
Cząsteczki o charakterze amfifilowym czyli posiadające zarówno fragment rozpuszczalny w wodzie, jak i fragment rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych np. tłuszczach, są obecne powszechnie w naszym życiu.  Możemy je znaleźć w syntetycznych
produktach chemicznych takich jak detergenty czy też użyte jako bloki budulcowe żywych organizmów na przykład jako składnik
membrany komórkowej.
Zaobserwowano, że wiele cząsteczek a charakterze amfifilowym może oddziaływać z membraną lipidową prowadząc do
zaburzania ściany komórkowej czy nawet śmierci komórki. To zjawisko może zostać wykorzystany przy projektowaniu nowych
leków przeciwbakteryjnych lub przy opracowywaniu środków wspomagających transport substancji przez błonę komórkową (np.
leków bądź genów).
Celem tego projektu jest zrozumienie mechanizmu odziaływania pomiędzy wybranymi polimerami amfifilowymi i membraną
komórkową, a w szczególności zrozumienie sposobu w jaki te polimery degradują membranę. Zdobyta wiedza pozwoli nam na
opracowanie antybiotyków przyszłości oraz na stworzenie innych substancji pomocniczych do zastosowań farmaceutycznych. W
naszej pracy będziemy zajmować się dwoma klasami polimerów, pochodnymi iminy polietylenowej oraz kopolimerami
bezwodnika maleinowego. Przeprowadzimy syntezę różnych polimerów, a następnie będziemy analizować ich właściwości
antybakteryjne. Będziemy również starali się odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe skonstruowanie polimerów amfifilowych
ze zmiennymi, kontrolowanymi właściwościami antybakteryjnymi. Innymi słowy będziemy starali się stworzyć cząsteczki,
których zdolność do niszczenia membrany komórkowej można dowolnie włączyć bądź wyłączyć wykorzystując zewnętrzne
parametry środowiska, takie jak na przykład pH, temperatura czy potencjał redox. Będziemy również chcieli sprawdzić czy
polimery antybakteryjne można wykorzystać do walki z Mycobacterium, która jest odpowiedzialna za takie choroby jak gruźlica
czy trąd. Odporność antybiotykowa wielu szczepów odpowiedzialnych za gruźlicę jest poważnym problemem społecznym
dotyczącym całej ludzkości. Pomimo postępu medycyny na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, gruźlica jest chorobą, nad którą
cały czas nie mamy kontroli, a dzieje się tak między innymi na skutek nadużywania antybiotyków w krajach rozwijających się.
Materiały opracowane w ramach tego projektu pozwolą na dodanie istotnych cegiełek wiedzy związanych ze zwalczaniem
bakterii z grupy Mycobacterium.
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