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Załącznik 2 T. Osmałek – Autoreferat 

1. Imię i nazwisko: Tomasz Osmałek 

 

2.  Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

1 lutego 2006: dyplom magistra farmacji uzyskany na podstawie pracy pt. „Trwałość 

fotochemiczna związku HR 780, nowej pochodnej z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA”, 

promotor: prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  

15 grudnia 2010: stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych, specjalność 

naukowa: analiza farmaceutyczna, na podstawie rozprawy pt. „Modyfikowane 

porfirazyny, ftalocyjaniny i subftalocyjaniny jako potencjalne fotosensybilizatory w terapii 

fotodynamicznej”, promotor: prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek, Katedra i Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 

na podstawie uchwały nr 43 podjętej przez Radę Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w dniu 15 grudnia 2010.  

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

2006 - 2010  słuchacz studium doktoranckiego 
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 
Wydział Farmaceutyczny 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
2011 - obecnie  adiunkt 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 
Wydział Farmaceutyczny 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
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4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):  

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego:  

 

Guma gellan w nowoczesnych systemach dostarczania leków 
w aspekcie różnych dróg podania 

 
 

b) publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 

Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego stanowią cykl pięciu prac (H.1.-
H.5), w tym czterech oryginalnych oraz jednej poglądowej. We wszystkich pracach jestem 
pierwszym autorem oraz autorem korespondencyjnym. Łączna wartość wskaźnika Impact 
Factor dla prezentowanego cyklu prac wynosi: 11,775; punktacja Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW): 130. 

 

H.1. Tomasz Osmałek, Bartłomiej Milanowski, Anna Froelich, Mirosław Szybowicz, 
Wojciech Białowąs, Marcin Kapela, Piotr Gadziński, Katarzyna Ancukiewicz  
Design and characteristics of gellan gum beads for modified release of meloxicam.  
Drug Development and Industrial Pharmacy 2017, 43: 1314-1329. 
(DOI: 10.1080/03639045.2017.1318896) 

 
Wskaźnik Impact Factor ISI = 1,883 
Punktacja MNiSW = 25,0    

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na zdefiniowaniu podjętego problemu 
naukowego, ustaleniu ogólnej koncepcji prowadzonych badań, jak również zaplanowaniu 
poszczególnych etapów pracy. W całości wykonałem badania preformulacyjne, 
opracowałem składy formulacji oraz ustaliłem warunki ich otrzymywania. Zaplanowałem i 
wykonałem doświadczenia w zakresie: oznaczenia zawartości i stopnia enkapsulacji 
meloksykamu oraz testów pęcznienia. Uczestniczyłem w ocenie formulacji z 
wykorzystaniem mikroskopii elektronowej oraz testach uwalniania meloksykamu w 
warunkach in vitro. Opracowałem ryciny 4-10 oraz tabelę 1. W znaczącym stopniu 
opracowałem i napisałem następujące rozdziały: Abstract, Introduction, Materials and 
Methods, Results and Discussion oraz Conclusions. Koordynowałem i nadzorowałem pracę 
poszczególnych członków zespołu badawczego. Częściowo zebrałem oraz opracowałem 
piśmiennictwo. Przygotowałem większość odpowiedzi na uwagi recenzentów oraz 
uczestniczyłem w korekcie wersji proof artykułu (autor korespondencyjny). Mój udział 
procentowy szacuję na 65%.  
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H.2. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Bartłomiej Milanowski, Magdalena Białas,  
Kinga Hyla, Mirosław Szybowicz 

  pH-Dependent behavior of novel gellan beads loaded with naproxen.  
  Current Drug Delivery 2018, 15(1): 52-63. 
  (DOI: 10.2174/1567201814666170303120936) 
 

Wskaźnik Impact Factor ISI = 2,078 
Punktacja MNiSW = 20,0    

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na zdefiniowaniu podjętego problemu 
naukowego, opracowaniu koncepcji prowadzonych badań, jak również zaplanowaniu 
poszczególnych etapów realizacji pracy. Przeprowadziłem w całości badania 
preformulacyjne, jak również opracowałem składy badanych formulacji oraz ustaliłem 
warunki ich otrzymywania. Zaplanowałem i wykonałem doświadczenia w zakresie: 
zawartości oraz stopnia enkapsulacji naproksenu oraz testów pęcznienia. Uczestniczyłem 
w ocenie formulacji z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej oraz testach uwalniania 
leku w warunkach in vitro. Opracowałem ryciny 2, 3, 5-9 oraz tabele 1-5.  
W znaczącym stopniu opracowałem i napisałem następujące rozdziały: Introduction, 
Materials and Methods, Results and Discussion oraz Conclusions. Koordynowałem  
i nadzorowałem pracę poszczególnych członków zespołu badawczego. Częściowo 
zebrałem oraz opracowałem piśmiennictwo. Przygotowałem większość odpowiedzi na 
uwagi recenzentów oraz uczestniczyłem w korekcie wersji proof artykułu (autor 
korespondencyjny).Mój udział procentowy szacuję na 70%.  

 

H.3. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Marcin Soból, Bartłomiej Milanowski, 
Marcin Skotnicki, Paweł Kunstman, Mirosław Szybowicz 
Gellan gum macrobeads loaded with naproxen: the impact of various naturally 
derived polymers on pH-dependent behavior. 
Journal of Biomaterials Applications 2018, 33(1): 140-155. 
(DOI: 10.1177/0885328218779705) 

 
Wskaźnik Impact Factor ISI = 2,082 
Punktacja MNiSW = 25,0 

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na zdefiniowaniu podjętego problemu 
naukowego, opracowaniu koncepcji prowadzonych badań, jak również zaplanowaniu 
poszczególnych etapów realizacji pracy. Przeprowadziłem w całości badania 
preformulacyjne, opracowałem składy badanych formulacji, ustaliłem warunki ich 
otrzymywania oraz brałem czynny udział podczas ich wytwarzania. Zaplanowałem i 
wykonałem doświadczenia w zakresie: zawartości oraz stopnia enkapsulacji naproksenu 
oraz testów pęcznienia. Uczestniczyłem w ocenie formulacji z wykorzystaniem mikroskopii 
elektronowej oraz testach uwalniania leku w warunkach in vitro. Opracowałem wszystkie 
ryciny oraz tabele. W znaczącym stopniu opracowałem i napisałem następujące rozdziały: 
Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion oraz Conclusions. 
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Koordynowałem i nadzorowałem pracę poszczególnych członków zespołu badawczego. 
Częściowo zebrałem oraz opracowałem piśmiennictwo. Przygotowałem większość 
odpowiedzi na uwagi recenzentów oraz uczestniczyłem w korekcie wersji proof artykułu 
(autor korespondencyjny).Mój udział procentowy szacuję na 70%.  
 

H.4. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Barbara Jadach, Marek Krakowski 
Rheological investigation of high-acyl gellan gum hydrogel and its mixtures 
with simulated body fluids.  
Journal of Biomaterials Applications 2018, 32(10): 1435-1449. 
(DOI: 10.1177/0885328218762361) 

 
Wskaźnik Impact Factor ISI = 2,082 
Punktacja MNiSW =  25,0   
  
Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na zdefiniowaniu podjętego problemu 
naukowego, ustaleniu koncepcji prowadzonych badań, jak również zaplanowaniu 
poszczególnych etapów realizacji pracy. Zaplanowałem i wykonałem doświadczenia w 
zakresie analizy reologicznej, włącznie z obróbką uzyskanych danych jak również ich 
interpretacją i omówieniem. Opracowałem wszystkie ryciny oraz tabele zamieszczone w 
publikacji. W znaczącym stopniu opracowałem i napisałem następujące rozdziały: 
Abstract, Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion oraz Conclusions. 
Koordynowałem i nadzorowałem pracę poszczególnych członków zespołu badawczego. 
Częściowo zebrałem oraz opracowałem piśmiennictwo. Przygotowałem część odpowiedzi 
na uwagi recenzentów oraz uczestniczyłem w korekcie wersji proof artykułu (autor 
korespondencyjny).Mój udział procentowy szacuję na 75%.  
 
H.5. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Sylwia Tasarek 

Application of gellan gum in pharmacy and medicine. 
International Journal of Pharmaceutics 2014, 466: 328-340. 
(DOI: 10.1016/j.ijpharm.2014.03.038) 

 
Wskaźnik Impact Factor ISI = 3,650 
MNiSW = 35,0 

Mój wkład w powstanie tej pracy dotyczy opracowania koncepcji i założeń pracy. 
Przygotowałem przegląd piśmiennictwa związanego z poruszanymi zagadnieniami. Jestem 
autorem następujących rozdziałów: Introduction, Application of gellan in the 
pharmaceutical technology, Conclusions oraz podrozdziałów: Surgery and wound healing, 
Other biomedical applications of gellan. Ponadto koordynowałem i nadzorowałem pracę 
pozostałych członków zespołu. Opracowałem ryciny 4-10 oraz tabelę 1. Przygotowałem 
część odpowiedzi na uwagi recenzentów oraz uczestniczyłem w korekcie wersji proof 
artykułu (autor korespondencyjny).Mój udział procentowy szacuję na 85%. 
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c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem  
ich ewentualnego wykorzystania 

 
 
Wstęp 

Polimery pochodzenia naturalnego ze względu na łatwą dostępność, brak lub bardzo 

niewielką toksyczność oraz relatywnie niskie koszty produkcji znalazły szerokie 

zastosowanie nie tylko w przemyśle spożywczym, ale również kosmetycznym  

i farmaceutycznym. Są także szeroko badane pod kątem potencjalnych zastosowań 

biomedycznych [1,2]. Zdecydowanie największą część stanowią polisacharydy 

pozyskiwane z tkanek roślinnych (guma arabska, tragakanta, guma konjac, pochodne 

celulozy), nasion (guma guar, guma karobowa) lub wodorostów (agar, alginiany, 

karageny) [3,4]. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się polimery 

pochodzenia bakteryjnego, czyli polisacharydy syntezowane przez mikroorganizmy  

w procesie fermentacji. Do najbardziej znanych przedstawicieli tej grupy należą guma 

ksantanowa, guma wellan lub guma rhamsan [5]. Podstawowymi właściwościami 

polimerów bakteryjnych, które warunkują możliwość ich wykorzystania w lecznictwie,  

są biokompatybilność i biodegradowalność [6-8]. Jednym z polisacharydów bakteryjnych  

o unikalnych właściwościach fizykochemicznych jest guma gellan [9]. Został on odkryty  

w 1978 r. przez pracowników laboratorium działu Kelco firmy Merck&Co. [10]. 

