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Защо сме толкова бедни?  Не ни ли е срам? Един изход - Технологии и наука. 

1. Композицията – закупен завод 
и добри инженер-химици, спазване технология, 
лесна продажба. 
2.  Вагонът - Оригинална технология (патент) –  
специален продукт = наука + производство 
3. Кашонът – напр. нови лекарства – Задълбочени 
научни изследвания, трудна продажба, патенти, 
силна конкуренция. Комбинация от няколко науки. 
Значителни научни постижения  

1. Огромна, но евтина 
продукция, тор, цимент ПВЦ. 
Много енергия и материали 
2.  Научна технология, малко 
енергия и материали: специален 
полимер. Генерични лекарства. 
3. Наука в действие. Научен 
потенциал. Път към благоден- 
ствие: нови лекарства, 

катализатори...  
 



СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ В МЕДИЦИНАТА 
НАЧИН НА ДОСТАВЯНЕ НА ЛЕКАРСТВО – ТОЛКОВА ВАЖЕН ПРОБЛЕМ, КОЛКОТО 
СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА 

УПОТРЕБА: 
Доставяне на лекарство 

Drug delivery 
 
Тъканно инженерство 
Tissue Engineering 
 
Диагностика 
Diagnostics 
 
Доставяне на гени 
Gene delivery 

ПОЛИМЕРНИ 
МАТЕРИАЛИ 
Хидрогелове 
Hydrogels 
 
Самоасоцииращи се 
полимери 
Self Assembling 
Polymers 
 
Полиплекси 
Polyplexes 

DRUG DELIVERY refers to approaches, formulations, technologies, and systems for 
transporting a pharmaceutical compound in the body as needed to safely achieve its 
desired therapeutic effect. 



Контролирано освобождаване на лекарство в организма. 

Постига се с използване на специални полимери и техни асоциативни 
форми във водна среда. 

Идеализирана форма 
и структура на полимерен 
наноносител 





ПОЛИМЕРНА АРХИТЕКТУРА И НАЧИН НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПОРИТЕ НА ОРГАНИЗМА 
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ФОРМАТА , РАЗМЕРИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НАНОЧАСТИЦИТЕ ПО 
РАЗМЕРИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ДВА ФАКТОРА: 

1. ТЯСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МОЛЕКУЛНИ МАСИ НА ИЗХОДНИЯ 
СЪПОЛИМЕР 

2. ПОДХОДЯЩ ПРОТОКОЛ (РЕЦЕПТУРА) НА АСОЦИАТИВНИЯ ПРОЦЕС 
 

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАНОЧАСТИЦИ КАТО НОСИТЕЛИ В КРЪВЕН ПОТОК –  
РАЗМЕРИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 120 нм И ТЯСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРИ 

НЕ ПО-МАЛКИ ОТ 20-25 нм 



Typical Polymer/bioactive Molecules Entities 
90-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК 



НАЧАЛОТО – ПРЕДИ 40 ГОДИНИ – РИНГСДОРФ: J.Polym.Sci. Polym. 
Symp. 1975, 51, 135. 



ПЕГИЛИРАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ СРЕДСТВА 

ПЕГИЛИРАНЕ представлява процес на ковалентно свързване на полиетиленгликол 
към друга молекула, в повечето случаи лекарство или терапевтичен протеин. 
ФАРМАКОЛОГИЧНИ ПРЕДИМСТВА НА ПЕГИЛИРАНИТЕ ТЕРАПЕВТИЦИ: 
•Значително подобряване на разтворимостта на лекарството 
 

