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Abstrakt  

Transmisivní spongiformní encefalopatie neboli prionové choroby jsou smrtelná 

neurodegenerativní onemocnění postihující savce. U postižených jedinců se v CNS hromadí 

ložiska patologického prionového proteinu (PrPTSE), která jsou příčinou smrti. Priony 

vykazují afinitu k různým povrchům a odolnost ke konvenčním sterilizačním procedurám. 

To zvyšuje riziko nosokomiálního přenosu prostřednictvím chirurgických nástrojů použitých 

při lékařských zákrocích na jedincích v subklinickém stádiu prionového onemocnění. 

V disertační práci posuzujeme použitelnost metody fotodynamické inaktivace (PDI) pro 

dekontaminace prionů. PDI byla iniciována deriváty ftalocyaninu (Pc): AlPcOH(SO3)2, 

SiPc(OH)2(SO3)1-3 nebo ZnPc(SO3)1-3 pro dekontaminace prionů. Světlem aktivované 

Pc generují reaktivní formy kyslíku, zejména singletní kyslík (O2(
1∆g)), který jsme detekovali 

pomocí jodidové metody, inhibičního testu s NaN3 a oxidační degradací kyseliny močové. 

PDI v suspenzi infekčního mozkového homogenátu vedla k eliminaci signálu PrPres 

(fragment PrPTSE rezistentní proteináze K) pod detekční limit western blotu při nanomolární 

koncentraci AlPcOH(SO3)2. Úplná eliminace signálu PrPres byla doprovázena 20% redukcí 

koncentrace proteinů mozkového homogenátu, nedocházelo k fragmentaci ani agregaci 

proteinů. 

PDI indukovaná deriváty Pc eliminovala PrPres signál prionových kmenů ME7, 22L, 

mFu, RML, mBSE, mvCJD, 139A s rozdílnou účinností. Nejvyšší účinnosti PDI bylo 

dosaženo při použití AlPcOH(SO3)2 následovaný ZnPc(SO3)1-3. SiPc(OH)2(SO3)1-3 byl 

v indukci fotodynamické eliminace účinný nejméně. 

Pokles infektivity RML prionů pomocí PDI byl evaluován na myším modelu, který je 

extrémně citlivý k prionové infekci. U myší inokulovaných PDI RML priony došlo 

k signifikantnímu prodloužení délky života, která odpovídala redukci prionové infektivity 

o 4 řády. Účinnost PDI na RML priony sorbované k plastovému povrchu byla sledována 

pomocí CAD5 buněčné linie, která je citlivá k prionovým onemocněním. Infektivita 

sorbovaných RML prionů byla po PDI snížení o 3 řády. Věříme, že tato metoda může být 

účinným nástrojem k dekontaminaci prionů, pokud by byla zavedena do sterilizačního 

protokolu v nemocničních zařízeních.  
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Abstract 

Transmissive spongiform encephalopathies, also called prion disorders, are fatal 

neurodegenerative diseases affecting mammals. In patients, the pathological prion protein 

(PrPTSE) accumulates in CNS and causes death. Prions possess high binding affinity 

to surfaces. Moreover, they are highly resistant to conventional sterilization procedures which 

rise the risk of nosocomial transmission from patients in subclinical stage of prion disease 

through medical tools. In the thesis, we evaluate the efficiency of photodynamic inactivation 

(PDI) for prion decontamination. The PDI is induced by photoactivation of phthalocyanine 

(Pc) derivates AlPcOH(SO3)2, SiPc(OH)2(SO3)1-3 or ZnPc(SO3)1-3. Pc exposed to light 

generate reactive oxygen species, mainly singlet oxygen (O2(
1∆g)). Production of O2(

1∆g) 

in aqueous solution was confirmed by iodide method, quenching by NaN3 and oxidative 

degradation of uric acid. The photoactivation of Pc in infectious brain homogenate led 

to elimination of PrPres signal (= proteinase K-resistant PrPTSE fragment) below the detection 

limit of western blot by using nanomolar AlPcOH(SO3)2 concentration. The complete 

elimination of PrPres signal was accompanied with total protein concentration decrease 

by a maximum of 20% in brain homogenate No signs of protein fragmentation or aggregation 

were observed. 

The PDI induced by Pc derivatives eliminated PrPres of prion strains ME7, 22L, 

mBSE, 139A, mvCJD, RML and mFu with various efficiency. The PDI was most efficient 

when induced by AlPcOH(SO3)2, followed by ZnPc(SO3)1-3. SiPc(OH)2(SO3)1-3 was the least 

effective for induction of PDI.  

Reduction of RML prion infectivity induced by PDI was evaluated on mouse model 

which is extremely sensitive to prion infection. The mouse bioassay revealed that the PDI 

in presence of AlPcOH(SO3)2 reduced the infectivity of RML prions by four orders 

of magnitude. Efficiency of PDI on RML prions bound to plastic surface was monitored 

by CAD5 cell line susceptible to prion infection. The PDI decreased infectivity of bound 

RML prion by three orders of magnitude. To summarize, the PDI successfully reduce prion 

infectivity in suspension and bound to surface. We believe the method can be a powerful tool 

for prion decontamination if introduced as a part of conventional sterilization procedure 

in medical facilities. 
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1. Úvod 

Prionové choroby neboli transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) patří ke 

smrtelným neurodegenerativním onemocněním, která postihují savce včetně člověka. Jejich 

patogeneze spočívá v konverzi zdravého buněčného prionového proteinu (PrPC) na formu 

patologickou (PrPTSE), které se odlišují sekundární a terciální strukturou (Kupfer, et al. 2009). 

Prionová onemocnění se liší klinickými projevy, délkou inkubační doby nebo profilem 

ukládání amyloidních plaků, což bylo vysvětleno existencí rozdílných prionových kmenů 

(Morales, et al. 2007; Solforosi, et al. 2013). Z biochemického hlediska se prionové kmeny 

odlišují rozdílnou rezistencí k proteináze K (Bessen a Marsh 1992), detergentům (Safar, et al. 

1998), teplu (Marín-Moreno, et al. 2019) nebo rozdílným zastoupením glykosylovaných 

forem PrP molekuly (Collinge, et al. 1996).   

PrPTSE je tvořen vysokým podílem struktury β-skládaného listu, který přispívá 

k agregaci PrPTSE. Agregáty se ukládají v mozku v podobě amyloidních plaků, které 

způsobují neurodegenerativní změny a jsou hlavní příčinou smrti (Brown a Mastrianni 2010). 

