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ВСТУП
Протягом останніх десятиріч велика увага приділяється розробленню нових

методів, оптимізації умов синтезу та властивостей композиційних

металонаповнених полімерів, що є передумовою створення нових матеріалів з

унікальними властивостями для різних галузей застосування [1-4]. Особливо це

стосується композиційних металонаповнених полімерних гідрогелів [5-7].

Унікальність таких матеріалів полягає в поєднанні властивостей як полімерної

матриці – сорбція низькомолекулярних речовин, у т. ч. і лікарських засобів,

здатність до набрякання в розчинниках, утримування значної кількості води,

перебуваючи при цьому у високоеластичному стані. Залежно від природи металу

композиційний гідрогель може набувати електропровідних, магнітних та

антибактеріальних властивостей, що значно розширює області його використання.

Композиційні металогідрогелі з антибактеріальними та фунгінальними

властивостями є ідеальнимии матеріалами в медичній галузі для створення

пов’язок для лікування ран, опіків, різного роду виразок, у тому числі трофічних

виразок нижніх кінцівок [8-10]. Хронічними захворюваннями вен на даний час

страждає понад 35% працездатного населення і понад 50% населення пенсійного

віку. У всіх випадках виразки входять у групу ризику розвитку раневої інфекції.

Лікування трофічних виразок нижніх кінцівок є тривалим в часі і часто

відбувається з ускладненнями. Традиційна ватно-марлева пов’язка забезпечує

лише надійний механічний захист, але, поглинаючи лімфу, яка витікає з рани, вона

стає середовищем для патогенної мікрофлори. Тому, для профілактики гнійно-

запальних ускладнень доцільно використовувати пов’язки з антимікробною дією

[11]. Одним із перспективних методів лікування трофічних виразок нижніх

кінцівок вбачається покривання їх (з метою запобігання рецидивів та розвитку

раневої інфекції) сорбційноздатними гідрогелевими плівковими матеріалами з

антибактеріальними властивостями та поєднанням терапії медичними

препаратами [10]. Головна проблема, яка виникає під час створення таких

матеріалів полягає у виборі оптимальних способів введення наповнювача у

полімерну матрицю та формування плівкового виробу. Саме від сособу

наповнення залежать величина та характер розподілу частинок наповнювача в

об'ємі композиту, а, отже, його структура та властивості.
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1. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ І ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сучасна тактика лікування трофічних виразок нижніх кінцівок передбачає

комбінацію різних методів консервативного лікування й оперативних втручань.

За даними дослідників, за адекватного лікування, у 50% випадків трофічних

виразок спостерігається відносно швидке закриття дефекту впродовж

найближчих 4 місяців, у 20% виразки залишаються відкритими впродовж 2

років, а у 8% хворих ознак епітелізації дефектів шкіри не спостерігають

протягом п’яти років [12, 13]. Це свідчить про високу актуальність

проблематики лікування венозних виразок і створює необхідність пошуку і

впровадження нових методик терапії. Більшість трофічних венозних виразок

характеризується високим ступенем бактерійної колонізації з високою

ймовірністю розвитку раневої інфекції, тому, на думку багатьох дослідників,

важливою умовою, необхідною для закриття трофічних виразок і запобігання їх

рецидивів, є застосування адекватної системної та місцевої терапії

антибіотиками й антисептичними препаратами в поєднанні з адекватною

компресією нижньої кінцівки [14] .

На сучасному етапі для вирішення проблеми широко використовують

срібло. Відомий спосіб лікування, який полягає у тимчасовому закритті ран із

використанням ліофілізованих ксенодермотрансплантатів, що містять срібло, як

антисептичний засіб [15]. Проте недоліком цього способу лікування є труднощі

у його використанні, оскільки він характеризується технологічними

проблемами виготовлення ксенодермотрансплантатів. Одним із способів

місцевого лікування трофічних виразок є застосування срібла у мазях чи

лініментах [16]. Однак такий спосіб лікування є надто тривалим у часі. Окрім

цього, при застосуванні мазей чи лініментів, які містять срібло, спостерігається

низька їх осмотична та сорбційна здатність. Недоліками лікування із

застосуванням традиційних пов'язок з антисептиками є нерівномірне

проникнення в тканини ранової поверхні, накопичення виділень, погане

проникнення кисню в тканини, травматизація і больові відчуття пацієнта під

час заміни пов'язок. Попередніми дослідженнями встановлена перспективність
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використання під час лікування трофічних виразок сріблонаповнених плівкових

гідрогелевих виробів на основі кополімерів полівінілпіролідону (ПВП) з 2-

гідроксіетилметакрилатом (ГЕМА) [10].

