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Fázové chování glykogen-graft-poly(2-isopropyl-2-oxazolinu) v roztoku- vlevo 
snímek z transmisního elektronového mikroskopu při teplotě nižší než CPT,  

vpravo při teplotě vyšší. Kontrast byl zvýšen přidáním octanu uranylu. 

Fázové chování s pohledu mikroskopického 
CRYO-TEM 
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Biodegradovatelnost 
glykogen-graft-poly(2-
alkyl-2oxazolinů) byla 
ověřena pokusem s 
fluorescenčně 
dansylovými skupinami 
značeným glykogen-graft-
poly(2-methyl-2-
oxazolinem) (GG-PMO-Ds) 
K HepG2 buňkám  (stáří 
32 pasáží) byl přidán 0,6% 
roztok GG-PMO-Ds. Lahve 
se vzorky byly uloženy v 
inkubátoru na třepačce 
pro zajištění 
rovnoměrného přísunu 
glykogenu k buňkám. Z 
roztoků byly postupně 
odebírány vzorky, měřila 
se fluorescence v 
závislosti na době 
inkubace. 
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Nahoře: Závislost intenzity fluorescence na čase. 
Dole: předpokládaný průběh biodegradace. 1) buňky v roztoku obsahujícím 
fluorescenčně značený GG-graft-polyoxazolin, 2) koncentrace se snižuje v 

důsledku  příjmu materiálu buňkami 3) fluorescence opět roste díky 
vylučování fluorescenční značky z buněk 

Biodegradace 

Nižší obsah polyoxazolinu 

Vyšší obsah polyoxazolinu 

ÚVOD 
Poly-(2-alkyl-2-oxazoliny) jsou skupinou polymerů, kterým je věnována velká 
pozornost pro jejich biokompatibilitu, možnost přípravy polymerů v širokém 
rozmezí volitelných  vlastností díky rozmanitosti monomerů a možnost celé řady 
postpolymeračních modifikací. Glykogen je živočišný zásobní polysacharid typický 
vysokým stupněm větvení a kulovým tvarem molekuly. Důležitou vlastností pro 
medicinské využití je velmi pomalá extracelulární biodegradace  sérovými 
amylázami a rychlá degradace intracelulárně.  
Spojením glykogenu a termoresponzivních polyoxazolinů získáváme 
termoresponzivní materiál, který si zachovává částečně hydrofilní charakter i nad 
kritickou teplotou a umožňuje účinnou adhezi buněk. Jeho stavové chování a 
rychlost degradace jsou nastavitelné změnou obsahu, složení a molekulovou 
hmotnosti  polyoxazolinových roubů. Tyto vlastnosti předurčují glykogen-graft-
poly(2-alkyl-2-oxazoliny) k rozsáhlému využití v tkáňovém inženýrství a jako 
injekovatelná depa pro cílenou radioterapii a chemoterapii. 
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Glykogen-graft-poly(2-
alkyl-2-oxazoliny)  byly 

připraveny kationtovou 
polymerací 2-alkyl-2-
oxazolinu za iniciace 

allylbromidem a 
následnou nukleofilní 

substitucí bromu sodnou 
solí glykogenu. 
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GG-polyisopropyloxazolin, M=500, w(ox)=26% 

GG-polyisopropyloxazolin, M=500, w(ox)=41% 

GG-polyisopropyloxazolin, M=5000, w(ox)=64% 

GG-polyisopropyloxazolin, M=5000, w(ox)=44% 

GG-polyisopropyloxazolin, M=5000, w(ox)=26% 

GG-poly(isopropyloxazolin-co-butyloxazolin), M=5000, w(ox)=6% 

GG-poly(isopropyloxazolin-co-butyloxazolin), M=5000, w(ox)=17% 

GG-poly(isopropyloxazolin-co-butyloxazolin), M=5000, w(ox)=16% 

CHARAKTERIZACE 
Fázové chování z pohledu makroskopického- 

měření CPT 

CPT (cloud point temperature) v závislosti na koncentraci. Porovnání různých GG-
graft-poly(2-alkyl-2-oxazolinů).  

Je patrné, že CPT klesá s: 
•rostoucí molární hmotností polyoxazolinového roubu (viz data pro GG-
polyisopropyloxazoliny, M=500 a 5000) 
•s hydrofobicitou alkylových skupin (viz data pro GG-polyisopropyloxazolin 
M=5000 a GG-polyisopropyloxazolin-co-butyloxazolin)  
•s rostoucím obsahem polyoxazolinu 

CPT (cloud 
point 
temperature, 
teplota, při 
které se z 
homogenníh
o roztoku 
začíná srážet  
pevná látka) 
byla měřena 
pro roztoky 
glykogen-
graft-poly(2-
alkyl-2-
oxazolinů) 
různého 
složení, 
obsahu 
polyoxazolin
u a molární 
hmotnosti. 
Rozpouštědl
o: 0,9% 
vodný roztok 
NaCl. 

 

SYNTÉZA 

ZÁVĚR 
Úspěšně jsme připravili a charakterizovali řadu glykogen-graft-poly(2-alkyl-
2-oxazolinů). Při analýze fázového chování v roztoku bylo zjištěno, že největší 
vliv na teplotu fázového přechodu (CPT) má složení a molekulová hmotnost 
polyoxazolinu, naopak obsah polymeru fázové chování příliš nemění. Vliv 
obsahu polymeru je nepřímo úměrný molární hmotnosti polyoxazolinového 
roubu.  
Pokus na HepG2 buňkách potvrdil dobrou biodegradovatelnost, data jsou v 
souladu s navrženým průběhem odbourávání.   
Tyto výsledky potvrzují, že glykogen-graft-poly(2-alkyl-2-oxazoliny) jsou 
slibnými materiály pro biomedicinské využití. 
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