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W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie polilaktydem (PLA) – polimerem biodegradowalnym 

otrzymywanym z surowców odnawialnych. Prognozy wskazują, że do 2020 roku światowy rynek polilaktydu 

osiągnie wartość nawet 5,5 mld dolarów, przede wszystkim za sprawą rosnących ceny paliw kopalnych oraz 

wprowadzenia nowych przepisów narzucających sukcesywne ograniczanie zużycia tworzyw sztucznych, np. 

polietylenu, w opakowaniach jednorazowych1. Nazywany „naturalnym polietylenem”2, polilaktyd coraz częściej 

wykorzystuje się jako surowiec do produkcji opakowań, co stanowi obecnie ok. 70% zastosowań PLA, a także 

odzieży jednorazowej i akcesoriów elektronicznych3. Dzięki swoim cechom, takim jak niska toksyczność, 

biokomplatybilność i biodegradowalność, PLA znajduje również zastosowanie w medycynie, np. do produkcji 

nici chirurgicznych, implantów i systemów dostarczania leków (ang. Drug Delivery Systems)4,5. 
Obecność centrów chiralnych zarówno w laktydzie jak i w polilaktydzie sprawia, że łańcuch PLA może 

mieć różną taktyczność (względne rozmieszczenie centrów chiralnych). Na przykład konfiguracja absolutna 

kolejnych centrów chiralnych w łańcuchu może być taka sama, przypadkowa lub powtarzająca się w regularny 

sposób. Okazuje się, że taktyczność PLA istotnie wpływa na jego właściwości, przede wszystkim 

fizykochemiczne6,7. Opublikowane niedawno badania pokazały istnienie zależności pomiędzy stereobudową 

polilaktydu a szybkością uwalniania leków z koniugatów PLA-lek5. Dlatego ważnym jest użycie katalizatorów 

umożliwiających kontrolowaną i stereoselektywną syntezę polilaktydu o określonej mikrostrukturze i – co za tym 

idzie – właściwościach. Spośród dotychczas opisanych w literaturze katalizatorów mogących polimeryzować rac-

laktyd do PLA nieliczne są w stanie robić to w sposób kontrolowany i stereoselektywny, a tylko niektóre z nich 

umożliwiają syntezę PLA o nowych, oryginalnych strukturach, w wyniku modyfikacji stereoselektywności w 

trakcie polimeryzacji. 
 Opisane przez naszą grupę badawczą kompleksy dimetyloalkoksygalowe z N-heterocyklicznymi 

karbenami, Me2Ga(OR)HNC okazały się być obiecującymi katalizatorami do syntezy polilaktydu. Są bardzo 

aktywne już w -20˚C i działają izoselektywnie8, przez co stanowią jeden z niewielu przykładów izoselektywnych 

katalizatorów do polimeryzacji rac-laktydu aktywnych w niskich temperaturach9. Jak się okazało, reakcja NHC z 

prostymi kompleksami dialkiloalkoksygalowymi, działającymi nieselektywnie lub heteroselektywnie, prowadzi  

do powstania kompleksów działających izoselektywnie, co umożliwia syntezę stereo diblokowego PLA  

o oryginalnej mikrostrukturze i właściwościach. W świetle tak obiecujących wyników i z punktu widzenia 

racjonalnego projektowania nowych katalizatorów ważnym jest poznanie wpływu NHC na strukturę  

i aktywność kompleksów Me2Ga(OR)HNC w polimeryzacji rac-laktydu.  
Wiedza na temat tej grupy związków jest jeszcze bardzo ograniczona, niemniej jednak na podstawie 

nielicznych opublikowanych w literaturze przykładów kompleksów typu Me2Ga(OR)HNC można wnioskować, 

że bardzo istotny wpływ na ich syntezę, budowę i aktywność w polimeryzacji ma struktura samego  

N-heterocyklicznego karbenu10,11. Mój projekt ma na celu poszerzenie wiedzy o tych kompleksach poprzez 

zastosowanie asymetrycznych NHC zamiast symetrycznych N-heterocyklicznych karbenów i syntezę nowych, 

nieznanych dotąd kompleksów dialkiloalkoksygalowych z asymetrycznymi NHC. Spodziewam się, że 

proponowane podejście umożliwi mi zaobserwowanie różnorodnych efektów związanych z wpływem NHC na 

budowę, aktywność i stereoselektywność w polimeryzacji rac-laktydu powstałych kompleksów R2Ga(OR1)NHC. 
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