
 
 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 
Факултет по Химия и Фармация 

 
Катедра „Аналитична Химия” 

Лаборатория Аналитична Атомна Спектроскопия  
 

Автореферат 
на дисертационен труд, представен за присъждане 

на образователна и научна степен „Доктор” 
 

на тема 
 

„Аналитично охарактеризиране 
и фармакологична оценка 

на наноразмерни системи за пренос на 
цисплатин” 

на 
Екатерина Венциславова Стоянова 

 
Научни ръководители: 
 
проф. д-р И. Караджова                          доц. д-р Н. Косева                         
 
 

 
София, 2014г. 



 

Дисертацията съдържа 107 страници, в които са включени 11 таблици, 31 фигури и 

183 цитирани литературни източници. 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от Катедрен съвет на катедра 

Аналитична химия към Факултета по Химия и Фармация на Софийски Университет 

“Св.Климент Охридски”, състоял се на 29.01.2014 г. 

 

Дисертантката е билa редовен докторант към катедра Аналитична химия, ФХФ на 

СУ “Св. Климент Охридски”. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1 

Съдържание 
 

 
1. Увод..................................................................................................................................3 

2. Цел и задачи..................................................................................................................4 

3. Резултати и дискусия.................................................................................................5 
3.1. Изследване свойствата на ПСПА като носител на цисплатин..............................5 

3.1.1. Синтез и охарактеризиране на ПСПА..................................................................5 

3.1.2. Натоварване на ПСПА с цисплатин.....................................................................8 

3.1.3. Освобождаване на комплекси на платина(II) от ПСПА в PBS............................14 

3.2. Изследване свойствата на носителя ПСПА, модифициран с вериги от ПЕГ.....16 

3.2.1. Синтез на ПЕГилиращия агент...........................................................................17 

3.2.2. ПЕГилиране на ПСПА...............................................................................................19 

3.2.3. Натоварване на ПЕГ-ПСПА с цисплатин............................................................20 

3.2.4. Освобождаване на комплекси на платина(II) от ПЕГ-ПСПА в PBS....................23 

3.3. Противотуморна активност на лекарствено-полимерните конюгати 

ПСПА38-Pt, ПСПА58-Pt, ПСПА42-Pt и ПЕГ-ПСПА42-Pt..................................23 

3.3.1. Цитотоксичност на лекарствено-полимерните конюгати...................................23 

3.3.2. Вътреклетъчно акумулиране на цисплатин, имобилизиран върху ПСПА и  

ПЕГ-ПСПА........................................................................................................26 

3.4. Аналитични методи за определяне концентрацията на комплекси на 

платина(ІІ) в присъствие на матрица от поли(акрилова киселина), в PBS и  

в туморни клетки......................................................................................................28 

3.4.1. Определяне капацитета на натоварване на полимерите ПСПА38, ПСПА42,  

ПСПА58 и ПЕГ-ПСПА42 с цисплатин...............................................................29 

      3.4.2. Установяване степента на освобождаване на комплекси на платина(ІІ) 

от полимерните носители..........................................................................................29 

 3.4.3. Определяне на вътреклетъчната акумулация на платина в туморни клетки.........31 

4. Изводи......................................................................................................................................32 

5. Използвана литература............................................................................................34 

6. Използвани съкращения..........................................................................................34 

7. Публикации и забелязани цитати......................................................................35 

8. Участия в научни конференции..................................................................................36 



 

2 

1. Увод 
 

Понятието рак влкючва група заболявания, характеризиращи се с безконтролен 

клетъчен растеж. Съществуват над сто различни вида ракови заболявания, 

класифицирани според типа на първоначално засегнатите клетки. Поради 

неограниченото си делене, тези клетки формират тъканни маси, наречени тумори. 

Туморните образувания могат да нарастват и по този начин да потискат действието на 

храносмилателната, нервната и кръвоносната система, а също и да отделят хормони, 

които променят функциите на организма. В световен мащаб смъртността, причинена от 

злокачествени туморни заболявания, се нарежда на трето място след тази, настъпила 

вследствие на сърдечно-съдови заболявания и инциденти. Огромната социална 

значимост на злокачествените заболявания е очевидна, а оттук и необходимостта от 

създаване на нови медикаменти за борба с тях. За лечение на онкологичните 

заболявания се прилагат три основни метода – оперативен, лъчев и медикаментозен. От 

споменатите терапевтични стратегии най-бързоразвиващата се е медикаментозната, 

като прилаганите в момента химиотерапевтици са около сто, а тези в процес на 

клинични изпитания – няколкостотин. 

Платиновите цитостатици са едни от най-активните противотуморни 

лекарствени средства. Централно място сред тях заема съединението цис-

диаминдихлорплатина(ІІ), известно още като цисплатин. Клиничното му приложение е 

свързано с изразени дозолимитиращи странични ефекти, както и с бързо елиминиране 

на последния от организма, което ограничава възможността за ефективното му 

натрупване в злокачествените образувания. В резултат, увеличаването на дозата на 

цитостатика с оглед повишаване на нивото му в кръвната плазма е свързано със силно 

изразена токсичност без непременно повишаване на противотуморната активност. 

Интензивните проучвания доведоха до успешното превръщане на няколко платинови 

комплекса в търговски продукти и въвеждането им в клинична употреба – карбоплатин 

и оксалиплатин бяха одобрени в целия свят, а недаплатин, хептаплатин и лобаплатин – 

в Япония, Корея и Китай. Нито едно от тези съединения обаче не може да се разглежда 

като идеален заместител на цисплатин, поради което разработването и създаването на 

лекарствени форми на цисплатин с по-добри свойства остава актуална цел.  

Алтернативна стратегия за оптимизиране на химиотерапията с цисплатин е 

дизайнът на нови лекарствени системи за насочен пренос, които спомагат за 
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акумулиране на лекарството в туморните тъкани. Установено е, че полимерните 

носители, които се задържат по-дълго време в кръвоносната система, се акумулират 

преференциално в солидните тумори. Ефектът е известен като “повишена 

пропускливост и задържане” (“Enhanced Permeability and Retention (EPR) effect”) и 

представлява стратегическата основа за дизайн на полимерни носители, използвани при 

прицелната туморна терапия. 

 

2. Цел и задачи 
 

Обект на настоящия дисертационен труд е създаването на фармакологично 

активна макромолекулна система с цитотоксично действие. Това определи основната 

цел на тезата: дизайн, получаване и охарактеризиране на наноразмерна система за 

пренос на цисплатин. За постигане на целта бяха поставени следните конкретни задачи: 

(1) получаване и физикохимично охарактеризиране на полимерен носител, 

притежаващ комбинация от свойства: дефинирана структура - звездовидна геометрия, 

многофункционалност (наличие на карбоксилни групи за свързване на цисплатин), 

тясно разпределение по молекулна маса и размер, както и стабилност на водния разтвор 

на носителя;  

(2) намиране на оптимални условия за натоварването му с цисплатин, като се  

използва  реакцията на лиганден обмен;  

(3) изследване кинетика на освобождаване на лекарството от полимерния 

носител;  

(4) оценка на терапевтичната активност на новата полимерна система, 

натоварена с цисплатин, върху спектър от човешки туморни клетъчни линии, 

представителни за някои важни неопластични заболявания; 

(5) оптимизиране структурата на носителя с цел повишаване стабилността на 

наноколоидния разтвор и терапевтичната активност на системата.  

За постигане на поставената цел бяха използвани разнообразни методи и 

подходи. Носителят бе получен чрез модификация на полимерен предшественик с 

аналогична геометрия. Полимерът бе охарактеризиран с ИЧ , 1Н ЯМР- и дифузионно-

подредена ЯМР- (DOSY) спектроскопия както преди, така и след натоварването му с 

цисплатин. Комбинираното използване на методите динамично светлоразсейване и 

атомно-силова микроскопия позволи многостранно и надеждно охарактеризиране на 
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носителя и натоварената система. Също така, от особено значение за изпълнение на 

поставената цел беше разработването на аналитична процедура за количествено 

определяне на платина(II) в различни по тип среди: (а) в присъствие на матрица от 

поли(акрилова киселина) и от поли(акрилова киселина) с прикачени вериги от 

поли(етилен гликол) (ПЕГ); (б) в присъствие на фосфатен буфер с добавен 0.14М NaCl 

(phosphate buffered saline, PBS) и (в) в разложени туморни клетки, третирани със 

свободен и имобилизиран цисплатин. За целта беше необходимо да бъдат разгледани и 

сравнени възможностите на двата най-широко използвани атомноспектрални метода за 

количествено определяне на платина, ЕТААS и ICP-OES, както и да бъдат оценени 

матричните пречения и оптимизирани инструменталните параметри.  

