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Protein microencapsulation – methods and application
Summary
Biomaterials extracted from natural environment may cause several serious
problems due to their low stability. More efficient and safe procedures of their
stabilization are still demanded to meet the industry requirements. Microencapsulation is one of the possible methods to prolong the action time of active
compounds.
This paper reports the techniques for preparing microcapsules and their applications with reference to extremely troublesome materials such as native
proteins. Special attention is paid to current achievements in microencapsulation and perspectives for the next years, and advantages of this technique.
The technology enables reactive or sensitive biomaterials such as enzymes to
be turned into stable ingredients. With carefully controlled and fine-tuned release capabilities, microencapsulation is no longer only an added value technique, but the source of totally new systems with matchless properties.
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1. Wstêp
Bia³ka od wieków stosowane by³y w ró¿nych dziedzinach dzia³alnoœci cz³owieka, m.in. w przemyœle farmaceutycznym, spo¿ywczym, skórzanym czy chemicznym. Wykorzystuje siê je jako
biokatalizatory, selektywne adsorbenty w procesach oczyszczania, w analityce chemicznej, medycznej, a tak¿e jako terapeutyki
(1,2).

Mikrokapsu³kowanie bia³ek – metody i zastosowanie

W czasie procesu technologicznego i magazynowania na bia³ka mo¿e dzia³aæ
wiele czynników takich jak: temperatura, pH, obecnoœæ aktywatorów lub inhibitorów, które ograniczaj¹ lub zmieniaj¹ ich po¿¹dane cechy (3). Biostabilizacja jest
obecnie bardziej sztuk¹ ni¿ nauk¹ osi¹gan¹ dla ka¿dego bia³ka metod¹ prób i b³êdów.
Spoœród licznych technik wyd³u¿ania okresu trwa³oœci biomateria³ów trudno znaleŸæ
tak¹, która by³aby jednoczeœnie tania, bezpieczna i prosta. Jedn¹ z nich jest kapsu³kowanie – otaczanie okreœlonych cz¹stek œciankami uformowanymi z jednej lub
kilku substancji okrywaj¹cych (4). Otrzymuje siê dziêki temu wielosk³adnikowe uk³ady
o specjalnych, nowych i po¿¹danych w³aœciwoœciach (5).
Mikrokapsu³kowanie oferuje zwiêkszenie selektywnoœci, mo¿liwoœæ koimmobilizacji kilku sk³adników jednoczeœnie oraz kontrolowany sposób po³¹czenia z substratem. Odgrodzenie substancji aktywnych od œrodowiska zewnêtrznego sprzyja
zwiêkszeniu odpornoœci na dzia³anie czynników denaturuj¹cych, a czêsto tak¿e korzystnie zmienia wartoœæ optymalnego pH. Mikroskopijne wymiary umo¿liwiaj¹ zbudowanie ogromnej powierzchni roboczej. Ponadto proces ten zabezpiecza bia³ka
przed dezaktywacj¹, samoagregacj¹ i flokulacj¹ (6). Opracowano szereg metod mikrokapsu³kowania bia³ek. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿da z nich mo¿e zostaæ
poddana licznym modyfikacjom, co zwiêksza ró¿norodnoœæ oraz zakres wykorzystania.