Zasaženy jsou však  i další orgány jako mandle, apendix, slezina, periferní nervy, lymfatické 

uzliny a krev (Ramasamy, et al. 2003), které byly dle Světové zdravotnické organizace 

(WHO) klasifikovány jako tkáně s nízkou až vysokou prionovou infektivitou (WHO 2010). 

Dokumentována je řada případů přenosu prionů od asymptotických pacientů například při 

použití nitromozkových elektrod nebo chirurgických nástrojů. Zaznamenány jsou také 

případy přenosu PrPTSE při transplantaci očních rohovek odebraných priony postiženému 

dárci, použití tvrdé pleny mozkové kroskontaminované z výroby (Lyodura) nebo aplikaci 

nedostatečně purifikovaných růstových hormonů (Bonda, et al. 2016; Holada, et al. 2000).  

Priony jsou charakteristické svou odolností vůči standartně požívaným chemickým a 

tepelným sterilizacím (Taylor 2004). Protože ve své molekule nenesou nukleovou kyselinu 

jsou rezistentní také vůči ionizujícímu záření či UV (Prusiner 1998). Některé dezinfekční 

prostředky jako alkohol nebo aldehydy mohou jejich patogenní strukturu dokonce 

stabilizovat, pravděpodobně fixací (Flechsig, et al. 2001; Taylor 2004; Zobeley, et al. 1999). 

Priony se vyznačují také vazebnou afinitou k plastovým, skleněným a kovovým povrchům 

(Berberidou, et al. 2013; Fichet, et al. 2007; Flechsig, et al. 2001; Lemmer, et al. 2004), které 

mohou být součástí chirurgických nástrojů. Afinita prionů k různým povrchům tak zvyšuje 

riziko nozokomiální transmise. Podle doporučení WHO by měly být přístroje podezřelé 

z kontaminace priony nejprve inkubovány v 2% NaOCl nebo 2 M NaOH po dobu 1 hod a 

následně sterilizovány 1 hod při 134°C (WHO 2000). První krok tohoto postupu však 
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způsobuje korozi a poškození drahých lékařských nástrojů (Brown, et al. 2005), a proto jsou 

hledány nové způsoby dekontaminace. 

 Účinná léčba prionových onemocnění nebyla doposud nalezena, ačkoliv byla 

identifikována řada molekul modulující in vitro prionovou agregaci (Caughey a Raymond 

1993; Caughey, et al. 2007; Charveriat, et al. 2009; Kocisko, et al. 2003; Kocisko, et al. 

2005), mezi nimi i cyklické tetrapyrolové sloučeniny – ftalocyaniny (Pc, Obr. 1). Pc byly v in 

vitro buněčné kultuře schopny redukovat akumulaci PrPTSE (Caughey, et al. 2007; Caughey, 

et al. 1998). Při profylaktickém podávání Pc byla myším infikovaným priony prodloužena 

doba přežití vůči kontrolám (Abdel-Haq, et al. 2009; Caughey, et al. 2007; Priola, et al. 2003; 

Priola, et al. 2000). Antiprionový účinek derivátů Pc vzrůstal s jejich rostoucími tendencemi 

k agregaci. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení je vzájemná afinita cyklu Pc k aromatickým 

aminokyselinám PrP prostřednictvím π-π interakcí (Caughey, et al. 2007; Dee, et al. 2012).  

 

 

Obrázek 1. Strukturní vzorec mono-, di- a tri-sulfonovaného ftalocyaninu zinečnatého (ZnPcOH(SO3)1- 3), 

disulfonovaného ftalocyaninu hydroxyhlinitého (AlPcOH(SO3)2) a mono-, di- a tri-sulfonovaného ftalocyaninu 

dihydroxykřemičitého (SiPc(OH)2(SO3)1-3). Strukturní vzorce Pc byly vytvořeny v ACD/ChemSketch softwaru. 

 

 Pc jsou testovány jako fotosenzitizéry pro fotodynamické terapie maligních nádorů 

(Plaetzer, et al. 2009), antimikrobiální fototerapii (Jori, et al. 2006) nebo fotochemickou 

internalizaci zajišťující uvolnění léčiv z váčků (Norum, et al. 2009). Fotodynamický proces je 

děj, při kterém světlem aktivované fotosenzitizéry procházejí řadou energetických změn a 

finálně jsou deaktivovány dvěma mechanismy: transportem elektronu nebo energie na 

molekulární kyslík v základním stavu (O2(
3Σg)) za vzniku reaktivních forem kyslíku (ROS). 

Přenosem elektronu (I. typ mechanismu) vzniká superoxidový radikálu (O2
● –) a jeho 

disproporcionací se tvoří H2O2. U II. typ mechanismu je z fotosenzitizéru v tripletním stavu 

přenášena energie na molekulu s nižší energie tripletního stavu a tou je nejčastěji O2(
3Σg). 

Přijatá energie vede ke změně uskupení elektronů ve valenční vrstvě O2(
3Σg) a přechodu do 
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singletního stavu (O2(
1∆g)), který je velmi reaktivní (Baptista, et al. 2017; Plaetzer, et al. 

2009). Doba života O2(
1∆g) v cytoplazmě buňky je maximálně 1 × 10-7 sekund (Moan 1990).  

 Nízké koncentrace ROS se podílejí na fyziologických procesech v buňce (Schieber a 

Chandel 2014). Vysoké koncentrace však způsobují oxidační modifikace proteinů, enzymů, 

nukleových kyselin či lipidů (Di Meo, et al. 2016). Primárním cílem O2(
1∆g) jsou 

aminokyseliny tryptofan (W), tyrosin (Y), histidin (H), methionin (M) a cystein (C) (Davies 

2003; Davies 2016). Oxidace postranních řetězců aromatických aminokyselin vede ke vzniku 

endoperoxidů a následnému otevření aromatického cyklu. Postranní řetězce cysteinu se 

oxidují na disulfid, u methioninu na sulfoxid (Davies 2003; Lang, et al. 2005). Výsledkem 

oxidace proteinů, které nesou několik takovýchto oxidačních cílů, je heterogenní směs 

nejednoznačně identifikované produkty (Davies 2003). Oxidace proteinu O2(
1∆g) často vede 

ke ztrátě jejich funkce, inaktivaci, rezistenci k proteolýze a ke změnám v konformaci proteinu 

(Davies 2003; Pattison, et al. 2012). 

 

2. Cíle práce 

Vysoká rezistence prionů vůči standardním sterilizačním procedurám spolu s jejich 

vysokou afinitou k různým materiálovým povrchům výrazně zvyšuje riziko nozokomiálního 

přenosu infekce při invazivních lékařských zákrocích u asymptotických pacientů. Tyto 

případy jsou dokumentovány v odborné literatuře. 