 

3. Резултати и дискусия 

3.1. Изследване свойствата на ПСПА като носител на цисплатин 
3.1.1. Синтез и охарактеризиране на ПСПА 

 

Избраният синтетичен подход за получаване на звездовидните полимери 

включва две основни стъпки: (1) синтез на прекурсорни звездовидни макромолекули с 

активни естерни функционални групи и (2) превръщане на последните в карбоксилни 

групи (фиг. 3.1) в резултат на хидролиза. Прекурсорните звездовидни полимери с 

рамене от поли(трет-бутил акрилат), означени като ПСПБА, са синтезирани по т. нар. 

метод „първо ядрото”, като синтетичната процедура е описана от Kowalczuk и съавтори 

[Kowalczuk-Bleja et al., 2004]. ПСПБА са любезно предоставени от д-р А. Ковалчук, 

затова тук е дадено само кратко обяснение с цел изясняване на структурата на 

разглежданите полимери. 

  Ядрото на звездовидните полимери е получено чрез полимеризация на пара-

йодометил-стирен [Frechet et al., 1995; Gaynor et al, 1996], в резултат на което се 

получава силно разклонена макромолекула с молекулна маса Mn=2 400 g/mol и степен 

на разклоняване 0.36. Съдейки по механизма на полимеризация и по данните на 1Н 

ЯМР-спектъра, всяка полистиренова макромолекула има в структурата си една двойна 

връзка [Gaynor et al, 1996] и средно по десет активни йодоалкилни групи. Синтезът е 

описан подробно от Kowalczuk и съавтори [Kowalczuk-Bleja et al., 2004]. 

Проведената след това контролирана радикалова полимеризация на мономера 

третичен бутил акрилат в присъствие на синтезирания поли(пара-йодометил-стирен) 
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води до получаване на звездовидни полимери. В изследването са използвани три 

полимера с идентични полистиренови ядра, еднакъв брой рамене, и различаващи се по 

степента на полимеризация на поли(акрилатните) рамене. Трите полимера са 

обозначени като ПСПБА38, ПСПБА42 и ПСПБА58, като индексът показва средната 

степен на полимеризация на раменете. Молекулномасовите характеристики на 

полимерите са представени в табл. 3.1. Полимерите имат мономодално и сравнително 

тясно разпределение по молекулни маси. Имайки предвид, че ядрата притежават 

средно по десет активни йодоалкилни групи, т.е. могат да инициират изграждането на 

десет рамене, с помощта на данните от гел-проникващата хроматография определена 

средната степен на полимеризация на раменете. 

 

Таблица 3.1.Охарактеризиране на звездовидните полимери. 
 
 
 

Проба 

 
Прекурсор ПСПБА 

 
 

Степен на 
полимеризация 

Хидролизирани 
продукти ПСПА 

Mn  
(GPC-абс)* 

 
[g/mol] 

 
Mw/Mn 

Mn(GPC-
калиб)** 

калибровка с 
линеен ПБА 

 
[g/mol] 

Mn 
изчислена*** 

 
[g/mol] 

Rh,app 
 

[nm] 

ПСПА38 52 000 2.30 26 500 38 38 120 12.9a) 

ПСПА42 56 800 1.84 - 42.5 42 350 11.4a) 

ПСПА58 77 000 1.83 36 000 58 56 920 14.0 

*Mn, определени с детектор с многоъглово разсейване на светлината; 
**Mn, определени с рефрактометричен детектор и калибровъчна зависимост, получена със 
стандарти линейни поли(трет-бутил акрилат)и; 
***Mn на натриевата сол на звездовидния полимер е изчислена от данните за прекурсорите 
ПСПБА и от данните от 1H ЯМР, проведен с цел доказване на протеклата пълна хидролиза на 
групите от трет-бутил акрилат. 
а) Разликата в Rh,app се дължи на различните стойности на рН на разтвора, при които са заснети 
DOSY спектрите: ПСПА38 при рН 9 и ПСПА42 при рН 7.3. 

 

Звездовидната структура на продуктите се доказва от техните хидродинамични 

свойства (табл. 3.1), при което моларните маси, определяни с детектор с многоъглово 

разсейване на светлината, са сравнени с тези, получени вследствие на калибриране с 

линейни поли(трет-бутил акрилатни) стандарти, и детектор, измерващ индекса на 

пречупване на светлината. Разликата в получените стойности при двете определяния 

показва значително по-компактната структура на полимерите в сравнение с техните 

линейни аналози, което потвърждвава формирането на продукт със звездовидна 

структура. Полимерите ПСПБА са използвани за получаване на водоразтворими 
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мултифункционализирани звездовидни макромолекули, съдържащи карбоксилни 

групи. 

 

 
Фигура 3.1. Синтез на звездовиден полимер с рамене от поли(акрилова киселина) и ядро от 
разклонен полистирен. 
 

Втората стъпка представлява модификация на раменете на ПСПБА, т.е. 

линейните вериги от поли(трет-бутил акрилат) се подлагат на киселинна хидролиза 

(фиг. 3.1). Хидролизата се осъществява в органична среда и в присъствие на 

трифлуорооцетна киселина при стайна температура, в резултат на което се получават 

полимери с разклонено хидрофобно ядро и хидрофилна полифункционална обвивка от 

поли(акрилова киселина), означени като ПСПА38, ПСПА42 и ПСПА58. 1H ЯМР-

спектрите показват пълно отстраняване на естерните групи.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Фигура 3.2. 1H ЯМР-спектър (а) и DOSY-спектър (б) на полимера ПСПА38 при 293 К и рН = 9. 
 
 

На фиг. 3.2а е представен спектърът на ПСПА38. Двата интензивни сигнала в 

областта 2.1-1.0 ppm се дължат на Н-атомите (CH и CH2) от веригите на 

поли(акриловата киселина). Широкият сигнал при около 7 ppm се отдава на Н-атомите 

в стиреновите пръстени от хидрофобното ядро, което е трудно достъпно за 

а б 
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разтворителя (D2O). На базата на тези данни за протекла цялостна хидролиза на 

естерните групи е изчислено, че молекулната маса на трите проби ПСПА38, ПСПА42 и 

ПСПА58 е 38 120, 42 350 и 56 920 g/mol, съответно. 

Дифузионно-подредената ЯМР-спектроскопия е използвана за определяне 

размера на макромолекулите от типа ядро-обвивка на полимерa ПСПА. Методът 

използва разликите в транслационните дифузионни коефициенти на различните 

молекули/частички, които присъстват в разтвора, позволявайки по този начин 

разграничаване на компонентите с различни размери. На фиг. 3.2б е показан DOSY-

спектърът на полимера ПСПА38 във воден разтвор при рН 9 (D2O/NaOD). DOSY-

спектърът представлява двуизмерна карта, по абсцисата на която са нанесени 

химичните отмествания на сигналите, а по ординатата – логаритъмът от дифузионния 

коефициент. В горната част е представен 1H ЯМР-спектърът на системата. Върху 

ординатата отляво е изписан дифузионният профил на изследваната система. 

Максимумът на пика в дифузионния профил съответства на дифузионния коефициент 

на съответния компонент. Определеният по този начин дифузионен коефициент може 

да се използва за изчисляване на привидния хидродинамичен радиус, Rhapp, на 

частичките с помощта на уравнението на Стокс-Айнщайн. Средните стойности на Rhapp 

за ПСПА са по-малки от 15 nm и са посочени в табл. 3.1. 

Установено е, че получените полимери са разтворими във вода при всички 

стойности на рН. Този факт в комбинация с наноразмерността им и с високата локална 

концентрация на функционални групи дава основание разглежданите полимери със 

звездовидна геометрия да бъдат изследвани като носители на цисплатин. 

 

3.1.2. Натоварване на ПСПА с цисплатин 

 

Натоварването на звездовидните съполимери с цисплатин се извършва при 

смесване на воден разтвор на ПСПА с лекарственото вещество. Подходящите условия 

за имобилизирането на цисплатин по отношение на рН-стойностите на разтвора, 

концентрацията на цисплатин и продължителността на инкубиране са определени 

възоснова на наши предварителни експерименти, както и на резултати, публикувани от 

други изследователи, работещи в същата област [Bontha et al., 2006; Nishiyama et al., 

2001; Nishiyama et al, 1999; Nishiyama and Kataoka 2001; Schechter et al., 1989]. Bontha  и 

съавтори са стигнали до извода, че полимерните мицели с ядро от омрежена 

поли(метакрилова киселина) и обвивка от поли(етилен гликол) могат да се наситят с 
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цисплатин за 48 h при рН 9 и температура 37°С. Като се има предвид, че стойността на 

pKa за поли(акриловата киселина) е 4.75  [Polymeric materials encyclopedia, vol 6, M-O, 

editor Joseph C. Salamone, 1996 CRS Press], е логично да се приеме, че за натоварването 

на изследваните звездовидни полимери подходящите стойности на рН са между 7 и 9, 

при които се осигурява пълна дисоциация на карбоксилните групи и максимално 

набъбване на йонната обвивка на макромолекулите. 

В хода на експеримента, промените в мътността и цвета на разтвора са 

проследени с просто око. Разтворимостта на цисплатин във воден разтвор е ограничена 

– приблизително 1 mg/ml при стайна температура [Wong and Giandomenico, 2000]. 

