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Abstrakt 

Onkologická onemocnění jsou jedním z častých civilizačních chorob už po staletí.             

V 18. století byly popsány některé druhy rakoviny a navrhnuty první léčebné postupy. 

V současné době se pro léčbu rakoviny využívá onkochirurgie, chemoterapie, radioterapie, 

imunoterapie a hormonální léčba. Zároveň je snaha nalézt nová protinádorová léčiva, která 

cílí selektivněji na nádorové buňky. V poslední době se začala uplatňovat i nanomedicína. 

Tato bakalářská práce pojednává o minimalizaci vázanosti množství cytostatika 

ellipticinu na povrch nanotransportéru apoferritinu a docílení vyšší efektivity enkapsulace. 

V rámci práce byly studovány 2 typy apoferritinů při různých hmotnostních poměrech ku 

ellipticinu.  Bylo zjištěno, že při nalezení vhodného hmotnostního poměru obou molekul lze 

minimalizovat vázanost a zvýšit účinnost enkapsulace. Při práci s komerčním apoferritinem 

byla vyšší enkapsulace a nižší vázanost ellipticinu na povrch při hmotnostním poměru 1:10. 

Naopak při práci s rekombinantním apoferritinem je vyšší enkapsulace a nižší vázanost 

ellipticinu u menšího poměru a to 1:2,5. 
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Abstract 

Cancer has been one of the most common diseases of civilization for centuries.                   

In the 18th century, some cancers were described and the first treatments were proposed. 

Currently, oncosurgery, chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy and hormonal 

treatment are used to treat cancer. At the same time, efforts are being made to find new 

anticancer drugs that target tumor cells more selectively. Recently, nanomedicine has also 

started to be used. 

This bachelor thesis deals with minimizing the binding of the amount of cytostatic 

ellipticine to the surface of the nanotransporter apoferritin and achieving higher 

encapsulation efficiency. Two types of apoferritins at different weight ratios to ellipticine 

were studied. It has been found that by finding a suitable weight ratio of the two molecules, 

binding can be minimized, and encapsulation efficiency can be increased. When working 

with commercial apoferritin, there was a higher encapsulation and a lower binding of 

ellipticine to the surface at the weight ratio of 1:10. In contrast, when working with 

recombinant apoferritin, the encapsulation is higher and ellipticine binding are lower at the 

lower ratio of 1: 2,5. 
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Seznam zkratek 

 

ApoElli    apoellipticin, ellipticin enkapsulovaný v apoferritinu 

 

Apo     apoferritin  

 

Elli     ellipticin 

 

CYP     cytochrom P450 

 

DNA/RNA    deoxyribonukleová kyselina/ribonukleová kyselina 

 

DMSO    dimethylsulfoxid 

 

UV     ultrafialové záření 

 

Označení jednotlivých typů apoferritinů 

 

L-Apo     lehké podjednotky apoferritinu 

 

H-Apo     těžké podjednotky apoferritinu 

 

kApo     komerční koňský apoferritin 

 

rApo rekombinantní lidský apoferritin s modifikovaným   

C-koncem 

 

Fth     lidský apoferritin z těžkých podjednotek 

 

Rk rekombinantní apoferritin založený na lidském 

apoferritinu z těžkých podjednotek, s modifikovaným 

C-koncem pozitivně nabitými aminokyselinami 
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1. Úvod 

Rakovina je onkologické onemocnění, které člověka provází už po staletí.                             

V polovině 18. století Giovanni Morgagni z Padovy jako první provedl pitvu pacienta 

s patologickými nálezy a založil základy vědecké onkologie. 

V 2. polovině 18. století skotský chirurg John Hunter popsal některé druhy rakoviny a 

navrhl možné chirurgické zákroky, které by mohly na určité druhy rakoviny působit.                

S rozvojem anestezie v 19. století došlo k pokrokům na poli chirurgie a byly vyvinuty 

klasické onkologické operace (ACS).  

 

1.1. Onkologické onemocnění  

Rakovina je charakterizována nekontrolovaným růstem maligních a benigních nádorů 

nerespektující výstavbový plán organismu (Petruželka a Konopásek 2003). Výstavbový plán 

organismu pojednává o sdružování jednotlivých buněk tvořících orgány, uspořádaných do 

orgánových soustav, synchronizovaně pracujících v rámci organismu. Jednotlivé buňky 

podléhají cyklické obnově zahrnující nahrazení poškozených či starých buněk buňkami 

novými. Buňky vznikají v naprosté většině mitotickým dělením (Novotný a kol. 2019). 

Rakovinné buňky se nicméně neřídí obvyklými signály, které ovlivňují buněčný cyklus. 

Pokud jsou rakovinné buňky pěstovány v kultuře, nevykazují kontaktní inhibici, neboli 

nedochází k zastavení dělení buněk, přestože jsou růstové faktory spotřebovány      

(Campbell a Reece 2006). 

Dojde-li k přeměně běžné buňky na buňku rakovinnou, je transformovaná buňka 

rozpoznána imunitním systémem a zničena. Pokud buňka unikne zničení, může se množit a 

dát základ nahromadění rakovinných buněk (nádoru) uvnitř zdravé tkáně. Jestliže zůstávají 

rakovinné buňky pouze na původním místě, je nádor označován jako nezhoubný (benigní). 