Найбільш поширеними методами одержання таких матеріалів є

полімеризаційне наповнення порошками металів [17] та осадження частинок

металу безпосередньо в порах полімерної матриці [18]. Однак, наповнення

порошками не завжди дає бажаного результату з технологічної точки зору. Під

час змішування компонентів композиції досягнення рівномірного розподілу

частинок металу в гідрогелі не завжди є можливим через їх обмежену

сумісність, а також можливість седиментації, яка викликає неоднорідність

властивостей композиту. Тому, в деяких випадках для отримання гомогенних

композитів синтез частинок металічного наповнювача доцільно здійснювати

безпосередньо в матриці полімеру. В таких композитах полімерна матриця

відіграє роль реактора для синтезу металічних частинок [19]. Однак наповнення

відновленням йонів металів в сітці полімерної матриці потребує використання

великих кількостей розчинів окисника та відновника, що вимагає додаткової

стадії їх регенерації та супроводжується перевитратою реагентів. Крім того,

даний метод, як і інші, існуючі на даний час методи одержання

металонаповнених полімерів, є, як мінімум, двостадійним і містить стадію

синтезу полімерної матриці та стадію одержання частинок металу-

наповнювача.

На ефективність технології виготовлення гідрогелевих плівкових виробів

медичного призначення впливає також вибір методу їх формування. На даний

час найбільш поширеними як в Україні, так і за кордоном, є методи одержання

гідрогелевих плівоку у формі між двома скляними [20] або тефлоновими

пластинами [21], поливу на скляну або іншу поверхню [22] та мокання [23].

Найпростішими з технологічної точки зору є полив та мокання, оскільки ці

методи прості у виконанні та не потребують складного апаратурного

оформлення. Проте, формуванням покриття поливом важко отримати плівки

заданої товщини з якісною поверхнею. Моканням можливо одержати
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ультратонкі плівки, але існує проблема в отриманні виробу однакової товщини.

Для плівок, виготовлених у формах, характерна підвищена якість поверхні та

відсутність різнотовщинності. Однак, в даному випадку виникають труднощі у

заповненні форми композицією без повітряних включень, що ускладнюється із

підвищенням в’язкості композицій, а також із збільшенням розмірів форми та

зменшенням відстані між її стінками, тобто із зменшенням товщини плівки.

Таким чином, відсутність на даний час простої високопродуктивної

технології одержання гідрогелевих сріблонаповнених плівкових виробів

медичного призначення обумовлює необхідність проведення досліджень в

цьому напрямку.
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2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Як матрицю для наповнення сріблом вибрано рідкоструктуровані

полімерні гідрогелі, які одержуються радикальною полімеризацією

метакрилових естерів гліколів в присутності полівінілпіролідону. Для

полімеризації використовували: 2-гідроксіетилметакрилат (Sigma Chemical Co),

очищений та перегнаний у вакуумі (залишковий тиск 130 Н/м2,  Tкип.= 351K);

полівінілпіролідон (AppliChem GmbH) високої очистки з ММ 12000 перед

використанням сушили при 338 K у вакуумі 2-3 год; як ініціатор полімеризації

– пероксид бензоїлу (ПБ), очищений перекристалізацією з спирту-ректифікату,

аргентуму нітрат використовували марки ч.д.а.

Полімеризацію здійснювали за початкової температури Т0=25 ºС (ініціатор

– ПБ+FeSO4) та Т0=50 ºС (ініціатор – ПБ). Готували компоненти полімер-

мономерної композиції ГЕМА та ПВП (ПМК) з ініціатором та окисно-відновну

систему (ОВС) – водний розчин окисника (AgNO3) з відновником (С2Н5ОН) з

додаванням необхідної кількості FeSO4. ПМК та ОВС з FeSO4 перед

змішуванням окремо термостатували за необхідної початкової температури

полімеризації. Змішування приготовлених термостатованих компонентів

здійснювали в умовах інтенсивного перемішування у наступному порядку:

- змішували розчини ГЕМА з ПВП та ГЕМА з ПБ з одержанням ПМК,

- змішували розчини окисника з/без FeSO4 та відновника з одержанням

ОВС,

- змішували ПМК з ОВС.

Відновлення металів за даною методикою відбувається внаслідок тепла

екзотермічної реакції полімеризації. Після формування зразки

металонаповнених композитів промивали у дистильованій воді з метою

видалення непрореагованих ГЕМА, ПВП, окисника та відновника, а також

продуктів реакції відновлення.

Зміну температури реакційного середовища досліджували

термометричним методом за розробленою методикою [24]. Об’єм реакційної

маси для всіх дослідів був однаковий і становив 5 см3. Зміну температури
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реакційного середовища фіксували термопарою з наступною фіксацією показів

за допомогою програмного продукту TEMPer V24.1, у вигляді кривих

залежності Т= f(τ) (рис. 2.1.).

На термометричних кривих виділяли

характерні параметри, які відпові-

дають часу початку гелеутворення

(τп.г.=Т0+5,6ºС), часу досягнення

максимальної температури екзотермії

(τmax.t.), області гель-ефекту (τо.г.=

Т0+14,5ºС), початковій температурі

полімеризації (T0) та максимальній

температурі екзотермії (Tmax). Рис. 2.1. Параметри гель-ефекту

Електронно-мікроскопічні дослідження здійснювали з використанням

растрового електронного мікроскопу-мікроаналізатора РЕММА-102-02.

Рентгенографічні дослідження здійснювали на дифрактометрі ДРОН-4-07.