Установено е, че при концентрация на цисплатин между 1 и 2 mg/ml, след 5-10-часово 

разбъркване при стайна температура, мътножълтата реакционна смес става прозрачна и 

безцветна. Тези прости наблюдения са недвусмислено доказателство за разтварянето на 

лекарствената молекула чрез свързване в комплекс с макромолекулите. При начална 

концентрация на цисплатин, по-висока от 2 mg/ml (при същото отношение [акрилатни 

звена]:[цисплатин]), разтворът остава мътен за повече от 24 h. Инкубацията на сместа 

при по-високи температури би могла да повиши разтворимостта на лекарството и да 

ускори обменната реакция, но е известно, че комплексите на платина(II) са 

чувствителни към нагряване [Peleg-Shulman еt al., 2001]. Затова, от гледна точка на 

стабилността на лекарството и спестяването на време, предпочитаните концентрации 

на цисплатин в реакционната смес трябва да бъдат по-ниски или равни на 2 mg/ml.  

Други фактори, които биха оказали влияние върху ефективността на 

имобилизиране на лекарственото вещество, са молекулната маса на носителя и 

съотношението [цисплатин]:[акрилатни звена]. В разглеждания случай, промяната на 

молекулната маса на носителя може да се постигне чрез получаване на звездовидни 

макромолекули с различна степен на полимеризация на акрилатните им рамене. Затова, 

на натоварване бяха подложени полимерите с най-голяма разлика в броя на 

акрилатните мономерни звена на раменете – ПСПА38 и ПСПА58. Промените в размера 

на макромолекулите и подвижността на акрилатните рамене в резултат на свързването 

им с цисплатин са проследени с помощта на ЯМР-анализ. За тази цел, цисплатин се 

прибавя на етапи към разтвор на ПСПА38 в D2O/NaOD. Молното съотношение 

[цисплатин]:[акрилатни звена] се променя по следния начин: 1:10 при първата стъпка 

на натоварването, 1:6 при втората и 1:4.5 след третото добавяне на цисплатин.  
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Фигура 3.3. 1H ЯМР-спектри на полимера ПСПА38: (a) преди натоварване и след постепенно 
добавяне на цисплатин към разтвора на полимера, в резултат на което молните съотношения 
[акрилатни звена]:[цисплатин]стават следните: (б) 10:1; (в) 6:1; и (г) 4.5:1. 

 

От ЯМР-спектрите (фиг. 3.3) ясно се вижда разширяване на двата сигнала, 

отговарящи на CH- и CH2-групите от поли(акрилaтните) вериги, настъпващо след 

повишаване на количеството добавено лекарствено вещество. Тези данни са 

доказателство за имобилизиране на платиновите комплекси в координационните места 

на полимера чрез реакция на лиганден обмен. Резултатът е понижена подвижност на 

раменете на макромолекулите и разширяване на сигнала. Друг фактор, който може да 

допринесе за разширяването на сигнала, е възникването на по-големи частички, които 

най-вероятно се формират в резултат на междумолекулно омрежване с цисплатин.  

С цел допълнително потвърждаване на това предположение, след всяко добавяне 

на цисплатин към разтвора на ПСПА38 са заснети и DOSY-спектри на системата. 

Резултатите са показани на фиг. 3.4. Позицията на главния дифузионен пик, 

представена като пунктирана линия, е използвана за изчисляване на дифузионните 

коефициенти. Както беше вече споменато, от DOSY-спектъра на полимера се вижда 

само един добре обособен пик с дифузионен коефициент D=1.32×10−11 m2/s. 

Резултатите несъмнено показват, че повишаването на количеството добавен цисплатин 

води до нарастване на привидния дифузионен коефициент на основната фракция, което 

означава намаляване на размера на частичките. Измерените дифузионни коефициенти, 

изчислени от DOSY-спектрите на фиг. 3.4, нарастват от 2.0×10−11 m2/s, 2.5×10−11 m2/s до 

3.8×10−11 m2/s за разтвора на ПСПА38, към който е добавено съответното количество 
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цисплатин. Тези стойности съответстват на намаляване на размера на частичките от 8.6 

nm, 6.8 nm до 4.5 nm. Единствената причина за намаляването на размера на 

звездовидните полимери би могло да бъде свързването на цисплатин с тях, което води 

до понижаване броя на отрицателно заредените групи и промяна в конформацията на 

раменете. Подобно поведение е установено и при имобилизиране на цисплатин върху 

полимерни мицели с йонно ядро [Bontha et al., 2006]. 

 

         
Фигура 3.4. DOSY-спектри на полимера ПСПА38 (a) преди натоварване и след постепенно 
добавяне на цисплатин към разтвора на полимера, в резултат на което молните съотношения 
[акрилатни звена]:[цисплатин] стават следните: (б) 10:1; (в) 6:1; и (г) 4.5:1. 
 

При увеличаване на количеството добавен цисплатин, в спектрите се вижда и 

появата на бавно дифундиращи частички. Прогресивното неутрализиране на раменете 

от поли(акрилова киселина) в резултат на свързването на цисплатин и сравнително 

високата концентрация на макромолекулите биха могли да благоприятстват 

свързването на две или повече звездовидни макромолекули с цисплатин по реакцията 

на лиганден обмен (фиг. 3.5). Отсъствието на дифузионни пикове, съответстващи на 

химичните отмествания в DOSY-спектъра, може да се обясни със значителното 

разширяване на сигналите, които отговарят на фрагментите в местата на омрежване, 

дължащо се на тяхната намалена подвижност и оттам – на ниския интензитет на 

сигналите. Въпреки това, разтворът остава прозрачен и не се наблюдава утайка.  

Нашите експериментални резултати, както и тези, докладвани от други 

изследователи, показват, че важен фактор, обуславящ стабилността на натоварения 

носител, е молното съотношение на цисплатин спрямо координационните групи на 
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полимерния носител. Свързването на цисплатин към страничните вериги на поли(L-

глутаминова киселина) чрез реакция на заместване на лигандите например, води до 

утаяване в случай, че молното отношение на цисплатин към мономерните звена на 

поли(амино киселина)та надвиши 0.2 [Schechter et al., 1989]. По-високи молни 

съотношения на лекарството към карбоксилните групи са били постигнати при 

използване на блокови съполимери от ПЕГ и поли(карбоксилни киселини) за 

комплексообразуване с цисплатин. 

   

              
Фиг. 3.5. Натоварване на звездовидните полимери с цисплатин. 

 

Като се вземе предвид гореспоменатото, както и фактът, че звездовидните 

полимери притежават хидрофобно ядро, за натоварването на ПСПА бе избран 

трикратен моларен излишък на акрилатните звена спрямо цисплатин. Това означава, че 

поне една трета от наличните карбоксилатни йони ще останат несвързани в комплекс, и 

ще позволи запазване на известна хидрофилност и определен нетен отрицателен заряд 

на натоварените частички, което от своя страна ще осигури стабилност на разтвора 

срещу агрегиране и утаяване.  

В заключение, избраните условия за свързване на лекарственото средство в 

комплекс със звездовидния полимер са: температура 22°С, рН 9, молно съотношение 

[акрилатни звена]:[цисплатин] = 3, концентрация на цисплатин 2 mg/ml и време за 

натоварване 24 h. Несвързаният цисплатин се отстранява чрез диализа срещу 

дейонизирана вода в продължение на 48 h. Получените лекарствено-полимерни 

конюгати са означени като ПСПА38-Pt и ПСПА58-Pt. Техният разтвор е прозрачен и 

безцветен. 

При тези експериментални условия е постигната ефективност на натоварване с 

лекарството, по-висока от 80% (табл. 3.2). Определено е, че количеството 

имобилизиран цисплатин представлява 45% от масата на натоварените частици. От 
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фармацевтична гледна точка постигнатият висок капацитет на натоварване на носителя 

може да се разглежда като важна предпоставка за разработване на система за доставяне 

на цисплатин. 

 

Таблица 3.2. Данни за натоварване на звездовидните полимери във воден разтвор при 
концентрация на лекарственото вещество 2 mg/ml, температура 22°С, рН 9 и време на 
инкубация 24 h. 

 
Проба 

 
Молно съотношение 

[акрилатни звена]:[цисплатин] 

Ефективност 
на 

натоварване, 
% 

Масова част на 
лекарството в 

натоварените частички, 
% 

ПСПА38 3 80 45 

ПСПА58 3 84 46 

 

Размерът на натоварените наночастички е определен в техния воден разтвор 

след приключване на диализата с използване на светлоразсейване при ъгъл 90◦ и 

концентрация на полимера 1.6 mg/ml. Така е наблюдавана популация частички със 

стойност на хидродинамичния радиус Rh
90◦ = 8.7 nm за ПСПА38-Pt  и Rh

90◦ = 10.1 nm за 

ПСПА58-Pt. Въпреки запазилото се мономодално разпределение на частичките по 

размер, дисперсността на техните размери (PDI) е нарастнала значително, достигайки 

стойност 0.20. Увеличаването на разпределението на частичките по размер е индикация 

за възникване на по-големи частички, формирани най-вероятно в резултат на свързване 

на макромолекули посредством молекула цисплатин.  