Většina nezhoubných nádorů nezpůsobuje závažné potíže a mohou být zcela odstraněny 

chirurgicky. Naproti tomu nádor zhoubný (maligní) narušuje funkci jednoho nebo více 

orgánů. Buňky zhoubných nádorů ztrácejí kontakt se sousedními buňkami a mohou se 

rozšiřovat do okolních tkání. Rakovinné buňky se mohou také osamostatnit od původního 

nádoru a vstoupit do krevních nebo mízních cév oběhové soustavy, napadat jiné části těla a 

svým množením vytvářet další nádory. Toto rozšiřování nádorových buněk do vzdálených 

míst od původního místa nádoru se nazývá metastázování (Campbell a Reece 2006).  
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1.2. Rizikové faktory pro vznik nádorů 

1.2.1. Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů 

Nejvýznamnějšími zevními příčinami, respektive faktory ovlivňujícími riziko 

nádorových onemocnění, jsou kouření a strava, dále pak nadváha, obezita, alkohol, 

nedostatek pohybu a určité infekce (Adam a kol. 2011). Tyto faktory představují až dvě 

třetiny z celkového rizika ve vztahu k úmrtí na nádorová onemocnění, viz obr. 1, str. 11          

(Bauer a kol. 1993). 

Kouření je prokazatelně nejhorším rizikovým faktorem v životním stylu                 

(Vorlíček a kol. 2012). Tabákový kouř, způsobující mimo jiné karcinom plic, má vliv na 

řadu onkologických onemocnění. V tabákovém kouři mají karcinogenní vlastnosti 

především produkty hoření, ale i samotný nikotin. Nikotin se v těle váže na určité typy 

acetylcholinových receptorů, které se nacházejí nejen na neuronech a neuromuskulárních 

spojeních, ale i u širokého spektra tkáňových buněk. Stimulace acetylcholinových receptorů 

nikotinem způsobuje vyplavení neurotransmiterů a hormonů s následnou kaskádou zásahů 

do různých regulačních systémů, mimo jiné i apoptózy a přežívání buněk                             

(Adam a kol. 2011).  

Vlivu výživových faktorů je přisuzován přibližně 30% podíl na celkové úmrtnosti 

způsobené nádorovými onemocněními. Výživa se tedy tímto způsobem řadí spolu 

s kouřením na nejvýznamnější místo nejen mezi zevními příčinami, ale i mezi příčinami 

zhoubných nádorů celkově (Dienstbier a Skala 1995).  

Nadbytek tělesného tuku zvyšuje riziko nádorových onemocnění. Obezita může 

způsobovat nádorové onemocnění jícnu, žlučníku, jater, prsu, ledvin (Reeves a kol. 2007).  

Nedostatek pohybové aktivity či nečinnost a sedavý způsob života je velmi významným 

rizikovým faktorem nádorových onemocnění. Dostatečná pohybová aktivita přispívá 

k celkovému snížení rizika zhoubných nádorů ((Dienstbier 2001). 

DNA a RNA jsou základními stavebními materiály pro vznik nové buňky. Viry dokáží 

do nově vznikající buňky zabudovat falešný kód pro její výstavbu a způsobit vznik nádoru. 

U lidí se odhaduje, že viry dávají vznik asi 15% různých nádorů. Jde především o nádory 

děložního čípku, některé typy leukémií, karcinom kůže a další (Dienstbier a Skala 1995).  
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Obr. 1: Schéma znázorňující vznik nádorových buněk. Vznik nádorového onemocnění 

je ovlivněno různými faktory. Dojde-li k přeměně běžné buňky na buňku rakovinnou je 

transformovaná buňka rozpoznána imunitním systémem a zničena. Unikne-li buňka zničení, 

může se množit a dát základ nádoru. Převzato z (Dienstbier a Skala 1995). 

 

1.2.2. Příčiny poškození genomové DNA 

Hlavní příčinou nádorových onemocnění je poškození a modifikace genomové DNA. 

Zdrojem endogenních příčin jsou volné kyslíkové radikály, spontánní poruchy DNA a 

poruchy replikačních komplexů při buněčném dělení (DeVita a kol. 2001). Hydrolytickým 

štěpením N-glykosidové vazby připojující dusíkatou bázi k molekule deoxyribosafosfátu 

vznikají abazická místa, která jsou nejčastějším poškozením struktury DNA. Dochází také 

k přerušení jednoho z řetězců pentosafosfátové kostry DNA způsobené vznikajícími 

volnými kyslíkovými radikály, poruchou funkce DNA topoizomerasy I nebo při defektech 

v některých DNA reparačních metodách. 