Деформаційно-пружні характеристики рівноважнонабряклих гідрогелевих

зразків – число твердості (Н, МПа), число пластичності (Р, %), число пружності

(Е, %) – визначали на твердомірі ТШР-320 за методиками, описаними у [25]

вимірюванням різниці між глибиною занурення в зразок індентора під дією

попереднього та загального навантаження. Водовміст (W, %) визначали

ваговим методом за різницею маси сухого та набряклого до рівноважного стану

зразків, коефіцієнт набрякання (k) – за зміною розмірів сухого та набряклого

зразків.

Бактерицидні та антифунгальні властивості зразків досліджували на тест-

культурах бактерій Escherichia coli (Е. соlі), Staphylococcus aureus (S. aureus),

Staphylococcus epidermidis (S. еpidermidis), Streptococcus viridans (S. viridans) і

диплоїдного грибка Candida albicans (С. albicans) за стандартною методикою

дифузії діючої речовини в агар на твердому поживному середовищі (м’ясо-

пептонний агар – Е. соlі, жовтково-сольовий агар Чистовича – для стафілококів,

5% кров’яний агар – стрептококів, агаризоване середовище Сабуро – для
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грибів). Як посівний матеріал використовували 16-24-годинні агарові культури,

доведені до густини 3,0×108 КУО/см3, що при візуальному контролі відповідає

стандарту мутності 1,0 за McFarland. Визначали діаметр зон затримки росту

мікроорганізмів навколо пластин, враховуючи діаметр самих пластин. Зразки

композитів використовували у формі плівкових виробів 20×20 мм та товщиною

1мм.
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3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Очевидно, що ефективність антибактеріальної активності срібла буде

збережена після імпрегнування його на плівкових гідрогелевих матеріалах, що,

водночас, дасть можливість досягнути кращого клінічного ефекту із

скороченням термінів лікування та зменшити його вартість.

Від технології одержання металонаповненого гідрогелю, а саме, від

вибраних способів одержання частинок наповнювача та синтезу полімерної

матриці у значній мірі залежать структура і властивості кінцевого виробу. Крім

того, важливе значення має вибір методу формування плівкового виробу, як

гідрогелевої медичної пов’язки.

Під час аналізу наукових джерел не виявлено конкретного домінуючого

методу отримання частинок металевого наповнювача, проте, спостерігається

значна перевага хімічних методів перед фізичними, а саме, хімічне відновлення

в розчинах. Процес здійснюють у присутності відновників різного типу. У

випадку срібла це формалін, гіпофосфіти калію та натрію, борогідрид натрію,

гідразинборан. Використання токсичних відновників під час наповнення

гідрогелів хімічним відновленням металів, є суттєвим недоліком, що в значній

мірі обмежує їх застосування, особливо, у біомедичній галузі. Залежно від умов

та природи окисно-відновної системи температура відновлення складає 60-140

ºС [26].

Більшої уваги заслуговують способи хімічного синтезу металевих

частинок без застосування додаткових відновників, коли роль відновника

відіграють розчинник, мономер або полімер [27, 28, 29]. Тому, на основі аналізу

попередніх досліджень [29], враховуючи медичне призначення

сріблонаповненого гідрогелю, осадження срібла здійснювали з його нітрату у

водно-етанольному розчині. Реакція відновлення інтенсивно відбувається за

температури 70 ºС [29] за наступною реакцією:

2AgNO3 + C2H5OH → 2Ag↓ + 2HNO3 + CH3СН=O
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Попередніми дослідженнями доведено можливість одержання

металонаповнених гідрогелів на основі кополімерів ГЕМА з ПВП методом

полімеризації з одночасним осадженням металу [24]. Передумовою здійснення

даного методу у випадку одержання сріблонаповнених гідрогелів є висока

реакційна здатність ГЕМА-ПВП композицій, можливість здійснення

полімеризації у присутності розчинника з досягненням високої пористості

полімерної матриці, яка забезпечує виведення продуктів реакції відновлення з

об’єму композиту, а також екзотермічні ефекти полімеризації, тепло від яких

можна використати для створення необхідних температурних умов відновлення

Ag+.

3.1. Термометричні дослідження полімеризації

Звичайно, що технологічні особливості одержання полімерів (вихідний

склад композиції, тривалість та температура процесу) залежать від кінетичних

закономірностей полімеризації. Особливо важливим є вивчення

закономірностей полімеризації, яка відбувається одночасно з хімічним

осадженням металів та встановлення взаємного впливу двох різних за

природою хімічних процесів. Однак, через багатокомпонентність вихідної

реакційної композиції, присутність у реакційній системі прекурсорів та

продуктів реакції відновлення конкретне визначення кінетичних параметрів

полімеризації є утрудненим. Водночас полімеризація ГЕМА в присутності ПВП

відбувається за радикальним механізмом через стадію утворення комплексу з

перенесенням заряду (КПЗ) [30] і є процесом екзотермічним – відбувається з

гель-ефектом, що викликає саморозігрівання системи [31]. Беручи до уваги

наявність тепловиділення під час екзотермічної реакції полімеризації, для

оцінки кінетичних закономірностей кополімеризації ГЕМА з ПВП була

розроблена методика на основі термометричного методу [24]. На отриманих

термометричних кривих були виділені характерні параметри, які відповідають

часу початку гелеутворення (τп.г.), часу досягнення максимальної температури

екзотермії (τТ.), тривалості гель-ефекту (τг.), початковій температурі

полімеризації (T0) та максимальній температурі екзотермії (Tmax).
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Як ініціатор полімеризації використовували ініціатор радикального типу –

