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ПОЛИМЕРНИТЕ МИЦЕЛИ КАТО НОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ 
СИСТЕМИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ТЕХНОЛОГИЯ 

И. Миладинова и К. Йончева 

Катедра по технология на лекарствените средства с биофармация, Фармацевтичен факултет,  
Медицински университет – София 

Резюме. В представеното ревю са класифицирани различните видове мицели, главно мице-
ли на нискомолекулни повърхностно активни вещества и полимерни мицели, като основни-
ят акцент е поставен върху полимерните мицели. В обзора са описани най-широко проучва-
ните амфифилни полимери, които се използват за приготвянето на полимерни мицели. Осо-
бено внимание е отделено на предимствата и недостатъците на полимерните мицели като 
лекарствени системи. Разгледани са различните пътища на приложение на полимерните ми-
цели, като парентерален, перорален, дермален и интраокуларен. 

Ключови думи: полимерни мицели, амфифилни полимери, мицелна стабилност 

POLYMERIC MICELLES AS NEW DRUG DELIVERY SYSTEMS 
IN PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 

I. Miladinova and K. Yoncheva 

Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia 

Summary. Different types of micelles are described and classified in the review, in particular 
micelles of low molecular surfactants and polymeric micelles, with an accent on polymeric 
micelles. The amphiphilic copolymers that are widely investigated as micelles carriers are 
described. In addition, the advantages and the drawbacks of the polymeric micelles as drug 
delivery systems are discussed. Polymeric micelles could be applied by various routes that are 
considered, namely parenteral, peroral, dermal and intraocular. 

Key words: polymeric micelles, amphiphilic copolymers, micelle stability 

1. КОЛОИДНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СИСТЕМИ 
Предизвикателство пред фармацевтичната 

технология е създаването на нови лекарствени 
системи, сред които особен интерес представля-
ват т.нар. колоидни лекарствени системи. В за-
висимост от характеристиките си колоидните 
лекарствени системи могат да се подразделят на 
няколко вида – наночастици, липозоми, дендри-
мери, мицели. 
Наночастиците са колоидни системи с разме-

ри между 10 и 1000 nm, които в зависимост от 
структурата си се подразделят на нанокапсули и 
наносфери. 

Нанокасули 

Нанокапсулите са наночастици с везикуларна 
структура, състоят се от вътрешна сърцевина и 
външна полимерна обвивка (фиг. 1, а). В сърце-
винната част (течност с липофилни или хидро-
филни отнасяния) може да бъде включено ле-
карствено вещество в течна форма, твърда фор-
ма или като молекулна дисперсия. В някои слу-

чаи лекарственото вещество може да бъде адсор-
бирано на повърхността на нанокапсулите или 
включено в полимерната мембранна обвивка.  

Наносфери  

Наносферите са твърди колоидни наночастици 
с матрична структура (фиг. 1, б), като лекарстве-
ното вещество може да бъде включено под фор-
мата на разтвор, физически диспергирано в мат-
рицата или химически свързано с някои от фун-
кционалните групи на полимерния носител.  

Липозоми 

Липозомите са везикуларни сферични систе-
ми, състоящи се от вътрешна сърцевинна част (с 
хидрофилни отнасяния) и външна мембранна 
част, изградена от фосфолипиди (фиг. 2). Липо-
зомите могат да се разделят на мултиламеларни 
(MLV 0.1-6 µm) и униламеларни, като последни-
те могат да бъдат допълнително подразделени 
според размера си – SUV с размер 0.02-0.05 µm и 
LUV с размер, по-голям от 0.06 µm (до 0.25 µm).  
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Фиг. 1. Схематично представяне на структурата на нано-
капсули (а) и наносфери (б) 

 

 
 

Фиг. 2. Структура на липозоми 

Дендримери  

Дендримерите са силно разклонени макромо-
лекули със симетрична архитектура. Състоят се 
от централно ядро, разклоняващи се сегменти и 
терминални функционални групи (фиг. 3). 
 

 
Фиг. 3. Схема на дендример 

Мицели 

Сред колоидните лекарствени системи мицелите 
могат да се откроят като алтернативни лекарствени 
системи, особено за лекарствени вещества, харак-
теризиращи се с ниска бионаличност, недостатъч-
на стабилност и проблемна разтворимост. 

2. МИЦЕЛИ – СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ 
Мицелите представляват специфични агрега-

ти, които възникват в разтвор на амфифилни 
вещества над определена концентрация, нарече-
на критична мицелна концентрация (КМК). 