Mikroorganizmy, z których otrzymywany jest gellan, wyizolowano pierwotnie z tkanek 

rośliny z rodzaju Elodea (moczarka). Okazało się, że za syntezę odpowiedzialne  

są niechorobotwórcze, tlenowe bakterie Gram-ujemne z rodzaju Pseudomonas, dlatego 

początkowo nazwano je Pseudomonas elodea. Obecnie jednak ich aktualna nazwa  

to Sphingomonas elodea [9].  

Początkowo gellan znalazł zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach 

mikrobiologicznych, gdzie służył jako pożywka dla wzrostu bakterii. W porównaniu  

z tradycyjnie stosowanym żelem agarowym wykazywał korzystniejsze parametry, takie 

jak: wysoka klarowność, mniejsza ilość zanieczyszczeń, możliwość stosowania niższych 

stężeń, przy zachowaniu tych samych parametrów mechanicznych żelu. Ponadto 

wykazywał większą odporność podczas inkubacji w wysokiej temperaturze,  

co niewątpliwie ma bardzo duże znaczenie w przypadku hodowli mikroorganizmów 

ciepłolubnych [11]. Następnie zaczęto wykorzystywać gellan jako składnik podłoży  

w hodowlach bezglebowych kultur roślinnych. Dzięki większej klarowności niż tradycyjne 

podłoża, gellan ułatwiał obserwację rozwoju roślin [12]. W niedługim czasie po odkryciu 

znalazł również zastosowanie jako środek żelujący (zagęszczacz) w przemyśle 
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spożywczym. Po raz pierwszy został 

dopuszczony do stosowania w 

produktach żywnościowych w Japonii 

(rok 1988), a cztery lata później w 

Stanach Zjednoczonych [13]. Obecnie 

gellan jest powszechnie stosowanym 

dodatkiem do żywności na całym 

świecie. Na terenie Unii Europejskiej 

oznaczano go symbolem E418 [14]. 

Monografia gellanu znajduje się 

również w aktualnie obowiązującej 

Farmakopei Amerykańskiej [15]. 

Guma gellan to liniowy polisacharyd 

anionowy o dużej masie cząsteczkowej 

wynoszącej około 1,0 kg/mol. 

Podstawową jednostką budulcową jest tetrasacharyd, którego składowymi  

są α-L-ramnoza, kwas β-D-glukuronowy i β-D-glukoza, w stosunku molowym 1:2:1 [16,17]. 

Gellan jest dostępny w dwóch formach: natywnej (wysokoacetylowanej, ang. high-acyl 

gellan, HA gelan) oraz deacetylowanej (ang. low-acyl gellan, LA gellan). Strukturę obu 

form przedstawiono na Rycinie 1. Forma wysokoacetylowana zawiera dwa rodzaje 

podstawników przyłączonych do reszty β-D-glukozy. Jest to ugrupowanie L-glicerolowe 

przy atomie C2 oraz grupa acetylowa przy atomie C6 [17]. W wyniku hydrolizy alkalicznej 

powstaje forma LA. Obie silnie pęcznieją w zimnej wodzie, dlatego też w technologii 

stałych doustnych postaci leku są wykorzystywane między innymi jako substancje 

rozsadzające, jednak na etapie produkcji mogą pełnić również rolę składników wiążących 

[19]. Z kolei w gorącej wodzie (80-90°C) gellan rozpuszcza się. Wówczas łańcuchy 

polimerowe układają się chaotycznie, a oddziaływania pomiędzy nimi są słabe. Podczas 

schładzania zachodzi proces formowania podwójnych helis, które agregując, tworzą 

trójwymiarową sieć przestrzenną, czego efektem jest powstawanie układu  

o właściwościach hydrożelu. W przypadku formy HA, hydrożel wykazuje konsystencję 

półstałą, łatwo ulegającą deformacji, przez co jego właściwości są podobne do hydrożeli 

fizycznych. Z kolei gellan deacetylowany tworzy żele sprężyste, a jednocześnie bardziej 

kruche, zachowujące się podobnie jak hydrożele chemiczne [20,21]. W aspekcie 

potencjalnego wykorzystania w technologii farmaceutycznej, półstałe hydrożele na bazie 

formy HA mogą pełnić rolę podłóż dla substancji aplikowanych zarówno miejscowo  

(na skórę, błony śluzowe), jak i podawanych doustnie [22]. Z kolei gellan deacetylowany 

Rycina 1. Struktura chemiczna natywnej oraz deacetylowanej 
gumy gellan (na podstawie [18]) 
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stanowi przedmiot licznych badań w zakresie otrzymywania postaci doustnych  

o przedłużonym oraz modyfikowanym uwalnianiu. Temperatura i przebieg żelowania 

roztworów gellanu, jak również właściwości mechaniczne powstających żeli zależą  

od wielu czynników. Wśród najbardziej istotnych wymienia się pH oraz obecność jonów 

[23]. Ma to szczególne znaczenie zarówno na etapie wytwarzania preparatów na bazie 

gellanu, jak i podczas stosowania, kiedy w zależności od drogi podania dana formulacja 

ma kontakt z płynami ustrojowymi o zróżnicowanym składzie. Wrażliwość jonowa 

roztworów deacetylowanego gellanu może być wykorzystana między innymi w procesie 

enkapsulacji substancji aktywnych, celem uzyskania stałych doustnych form leku  

o modyfikowanym uwalnianiu. Zachodzące zjawisko określa się mianem żelowania 

jonotropowego. Polega ono na tym, że w obecności kationów roztwory polimeru ulegają 

gwałtownemu żelowaniu, przy czym przebieg tego procesu zależy od stężenia  

i wartościowości kationów [24-26]. W praktyce enkapsulację leków w matryce gellanowe 

można przeprowadzić dwoma sposobami (Rycina 2). W pierwszym, do mieszaniny leku  

z polimerem jest wkraplany roztwór jonów 

żelujących (najczęściej Ca2+). Wówczas powstają 

tak zwane kapsułki, a lek znajduje się w ich 

otoczce. Drugim sposobem jest wkraplanie 

mieszaniny leku z polimerem do roztworu 

żelującego. Efektem jest powstawanie matryc 

sferycznych (ang. beads), w których lek 

zlokalizowany jest w całej objętości. Zazwyczaj 

otrzymane kapsułki lub matryce suszy się  

i w takiej postaci mogą być przechowywane  

lub aplikowane pacjentowi. Cechą charakter-

rystyczną matryc gellanowych jest wrażliwość  

na pH. W środowisku kwaśnym pozostają 

stabilne, natomiast w miarę wzrostu pH 

zaczynają absorbować wodę i pęcznieć, uwalniając składnik aktywny [27,28].  

W przypadku enkapsulacji leków w matryce gellanowe właściwości produktu finalnego 

(kształt, jednorodność, twardość) zależą w dużej mierze od warunków zastosowanych  

w trakcie produkcji. Jednocześnie szybkość uwalniania leku jest wypadkową wielu 

procesów, wśród których najważniejsze są pęcznienie i erozja sieci polimerowej. 

Powyższe zależą z kolei głównie od sposobu prowadzenia procesu żelowania, jak również 

od składu matryc i zastosowanych substancji pomocniczych (surfaktanty, oleje) [29]. 

Dzięki zdolności gellanu do żelowania w obecności kationów obecnych w płynach 

Rycina 2. Schemat otrzymywania kapsułek oraz 
matryc na bazie gellanu deacetylowanego  
(na podstawie [18]) 
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fizjologicznych, stanowi on również przedmiot badań w zakresie preparatów płynnych 

formujących in situ, przeznaczonych do podania doustnego, donosowego lub  

na powierzchnię oka. W przypadku stosowania tradycyjnych preparatów ocznych (krople, 

maści) głównym problemem jest czas przebywania preparatu w miejscu aplikacji. 

Zazwyczaj jest on niewystarczający do pojawienia się efektu terapeutycznego. Główną 

tego przyczyną jest usuwanie preparatu podczas mrugania oraz wypłukiwania przez płyn 

łzowy. Ze względu na zdolność gellanu do żelowania w obecności jonów Na+ 

występujących w płynie łzowym był on badany jako składnik kropli ocznych żelujących  

in situ na powierzchni oka. Wykazano, że po wkropleniu tworzą one  

na powierzchni gałki ocznej cienką warstwę, która nie jest usuwana natychmiastowo  

i wykazuje cechy formulacji o przedłużonym uwalnianiu. Ponadto, jak wspomniano 

wcześniej, hydrożele na bazie gellanu charakteryzują się duża klarownością, dlatego też 

nie zaburzają procesu widzenia. Badania w tym zakresie zaowocowały wprowadzeniem 

do lecznictwa kropli ocznych formujących in situ zawierających maleinian tymololu 

(Timoptic-XE®, Merck) [30,31]. Formulacje płynne na bazie gellanu są również 

przedmiotem licznych badań, szczególnie w odniesieniu do substancji o działaniu 

ogólnoustrojowym, takich jak skopolamina [32], metoklopramid [33], sildenafil [34], 

dimenhydrinat [35]. W tym przypadku korzystną właściwością gellanu jest zdolnośc  

do mukoadhezji, czyli przejściowego wiązania się z błoną śluzową [36]. W efekcie lek 

przebywa dłużej w miejscu podania, a tym samym osiąga wyższe stężenie w osoczu.  

Na uwagę zasługują między innymi badania dotyczące donosowego podania skopolaminy, 

której biodostępność z formulacji na bazie gellanu była większa niż po aplikacji doustnej,  

a nawet podskórnej [37]. Wybrane przykłady potencjalnego zastosowania gellanu jako 

składnika systemów dostarczania leków różnymi drogami przedstawiono w Tabeli 1.  

 

Tabela 1. Wybrane przykłady zastosowań gellanu w różnych postaciach leku (na podst. H.5.) 

SUBSTANCJA CZYNNA             FORMULACJA 

klarytromycyna 

żel doustny powstający in situ 
lewofloksacyna 

naproksen 

cymetydyna 

kwas acetohydroksamowy tabletki flotacyjne 

mometazon żel donosowy powstający in situ 

metoklopramid aerozol donosowy 

kwas askorbinowy film 

indometacyna żel powstający in situ na powierzchni oka 
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Potencjalne zastosowania gellanu nie ograniczają się jedynie do technologii 

farmaceutycznej. Biorąc pod uwagę korzystne właściwości mechaniczne polimer ten 

stanowi również przedmiot badań szeroko rozumianej inżynierii tkankowej, głównie  

w zakresie rekonstrukcji tkanki chrzęstnej [38,39]. Rozważa się także wykorzystanie 

gellanu w produkcji materiałów stosowanych w leczeniu dyskopatii, rekonstrukcji tkanki 

kostnej lub zapobieganiu tworzenia blizn pooperacyjnych [40]. Jak dowiedziono, liofilizaty 

na bazie gellanu mogą również pełnić rolę wypełnień stomatologicznych po ekstrakcji 

zęba [41]. Sugeruje się, że hydrożele na bazie modyfikowanego chemicznie gellanu mogą 

znaleźć zastosowanie nawet w terapii genowej [42]. 