2. Mikrokapsu³kowanie przy u¿yciu ekstruzji
W metodzie tej zawiesina komponentów kapsu³ki najpierw zostaje poddana rozproszeniu na mikrokropelki (atomizacji), a nastêpnie wkraplana do pojemnika z substancj¹, w której materia³ œcianki ulega zestaleniu. Powstaje sieæ przestrzenna polimeru zamykaj¹ca w swej strukturze aktywne sk³adniki (7).
Warunkiem powstania mikrokapsu³ek jest odpowiedni stopieñ dyspersji sk³adników
rdzenia oraz œcianki. Stosuje siê ró¿ne sposoby atomizacji: rozpylanie za pomoc¹
wiruj¹cych dysz, ultradŸwiêków, elektrorozpraszania oraz mechanicznego ciêcia
strumienia wody (ang. jet cutting).
Ekstruzja wykorzystuj¹ca rozpylanie roztworu na wiruj¹cych dyszach ze wzglêdu na wysokie ciœnienie homogenizacyjne czêsto powoduje denaturacjê bia³ek. Uzyskane kapsu³ki nie maj¹ jednakowych wymiarów, a ich œrednica jest stosunkowo
du¿a: 500-1000 mm. Dysze ultradŸwiêkowe eliminuj¹ te problemy, umo¿liwiaj¹c
tworzenie mikrokapsu³ek bia³kowych w ³agodniejszych warunkach. Otrzymuje siê
sferyczne cz¹stki o wyrównanych cechach przeznaczone do d³ugiego przechowywania (8). S¹ one bardziej odporne na niekorzystne czynniki zewnêtrzne ni¿ te otrzymane przez konwencjonalne wkraplanie. Dysze ultradŸwiêkowe maj¹ du¿y potencja³ aplikacyjny w odniesieniu do technologii stabilnych systemów terapeutycznych.
Przyk³adem mo¿e byæ lizozym zamkniêty w membranie z PLGA (kopolimer kwasu
DL-polimlekowego i kwasu glikolowego) (9). Ta nowa technika wymaga jednak
uproszczenia aby mo¿na by³o zastosowaæ j¹ na skalê przemys³ow¹.
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Poprzez elektrorozpraszanie mo¿liwe jest otrzymanie nanometrowych cz¹steczek
o doskona³ym stopniu dyspersji. Atutem tej metody s¹ równie¿ jednoetapowoœæ
oraz ³agodne warunki operacji umo¿liwiaj¹ce pracê z wra¿liwymi biomateria³ami.
Do kapilary, przez któr¹ przep³ywa ciecz, przy³o¿one jest wysokie napiêcie. To
powoduje powstawanie zdeformowanego, sto¿kowatego menisku kropli wyp³ywaj¹cej z przewodu. Po przekroczeniu napiêcia powierzchniowego kropla rozpada
siê na szereg nanocz¹stek nios¹cych ze sob¹ okreœlony ³adunek elektrostatyczny.
Dziêki wzajemnemu odpychaniu na³adowanych moleku³ uzyskuje siê uk³ad monodyspersyjny i zapobiega koalescencji – czêstemu problemowi przy mikrokapsu³kowaniu (10). Otrzymuje siê z du¿¹ wydajnoœci¹ (do 90%) kuliste kapsu³ki o g³adkiej
powierzchni.
Elektrorozpraszanie wykorzystywane jest g³ównie w spektrometrii masowej do
jonizacji p³ynów (11). Prace nad zastosowaniem do terapeutyków bia³kowych trwaj¹
od 1997 r. Jako substancje œcianki wykorzystano z powodzeniem biodegradowalne
i nietoksyczne: PLGA, chitosan oraz kompleks chitosanu i alginianu. W badaniach
membran o takim sk³adzie mikrokapsu³kuj¹ce albuminê (BSA) wykazano, ¿e uk³ady
te maj¹ ograniczon¹ stabilnoœæ w pH powy¿ej 7,2 oraz w roztworach o wysokim stê¿eniu soli metali jednowartoœciowych oraz grup anionowych (12). W³aœciwoœci takie charakteryzuj¹ bufory stosowane w biotechnologii, jak równie¿ uk³ady buforowe ¿ywych organizmów. Dlatego nie ma jak dot¹d prze³o¿enia tej techniki na skalê
produkcyjn¹.
Jet cutter jest prostym i wydajnym narzêdziem do otrzymywania monodyspersyjnych mikrokapsu³ek z p³ynów o lepkoœci przekraczaj¹cej kilka tysiêcy mPa·s (13). Laminarny strumieñ cieczy p³yn¹cej z du¿¹ prêdkoœci¹ jest przecinany przez wiruj¹ce
przewody na cylindryczne segmenty. Dziêki napiêciu powierzchniowemu formuj¹
siê z nich sferyczne krople.
Mikrocz¹steczki otrzymane jedn¹ z wymienionych metod maj¹ postaæ p³ynn¹
i nietrwa³¹. Aby zestaliæ materia³ tworz¹cy œcianki wykorzystuje siê och³adzanie
w zimnym powietrzu lub wodzie (otoczki woskowe), odparowanie lub suszenie rozpuszczalnika w strumieniu ciep³ego powietrza, hydro¿elowanie oraz koacerwacjê
miêdzyfazow¹ (14).
W mikrokapsu³kowaniu hydro¿elowym otoczka powstaje przez wkraplanie anionowego polimeru do roztworu kationu, gdzie nastêpuje tworzenie kompleksów
polielektrolitowych. Maj¹ one charakter hydro¿eli i przeznaczone s¹ do immobilizacji rozmaitych materia³ów pochodzenia biologicznego (15,16). Wykorzystuje siê
wielkocz¹steczkowe polimery takie jak siarczan celulozy, alginian oraz syntetyczne zwi¹zki zawieraj¹ce czwartorzêdowe grupy aminowe o ciê¿arze nie mniejszym
ni¿ 40 kDa. W odniesieniu do enzymów, nawet wyj¹tkowo niestabilnych bia³ek rekombinowanych, z du¿¹ wydajnoœci¹ stosuje siê kopolimeryzacjê chitozanu i alginianu (17).
Ekstruzja jest jedn¹ z najczêœciej wykorzystywanych metod mikrokapsu³kowania
enzymów. Jako matriks s³u¿¹ tworzywa sztuczne lub zawieraj¹ce skrobiê i t³uszcze.
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Przyk³adem s¹ stabilne preparaty katepsyny B otoczkowanej w sieci CM-celulozy
oraz Ca2+-alginianu (3).
Dziêki ograniczonej dyfuzji gazów przez matrycê systemy tworzone metod¹ ekstruzji maj¹ d³ugi okres przechowywania (18). Niestety, stopieñ upakowania substancji rdzenia jest niewielki. Ogranicznikiem jest równie¿ liczba materia³ów mog¹cych
s³u¿yæ jako œciana kapsu³ki.