пероксид бензоїлу (ПБ), вибір якого обумовлений його широким

використанням для синтезу ГЕМА-ПВП кополімерів [31]. Пероксид бензоїлу є

ініціатором "гарячого отвердження" і використовується за температур 80-900С.

Однак, встановлено, що у випадку ГЕМА-ПВП композицій полімеризація в

присутності ПБ відбувається з високою швидкістю вже за температури 50°С з

Tmax=96°С, яка досягається через 35 хв з τг.=36 хв (рис. 3.1, а). Тому за

початкову температуру полімеризації для наступних досліджень прийнято

Т0=50°С.

а                                  б

Рис.3.1. Залежність максимальної температури екзотермії, Тмакс (1), часу

досягнення максимальної температури екзотермії, τmax.t. (2) та тривалості гель-

ефекту, τг. (3) від:

а – початкової температури (ГЕМА:ПВП:Н2О=80:20:25 мас.ч.; [ПБ]=0,3 мас.%);

б – концентрації ініціатора ПБ (ГЕМА:ПВП:Н2О=80:20:10 мас.ч.; Т0=50ºС);

Концентрацію ПБ під час досліджень змінювали в межах 0,1÷0,5 мас.%. За

початкової температури 50°С та вмісту ініціатора 0,1 мас.% проце

характеризується тривалим індукційним періодом з наступним гель-ефектом,

який проявляється через 67 хв (рис. 3.1., б). Максимальна температура

екзотермії в даному випадку досягається через 86 хв і становить 116,80С. При

збільшенні концентрації ініціатора Тмакс зростає із зменшенням τТ. Значно

скорочується і час настання гель-ефекту. Із збільшенням концентрації ПБ до 0,3
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мас.% досягається мінімальний час τТ, який із подальшим зростанням [ПБ]

змінюється незначно, що обумовлює використання концентрації [ПБ] = 0,3

мас.%. На основі результатів попередніх робіт [32] для досліджень вибрано

композицію складу ГЕМА:ПВП=90÷70:10÷30 мас.ч. з використанням 10÷100

мас.ч. розчинника (Н2О).  Необхідність присутності розчинника у вихідній

композиції обумовлена розчиненням у ньому прекурсорів відновлення.

Зменшення концентрації мономеру внаслідок розведення композиції

розчинником закономірно спричинює падіння початкової швидкості

полімеризації, про що свідчить зростання часу досягнення Тмакс із значним її

зменшенням (рис. 3.2,а).

а                                б

Рис.3.2. Залежність максимальної температури екзотермії, Тмакс (1), часу

досягнення максимальної температури екзотермії, τmax.t. (2) та тривалості гель-

ефекту, τг. (3) від:

а – вмісту розчинника Н2О (ГЕМА:ПВП=80:20 мас.ч.; [ПБ]=0,3 мас.%; Т0=50ºС)

б – вмісту ПВП у вихідній композиції (К:Р=4:1 мас.ч.; Р - EtOH:Н2О=1:3 мас.%;

[AgNO3] = 0,22 моль/л; [ПБ]=0,3 мас.%; Т0=50ºС)

Збільшення вмісту розчинника від 10 мас.ч. до 100 мас.ч. викликає

пониження Тмакс від 121ºС до 70ºС, а τТ.max., відповідно, з 22 хв до 54 хв.

Водночас, необхідно відмітити, що тривалість гель-ефекту при цьому

змінюється лише на 9хв. Встановлено, що присутність навіть невеликого вмісту

прекурсорів відновлення у вихідній композиції чинить вплив на швидкість
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перебігу процесу полімероутворення – одночасне здійснення реакцій хімічного

відновлення металу та полімеризації викликає зменшення Тмакс та зростання

τп.г., τТ, τг. (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Вплив процесу хімічного відновлення металу на параметри гель-ефекту

полімеризації ПВП-ГЕМА композицій (ГЕМА:ПВП: Р=80:20:25 мас.ч.,

[ПБ]=0,3 мас.%, Т0=50°С)

№ [AgNO3],

моль/л

Розчинник (Р) τп.г.,

хв

τТ,

хв

τг.,

хв

Тмакс,

ºС

1 - Н2О 16 34 28 97

2* 0,22 EtOH+Н2О 20 36 28 90

4* 1,10 EtOH+Н2О 22 40 27 88

EtOH:Н2О=1:3 мас.%

Можливо підвищення тривалості τп.г., τТ., τг. та зменшення Тмакс повʼязано із

стеричними чинниками через зростання у реакційному середовищі кількості

іонів Ag+, які блокують активні центри ПВП, перешкоджаючи утворенню КПЗ

між ПВП та ГЕМА.

