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cisplatina (cis-diammin-dichloridoplatnatý komplex; cis-[PtCl2(NH3)2])
antineoplastické účinky objeveny v 60. letech, v protinádorové terapii od 1978

rakovina varlat, vaječníků, močového měchýře atd.

některé tumory přirozeně rezistentní

vedlejší účinky - myelosuprese, nefrotoxicita, ototoxicita, neurotoxicita atd.

karboplatina (diammin-cyklobutan-1,1´-dikarboxylatoplatnatý komplex)
schválená v r. 1985; méně toxická, ale křížově rezistentní vůči cisplatině

oxaliplatina [(1R,2R-diaminocyklohexan)oxalatoplatnatý komplex)
schválená v r. 1996, vysoce účinná vůči kolorektálnímu karcinomu (neurotoxicita)

není křížově rezistentní vůči cisplatině

cisplatina karboplatina oxaliplatina

G. Raudaschl et al. Inorg. Chim. A.-Bioinor. 106 (1985) 141; M.A. Bruck et al. Inorg. Chim. A.-Bioinor. 92 (1984) 279; S. Neidle et al. J. 
Inorg. Biochem. 13 (1980) 205
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Mechanismus účinku léčiv na bázi platiny

www.ncbi.nlm.nih.gov
www.chemcases.com
www.cancer-therapy.org (2x)
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6-benzylaminopurin (N6-benzyladenin)

přirozeně se vyskytující cytokinin

objeven v 50. letech 20. století

deriváty N6-benzyladeninu substituované v polohách C2 a N9

inhibitory cyklin-dependentních kináz (CDK)

regulace buněčného dělení

roskovitin (Seliciclib, CYC202) ve IIb-fázi klinických testů na 
pacientech s nemalobuněčným karcinomem plic

S. Raghunathan et al. Acta Crystallogr. Sect. C-Cryst. Struct. Commun. 39 (1983) 1545
S. Wang et al. Tetrahedron: Asymm. 12 (2001) 2891
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Analoga léčiv na bázi platiny s deriváty N6-benzyladeninu

L. Szüčová et. al. Polyhedron 27 (2008) 2710 (2x)
L. Dvořák et al. Eur. J. Inorg. Chem. 2010 (2010) 3441
P. Štarha et al. J. Inorg. Biochem. 104 (2010) 639
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Syntéza Pt(II) komplexů s deriváty N6-benzyladeninu odvozených od:

R1 = chlor, aminoalkohol

R2 = halogen, methyl, 

methoxy, hydroxy, ...

cisplatiny:

karboplatiny:

oxaliplatiny:
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Metody charakterizace připravených komplexů
(přístrojové vybavení Katedry anorganické chemie PřF UP)

chemická analýza (C, H, N)

termická analýza (TG/DTA/DSC)

měření molární vodivost 

IR spektroskopie (150–4000 cm–1; KBr, Nujol, ATR)

Ramanova spektroskopie (150–3750 cm–1)

NMR spektroskopie (Varian 400 MHz spektrometr)

ESI+ hmotnostní spektrometrie

monokrystalová rentgenová strukturní analýza
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1H-15N gs-HMBC

2-chloro-N6-(2,4-dimethoxybenzyl)-
-9-isopropyladenine (2,4diOMeL)

[Pt(ox)(2,4diOMeL)2]

NMR charakterizace připravených komplexů
9/26



NMR charakterizace připravených komplexů

1H a 195Pt NMR spektroskopie
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NMR studium hydrolýzy Pt(II) komplexů

studium [PtCl2(L)2] a [Pt(ox)(L)2]

směs DMF/voda (ca 10:1)

měřeno i po několika měsících

hydrolýza za daných podmínek nepozorována
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Hmotnostní spektrometrie připravených komplexů

[Pt(ox)(2,4diOMeL)2]

A B C
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Monokrystalová rentgenová strukturní analýza

cis-[PtCl2(L)2] [Pt(ox)(2,4diOMeL)2][Pt(cbdc)(dmso)(2OMeL)2]trans-[PtCl2(L)2]

 Pt–N Pt–Cl Pt–O N–Pt–N O–Pt–O Pt–N7–C5 Pt–N7–C8 

cis-[PtCl2(L)2] 2.032(4) 
2.022(5) 
 

2.287(2) 
2.283(2) 

- 89.8(2) - 129.5(4) 
134.4(7) 