3. Mikrokapsu³kowanie przy u¿yciu technik rozpy³owych
Najstarsz¹ technik¹ mikrokapsu³kowania jest suszenie rozpy³owe. Wie¿e rozpy³owe s¹ stosowane od lat 30. XX w. do mikrokapsu³kowania substancji t³uszczowych
lub rozpuszczalnych w t³uszczach. Emulsje lub zawiesiny rozpylane s¹ na dyszach
obrotowych w 160-210°C, co umo¿liwia szybkie odparowanie rozpuszczalnika i powstanie otoczki na powierzchni kropli (19). Trwaj¹ prace badawcze nad zastosowaniem tej ³atwej i taniej metody do kapsu³kowania termolabilnych bia³ek. Dziêki
kompleksowaniu z glikolem polietylenowym mo¿liwe jest suszenie rozpy³owe biomateria³ów hydrofobowych (20), a chitosan przydatny okaza³ siê w tworzeniu systemów kontrolowanego uwalniania terapeutyków (21).
Mikrokapsu³ki otrzymane przez suszenie rozpy³owe s¹ kuliste, porowate i doœæ
dobrze rozpuszczalne w wodzie. Rozmiar waha siê w szerokich granicach od 10 mm
a¿ do 2 mm i zale¿y od parametrów procesu i materia³ów kapsu³kowanych. Wa¿na
jest równie¿ wytrzyma³oœæ mechaniczna, która zale¿y od stê¿enia bia³ka oraz polimeru i jego zdolnoœci tworzenia œcianki (19).
Wiêksze zastosowanie w mikrokapsu³kowaniu substancji labilnych termicznie ma
zestalenie rozpy³owe. Metoda ta polega na zawieszeniu cz¹steczek rdzenia w stopionym tworzywie œcianki o niskiej temperaturze topnienia (32-42°C), a nastêpnie rozpyleniu tej mieszaniny w zimnym powietrzu, przez co uzyskuje siê szybkie utwardzenie
œcianki (7). Proces ten jest zale¿ny m.in. od szybkoœci podawania materia³u, szybkoœci
obrotu tarczy rozpy³owej i lepkoœci materia³u rozpylonego. Mikrokapsu³kowanie wykonywane jest w tradycyjnych suszarkach rozpy³owych. Od procesów wysokotemperaturowych odró¿nia je budowa uzyskiwanych cz¹stek. Substancje aktywne s¹ wi¹zane
jako agregaty w sieci polimerów noœnikowych. Znaczna ich czêœæ jest ulokowana na
powierzchni membrany lub wystaje z matriks, maj¹c bezpoœredni kontakt z otoczeniem.
Takie kapsu³ki charakteryzuj¹ siê zdolnoœci¹ uwalniania ca³ej zawartoœci w przeci¹gu
kilku minut po zadzia³aniu czynnika destabilizuj¹cego. Mechanizmy wp³ywaj¹ce na
proces uwalniania mog¹ mieæ charakter mechaniczny, np. dyfuzja wody do wnêtrza
kapsu³ki, uszkodzenie lub chemiczny m.in. zmiana ciœnienia osmotycznego, zmiana
rozmiaru, hydrofobowoœci i gêstoœci membrany. Wymiary kapsu³ek z otoczk¹ t³uszczow¹ s¹ jednorodne i wynosz¹ zwykle od 100 mm do 300 mm, a ich powierzchnia
jest nieregularna. Poza tym mikrokapsu³kowaniu t¹ metod¹ poddaje siê g³ównie
zwi¹zki o charakterze hydrofilowym, np. witaminy z grupy B czy kwas askorbinowy.
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Jest to najmniej kosztowna metoda mikrokapsu³kowania i dlatego wykorzystywana rutynowo w immobilizacji zarówno nieorganicznych, jak i organicznych
tworzyw hydrofilowych, leków, enzymów, substancji lotnych i innych sk³adników
funkcjonalnych.

