
Abstrakt 

Tato dizertační práce se věnuje syntéze a charakterizaci nových hybridních struktur 
využitelných v biomedicíně. Tyto systémy jsou zde rozděleny do dvou hlavních skupin: 
modifikované přírodní polymery a syntetické amfifilní blokové kopolymery, přičemž obě tyto 
skupiny byly studovány jako potenciální theranostická činidla pro medicinální aplikace. Co se 
týče první skupiny, přírodní polysacharidy glykogen a manan byly vybrány jako výchozí 
materiály pro přípravu nových nanokonjugátů, určených pro multimodální detekci in vivo. 
Protože roubování polysacharidů pomocí syntetických polymerů obecně zpomaluje 
biodegradační procesy, oba polysacharidy byly modifikovány dvěma různými způsoby tak, 
aby vytvořily konečné „nanosondy“, přičemž jeden způsob využíval roubování pomocí 
poly(2-methyl-2-oxazolinu). Připravené nanokonjugáty byly funkcionalizovány pomocí N-
hydroxysukcimidového esteru, díky čemuž výsledné materiály nesly fluorescenční značku a 
značku pro magnetickou rezonanci. Finální materiály byly testovány in vitro a in vivo, 
přičemž bylo zjištěno, že jsou plně biokompatibilní a biodegradovatelné a zároveň vykazují 
užitečné vlastnosti pro praktické využití v biomedicíně. Glykogen byl modifikován tak, aby 
nesl allylové a propargylové skupiny, a poté byl lyofilizován z vodného roztoku, aby mohl 
vytvořit nano- a mikrovláknitý materiál. Přítomnost dvojných vazeb v jeho struktuře zajistila 
možnost zesít’ování pomocí β-záření a k tomu přítomnost trojných vazeb umožnila 
modifikaci tohoto polymeru pomocí biologicky aktivních molekul. Získané samouspořádané 
struktury byly shledány jako velmi perspektivní materiály pro hojení ran. 
 Druhá část této práce se zabývá přípravou a charakterizací nových amfifilních 
diblokových kopolymerů, které slouží jako modely pro studium samouspořádaných komplexů 
citlivých na vnější podněty. Pro syntézu definovaného diblokového kopolymeru styrenu (S) a 
2-dimethylaminoethyl akrylátu (DMAEA) byla použita řízená radikálová polymerizace, 
přičemž první syntetizovaný blok byl gradientový kopolymer obou monomerů a druhý 
syntetizovaný blok byl homopolymer DMAEA. Výsledný diblokový polykationtový 
kopolymer vykazoval reverzibilní chování při změně pH a teploty, což je způsobeno tím, že 
samotný DMAEA je citlivý na vnější podněty. Nakonec byl vybrán kopolymer 
s nejužitečnějšími vlastnostmi a jeho potenciál pro biomedicínské aplikace byl studován in 
vitro. 
 Všechny připravené polymery byly charakterizovány pomocí široké škály metod – 
1H nukleární magnetické rezonance, infračervené spektroskopie, gelové permeační 
chromatografie či dynamického rozptylu světla. Navíc roztoky amfifilních diblokových 
kopolymerů byly studovány pomocí maloúhlového neutronového rozptylu. 
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