Mezi nejvýznamnější poškození DNA patří přerušení obou vláken DNA v mitoticky 

aktivních buňkách. Neopravené dvouřetězcové zlomy mohou při buněčném dělení způsobit 

významné numerické změny velkých úseků chromozomů za vzniku jejich duplikací či delecí 

nebo mohou být příčinou chromozomálních přestaveb, které se podílejí na genomové 

nestabilitě. Dvouřetězcové zlomy vznikají působením ionizujícího záření, ale mohou se 

vyvinout i v důsledku poruch replikační vidlice (Novotný a kol. 2019). 
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Kromě endogenních příčin existují i příčiny vnější, mezi něž patří fyzikální a chemické 

faktory. Mezi dominantní fyzikální faktory s genotoxickými účinky patří různé druhy 

ionizujícího záření. Vznikající vysoce reaktivní ionty interagují s okolními molekulami a 

změnou jejich kovalentních vazeb je poškozují. Příkladem ionizujícího záření je rentgenové 

záření a záření alfa. Nezanedbatelným zdrojem poškození struktury DNA je UV záření.      

UV záření způsobuje fotochemickou reakci, v jejímž důsledku mohou vznikající kovalentní 

vazby deformovat strukturu DNA. UV záření neproniká do hlubších tkáňových struktur 

(Bauer a kol. 1993). 

 

1.3. Léčebné postupy v onkologii  

Rakovina je jedním z běžných civilizačních onemocnění a každoročně způsobuje tisíce 

úmrtí po celém světě. 

Historie hledání účinného léčebného postupu je pravděpodobně stará jako historie 

jakékoliv lékařské praxe. Z počátku léčby rakoviny byly chirurgické zákroky prováděny bez 

anestezie, která byla objevena až v polovině devatenáctého století. „Bezbolestná“ chirurgie 

byla považována za pokrok v léčbě rakoviny (ACS). 

Dnes jsou nejčastějšími metodami léčby chemoterapie, radioterapie a chirurgická léčba 

(Soumarová a kol. 2019). Kromě těchto zmíněných metod, dnes dochází k velkému rozvoji 

léčebných postupů, které jsou šetrnější ke zdravým buňkám a eliminují nežádoucí účinky 

klasické onkologické léčby. Mezi tyto metody patří protonová léčba, imunoterapie, genová 

terapie (Svoboda a Slabý 2013) či léčba infuzním podáváním vitaminu C (Onkologie 2014). 

 

1.3.1. Onkochirurgie  

Jedná se o základní léčebný postup, který představuje úplné odstranění nádorů a 

předpokládá úplné uzdravení pacienta (Petera a kol. 2005). Jsou ale i nádory, které 

chirurgicky odstranit nelze nebo naopak se musí chirurgicky odstranit nádor i s přilehlou 

okolní tkání (Becker a kol. 2005).  

 

1.3.2. Chemoterapie  

Chemoterapie je název pro léčbu zhoubného onemocnění pomocí léků, které jsou 

produkty chemické syntézy (Vorlíček a kol. 2013). Podávané léky se nazývají cytostatika. 

Cytostatika ničí nádorové buňky i buňky zdravé tkáně, proto je chemoterapie doprovázena 
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nežádoucími účinky jako vypadávání vlasů, nevolnost, zvracení, pokles krvetvorby atd. 

(Vorlíček a kol. 2012). Chemoterapie se nejčastěji používá jako přídatná léčba po operaci 

nebo ozařování (Koutecký 1989). Slouží k odstranění zbytku nádorových buněk po operaci 

nebo k zabránění metastázování nádoru (Duda a Žaloudík 2013). Léčba může být použita i 

před operací pro zmenšení operovaného nádoru (Klener 1996).  

 

1.3.3. Radioterapie 

Radioterapie patří mezi základní metody léčby zhoubných nádorů a téměř polovina 

onkologických pacientů během své léčby radioterapii podstoupí (Murray a Robinson 2016).                    

Při radioterapii se využívá ionizující záření, které lze dle povahy rozdělit na 

elektromagnetické záření nebo záření částicové (Šlampa a kol. 2007). Mezi 

elektromagnetické záření se řadí záření gama či rentgenové záření a mezi částicové záření 

patří například pozitrony, elektrony, neutrony a produkty štěpení jader (Adam a kol. 2011). 

Cílem této metody je dopravení smrtící dávky ionizujícího záření do oblasti nádorové tkáně 

při současném nepoškození okolní zdravé tkáně (Podzimek 1990).  

Radioterapie se obecně rozděluje dle polohy zdroje záření na zevní (externí) radioterapii 

a brachyradioterapii. U zevní radioterapie je zdroj záření mimo tělo ozařovaného pacienta. 

Zdrojem záření je lineární urychlovač, jehož svazek záření je tvarován pomocí 

mnoholistového kolimátoru, umožňující přesné ozáření určité oblasti (Smilek a kol. 2015).            

Při brachyradioterapii je zdroj záření umístěn v blízkosti ložiska nebo přímo do poškozeného 

orgánu, aby nedocházelo k ozáření okolních zdravých tkání a orgánů                               

(Hynková a Šlampa 2009). Brachyterapie je vhodná metoda pro léčbu malých, dobře 

přístupných a ohraničených nádorů. S nedostatečným léčebným účinkem brachyterapie i 

s rizikem radionekrózy se můžeme setkat u špatně ohraničených nádorů, technicky 

nepřípustných či umístěných v blízkosti kritických struktur jako jsou například kosti, nervy, 

velké cévy atd. (Adam a kol. 2011). 

 

1.3.4. Imunoterapie 

V posledních letech se imunoterapie stala důležitým prostředkem pro léčbu rakoviny a 

kombinuje se s klasickými léčbami jako je chirurgický zákrok, radioterapie a chemoterapie. 