На швидкість полімеризації значний вплив чинить склад полімер-

мономерної суміші − зі збільшенням у композиції вмісту ПВП зростає її

полімеризаційна здатність про що свідчить скорочення часу настання

екзотермії та тривалості гель-ефекту (рис. 3.2, б). Водночас спостерігається

зменшення Тмакс, що можна пояснити зменшенням вмісту у вихідній композиції

мономеру, кількість подвійних зв’язків якого і впливає на інтенсивність

екзотермії.

Підвищення початкової температури полімеризації звичайно сприяє

зростанню швидкості процесів полімероутворення, максимальної температури

екзотермії, а отже і швидкості металовідновлення. Однак, через високу

швидкість тепловиділення та погану теплопровідність полімеру відбувається

теплове розширення та виникнення внутрішніх напружень, що є причиною

появи тріщин в об’ємі зразка [24]. Одним із методів здійснення полімеризації
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ПВП-ГЕМА композицій за низьких температур є полімеризація в присутності

FeSO4 [25]. Під дією йонів металів змінного ступеня окиснення процес

відбувається з високою швидкістю за кімнатної температури, на повітрі і

завершується через 5-30хв. Дослідженнями кінетики кополімеризації ПВП з

ГЕМА в присутності йонів металів змінного ступеня окиснення встановлено,

що процес відбувається за йон-радикальним механізмом з чітко вираженим

гель-ефектом та мінімальним індукційним періодом [32]. Результати

термометричних досліджень (рис. 3.3, крива 1), підтверджують екзотермічну

природу полімеризації ПВП-ГЕМА композицій під дією Fe2+.

Рис. 3.3. Вплив природи ініціювальної системи на Тмакс полімеризації

(ГЕМА:ПВП:Н2О=80:20:10 (мас.ч.), Т0=25°С, [FeSO4]=0,01 мас.%, [ПБ]=0,3

мас.%): 1 – FeSO4; 2 – ПБ (Т0=50°С); 3 – FeSO4 + ПБ; 4 – FeSO4 + ПБ +

EtOH+AgNO3

Однак максимальна температура екзотермії становить 520С і є не

достатньою для інтенсивного відновлення Ag+, хоча і наступає через 10 хв, а

полімеризація відбувається без індукційного періоду. Водночас попередніми

дослідженнями встановлена можливість полімеризації ПВП-ГЕМА композицій

за кімнатної температури в присутності комбінованої ініціювальної системи

FeSO4 - ПБ [34]. Встановлено (рис.3.3, крива 2), що полімеризація ГЕМА в

присутності ПВП під дією ПБ за температури 500С характеризується

максимальною температурою екзотермії 1180С, яка наступає через 27 хв від її
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початку. Використанням комбінованої ініціюювальної системи FeSO4+ПБ для

полімеризації ГЕМА-ПВП композицій досягнуто Тмакс=830С за, порівняно,

короткий проміжок часу 33 хв та в умовах початкової кімнатної температури

(рис.3.3, крива 3). Отриманий ефект використано для полімеризації ГЕМА-ПВП

композиції у присутності окисно-відновної системи EtOH+AgNO3 (рис. 3.3.,

крива 4). Максимальна температура екзотермії в цьому випадку становить 800С.

Термометричними дослідженнями встановлено, що температурні умови,

необхідні для хімічного відновлення Ag+, досягаються за рахунок тепла, яке

виділяється під час екзотермічної реакції полімеризації. Використання

комбінованої ініціювальної системи FeSO4-ПБ дає можливість здійснювати

процес одержання композитів за кімнатної температури, на повітрі.

3.2. Вплив процесу хімічного відновлення срібла на формування структури

композиційних кополімерів ПВП-ГЕМА

Як показали результати дослідження полімеризації композицій ПВП з

ГЕМА, яка відбувається з одночасним хімічним відновленням металів, перебіг

двох хімічних процесів різної природи обумовлює взаємний вплив на

швидкість даних реакцій. Крім впливу на швидкість полімеризації, відновлення

металу, безперечно, вплине і на формування структури полімерної матриці і,

відповідно, на властивості металонаповненого гідрогелю.