4. Mikrokapsu³kowanie fluidyzacyjne
Oparte jest na zjawisku fluidyzacji. Zachodzi w pionowej kolumnie, na dnie której umieszczony jest materia³ rdzenia g³ównie w postaci sproszkowanej (7). Od
do³u, przez perforowane dno przepuszcza siê ku górze strumieñ sprê¿onego gazu.
Roztwór polimeru powlekaj¹cego mo¿e byæ podawany od do³u lub od góry. Cz¹steczki podczas unoszenia siê oblepiane s¹ przez substancjê œcianki. Jednoczeœnie zachodzi proces ich suszenia. Aby unikn¹æ wp³ywu tlenu na substraty i pod³o¿e, u¿ywane
s¹ gazy obojêtne, np. azot lub dwutlenek wêgla. Jest to bardzo wydajna metoda do
otrzymywania jednolitych, monowarstwowych kapsu³ek. Jednoczeœnie uniwersalnoœæ jej stosowania pozwala wytworzyæ otoczkê praktycznie dla ka¿dej substancji.
Czêsto najpierw stosuje siê suszenie lub zestalenie rozpy³owe, a nastêpnie dla
zwiêkszenia trwa³oœci, powleka siê fluidyzacyjnie warstw¹ t³uszczow¹.
Coraz wiêksz¹ popularnoœæ w przemyœle spo¿ywczym i farmaceutycznym zyskuje
technika mikrofluidyzacyjnego otrzymywania nanokapsu³ek o œrednicach 100-500 nm
(22). Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ ograniczenia zawartoœci wody i pominiêcie etapu
odparowania rozpuszczalnika zwiêksza siê wydajnoœæ i skraca czas produkcji. Uzyskane systemy s¹ dobrze rozpuszczane w wodzie, a ich trwa³oœæ wynosi od 1 do
2 lat.

5. Mikrokapsu³kowanie koacerwacyjne
Oparte jest na oddzia³ywaniach chemicznych koloidów. Pocz¹tkowo wytwarzany
jest uk³ad trójfazowy, przy czym polimerowy materia³ œcianki rozpuszczalny jest
w dwóch niemieszaj¹cych siê fazach (23). Wprowadzenie do takiego uk³adu hydrofobowych bia³ek w okreœlonych warunkach powoduje otoczenie ich przez cienki
film polimeru i wydzielenie drugiej fazy p³ynnej (koacerwacja). Proces ten mo¿e
zostaæ wywo³any poprzez: zmianê temperatury, dodanie odpowiedniego rozpuszczalnika, soli nieorganicznych czy te¿ interakcjê z niezgodnym polimerem (rozpuszczalnym w odmiennym œrodowisku). Kolejnym etapem jest zestalanie œcianki nastêpuj¹ce w wyniku obni¿enia temperatury, zmiany pH lub dodania okreœlonego
rozpuszczalnika.
W przemyœle najwiêksze zastosowanie znalaz³a koacerwacja kompleksowa – zestalanie materia³u œcianki dziêki oddzia³ywaniom polielektrolitów o odmiennych
³adunkach i tworzeniu przez nie w wodzie p³ynnej fazy polimeru. Najczêœciej wyko38
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rzystywany jest zestaw ¿elatyna/ guma akacjowa (24). Inne systemy wykorzystuj¹
gliadynê, heparynê wraz z ¿elatyn¹, karageny i bia³ka soi. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ tworzenia wielowarstwowych otoczek w procesie wieloetapowej koacerwacji,
w którym dodatkowe warstwy dodawane s¹ w kolejnych pasa¿ach (25). Koñcowa
gruboœæ warstwy mo¿e osi¹gn¹æ do 160 mm.
Mikrokapsu³kowanie na zasadzie koacerwacji jest stosowane do rozpuszczalnych w wodzie substancji sta³ych, ciek³ych lub zawiesin o wielkoœci cz¹steczek
2-5000 mm i wiêkszych. Jest to wydajna metoda ze wzglêdu na mo¿liwoœæ otrzymania nawet do 99% substancji aktywnych w rdzeniu. Uwalnianie zawartoœci nastêpuje
pod wp³ywem stresu mechanicznego lub temperaturowego.
Metoda ta jest szeroko wykorzystywana w przemyœle drukarskim, w produkcji
syntetycznych pestycydów, jak równie¿ kapsu³kowanych bakterii wytwarzaj¹cych toksyczne dla owadów zwi¹zki (26). Mo¿na j¹ zaadaptowaæ do immobilizowania enzymów dla przemys³u chemicznego (27). W 1999 r. Millqvist-Fureby i wsp. opisa³a metodê ATPS (ang. Aqueous Two Phase System), wykorzystan¹ do stabilizacji trypsyny (28).
G³ówn¹ wad¹ tej techniki jest koniecznoœæ u¿ywania katalizatorów do sieciowania przestrzennego (13). Czêsto stosuje siê aldehyd glutarowy, toksyczny dla
cz³owieka. Alternatyw¹ jest u¿ycie enzymu – transglutaminazy. Powa¿nym mankamentem jest tak¿e du¿a lepkoœæ otrzymanych kapsu³ek i tendencja do aglomeracji. Minimalizowanie tej wady uzyskuje siê przez stosowanie wysokich temperatur
na etapie tworzenia koacerwatu, co z kolei eliminuje mo¿liwoœæ obróbki termolabilnych bia³ek.