Tento postup má několik výhod jako je účinnost proti metastázované rakovině a také nízké 

riziko návratu opakovaného onemocnění.  
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Imunitní systém je schopný regulovat a kontrolovat růst nádorových buněk v raném 

stádiu vzniku nádorů.  S pokročilým růstem nádorů jsou imunitní buňky paralyzované a 

mohou paradoxně podporovat růst nádorových buněk. Imunoterapie se rozděluje na pasivní 

a aktivní. Pasivní imunoterapie funguje na bázi aplikace předem připravených protilátek, 

buněk imunitního systému či dalších faktorů příjemce, čímž se liší od aktivní imunoterapie, 

kde se do léčebného postupu aktivně zapojuje i imunitní systém příjemce                

(Bartůňková a kol. 2014). 

 

1.3.5. Hormonální léčba  

Jedná se o biologickou cílenou léčbu, která je lépe tolerovanou díky menší míře 

nežádoucích účinků. Pokud u pacienta neprobíhá metastázování, tak hormonální léčba je 

podávaná dlouhodobě. Je-li onemocnění pokročilé nebo metastázované, hormonální léčba je 

podávaná po celou dobu účinnosti. Tato léčba může probíhat samostatně, anebo doprovází 

jinou léčbu. Cílem této léčby je zabránění tvorbě hormonů podporující růst nádorů nebo 

účinku existujících hormonů na nádorovou buňku. Hormonální léčba je považována za 

standardní postup u velké skupiny nemocných s karcinomem prsu (Koutecký 1989).  

Při léčebných postupech se používají například antagonisté gonadoliberinu, 

antiandrogeny,antiestrogeny, kortikosteroidy a inhibitory aromatasy (Linkos). 

Gonadoliberin je hormon hypofýzy řídící funkci pohlavních žláz. Jeho antagonisté 

zabraňují tvorbě gonadoliberinu a tím i tvorbě pohlavních hormonů. Během léčby dochází k 

„chemické kastraci". Po ukončení léčby se obnovuje činnost pohlavních žláz                     

(Adam a kol. 2011). 

Využívají se také tzv. antiandrogeny, které se uplatňují v léčbě karcinomu prostaty        

(Belej a kol. 2004). Pokud je karcinom závislý na hormonální stimulaci, tak u nemocných 

dochází k potlačení funkce varlat (Dušek 2010). Antiestrogeny se naopak uplatňují v léčbě 

karcinomu prsu a způsobují potlačení funkce vaječníků (Petera a kol. 2005). K léčbě 

karcinomu prsu se využívají také inhibitory aromatasy, které se podávají i při chirurgickém 

zákroku odstranění vaječníků nebo u žen po menopauze. 

Kortikosteroidy jsou hormony v kůře nadledvin mající protizánětlivé a protialergenní 

účinky. Před podáním cytostatik se kortikosteroidy podávají pacientům ke snížení bolesti či 

na snížení rizika reakce na určité léky. Kortikosteroidy mají i přímý účinek na některé 

nádorové buňky, a proto jsou dlouhodobě podávány jako součást léčebných kombinací při 

léčbě některých hematologických nádorů (Vorlíček a kol. 2012). 
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1.4. Cytostatika  

Používání léků k léčbě rakoviny má dlouhou historii oproti dnešnímu rychlému vývoji 

léků. Látky s protinádorovými účinky byly objeveny rozsáhlým screeningem účinku 

chemických látek nebo přirozených produktů na zvířecích modelech. U těchto látek bylo 

prokázáno, že ovlivnily strukturu nebo funkci DNA (Hynie 2003). Celá řada rostlinných 

produktů má cytotoxický účinek a buď přímo tyto látky nebo jejich stabilnější případně 

účinnější deriváty se používají u protinádorové léčby. 

Cytostatika se dají rozdělit dle specifického působení v buněčném cyklu                          

(Adam a kol. 2011): 

a) Alkylace nukleových kyselin: alkylační cytostatika tvoří kovalentní spoje mezi dvěma 

vlákny nukleových kyselin a zabraňuje oddělení jednotlivých vláken DNA a následně 

jejich zmnožení. 

b) Interkalační cytostatika: interakalační cytostatika se dokáží vmezeřit mezi závity 

dvoušroubovice DNA, přičemž dojde k zamezení zdvojení DNA DNA polymerasou. 

c) Blokáda reparačního mechanismu nukleových kyselin: protinádorová léčiva blokují 

reparační mechanismy nukleových kyselin. 

d) Blokáda topoizomerasy: některá cytostatika mohou inhibovat topoizomerasy I a 

topoizomerasy II. 

e) Zástava tvorby buněčných mikrotubulů: dochází k inhibici tvorby a rozkladu 

mitotických vřetének i buněčných tubulárních struktur. Výsledkem je zastavení 

buněčného cyklu. 

f) Antimetabolity: inhibice tvorby nukleových kyselin v S-fázi buněčného cyklu. 

g) Indukce apoptózy: cytostatika mohou spustit v buňkách buněčnou smrt.   

