¹ od enkapsulowanych zwi¹zków.

Fluorescencyjne w³asnoœci wytworzonej

otoczki polimerowej z poli(styrenu-co-diwiny-

lobenzenu) i kumaryny 6 zosta³y przedstawio-

ne na rysunku 4.

Pod wp³ywem promieniowania UV (l = 310

nm) nast¹pi³a polimeryzacja rodnikowa mono-

merów, a syntezowany poli(styren-co-diwiny-

lobenzen) z inkorporowanym chromoforem –

kumaryn¹ 6 wytworzy³ trwa³¹, fluorescencyj-

n¹ otoczkê w dwuwarstwie lipidowej. W tych

warunkach moleku³y kumaryny 6 ulegaj¹

dimeryzacji, a polimerowe kapsu³ki zachowa³y

charakterystyczn¹ dla kumaryny fluorescencjê

(lAbs = 443 nm, lEm = 505 nm w etanolu). Ponie-

wa¿ kumaryna 6 jest zwi¹zana z polimerem

mobilnoœæ jej cz¹steczek jest zahamowana

w skutek wzrostu lepkoœci otoczenia. Wp³ywa

to na wartoœæ polaryzacji moleku³ kumaryny

powoduj¹c ich anizotropiê. Kumaryna 6 ulega

wiêc zwi¹zaniu w usieciowanej warstwie po-

li(styrenu-co-diwinylobenzenu), a w wyniku

reakcji fotochemicznej (podczas naœwietlania

UV l = 310 nm) tworzy siê mostek cyklobutylo-

wy miêdzy dwiema cz¹steczkami kumarny.

Badania przeprowadzone metod¹ 13C CP/MAS

NMR potwierdzi³y powstanie polistyreno-

wych kapsu³ek (Rys. 5).
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Rys. 3. Ilustracja enkapsulacji w nanolipopolimersomach

hydrofilowych barwników: A) Procion red + Procion

blue, B) Procion red + Lucifer yellow, C) Procion blue w

kapsu³kach zawieraj¹cych kumarynê 6 w warstwie poli-

merowej usieciowanego polistyrenu, D) Puste polimero-

we kapsu³ki posiadaj¹ce kumarynê 6 w warstwie usiecio-

wanego polistyrenu. Pomiary absorbancji zosta³y wyko-

nane na spektrofotometrze UV-vis Specord S600 (Analy-

tic Jena, Germany)

Rys. 4. Znormalizowane wykresy widm emisyjnych

przedstawiaj¹ce intensywnoœæ fluorescencji (I) przy ró¿-

nej d³ugoœci wzbudzenia lEx = (330 nm, 370 nm, 400

nm) dla kumaryny 6 w dwuwarstwie liposomów przed

(ró¿owe kropki) i po (czerwona linia) naœwietlaniu pro-

mieniowaniem UV (310 nm) w utworzonej warstwie po-

limerowej. (D) Widmo fluorescencyjne barwnika Lucifer

yellow rozpuszczonego w metanolu oraz enkapsulowane-

go w pêcherzykach polimerowych. Do badañ wykorzysta-

no Fluorolog (HORIBA, Jobin Yvon, Japan).



Na rysunku 5. przedstawione jest widmo

spektroskopowe polimerowych kapsu³ek, na

którym przesuniêcia chemiczne odpowiadaj¹

kolejno: 146 ppm (czwartorzêdowy atom wêg-

la), 127 ppm (protonowany wêgiel aromatycz-

ny), 40 ppm (alifatyczny –CH). Szeroki sygna³

grup (–CH2) w zakresie 40÷50 ppm œwiadczy

o heterogenicznoœci próbki. Sygna³ usieciowa-

nego wêgla (–CH2) przy 46 ppm nie zosta³

wyró¿niony spoœród sygna³ów wêgla (–CH)

i (–CH2) wystêpuj¹cych w ³añcuchu polimeru.

Sygna³ przy 27 ppm sugeruje obecnoœæ acylo-

wych ³añcuchów wêgla fosfolipidów (DMPC),

które pozosta³y w wewnêtrznej warstwie poli-

merowych kapsu³ek.

3. BADANIA BIOLOGICZNE

Doœwiadczenia przeprowadzone in vitro na

liniach komórkowych typu HeLa oraz badania

cytologiczne wykaza³y brak toksycznoœci poli-

merowych kapsu³ek posiadaj¹cych neutraln¹

pow³okê z usieciowanego polistyrenu o na-

no-metrycznej gruboœci. Ponadto, otrzymane

fluorescencyjne obiekty ³atwo przenikaj¹ce

przez b³ony komórkowe s¹ dobrze widoczne

w ¿ywych komórkach, gromadz¹c siê w okoli-

cach j¹der (Rys. 6).

4. WNIOSKI

Opracowaliœmy uniwersaln¹ metodê synte-

zy polimerowych nanokapsu³ek posiadaj¹cych

fluorescencyjn¹ pow³okê z usieciowanego po-

listyrenu zawieraj¹cego kumarynê 6. Otrzyma-

ne struktury hybrydowe umo¿liwiaj¹ enkap-

sulacjê zwi¹zków hydrofilowych zachowuj¹c

ich pierwotne w³asnoœci. Przeprowadzone ba-

dania in vitro wykaza³y mo¿liwoœæ zastosowañ

nanopêcherzyków polimerowych jako bez-

piecznych noœników potencjalnych œrodków

czynnych farmakologicznie, ³atwych do moni-

torowania w diagnostyce medycznej.
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Rys. 5. Widmo spektroskopowe 13C CP/MAS NMR poli-

merowych kapsu³ek z pow³ok¹ zawieraj¹ca kumarynê 6

i poli(styren-co-diwinylobenzen).

Rys. 6. Mikroskopowe obserwacje komórek HeLa z fluorescencyjnymi polimerowymi kapsu³kami.