6. Ekstrakcja nadkrytyczna (RESS, ang. Rapid Expansion
of Supercritical Solutions)
P³yny nadkrytyczne posiadaj¹ gêstoœæ cieczy i dyfuzyjnoœæ gazów, co czyni je
u¿ytecznymi rozpuszczalnikami dla technologii biopolimerów (29). Najpopularniejszym jest dwutlenek wêgla. Charakteryzuje siê nisk¹ temperatur¹ krytyczn¹ (31,1°C)
przy œrednich ciœnieniach (73 bary). Poza tym jest niedrogi, bezpieczny w u¿yciu –
nie zostawia toksycznych pozosta³oœci i nie jest palny. Wykorzystuje siê równie¿ alkany (C2-C4) oraz tlenek azotu (N2O). Materia³ami œcianki mog¹ byæ jedynie nieorganiczne zwi¹zki rozpuszczalne w p³ynach nadkrytycznych, np. polidimetylosiloksan
(PDMS) (30). Dziêki wysokiej czystoœci otrzymywanych preparatów, ³agodnym warunkom operacji i mo¿liwoœci modyfikacji polimerów technika RESS znalaz³a szerokie zastosowanie do przygotowywania systemów docelowego transportu leków,
szczególnie w leczeniu inhalacjami zawieraj¹cymi bia³ka (31).
Proces mikrokapsu³kowania rozpoczyna siê wype³nieniem pompy strzykawkowej p³ynnym dwutlenkiem wêgla. W uk³adzie utrzymuje siê ciœnienie 74 barów.
Sprê¿ony CO2 jest t³oczony do izolowanej komory niskociœnieniowej, w której jest
podgrzewany do 31,1°C do osi¹gniêcia stanu nadkrytycznego. Nastêpnie do komory
BIOTECHNOLOGIA 1 (88) 34-45 2010

39

Anna Piasecka, Kamila Goderska

wpuszczana jest mieszanina sk³adników kapsu³ki, która ulega rozpuszczeniu w p³ynie
nadkrytycznym.
Otwarcie zaworu przed dysz¹ skutkuje rozprê¿eniem atmosfery wewn¹trz niej,
obni¿eniem gêstoœci mieszaniny i gwa³townym spadkiem rozpuszczalnoœci polimeru op³aszczaj¹cego (32). Nastêpuje wytr¹cenie mikrocz¹stek i formowanie œciany
wokó³ substancji aktywnej. Ju¿ przy niewielkim obni¿eniu ciœnienia otrzymuje siê
znakomite rozdrobnienie cz¹stek.