124.0(4) 
124.2(4) 

trans-[PtCl2(L)2] 2.010(2) 
2.010(2) 
 

2.2846(7) 
2.2846(7) 

- 180.00 - 128.9(2) 
128.9(2) 

124.6(2) 
124.6(2) 

[Pt(cbdc)(dmso)(2OMeL)2] 2.011(4) - 2.018(3) 
2.004(3) 
 

- 89.89(13) 128.0(3) 125.3(3) 

[Pt(ox)(2,4diOMeL)2] 2.001(3) 
2.001(3) 
 

- 1.994(2) 
2.010(2) 

89.74(11) 83.88(10) 128.2(2) 
132.3(2) 

126.2(2) 
121.9(2) 
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lidské nádorové buněčné linie

karcinom vaječníku (A2780)

cisplatin rezistentní karcinom vaječníku (A2780cis)

maligní melanom (G361)

prsní adenokarcinom (MCF7)

karcinom plic (A549)

osteosarkom (HOS) 

karcinom děložního čípku (HeLa)

lidské nenádorové buněčné linie

hepatocyty z dospělých multiorgánových dárců

Testování in vitro cytotoxické aktivity
(spolupráce s Katedrou buněčné biologie a genetiky, PřF UP; prof. Dvořák)
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cis-[PtCl2(boh)2] (1)
cis-[PtCl2(oc)2] (2) 
cis-[PtCl2(ros)2] (3)
cis-[PtCl2(ipoc)2] (4)
cis-[PtCl2(3OHros)2] (5)
cis-[PtCl2(3OHmros)2] (6)
cis-[PtCl2(L)2] (7)
cis-[PtCl2(2OMeL)2] (8)
cis-[PtCl2(4OMeL)2] (9)
cisplatin (cispt)
oxaliplatin (oxapt)

boh = bohemin
oc = olomoucin 
ros = roskovitin 
ipoc = isopropyl-olomoucin

K-562

MCF7 G-361

HOS
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Driváty cisplatiny



G-361

MCF7 HOS

HeLa

[Pt(cbdc)(2F5BrL)2] (1)
[Pt(cbdc)(3,4diClL)2] (2) 
[Pt(cbdc)(3BrL)2] (3)
[Pt(cbdc)(2CF3L)2] (4)
[Pt(cbdc)(3CF3L)2] (5)
[Pt(cbdc)(4CF3L)2] (6)
[Pt(cbdc)(boh)2] (7)
[Pt(ox)(L)2] (8)
[Pt(ox)(2OMeL)2] (9)
[Pt(ox)(2OMeL)2] (9) 
[Pt(ox)(3OMeL)2] (10) 
[Pt(ox)(2,4diOMeL)2] (11) 
[Pt(ox)(3,4diOMeL)2] (12) 
[Pt(ox)(ros)2] (13) 
[Pt(ox)(2OMeros)2] (14) 
[Pt(ox)(3OMeros)2] (15) 
[Pt(ox)(4OMeros)2] (16) 
cisplatina (cispt)
karboplatina (karbopt)
oxaliplatina (oxapt)

boh = bohemin
ros = roskovitin 
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Driváty karboplatiny a oxaliplatiny



A2780

A549

A2780cis

[Pt(cbdc)(2F5BrL)2] (1)
[Pt(cbdc)(3,4diClL)2] (2) 
[Pt(cbdc)(3BrL)2] (3)
[Pt(cbdc)(2CF3L)2] (4)
[Pt(cbdc)(3CF3L)2] (5)
[Pt(cbdc)(4CF3L)2] (6)
[Pt(cbdc)(boh)2] (7)
[Pt(ox)(L)2] (8)
[Pt(ox)(2OMeL)2] (9)
[Pt(ox)(2OMeL)2] (9) 
[Pt(ox)(3OMeL)2] (10) 
[Pt(ox)(2,4diOMeL)2] (11) 
[Pt(ox)(3,4diOMeL)2] (12) 
[Pt(ox)(ros)2] (13) 
[Pt(ox)(2OMeros)2] (14) 
[Pt(ox)(3OMeros)2] (15) 
[Pt(ox)(4OMeros)2] (16) 
cisplatina (cispt)
karboplatina (karbopt)
oxaliplatina (oxapt)

boh = bohemin
ros = roskovitin 

A2780/A2780cis
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optimalizované syntézy Pt(II) dichlorido, cyklobutan-1,1-dikarboxylato 
a oxalato komplexů (deriváty cisplatiny, karboplatiny a oxaliplatiny 
s deriváty N6-benzyladeninu)

in vitro cytotoxicita vůči široké škále lidských nádorových buněčných linií 
a zdravých lidských jaterních buněk

vyšší in vitro cytotoxicita vůči některým lidským nádorovým liniím než cisplatina
in vitro nehepatotoxické