Zakres tematyczny prac przedstawionych w cyklu habilitacyjnym wpisuje się w nurt 

badań dotyczących poszukiwania nowych systemów dostarczania leków opartych  

na polimerach pochodzenia naturalnego. Zagadnienia przedstawione w publikacjach 

obejmują tematykę związaną zarówno z enkapsulacją leków w matryce na bazie 

deacetylowanej gumy gellan celem modyfikacji uwalniania wybranych leków z grupy 

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) po podaniu doustnym (H1-H3),  

jak i oceny możliwości wykorzystania wysokoacetylowanej gumy gellan jako składnika 

podłóż o zwiększonej lepkości w aspekcie różnych dróg podania (H4). Uzupełnieniem 

cyklu prac oryginalnych jest przedstawiona praca poglądowa H5. Stanowi  

ona szczegółowy przegląd aktualnych zastosowań gumy gellan nie tylko w zakresie 

szeroko rozumianej technologii farmaceutycznej, ale również w różnych obszarach 

biomedycznych, takich jak medycyna regeneracyjna, stomatologia lub transfer genów.  

 

 

H.1. Tomasz Osmałek, Bartłomiej Milanowski, Anna Froelich, Mirosław Szybowicz, 
Wojciech Białowąs, Marcin Kapela, Piotr Gadziński, Katarzyna Ancukiewicz  
Design and characteristics of gellan gum beads for modified release of meloxicam.  
Drug Development and Industrial Pharmacy 2017, 43: 1314-1329. 
(DOI: 10.1080/03639045.2017.1318896) 

 

Uwalnianie leku w sposób kontrolowany, z określoną szybkością  

oraz w odpowiednim miejscu w organizmie to olbrzymie wyzwanie, które stanowi jedno  

z głównych zadań technologii farmaceutycznej. Wprowadzanie nowych nośników  

dla substancji aktywnej (ang. Active Pharmaceutical Ingredient, API), jak również ocena 

zależności pomiędzy sposobami ich otrzymywania, a skutecznością działania 

potencjalnego preparatu to temat niezwykle istotny. Zastosowanie polimerów 

jonowrażliwych w technologii doustnych postaci leku to rozwiązanie nowatorskie, szeroko 

omawiane w aspekcie zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Niesteroidowe 
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leki przeciwzapalne to zróżnicowana strukturalnie grupa substancji aktywnych o działaniu 

przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym [43]. Skuteczność działania 

NLPZ wynika z inhibicji cyklooksygenaz prostaglandynowych (COX-1, COX-2), czego 

efektem jest zahamowanie syntezy mediatorów zapalnych [44]. Głównymi wskazaniami 

do stosowania NLPZ są bóle różnego pochodzenia, o małym lub średnim nasileniu. 

Zazwyczaj towarzyszą one urazom, migrenie, chorobie zwyrodnieniowej stawów  

lub zmianom reumatycznym [45]. Obecnie w leczeniu objawowym choroby 

zwyrodnieniowej stawów najczęściej stosuje się klasyczne NLPZ, które hamują zarówno 

COX-1 i COX-2 nieselektywnie. Pierwszy z wymienionych jest enzymem konstytutywnym, 

syntetyzowanym w ustroju przez cały czas. Najczęściej występuje w ścianie żołądka, 

płytkach krwi i nerkach. Natomiast COX-2 to forma indukowana, powstająca w ognisku 

zapalnym. Hamowanie COX-1 prowadzi do szeregu działań niepożądanych. Wśród 

najczęściej występujących wymienia się owrzodzenia, krwawienia, a nawet perforacje 

układu pokarmowego. Podczas blokowania COX-2 objawy uboczne są mniej nasilone. 

Dlatego też coraz powszechniej stosuje się tak zwane preferencyjne NLPZ, wykazujące 

aktywność głównie względem COX-2 [46-48]. Przedstawicielem tej grupy jest meloksykam 

(MLX) [49]. Ze względu na silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne jest lekiem 

stosowanym w krótkotrwałej farmakoterapii choroby zwyrodnieniowej stawów,  

jak również w długotrwałym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów  

lub zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa [50,51]. W związku z powyższym, 

mimo że efekty uboczne na poziomie żołądka są w przypadku meloksykamu mniej 

nasilone niżw trakcie terapii nieselektywnymi NLPZ, uzasadnione wydają się badania  

w zakresie otrzymywania nowych nośników oraz opracowywanie nowych formulacji, 

uwalniających lek z pominięciem żołądka. Kolejnym niezwykle ważnym argumentem jest 

fakt, że z inhibicją COX-2 jest związane zmniejszenie ryzyka wystąpienia, jak również 

hamowanie rozwoju nowotworu jelita grubego [52-55]. Mając na uwadze powyższe 

przesłanki celem pracy było zaprojektowanie, otrzymanie oraz ocena właściwości matryc 

gellanowych zawierających inkorporowany meloksykam. Jak wspomniano wcześniej, 

właściwości matryc otrzymywanych techniką żelowania jonotropowego zależą zarówno 

od składu mieszaniny wyjściowej, jak również od warunków podczas wytwarzania [56,57]. 

Głównym założeniem była ocena wpływu poszczególnych składników na właściwości 

finalnego produktu, przy zachowaniu jednakowych warunków produkcji. Do otrzymania 

matryc wykorzystano dziewięć mieszanin, w skład których wchodziła guma gellan, 

meloksykam, surfaktant (Tween®80) oraz woda. Przedstawione w Tabeli 2 składy 

mieszanin zostały wygenerowane z wykorzystaniem modułu Design of Experiments  

w programie Statistica 10.0 (StatSoft®Polska).  
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Tabela 2. Składy mieszanin użytych do produkcji matryc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfologia matryc. W pierwszej kolejności po wysuszeniu oceniono  

morfologię matryc (kształt, powierzchnia). W tym celu zastosowano skaningowy 

mikroskop elektronowy. Okazało się, że po usunięciu wody nie wszystkie matryce 

zachowały trójwymiarowy kształt. W przypadku mieszanin zawierających 0.5% gumy 

gellan matryce uległy wyraźnemu spłaszczeniu, przybierając formę płatków.  

Na powierzchni wszystkich matryc widoczne były zaadsorbowane lub częściowo 

zatopione w polimerze kryształy MLX. 

Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC). Określenie potencjalnych interakcji pomiędzy 

składnikami aktywnymi, a substancjami pomocniczymi jest bardzo istotne podczas 

pierwszych etapów prac nad daną formulacją. W tym celu często wykorzystuje się techniki 

analizy termicznej. Ocena uzyskanych termogramów polega głównie na zlokalizowaniu,  

a następnie analizie kształtu, przesunięcia lub zaniku pików przejścia fazowego oraz/lub 

analizie różnic w wartościach entalpi obliczonych dla mieszanin fizycznych poszczególnych 

składników. Wyciągnięcie prawidłowych wniosków stanowi niekiedy duże wyzwanie.  

Należy mieć na uwadze, że zmiany szerokości pików lub zmiany entalpii mogą nie być 

efektem niezgodności, a być efektem jedynie fizycznego mieszania. Ocena otrzymanych 

matryc wykazała w każdym przypadku obecność serii pików egzotermicznych w zakresie 

160-200°C oraz piku endotermicznego przy ok. 242°C. W pierwszym przypadku 

obserwowane piki mogły odpowiadać procesowi topnienia lub rozkładowi któregoś  

ze składników. Z kolei pik przy wyższej temperaturze odpowiadał procesowi rekrystalizacji 

leku. Nie stwierdzono jednoznacznie, aby w matrycach zachodziły wyraźne interakcje. 

Analiza widm Ramanowskich. Kolejnym krokiem była analiza widm Ramanowskich 

poszczególnych składników oraz gotowych matryc. Widma zostały wykreślone w zakresie  

wartości liczby falowej: 100-3200 cm-1. Uzyskane wyniki wykazały, że podczas procesu 

wytwarzania matryc pomiędzy lekiem a polimerem nie zachodziły żadne oddziaływania 

oraz nie powstawały nowe wiązania chemiczne.   

Formulacja Gellan MLX Tween®80 woda 

F1 1,5 1,5 0,37 96,63 

F2 0,5 1,5 0,37 97,63 

F3 1,5 0,5 0,37 97,63 

F4 0,5 0,5 1,10 97,90 

F5 0,5 1,5 1,10 96,90 

F6 1,5 1,5 1,10 95,90 

F7 0,5 0,5 0,37 98,63 

F8 1,5 0,5 1,10 96,90 

F9 1,0 1,0 0,735 97,265 
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Zawartość MLX w matrycach oraz wydajność enkapsulacji. Następnym etapem pracy 

była ocena procentowej zawartości meloksykamu w matrycach po wysuszeniu  

oraz wydajności procesu enkapsulacji. Potwierdzono, że zarówno zawartość leku, 

polimeru oraz surfaktantu w mieszaninach wyjściowych miały wpływ na stopień 

inkorporacji MLX. Zawartość leku w matrycach mieściła się w zakresie 7,19-27,09%, 

natomiast wydajność enkapsulacji wynosiła od 29,19% do 50,74%. Przeprowadzona 

analiza statystyczna wykazała, że przy niższych zawartościach gellanu oraz Tweenu®80  

w mieszaninach powstawały matryce zawierające więcej API. Enkapsulacja okazała się 

najbardziej wydajna dla formulacji oznaczonej symbolem F6 (Tabela 2). Zauważono 

również, że przy większych ilościach surfaktantu wydajność enkapsulacji leku również 

wzrastała.  

Test pęcznienia matryc. Kolejnym etapem była ocena zdolności matryc do absorbowania 

wody. Test przeprowadzono w trzech różnych pH (1,2; 4,5 oraz 6,8). Zgodnie  

z przewidywaniami wszystkie formulacje pozostały niewrażliwe na środowisko kwaśne.  

Z kolei w buforze octanowym o pH=4,5 matryce wykazywały silną tendencję  

do pęcznienia. W ciągu sześciu godzin trwania eksperymentu matryce pęczniały z wyraźną 

tendencją wzrostową. W pH 6,8 również odnotowano wyraźny przyrost masy, jednak z 

tendencją do osiągnięcia stanu równowagi po około 2-3h. Ze względu na fakt, że matryce 

gellanowe uznaje się za trwałe w środowisku kwaśnym, wyniki uzyskane dla pH 4,5 

okazały się być zaskoczeniem. Należy jednak uwzględnić fakt, że w warunkach 

fizjologicznych takie pH towarzyszy formulacji przez jedynie ok. 15 min. Dlatego też 

można założyć, że nie będzie to miało znaczącego wpływu na możliwość dostarczeniu leku 

do jelita. Powyższa teza została potwierdzona podczas wykonywania testów uwalniania 

MLX w warunkach in vitro.  