7. Wytr¹canie p³ynami nadkrytycznymi
(SAS, ang. Supercritical Fluid Antisolvent)
SAS jest technik¹ szeroko wykorzystywan¹ w procesach ci¹g³ych i pó³okresowych (7). Odwrotnie ni¿ w RESS, stosuje siê do roztworów nierozpuszczalnych
w p³ynie nadkrytycznym, tworz¹cych stabilne uk³ady trójfazowe: rozpuszczalnik –
substancje rdzenia – polimer œcianki (33). Nadkrytyczny CO2 dzia³a tu jako substancja
zmniejszaj¹ca rozpuszczalnoœæ uk³adu. Pocz¹tkowo jednorodna mieszanina sk³adników kapsu³ki po dodaniu CO2 i przeprowadzeniu go w stan nadkrytyczny zmienia
swe w³aœciwoœci fizykochemiczne. Dochodzi do wytr¹cania sk³adników mikrokapsu³ki w roztworze p³ynu nadkrytycznego i formowania mikrocz¹stek. Du¿a gêstoœæ
w porównaniu z powietrzem i niskie napiêcie miêdzyfazowe nadkrytycznego CO2
sprawiaj¹, ¿e mo¿na uzyskaæ lepszy stopieñ dyspersji mikrokapsu³ek ni¿ w tradycyjnych procesach atomizacyjnych. Technikê tê stosuje siê do otrzymania mikrokapsu³kowanych leków lub niskocz¹steczkowych polimerów takich jak PLGA lub PCL
(poli(e-kaprolakton)) (34). Zakres stosowania jest ograniczony do wytr¹cania jedynie
substancji hydrofilowych.
Modyfikacj¹ techniki SAS jest wytr¹canie mikrokapsu³ek substancjami w stanie
blisko punktu krytycznego, nazywanymi gazami stê¿onymi (DG, ang. Dense Gas) (35).
Roztwór jest podgrzewany izobarycznie. Nastêpuje wytr¹cenie po¿¹danych sk³adników. Nastêpnie dodatkowa porcja stê¿onego gazu jest dodawana w celu usuniêcia
obecnego rozpuszczalnika. Skutkiem jest otrzymanie wysoce oczyszczonych mikrocz¹steczek. Przyk³adem hormonu stabilizowanego t¹ metod¹ (ang. GAS, Gas Antisolvent Precipitation) jest insulina, tworz¹ca kapsu³ki o œrednicy 3 mm, o du¿ym stopniu upakowania – do 80% masy mikrokapsu³ki stanowi bia³ko (36).

8. Cz¹steczki z roztworu gazu nasyconego
(PGSS, ang. Particles from a Gas-Saturated Solution)
Zarówno substancje aktywne jak i œcianki nie musz¹ byæ rozpuszczalne w p³ynie
nadkrytycznym. Zmieszanie sk³adników kapsu³ki w p³ynie nadkrytycznym pod wysokim ciœnieniem powoduje dyfuzjê p³ynu w strukturê polimeru œcianki i jego pêcznie40
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nie (37). Nastêpnie podgrzany powy¿ej temperatury przejœcia szklistego polimer
ulega up³ynnieniu. Obni¿enie ciœnienia w czasie rozpylania na dyszach, umo¿liwia
otoczenie rdzenia przez p³ynny polimer i skurczenie do wyjœciowych rozmiarów.
Technika ta jest bardziej wydajna ni¿ RESS i poch³ania mniej p³ynu nadkrytycznego. Znalaz³a zastosowanie w przemyœle spo¿ywczym do kapsu³kowania s³odzików oraz enzymów technologicznych (13).

9. Mikrokapsu³kowanie w ¿eluj¹cych nanoporowych matrycach
Trwaj¹ intensywne badania nad ide¹ zamykania substancji aktywnych w nanoporowych matrycach (38,39). Opracowana technika wykorzystuje ¿ele krzemionkowe,
co odró¿nia j¹ od tradycyjnych procesów ¿elowania. Pozwala otrzymaæ ultradrobny
proszek w ³agodnych warunkach. Wyjœciowy materia³ œcianki i rdzenia przetwarzany
jest w formê zolu w œrodowisku wodnym lub wodnego roztworu kwasu. Otrzymany
nastêpnie ¿el poddaje siê procesowi starzenia oraz suszenia w celu usuniêcia rozpuszczalnika. W takim œrodowisku ruch cz¹steczek wody jest znacznie ograniczony.
Do tego stopnia, ¿e nie krystalizuje nawet w -190°C, lecz przechodzi w lepk¹ ciecz,
stabilizuj¹c bia³ka. Zalet¹ nanokapsu³ek jest wzrost termicznej i chemicznej odpornoœci, a tak¿e ³atwoœæ stosowania, przetwarzania i modulowania w³aœciwoœci biomateria³ów. Eliminowany jest tak¿e problem obecnoœci tlenu i zwi¹zanego z nim
utleniania sk³adników. Nale¿y wspomnieæ, ¿e proces nie wymaga etapu oczyszczania. Dotychczas szeroko wykorzystuje siê nanokapsu³ki w kremach pielêgnacyjnych,
zastosowanie znalaz³y równie¿ w farmacji jako noœniki leków. Trwaj¹ prace laboratoryjne nad leczeniem nowotworów z u¿yciem polimerowych nanokapsu³ek i nanosfer oraz nanoliposomów (40).