•Намаляване на дозата и токсичността 
 

•Увеличаване на времето на циркулиране в организма 
 

•Увеличаване на стабилността на терапевтика 
 

•Протекция на терапевтика срещу протеолитично разграждане 
 

•Сериозен недостатък – трудно проникване през клетъчната мембрана 





Фракциониране на ПЕГ до единични олигомери 

Молекулна маса → 

СВОЙСТВА НА ПЕГИЛИРАНИ ПРОТЕИНИ: 
•Подобрява разтворимостта в органични 
разтворители и във вода 
•Прави протеините неимуногенни 
•Увеличава времето на действие на 
ПЕГ-протеин in vivo 
•Стабилизира физиологичната функция на 
терапевтика 
•Променя фармакокинетиката 
•При разделяне и пречистване на 
биомакромолекули 
  





Протеиновите терапевтици имат няколко съществени предимства в сравнение 
с конвенционалните лекарства, съставени от малки молекули.  
•  Първо, протеините притежават много специфичен и сложен набор от 

функции, които не може да се имитира чрез прости химични съединения 
•  Второ, тъй като действието на протеините е много специфично, нежеланите 

странични реакции са много по-малко.  
•  Трето, тъй като тялото произвежда по естествен път много от протеините, които се 

използват като терапевтични средства ,ползването на протеинови терапевтици се 
понася добре и е по-малко вероятно да предизвикат имунни отговори .  

•  Четвърто, за заболявания, в които е мутирал или заличен ген, ползването на протеинови 
терапевтични средства може да осигури ефективно лечение без да е необходимо 
прилагането на генна терапия. 

•  Пето, времето за клинично развитие и FDA одобрение за протеинови 
терапевтични средства може да бъде по-бързо. Едно изследване, публикувано през 
2003 г. показва, че средното клинично развитие и одобрение е повече от 1 година по-бързо за 33 
протеинови лекарства,одобрени между 1980 и 2002 г., отколкото за 294 нискомолекулни 
лекарства.  

•  Последно ,тъй като протеините са уникални по форма и функция , компаниите могат 
да получат по-добра закрила на патент за протеинови терапии .  
 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОТЕИНОВИТЕ ТЕРАПЕВТИЦИ! 



ОСНОВНИ ВИДОВЕ ПОЛИМЕРНИ НОСИТЕЛИ С НАНОРАЗМЕРИ 

НОСИТЕЛИ НА НЕКОВАЛЕНТНО СВЪРЗАНИ ТЕРАПЕВТИЦИ 

ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА 21 ВЕК 

НАНОМЕДИЦИНА 



Design of Polymeric Anticancer Therapeutics 



а) ПВАлк – 13.5 кДалтона 
b) ПВАлк – 580 кДалтона 
с) пори на бъбреците 
d) пори на здрава тъкан 
e) туморна тъкан 
f) големи пори в ракова тъкан 



Drawbacks: 

-Drug loading content and efficiency are low 

-Micelle core is not the only region “reservoir” for drug encapsulation 

-Not appropriate for biomacromolecules  

НАЙ-ШИРОКО ИЗСЛЕДВАНИТЕ НАНОНОСИТЕЛИ – ПОЛИМЕРНИТЕ МИЦЕЛИ 



Плазмени нива (мишки): 
Паклитаксел след орален прием 
Стабилизирани ПМ 
Таксол® 

Плазмени нива (мишки): 
Паклитаксел след интравенозен 
прием 
Стабилизирани ПМ 
Таксол® 

Увеличаване на времето на циркулация на Паклитаксел 
Носител – стабилизирани полимерни мицели (ПМ) 

K. Yoncheva, P. Petrov 2012 



Хибридни наночастици 
за диагностика и лечение 



TRIGGERED DRUG DELIVERY   (ПРЕДИЗВИКАНО ОТ НАС!) 
Systems which can be triggered to release their 
contents upon external stimuli 

Two drug release mechanisms under magnetic heating 
Magnetic nanoparticles: 10-20 nm incorporated into 
temperature-responsive nanoparticle 