 

1.4.1. Ellipticin  

Ellipticin (5,11-dimethyl- 6H- pyrido [4,3- b ] karbazol) a jeho deriváty jsou 

účinnými protirakovinovými činidly, která fungují prostřednictvím mnoha mechanismů 

podílejících se na zastavení buněčného cyklu a iniciaci apoptózy (Indra a kol. 2019). Poprvé 

byl ellipticin izolován v roce 1959 z tropických listů Oschrosia elliptica                     

(O´Sullivan a kol. 2013). Od objevení protinádorových účinků je nedílnou součástí 

chemického a farmakologického výzkumu. Toto protinádorové činidlo tvoří kovalentní 

DNA adukty po metabolické aktivaci enzymy, konkrétně cytochromy P450 (CYP) a 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/ellipticine
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/anticarcinogen
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/apoptosis
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peroxidasami. Z CYP enzymů je nejaktivnějším lidským enzymem CYP3A4 

oxidující ellipticin na 12-hydroxy- a 13-hydroxyellipticin, reaktivní metabolity, které se 

disociují na elipticin-12-ylium a elipticin-13-ylium. Ty pak tvoří kovalentní adukty s DNA. 

CYP3A4 také vytváří další metabolity, jako je 9-hydroxyellipticin, který se považuje 

za detoxikační metabolit. Dále tvoří také 7-hydroxyellipticin a ellipticin N 2-oxid.                    

9-hydroxyellipticin a 7-hydroxyellipticin jsou primárně generovány CYP1A1, 

ellipticin  N 2-oxid se generuje zejména CYP2D6, viz obr. 2 (Indra a kol. 2019). 

 

 Obr. 2: Schéma metabolismu ellipticinu. Převzato a upraveno dle (Indra a kol. 2019). 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/cytochrome-p450-1a1
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/cyp2d6
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Svojí biologickou aktivitu uplatňuje také při interkalaci do DNA a inhibici 

topoizomerasy II. Ellipticin může při fyziologických hodnotách pH existovat jako neutrální 

látka, ale i jako monokationt, viz obr. 3, který je zodpovědný za interkalaci do DNA 

(Avendañ a Menéndez 2015). 

 

 

Obr. 3: Neutrální a protonovaná forma elipticinu a interkalace do DNA. Na obrázku 

jsou znázorněné dvě formy ellipticinu a následná interkalace do dvoušroubovice DNA.  

Převzato a upraveno dle (Avendaño a Menéndez 2015). 
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1.5. Nanomedicína 

Vývoj nových a vylepšených látek je založen na snaze eliminovat negativní účinky na 

tělo pacienta. Nanočástice jsou vyrobeny z různých materiálů, včetně kovů, uhlíku nebo 

organických materiálů jako jsou například proteiny (Dostálová a kol. 2015). Mají velký 

povrch poskytující velké množství funkčních skupin sloužících k navázání léčiva    

(Blažková a kol. 2013). Vhodný nanonosič by měl umět snadno zapouzdřit dostatečné 

množství léku a zároveň jej spolehlivě uvolňovat v místě účinku viz obr. 4                 

(Dostálová a kol. 2015). 

 

 

Obr. 4: Inkorporace léčiva do nanotransportéru pomocí snížení a zvýšení pH. Převzato 

a upraveno dle (Theil a kol. 2013). 
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1.5.1. Apoferritin  

Apoferritin je protein nacházející se v tenkém střevě, kde se kombinuje s železem za 

vzniku ferritinu. Molekuly ferritinu slouží k uskladnění iontů železa v podobě 

hydratovaných hydroxid-oxidů železitých. Zabraňují toxicitě, která by byla způsobena 

tvorbou volných radikálů při redukci železitých iontů na ionty železnaté (Theil a kol. 2013).      

Existují dva druhy ferritinů, a to miniferritiny a maxiferritiny. Zmíněné ferritiny se rozlišují 

vnitřními a vnějšími rozměry a molekulovými hmotnostmi. Maxiferritiny obsahují                  

24 polypeptidových jednotek tvořící kulovitý tvar o rozměru 12 nm, dutina je o průměru        

8 nm a molekulová hmotnost je 480 kDa (Man a kol. 2019). Miniferritiny jsou tvořeny ze 

12 podjednotek s vnějším kulovitým rozměrem 9 nm, průměrem dutiny 5 nm a hmotností 

240 kDa (Luo a kol. 2015). K výzkumným účelům se častěji používají maxiferritiny, které 

vytvoří dutou klec s vnější a vnitřní velikostí o průměru 12 a 8 nm, do níž lze umístit různé 

nízkomolekulární látky, například nanočástice, viz obr. 5 (Theil 2011). 

 

Obr. 5: Struktura apoferritinu. Na obrázku jsou znázorněné dva druhy ferittinů, které se 

liší svými vnějšími a vnitřními rozměry. Převzato a upraveno dle (Uchida a kol. 2010). 
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Použitím thioglykolové kyseliny nebo dithioničitanu lze připravit apoferritin redukčním 

rozpouštěcím procesem z ferritinu. Za přídavku některého z redukčních činidel se dialýza 

opakuje, dokud se nezíská dostatečně žlutý roztok apoferritinu (Theil 1987). 
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2. Cíl práce 

Cílem práce bylo minimalizovat množství ellipticinu, které se nespecificky váže k 

povrchu ellipticinu během pasivní enkapsulace, a tím docílit vyšší efektivity enkapsulace. 