 

Naším cílem bylo posoudit použitelnost fotodynamické inaktivace pro vývoj ekonomicky 

dostupné metody dekontaminace prionů. 

 

Dílčí cíle této disertační práce byly následující: 

1. Charakterizace fotodynamického procesu ftalocyaninů ve vodném roztoku 

2. Optimalizace a charakterizace mechanismu fotodynamické eliminace prionů 

v suspenzi homogenizované mozkové tkáně 

3. Ověření účinnosti fotodynamické eliminace vůči PrPTSE různých prionových kmenů 

4. Ověření redukce infektivity PrPTSE u fotodynamicky inaktivovaných prionů s využitím 

myšího modelu 

5. Ověření účinnosti fotodynamické inaktivace na redukci infektivity PrPTSE sorbovaných 

na plastový povrch  
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3. Materiál a metody 

Světelné zdroje: Zdroj DALS (z angl. diod array light source) byl vybaven 8×12 diodami Kingbright 

W53SRC/E (100 mW) pro expozice vzorků v 96-jamkové mikrotitrační destičce. TLS (z angl. tube 

light source) byl osazen čtyřmi diodami LEDengin LZ1-00R200 (2,5 W) a byl použit pro osvit vzorků 

v 1,5 ml Eppendorf mikrozkumavkách. 

Ftalocyaniny: Disulfonovaný hydroxyhlinitý ftalocyanin (AlPcOH(SO3)2), směs mono-, di- a  

tri-sulfonovaného ftalocyaninu dihydroxykřemičitého (SiPc(OH)2(SO3)1-3) a směs mono-, di- a  

tri-sulfonovaného ftalocyaninu zinečnatého (ZnPcOH(SO3)1-3) byly analýzovány spektrofotometricky. 

Detekce ROS: Deriváty Pc byly ředěny do jodidového činidla (obsahující KI) a exponovány světlu na 

DALS a TLS. O2(1Δg) byl detekován nepřímo, spektrofotometrickou detekcí trijodidu (I3
-) při 287 nm. 

Množství generovaného (I3
-) je úměrné O2(1Δg). Oxidační účinek O2(1Δg) byl potvrzen pomocí NaN3, 

specifického zhášeče O2(1Δg). O2
● – a H2O2 byly detekovaný modifikovanou jodidovou metodou, kdy 

KI byl do směsi přidán po vyhasnutí O2(1Δg) s krátkým poločasem života. 

Fotodynamická eliminace signálu PrPC/PrPTSE a PrPres: 1% (w/v) mozkový homogenát byl 

smíchán v poměru 9:1 s deriváty Pc o různé koncentraci a směs byla exponována světlu na TLS a 

DALS po rostoucí časové intervaly. PrPTSE bylo ze směsi PrPC/PrPTSE získáno štěpením proteinázou K. 

Tento rezistentní fragment označujeme PrPres. Intenzita signálu PrPC/PrPTSE a PrPres byla 

kvantifikována denzitometricky po imunodetekci směsí protilátek DC2 a AH6 nebo protilátkou 6D11 

na membráně western blotu. Odolnost k PDI indukované deriváty Pc byla testována také pro PrPTSE 

prionových kmenů ME7, 22L, 139A, mBSE, mvCJD, mFu a RML. Infekční vzorky byly 

zpracovávány v laboratořích BSL-2. 

PDI prionů v suspenzi hodnocená na myším modelu: Skupiny myší (n=10, samice, věk 6-8 týdnů) 

byly intrakraniálně inokulovány 25 µl 1% (w/v) RML nebo neinfekčního CD1 mozkového 

homogenátu, který byl v přítomnosti AlPcOH(SO3)2 (finálně 25 µg.ml-1) osvícen na TLS (3×6 min) 

nebo držen ve tmě. Skupiny myší (n=5) byly také inokulovány ředěními neovlivněného RML 

homogenátu. Redukce prionové infektivity byla kalkulována ze závislosti délky přežití na obdržené 

infekční dávce RML homogenátu. Experiment schválila Etická komise Univerzity Karlovy (protokol 

661/18). 

PDI prionů sorbovaných na povrch: Plastové dno mikrotitrační destičky se sorbovaným RML 

homogenátem (10 hod, 4°C) bylo v přítomnosti 100 µl 10 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2 v PBS exponováno 

DALS po dobu 90 min nebo ponecháno ve tmě. Následně bylo do jamek opláchnutých PBS vysety 

CAD5 buňky citlivé k prionové infekci. Míra postižení buněk byla analyzována imunodetekcí PrPres 

v přetisku lyzovaných buněk na nitrocelulózové membráně. U PDI vzorků byla míra redukce infekční 

dávky odvozena ze závislosti signálu PrPres na koncentraci sorbovaného neovlivněného  

RML (0,5 – 0,00005%). 
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4. Výsledky 

4. 1 Charakterizace světelných zdrojů a ftalocyaninů 

Absorpční maximum monomerní formy derivátů Pc bylo detekováno při vlnové délce 

679 nm pro SiPc(OH)2(SO3)1-3, 675 nm pro AlPcOH(SO3)2 a 663 nm pro ZnPc(SO3)1-3. 

Vlnová délka maximální emise byla pro diodu LZ1-00R200 v TLS detekována při 667 nm a 

pro diodu W53SRC/E v DALS při 655 nm. Dioda LZ1-00R200 dosahovala vůči W53SRC/E 

12,4× vyšších hodnot při vlnové délce emisního maxima (Obr. 2a). Absorpční spektra 

AlPcOH(SO3)2, ZnPc(SO3)1-3 i SiPc(OH)2(SO3)1-3 se v oblasti vlnových délek 600 až 700 nm 

překrývala s emisními spektry obou typů diod (Obr. 2b). 

 

Obrázek 2. Překryv emisních spekter diod a absorpčních spekter Pc. (a) Porovnání emisních spekter diod 

Kingbright W53SRC/E (v DALS) a LEDEngin LZ1-00R200 (v TLS). (b) Překryv absorpčních spekter derivátů 

Pc s Kingbright W53SRC/E nebo LEDEngin LZ1-00R200 diodou. Absorpční spektra Pc byla normalizována 

k hodnotě emisního maxima diod. 

 

4.2 Detekce ROS 

Produkce a oxidační účinky O2(
1∆g), který byl generován osvitem 0,1; 0,5 a  

1 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2 ve vodném roztoku jodidového činidla, byly na obou zdrojích zcela 

inhibovány NaN3 (specifický zhášeč O2(
1∆g) (Hall a Chignell 1987)) o koncentraci 10 mM 

(Obr. 3a). 