Uwalnianie MLX w warunkach in vitro. Badanie zostało przeprowadzone  

z wykorzystaniem aparatu przepływowego USP 4 (Sotax, Szwajcaria) działającego w trybie 

otwartym. Badanie prowadzono w zmiennym pH (1,2: 0→30 min; 4,5: 30-45 min;  

6,8: 45-720 min). Jak wynika z ryciny 3 w pH 1,2 oraz 4,5 uwalnianie leku było znikome  

i sięgało jedynie kilku procent całkowitej dawki leku. Po zmianie pH na 6,8 odnotowano 

wyraźne różnice w uwalnianiu meloksykamu. Analizując uzyskane profile w aspekcie 

przedłużonego uwalniania w jelicie najkorzystniejsze właściwości wykazały formulacje 

oznaczone jako F1, F2, F5 oraz F6. Warto zauważyć, że każdą z wymienionych matryc 

otrzymano z mieszaniny wyjściowej zawierającej największą ilość MLX.  
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Na podstawie uzyskanych wyników oraz 

przeprowadzonej analizy statystycznej  

z zastosowaniem metody powierzchni 

odpowiedzi (RSM, ang. Response Surface 

Methodology) sformułowano następujące 

wnioski odnośnie wpływu składu mieszanin 

wyjściowych na parametry matryc: 

 zawartość MLX w mieszaninach miała 
największy wpływ na uwalnianie leku 
w testach in vitro; 

 proces enkapsulacji zachodził wy-
dajniej w przypadku mieszanin 
zawierających najwyższe stężenia 
Tweenu®80 i gellanu oraz Tweenu®80 
z MLX; 

 pęcznienie matryc w pH=6,8 
przebiegało najsilniej w przypadku 
matryc uzyskanych z mieszanin 
zawierających najwyższe stężenia  
MLX z gellanem oraz Tweenu®80  
z gellanem; 

 wydłużenie uwalniania MLX było 
najbardziej wyraźne przy wysokich 
zawartościach leku w mieszaninach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 3. Profile uwalniania MLX z matryc, 
przedstawione jako  stosunek procent całkowitej 
dawki leku (AR%) do czasu 
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H.2. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Bartłomiej Milanowski, Magdalena Białas,  
  Kinga Hyla, Mirosław Szybowicz 
  pH-Dependent behavior of novel gellan beads loaded with naproxen.  
  Current Drug Delivery 2018, 15(1): 52-63. 

(DOI: 10.2174/1567201814666170303120936) 
 

 

Pomimo dostępności w lecznictwie selektywnych, a tym samym zapewniających  

bezpieczniejszą terapię inhibitorów COX-2, nadal powszechnie stosowane są klasyczne 

NLPZ. Przykładem może być naproksen (NPX), stosowany przede wszystkim ze względu  

na silne działanie przeciwbólowe (urazy tkanek miękkich, bóle menstruacyjne),  

jak również w jednostkach chorobowych wymagających aktywności przeciwzapalnej 

(artretyzm, reumatyzm) [58]. Kolejna praca prezentowana w cyklu habilitacyjnym stanowi 

kontynuację tematyki podjętej w publikacji H.1, związanej z enkapsulacją leków  

w matryce na bazie gumy gellan. Do otrzymania matryc zastosowano analogiczne składy 

mieszanin, jednak jako aktywną substancje modelową wykorzystano NPX (Tabela 3). 

Wszystkie matryce były otrzymywane z zastosowaniem stałych warunków, takich jak 

temperatura mieszaniny wyjściowej, szybkość jej wkraplania do roztworu CaCl2, wysokość 

wkraplania, średnica igły wkraplającej oraz temperatura roztworu żelującego. 

 

Tabela 3. Składy mieszanin użytych do produkcji matryc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfologia matryc. Podobnie jak w przypadku matryc zawierających MLX stwierdzono,  

że 0,5% stężenie gumy gellan w zawiesinach wyjściowych nie wystarczało do uzyskania 

produktów kształtem zbliżonych do sferycznego. Pozostałe matryce po wysuszeniu 

również nie posiadały kształtu kulistego, jednak charakteryzowały się budową 

trójwymiarową. Liczne deformacje były efektem odparowania wody z wnętrza sieci 

polimerowej. Ponadto w przypadku większości formulacji zauważalne było jednostronne 

Formulacja Gellan NPX Tween®80 Woda 

F1 1,5 1,5 0,37 96,63 

F2 0,5 1,5 0,37 97,63 

F3 1,5 0,5 0,37 97,63 

F4 0,5 0,5 1,10 97,90 

F5 0,5 1,5 1,10 96,90 

F6 1,5 1,5 1,10 95,90 

F7 0,5 0,5 0,37 98,63 

F8 1,5 0,5 1,10 96,90 

F9 1,0 1,0 0,735 97,265 
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spłaszczenie, które powstawało w miejscu kontaktu z płytką, na której były one suszone. 

Na podstawie zdjęć SEM stwierdzono obecność kryształów substancji aktywnej zarówno 

na powierzchni oraz wewnątrz sieci polimerowej. Na podstawie obserwacji 

przeprowadzonych obserwacji podjęto decyzję o wyeliminowaniu z dalszych badań 

formulacji F2, F4, F5 oraz F7. 

Skaningowa kalorymetria różnicowa. Analiza DSC miała na celu stwierdzenie w jakiej 

formie występował naproksen w otrzymanych 

matrycach, czy są one stabilne w wybranym  

do badań zakresie temperaturowym oraz czy 

pomiędzy składnikami nie zachodzą wyraźne 

interakcje. Według Song i wsp. [59] naproksen 

kwasowy występuje w 4 formach krystalicznych. 

Jednak formy 2-4 można otrzymać jedynie 

poprzez rekrystalizację formy 1 w określonych 

warunkach. Należy mieć również na uwadze,  

że formy 2 i 4 są mniej stabilne i w czasie 

przechowywania ulegają przekształceniu  

do formy 1. Na krzywej DSC wykreślonej dla  

czystego NPX odnotowano obecność piku 

endotermicznego przy 154,6°C. Jest to 

temperatura zbliżona do wartości literaturowej, 

przypisywanej formie 1. Przebieg krzywej na 

termogramie wykreślonym dla czystej gumy 

gellan wskazywał na odparowywanie wody w 

trakcie ogrzewania próbki. Świadczył o tym 

szeroki pik rozpoczynający się w okolicach 80°C 

[60]. W zastosowanym zakresie temperaturowym nie zauważono oznak termicznego 

rozkładu czystego polimeru. Termogramy wykreślone dla formulacji F1, F3, F6, F8 i F9 

charakteryzowały się obecnością pików endotermicznych o niewielkiej intensywności, 

które odpowiadały topnieniu NPX. W przypadku wspomnianych formulacji  

nie obserwowano efektów wskazujących na degradację API. Z przebiegu krzywej DSC dla 

formulacji F2 można było wywnioskować, że topnienie NPX poprzedzało jego rozkład.  

Z kolei w przypadku formulacji F4, F5 i F7 nie odnotowano piku odpowiadającego 

topnieniu, ponieważ rozkład API zachodził już przy 120°C. Okazało się ponadto, że 

czynnikiem, który również wpływał na właściwości termiczne matryc jest Tween®80. 

Analiza stosunku Tweenu®80 do gellanu w zawiesinach wyjściowych sugerowała,  

Rycina 4. Możliwy mechanizm żelowania  
z surfaktantem w dyspersji polimeru (A)  
i polimeru rozpuszczonego w roztworze  
soli (B) 
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że rozkład termiczny NPX mógł być związany ze względnie wysoką zawartością 

surfaktantu w porównaniu do ilości polimeru. Prawdopodobnie jego cząsteczki były 

rozmieszczone równomiernie w matrycach, dlatego też wpływ na stabilność termiczną 

finalnego produktu był wyraźnie zauważalny. Schemat potencjalnego mechanizmu 

żelowania w zależności od lokalizacji surfaktantu w matrycach przedstawiono na  

Rycinie 4. 

Analiza widm Ramanowskich. W odniesieniu do wszystkich matryc przebieg 

zarejestrowanych widm był zbliżony do widma czystego naproksenu. Nieznaczne różnice  

w postaci poszerzenia pasm przy 1104 oraz 1419 cm-1 odnotowano dla formulacji F3. 

Pasma te odpowiadają drganiom rozciągającym CC oraz kołyszącym CH3. Bardziej wyraźne 

różnice odnotowano porównując stosunek intensywności pasm przy 1578 oraz 1628 cm-1, 

które przypisuje się drganiom rozciągającym w pierścieniach aromatycznych. Najbardziej 

odbiegającymi od pozostałych wartościami I1578/I1628 odznaczały się formulacje 4 oraz 7.  

Zawartość NPX w matrycach oraz wydajność enkapsulacji. Porównując formulacje  

o najwyższej zawartości Tweenu®80 (1,1%), tj. F6 i F8, zauważono, że więcej NPX zostało 

zainkorporowane w przypadku mieszaniny, w której stężenie początkowe NPX było 

wyższe. Z kolei porównanie matryc otrzymanych z zawiesin o tej samej zawartości 

początkowej API, np. F1 i F6 lub F3 i F8, wywnioskowano, że wyższy stopień inkorporacji 

towarzyszył wyższemu stężeniu Tweenu®80. Z kolei porównując formulacje F9 i F1 

zauważono również, że większa zawartość Tweenu®80 w większym stopniu wpływała  

na wielkość inkorporacji niż zwiększenie zawartości API. 

Test pęcznienia matryc. Badanie przeprowadzono w czterech płynach o pH 

odpowiadającym różnym odcinkom przewodu pokarmowego. We wszystkich 

odnotowano tendencję matryc do absorbowania wody, jednak proces ten zachodził  

z różną prędkością. W środowisku najbardziej kwaśnym (pH=1,2) matryce pęczniały 

najsłabiej. Wynikało to z faktu, że w obecności jonów H+ kwasowe grupy gellanu były 

niezdysocjowane, dlatego też struktura matryc nie ulegała rozluźnieniu ani degradacji.  

W pozostałych buforach (pH 4,5; 6,9; 7,4) pęcznienie matryc zachodziło znacznie szybciej, 

przyrost masy osiągał wartość nawet kilkunastokrotnie większą niż masa początkowa. 