З метою підтвердження перебігу реакції з передачею кінетичного ланцюга

на макромолекулу ПВП і утворення прищепленого кополімеру під час

полімеризації ГЕМА в присутності ПВП з одночасним хімічним відновленням

срібла були отримані і проаналізовані ІЧ спектри ПВП, металонаповненого

кополімеру ПВП з ГЕМА та металонаповненого кополімеру ПВП з ГЕМА,

екстрагованого водою до повного видалення непрореагованого ПВП. ІЧ спектр

ПВП характеризується смугами поглинання в області 650 см-1, 1320 см-1, 1415

см-1, 1480 см-1. По місцю приєднання піролідонового кільця до вуглецевого

ланцюга відбувається відтягування електронної густини на електрофільний

атом азоту, яке посилюється ефектом спряження з карбонільною групою, що
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викликає послаблення звʼязку С-Н, можливість відщеплення водню та

здійснення реакції прищеплення. Це підтверджується ІЧ-спектроскопічними

дослідженнями за зміною смуги поглинання в області 1320 см-1, яка є

характерною для деформаційних коливань ≡С−Н групи. Аналіз ІЧ спектрів

показує, що характеристичні смуги ПВП в областях 650 см-1, 1415 см-1, 1480 см-

1 присутні в спектрі кополімеру, екстрагованого водою. Цей чинник вказує на

наявність у кополімері ланцюгів ПВП. Водночас, інтенсивність смуги в області

1320 см-1 суттєво зменшується у випадку переходу від ПВП до екстрагованого

кополімеру, що підтверджує взаємодію ПВП з ГЕМА по третинному вуглецю

останнього, тобто перебіг реакції прищеплення. На зменшення інтенсивності

смуги впливає також вимивання з кополімеру частини неприщепленого ПВП.

Смуга в області 1320 см-1 спектру під час полімеризації не зникає завдяки

присутності у кополімері непрореагованих груп ≡С−Н, які містяться у зв’язаних

в полімерну сітку ланцюгах ПВП.

Прищеплення ГЕМА до ПВП з утворенням сітчастого кополімеру

підтверджено порівнянням результатів термогравіметричного (ТГ) та

диференціально термічного (ДТА) аналізів суміші гомополімерів поліГЕМА та

ПВП у співвідношенні 80:20 з попередньо отриманим хімічним відновленням

порошку металу у кількості 1,5 мас.% (зразок 1), кополімерів із

співвідношенням вихідної композиції ГЕМА: ПВП : ОВС = 80 : 20 : 100,

одержаних полімеризацією з одночасним відновленням – зразок 2.

Аналізуючи криву ТГ суміші гомополімерів, можна зробити висновок, що

втрата маси зразка починається приблизно при температурі 423К, тоді як

кополімер починає втрачати масу приблизно при  463К, що свідчить про його

більш зшиту структуру.

На кривій ДТА для суміші спостерігається пік екзотермічного ефекту при

423 - 513К, який із ростом температури змінюється ендоефектом при 513 –

573К, а в інтервалі температур 598 - 693К знову наступає екзотермічний ефект.



18

0

20

40

60

80

100

323 423 523 623 723

Вт
ра

та
 м

ас
и,

 м
г

T,K

1

2

323 423 523 623 723

+∆Q

T,K

1

2

-∆Q

0

Рис.3.4. Термогравіметричний (а) та диференційно-термічний аналізи

(ко)полімерів: 1 - суміш полі-ГЕМА, ПВП, Ag (полі-ГЕМА:ПВП = 8:2 мас.ч.,

[Ag] = 1,5 мас.%); 2 - ПВП-пр-п-ГЕМА (ГЕМА:ПВП:ОВС= 8:2:1 мас.ч. [Ag] =

1,5 мас.%

Виділення тепла при 423К можливо пояснюється термоокисленням

слабкозв’язаних з макромолекулою груп, що супроводжується подальшою

деструкцією із виділенням летких [35] Ендотермічний ефект пов`язаний з

теплотою, яка витрачається на часткове розм`якшення полімеру, який при 593К

починає деструктувати. Термоокислення полімеру при 423 – 513К відбувається

по місцю третинних воднів ПВП, які найслабше зв`язані з макромолекулярними

ланцюгами внаслідок відтягування електронної густини на атом азоту.

Утворена при цьому пероксидна група розкладається з утворенням радикалів

[36]:
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На кривій ДТА кополімеру екзоефект в температурному інтервалі 423 -

513К майже відсутній, що вказує на те, що кополімер окиснюється повільніше

ніж суміш. Однак ендоефект в інтервалі температур 513 – 598К та екзоефект



19

при 633 – 723К мають місце. Зміщення інтервалу екзотермічного ефекту на

кривій ДТА в область високих температур пояснюється його більшою

термічною стійкістю.

Забарвлення, одержаних методом полімеризації з одночасним

відновленням Ag+ зразків, залежно від умов формування, складу вихідної

полімер-мономерної композиції та концентрації AgNO3, змінюється від срібно-

сірого до коричневого, що, очевидно пов’язано з появою у структурі композиту

металічного срібла.

Для підтвердження одержання нуль-валентного срібла, внаслідок

хімічного його осадження під час полімеризації, здійснено

рентгеноструктурний аналіз одержаних композитів (рис. 3.5., крива 1).

