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Увод: Минералът монтморилонит е алумосиликат, съставен от пластинки с дебелина 1 нм и отрицателно заредена повърхност с рН-независим заряд от изоморфни

замествания в структурата. Това позволява нанопластинките да се използват като преносител на лекарства, модифицирайки повърхността им чрез адсорбция на положително

заредени лекарствени субстанции. Ние използваме глобуларния хромопротеид цитохром С, който при неутрални рН придобива положителен заряд, при адсорбция презарежда

повърхността на нанопластинките, и те се адсорбират върху отрицателно заредената клетъчната мембрана на раковите клетки, които ги поглъщат чрез фагоцитоза и това

предизвиква апоптоза – процес, при който клетката се самоунищожава. Ефективността на този подход зависи от броя протеинови глобули, адсорбирани на една нанопластинка,

от нейния заряд и размери. За достигане на монослойна наситена адсорбция с метода на белтъчна електростатика са изчислени рН-зависимостта на електричния заряд, потен-

циалът на глобулите цитохром С и константите на дисоциация на йонизируемите му групи.

Методи:

Компютърни: 3D белтъчна електростатика,

молекулна динамика за моделиране на клетъчна

мембрана, близка по състав с мембраната на коло-

ректалните клетки, моделиране на моноламеларна

монтморилонитова частица.

Физикохимични: Плътността на адсорбция е

определена експериментално с микроелектрофореза,

статично и електрично светоразсейване измервайки

електрокинетичния потенциал, масата на частиците и

коефициента на ротационна дифузия.

Биологични: Микроскопски метод за определяне

на цитотоксичността на цитохром С адсорбиран вър-

ху монтморилонитови наночастици на 24, 48 и 96 час

от кокултивиране на метастазната колоректална кле-

тъчна линия, основаващ се на селективната

пропускливост на мъртвите клетки за багрилото

Трипан блу.

Прилагайки комплекс от компютърни и

физикохимични методи, ние постигнахме цитото-

ксичност 95% върху клетъчна култура от рак на

дебелото черво, която е с 1/3 по-висока от тази на

други автори. Обект на настоящето изследване е

зависимостта на цитотоксичния ефект от

концентрацията на наночастици с адсорбиран

цитохром С в суспензията, с която се третира

културата от ракови клетки за 24, 48 и 96 часа.

Резултатът показва, че цитотоксичността нараства

нелинейно с частичковата концентрация, като

зависимостта е моноекспоненциална.
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Фиг. 4. Микроскопски снимки на ракова клетъчна култура

на 96-мия час от инкубиране в изотонични среди

(а) cyt C-MM суспензия - 200mg/l cyt C/ 60 mg/l MM

(б) 0,15M NaCl .

Релаксационно 

време

Среден 

диаметър

Дзета 

потенциал

ММ 5,5 ms 464 nm (+/- 23) -38 mV (+/- 1.9)

cyt C – ММ 8 ms 526 nm (+/- 26) + 19 mV (+/- 0.95)

Фиг. 1. рН-зависимост на нетния заряд nz (pH) на молекула

свободен цит С във воден разтвор. Кривата и молекулния

модел на електростатичния потенциал са оцветени:

положително – синьо, отрицателно – червено и бяло

неутрално.

Фиг. 2. Завимост на електрокинетичния потенциал на цит С-

ММ частици. Вмъкната фигура: Модел на цит С и ММ

нанопластинка при рН 7,4; Повърхностният потенциал на

белтъчната глобула и на заместените атоми в ММ кристала са

оцветени положително – синьо, отрицателно – червено и

неутрално – бяло, зелено (двата латерални листа от силициев

оксид) и жълто за централния лист от алумиев оксид.

Фиг. 5. Зависимост на цитотоксичният ефект след 96 часово 

третиране на колоректална клетъчна линия със суспензия от 

цит С-ММ композитни частици ( крива 1 и крива 2) или 

разтвор на цит С (линия 3) при константно съотношение 

белтък/частица 10:3 mg/mg.

Фиг. 3. Молекулен модел на цит С глобули адсорбирани върху

повърхността на моделна фосфолипидна мембрана на ракова

клетка. ММ-пластинките и кислородните атоми с отрицателен

заряд са оцветени в червено, фосфатните атоми в светло синьо.

Повърностният електростатичен потенциал на цит С глобулите е

оцветен преимуществено в синьо, поради положителния заряд на

белтъчните глобули при физиологично рН 7,4.

Фиг. 6. Виталност на колоректална клетъчна култура на 24 и 96 час от третиране с: 0,15 M NaCl (контрола), 

ММ – суспензия (3, 5, 15, 60 mg/L); разтвор на цит С (10, 50, 100, 200 mg/L) и суспензии от цит С – ММ частици

при същото съотношение в концентрациите.

24 час 96 час