Формата им би могла да бъде сферична, цилинд-
рична или ламеларна. Структурата им включва 
ядро, изградено от хидрофобните сегменти на 
амфифилните молекули, и външна хидрофилна 
част (обвивка). Хидрофобното ядро дава въз-
можност за включване на лекарствени вещества 
с липофилни отнасяния, а обвивката поради 
хидрофилните си свойства осигурява стабилната 
агрегатна структура на мицелите в разтвор. 
Включването на лекарствени вещества в ядрото 
на мицелите се определя от химични, физични 
или електростатични взаимодействия и зависи от 
физикохимичните свойства на лекарствените 
молекули и на полимера. 
Най-общо мицелите могат да се разделят на 

две големи групи – мицели на нискомолекулни 
повърхностно активни вещества и мицели на 
амфифилни полимери [17]. 
 2.1. Мицели на нискомолекулни повърх-

ностно активни вещества 
Мицелите от тази група намират широко при-

ложение във фармацевтичната технология за 
солубилизиране на редица трудноразтворими 
вещества. Основен недостатък на тези мицели е 
тяхната висока нестабилност. При разреждане, 
което настъпва при постъпването на системата в 
организма, този тип мицели бързо дезагрегират 
поради промяна на концентрацията.  
2.2. Полимерни мицели 
Необходимостта от по-стабилни мицели води 

до разработването на полимерни мицели, които 
са изградени от амфифилни полимери [8]. По-
добно на нискомолекулните повърхностно ак-
тивни вещества, във воден разтвор те също фор-
мират мицели с характерен строеж – ядро, изгра-
дено от хидрофобните вериги на полимера, и об-
вивка, съставена от хидрофилни вериги (фиг. 4). 
За разлика от нискомолекулните повърхностно 
активни вещества, полимерите се характеризи-
рат с много по-ниски стойности на КМК, което 
обуславя много по-голяма стабилност на съот-
ветните мицели [7]. Хидрофилните вериги на 
амфифилните полимери обикновено се проек-
тират в т.нар. “brush” конформация, което от 
своя страна определя тяхното in vivo разпреде-
ление. Известно е, че хидрофилните вериги 
(особено PEG вериги) стерично стабилизират 
полимерните мицели срещу опсонизация и по 
този начин увеличават продължителността на 
циркулиране на мицелите след парентерално 
приложение. 

ЛВ ЛВ 

Двоен фосфолипиден слой 

Хидрофобен регион 

Хидрофилен регион 

ЛВ 
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Фиг. 4. Полимерни мицели 

Полимерните мицели притежават редица пре-
димства, които ги правят интересни като алтер-
нативни лекарствени системи: 
– чрез полимерните мицели може да се пос-

тигне забавено освобождаване на включеното 
лекарствено вещество; 
– мицелната обвивка може да предпази вклю-

ченото вещество от разграждане в гастроинтес-
тиналния тракт; 
– размерът, зарядът и повърхностните свойс-

тва на тези носители могат да бъдат променяни 
чрез подходящо функционализиране; 
– функционализирането на мицелната обвив-

ка дава възможност за рецептор-медииран тран-
спорт и таргетно действие; 
– нови данни разкриват възможността на оп-

ределени полимери да сенситизират резистентни 
тумори. 
Въпреки безспорните предимства на полимер-

ните мицели, при тях също съществува възмож-
ност за дезагрегиране при разреждане в биоло-
гичните течности. През последните години се 
прилагат различни подходи за стабилизиране на 
полимерните мицели [14]. Един от технологич-
ните подходи за стабилизиране на мицели е ом-
режването им чрез подходящ агент. Така напри-
мер Shuai и сътр. омрежват мицели, изградени от 
съполимери на пoлиепсилон капролактон и мо-
нометокси-полиетиленгликол по метода на ра-
дикалова полимеризация [16]. Получените нано-
мицели показват по-висока термодинамична 
стабилност при разреждане и ефективен транс-
порт на включения паклитаксел. Petrov и сътр. 
разработват стабилизирани мицели чрез омрежва-
не на полипропиленоксидните вериги на Pluronic с 
хидрофобен омрежващ мономер (пентаеритри-
тол тетраакрилат) чрез UV индуцирана свободно 
радикалова полимеризация [13]. В резултат на 
омрежването мицелите остават стабилни във водна 

среда при разреждания, водещи до промяна на 
критичната мицелна концентрация. 
Друг подход за повишаване на стабилността 

на полимерните мицели е приготвяне на т.нар. 
смесени мицели. Li и сътр. разработват смесени 
мицели, изградени от полоксамер и PEG-фосфа-
тидил етаноламин конюгат (PEG-PE), отличава-
щи се с по-висока стабилност в сравнение с ми-
цели, изградени без PEG-PE [10]. 
 
3. ПОЛИМЕРИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО 

НА МИЦЕЛИ 
3.1. Полиетери 
Най-широко използваните полимери от тази 

група са полоксамерите. Полоксамерите представ-
ляват триблокови съполимери на полиетиленов и 
полипропиленов окис, известни още като Pluronics 
(BASF). Състоят се от хидрофилни вериги, изгра-
дени от поли(етиленоксид) (PEO), и хидрофобни 
вериги от поли(пропиленоксид) (PPO), подредени 
в специфична структура (А–B–A) (фиг. 5). 
 

 
Фиг. 5. Структурна формула на полоксамер 

Съотношението между PEO и PPO сегментите 
може да варира в широки граници, в резултат на 
което се получават съполимери с различни свойст-
ва. Безспорни предимства на полоксамерите са 
тяхната ниска токсичност и биосъвместимост.  
Във воден разтвор полоксамерите спонтанно 

формират полимерни мицели с обвивка, изградена 
предимно от полиетиленоксидни вериги и ядро, в 
което се ориентират хидрофобните полипропиле-
ноксидни вериги. В ядрото на тези мицели могат 
да бъдат включени редица хидрофобни вещества с 
цел повишаване на тяхната разтворимост, както и 
такива, които се характеризират с ниска стабил-
ност в гастроинтестиналния тракт, тъй като хид-
рофилната обвивка осигурява ефективна защита 
спрямо ензимно и киселинно разграждане. 
3.2. Съполимери на полиетиленгликола 
Сред най-широко изследваните са съполимери 

на полиетиленгликола с полиестери като полим-
лечна киселина и поликапролактон. Zhang и сътр. 
изучават антитуморната активност на мицели, 
изградени от poly(ethyleneglycol)-b-poly(D,L-lactide) 
[18]. Получените мицели се характеризират с по-
висока стабилност по отношение на разреждане, 

Хидрофилна обвивка 

Хидрофобно  ядро 

ЛВ 
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температурни промени и добавяне на електроли-
ти. Интерес представлява проучването на Shin и 
сътр., които натоварват PEG-b–PLA мицели ед-
новременно с няколко лекарствени вещества. 
Данните от това проучване показват възможността 
за комбинирана терапия, осъществена чрез прило-
жение на мицели, освобождаващи едновременно 
няколко вещества [15].  
Други изследователи разработват мицели на 

базата на съполимери на полиетиленгликола с 
поли(аминокиселини) [9, 12]. Данните от проуч-
вания на PEO-b-P(Asp)-doxorubicin мицели вър-
ху животински модели показват потенциал за 
таргетно действие и контролиране на кардиоток-
сичните ефекти на доксорубицина [1]. Тези ми-
цели (известни като NK-911) са във фаза II на 
клинични проучвания. 
3.3. Полизахариди 
Най-често полизахаридите се модифицират с 

хидрофобни агенти, което обуславя амфифилни-
те свойства на получените модифицирани поли-
захариди. Като хидрофобни модифициращи 
агенти могат да бъдат използвани холестерол, 
мастни киселини като линоленова, стеаринова, 
палмитинова и др. Смесени мицели на базата на 
хидрофобно модифицирани хидроксипропил це-
лулоза и декстран (модифицирани чрез прикач-
ване на хидрофобни цетилови групи) показват 
висок капацитет за натоварване на циклоспорин 
А. Резултатите от проведените тестове не уста-
новяват повишаване на цитотоксичността. Първо-
началните данни демонстрират улеснен транспорт 
на липофилното лекарствено вещество, включено 
в мицели, в сравнение с чистото лекарствено ве-
щество [5]. 
Hu и сътр. модифицират хитозан със стеаринова 

киселина, като с цел повишаване на стабилността 
на тези мицели авторите омрежват допълнително 
натоварените с паклитаксел мицели с глутаралде-
хид [6]. Данните показват висока степен на нато-
варване на паклитаксел и висока стабилност на 
получените мицели. В друго проучване хитозан е 
модифициран с олеинова киселина и приготвените 
с модифицирания хитозан мицели (255 nm) са на-
товарени с камптотецин [19]. Установен е по-
изразен инхибиращ ефект върху канцерозни клет-
ки на получените частици в сравнение с разтвор на 
камптотецин. 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОЛИМЕРНИТЕ МИЦЕЛИ 
От тяхното откриване през осемдесетте годи-