Za tímto účelem byl použit jednak koňský rekombinantní apoferritin a dále pak lidský 

rekombinantní apoferritin tvořený z těžkých apoferritinových podjednotek s modifikovaným 

C-koncem kladně nabitými aminokyselinami. 

  



22 

 

3. Materiál a metody  

 

3.1. Chemikálie  

Lach-Ner (ČR): NaOH, HCl;  

Sigma, Aldrich (USA): ellipticin, DMSO, apoferritin (equine spleen, 50 mg/ml)  

Masarykova Univerzita, Brno: apoferritiny typu:  

Rk (rekombinantní protein založený na Fth, C-terminální aminokyselina nahrazena 

pozitivně nabitými aminokyselinami, 25 mg/ml, 66,82 mg/ml). 

  

3.2. Přístroje  

analytické váhy Discovery, Ohaus (Švýcarsko);  

centrifuga Centrifuge 5418, úhlový rotor, Eppendorf (Německo); 

filtrační mikrozkumavky Amicon Ultra-0,5, 3K 96pk, Millipore (Německo);  

sonikátor Ultrasonic Compact Cleaner Teson1 Tesla (Česká republika) 

spektrofotometr Tecan, infinitive M200 Pro (Švýcarsko). 
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3.3. Metody 

 

3.3.1. Příprava ApoElli z komerčního apoferritinu při hmotnostním 

poměru 10:1 

V poměru 10:1 byly vytvořeny vzorky o 4 různých množstvích apoferritinu ve vzorku, 

konkrétně o množstvích 1 mg, 0,75 mg, 0,5 mg, 0,25 mg. 

K roztoku ellipticinu o koncentraci 1 mg/ml byla přidána 1 M HCl v poměru 150:1 

(objem roztoku : objem přidané HCl). 

Ke každému vzorku obsahujícímu určité množství apoferritinu (zásobní roztok o 

koncentraci 50 mg/ml) bylo přidáno kyselé prostředí o pH 2,6-2,8. Inkubace apoferritinu 

v prostředí probíhala za neustálého třepání (450 RPM; laboratorní teplota; 15 minut). Poté 

byl přidán ellipticin a vzorky byly opět inkubovány (450 RPM; laboratorní teplota;                

15 minut). Množství jednotlivých složek ve vzorcích je vyjádřeno v tab. 1. 

 

 Tab. 1: Objemy komerčního apoferritinu, vodného prostředí a ellipticinu pro 

přípravu roztoků v hmotnostním poměru 10:1. 

 

 

 

 

 

 

 

Poté bylo pH roztoku zvýšeno pomocí 1 M NaOH na pH 9,5-10 a vzorky byly 

inkubovány za stejných podmínek (450 RPM; laboratorní teplot;15 minut). Poté byly 

centrifugovány (7500 g; 2,5 minut) a supernatanty byly přeneseny do filtračních 

mikrozkumavek o maximální propustnosti filtru 3kDa. Supernatanty byly centrifugovány 

pomocí centrifugy (15 000 g; 5 minut). Do mikrofiltračních zkumavek bylo přidáno 300 μl 

deionizované vody a vzorek byl opět centrifugován ze stejných podmínek. Následně bylo 

přidáno dalších 300 μl deionizované vody a vzorek byl ještě jednou centrifugován ze 

stejných podmínek. ApoElli zachycený ve filtru byl následně odebrán a bylo analyzováno 

množství navázaného (enkapsulovaného) ellipticinu. 

ckApo [mg/ na vzorek] VkApo [μl] VH2O - prostředí [μl] VElli [μl] 

1 20 200 100 

0,75 15 230 75 

0,5 10 260 50 

0,25 5 290 25 
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 V připravených vzorcích byla proměřena fluorescence ellipticinu při excitační vlnové 

délce 434 nm a emisní vlnové délce 541 nm. Ke vzorkům byl posléze pipetován 1 μl 1 M 

HCl a opět byla změřena fluorescence připravených vzorků za stejných podmínek. 

 

Za účelem stanovení množství ellipticinu ve vzorcích ze zásobního roztoku ellipticinu 

(1 mg/ml) byla připravena řada roztoků ellipticinu pro přípravu kalibrační křivky                   

viz tab. 2. 

 

 Tab. 2: Objemy ellipticinu a deionizované vody pro přípravu kalibračních roztoků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

cElli [mg/ml] VElli [μl] VH2O [μl] 

1 60 0 

0,8 48 12 

0,6 36 24 

0,4 24 36 

0,2 12 48 

0,1 6 54 

0,05 3 57 
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3.3.2. Příprava ApoElli z komerčního apoferritinu při hmotnostním 

poměru 2,5:1 

V poměru 2,5:1 byly vytvořeny vzorky o 4 různých množství apoferritinu ve vzorku, 

konkrétně o množstvích 0,25 mg, 0,1875 mg, 0,125 mg, 0,0625 mg. 

Vzorky byly připraveny analogickým způsobem jako vzorky při hmotnostním poměru 

10:1 (kap. 3.3.1). Objemy pro přípravu jednotlivých vzorků jsou uvedeny v tab. 3. 