V suspenzi 1% RML homogenátu byl sledován vliv NaN3 na zhášení O2(
1∆g) jako 

pokles účinnosti fotodynamické eliminace PrPres signálu. PrPTSE, na nějž byla aplikována 

PDI, byl detekován protilátkami na membráně western blotu jako PrPres (= fragment PrPTSE 

rezistentní působení proteináze K), (Obr. 8a). Proteináza K (PK) byla použita pro odstranění 
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signálu pocházejícího z PrPC, který je PK zcela rozštěpen. Při fotoaktivaci  

0,1 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2 na TLS (5 min) byla fotodynamická eliminace PrPres signálu zcela 

utlumena 100 mM NaN3. Pro inhibici PDI iniciované 0,5 nebo 1 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2 na 

TLS byla účinná koncentrace 500 mM NaN3, zatímco na DALS (90 min) byla účinná již 

koncentrace 100 mM NaN3 (Obr. 3b). Při použití 10 mM NaN3 došlo pouze k částečné 

inhibici reakce u obou zdrojů (Obr. 3b). 

 

 

Obrázek 3. Zhášení produkce O2(1∆g) pomocí NaN3 (a) v jodidovém činidle v DALS a TLS vůči produkci 

O2(1∆g) bez inhibitoru (n=2), (b) v RML homogenátu při fotodynamické eliminaci PrPres signálu. Reakce byla 

provedena pro rostoucí koncentrace AlPcOH(SO3)2 a NaN3 po dobu 5 min v TLS a 90 min v DALS. Denzita 

PrPres signálu na membráně je vyjádřena vůči neovlivněnému RML mozkovému homogenátu (100 %, n=2). 

 

Při detekci O2
● – bylo využito jeho vlastnosti dismutovat v kyselém prostředí na H2O2, 

který lze měřit modifikovanou jodidovou metodou. Hodnoty detekované pro H2O2 resp. O2
● – 

nepřekročily hodnoty pozadí použité metody a to ani při koncentraci AlPcOH(SO3)2 

10 µg.ml-1 (10× vyšší v porovnání se standartním PDI) u obou zdrojů (Obr. 4a). H2O2 a O2
● – 

tedy nejsou při PDI produkovány nebo jsou jejich koncentrace pod detekčním limitem metody 

(5,1 µM H2O2, Obr. 4b) a vůči produkci O2(
1∆g) zanedbatelná.  
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Obrázek 4. Produkce dalších ROS fotoaktivací AlPcOH(SO3)2. (a) Srovnání produkce O2
● – a H2O2  vůči 

produkci O2(1∆g) (n=3). Hodnota pozadí je vyznačena tečkovanou čarou. Ψ značí hodnotu přesahující měřitelnou 

škálu. (b) Detekční limit metody byl 5,1 µM H2O2 (n=2) a byl určen jako nejnižší koncentrace H2O2 detekovaná 

nad průměrem hodnot pozadí + 5×SD. 

 

4.3 Průběh fotoprodukce O2(
1∆g)  

Oba světelné zdroje iniciovaly produkci O2(
1∆g) fotoaktivací Pc. Na zdroji TLS bylo 

po 5 min generováno signifikantně vyšší množství O2(
1∆g) než na DALS po 90 min. Expozicí 

0,1; 0,5 a 1 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2 na TLS bylo generováno 1,88× více O2(
1∆g) než na DALS 

(Obr. 5a). Množství produkovaného O2(
1∆g) na konkrétním zdroji vzrůstalo s rostoucí 

koncentrací AlPcOH(SO3)2. Časová závislost produkce O2(
1∆g) měla lineární průběh na obou 

zdrojích. Směrnice této přímky při expozici na TLS měla hodnotu 0,183 (r2>0,99) a pro 

DALS 0,006 (r2>0,98). TLS tedy produkoval v daném čase 31× vyšší množství O2(
1∆g) než 

DALS (Obr. 5b). Srovnatelný trend byl naměřen i pro SiPc(OH)2(SO3)1-3 (blíže v Disertační 

práci). Množství vyprodukovaného O2(
1∆g) jednotlivými deriváty Pc na DALS klesalo 

v pořadí SiPc(OH)2(SO3)1-3 > AlPcOH(SO3)2 >> ZnPc(SO3)1-3 a bylo v poměru 2,7:2,4:1 

(Obr. 5c). 
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Obrázek 5. Produkce O2(1∆g) fotoaktivací Pc v DALS a TLS detekovaná pomocí jodidové metody pro (a) 

rostoucí koncentrace AlPcOH(SO3)2 a definované délce osvitu, (b) rostoucí expoziční dobu při  

0,5 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2 (n=3). (c) Porovnání produkce O2(1∆g) deriváty Pc v jodidovém činidle při jejich 

fotosenzitizaci na DALS po dobu 90 min (n=3). 

 

4.4 Modifikace epitopů v molekule PrPC/PrPTSE působením O2(
1∆g) 

Při detekci ROS bylo zjištěno, že dochází primárně k tvorbě O2(
1∆g). Na základě 

hodnot rychlostních konstant reakce  O2(
1∆g) s postranními řetězci volných aminokyselin jsou 

za hlavní cíl oxidace proteinu považovány postranní řetězce aminokyselin tyrosin (Y), histidin 

(H), tryptofan (W), methionin (M) a cystein (C) (Davies 2003). Aminokyselinová sekvence 

myšího prionového proteinu nese 8 × W, 13 × Y, 9 × H a 7 × M, z nichž některé se vyskytují 

také v epitopech protilátek AG4, DC2, BE12, 6D11, D18, 6H4, AH6, GE8 (Obr. 6). Dva 

cysteinové zbytky v prionové molekule spolu tvoří disulfid.  

Obrázek 7 ukazuje, že při fotodynamické eliminaci pomocí AlPcOH(SO3)2 

o koncentraci 1 µg.ml-1 došlo k poklesu signálu PrPC/PrPTSE pod detekční limit western blotu 

(= signál PrPC/PrPTSE v 0,015% homogenátu), pokud byly k detekci použity protilátky BE12, 

6D11, D18, 6H4, AH6, GE8 proti středu a C-terminálnímu konci molekuly. Za identických 

experimentálních podmínek protilátky DC2 a AG4 proti N-terminálnímu konci PrP molekuly 

detekovaly reziduální signál diglykosylované formy PrPC/PrPTSE, který činil 

~10 % původního signálu PrPC/PrPTSE v RML (blíže v Disertační práce). Detekovatelná 

diglykosylovná forma se vyznačovala sníženou elektroforetickou mobilitou. (Obr. 7). 