Смесени полимерни мицели 

Многокамерни полимерни мицели 
от триблокови полимери Многокамерни полимерни 

мицели от полиелектролитни 
комплекси 

ПОЛИМЕРНИ НАНОНОСИТЕЛИ ВКЛЮЧВАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЛЕКАРСТВО 



ПОЛИМЕРЗОМИТЕ СА СПОСОБНИ ДА ВКЛЮЧАТ ДВЕ ЛЕКАРСТВА ЕДНОВРЕМЕННО: 
ХИДРОФИЛНО И ХИДРОФОБНО 



Многофункционални полимерни 
носители 
Доставят: 
Лекарство, ген, маркер, клетка, 
контрастен агент 
Притежават: 
Насочващ агент, “невидимост” 
за RES системата, канали, 
стабилност в кръвна плазма, 
биоразградимост  
 



Многофункционална наночастичка, изградена от полимери 

Пътят за постигане на тази идея е дълъг и е неизвървян! 





GENE THERAPY 

VIRAL VECTORS NON-VIRAL VECTORS 

•High gene transfer efficiency 
•Induction of inflammatory 
 immune response 

LIPOPLEXES 
POLYPLEXES 

Cationic lipids + DNA 
Multilamellar structure 

Cationic polymers + DNA 
•Condense DNA to smaller 
size compared to lipoplexes 
In vivo small size is very 
important for gene transfection 
•Shielding components against 
RES 
•Cationic polymers can be 
synthesized in different length 
and geometry 

Enormous potential for treatment 

of many deseases, including cancer 

and genetic deficiences 

Overcome problems as: 

•Immune responses 

•Limited carrying capacity 

•High cost 





Seeded radical  
polymerization 

+ DNA  
condensation 

Polymer layer  
degradation 
(biodegradable  
cross-linker) 

Smooth DNA  
release 

Poly(NIPAM-b-Lysine) 

DNA 

Polyplex 

Polymer layer 

Targeting ligand 

Stabilized polyplex 

Decoated 
polyplex 

CONCEPT: POLYPLEX ENCAPSULATION 

Dimitrov et al., Soft Matter, 2011, 7 (18), 8002 



FORMATION OF POLYMER SHELL AND TARGETING LIGANDS 

(macro)monomers:   

crosslinker: 

T>LCST 
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Transfection efficiency of coated (PNIPAm-g-PEG)-b-PLLys + pEGFP-C2 



The particle structure resembles a living cell in its complexity 
Hatakeyama H. et al. Adv.Drug Delivery Rev. 63 (2011) 152-160 



ОДИСЕЯТА НА ПОЛИМЕРНИТЕ НАНОНОСИТЕЛИ 
ПЪТЯТ ДО ЦЕЛТА! НАШИТЕ ПОЗНАНИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕТО ИМ 
В ОРГАНИЗМА СА ТВЪРДЕ ОГРАНИЧЕНИ. 

Адсорбция на протеини върху повърхността на наночастиците 
ПЕГилирането пречи на адсорбцията 



ФАКТОР – РАЗСТОЯНИЕ ОТ КАПИЛЯРИТЕ 

Hypoxia: the region of the body is deprived of adequate oxygen supply 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Doxil® и Abraxane® са най-успешните нано-терапевтици 
 
Предклиничните изпитвания показват значително по-голяма ефикасност от 
клиничните резултати. Причината? 
 

Голямото предимство на полимерните наноносители е, че сега 

изследователите могат да синтезират наноносители с различни форми, 

размери, повърхностни характеристики, които да водят до 

подобрение на ЦИРКУЛАЦИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЧАСТИЧКИТЕ В 
ОРГАНИЗМА, СПЕЦИФИЧНОСТТА НА ДЕЙСТВИЕ И ПРОНИКВАНЕТО В 
ТУМОРНАТА КЛЕТКА. 
 

Ние трябва да познаваме дългият път на наночастиците от 
мястото на инжектиране до мястото на действие, за да 
създадем подходящ дизайн, който  да доведе до клиничната 
употреба на повече  наноносители 