10. Mikrokapsu³kowanie z wykorzystaniem liposomów
Sk³adnik kapsu³kowany mo¿e byæ zamkniêty wewn¹trz liposomu lub rozmieszczony
miêdzy warstwami t³uszczowymi. Lipidy s¹ dogodnym materia³em wykorzystywanym
w systemach kontrolowanego uwalniania leków, szczepionek, kosmetyków, a w przemyœle spo¿ywczym enzymów powoduj¹cych przyœpieszenie dojrzewania sera. Interesuj¹ce s¹ badania nad zast¹pieniem drogich fosfolipidów wchodz¹cych w sk³ad œcian
kapsu³ki emulsjami na bazie glicerydów (41). Aby przed³u¿yæ dzia³anie bia³ek lub manipulowaæ fizykochemicznymi w³aœciwoœciami kapsu³ek nale¿y dobraæ odpowiedni sk³ad
lipidów. Systemy te s¹ wytrzyma³e mechanicznie – mo¿na je liofilizowaæ i zamra¿aæ.
W celu uzyskania liposomów o okreœlonych w³aœciwoœciach stosuje siê jedn¹
z kilku metod, m.in. hydratacjê cienkiego filmu lipidowego, sonifikacjê, prasê Frencha czy odparowywanie technik¹ faz odwróconych. Uzyskane cz¹steczki maj¹ jednak wysoce niejednorodne rozmiary, dlatego konieczna jest selekcja na odpowiedBIOTECHNOLOGIA 1 (88) 34-45 2010
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nich membranach. Przemys³owcy dodatkowo borykaj¹ siê z problemem niskiej wydajnoœci, a tak¿e trudnoœci z przystosowaniem do produkcji wielkoskalowej (42).
Mikrokapsu³kowanie pocz¹tkowo stosowane jedynie w drukarniach, obecnie
stanowi wa¿n¹ czêœæ przemys³u spo¿ywczego, farmaceutycznego oraz chemicznego
(13). Ma zastosowanie dla substancji o nanometrowych rozmiarach, np. niektóre
leki, zwi¹zki aromatyczne jak równie¿ dla z³o¿onych polimerów bia³kowych, a tak¿e
dla ca³ych genów oraz komórek. Najbardziej znanym produktem wytwarzanym na
skalê przemys³ow¹ od dawna jest bezwêglowa kalka kopiuj¹ca, fotowra¿liwy papier
oraz perfumy i aromaty spo¿ywcze. Wiêkszoœæ z nich powstaje technik¹ koacerwacji kompleksowej oraz pokrewnych technik opartych na oddzia³ywaniach chemicznych, tj. polimeryzacji in situ oraz polikondensacji miêdzyfazowej. Do kapsu³kowania peptydów i bia³ek najlepiej nadaj¹ siê techniki koacerwacyjne, rozpy³owe oraz
ekstrakcji gazem nadkrytycznym (43). Jako materia³ œcianki czêsto wykorzystuje siê
nietoksyczne dla cz³owieka polimery, tj. kwas polilaktozowy (PLA) czy PLGA.
W najprê¿niej rozwijaj¹cym siê rynku mikrokapsu³kowania, tj. Stanach Zjednoczonych, liczba patentów od 1995 do 2001 r. wzros³a dwukrotnie i przekroczy³a
8000 (44). Najwiêcej dotyczy³o polimeryzacji, ekstruzji oraz suszenia rozpy³owego.
Nadal przewa¿a rozwój technik mikrokapsu³kowania nad nanokapsu³kowaniem
(liczba patentów mniejsza ni¿ 2000), spoœród których najwiêksze zainteresowanie,
przejawiaj¹ce siê liczb¹ publikacji, wzbudzaj¹ koacerwacja, ekstruzja, fluidyzacja
oraz zamykanie w liposomach (7).
Dzia³anie labilnych biopolimerów zale¿y w du¿ej mierze od sposobu zabezpieczenia ich struktury w czasie obróbki, przechowywania i transportu. Dotychczasowe technologie mikrokapsu³kowania nie s¹ doskona³e. Dlatego trwaj¹ dalsze prace
nad ulepszaniem ju¿ istniej¹cych, a tak¿e opracowywaniem zupe³nie nowych. Przedstawiono dwie obiecuj¹ce koncepcje wytwarzania mikrokapsu³ek przysz³oœci.