Diglykosylovanou formu signálu PrPres nelze protilátkami AG4 a DC2 detekována, protože 

molekula PrPres tyto epitopy neobsahuje. 
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Obrázek 6. Aminokyselinová sekvence myšího prionového proteinu (převzato z UniProt P04925). Zvýrazněny 

jsou epitopy protilátek AG4, DC2, BE12, 6D11, D18, 6H4, AH6, GE8. Tučně vytištěná písmena C, H, M, W, Y 

označují aminokyseliny senzitivní k oxidaci O2(1∆g). Podtržená písmena značí signální sekvence. 

 

 

 

Obrázek 7. Fotodynamická eliminace způsobuje ztrátu epitopů na PrPC/PrPTSE a PrPres. Použitá protilátka je 

uvedena v levém dolním rohu příslušné membrány. Červené koncentrace Pc = vzorky byly exponovány světlu; 

černá barva koncentrací Pc = vzorky ponechané ve tmě. Černé šipky u membrán barvených protilátkami AG4 a 

DC2 označují signál diglykosylovaného PrPC/PrPTSE, který ostatní protilátky nedetekují. PK+/-, proteinázou 

K štěpeno/neštěpeno; M, standard molekulových hmotností.   

 

4.5 Průběh fotodynamická eliminace signálu PrPC/PrPTSE a PrPres  

Vliv fotodynamické eliminace na PrPC/PrPTSE v RML mozkovém homogenátu byl 

monitorován jako úbytek signálu PrPC/PrPTSE a PrPres na membráně western blotu. Rostoucí 

koncentrace AlPcOH(SO3)2 v reakční směsi byla doprovázena vyšší účinností fotodynamické 

eliminace a tedy nižším detekovatelným signálem PrPres a PrPC/PrPTSE (Obr. 8c, d). Závislost 

úbytku PrPres signálu na koncentraci AlPcOH(SO3)2 při konstantní době osvitu měla průběh 

klesající exponenciální křivky (Obr. 9a). Podle rychlostní konstanty (k) odečtené z rovnice 
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křivky byla fotodynamická eliminace na TLS (k ~ 40,82) 1,7× účinnější ve srovnání s DALS 

(k ~ 24,79). Fotodynamické eliminace 50% původního signálu PrPres v 1% RML 

homogenátu bylo dosaženo při koncentraci ~ 0,017 µg ml-1 AlPcOH(SO3)2 na TLS a při 

~ 0,028 µg ml-1 AlPcOH(SO3)2 na DALS. 

 

Obrázek 8. Fotodynamická eliminace signálu PrPC/PrPTSE a PrPres pomocí AlPcOH(SO3)2 na western blotu. (a) 

Profil signálu PrPC/PrPTSE a PrPres v RML mozkovém homogenátu. (b) Kontrolní vzorky. Signál PrPC/PrPTSE a 

PrPres nebyl při expozici světlu bez Pc (L; 90 min pro DALS a 5 min pro TLS) ani přítomností AlPcOH(SO3)2 

ve tmě (D) ovlivněn. Závislost redukce signálu PrPC/PrPTSE a PrPres na rostoucí koncentraci AlPcOH(SO3)2  

v (c) DALS (90 min) nebo (d) TLS (5 min). Časová závislost eliminace signálu PrPC/PrPTSE a PrPres při 

koncentraci 0,5 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2  pro (e) DALS a (f) TLS. Membrány byly barveny směsí protilátek AH6 

a DC2. Černá šipka značí signál diglykosylovaného PrPC/PrPTSE. Červené šipky značí signál di-, mono- a 

neglykosylovaného PrPres. CTRL, neovlivněný mozkový homogenát; PK+/-, štěpeno/neštěpeno proteinázou K; 

M, standard molekulových hmotností. 

 

Se vzrůstající dobou osvitu při konstantní koncentrací AlPcOH(SO3)2 (0,5 µg.ml-1) 

vzrůstala eliminace signálu PrPres i PrPC/PrPTSE. (Obr. 8e, f). Kinetika poklesu PrPres signálu 
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měla exponenciální průběh na TLS i DALS (Obr. 9b). Z rychlostních konstant křivek 

fotodynamické eliminace vyplývá, že na TLS (k ~ 4,543) je PrPres signál redukován  

47,6× rychleji než na DALS (k ~ 0,096). 50% původního množství PrPTSE v 1% RML 

homogenátu bylo inaktivováno za 9,2 sekund na TLS a 7,3 min na DALS při koncentraci 

0,5 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2.  

Směs RML mozkového homogenátu s AlPcOH(SO3)2 ve tmě a osvícený RML 

homogenát bez Pc demonstrovaly rovnocennou hodnotu signálu PrPC/PrPTSE a PrPres, která 

byla srovnatelná signálem detekovaným v neovlivněným RML homogenátu (Obr. 8b, 9). 

 

 

Obrázek 9. Denzitometrická analýza fotodynamické eliminace signálu PrPres na membráně western blotu při 

(a) rostoucí koncentraci AlPcOH(SO3)2 a délce osvitu 90 min v DALS a 5 min v TLS (n=3), (b) vzrůstající délce 

světelné expozice a koncentraci 0,5 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2  (n=3). Vložený obrázek v (b) ukazuje zvětšenou osu 

x průběhu prvních 3 min eliminace signálu PrPres v TLS a DALS. Klesající posloupnost bodů byla 

interpolována exponenciální funkcí. Hodnota signálu PrPres (CTRL) neovlivněného RML homogenátu je 

považována za 100 %. Signál PrPC/PrPTSE a PrPres nebyl při expozici světlu bez Pc (L; 90 min pro DALS a 

5 min pro TLS) ani přítomností AlPcOH(SO3)2 ve tmě (D) ovlivněn. Signál pozadí membrány byl odečten 

od každé hodnocené oblasti. 

 

 

Účinnost fotodynamické eliminace PrPres signálu byla testována na souboru 

prionových kmenů ME7, 22L, 139A, mBSE, mvCJD, mFu, RML. Současně byla testována 

účinnost fotodynamické eliminaci při použití SiPc(OH)2(SO3)1-3, AlPcOH(SO3)2 nebo 

ZnPc(SO3)1-3. Fotodynamická eliminace pomocí AlPcOH(SO3)2 a ZnPc(SO3)1-3 vedla 

k redukci signálu PrPres všech prionových kmenů výrazně účinněji než 

pomocí SiPc(OH)2(SO3)1-3 (Obr. 10). Použití AlPcOH(SO3)2 vedlo k eliminaci PrPres signálu 
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pod detekční limit western blotu u kmenů mBSE, 139A, mvCJD, mFu a RML. 