 

Tab. 3: Objemy komerčního apoferritinu, vodného prostředí a ellipticinu pro přípravu 

roztoků v hmotnostním poměru 2,5:1. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Příprava ApoElli z rekombinantního apoferritinu při hmotnostním 

poměru 2,5:1 (kyselé prostředí) 

Vzorky rekombinantního apoferritinu (zásobní roztok 25 mg/ml) v poměru 2,5:1 byly 

připraveny analogickým způsobem jako vzorky s komerčním apoferritinem při daném 

poměru (kap. 3.3.2). Objemy pro přípravu jednotlivých vzorků jsou uvedeny v tab. 4. 

 

Tab. 4: Objemy rekombinantního apoferritinu, vodného prostředí a ellipticinu pro 

přípravu roztoků v hmotnostním poměru 2,5:1. 

 

 

 

 

 

 

 

ckApo [mg/na vzorek] VkApo [μl] VH2O - prostředí [μl] VElli [μl] 

0,25 5 215 100 

0,1875 3,75 241,25 75 

0,125 2,5 267,5 50 

0,0625 1,25 293,75 25 

crApo [mg/na vzorek] VrApo [μl] VH2O - prostředí [μl] VElli [μl] 

0,25 5 215 100 

0,1875 3,75 241,25 75 

0,125 2,5 267,5 50 

0,0625 1,25 293,75 25 
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3.3.4. Příprava ApoElli z rekombinantního apoferritinu při hmotnostním 

poměru 2,5:1 (v prostředí DMSO) 

Nejprve byl připraven zásobní roztok ellipticinu, který vznikl rozpouštěním 10 mg 

ellipticinu v 1 ml DMSO. 

Ke každému vzorku obsahujícímu určitý objem apoferritinu (zásobní roztok o 

koncentraci 66,82 mg/ml) ve vodě byl přidán ellipticin viz tab. 5. Následně bylo pomocí        

1 M HCl sníženo pH na hodnotu 2,6-2,8. Poté byly vzorky inkubovány (450 RPM; 

laboratorní teplota; 15 minut)  

 

 Tab. 5: Objemy rekombinantního apoferritinu, vodného prostředí a ellipticinu pro 

přípravu roztoků v hmotnostním poměru 2,5:1. 

 

 

 

 

 

 

 

Následně bylo pH roztoku zvýšeno pomocí 1 M NaOH na pH 11,5-12 a vzorky byly 

inkubovány za stejných podmínek (450 RPM; laboratorní teplota; 15 minut). Další postup 

je již analogický postupu v kapitole 3.3.1. 

Za účelem stanovení množství ellipticinu ve vzorcích byla ze zásobního roztoku 

ellipticinu (10 mg/ml v DMSO) připravena řada roztoků ellipticinu o koncentracích       

0,025-1 mg/ml. Způsob přípravy jednotlivých kalibračních roztoků popisuje tab. 6. 

 

Tab. 6: Objemy ellipticinu a deionizované vody pro přípravu kalibračních roztoků. 

 

 

 

 

 

 

crApo [mg/na vzorek] VrApo [μl] VH2O - prostředí [μl] VElli [μl] 

0,25 3,74 306,26 10 

0,1875 2,81 309,69 7,5 

0,125 1,87 313,13 5 

0,0625 0,94 316,56 2,5 

cElli [mg/ml] VElli [μl] VH2O [μl] 

1 6 54 

0,8 9,6 110,4 

0,6 3,6 56,4 

0,4-0,025 
Vytvořeny dvojkovou řadou 

z výchozího roztoku elli (0,8 mg/ml) 
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3.3.5. Příprava ApoElli z rekombinantního apoferritinu při hmotnostním 

poměru 5:1 

Nejprve byl připraven zásobní roztok ellipticinu, který vznikl rozpouštěním 10 mg 

ellipticinu v 1 ml DMSO. 

Ke každému vzorku obsahujícímu určitý objem apoferritinu (zásobního roztoku o 

koncentraci 66,82 mg/ml) ve vodě byl přidán ellipticin viz tab. 7. Následně bylo pomocí        

1 M HCl sníženo pH na hodnotu 2,6-2,8. Poté byly vzorky inkubovány (450 RPM; 

laboratorní teplota; 15 minut).  

 

Tab. 7: Objemy rekombinantního apoferritinu, vodného prostředí a ellipticinu pro 

přípravu roztoků v hmotnostním poměru 5:1. 

 

 

 

 

 

 

 

Následně bylo pH roztoku zvýšeno pomocí 1 M NaOH na pH 11,5-12 a vzorky byly 

inkubovány za stejných podmínek (450 RPM; laboratorní teplota; 15 minut). Další postup 

je již analogický postupu v kapitole 3.3.1. 

Za účelem stanovení množství ellipticinu ve vzorcích byla použita stejná kalibrační 

křivka jako při poměru 1:2,5. 

  

crApo [mg/na vzorek] VrApo [μl] VH2O - prostředí [μl] VElli [μl] 

0,25 7,48 302,52 10 

0,1875 5,62 306,88 7,5 

0,125 3,74 311,26 5 

0,0625 1,88 315,62 2,5 
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4. Výsledky 

Cílem práce bylo minimalizovat množství ellipticinu vázaného na povrch apoferritinu. 