Porównywalne rzędy wartości przyrostu masy można było zaobserwować dla serii F1 i F6, 

a także dla  F3 i F8. W pH=7,4 po upływie trzeciej godziny można było zauważyć początek 

degradacji sieci polimerowej. Ponadto matryce ulegały odbarwieniu, co świadczyło o tym, 

że zachodził proces uwalniania leku.  
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Uwalnianie NPX w warunkach in vitro. Badanie uwalniania NPX przeprowadzono  

w buforze fosforanowym o pH=7,4 wykorzystując w tym celu aparat koszyczkowy (aparat 

1 wg. Farmakopei Polskiej XI). Dla porównania test uwalniania wykonano również dla 

dostępnych w lecznictwie tabletek 

dojelitowych zawierających naproksen  

w dawce 500 mg (Anapran®EC, Adamed). 

Okazało się, że tabletki dojelitowe już po 

upływie 30 minut uwolniły ok. 90% NPX, 

podczas gdy procent uwolnionego leku  

z matryc zawierał się w zakresie 30-60% 

(rycina 5). Oznaczało to, że czas 

potrzebny na rozpuszczenie otoczki 

tabletki dojelitowej był znacznie krótszy, 

niż czas niezbędny do rozluźnienia 

struktury matryc. Wszystkie badane 

matryce po upływie 3h uwolniły NPX na poziomie od 87 do 100%. Dane z uwalniania NPX 

przeanalizowano wykorzystując równanie Korsmeyera-Peppasa. Wartości obliczonego 

współczynnika n przekraczały wartość 0,85, co wskazywało na mechanizm uwalniania leku 

typu „super case II”. Stwierdzono, że proces uwalniania NPX był wypadkową dwóch 

zjawisk, takich jak szybkość dyfuzji leku na skutek rozluźniania się sieci polimerowej  

oraz szybkość, z jaką lek dyfunduje z powierzchni matryc do płynu akceptorowego.  

 

Na podstawie wyników przedstawionych w pracy sformułowano następujące wnioski: 

 stężenie gellanu na poziomie 0,5% było niewystarczające do otrzymania matryc 
sferycznych,  

 podczas produkcji NPX nie ulegał zmianom strukturalnym, jak również nie 
powstawały wiązania pomiędzy lekiem, a gumą gellan, 

 najwyższy stopień inkorporacji NPX wykazała formulacja F6; 
 wszystkie badane formulacje wykazały cechy przedłużonego uwalniania NPX w pH 

7,4; 
 mechanizm uwalniania NPX z matryc to transport typu „super case II”. 
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19 
 

Załącznik 2 T. Osmałek – Autoreferat 

H.3. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Marcin Soból, Bartłomiej Milanowski, Marcin 
Skotnicki, Paweł Kunstman, Mirosław Szybowicz 
Gellan gum macrobeads loaded with naproxen: the impact of various naturally derived 
polymers on pH-dependent behavior. 
Journal of Biomaterials Applications 2018, 33(1): 140-155. 
(DOI: 10.1177/0885328218779705) 

 

 

Kontynuując tematykę badawczą podjętą w publikacjach H1 oraz H2 postanowiłem, 

w kolejnej pracy, ocenić wpływ innych polimerów pochodzenia naturalnego  

na właściwości matryc gellanowych zawierających naproksen.  

Otrzymywanie matryc. Składy mieszanin użytych do produkcji matryc przedstawiono  

w Tabeli 4. W tym przypadku matryce były wytwarzane z wykorzystaniem enkapsulatora 

pneumatycznego VAR J1 (Nisco, Switzerland).  

 

Tabela 4. Składy mieszanin użytych do produkcji matryc 

Formulacja NPX Tween®80 Polimer Woda 

F1 0,5 0,37 guma gellan (P1) 1,50 6,63 

F2 0,5 0,37 
guma gellan  
karagen iota (C) (P2) 

0,75 
0,75 

6,63 

F3 0,5 0,37 
guma gellan   
karagen iota (R) (P3) 

0,75 
0,75 

6,63 

F4 0,5 0,37 
guma gellan   
siarczan celulozy (P4) 

0,75 
0,75 

6,63 

F5 0,5 0,37 
guma gellan  
guma guar (P5) 

0,75 
0,75 

6,63 

F6 0,5 0,37 
guma gellan  
siarczan dekstranu P6) 

0,75 
0,75 

6,63 

F7 0,5 0,37 
guma gellan  
siarczan dekstranu (P7) 

0,75 
0,75 

6,63 

 

Morfologia matryc. W przypadku większości matryc zauważalne było spłaszczenie,  

które powstawało w wyniku kontaktu z płytką, na której były suszone. Wyjątek stanowiły 

formulacje zawierające wyłącznie gumę gellan (F1), jednak ich kształt nie był sferyczny, 

lecz zbliżony do kropli. Matryce zawierające karageny (F2,F3) posiadały kształt 

spłaszczonych dysków. Okazało się, że matryce F4-F6 podczas suszenia wykazywały 

tendencję do łączenia się w aglomeraty. Z kolei efektem dodania siarczanu dekstranu  

o masie cząsteczkowej 500 kDa było uzyskanie matryc o nieregularnych, ostrych 

krawędziach.  

Skaningowa kalorymetria różnicowa. Krzywa DSC wykreślona dla NPX charakteryzowała 

się obecnością jednego piku, którego początek odpowiadał temperaturze 155,7˚C. 

Obliczone ciepło topnienia dla NPX wynosiło ∆H=138 J g-1. W przypadku każdej  
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z matryc odnotowano obecność wyraźnego piku charakterystycznego dla procesu 

topnienia NPX. Potwierdziło to, że w matrycach występował on w formie krystalicznej.  

Zauważono jednak, że wartości temperatury topnienia jak i ciepła topnienia 

poszczególnych formulacji różniły się. Obie te wartości malały wraz ze wzrostem 

szerokości i zmniejszeniem wysokości pików na termogramach. Biorąc pod uwagę fakt, że 

zawartość NPX w matrycach to ok. 44,5%, spodziewana wartość ciepła topnienia powinna 

wynosić 61 J g–1. Odnotowane różnice niekoniecznie jednak wskazywały na występowanie 

niezgodności pomiędzy lekiem a polimerami. 

Zawartość i stopień enkapsulacji NPX. Zawartość i stopień enkapsulacji NPX dla badanych 

formulacji mieściły się odpowiednio w zakresach: 39,4-44,0% oraz 88,6-98,7%. Obliczone 

wartości uszeregowano w następującej kolejności: F6 > F7 > F5 > F4 > F2 > F1 > F3.  

Test pęcznienia matryc w płynach o różnym pH. W środowisku najbardziej kwaśnym 

(pH=1,2), przyrost masy matryc był najmniejszy. Najsilniej pęczniały matryce zawierające 

dodatek karagenu iota (R). Po 6h przyrost masy wynosił blisko 500%. Najmniej wody 

zaabsorbowały matryce zawierające czysty gellan (ok. 110 %). Z kolei formulacja F1 

najsilniej pęczniała w buforze octanowym o pH=4,5. Po 6h przyrost masy wynosił  

ok. 3000%. We wspomnianym pH, pod koniec eksperymentu sieć polimerowa była na tyle 

rozluźniona, że konsystencja matryc była zbliżona do układu półstałego, co sprawiało 

wyraźne trudności w dokładnym osuszaniu przed ważeniem. Zauważono jednocześnie,  

że matryce zachowywały barwę białą, co świadczyło o tym, że nie zachodziło uwalnianie 

NPX. W buforze fosforanowym o pH=7,4 ponownie najsilniej pęczniały matryce F3  

(ok. 1400%). Najmniejszy przyrost odnotowano w przypadku formulacji 6 (ok. 600%). 

Ponadto od ok. 1h zauważalne było stopniowe odbarwianie się matryc.   

Uwalnianie NPX w warunkach in vitro. Badanie uwalniania NPX z matryc 

przeprowadzono z zastosowaniem dwóch płynów akceptorowych. Przez pierwsze dwie 

godziny matryce były zanurzone w roztworze HCl/NaCl o pH=1,2. Następnie płyn 

zmieniano na bufor fosforanowy o pH=7,4 i kontynuowano eksperyment przez kolejną 

godzinę. Wyniki uzyskane dla matryc porównano z uwalnianiem NPX z tabletek 

dojelitowych Anapran®EC 250 mg, posiadających otoczkę, której głównym składnikiem 

jest kopolimer kwasu metakrylowego oraz akrylanu etylu (1:1). Jak wynika z Ryciny 6, 

wszystkie badane formulacje wykazywały cechy modyfikowanego uwalniania. Tabletki 

referencyjne nie uwolniły substancji aktywnej w pH kwaśnym. Z kolei w przypadku matryc 

lek został uwolniony częściowo. Na tym etapie najwięcej NPX uwolniło się z matryc F4, 

zawierających dodatek siarczanu celulozy. Uzasadnieniem dla różnic pomiędzy 

zachowaniem matryc w porównaniu z tabletką referencyjną w środowisku kwaśnym, 

mógł być fakt, że w pierwszym przypadku pewna część NPX była zaadsorbowana  
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na powierzchni polimeru. Z kolei w tabletce całość leku była zamknięta wewnątrz otoczki.  

W terminologii farmaceutycznej wyrzut API zlokalizowanego na powierzchni postaci leku 

określa się mianem „burst-release” i w przypadku formulacji dojelitowych jest zjawiskiem 

niepożądanym.  

Na podstawie uzyskanych wyników 
sformułowano następujące wnioski: 

 matryce zawierające wyłącznie gumę 
gellan, po wysuszeniu posiadały kształt 
najbardziej zbliżonym do sferycznego;  

 kryształy NPX były zlokalizowane zarówno 
wewnątrz matryc, jak również na ich 
powierzchni; 

 analiza DSC potwierdziła, że w NPX  
w matrycach posiadał formę krystaliczną; 

 pęcznienie matryc przebiegało najwydajniej 
w pH=4,5; 

 matryce wykazywały cechy postaci leku  
o modyfikowanym uwalnianiu; 

 uwolnienie części dawki NPX w pH=1,2 było 
związane z obecnością kryształów leku 
zaadsorbowanych na powierzchni matryc. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rycina 6. Profile uwalniania NPX z matryc oraz 
tabletek dojelitowych w pH=1,2 oraz 7,4 
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H.4. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Barbara Jadach, Marek Krakowski 
 Rheological investigation of high-acyl gellan gum hydrogel and its mixtures 

with simulated body fluids.  
  Journal of Biomaterials Applications 2018, 32(10), 1435-1449. 

(DOI: 10.1177/0885328218762361) 
 
 

Polisacharydy pochodzenia naturalnego są powszechnie stosowane zarówno  

w recepturze klasycznej, jak i w produkcji przemysłowej preparatów farmaceutycznych.  