Fotodynamická eliminace pomocí ZnPc(SO3)2 byla méně účinná a vedla k eliminaci signálu 

PrPres u prionových kmenů 139A, mFu a RML. Za stejných experimentálních podmínek 

nebyla fotodynamická eliminace pomocí SiPc(OH)2(SO3)1-3 dostatečně účinná pro úplnou 

eliminaci signálu PrPres všech testovaných prionových kmenů. Kmeny ME7 a 22L byly 

k fotodynamické eliminaci nejvíce rezistentní a nastavené podmínky (1 µg.ml-1 Pc, 90 min, 

DALS) nevedly k úplnému odstranění jejich PrPres signálu. Kmeny mBSE a mvCJD 

vykazovaly vůči fotodynamické eliminaci stejnou senzitivitu. Kmeny 139A, mFu a RML 

nebyly k fotodynamické inaktivaci resistentní (Obr. 10). Lze shrnou, že prionové kmeny se 

odlišují v rezistenci PrPTSE vůči účinkům fotodynamické eliminace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. Fotodynamická eliminace signálu PrPres prionových kmenů pomocí AlPcOH(SO3)2, ZnPc(SO3)1-3 

nebo SiPc(OH)2(SO3)1-3 detekovaná (a) na western blotu protilátkou 6D11. (b) Denzitometrická analýza signálu 

PrPres na membráně western blotu (n=3). Tečkovaná čára ukazuje hodnotu signálu pozadí membrány. Hodnota 

signálu PrPres neovlivněného homogenátu je považována za 100 %.  

 

4.6 Redukce prionové infektivity při PDI testovaná na myším modelu 

Účinnost PDI na redukci prionové infektivity v suspenzi byla sledována s využitím 

myšího modelu, který je jednou z nejsenzitivnější metod pro detekci přítomnosti  

a) b) 
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PrPTSE. Délka doby přežití myší (n=10) inokulovaných PDI RML homogenátem 

(AlPcOH(SO3)2-PDI) v ředění 10-2 činila 204 ± 23 dní. Myši (n=10), které obdržely inokulum 

RML mozkového homogenátu s AlPcOH(SO3)2 ale neosvícené v TLS (AlPcOH(SO3)2-tma), 

přežily 165 ± 11 dní. Doba přežití AlPcOH(SO3)2-PDI myší byla signifikantně delší 

(p<0,001) v porovnání s myšmi kontrolními a AlPcOH(SO3)2-tma (Obr. 11a). 

Délka doby přežití AlPcOH(SO3)2-PDI myší byla signifikantně delší než u skupin myší 

inokulovaných ředěními neovlivněného RML homogenátu: 10-2 s průměrnou délkou života 

169 ± 11 (n=5, p=0,011), 10-3 s průměrnou délkou života 165 ± 12 (n=5, p=0,006) a  

10-
 

4 s průměrnou délkou života 176 ± 15 (n=5, p=0,038). Míra redukce prionové infektivity  

u AlPcOH(SO3)2-PDI byla určena ze závislosti délky života myší na ředění neovlivněného 

RML homogenátu (Obr. 11b, křivka titrace inokula). PDI při finální koncentraci  

25 µg.ml-
 

1 AlPcOH(SO3)2 a době osvitu 18 min v TLS snížila prionovou infektivitu 

obsaženou v 1% RML homogenátu o 4 řády. U všech skupin myší, které obdržely RML 

inokulum se finálně rozvinulo prionové onemocnění. Tyto myši ztrácely hmotnost, trpěly 

poruchou motoriky a nejevily zájem o srst. To je chování charakteristické pro prionové 

onemocnění. Jejich diagnóza byla potvrzena post mortem detekcí signálu PrPres na western 

blotu z mozkových homogenátech. Dále byla diagnóza potvrzena také 

imunohistopatologickou analýzou mozků a slezin, kde byla nalezena depozita PrPres. 

V mozcích byly nalezeny rozsáhlé spongiformní změny typické pro prionová onemocnění 

(emailová komunikace s prof. MUDr. Radoslav Matěj, PhD, Thomayerova nemocnice 

v Krči). 

Kontrolní skupiny myší byly inokulovany: neinfekčním CD1 homogenátem 

fotodynamicky inaktivovaným pomocí AlPcOH(SO3)2 (n=5), směsí neinfekčního CD1 

homogenátu s AlPcOH(SO3)2 drženou ve tmě (n=5), neovlivněným CD1 homogenátem (n=5). 

Kontroly byly usmrceny po ukončení experimentu bez nálezu PrPres či jiného zřejmého 

poškození. 

 

4.7 Redukce infektivity PDI prionů sorbovaných na plastový povrch 

Účinnost PDI na povrchově vázaný RML homogenát byla monitorována pomocí 

CAD5 buněčné linie citlivé k prionovým onemocněním. Množství nakažených buněk odráží 

prionovou infektivitu vzorku. Nákaza buněk je detekovaná protilátkami jako signálu PrPres 

na membráně po přetištění buněk. Buňky rostoucí na 0,5% RML homogenátu, který byl 

fotodynamicky inaktivován 10 µg.ml-
 

1 AlPcOH(SO3)2, vykazovaly na buněčném blotu 
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výrazné snížení PrPres signálu ve srovnání se signálem PrPres neovlivněného RML 

homogenátu (Obr. 11c). Porovnáním s ředicí řadou neovlivněného RML homogenátu 

odpovídá redukce PrPres signálu snížení prionové infektivity o 3 řády. Buňky rostoucích na 

0,5% - 0,005% RML homogenátu, který byl inkubován s 10 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2 ve tmě, 

měly PrPres signál srovnatelný se signálem PrPres neovlivněného RML homogenátu 

(Obr. 11c). Z toho plyne, že neexcitovaný AlPcOH(SO3)2 neměl vliv na redukci prionové 

infektivity. 

 

 

Obrázek 11. Redukce prionové infektivity fotodynamickou inaktivací testovaná na myším a buněčném modelu. 

