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Полімерні гідрогелі мають широке та різноманітне застосування, чому сприяє 
їх унікальна пориста структура у поєднанні з присутністю гідрофільних 
функційних груп. Це забезпечує здатність набрякати у воді та інших полярних 
розчинниках та обумовлює високу їх проникність для розчинених 

низькомолекулярних речовин [1]. Гідрогелям властива еластичність та 
стабільність форми у водному середовищі, здатність поглинати та утримувати 
вологу, біосумісність, через що вони широко використовуються у біомедичній 
галузі як імпланти, матеріали для контактних лінз, різного роду пов’язок для ран 
та опіків, контрольованого вивільнення лікарських препаратів тощо [2]. 

Полімерні гідрогелі можна розділити на дві групи, в залежності від природи 
утворення взаємо проникної сітки, на хімічні та фізичні. Гідрогелі, утворені 
внаслідок фізичних взаємодій називають  зворотніми, або фізичними. Перевагою 
фізичних гідрогелів є відсутність необхідності використання зшиваючих агентів 
для їх отримання. Серед методів одержання таких гелів відома зшивка за рахунок 
іонних взаємодій, найвідомішим прикладом є альгінат, який представляє собою 
полісахарид, що здатний до зшивки в присутності іонів кальцію[3], при кімнатній 
температурі і фізіологічних значеннях pH. Як наслідок альгінатні гелі дуже часто 
використовуються як біосумісні матеріали [4].  

Прикладом полікатіонних полімерів, які можуть бути жельованими 
додаванням до їх розчину відповідних аніонів, є хітозан – біополімер. Гідрогелі на 
основі хітозану можуть бути отримані, наприклад, взаємодією розчину полімеру з 
натрій гліцеролфосфатом [5]. В присутності цієї солі, розчини хітозану 
залишаються рідкими при температурі нижче кімнатної, але досить швидко 
желюються при нагріванні. Такі гідрогелі ефективні в якості транспортерів білків, 
які стимулюють зростання хрящів і кісткової тканини в організм [6]. 

Зшивання за рахунок кристалізації є ще одним методом одержання гідрогелів. 
Типовим прикладом є полівініловий спирт, гідрогелі якого формуються за 
рахунок формування кристалічних доменів при його заморожуванні і наступному 
відтаванні. Утворені гелі характеризуються високою механічною міцністю і 
еластичністю [7]. Властивості таких гідрогелей можуть регулюватися додаванням 
до розчину деяких полімерів, наприклад, альгінату, до заморожування. З ростом 
концентрації альгінату щільність зшивання гідрогелю росте [8]. Фізичні гідрогелі 
можна отримати на основі амфіфільних блок- і прищеплених кополімерів, які 
здатні до самоорганізації у воді з утворенням полімерних міцел і гідрогелю, за 
рахунок агрегації гідрофобних сегментів [9]. Фізично зшиті гідрогелі на основі 
амфіфільних блок- і прищеплених кополімерів, як правило, отримують з 
мультиблоккополімерів або прищеплених кополімерів. Останні можуть 
складатися з основного водорозчинного полімеру, до якого приєднані бічні 
гідрофобні блоки, або гідрофобні ланцюги, що містять гідрофільні групи. 

Ще одним методом одержання фізичних гідрогелів є структурування за 
допомогою водневих зв'язків, яке відбувається при гідрофобній взаємодії 
полікислот. Водневі зв'язки утворюються лише в разі протонування 

карбоксильних груп кислоти. Це призводить до того, що набухання таких гелів 
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сильно залежить від значення pH [10]. Також відомий метод зшивання за рахунок 

білок-білкових взаємодій, що дозволяє регулювати послідовність пептидів та їх 

властивості за допомогою зміни в послідовності синтетичної ДНК [11]. 

За допомогою генної інженерії були отримані блоккополімери, що 

складаються з шовкоподібних і еластоподібних блоків, в яких наявність 
водонерозчинних шовкоподібних сегментів [12] призводить до утворення 

незворотніх гідрогелів при фізіологічних умовах внаслідок кристалізації 
шовкоподібних доменів. Деякі природні білки утворюють, так звані суперспіралі, 
що при підвищенні температури і збільшенні pH більше 8, переходять у розчин. 