 

 

Фигура 3.6. Разпределение на привидните хидродинамични радиуси на полимера ПСПА58 и на 
конюгата му с цисплатин (ПСПА58-Pt) във воден разтвор при ъгъл на разсейване  = 90. 
 

Натоварените звездовидни полимери са визуализирани с помощта на атомно-

силова микроскопия (AFM) (фиг. 3.7). В получените изображения се откриват частички 
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със сферична форма, размерите на които в хоризонтална посока са в диапазона от 17 

nm до 23 nm, а тези в посока Z не надвишават 5 nm.  

 

 

 

 

 

 
 

Фигура 3.7. AFM-изображение на конюгатите ПСПА58-Pt (вляво) и ПСПА38-Pt (вдясно). 

 

Важен резултат от проведените експерименти за имобилизиране на цисплатин 

върху ПСПА38 и ПСПА58 е, че дължината на полиакриловите рамене на изследваните 

носители не повлиява капацитета на натоварване на полимера. Най-вероятно 

лекарствените молекули се имобилизират чрез реакция на лиганден обмен на единия 

или двата си хлоридни лиганда с карбоксилни йони, и може би чрез вътре- или 

междумолекулно омрежване в резултат на формиране на мостове от типа –COO–Pt–

OOC– между полиакриловите рамене (фиг. 3.5). В допълнение, звездовидните 

макромолекули се характеризират с равен или по-голям капацитет на натоварване в 

сравнение с тези на носителите, описани в литературата до момента [Bontha et al., 2006; 

Malik and Duncan, 2003]. 

 

3.1.3. Освобождаване на комплекси на платина(II) от ПСПА в PBS 

 

Освобождаването на комплексите на платина(II) от натоварените звездовидни 

полимери се проследява с помощта на диализа при физиологични условия – в PBS. 

Диализните торбички, съдържащи разтвор на натоварените частички с известна 

концентрация на лекарственото вещество, се потапят в буферния разтвор при 

температура 37°С. Полученият профил на освобождаване (фиг. 3.8) разкрива устойчиво 

освобождаване на лекарството от маркомолекулния носител.  

Една трета от натоварения комплекс се отделя от полимера в рамките на 9 дни, 

без да се наблюдава изразен етап на по-бързо освобождаване в началото на 

експеримента. Също така, по време на първите 8 h от инкубирането, само 4% от 

имобилизирания цисплатин са освободени, което би могло да бъде индикация за това, 
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че цялото количество от лекарственото вещество е образувало комплекс със 

съполимера чрез обмен на лигандите. Поради тази причина не се наблюдава 

освобождаване на платина в дестилирана вода (при съхранение) и присъствието на 

хлоридни йони във физиологичния разтвор е от съществено значение за процеса на 

освобождаване, който протича като обратна реакция на заместване на лигандите, т.е. 

карбоксилатният лиганд се обменя с хлориден. Също така е възможно и формиране на 

аква- и хидроксокомплекси на платина(ІІ) [Martin, 1999].  

 

 

          
Фигура 3.8. Освобождаване на комплекси на платина(ІІ) от ПСПА, където: 

() ПСПА58-Pt при физиологични условия (pH 7.4, 0.14 M NaCl);  
() ПСПА38-Pt при физиологични условия (pH 7.4, 0.14 M NaCl); 
(   ) ПСПА38-Pt в хранителна среда RPMI-1640, обогатена с 10%-ен фетален волски серум 
(FBS) и 0,002 M L-глутамин. 

 

Освобождаването на комплекси на платина(ІІ) от ПСПА38-Pt е изследвано и в 

течна хранителна среда за отглеждане на клетъчни култури RPMI-1640, обогатена с 

10%-ен фетален волски серум (FBS) и 0,002 M L-глутамин. Профилът на 

освобождаване в клетъчната среда е много близък до този, наблюдаван във 

физиологичен разтвор. Освен неорганичните соли като KCl и NaCl, течната хранителна 

среда съдържа различни аминокиселини. Известно е, че цисплатин и 

аквахлороплатиновите(ІІ) комплекси взаимодействат със сярасъдържащите 

аминокиселини (цистеин и метионин) и белтъци, и по този начин повлияват 

съотношението между комплексите на платина(ІІ) [Stefanka et al., 2004; Nagai et al., 

1996]. За съжаление, аналитичните методи, използвани за количественото определяне 

съдържанието на платина, не са в състояние да различат видовете комплекси на 

платина(ІІ) в разтвора. Но близките профили на освобождаване на цисплатин в 
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клетъчна среда и във физиологичен разтвор предполагат, че основна роля играят 

обменните реакции с нискомолекулни лиганди, които проникват в плътната сфера на 

носителя и преодоляват отрицателния заряд на макромолекулите. 

Трябва да се отбележи, че наблюдаваното устойчиво освобождаване на 

комплексите на платина(II) при физиологични условия и в течна хранителна среда 

RPMI-1640 е от огромно значение за пасивното прицелване на солидни тумори, поради 

удълженото време (повече от 10 h), необходимо за акумулиране на макромолекулните 

лекарствени препарати в солидните тумори чрез пренасянето им от кръвния ток 

[Matsumura and Maeda, 1986], и устойчивото отделяне на агента в туморната тъкан. 

Може да се обобщи, че полимерът ПСПА притежава ключови характеристики 

като водоразтворимост, наноразмерност и мономодално разпределение по размер, 

висока локална концентрация на функционални карбоксилни групи, които могат да се 

свързват с цисплатин чрез лиганден обмен, висока ефективност на натоварване с 

лекарственото вещество (> 80%) и устойчиво освобождаване при физиологични 

условия, което е от огромно значение за пасивното насочване към солидни тумори. 

Всички изброени качества на ПСПА го правят особено подходяща система за пренос на 

цисплатин.  

Въпреки изброените по-горе предимства, звездовидната лекарствено-полимерна 

система има и някои ограничения: (1) при натоварване на полимерите с лекарственото 

средство се формират и по-големи частички, което води до разширяване на 

разпределението по размер; (2) въпреки високата степен на натоварване на 

макромолекулите (масовата част на цисплатин е 45%), само една трета от лекарството 

се освобождава за период от 9 дни; (3) повишаването на съотношението на цисплатин 

към карбоксилните групи понижава стабилността на колоидния разтвор. 

 

3.2. Изследване на свойствата на носителя ПСПА, модифициран с вериги 

от ПЕГ 
 

С цел подобряване свойствата на наноразмерната лекарствено-полимерна 

система, звездовидните макромолекули са модифицирани чрез присъединяване на 

вериги от поли(етилен гликол). Избран е обратимият подход за ПЕГилиране на 

носителя. В този случай, връзката между веригите от ПЕГ и обекта се разрушава при 

определени условия и обвивката от ПЕГ постепенно се разпада. Идеята ни е, 
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използвайки молекулата на цисплатин, да се създаде връзка между раменете на 

звездовидния носител и веригите от ПЕГ, която да позволи освобождаването на 

последните във физиологични условия. Изградихме хипотеза, че временната 

хидрофилна обвивка от ПЕГ ще повиши капацитета за натоварване на носителя с 

лекарственото вещество и стабилността на наноколидния разтвор, като същевременно 

ще се запази свойството за контролирано освобождаване на платиновите комплекси. 

 

3.2.1. Синтез на ПЕГилиращия агент 

 

ПЕГилиращият агент се синтезира на няколко етапа (фиг. 3.9). Първият е 

получаване на монометоксиПЕГ 2 000 суксинат от поли(етилен гликолов) 

монометилетер с молекулна маса 2 000 и янтърен анхидрид (SuA). От 1H ЯМР-спектъра 

на продукта, означен като ПЕГCOONa, (фиг. 3.10) се вижда, че карбоксилирането на 

ПЕГ е протекло количествено, и че нискомолекулните странични продукти като 

янтърна киселина и пиридинов суксинат са успешно отстранени от пречистения 

продукт.  

 

 
Фигура 3.9. Последователност на синтетичните стъпки при получаването на ПЕГилиращия 
агент – ПЕГ-цисплатин. 
 

Следващият етап в синтеза на ПЕГилиращия агент е свързването в комплекс на 

веригите на ПЕГ с крайни карбоксилни групи с цисплатин. Реакцията е проведена в 

безводен ДМФ, а двата реагента са претърпели предварителна активация. Към разтвора 

на ПЕГCOONa се добавя 15-краун етер-5, за да свърже в комплекс натриевите 

противойони и да активира карбоксилните групи в краищата на веригите на ПЕГ. 