(a) Srovnání délky života myší inokulovaných PDI RML homogenátem (n=10) a myší inokulovaných směsí 

RML homogenátu s AlPcOH(SO3)2 drženou ve tmě (n=10). (b) Prionová infektivita PDI RML homogenátu je 

zobrazena na regresní křivce vycházející ze závislosti délky života myší na dávce inokula. Signifikance rozdílu 

byla statisticky evaluována nepárovým t-testem (***p<0,001). (c) PrPres signál detekovaný v buňkách 

rostoucích na (a) PDI sorbovaném RML homogenátu, (b) sorbovaném RML, který byl inkubován ve tmě 

s AlPcOH(SO3)2, (c) sorbovaných ředění RML homogenátu. PrPres byl detekován směsí protilátek AH6 a 6D11 

na membráně po přetištění buněk v 3. pasáži po infekci. 
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5. Diskuse 

Běžně používané sterilizační metody nejsou vůči prionům dostatečně účinné. Ložiska 

PrPTSE u asymptotických pacientů jsou proto rizikem pro přenos prionových onemocnění 

prostřednictvím kontaminovaných chirurgických nástrojů (Bonda, et al. 2016; WHO 2000). 

Nalezení účinných dekontaminačních metod šetrných k lékařským nástrojům je stále 

nedořešeným tématem (Brown, et al. 2005; McDonnell a Burke 2003). V této disertační 

(Jawad, et al. 2011)práci rozpracováváme metodu fotodynamické inaktivace prionů pomocí 

světlem aktivovaných Pc, které generují ROS. 

K fotoaktivaci Pc bylo použito světlo o vlnové délce v červené oblasti 

elektromagnetického spektra, která umožňuje hlubší penetraci do tkání (Jawad, et al. 2011). 

V našich experimentech jsme jako zdroj prionů používali 1% homogenát mozkové tkáně. Při 

fotochemických a fotofyzikálních reakcích fotosenzitizérů mezi sebou soutěží dva typy 

mechanismů.  U I. typu mechanismu dochází k přenosu elektronu na O2(
3Σg) za vzniku 

radikálů O2
● –, který může dismutovat na H2O2. U II. typu dochází k přenosu energie na 

O2(
3Σg) a produkci O2(

1∆g) (Foote 1991). Produkce ROS fotoaktivací Pc ve vodném roztoku 

byla zcela inhibována NaN3, který je specifickým fyzikálním zhášečem O2(
1∆g) (Fischer, et al. 

1998). To poukazuje na produkci O2(
1∆g). ROS vznikající mechanismem I. typu nebyly  

ve vodném roztoku detekovány. Nejsou tedy při fotoaktivaci Pc generovány nebo je jejich 

množství v porovnání s produkcí O2(
1∆g) zanedbatelné. Produkce O2(

1∆g) jakožto hlavní ROS 

produkovaný Pc je dokládán také v literatuře (Černý, et al. 2010; Kuznetsova, et al. 2012). 

Produkce O2(
1∆g) fotoaktivací Pc v suspenzi infekčního mozkového homogenátu byla 

potvrzena úplnou inhibicí fotodynamické eliminace působením NaN3. 

Množství O2(
1∆g) produkovaného ftalocyaniny ve vodném roztoku bylo závislé na 

délce osvitu a tato závislost měla lineární průběh. Množství produkovaného O2(
1∆g) bylo také 

závislé na koncentraci fotoaktivovaného derivátu Pc. Mezi deriváty Pc generoval největší 

množství O2(
1∆g) SiPc(OH)2(SO3)1-3 následovaný AlPcOH(SO3)2 s mírně nižší produkcí a 

výrazně nižší produkce byla nalezena u ZnPc(SO3)1-3. Toto zjištění je v souladu 

s publikovanou literaturou (Kuznetsova, et al. 2012). Zdroj DALS byl při fotoaktivaci Pc 

méně účinný ve srovnání s TLS. To vede k nižším výtěžkům O2(
1∆g) na DALS. Rozdílná 

účinnost zdrojů ve fotoaktivaci Pc je zřejmě způsobena rozdílnou výkoností diod.  

PDI RML mozkového homogenátu pomocí Pc vedla k eliminaci signálu PrPC/PrPTSE a 

PrPres pod detekční limit western blotu, pokud byly k detekci použity protilátky mířené proti 

střední a C-terminální části molekuly PrP. V cílových epitopech těchto protilátek se nachází 
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aminokyseliny Tyr, Trp, His nebo Met, jejichž postranní řetězce jsou selektivním cílem ataku 

O2(
1∆g) (Davies 2003). Ačkoliv cílové epitopy protilátek mířených proti N-terminální části 

molekuly PrP (DC2 a AG4) obsahují také tyto kyseliny, k redukci signálu PrPC/PrPTSE pod 

detekční limit nedošlo. Tyto protilátky detekovaly po PDI RML homogenátu 

diglykosylovanou formu PrPC/PrPTSE i za podmínek, kdy ostatní protilátky své cílové epitopy 

již nerozeznaly. Zdá se, že oligosacharidy na Arg180 a Arg196 by mohly hrát protektivní roli při 

oxidaci N-terminálního konce PrP. Samotné oligosacharidy jsou málo senzitivní k oxidaci 

O2(
1∆g) (Min a Boff 2002). Lze předpokládat, že mechanismus fotodynamické eliminace 

signálu PrPC/PrPTSE na western blotu je výsledkem oxidační modifikace postranních řetězců 

aminokyselin. Takovéto oxidační účinky O2(
1∆g) na proteiny jsou popsány i v literatuře 

(Davies 2004). 

Fotodynamická eliminace PrPres signálu měla exponenciální průběh navzdory lineární 

fotoprodukci O2(
1∆g) ve vodném roztoku. Takovýto průběh je nejspíše způsoben omezenou 

dostupností substrátu PrPTSE, která také limituje rychlost reakce. Podobná kinetika byla 

dokumentována pro oxidaci dimethylantracenu a difenylisobenzofuranu, které se používají 

pro nespecifickou detekci O2(
1∆g). (Černý, et al. 2010; Rapozzi, et al. 2014). Fotodynamickou 

eliminací se úspěšně podařilo snížit signál PrPres pod detekční limit western blotu na obou 

zdrojích. To odpovídá redukci signálu PrPres o více než 1,8 řádu při použití nanomolárních 

koncentracích AlPcOH(SO3)2. Přítomnost Pc ve směsi s mozkovým homogenátem nevedla 

k redukci signálu PrPres, pokud byla směs ponechána ve tmě. Tento signál PrPres byl 

srovnatelný se signálem kontroly bez Pc. 

Odolnost PrPTSE prionových kmenů k fotodynamické eliminaci napříč použitými 

deriváty Pc klesala v pořadí ME7 = 22L > mBSE = mvCJD > 139A = RML = mFu. Rozdílná 

odolnost prionových kmenů byla v literatuře dokumentována vůči působení denaturačních 

činidel (Safar, et al. 1998) nebo tepla (Marín-Moreno, et al. 2019). Jensen et al. (2011) 

demonstroval, že účinnost oxidace proteinů působením O2(
1∆g) závisí na jeho struktuře. 