Рис. 3.5. Дифрактограми сріблонаповнених ГЕМА-ПВП кополімерів:

1 – до термообробки; 2 – після термообробки

Однак, аналізуючи отриману рентгенограму, можна зауважити, що на

кривій відсутні піки, які відповідають нуль-валентному металу. Можливо

припустити, що під час відновлення з одночасною полімеризацією утворюється

рентгено-аморфне срібло, яке не проявляється на рентгенограмах. Для

підтвердження висунутого припущення проведено рентгеноструктурний аналіз

зразка після його термообробки (рис. 3.5., крива 2). Як видно, після

рекристалізації з’являються піки, характерні нуль-валентному сріблу.
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Враховуючи той факт, що зразки для аналізу використовувалися відмиті від

залишків окисника, відновника та продуктів реакції відновлення, можна

зробити стверджувальний висновок, що піки, характерні нуль-валентному

сріблу з’явилися після рекристалізації рентгеноаморфного металу, одержаного

хімічним відновленям під час процесу полімеризації.

Макроструктуру металонаповнених матеріалів на основі кополімерів ПВП

з ГЕМА вивчали за допомогою СЕМ в режимі низького вакууму. Під час

відновлення срібла одержуються зразки які відрізняються високою якістю

поверхні та гомогенною структурою полімерної матриці. В даному випадку не

спостерігається виникнення макропор, частинки срібла є однакового розміру в

межах 0,1 мкм (рис. 3.6.).

в г

Рис. 3.6. Мікрофотографії поверхні (а) та зламу (б, в) зразка, наповненого

сріблом та спектр ЕДА поверхні наповнювача (г)

(ГЕМА:ПВП: РОВС=80:20:100 мас.ч.; [AgNO3] = 0,11 моль/л, Т0=25ºС)

Рівномірність розподілу срібла в об’ємі полімерної матриці забезпечується

ще на стадії змішування компонентів вихідної композиції завдяки

комплексоутворенню, яке супроводжується утворенням міжмолекулярних

контактів між мономером, йоном металу та карбаматними групами ланцюга

ПВП (рис. 3.7.) і, таким чином, фіксації Ag+. Існування потрійного комплексу

між ПВП, ГЕМА та йоном металу було встановлено у попередніх працях [32].
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Рис. 3.7. Потрійний комплекс з перенесенням заряду ПВП – Ag+ – ГЕМА

3.3. Властивості сріблонаповнених ПВП-ГЕМА кополімерів

Полімерні гідрогелі відрізняються від інших матеріалів тим, що вони

обмежено набрякають у воді та водних розчинах різних речовин. Але, без

доступу вологи ці матеріали перебувають в склоподібному стані. Оскільки,

переважно, у тому числі і у вигляді медичних пов’зок, такі матеріали

експлуатуються у набряклому стані, тому виникла потреба у дослідженні їх

механічних властивостей та здатності до набрякання (табл. 3.2.).

Таблиця 3.2.

Вплив композиційного складу на властивості сріблонаповнених

кополімерів у гідратованому стані (К: Р=1:1 мас.ч., [AgNO3]=0,11 моль/л)

Склад композиції, мас.ч.№

п/п ГЕМА ПВП

Н×102,

МПа

Е,

%

Р,

%

W,

%
k

1 90 10 9,5 88,7 11,3 49,2 1,20

2 80 20 8,7 86,7 13,3 55,7 1,29

3 70 30 7,5 86,0 14,0 64,9 1,34

4* 80 20 10,6 89,5 10,5 49,8 1,22

5** 80 20 9,9 88,2 11,8 51,4 1,27

* вміст розчинника (EtOH:Н2О=1:3 мас.%) – 50 мас.ч.;

** вміст розчинника (EtOH:Н2О=1:3 мас.%) – 75 мас.ч.;

Аналізуючи вплив на властивості сріблонаповнених кополімерів

композиційного складу, можна побачити, що прослідковується закономірність
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– збільшення вмісту ПВП (табл.3.1, поз. 1-3) та розчинника (табл.3.2, поз. 4, 5,

2) у вихідній композиції понижує міцнісні (число твердості, Н) та пружні

характеристики (число пружності, Е) кополімерів, водночас, покращуючи їх

здатність до набрякання – водовміст та коефіцієнт набрякання зростають.

Ефективність при використанні сріблонаповнених гідрогелевих плівок на

основі ГЕМА-ПВП кополімерів, як матеріалів для гідрогелевих пов'язок

медичного призначення, забезпечується поєднанням властивостей полімерної

матриці – пружність, міцність, унікальна пориста структура, яка у поєднанні з

присутністю гідрофільних функційних груп забезпечує набрякання полімерної

матриці у воді і інших полярних розчинниках, що, в свою чергу, обумовлює

високу їх проникність для розчинених низькомолекулярних речовин,

придатність для препаративного лікування внаслідок внесення ліків через

гідрогелеву плівку трансдермальним способом, а також антибактеріальні та

антифунгальні властивості, які забезпечуються присутністю металічного срібла

в об’ємі гідрогелевої плівки. Через здатність поглинати та утримувати вологу,

еластичність та стабільність форми у водному середовищі, такі матеріали є

сумісними з різними біологічними системами.

У лабораторних умовах кафедри мікробіології Львівського національного

медичного університету імені Данила Галицького виконані медико-біолоічні

дослідження одержаних плівкових виробів.