Цисплатин е активиран с помощта на сребърен нитрат, добавен в 5%-ен молен недостиг 

спрямо цисплатин, с цел намаляване възможността за обмен и на двата хлоридни 

лиганда в лекарствената молекула с карбоксилатни йони. Несвързаният цисплатин се 
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отстранява от продукта при разтваряне на конюгата, означен като ПЕГ-цисплатин, в 

ацетон, и филтруване на неразтворената утайка.  

 

                  
Фигура 3.10. 1H ЯМР-спектър на монометоски ПЕГ 2 000суксинат. 

 

Заснетият 195Pt ЯМР-спектър на пречистения продукт показва, че цисплатин е 

свързан с веригите на ПЕГ – имайки предвид, че сигналът на нативната форма на 

цисплатин в D2O се наблюдава при -2135 ppm [Brière et al., 1996], сигналът при -2089 

ppm в 195Pt ЯМР-спектъра на пробата е индикация, че цисплатин е конюгиран към 

карбоксилатния край на ПЕГ. Степента на превръщане на ПЕГСООNa в ПЕГ-

цисплатин (69%) е определена с помощта на метода ICP-ОES.  

                    
Фигура 3.11. 195Pt ЯМР -спектър на ПЕГ-цисплатин. 
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3.2.2. ПЕГилиране на ПСПА 

 

ПЕГилирането на полимера ПСПА42 е проведено във воден разтвор и рН на 

средата 7.3. Молното съотношение ПЕГ-цисплатин към раменете на съполимера в 

изходния разтвор е 0.7. Реакционната среда позволява вторият хлориден лиганд от 

координационната сфера на платиновия атом в молекулата на ПЕГ-цисплатин да бъде 

заменен с карбоксилатен лиганд от раменете на звездовидните полимери.  

Свързването на полиетерните вериги към полимера ПСПА42 е доказано с 

помощта на дифузионно-подредена ЯМР-спектроскопия. В DOSY-спектъра (фиг. 

3.12б), на сигналите от поли(акриловите) рамене на ПСПА42 и ПЕГ съответства една и 

съща стойност на дифузионния коефициент (7.94×10−12 m2/s), който се дължи на 

частички с привиден хидродинамичен радиус, Rh, равен на 21.6 nm, т.е. ПЕГилираните 

звездовидни полимери имат близо двойно по-голям размер от този на неПЕГилираните 

(табл. 3.1). Този новосинтезиран съполимерен продукт е означен като ПЕГ-ПСПА42. 

Той притежава рамене, изградени от поли(натриев акрилат), свързани посредством 

мост от платина(ІІ) с блокове от ПЕГ.  

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 3.12. DOSY-спектри на: а) ПСПА42, б) ПЕГ-ПСПА42 и в) след 24-часово инкубиране 
на ПЕГилираните частички в PBS при 37 С. Разтворител D2O. 
 

В DOSY-спектъра на ПЕГилираната система се вижда и наличие на несвързан 

ПЕГ (фиг. 3.12б). Причината за това е, че ПЕГилиращият агент не е пречистен от 

несвързания с цисплатин продукт ПЕГCOONa. Веригите от ПЕГ, които не са се 

свързали със звездовидния полимер, са отстранени чрез диализа, проведена след 

натоварването на наночастичките с цисплатин. По тази причина, ефективността на 

реакцията на ПЕГилиране (86%) е оценена след натоварването на носителя и неговото 

пречистване. Определянето е извършено с 1Н ЯМР-спектроскопия и използването на 

вътрешен стандарт – бензоена киселина. Оттук може да се изчисли, че обвивката от 

б a в 
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ПЕГ около макромолекулите е изградена средно от по шест вериги, които представяват 

26 % от масата на частичката. Неутралната обвивка от ПЕГ променя ζ-потенциала на 

немодифицираните ПСПА от -56 mV до -39 mV.  

 

                 
                               Фигура 3.13. AFM-изображение на ПЕГ-ПСПА42. 

 

ПЕГилираните звездовидни макромолекули са визуализирани с помощта на 

АFМ. АFM-изображението на ПЕГ-ПСПА42 е показано на фиг. 3.13 – то разкрива 

частички със сферична форма. Виждат се и два концентрични участъка, които се 

отдават на присъствието на вътрешна и външна обвивка на разклонените 

макромолекули, изградени от различни полимери. От АFM-изображението е изчислено, 

че размерите на частичките в хоризонтално направление варират в диапазона  46 nm – 

50 nm, което е в съгласие с размера, определен от DOSY-анализа.  

Методът на DOSY ЯМР-спектроскопия е използван и за изследване 

освобождаването на хидрофилната обвивка на ПЕГилираните ПСПА42 в PBS. На фиг. 

3.12в е представен DOSY-спектърът на системата, заснет 24 h след добавянето на 

NaH2PO4/Na2HPO4/NaCl (с цел получаване на физиологичен разтвор) и последващото 

инкубиране на ПЕГ-ПСПА42 при 37°C. Полученият спектър ясно показва, че ПСПА42 

и ПЕГ имат различни дифузионни коефициенти. Дифузионният коефициент на ПЕГ-

ПСПА42 е по-голям (1.23×10−10 m2/s) от този на частичките след инкубиране 

(1.51×10−11 m2/s) във физиологичния разтвор. Този резултат доказва освобождаването 

на веригите на ПЕГ от звездовидните макромолекули. Освен това, привидният радиус 

на ПСПА42, Rapp, определен след изтичането на инкубационното време, съответства на 

привидния радиус на ПСПА42 преди тяхното ПЕГилиране.  

 

3.2.3. Натоварване на ПЕГ-ПСПА с цисплатин 

 

Условията, при които е проведено натоварването на ПЕГ-ПСПА42 с цисплатин, 

са сходни с тези, при които са натоварени неПЕГилираните ПСПА. Свързването на 
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вериги от ПЕГ към ПСПА42 има за цел да предотврати омрежването на звездовидните 

макромолекули след натоварването им с лекарственото вещество. Подобно на 

експеримента с неПЕГилираните ПСПА, промените в размера и подвижността на 

ПЕГилираните частички, настъпващи в резултат на увеличаване количеството свързан 

цитостатик, са проследени с помощта на DOSY ЯМР-анализ.  

 
Фигура 3.14. DOSY-спектри на: а) ПЕГ-ПСПА42-Pt1 и б) ПСПА38-Pt. 

 

Натоварването е осъществено чрез поетапно добавяне на цисплатин към разтвор 

на ПЕГ-ПСПА42 в D2O. При първата стъпка на добавяне молното съотношение 

[акрилатни звена]:[цисплатин] е 12.5:1, и в DOSY-спектъра на системата се наблюдава 

намаляване на хидродинамичния радиус на частичките до стойност 12.9 nm, която е 

близо два пъти по-малка от тази на ненатоварените частички (фиг. 3.14а). Количеството 

на добавения цитостатик е повишено до молно съотношение [акрилатни 

звена]:[цисплатин] = 7.6:1. В този случай DOSY-спектърът показва, че размерът на 

частичките продължава да намалява – Rh = 11.4 nm (фиг. 3.14б). Третото добавяне на 

цисплатин (при което молното съотношение [акрилатни звена]:[цисплатин] = 5.5:1) 

води до по-нататъшно намаляване на размера на ПЕГ-ПСПА42 – хидродинамичният им 

радиус достига до стойност 7.86 nm (фиг. 3.14в). При тази стъпка се наблюдава 

значително разширяване на сигнала, което е индикация за вътремолекулно омрежване 

между раменете на частичките, но в DOSY-спектъра не се отчита възникване на по-

големи частички, какъвто е случаят на неПЕГилираните частички, натоварени със 

сходно количество цисплатин. При добавяне на четвъртата порция цисплатин не са 

установени значителни промени в размера на натоварените ПЕГилирани частички – 

средният хидродинамичен радиус на частичките е 7.0 nm (фиг. 3.14г). Тези данни ясно 

Сигнал за 
натоварени 

частички 
Сигнал за 

несвързан ПЕГ 
 
 

Сигнал за 
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показват, че обвивката от ПЕГ препятства междумолекулното омрежване на 

звездовидните полимери и стабилизира натоварените частички.  

Натоварването на ПЕГилираните макромолекули (фиг. 3.15) е осъществено при 

следните условия: концентрация на цисплатин = 2 mg/ml; температура 22°C; pH 8 и 

време на натоварване 48 h. Възоснова на гореописаните резултати са проведени две 

натоварвания – едното при молно съотношение [акрилатни звена]:[цисплатин], сходно 

с това на неПЕГилираните ПСПА (3:1), а другото – с добавяне на по-голямо количество 

цисплатин към разтвора на полимера (молно съотношение [акрилатни 

звена]:[цисплатин] = 2.5:1). Двата получени продукта са означени като ПЕГ-ПСПА42-

Pt1 и ПЕГ-ПСПА42-Pt2, съответно. С просто око е установено, че мътната жълта 

реакционна смес се избистря и обезцветява след повече от 24 h и по тази причина 

времето на натоварване на ПЕГ-ПСПА42 е удължено двойно в сравнение с времето, 

необходимо за натоварване на неПЕГилираните ПСПА. Несвързаният цисплатин и 

несвързаният ПЕГ са отстранени чрез диализа срещу дейонизирана вода в продължение 

на 48 h.  