11. Filmy Langmuira-Blodgett (technika LB)
Wiêksze zastosowanie ni¿ liposomy, zw³aszcza w produkcji ¿ywnoœci, znalaz³y
cyklodekstryny, sk³adaj¹ce siê z 6, 7 lub 8 jednostek glukopiranozowych (odpowiednio a-, b- i g- cyklodekstryny). S¹ to zwi¹zki amfifilowe, które w po³¹czeniu ze zdolnoœci¹ do formowania œcianek stwarzaj¹ obiecuj¹c¹ wizjê mikrokapsu³ek mog¹cych
adsorbowaæ do okreœlonej powierzchni (45). W³aœciwoœci cyklodekstryn wykorzystuje siê powszechnie w wytwarzaniu filmów Langmuira-Blodgett (LB). S¹ to monomolekularne warstwy aktywnych zwi¹zków organicznych zaadsorbowanych na sta³ym
pod³o¿u. Tego typu uk³ady tworz¹ m.in. biosensory, enzymy zaadsorbowane na
substracie. Enzymy tworz¹ce filmy LB charakteryzuj¹ siê bardzo du¿¹ specyficznoœci¹ i wytrzyma³oœci¹ na niekorzystne warunki otoczenia. Po³¹czenie z mikrokapsu³kami cyklodekstranowymi mo¿e stanowiæ stabilny system transportu docelowego bia³ek, np. do komórek w organizmie.
42
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12. Immobilizacja w matrycy z plazmy generowanej laserowo
Plazma (grec. formowalne) jest nazywana czwartym stanem skupienia. W plazmie atomy (lub jony) poruszaj¹ siê chaotycznie we wszystkich kierunkach i podlegaj¹ wzajemnym oddzia³ywaniom. Ma charakter gazu zjonizowanego, w którym
przynajmniej czêœæ atomów posiada wolne elektrony. To pozwala przewodziæ pr¹d
elektryczny. Przewodnoœæ indukuje inne, szczególne w³aœciwoœci.
Trwaj¹ prace badawcze nad stworzeniem membran plazmowych kompatybilnych
z biomoleku³ami (46). W wyniku modyfikacji plazmowej membran z polisulfonu
i poli(tlenku fenylenu) otrzymano nowe materia³y o doskona³ych w³aœciwoœciach
separacyjnych. Obecnie otrzymywane membrany s¹ stosowane nie tylko w ciœnieniowych technikach separacji bia³ek, ale tak¿e jako pod³o¿a do immobilizacji enzymów. W przysz³oœci systemy takie mog¹ zostaæ zaadaptowane do technologii kapsu³kowania bia³ek (7).

13. Podsumowanie
Mikrokapsu³kowanie bia³ek jest przedmiotem zainteresowania wielu ga³êzi przemys³u. Systemy kontrolowanego uwalniania zawartoœci kapsu³ek przyjê³y siê w farmacji oraz przemyœle spo¿ywczym. Unieruchamiane enzymy stosuje siê w oczyszczalniach œcieków, do celów syntezy chemicznej, a tak¿e w œrodkach codziennego
u¿ytku takich jak proszki do prania czy kremy pielêgnacyjne. Przemys³ biotechnologiczny upatruje wielkich zysków w prê¿nie rozwijaj¹cym siê rynku mikrokapsu³kowanych przeciwcia³ monoklonalnych jako szczepionek.
Mimo postêpu technologicznego w produkcji bia³ek mikrokapsu³kowanych, prowadz¹cego do komercjalizacji niektórych produktów, wci¹¿ wiele wad technicznych
pozostaje nie rozwi¹zanych (43). Problemem pozostaje utrzymanie stabilnoœci terapeutyków w systemach kontrolowanego uwalniania, zmienny poziom uwalniania
substancji aktywnych oraz du¿e koszty transferu produkcji ze skali laboratoryjnej
do przemys³owej. Wa¿ne jest równie¿ z³agodzenie warunków reakcji by minimalizowaæ denaturacje bia³ek. W przypadku produktów przeznaczonych dla cz³owieka
konieczne jest tak¿e wyeliminowanie toksycznych rozpuszczalników. Czêœæ przeszkód udaje siê przezwyciê¿yæ dziêki badaniom z zakresu chemii polimerów oraz
udoskonalaniu technik mikrokapsu³kowania. W przysz³oœci nale¿y spodziewaæ siê
wielu nowych rozwi¹zañ technologicznych usprawniaj¹cych procesy przemys³owe
i przynosz¹cych znaczne korzyœci ekonomiczne.
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