Внаслідок порівняльного аналізу бактерицидних та антифунгальних

властивостей ненаповнених плівок та одержаних плівкових виробів на основі

композиційних сріблонаповнених гідрогелів щодо використаних

мікроорганізмів було встановлено, що гідрогелеві ненаповнені плівки не

проявляють бактерицидних та антифунгальних властивостей. Плівкові вироби,

які містять частинки срібла блокують ріст бактерій та грибів (табл.3.3.,

рис.3.8.).

Встановлено, що бактерицидні та антифунгальні властивості

сріблонаповнених гідрогелевих плівок за умови зберігання у дистильованій

воді з часом погіршуються, і зникають відносно бактерій Escherichia coli.
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Таблиця 3.3.

Бактерицидна та антифунгальна активність сріблонаповнених гідрогелевих

плівок, одержаних на основі кополімерів ГЕМА з ПВП

Величина зони затримки росту мікроорганізмів, ммТривалість

зберігання

гідрогелевих плівок
S. aureus S. epidermidis

Str.

viridans
Е. соlі С. albicans

1 місяць 12, 10, 9 12, 8, 9 11, 11, 9 3, 3, 0 11, 11, 7

18 місяців 5, 4, 8 5, 4, 5 11, 8, 8 - 0, 4, 2

             І       ІІ  ІІІ IV V

Рис.3.8. Області затримки росту бактерій Staphylococcus aureus (І),

Staphylococcus epidermidis (ІІ), Streptococcus viridans (ІІІ), Escherichia coli НВ

101 (IV), і диплоїдного грибка Candida albicans (V) для сріблонаповнених

гідрогелевих плівок:

1, 4 – плівки, наповнені за методом відновлення Ag+ у матриці полімеру;

2, 5 – наповнення з формуванням плівки з одночасним відновленням Ag+;

1, 2 – результати досліджень після зберігання плівки 30 днів;

4, 5 – результати досліджень після зберігання плівки 1,5 роки.
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4. ВПРОВАДЖЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На основі одержаних сріблонаповнених плівок розроблено гідрогелеві

медичні пов’язки, клінічна апробація яких успішно здійснена на базі

хірургічного відділення Львівської клінічної лікарні на ЗТ ПАТ «Українська

Залізниця» у лікуванні трофічних виразок нижніх кінцівок [10]. Встановлено,

що використання сріблонаповнених гідрогелевих плівок покращує результати

лікування, пришвидшує очищення, грануляцію та загоєння трофічних ран і, як

результат, скорочує тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі. Завдяки

своїм унікальним властивостям розроблені матеріали можуть

використовуватись також для лікування опікових та післяопераційних ран.

Запропонована технологія є простою для впровадження у виробництво, не

потребує складного апаратурного оформлення. Однією з її переваг є мінімальна

кількість відходів та відсутність потреби утилізації або рекуперації розчинів

окисника та відновника.

Перспективними у використанні розроблені матеріали робить

запропонований метод їх одержання – полімеризацією з одночасним

осадженням срібла. Цей підхід є особливо привабливим як з практичної, так і з

наукової точки зору, оскільки частинки металу утворюються одночасно під час

формування полімерної матриці, що дає можливість досягнути кращого,

рівномірного їх розподілу та одержання матеріалу з ізотропними

властивостями. Процеси синтезу кополімеру, відновлення Ag+, наповнення

сріблом гідрогелю, а також формування гідрогелевої плівки відбуваються

одночасно у відцентровій формі. Формування плівок відцентровим методом

забезпечує високу якість виробів без додаткового вакуумування вихідної

композиції.
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ВИСНОВКИ

1. Встановлено можливість одержання сріблонаповнених кополімерів

полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом полімеризацією з

одночасним хімічним відновленням йонів срібла за використання екзоефекту

реакції полімеризації. Запропонований метод забезпечує осадження срібла без

попереднього нагрівання полімер-мономерної композиції. Розроблені

композиції в присутності пероксиду бензоїлу разом з феруму (ІІ) сульфатом

відзначаються високою реакційною здатністю і можуть отверджуватись на

повітрі за кімнатної температури протягом 10 – 40 хв з максимальною

температурою екзотермії 70-127ºС.

2. Запропоновано принципово новий метод одержання якісних

металонаповнених гідрогелевих плівок на основі реакційноздатних композицій

ГЕМА з ПВП відцентровим формуванням. Розроблений метод простий у

впровадженні у виробництво, не потребує складного апаратурного оформлення.

Одержані за розробленою технологією плівкові вироби відзначаються високою

якістю поверхні, міцністю та пружністю. На прикладі тест-культур бактерій

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus

viridans і диплоїдного грибка Candida albicans підтверджено бактерицидні та

антифунгальні властивості одержаних сріблонаповнених гідрогелевих плівок.

3. Результати  клінічного  дослідження  виявили достатню ефективність та

високий  профіль  безпечності  локального  використання розроблених

гідрогелевих пов'язок медичного призначення на основі сріблонаповнених

ГЕМА-ПВП кополімерів,  яке у  поєднанні  з  комплексною  терапією  сприяє

прискоренню  швидкості  та  інтенсивності  лікування трофічних венозних

виразок нижніх кінцівок.
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