 

          
Фигура 3.15. Получаване на ПЕГилирани лекарствено-полимерни конюгати. 

 

Таблица 3.3. Данни за натоварване на звездовидните съполимери ПЕГ-ПСПА42 и ПСПА42 с 
цисплатин във воден разтвор при концентрация на лекарственото вещество 2 mg/ml, 
температура 22°C, pH 8 и време на инкубация 48 h. 

 
 
 

Проба 

 
 

Изходно съотношение 
[акрилатни 

звена]:[цисплатин] 

 
Ефективност  

на  
натоварване, 

 
% 

Масова част на 
лекарството 

спрямо 
ПЕГилираните 

частички, 
 

wt% 

Масова част на 
лекарството  

спрямо 
неПЕГилираните 

частички  
 

wt% 
ПСПА42-Pt 3 82 - 45 

ПСПА-ПЕГ42-
Pt1 

3 81 39 45 

ПСПА-ПЕГ42-
Pt2 

2.5 79 42 49 
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При тези експериментални условия е постигнато натоварване на ПЕГ-ПСПА42 с 

ефективност около 80% (табл. 4.3.) и при двата експеримента. Изчислено е, че 

количеството на имобилизирания цисплатин е 39 и 42 тегловни % от масата на 

натоварените частички ПЕГ-ПСПА42-Pt1 и ПЕГ-ПСПА42-Pt2, съответно. За сравнение 

с неПЕГилираните частички, лекарствената фракция е изчислена спрямо масата на 

ПСПА, в резултат на което са получени 45 и 49 тегловни %, съответно. Водните 

разтвори на лекарствено-полимерните конюгати остават стабилни в продължение на 

повече от три месеца,  което надвишава значително стабилността на неПЕГилираната 

система. Това означава, че свързването на вериги от ПЕГ повишава както капацитета на 

натоварване, така и стабилността на разтвора. 

 

                 
         Фигура 3.16. AFM-изображение на натоварените частички ПСПА-ПЕГ42-Pt2. 

 

AFM-изображението на продукта ПЕГ-ПСПА42-Pt2 е представено на фиг. 3.16. 

То показва наличие на частички със сферична форма и рамер в хоризонтално 

измерение в диапазона от 26 nm до 33 nm, а в измерението Z - от 6 nm до 10 nm. 

Измерената стойност на Rz е в съгласие с резултатите, получени от DOSY-анализа.  

Свързването на цисплатин е довело до допълнително намаляване на ζ-

потенциала на частичките. Измерената му стойност за ПЕГ-ПСПА42-Pt2 е - 23 mV. 

 

3.2.4. Освобождаване на комплекси на платина(II) от ПЕГ-ПСПА в PBS 

 

Подобно на неПЕГилираните звездовидни полимери, освобождаването на 

комплексите на платина(II) от натоварените ПЕГ-ПСПА42 се проследява с помощта на 

диализа при физиологични условия – в PBS при температура 37°С. И в този случай, 

полученият профил на освобождаване от ПЕГ-ПСПА42-Pt1 и ПЕГ-ПСПА42-Pt2 (фиг. 

3.17) показва устойчиво освобождаване на комплекси на платина(ІІ) от носителя. Също 

така, и тук не се наблюдава „взривообразно” освобождаване в началото на 

експеримента – в рамките на първите 8 h от инкубирането, само 4% от имобилизирания 
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цисплатин са освободени, което е индикация за това, че цялото количество от 

лекарственото вещество е образувало комплекс със съполимера по реакцията на 

лиганден обмен.  

 

               
Фигура 3.17. Освобождаване на комплекси на платина(ІІ) от натоварените съполимери в PBS 
при 37°С; ()ПЕГ-ПСПА42-Pt1; (■)ПЕГ-ПСПА42-Pt2.  
 

От устойчивото отделяне на комплекси на платина(ІІ) се вижда, че веригите от 

ПЕГ не влияят отрицателно върху кинетиката на освобождаване на комплексите. Освен 

това, ПЕГилирането на ПСПА42 повишава в известна степен количеството цисплатин, 

освободено от носителя. По време на първите 24 h, количеството, отделено от ПЕГ-

ПСПА42-Pt1 и ПЕГ-ПСПА42-Pt2, надвишава това, освободено от ПСПА38-Pt и 

ПСПА58-Pt, което вероятно се дължи на молекулите цисплатин, играещи ролята на 

обратим линкер на обвивката от ПЕГ, разположени по повърхността на звездовидните 

полимери. В рамките на 12 дни, конюгатът ПЕГ-ПСПА42-Pt2 освобождава близо 40% 

от свързания с него цисплатин (за разлика от неПЕГилираните ПСПА, освободили 

30%). Това явление, в комбинация с постигнатия по-висок капацитет на натоварване, 

позволяват увеличаване на общото количество освободен цисплатин.  

 

3.3. Противотуморна активност на лекарствено-полимерните конюгати 

ПСПА38-Pt, ПСПА58-Pt, ПСПА42-Pt и ПЕГ-ПСПА42-Pt 
3.3.1. Цитотоксичност на лекарствено-полимерните конюгати 

 

За да се определи дали цисплатин, имобилизиран върху наноразмерните 

носители, запазва цитотоксичните си свойства, е проведено in vitro изследване на 
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клетъчната преживяемост върху спектър от четири човешки туморни клетъчни линии: 

HL-60, К-562, HUT-78 и MDA-MB-231. Експоненциално растящи клетки са третирани с 

различни концентрации свободен или имобилизиран цисплатин (в концентрационен 

диапазон, съответстващ на 3 до 200 μmol/L за свободния, и на 25 до 200 μmol/L за 

имобилизирания цисплатин) за време 72 или 120 h. След това клетъчната преживяемост 

е определена с помощта на МТТ-тест и съответните стойности на IC50 са изчислени от 

кривите доза/ефект.  

 

              
Фигура 3.18. Инхибиращ ефект върху клетъчния растеж на: (●) свободен цисплатин, (■) ПЕГ- 
ПСПА42-Pt1, (▲)ПЕГ-ПСПА42-Pt2 и (▼) ПСПА42-Pt. 
 

При всички клетъчни линии се наблюдава усилване на проявената in vitro 

цитотоксичност от всички наноконюгати (ПСПА38- Pt, ПСПА42- Pt, ПСПА58-Pt, ПЕГ-

ПСПА42-Pt1 и ПЕГ-ПСПА42-Pt2), както и от неимобилизирания цисплатин с времето. 

От данните на фиг. 3.18 и табл. 3.4 и 3.5 се вижда, че имобилизирането на цисплатин 

върху полимерни наноразмерни носители е свързано с изместване на кривите 
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доза/отговор към по-високи концентрации и следователно, с нарастване на стойностите 

на IC50. Данните за ПЕГилираните конюгати показват статистически значима по-висока 

активност в сравнение с неПЕГилираните частички. Този резултат е доказателство, че 

обвивката от ПЕГ не само не компрометира биологичните отнасяния на носителя, но 

също така допринася за подобряване на неговите характеристики: повишена стабилност 

на наноколоидния разтвор, подобрен профил на освобождаване на активното вещество 

и по-добра инхибираща активност спрямо растежа на туморни клетки. Установено е, че 

ПЕГилираните лекарствено-полимерни конюгати ПЕГ-ПСПА42–Pt2 се характеризират 

с по-силно изразена противотуморна активност в сравнение с ПЕГ-ПСПА42-Pt1 (фиг. 

4.18), което може да се разглежда като резултат от по-големия капацитет на 

натоварване и по-високата степен на освобождаване на комплекси на платина(ІІ) от 

конюгата ПЕГ-ПСПА42–Pt2.  

 

Таблица 3.4. Сравнение времето на третиране на различните клетъчни линии, при което се 
наблюдава 50%-на преживяемост (IC50), със свободен и имобилизиран върху неПЕГилираните 
ПСПА цисплатин. 

 

Клетъчна 

линия 

IC50 (μmol/L) 

Цисплатин ПСПА58-Pt ПСПА38-Pt 

72 h 96 h 72 h 96 h 72 h 96 h 

MDA-MB-23a 9.2±0.8 4.8±1.2 > 200.0 107.2±3.1 > 200.0 145.2±2.2 

K-562б 10.9±2.2 3.2±1.7 148.3±5.9 69.2±2.5 185.4±3.2 117.9±1.7 

HL-60в 7.3±1.3 3.4±1.4 94.0±3.7 53.3±2.9 145.2±4.1 80.4±0.9 

HUT-78г 4.1±1.5 2.03±0.9 49.7±2.0 20.9±1.8 71.2±1.6 28.4±1.1 
aЕР-отрицателен рак на гърдата; бХронична миелоидна левкемия; вОстра промиелоцитна 
левкемия; гТ-клетъчна лимфома. 
 