Rozdíly v odolnosti PrPTSE prionových kmenů můžeme vysvětlit jejich odlišnou strukturou 

(Safar, et al. 1998) a z ní plynoucí rozdílnou stabilitou k účinkům O2(
1∆g). PrPTSE kmenů 

mBSE a mvCJD vykazovalo vůči účinkům O2(
1∆g) stejnou senzitivitu, která může být 

vysvětlena příbuzností těchto kmenů. Konzumace hovězího masa kontaminovaného BSE 

vedla u lidí k rozvoji vCJD (Hill, et al. 1997). Stejný fenomén pozorujeme u PrPTSE kmenů 

139A a RML, který můžeme vysvětlit jejich původem. Předpokládá se, že oba kmeny mají 

společný původ, ale byly připraveny nezávisle ve dvou různých laboratořích (Oelschlegel, et 

al. 2012). 
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Vliv derivátů Pc na fotodynamickou eliminaci prionových kmenů klesal v pořadí 

AlPcOH(SO3)2 > ZnPc(SO3)1-3 >> SiPc(OH)2(SO3)1-3. Jejich vliv na fotodynamickou 

eliminaci neodpovídal účinnosti při produkci O2(
1∆g), při níž je nejúčinnější SiPc(OH)2(SO3)1-

3 a nejméně účinný ZnPc(SO3)1-3 (Kuznetsova, et al. 2012). Tato nesrovnalost by mohla 

souviset s agregačními tendencemi derivátů Pc (Palewska, et al. 2012; Kostelanska a Holada, 

nepublikovaná data), které jsou přímo úměrné jejich antiprionové aktivitě. S rostoucí tendencí 

Pc k agregaci roste jejich antiprionová aktivita, která spočívá v π-π interakci molekuly Pc a 

postranních řetězců molekuly PrP (Caughey, et al. 2007). V důsledku této interakce a krátké 

doby života O2(
1∆g) (Lang, et al. 2005; Moan 1990), by fotodynamická eliminace mohla být 

cílená primárně na PrPC/PrPTSE než ostatní biomolekuly mozkového homogenátu. Pc s nízkou 

tendencí k agregaci má nízkou afinitu k PrP molekule (Dee, et al. 2012). Fotodynamická 

eliminace by pak působila rovnoměrně na všechny proteiny se stejnou pravděpodobností. 

Detailněji je toto téma diskutováno v přiložené disertační práci.  

Míra redukce infektivity PrPTSE v RML po PDI byla sledována myší bioesejí 

s intracerebrální inokulací, která je nejsenzitivnější metodou detekce PrPTSE (Kimberlin a 

Walker 1986; Klingeborn, et al. 2011). Ze závislosti délky přežití na ředění inokula jsme 

zjistili, že v 1% RML mozkovém homogenátu po PDI byla infekční dávka PrPTSE snížena 

o 4 řády. Tento výsledek demonstruje jednoznačnou schopnost PDI pomocí AlPcOH(SO3)2 

inaktivovat priony. Podobné míry inaktivace bylo dosaženo použitím dekontaminačních 

metod založených na produkci ●OH (Paspaltsis, et al. 2006; Solassol, et al. 2006). Za námi 

nastavených podmínek (25 µg.ml-1 AlPcOH(SO3)2, 18 min TLS) zůstala část prionů 

neinaktivovaná a u myší nakonec vyvolala prionové onemocnění. Inkubace infekčního 

inokula s AlPcOH(SO3)2 ve tmě nevedlo, navzdory dříve publikovaným výzkumům (Priola, et 

al. 2003; Priola, et al. 2000), k prodloužení života myší. Tato nesrovnalost se vysvětluje 

použitím 400× nižší koncentrace AlPcOH(SO3)2 v našich experimentech. Vysoké koncentrace 

AlPcOH(SO3)2 (5 mg.ml-1) tvoří agregáty s PrPC/PrPTSE. Publikovaný pozdější nástup 

onemocnění u myší, které obdržely směs infekčního homogenátu s vysokou dávkou Pc(SO3)4 

drženou ve tmě, je pravděpodobně způsoben pomalou biodegradací agregátů prionů s Pc 

(Priola, et al. 2003) a nikoliv jejich inaktivací. 

Priony sorbované na povrchy lékařských nástrojů jsou rizikem pro přenos prionového 

onemocnění (Bonda, et al. 2016; Thomas, et al. 2013). Účinnost metody PDI na povrchově 

vázané RML PrPTSE v přítomnosti AlPcOH(SO3)2 byla sledována pomocí CAD5 buněk, které 

jsou citlivé k prionovému onemocnění (Mahal, et al. 2007). Míra redukce prionové infektivity 

byla odvozena ze závislosti množství detekovaného signálu PrPres v buňkách na ředění RML 
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homogenátu sorbovaného k plastu. U 0,5% RML homogenátu byla infektivita PrPTSE snížena 

o 3 řády. 

 

6. Závěry 

Tato disertační práce byla zaměřena na studium inaktivace prionů pomocí singletního 

kyslíku generovaného fotoaktivací derivátů ftalocyaninu. Předpokládáme, že dosažené 

výsledky lze využít k zavedení ekonomicky dostupné metody pro redukci rizika přenosu 

prionové infekce skrze nástroje používané v nemocničních zařízeních. Dekontaminace prionů 

fotodynamickou inaktivací by mohla být využita také ve veterinární praxi.   

 

Shrnutí výsledků: 

1. Důsledně jsme charakterizovali světelné podmínky, za kterých experimenty vyžadující 

aktivaci světlem probíhaly. 

2. Identifikovali jsme singletní kyslík jako jedinou reaktivní formu kyslíku zodpovědnou 

za eliminaci signálu PrPTSE v mozkovém homogenátu. 

3. Optimalizovali jsme podmínky pro fotodynamickou eliminaci signálu PrPTSE a popsali 

průběh této reakce. 

4. Demonstrovali jsme rozdílnou rezistenci prionových kmenů k PDI, která může být 

využita k rozlišení prionových kmenů.  

5. Poukázali jsme na skutečnost, že fotodynamická eliminace signálu PrPres není závislá 

množství O2(
1∆g) produkovaného deriváty Pc, ale důležitou roli zřejmě hrají  

i strukturní parametry Pc. 

6. Na senzitivním myším modelu jsme demonstrovali redukci infektivity PrPTSE 

v suspenzi o 4 řády. 

7. Infektivitu PrPTSE sorbovaného na povrch jsme fotodynamickou inaktivací snížili 

o 3 řády.  
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