W przypadku formulacji płynnych i półstałych polimery naturalne są przede wszystkim 

składnikami nadającymi odpowiednią konsystencję oraz właściwości mukoadhezyjne.  

Jako najczęściej stosowane można w tym przypadku wymienić karageny, gumę 

ksantanową, pochodne celulozy, jak również gumę gellan. Hydrożele na bazie gellanu 

acetylowanego ze względu na odpowiednie właściwości mechaniczne są często badane 

składniki podłóż w preparatach płynnych i półstałych, przeznaczonych do aplikacji drogą 

donosową, doustną, dopochwową lub na powierzchnię oka. Należy zauważyć,  

że w każdym z wymienionych miejsc podania panują odmienne warunki. Różnice dotyczą 

głównie pH, temperatury oraz rodzaju i stężenia elektrolitów. W przypadku aplikacji  

na błony śluzowe kluczowe znaczenie ma również sposób oddziaływania polimeru  

z mucyną obecną w błonie śluzowej. W przypadku preparatów hydrożelowych kontakt  

z płynami ustrojowymi lub śluzówką może mieć bardzo duży wpływ na ich właściwości 

mechaniczne. To z kolei warunkuje jak długo dany preparat będzie przebywał w miejscu 

podania lub w jaki sposób będzie uwalniał API. Jedną z technik analitycznych, które można 

wykorzystać do oceny parametrów mechanicznych hydrożeli jest analiza reologiczna.  

Ze względu na to, że zachodzące zmiany są często bardzo niewielkie i trudne  

do zmierzenia z wykorzystaniem klasycznej analizy reologicznej, bardziej wskazana jest  

w tym przypadku analiza w warunkach zmiennej oscylacji [61]. Z przeglądu literatury 

wynika, że jak dotąd nie zostały przedstawione wyniki badań w zakresie oceny efektów  

związanych z kontaktem hydrożelu na bazie gumy gellan z płynami ustrojowymi. Wyniki 

uzyskane w ramach przedstawionej pracy mogą stanowić cenne uzupełnienie badań  

nad właściwościami gumy gellan oraz przyczynić się do poszerzenia jej zastosowań jako 

składnika preparatów farmaceutycznych.   

Celem badań w omawianej publikacji była ocena parametrów reologicznych hydrożelu na 

bazie acetylowanej gumy gellan o stężeniu 0,4%. Hydrożel badano w postaci 

nierozcieńczonej oraz po zmieszaniu z wodą, roztworem mucyny oraz wybranymi 

symulowanymi płynami ustrojowymi. Do badań wykorzystano następujące rodzaje 

płynów: płyn pochwowy (ang. Simulated Vaginal Fluid; SVF), płyn łzowy (ang. Simulated 
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Tear Fluid; STF), ślina (ang. Artificial Saliva; AS), symulowane płyny trawienne: roztwór 

HCl/NaCl; pH = 1,2, bufor octanowy; pH = 4,5 bufor fosforanowy; pH = 7,4. Pomiary 

prowadzono z wykorzystaniem reometru rotacyjnego HAAKE RheoStress1 (Thermo Fisher 

Scientific, USA), z układem typu płytka-płytka.  

Obecnie większość reometrów stosowanych w laboratoriach, posiada możliwość 

wykonania szczegółowej analizy właściwości lepkosprężystych badanych materiałów. 

Pierwszym etapem jest przemiatanie naprężeniem (ang. stress sweeping). Wówczas na 

próbkę działa zmienne naprężenie styczne, przy stałej wartości częstotliwości oscylacji. 

Bezpośrednio w trakcie eksperymentu monitoruje się wartości dwóch modułów:  

G’ - odpowiadającego cechom sprężystym oraz G’’ - charakteryzującego właściwości 

lepkie. Ich wzajemny stosunek świadczy o tym, które właściwości dominują w badanym 

materiale. W przypadku hydrożeli warunkuje to przede wszystkim rodzaj polimeru, 

długość jego łańcuchów oraz sposób, w jaki ze sobą oddziałują. Na wykresie zależności 

obu wspomnianych modułów od naprężenia można wyróżnić trzy charakterystyczne 

obszary. Pierwszym jest zakres lepkosprężystości liniowej (ang. Linear Viscoelastic 

Regime; LVR), w którym dany materiał nie reaguje na wzrastające naprężenie styczne.  

W chwili rozpoczęcia destabilizacji sieci polimerowej zauważalny jest stopniowy spadek 

wartości modułu G’, któremu towarzyszy wzrost G”. Jest to tak zwany punkt płynięcia 

materiału (ang. Yield Stress; Yield Point). Przemiatanie naprężeniem najczęściej prowadzi 

się do momentu zrównania dwóch modułów. Przecięcie G’ z G” świadczy o całkowitym 

zniszczeniu sieci polimerowej. Naprężenie, przy którym to następuje to tak zwane 

naprężenie krytyczne - τKRYT. Przykładowe zależności uzyskiwane podczas przemiatania 

próbek w warunkach zmiennego naprężenia stycznego i zmiennej częstotliwości 

przedstawiono odpowiednio na Rycinach 7 oraz 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 7. Zależność modułu sprężystości (G’) i lepkości (G”) hydrożelu na bazie gellanu od 
naprężenia stycznego (G”) w temp. 37˚C 
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Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 

 hydrożel na bazie gumy gellan to układ o właściwościach lepkosprężystych; 
 w zastosowanych warunkach pomiarowych, struktura hydrożelu odbudowywała się 

po zniszczeniu w sposób niecałkowity; 
 po zmieszaniu hydrożelu z mucyną nastąpił prawie całkowity zanik właściwości 

sprężystych; 
 po zmieszaniu z płynem o pH=1,2 hydrożel całkowicie upłynniał się; 
 w pH=4,5 hydrożel upłynniał się w mniejszym stopniu niż w pH = 7,4; 
 symulowana ślina i płyn łzowy rozcieńczały hydrożel silniej niż woda; 
 hydrożel zmieszany z symulowanym płynem pochwowym wykazywał silniejszą strukturę 

niż po dodaniu wody. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

5.1. Opis działalności naukowo-badawczej przed uzyskaniem stopnia doktora 

W roku 2000 rozpocząłem studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej  

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Będąc na czwartym roku studiów zostałem 

członkiem Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Mielcarek. W tym 

czasie uczestniczyłem w badaniach związanych z trwałością fotochemiczną leków z grupy 

inhibitorów reduktazy HMG koenzymu A (statyn). W roku 2006 rozpocząłem 4-letnie 

studia doktoranckie w K. i Z. Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMP. Wówczas została 

nawiązana współpraca z dr Tomaszem Goślińskim z Katedry i Zakładu Technologii 

Chemicznej Środków Leczniczych UMP i rozpocząłem badania w zakresie oceny 

właściwości spektroskopowych substancji fotouczulających o potencjalnym wykorzystaniu 

w terapii fotodynamicznej nowotworów (ang. photodynamic therapy, PDT).  

Badania w ramach pracy doktorskiej były częściowo realizowane przy współpracy z dr 

hab. inż. Piotrem Fita z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Krystyną 

Konopką z Department of Biomedical Sciences, University of the Pacific, Arthur A. Dugoni 

School of Dentistry, San Francisco (USA). W grudniu 2010 obroniłem rozprawę doktorską  

pt. Modyfikowane porfirazyny, ftalocyjaniny i subftalocyjaniny jako potencjalne 

fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej”, promotor: prof. dr hab. Jadwiga 

Mielcarek, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Badania były częściowo 

finansowane w ramach grantu promotorskiego MNiSW  nr NN 405 18053.  

 

 Przed uzyskaniem stopnia doktora byłem współautorem 5 prac oryginalnych (P.1. – 

P.5.), 3 poglądowych (P.6 – P.8.) oraz 12 prezentacji posterowych na konferencjach 

krajowych i zagranicznych. Uczestniczyłem również w 5 szkoleniach w zakresie farmacji  

i medycyny. 

 

Prace oryginalne: 

 

P.1. Tomasz Gośliński, Tomasz Osmałek, Jadwiga Mielcarek 
Photochemical and spectral characterization of peripherally modified porphyrazines. 
Polyhedron 2009, 28: 3839-3843. 
Wskaźnik Impact Factor ISI = 2,207 
Punktacja MNiSW = 32,0 
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P.2. Jadwiga Mielcarek, Tomasz Osmałek, Marta Kruszyńska 
Photodegradation products of new dihydropyridine derivatives. 
Chromatographia 2009, 69: 503-506. 
Wskaźnik Impact Factor ISI = 1,098  
Punktacja MNiSW = 20,0 

 
P.3. Jadwiga Mielcarek, Paweł Grobelny, Tomasz Osmałek 

Identification of photoproducts of fluvastatin in solutions.  
JPC Journal of Planar Chromatography. Modern TLC 2009, 22: 137-140. 
Wskaźnik Impact Factor ISI = 0,662 
Punktacja MNiSW = 20,0 

 
P.4. Tomasz Gośliński, Ewa Tykarska, Wojciech Szczołko, Tomasz Osmałek,  
 Aleksandra Śmigielska, Stanisław Walorczyk, Hong Zong, Maria Gdaniec,  
 Brian M. Hoffman, Jadwiga Mielcarek, Stanisław Sobiak  

Synthesis and characterization of peripherally - functionalized porphyrazines 
containing mixed pyrroryl and pyridylmethylamino groups. 
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 2009, 13: 223-234. 
Wskaźnik Impact Factor ISI = 1,255 
Punktacja MNiSW = 27,0 

 
P.5. Jadwiga Mielcarek, Paweł Grobelny, Tomasz Osmałek 

Indigotine, Azorubine and Cochineal Red as Photoprotectors of Manidypine.  
Drug Development and Industrial Pharmacy 2010, 36: 302-306. 
Wskaźnik Impact Factor ISI =  1,396 
Punktacja MNiSW = 20,0 

 
Prace poglądowe: 

 
P.6. Mielcarek Jadwiga, Grobelny Paweł, Osmałek Tomasz 

Trwałość fotochemiczna substancji leczniczych i gotowych postaci leków, temat coraz 
bardziej aktualny.  
Farmacja Polska 2005, 61: 1058-1064.  

 Punktacja MNiSW = 2,0  
 
P.7. Mielcarek Jadwiga, Grobelny Paweł, Osmałek Tomasz 

Trwałość fotochemiczna substancji leczniczych i gotowych postaci leków. Część II.
 Sposoby oceny fotowrażliwości leków i ochrony przed rozkładem. 