 
Таблица 3.5. Стойности на IC50 за свободен цисплатин и за цисплатин, имобилизиран върху 
ПСПА42 и ПЕГ-ПСПА42. 

 

Клетъчна 

линия 

IC50 (μmol/L) 

Цисплатин ПСПА42-Pt ПЕГ-ПСПА42-Pt1 ПЕГ-ПСПА42-Pt2 

72 h 120 h 72 h 120 h 72 h 120 h 72 h 120 h 

K-562 9.2±2.1 3.5±1.8 154.2±6.2 66.7±2.3 136.4*/§±4.7 47.2*/§±4.1 110.1*/§±7.9 38.4*/§±2.3 

HL-60 6.4±1.1 2.9±1.2 89.6±4.1 41.7±2.8 68.4*/§±3.4 28.8*/§±1.7 57.6*/§±2.9 24.1*/§±2.2 

HUT-78 3.1±1.1 2.3±0.7 46.9±2.1 24.4±1.7 35.9*/§±1.4 13.3*/§±1.7 29.4*/§±2.1 17.0*/§±2.0 

*статистически значима разлика с цисплатин (p ≤ 0.05);  
§ статистически значима разлика с неПЕГлирания конюгат ПСПА-Pt (p ≤ 0.05) (критерий на 
Стюдънт). 
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Наблюдаваните ефекти са следствие от това, че свободното лекарство 

взаимодейства с ДНК и води до клетъчна смърт, и следователно, по-ниската 

цитотоксичност на полимерните форми се дължи на забавеното освобождаване на 

цисплатин. Благодарение на ЕПР-ефекта и на понижената реактивоспособност по 

отношение на нефармакологични мишени се очаква, че полимерните носители ще 

осигурят по-високи вътретуморни концентрации на платина in vivo в сравнение с тези, 

постигнати след прилагане на свободния цисплатин. 

 

3.3.2. Вътреклетъчно акумулиране на цисплатин, имобилизиран върху ПСПА и 

ПЕГ-ПСПА 

 

Основната фармакологична мишена на цисплатин е молекулата на ДНК и 

следователно, постигането на достатъчно висока вътреклетъчна концентрация на 

лекарственото вещество е решаваща предпоставка за оптималната му цитотоксична и 

респективно противотуморна активност. По тази причина е необходимо да се провери 

експериментално доколко използваните полимерни носители позволяват вътреклетъчно 

локализиране на натовареното върху тях лекарствено вещество. За целта 

експоненциално растящи клетки от линиите K-562 и HUT-78 са посяти в стерилни 

петрита и третирани с цисплатин под формата на свободно лекарство и на конюгат с 

ПСПА42 (ПСПА42-Pt) и с ПЕГ-ПСПА42 (ПЕГ-ПСПА42-Pt) в концентрации 20 и 50 µМ 

за времена 3 и 24 h.  

Според литературните данни за поведението и интернализирането на цисплатин, 

двукратното или трикратното промиване на клетките с PBS след тяхната инкубация е 

достатъчно за отстраняване на адсорбираното по клетъчната повърхност лекарство. 

При работа с наноразмерни носители обаче, в процеса на инкубация има вероятност да 

се наблюдава по-здраво задържане на носителя и оттам – недостоверни резултати за 

нивата на интернализираната платина. По тази причина, като първа стъпка бяха 

проведени моделни експерименти за промиване на клетките с различни агенти. Нивата 

на платина в клетките бяха измервани чрез ETAAS след съответното промиване, а в 

промивните води – чрез ICP-MS. Получените резултати за нивата на интернализирана 

платина при промиване с L-цистеин (демонстрирал най-висока ефективност в 

сравнение с тиоуреа и ЕДТА), са представени на на фиг. 3.19 като ng Pt/106 клетки. От 

резултатите на фигурата се вижда, че в случаите, когато клетките се третират с 
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имобилизиран цисплатин, е необходимо те да бъдат трикратно промити с PBS и след 

това веднъж с разтвор на L–цистеин. 

 

      
        Фигура 3.19. Интернализирана платина след третиране на туморни клетки със свободен и   
        имобилизиран цисплатин. 
 

По така разработената процедура бе измерено нивото на акумулираната платина 

с използване на свободен цисплатин и новосинтезираните полимерни наноносители. От 

получените резултати (фиг. 3.20) е очевидно, че свободното лекарствено вещество се 

натрупва по-бързо и в по-голяма степен и в двете клетъчни линии в сравнение с 

полимерната лекарствена форма на цисплатин. В случая на 24-часовата експозиция на 

клетките, количеството интернализиран цисплатин при третирането им с ПЕГ-

ПСПА42-Pt1 е сравнимо с постигнатата концентрация на акумулирана платина при 

третиране със свободен цитостатик. При конюгатите ПСПА42-Pt, описаното явление се 

наблюдава само при линията HUT-78.  
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Фигура 3.20. Интернализитана платина, измерена след промиването на третираните клетки. 

 

Степента на вътреклетъчна акумулация на платина обaче не съответства на 

установената бавна скорост на освобождаване на лекарството както от ПЕГилираните, 

така и от неПЕГилираните полимерни носители, особено ако се имат предвид кратките 

периоди на инкубация. На тази основа наблюдаваната акумулация на цисплатин в 

клетките е показателна за ефективно натрупване на наноразмерните носители. 

Измереното значително вътреклетъчно ниво на цисплатин показва, че в клетките 

прониква както освободено лекарство, така и лекарство, свързано с полимерния 

носител, т.е. конюгатите най-вероятно навлизат в клетките по ендоцитозен механизъм. 

 

3.4. Аналитични методи за определяне концентрацията на комплекси на 

платина(ІІ) в присъствие на матрица от поли(акрилова киселина), в PBS и в 

туморни клетки 
 

За достоверното охарактеризиране на полимерните носители, обект на 

настоящата дисертация и разглеждани като потенциални системи за пренос на 

цисплатин, ПСПА38, ПСПА42, ПСПА58 и ПЕГ-ПСПА42, беше необходимо прецизно 

измерване на концентрацията на комплекси на платина(ІІ) в три различни по тип среди. 

С цел установяване капацитета на натоварване на новосинтезираните макромолекулни 

носители с цисплатин се изискваше количествено определяне на платина в относително 
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високия концентрационен обхват в присъствие на следните полимерни матрици: (1) 

матрица от поли(акрилова киселина) и от (2) поли(акрилова киселина) с прикачени 

вериги от ПЕГ. За определяне кинетиката на освобождаване на цисплатин се налагаше 

определяне на платина в присъствие на PBS, а за оценка вътреклетъчното акумулиране 

на платина – в присъствие на разложени в азотна киселина туморни клетки.  

 

3.4.1. Определяне капацитета на натоварване на полимерите  

ПСПА38, ПСПА42, ПСПА58 и ПЕГ-ПСПА42 с цисплатин 

 

Разработването на надеждна аналитична процедура за определяне на платина в 

присъствие на полимерна матрица във висок концентрационен интервал предполага 

използване на метода ICP-ОЕS. Идеята ни е да се избегне предварителното разлагане на 

органичната матрица и разтворът на наноносителите да се пулверизира директно. За 

целта, и за двете полимерни матрици са приготвени моделни разтвори, съдържащи 

известно количество платина и полимерна матрица. Тези разтвори са измерени с 

помощта на метода ICP-OES при оптимални инструментални параметри и следните 

дължини на вълната: 203.646 nm, 214.423 nm и 265.945 nm. Резултатите, получени за 

съотношението на наклоните на калибровъчните графики в присъствието на полимерна 

матрица (bs) и воден стандартен разтвор (baq), недвусмислено показват липса на 

спектрални и матрични пречения. По тази причина, за количествено определяне на 

платина в присъствие на двете матрици се препоръчва калибриране по калибрационна 

права, построена с водни стандартни разтвори. Тъй като в случая се измерват 

относително високи концентрации на определяемия елемент, най-подходяшата 

спектрална линия е тази при 265.945 nm, тъй като тя осигурява дълъг линеен обхват 

при концентрация на платина в пробата от порядъка на 1000 mg/L.  

 
3.4.2. Установяване степента на освобождаване на комплекси на платина(ІІ) 

от полимерните носители 

 

За установяване степента на освобождаване на комплекси на платина(ІІ) от 

разглежданите полимерни носители е необходимо определяне на платина в присъствие 

PBS в широк концентрационен интервал. Това е трудна аналитична задача и 

предполага използване на ЕТААS и ICP-ОЕS. При количественото определяне на 
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платина и двата компонента на PBS, фосфатен буфер и NaCl, предизвикват сериозни и 

матрични и спектрални пречения.  