Практично всі фізичні процеси гелеутворення можуть відбуватись в 

кріоумовах внаслідок кристалізації низькомолекулярної рідини. Утворення фази 

полімерного гелю може відбуватися як на стадіях замерзання вихідної системи 

(наприклад, колоїдні дисперсії клейстеризованого крохмалю), так і при 

витримуванні системи в замороженому стані (в основному, формування хімічно 

зшитих кріогелей [13], а також під час відтавання (наприклад, при 

нековалентному гелеутворенні у водних розчинах ПВС [14]).  

В даній роботі проведено дослідження властивостей гідрогелів на основі 
композицій полівінілового спирту та крохмалю. Для цього готували композицію  

10%-го розчину ПВС марки 16/1, масова частка ацетатних груп не більше  
0,9-1,7 %, та 10 % розчин картопляного крохмалю. Обидва розчини готували при 

нагріванні на водяній бані при постійному перемішуванні протягом 45 хвилин.  
Композиції створювали у співвідношеннях ПВС/Крохмаль від 1/9 до 10/0 

Після цього проводили розлив сумішей на пласку гладку поверхню, та 
заморожування при температурі -15 

оС протягом 12 годин. Розморожування 

здійснювали поступово при кімнатній температурі.  
Таким чином у композиції ПВС/Крохмаль при заморожуванні кристалізується 

крохмаль, а при розморожуванні – ПВС (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Загальна схема гелеутворення композиції ПВС/Крохмаль в 

кріоумовах. 1 –глобули молекул ПВС; 2 – розчинник; 3 – молекули крохмалю; 4 – 

незамерзла рідка мікрофаза; 5 – полікристали замерзлого розчинника; 6 – 

полімерна сітка гідрогелю на основі ПВС та крохмалю; 7 – макропори 

 

Відомо, що ПВС-гідрогелі за рахунок системи розвинених пор здатні 
поглинати та утримувати значну кількість рідини, що дозволяє використовувати 

їх в якості зволожувального малотравматичного покриття для ран. Гідрогелі на 
основі ПВС абсорбують раневий ексудат, стимулюють ріст грануляційних тканин 

та епітелію по всьому об’єму поверхні рани. Тому в роботі досліджували 

гравіметричним методом вплив складу композиції ПВС та крохмалю на процес 
висушування гідрогелів.  
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Десорбційні властивості оцінювали за зміною вмісту води у системі Х (%) та 
розраховували за формулою:  

, 

де m2 – маса зразка в певний момент часу, г; m1 – маса сухого зразка, г. 
На рис.2 наведено залежність десорбції води гідрогелів на основі ПВС та 

Крохмалю від часу висихання. 

 
Рисунок 2 –  Кінетика десорбції води гідрогелів на основі ПВС/Крохмаль 

 
Рисунок 3 – залежність десорбції води з гідрогелів на основі ПВС/Крохмаль від 

вмісту ПВС та часу висушування 

 

Для зразків із вмістом ПВС 70-100 % втрата вологи відбувається поступово, і 
за 5,5 годин складає до 30 %. Для гідрогелів із вмістом ПВС 30-60 % 

спостерігається загальне пришвидшення десорбції води, яке за 5,5 годин складає 
до 50 %. На рис. 3 наведена залежність десорбції води від вмісту ПВС та часу 

висушування. Для концентрації ПВС 20 % характерна найрізкіша втрата вологи – 

до 60 % від загальної маси гідрогеля. При вмісті в кріогідрогелі 10 % ПВС 

десорбція складає порядка 50 %, практично на рівні 30 % вмісту ПВС. Можливо 

це пов’язано з особливостями властивостей крохмальної компоненти гідрогелю. 
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Отже, крохмаль, у складі кріогідрогелю на основі ПВС підвищує швидкість 
процесу висихання при вмісті в композиції більше 20 %, а ПВС сприяє 
втримуванню вологи у структурі гідрогелів досліджуваних композицій. Таким 

чином полімерні композиції на основі ПВС 16/1 та крохмалю у співвідношенні 
20:80 можна рекомендувати для одержання кріогідрогелів з підвищеними 

сорбційними властивостями. 
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