Farmacja Polska 2006, 62: 689-696. 
Punktacja MNiSW = 2,0 

   
P.8. Tomasz Osmałek, Tomasz Gośliński 

Rozwój badań dotyczących fotodynamicznej terapii onkologicznej. 
Farmacja Polska 2009, 65: 549-552. 
Punktacja MNiSW = 6,0 



 

30 
 

Załącznik 2 T. Osmałek – Autoreferat 

5.1.1. Udział w projektach naukowych 
 
 
Grant promotorski MNiSW  nr NN 405 18053 Dimery ftalocyjaninowe i subftalo-
cyjaninowe jako potencjalne fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej. (2008-2010; 
główny wykonawca) 
 
Granty Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii / Uniwersytetu Medycznego  
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: 
- SBN 502-05 nr projektu 2 Trwałość fotochemiczna statyn stosowanych w terapii 
hiperlipo-proteinemii. (2003-2004; główny wykonawca) 
- SBN 502-05-03307415-50158 Fotodegradacja fluwastatyny w fazie stałej oraz  
w tabletkach LESCOL. (2004-2005; główny wykonawca) 
- SBN 502-05-03307415-50532 Właściwości spektroskopowe oraz aktywność 
fotodynamiczna modyfikowanych ftalocyjanin cynkowych. (2009-2010; główny wyko-
nawca) 
 
 
5.1.2. Nagrody i wyróżnienia 

- List gratulacyjny JM Rektora Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego  
za wieloletnią działalność naukową oraz społeczną na terenie Uczelni (2005) 

- I miejsce w XLI Konkursie Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego  
z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu (2006) 

- II miejsce w XLI Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów  
Farmaceutycznych w Poznaniu (2006) 
 
 
 

5.1.3. Opieka nad pracami magisterskimi 

Właściwości spektroskopowe i fotochemiczne modyfikowanych porfirazyn. (2007) 
 
Właściwości fotochemiczne porfirazyn i ftalocyjanin. (2008) 
 
Synteza koniugatów dinitrylowych i reakcje makrocyklizacji dimerów  
porfirynoidowych. (2009) 
 
 
5.2. Opis działalności naukowo-badawczej po uzyskaniu stopnia doktora 
   

W kwietniu 2011 roku rozpocząłem pracę w Katedrze i Zakładzie Technologii  

Postaci Leku UMP na stanowisku adiunkta. Początkowo działalność naukowa stanowiła 
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kontynuację tematyki podjętej podczas realizacji pracy doktorskiej i obejmowała 

zagadnienia związane z terapią fotodynamiczną. Prowadzone badania skupiały się jednak 

na technologii i charakterystyce półstałych podłóż polimerowych jako nośników  

dla barwników fotouczulających aplikowanych na powierzchnię nowotworów skórnych. 

Wówczas moje zainteresowania ukierunkowały się na zagadnienia związane z analizą 

reologiczną półstałych postaci leku. W niedługim czasie zdobyłem wiedzę  

oraz umiejętności praktyczne w zakresie wyznaczania podstawowych parametrów 

reologicznych, jak również wyspecjalizowałem się w zaawansowanej analizie reologicznej  

w warunkach zmiennej i stałej oscylacji. W celu poszerzenia wiedzy w zakresie oceny 

właściwości mechanicznych materiałów polimerowych odbyłem dwa staże szkoleniowo - 

badawcze w Institute for Polymer Materials (POLYMAT) and Polymer Science  

and Technology Department, Faculty of Chemistry University of the Basque Country  

(UPV-EHU) San Sebastián w Hiszpanii, pod kierownictwem prof. Antxona Santamaria, 

będącego przewodniczącym hiszpańskiej grupy reologicznej. Dzięki dobrej znajomości 

tematyki reologicznej uczestniczyłem w konsultacjach oraz przygotowałem 5 ekspertyz 

dla firm farmaceutycznych, z których część została wykorzystana na etapie procedury 

rejestracyjnej. W międzyczasie, dzięki nawiązanej współpracy z dr inż. Wojciechem 

Białasem z Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Biotechnologii Żywności na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu, rozszerzeniem zakres prowadzonych badań o zaawansowaną 

analizę teksturometryczną.  

W roku 2012 wspólnie z dr Anną Froelich z K. i Z. Technologii Postaci Leku UMP  

oraz studentami z wydziału farmaceutycznego założyłem Studenckie Koło Naukowe 

Technologii Farmaceutycznej, którego jestem opiekunem. W tym czasie rozpocząłem 

prace związane z możliwością wykorzystania tak zwanych inteligentnych polimerów  

w technologii innowacyjnych nośników substancji aktywnych w aspekcie różnych dróg 

podania. Głównym założeniem prowadzonych badań było opracowywanie systemów 

dostarczania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (naproksen, meloksykam, 

benzydamina) celem ograniczenia ich działań ubocznych, poprawy biodostępności, a tym 

samym zwiększenia bezpieczeństwa terapii. W tym zakresie można wyróżnić dwa nurty 

badawcze, pierwszy obejmujący formy półstałe przeznaczone do aplikacji miejscowej  

na skórę lub błony śluzowe, drugi, stałe doustne postacie leku na bazie polisacharydów 

pochodzenia naturalnego. W drugim przypadku moje zainteresowanie wzbudziła technika 

żelowania jonotropowego i jej wykorzystanie w enkapsulacji leków. W tym zakresie 

prowadzę badania od 2014 roku, natomiast od roku 2016 odbywają się  

one we współpracy z prof. Arturem Bartkowiakiem i dr inż. Marcinem Sobólem  
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z Centrum Bioimmoblilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych  

przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.  

 

 Po uzyskaniu stopnia doktora do chwili obecnej byłem współautorem 12 prac 

oryginalnych (H.1.-H.4.; P.9.-P.16.), 8 poglądowych (H.5.; P.17.-P.23.) oraz 14 

komunikatów zjazdowych (w tym 2 wystąpienia ustne: K.1., K.2.), prezentowanych  

na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Uczestniczyłem również  

w 9 warsztatach szkoleniowych z zakresu technologii farmaceutycznej. 

 

Prace oryginalne: 

P.9. Tomasz Gośliński, Tomasz Osmałek, Krystyna Konopka, Marcin Wierzchowski,  
  Piotr Fita, Jadwiga Mielcarek 

Photophysical properties and photocytotoxicity of novel phthalocyanines – potentially 
useful for their application in photodynamic therapy. 

 Polyhedron 2011, 30: 1538-1546. 
 Wskaźnik Impact Factor ISI = 2,057 
 Punktacja MNiSW = 30,0    
  

P.10. Tomasz Gośliński, Ewa Tykarska, Michał Kryjewski, Tomasz Osmałek,  
 Stanisław Sobiak, Maria Gdaniec, Zbigniew Dutkiewicz, Jadwiga Mielcarek 
 Potential aluminium(III)- and gallium(III)-selective optical sensors based on 
 porphyrazines. 
 Analytical Sciences 2011, 27: 511-515.  

 Wskaźnik Impact Factor ISI = 1,255 
 Punktacja MNiSW = 20,0    
 

P.11. Piotr Fita, Tomasz Osmałek, Tomasz Gośliński, Marcin Wierzchowski,  
 Jadwiga Mielcarek 
 Femtosecond studies of the excited-state dynamics of ester-alkyloxy substituted zinc 
 phthalocyanines.  
 Journal of Photochemistry and Photobiology A 2012, 232: 44-49. 

 Wskaźnik Impact Factor ISI = 2,416 
 Punktacja MNiSW = 25,0      

 
P.12. Anna Froelich, Tomasz Osmałek, Paweł Kunstman, Rafał Roszak, Wojciech Białas 

Rheological and textural properties of microemulsion-based polymer gels with 
indomethacin.  

 Drug Development and Industrial Pharmacy 2015, 27: 1-8. 
 Wskaźnik Impact Factor ISI = 2,295 
 Punktacja MNiSW = 25,0    
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P.13. Tomasz Osmałek, Bartłomiej Milanowski, Anna Froelich, Sylwia Górska,  
  Wojciech Białas, Mirosław Szybowicz, Marcin Kapela 
  Novel organogels for topical delivery of naproxen: design, physicochemical 

 characteristics and in vitro drug permeation.  
  Pharmaceutical Development and Technology 2017, 20: 1-16. 

 Wskaźnik Impact Factor ISI = 1,945 
 Punktacja MNiSW = 15,0 
 

P.14. Anna Froelich, Tomasz Osmałek, Agnieszka Snela, Paweł Kunstman,   
 Barbara Jadach, Marta Olejniczak, Grzegorz Roszak, Wojciech Białas 

 Novel microemulsion-based gels for topical delivery of indomethacin: formulation, 
 physicochemical properties and in vitro drug release. 
 Journal of Colloid and Interface Science 2017, 507: 323-336. 
 Wskaźnik Impact Factor ISI = 5,091 

 Punktacja MNiSW = 30,0 
 

P.15. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Barbara Jadach, Katarzyna Ancukiewicz,  
  Piotr Gadziński 

 Rheological characteristics of novel meloxicam-loaded complex organogels based on 
fumed silica and poloxamer.  
Current Drug Delivery 2018, 5: 686-697. 
Wskaźnik Impact Factor ISI = 2,078 
Punktacja MNiSW = 20,0    
 

P.16. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Barbara Jadach, Anika Mielewczyk 
Ocena właściwości hydrożeli termowrażliwych z błękitem metylenowym  
w aspekcie potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej. 

 Farmacja Współczesna, 2017, 10: 211-222. 
Punktacja MNiSW = 5,0 
 
 

 Prace poglądowe: 

P.17. Tomasz Osmałek, Anna Froelich 
Aktualne trendy w zastosowaniach biomedycznych inteligentnych polimerów. 
Farmacja Polska, 2012, 68: 451-457. 
MNiSW = 3,0 

 
P.18. Tomasz Osmałek, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek, Edyta Osmałek 

Nowe tendencje oraz bezpieczeństwo terapii fotodynamicznej. 
Przegląd Lekarski, 2012, 69: 1205-1208. 
Punktacja MNiSW = 5,0 
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P.19. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Paweł Grobelny, Dorota Wagner 
Właściwości fizykochemiczne oraz zastosowanie poloksameru 407 w technologii 
farmaceutycznej. 
Farmacja Polska, 2013, 69: 434-440. 
Punktacja MNiSW = 3,0 
  

P.20. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Marcin Kapela 
Przegląd wybranych zastosowań poloksameru 407 w technologii farmaceutycznej  
i medycynie. 
Farmacja Polska, 2014, 70: 400-410. 
Punktacja MNiSW = 3,0 

 
P.21. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Marcin Kapela, Wojciech Białowąs 

Zastosowanie polimerów pH-wrażliwych w technologii farmaceutycznej. 
Farmacja Polska, 2014, 70: 525-529. 
Punktacja MNiSW = 3,0 

 
P.22. Agnieszka Snela, Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Sylwia Górska, 

Klaudia Błaszczyk 
Guma gellan: właściwości i zastosowanie biomedyczne. 
Farmacja Polska, 2016, 72: 46-53. 
Punktacja MNiSW = 8,0 

 
P.23. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Barbara Jadach, Agnieszka Snela, 
  Piotr Gadziński, Katarzyna Ancukiewicz 
 Znaczenie mukoadhezji w technologii farmaceutycznej. 
 Część I: Opis zjawiska oraz techniki stosowane do jego oceny. 
 Farmacja Współczesna, 2017, 10: 22-28. 
 Punktacja MNiSW = 5,0 
 
 
 
 
  Komunikaty ustne 
 
 
K.1. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Anika Mielewczyk, Marcin Kapela, Wojciech Białas  

Hydrożele termowrażliwe jako nośniki barwników fotouczulających o potencjalnym 
zastosowaniu w terapii fotodynamicznej. 
Optymalizacja postaci leku: Nowe rozwiązania technologiczne w dążeniu do 
bezpiecznej farmakoterapii.  
Kraków, 25-26 kwietnia, 2014 
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K.2. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Bartłomiej Milanowski, Mirosław Szybowicz, Marcin 
Skotnicki, Barbara Jadach, Piotr Gadziński, Katarzyna Ancukiewicz, Marcin Soból, 
Urszula Kowalska, Artur Bartkowiak 

The effects of drug encapsulation into gellan gum matrix by the example of 
roxithromycin, naproxen and meloxicam. 