Методът на ICP-ОЕS се характеризира с ниска чувствителност по отношение на 

неспектралните пречения, но е възможно високата концентрация на натриеви соли да 

доведе до сериозни спектрални и йонизационни пречения. За осигуряване на надеждни 

измервания, дебитът на пробата, потокът на пулверизиращия газ и интеграционното 

време са оптимизирани и за двете дължини на вълната, 203.646 nm и 214.423 nm, които 

се характеризират с висока чувствителност по отношение измерването на платина. 

Дори при оптимални инструментални параметри е необходима внимателна оценка на 

корекцията на фоновото излъчване при двете използвани спектрални линии (203.646 и 

214.423 nm), както и на очакваното йонизационно пречене в присъствие на NaCl. За да 

се избегне използването на йонизационни буфери се препоръчва калибриране спрямо 

калибрационна крива, построена с помощта на матрично-наподобени стандарти, 

приготвени на основата на PBS. Тъй като не разполагаме със сертифицирани 

референтни материали, точността на двата предложени метода за определяне 

концентрацията на платина в PBS е доказана чрез анализ на паралелни проби при 

определените оптимални инструментални параметри чрез ICP-OES и ETAAS. 

Наблюдаваното много добро съвпадение на резултатите (табл. 3.6) потвърждава 

валидността и приложимостта на аналитичните процедури, разработени за 

количествено определяне на платина в PBS. 
 
Таблица 3.6. Сравнителни резултати за съдържание на платина в PBS (mg/L), получени с 
използване на  методите ETAAS и ICP-OES при три паралелни измервания.  

Проба  ETAAS [mean±s] ICP-OES [mean±s] 

Проба 1 0.07±0.01 0.06±0.01 

Проба 2 0.28±0.02 0.26±0.02 

Проба 3 0.74±0.05 0.75±0.04 
 

 
За определяне на оптималните инструментали параметри на метода ЕТААS са 

построени атомизационни и пиролизни криви с използване на моделни разтвори, 

съдържащи двата основни пречещи компонента на PBS – фосфатен буфер и 0.14 М 

NaCl с добавена платина в концентрационен интервал от 0.01 до 0.5 mg/L. 

Използваната температура на пиролиза е в диапазона от 1000ºC до 1500ºC. Проведените 

експерименти  показаха, че максимално допустимата температура на пиролиза, при 

която не се наблюдават загуби, е 1300ºC, но и при тази температура и време на 
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задържане 60 s не може да се елиминира високият невъзпроизводим сигнал на 

неселективното поглъщане, дължащ се на NaCl в пробата. Единственото решение е 

впръскването на по-малки обеми от пробата или двукратно разреждане на пробите. 

Атомизационната крива показва силно потискане на сигнала за неразредените проби. 

По тази причина, за пълна атомизация на платината в PBS, близка до тази във водните 

стандарти, е необходимо прилагането на почти най-високата възможна атомизационна 

температура - 2650ºC.  

За оценка степента на матричните пречения от PBS сa построени 

калибровъчните графики (А=f(c)) за водни стандартни разтвори и проби. Оценката е 

направена на базата на съотношенията на наклоните на калибрационните прави, 

получени за водните стандартни разтвори (baq) и пробите (bs). От получените резултати, 

представени в табл. 3.7, става ясно, че за точно определяне съдържанието на платина в 

PBS с помощта на ETAAS е необходимо калибриране по метода на стандартната 

добавка (за неразредени проби и проби разредени 1:1) или калибриране спрямо 

калибрационна крива, построена с помощта на матрично-наподобени стандарти, 

приготвени на основата на PBS стандарти за проби, разредени 1:1.  
 

Таблица 3.7. Наклони на калибровъчните графики за платина във водни стандартни разтвори 
(baq) и в присъствие на фосфатен буфер (bs). 

Проба bs/ baq 

PBS 0.71±0.06 

PBS (1:1) 0.81±0.04 

PBS (1:2) 0.94±0.03 

 
 

3.4.3. Определяне на вътреклетъчната акумулация на платина в туморни клетки 
 

Задачата в този случай е постигане на ефективно разлагане с използване на 

минимални количества киселина, което да не изисква съществено допълнително 

разреждане на пробата. С цел бърза минерализация на пробата и количествено 

преминаване на платината в разтвора, се използва концентрирана азотна киселина. Към 

промитите и утаени на дъното на епруветката клетки се добавят 50 µL к. HNO3, 

пробите престояват около 1 h при 90°C в термореактор, след което пробата се довежда 

до обем 200 µL с дейонизирана вода. Поради ограничения обем на пробата и 

изискваните граници на определяне, единственият подходящ инструментален метод за 

определяне е ЕТААS. Следващата стъпка е оптимизация на инструменталните 
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параметри с цел гарантиране точността и възпроизводимостта на получаваните 

резултати. За постигане на максимална чувствителност, разложената проба се впръсква 

без разреждане в графитната кювета. Калибрирането е на базата на матрично- 

наподобени стандарти, получени с използване на контролни клетки. 

Охарактеризирането на разработените методики по отношение на граници на 

откриване и определяне и постигнатата повторимост е представено в табл. 3.8. 

Границите на откриване и определяне, постигнати при количественото определяне на 

платина в PBS с помощта на двете аналичитни техники, са изчислени на базата на десет 

измервания на моделния разтвор PBS с добавена 0.05 mg/L платина възоснова на 3σ- и 

10σ-критериите, съответно.  
 
Таблица 3.8. Аналитични характеристики на разработените методики. 

Метод ETAAS ICP-OES 

Граница на откриване (mg/L) 0.02 0.01 

Граница на определяне (mg/L) 0.06 0.03 

Линейна част (mg/L) 0.015-0.5 0.02-1000 

Относително стандартно отклонение 

(%) (концентрационен интервал) 

5-11 (Pt: 0.02-1 mg/L) 3-9 (Pt: 0.01-500 mg/L) 

 
 

4. Изводи 
 

Основните приноси на дисертацията могат да се обобщят по следния начин:  

І. Получен е нов макромолекулен носител за пренос на цисплатин на 

основата на полимер със звездовидна геометрия, притежаващ ключови 

характеристики, които го определят като подходящ носител на цисплатин, а именно: 

1) висока локална концентрация на функционални карбоксилни групи, които могат 

да свързват цисплатин чрез лиганден обмен; 

2) голям капацитет за натоварване с цисплатин – количеството имобилизиран 

лекарствен агент представлява 45% от масата на натоварените частички;  

3) устойчиво освобождаване на лекарственото средство от носителя; 

4) по-ниска цитотоксичност на имобилизивания цисплатин в сравнение с тази на 

неимобилизирания; 

5) вътреклетъчно акумулиране на цисплатин, което показва ефективна 

интернализация на наноносителя, т.е. полимерните конюгати вероятно се поглъщат от 

клетките чрез ендоцитоза и освобождаването на цитостатика се осъществява в тях. 
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ІІ. Използван е нов подход за обратимо ПЕГилиране на разглежданата 

макромолекула. В резултат е получен нов полимерен носител, изграден от 

хидрофобно ядро и две хидрофилни обвивки, а в качеството на линкер при 

модификацията с вериги от ПЕГ е използван цисплатин. ПЕГилираните лекарствено-

полимерни конюгати се характеризират със следните свойства:  

1) повишена стабилност на техния воден разтвор; 

2) освобождаваща се обвивка от ПЕГ при физиологични условия за период от 24 h; 

3) подобрен профил на освобождаване на комплекси на платина(ІІ);   

4) по-добра инхибираща активност спрямо използваните линии туморни клетки.  

ІІІ. За охарактеризиране на макромолекулните носители са разработени 

аналитични процедури за определяне на платина(II) в различни по тип среди: 

 в присъствие на матрица от поли(акрилова киселина) и поли(акрилова киселина) 

с присадени вериги от ПЕГ;  

 в присъствие на PBS; 

 в разложени туморни клетки, третирани със свободен и имобилизиран 

цисплатин.  

Оценени са възможностите на двата най-широко използвани атомноспектрални 

метода, ЕТААS и ICP-OES, и е установено, че: 

1) и двата метода са подходящи за охарактеризиране на новосинтезираните 

полимерни системи;  

2) аналитичната процедура, разработена на базата на измервания по метода на ICP-

OES, е по-подходяща за рутинна лабораторна практика, поради постигнатата по-ниска 

граница на откриване в присъствие на PBS и по-дългия линеен работен 

концентрационен интервал. 

3) аналитичната процедура, разработена на базата на ETAAS, e по-подходяща за 

измерване количеството платина в микропроби от клетъчни култури с цел определяне 

на съдържанието на интернализираната в клетките платина.  

На базата на направените изводи може да се обобщи че: 

От фармацевтична гледна точка, получената наноразмерна полимерна система 

на основата на ПЕГ и звездовидните полимери представлява перспективен носител на 

цисплатин, тъй като притежава висок капацитет на натоварване с лекарственото 

средство, подходящ размер и стабилност за интравенозно приложение, способност за 

устойчиво освобождаване на агента и за ефективно вътреклетъчно натрупване.
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3. EPR Ефект на повишена пропускливост и задържане 
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