Shrnutí ...

rozšíření spektra odstupujících skupin

nové N-donorové heterocyklické "carrier" ligandy

studium chování v roztoku (např. fyziologické podmínky)

in vitro studium DNA interakcí

lékové interakce (aktivace AhR a PXR receptorů)

in vivo studium

... a výhled
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Schéma vývoje léčiv na bázi platiny
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magnetická nanočástice

Fe3O4, γ-Fe2O3

syntetické, biogenní

vhodná velikost (5.5-200 nm)

malé: renální eliminace

velké: eliminace RES systémem

biodegradabilní

Kupfferovy buňky: na ferritin

vhodná morfologie a náboj povrchu

Nanočástice na bázi oxidů železa v biomedicíně: současný stav

www-cgi.uni-regensburg.de

biokompatibilní vrstva

polymery

syntetické, přírodní

dextran, proteiny

amfifilní látky

mastné kyseliny 

fosfolipidy

požadavky:

biodegradabilní

vhodné funkční skupiny

aktivní látka

organická

anorganická

komplex
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Nanočástice na bázi oxidů železa v biomedicíně: současný stav

J. Chomoucká et. al. Pharm. Research 62 (2008) 144
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hypertermie

zobrazení magnetickou resonancí (MRI)

značení buněk

cílený transport léčiv

cílený transport proteinů

cílený transport genů

Nanočástice na bázi oxidů železa v biomedicíně: aplikace
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hypertermie

zobrazení magnetickou resonancí (MRI)

značení buněk

cílený transport léčiv

cílený transport proteinů

cílený transport genů

Nanočástice na bázi oxidů železa v biomedicíně: aplikace
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farmakologicky stabilní systém
léčivo adsorbováno na modifikovaném povrchu 

nanočástice

kontrolované odštěpení léčiva v cévním systému

distribuováno v místě nádoru 
externí magnet

navýšení terapeutického účinku léčiva

omezení negativních vedlejších účinků léčiv

vlivy a omezení:
velikost a magnetismus nanočástice

velikost a fyzikálně-chemické vlastnosti funkcionalizované nanočástice

síla a geometrie externího pole

poloha nádoru

míra prokrvení

Nanočástice na bázi oxidů železa a cílený transport léčiv

http://www.cems.umn.edu

23/26



nanočástice (mNP)
vodné roztoky FeCl3 (30 ml, 0.1 M) a FeCl2 (15 ml, 0.1 M)

 přikapány 3 ml 5 M NH4OH

mícháno 20 min (N2 atmosféra)

 hydrofilní

mNP + kyselina olejová (OA) 
 1.7-41.0 hm. % OA přidáno po NH4OH

mícháno 30 min při 80 °C (odstranění NH4OH)

 optimum: 23 hm. % OA

 hydrofobní

mNP + OA + Pluronic (kopolymer, jednotky kDa) 
5.6-54.0 hm. % přidáno k mNP/OA systému

mícháno ca 12 hod při 25 °C 

3x suspendováno ve vodě a odcentrifugováno

optimum: 19 hm. %

hydrofilní, disperguje ve vodě

Nanočástice na bázi oxidů železa a cílený transport léčiv

T.K. Jain et al, Mol. Pharmaceutics 2 (2005) 194
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doxorubicin (DOX)
chemoterapeutikum

některé leukémie

karcinom prsu, močového měchýře, vaječníku atd.

MetOH roztok přikapán k disperzi mNP+OA+Pluronic ve vodě

mícháno 16 hod

výsledná funkcionalizovaná nanočastice
navázáno 8.2 hm. % (úspěšnost 82%)

magnetické vlastnosti nezměněny

uvolnění léčiva v in vitro studii
28% po 48 hod

62% po týdnu

cytotoxicita vůči MCF7 a PC3
systém bez léčiva: necytotoxický (0.1-100 μg/ml)

systém s léčivem: cytotoxický (méně než vlastní DOX) 

Nanočástice na bázi oxidů železa a cílený transport léčiv

T.K. Jain et al, Mol. Pharmaceutics 2 (2005) 194
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