2nd Edition of Global Conference on Pharmaceutics and Drug Delivery Systems 
Rzym, Włochy, 4-6 czerwca, 2018 
 
 

5.2.1. Udział w projektach naukowych 
 

  
 Międzynarodowy i międzysektorowy projekt ORBIS (Open Research Biopharmaceutical 

Internships Support) w ramach Marie Skłodowska Curie Actions - Research Innovation  
Staff Exchange (MSCA-RISE) - programu ramowego UE Horyzont 2020 (H2020-MSCA-
RISE-2017) – nr umowy 778051 
lata: 2018-2022, charakter udziału: - współprzewodniczący w pakiecie tematycznym WP2 
– Dosage Forms and Drug Delivery Systems; - merytoryczna opieka nad przebiegiem staży 
naukowych w Center for Dermal Research, Rutgers, The State University of New Jersey, 
Stany Zjednoczone 
 
 

 Grant Narodowego Centrum Nauki - Miniatura (ID 370652): Ocena wpływu wybranych 
polimerów pochodzenia naturalnego na właściwości matryc hydrofilowych na bazie gumy 
gellan zawierających roksytromycynę. (2018; kierownik projektu, główny wykonawca) 

 
 
Projekty finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na badania 
dla młodych naukowców: 
- 502-14-03314429-09983 Żele polimerowe jako nośniki barwników fotouczulających  
w terapii fotodynamicznej. (2012; kierownik projektu, główny wykonawca) 
- 502-14-03314429-09983 Technologia hydrożeli formujących in situ do stosowania  
w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej. (2013-2014; kierownik projektu, główny 
wykonawca) 
- 502-14-03314429-09983 Optymalizacja technologii otrzymywania matryc sferycznych na 
bazie gumy gellan metodą żelowania jonotropowego. (2015-2016; kierownik projektu, 
główny wykonawca) 
 
 
Granty Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii / Uniwersytetu Medycznego  
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: 
- SBN 502-05-03314429-09983 Technologia matryc sferycznych na bazie gumy gellan  
zawierjących meloksykam. (2016; opiekun naukowy) 
- SBN 502-05-03314429-50780 Technologia hydrożeli dopochwowych z chlorowodorkiem 
benzydaminy. (2017; opiekun naukowy) 
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- SBN 502-05-03314429-06881 Receptura hydrożeli mukoadhezyjnych zawierających 
acyklowir i benzokainę do stosowania w leczeniu opryszczkowego zapalenia jamy ustnej. 
(2017; pomocniczy opiekun naukowy) 
 
 
 

5.2.2. Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich  
 

Ośrodki zagraniczne: 

Program Erasmus dla pracowników uczelni: Staż naukowo-szkoleniowy z zakresu reologii 
farmaceutycznej w Institute for Polymer Materials (POLYMAT) and Polymer Science and 
Technology Department, Faculty of Chemistry, University of the Basque Country (UPV-
EHU) San Sebastián, Hiszpania, 23-27 września, 2013. 

Program Erasmus+ dla pracowników uczelni: Staż naukowo-szkoleniowy z zakresu reologii 
farmaceutycznej w Institute for Polymer Materials (POLYMAT) and Polymer Science  
and Technology Department, Faculty of Chemistry University of the Basque Country (UPV-
EHU) San Sebastián, Hiszpania, 16-20 czerwca, 2014. 

Ośrodki krajowe: 

Pobyt szkoleniowo-badawczy w Centrum Bioimmunizacji i Innowacyjnych Materiałów 
Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  
ul. Klemensa Janickiego 35, 71-270 Szczecin 
14-18 marca, 2016; 3-7 kwietnia, 2017; 15-19 stycznia, 2018; 19-23 lutego, 2018; 25-29 
czerwca 2018. 

Pobyt szkoleniowo-badawczy w Zakładzie Produkcyjnym Lek-Am, ul. Ostrzykowizna 14A,  
05-170 Zakroczym; 23-27 stycznia, 2017. 

 

5.2.3. Nagrody i wyróżnienia 

- Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez radę Wydziału Farmaceutycznego (2010) 
- Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za rozprawę doktorską 
(2011) 
- Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w 
roku akademickim 2010/2011 (2011) 
- Nagroda Zespołowa Naukowa JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku 2015 (2016) 
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- Dyplom „Za wyjątkowe zaangażowanie w proces dydaktyczny, inspirowanie do 
pogłębiania wiedzy, przychylny stosunek do młodzieży akademickiej”, przyznany przez 
Absolwentów Kierunku Kosmetologia UMP, Poznań (2016)  
 

 

 

 

5.2.4. Kierownik/opiekun 12 prac dyplomowych: 
 
 Prace magisterskie: 
Żele polimerowe jako nośniki barwników fotouczulających w terapii fotodynamicznej.  
(2012) 
Badania reologiczne i analiza tekstury hydrożeli dopochwowych zawierających 
chlorowodorek benzydaminy. (2013) 
Ocena właściwości żeli zawierających naproksen. (2013) 
Technologia żeli polimerowych zawierających meloksykam. (2014) 
Otrzymywanie i charakterystyka żeli polimerowych zawierających naproksen. (2014) 
Ocena dostępności farmaceutycznej i właściwości reologicznych żelu zawierającego  
meloksykam. (2015) 
Technologia matryc hydrofilowych na bazie gumy gellan zawierających meloksykam. 
(2015) 
Otrzymywanie i charakterystyka peletek na bazie gumy gellan zawierających naproksen.  
(2016) 
Analiza reologiczna hydrożeli na bazie acetylowanej gumy gellan w obecności 
symulowanych płynów ustrojowych. (2016) 
Matryce na bazie mieszanin polisacharydów naturalnych jako nośniki modyfikujące 
uwalnianie naproksenu po podaniu doustnym. (2017) 
Enkapsulacja roksytromycyny w matryce hydrofilowe na bazie gumy gellan oraz jej 
mieszanin z polisacharydami naturalnymi. (2018) 
 
 Praca licencjacka: 
Zastosowanie nanocząstek w technologii preparatów kosmetycznych z filtrem UV. (2018) 

 

5.2.5. Recenzje prac naukowych 

Łączna liczba zrecenzowanych publikacji: 12 
 

International Journal of Biological Macromolecules (5-letni IF=3,657): 2014 -  
1 publikacja 
Current Pharmaceutical Biotechnology (5-letni IF=2,33):  2014 - 1 publikacja 
International Journal of Pharmaceutics (5-letni IF=4,224): 2014 - 1 publikacja;  
2015 – 1 publikacja 
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Current Drug Delivery (5-letni IF=2,338): 2015 - 1 publikacja 
Carbohydrate Polymers (5-letni IF=5,130): 2016 - 1 publikacja; 2018 -  1 publikacja 
Journal of Pharmaceutics and Drug Development (brak IF): 2016 - 1 publikacja 
Current Pharmaceutical Analysis (5-letni IF=0,631) : 2017 - 1 publikacja 
Farmacja Współczesna (brak IF): 2017 - 1 publikacja 
Food Structure (brak IF): 2017 - 1 publikacja  
Drug Design Development and Therapy (5-letni IF=2,962): 2017 - 1 publikacja 
 
Łączna liczba zrecenzowanych prac dyplomowych: 5 
 
Właściwości reologiczne kwasu hialuronowego i płynu synowialnego (2013) 
Wstępna ocena trwałości wybranych pochodnych flufenazyny (2015) 
Opracowanie metody spektrofotometrycznego oznaczania glukozaminy (2016) 
Zastosowanie materiału mezoporowatego SBA-15 oraz krzemionki koloidalnej jako 
nośników substancji leczniczej (2018) 
Kompatybilność flukonazolu i worykonazolu z mieszaninami do żywienia  
pozajelitowego (2018) 
 
 
6. Dalsze plany naukowe 
 

Moje plany naukowe związane są przede wszystkim z kontynuacją tematyki 
badawczej podjętej w ramach prezentowanego cyklu habilitacyjnego. Będzie ona 
obejmowała szeroko rozumianą ocenę możliwości wykorzystania polisacharydów  
w enkapsulacji różnych substancji leczniczych. Planuję rozszerzyć swoją wiedzę  
oraz umiejętności praktyczne w zakresie otrzymywania dwukompartmentowych matryc 
polisacharydowych o budowie typu rdzeń-otoczka (ang. core-shell), otrzymywanych 
metodą koekstruzji. Planuję również podjąć się tematyki związanej z chemicznym 
sieciowaniem polisacharydów z wykorzystaniem metafosforanów oraz oceny przede 
wszystkim efektów z tym związanych w aspekcie uwalniania leków w różnych odcinkach 
przewodu pokarmowego. Kolejnym obszarem badawczym będzie wykorzystanie 
żelowania jonotropowego w technologii zawiesin pediatrycznych zawierających 
substancje zamknięte w mikrokapsułkach. Przewidywanymi korzyściami płynącymi  
z zastosowania takich formulacji będzie przede wszystkim maskowanie smaku substancji 
aktywnych, jak również modyfikacja ich uwalniania po podaniu doustnym. Ponadto 
planuję dalsze poszerzanie wiedzy w zakresie zaawansowanej analizy reologicznej 
półstałych form leku, przede wszystkim z uwzględnieniem efektów synergistycznych 
wynikających z łączenia różnych polimerów (ang. polymer blends).  
 
 
 
 
 
 
 