ни на ХХ век до днес полимерните мицели са 
обект на интензивни проучвания като лекарствe-

ни системи във връзка с възможността им да 
променят фармакокинетичните характеристики 
на включените в тях лекарствени вещества. Тех-
ните характеристики дават възможност за прила-
гането им по различни пътища – парентерално, 
перорално, дермално, интраокуларно, включи-
телно и вътретуморно приложение. 
 4.1. Парентерален път на въвеждане 
Малките размери на мицелите са важен фактор, 

определящ възможността за парентерално прило-
жение. Така например полимерните мицели могат 
да бъдат използвани за натоварване и освобожда-
ване на антитуморни лекарствени вещества. Пак-
литаксел е с изключително ниска водна разтвори-
мост, което създава проблеми при неговото прила-
гане и използване. Полимерните мицели предлагат 
големи възможности за ефикасното включване на 
паклитаксел и постигането на по-ниска токсич-
ност при интравенозно приложение. Paxceed 
(Angiotech Pharmaceuticals) е мицелна система 
(PEO-b-PDLLA), натоварена с паклитаксел, във 
фаза на клинични проучвания за лечение на ревма-
тоиден артрит. Genexol е подобна система, натова-
рена с паклитаксел (PEO-b-PDLLA), във фаза на 
клинични проучвания.  
4.2. Перорален път на въвеждане 
Пероралният път на въвеждане е предпочитан 

път за прилагане, главно поради удобството при 
приложение. Биофармацевтично „проблемните” 
лекарствени вещества са предизвикателство за 
фармацевтичната технология. От такъв аспект 
мицелите представляват подходящи лекарствени 
системи, тъй като чрез тях може да се осъщест-
вят успешно натоварване и транспорт на хидро-
фобни лекарствени вещества. Освен това резор-
бцията на лекарствените вещества може да се 
подобри при разработването на полимерни ми-
цели с биоадхезивни свойства. Данни от in vivo 
проучвания показват, че цитостатици като пак-
литаксел и камптотецин, приложени перорално 
под формата на полимерни мицели (на базата на 
полоксамери и полиакрилати), се характеризират 
с увеличена бионаличност, основно благодаре-
ние на биоадхезия, удължен плазмен полуживот 
и инактивиране на мембранни помпи като Р-
гликопротеина [3]. Mathot и сътр. разработват 
полимерни мицели на базата на съполимер на 
монометилетер-PEG и поликапролактон, натова-
рени със слабо разтворимо лекарствено вещест-
во (рисперидон) [11]. Тяхното проучване показва 
интрацелуларен транспорт на натоварените по-
лимерни мицели през ентероцитите и подобрена 
резорбция на рисперидон.  
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4.3. Дермален път на въвеждане 
Трансдермалният път на въвеждане дава въз-

можност за локален или системен ефект, а освен 
това могат да се избегнат проблеми като ензим-
ното разграждане, характерно при пероралното 
въвеждане на някои лекарствени вещества. 
Проблем на голям брой лекарствени вещества е 
слабата пенетрация през кожната мембрана. При-
лагането на полимерни мицели обаче би могло да 
се разглежда като алтернатива на съществуващите 
лекарствени форми за дермално приложение. Сред 
най-добре проучените и използвани с тази цел 
полимерни мицели са изградените от полоксамери. 
Подобни мицели показват трансдермално проник-
ване чрез повишаване на пенетрацията през рого-
вия слой (stratum corneum) [1]. 
4.4. Интраокуларно приложение 
Биосъвместимостта, малките размери, потен-

циалните биоадхезивни свойства и възможност-
та за забавено освобождаване правят полимер-
ните мицели отлични носители за интраокуларно 
приложение. Разработени са мицели, съдържащи 
пилокарпин, тропикамид, кеторолак. Всички те 
демонстрират добра поносимост при опити със 
зайци и повишаване на фармакологичния отго-
вор спрямо съответното включено лекарствено 
вещество. Pluronic F-127 мицели, натоварени с 
пилокарпин, показват повишаване на продължи-
телността на миотичния отговор и AUC в срав-
нение с тези на конвенционални очни капки, 
съдържащи разтвор на пилокарпин [4]. 
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