Za tímto účelem byly použity 2 typy apoferritinů, a to komerční koňský apoferritin (dodaný 

společností Sigma) a lidský rekombinantní apoferritin s modifikovaným C-koncem získaný 

od spolupracovníků z Mendelovy univerzity v Brně. Úspěšnost enkapsulace byla studována 

pomocí fluorescence neenkapsulovaného ellipticinu při excitační vlnové délce 434 nm a 

emisní vlnové délce 541 nm. 

 

4.1. Enkapsulace ellipticinu do komerčního apoferritinu 

Pro zjištění množství enkapsulovaného ellipticinu byla zkonstruována kalibrační přímka 

znázorňující závislost fluorescence ellipticinu na jeho koncentraci (obr. 6). Rovnice 

kalibrační přímky byla následně použita ke stanovení množství ellipticinu navázaného na 

povrchu apoferritinu, respektive enkapsulovaného vevnitř. 

 

Obr. 6: Kalibrační přímka vyjadřující závislost fluorescence ellipticinu               

(excitační vlnová délka 434, emisní vlnová délka 541 nm) na jeho koncentraci. Data jsou 

průměry a směrodatné odchylky ze tří měření. 
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Enkapsulace ellipticinu do komerčního apoferritinu byla studována při dvou 

hmotnostních poměrech ellipticinu ku apoferritinu, konkrétně v poměrech 1:10 a 1:2,5. Při 

obou poměrech byly studovány 4 koncentrace. Ellipticin byl vložen do vodného roztoku 

spolu s komerčním apoferritinem o množství 1 mg; 0,75 mg; 0,5 mg a 0,25 mg při poměru 

1:10 a množstvích apoferritinu 0,25 mg; 0,1875 mg; 0,125 mg a 0,0625 mg při poměru 1:2,5. 

 

 Jak je patrné z obr. 7 s klesající koncentrací apoferritinu, respektive ellipticinu při 

zachování hmotnostního poměru 10:1 klesá celkové množství ellipticinu. S klesajícím 

celkovým množstvím klesá i množství ellipticinu vázaného k povrchu apoferritinu. Tento 

pokles však není tak výrazný. Množství při 0,25 mg je pouze 2x menší než při 1 mg. Zatímco 

v případě celkového ellipticinu je tento rozdíl 4násobný. To naznačuje nižší efektivitu 

enkapsulace. Množství enkapsulovaného ellipticinu můžeme totiž zjistit jako rozdíl mezi 

celkovým množstvím ellipticinu a množstvím ellipticinu navázaného na povrchu 

apoferritinu. Enkapsulované množství ellipticinu u vyšších koncentrací výrazně převyšuje 

oproti enkapsulovanému množství u koncentrací nižších. 

 

Obr. 7: Množství ellipticinu v komerčním apoferritinu při poměru 1:10. Data jsou 

průměry a směrodatné odchylky ze 6 měření.  
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Z obr. 8 je patrné, že s klesající koncentrací apoferritinu, respektive ellipticinu při 

zachování hmotnostního poměru 2,5:1 klesá celkové množství ellipticinu. Množství 

ellipticinu vázaného k povrchu je nejvyšší při nejvyšší použité koncentraci. Při nižších 

koncentracích je prakticky konstantní. Vzhledem k výraznému poklesu celkového ellipticinu 

to opět naznačuje nižší efektivitu enkapsulace při nižších koncentracích.  

 

Obr. 8: Množství ellipticinu v komerčním apoferritinu při poměru 1:2,5. Data jsou 

průměry a směrodatné odchylky ze 6 měření.  
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4.2. Enkapsulace ellipticinu do rekombinantního apoferritinu  

Pro zjištění množství enkapsulovaného ellipticinu byla sestrojena kalibrační přímka, 

která byla zkonstruována stejným způsobem jako pro ellipticin při enkapsulaci do 

komerčního apoferritinu viz kapitola 4.1.  

 

Enkapsulace ellipticinu do rekombinantního apoferritinu byla sledována při poměru 

ellipticinu ku apoferritinu 1:2,5. Při tomto poměru byly studovány 4 koncentrace. Ellipticin 

byl vložen do vodného roztoku spolu s rekombinantním apoferritinem o množství 0,25 mg; 

0, 1875 mg; 0,126 mg a 0,0625 mg. 

Jak je patrné z obr. 9 množství navázaného ellipticinu na povrch apoferritinu je při všech 

použitých množstvích (koncentracích) konstantní. S klesající koncentrací apoferritinu, 

respektive ellipticinu při zachování hmotnostního poměru 2,5:1 se celkové množství 

ellipticinu při třech ze čtyř testovaných koncentrací příliš nemění. Nejvyšší použité množství 

apoferritinu vykazuje oproti ostatním vzorkům dvojnásobný nárůst celkového ellipticinu. 

Ačkoliv celková množství ellipticinu v jednotlivých vzorcích korespondují s množstvími 

zjištěnými pro komerční apoferritin byl ve vzorcích pozorován vysrážený ellipticin. Z toho 

důvodu byla procedura přípravy pozměněna.  

 

Obr. 9: Množství ellipticinu v rekombinantním apoferritinu při poměru 1:2,5. Data 

jsou průměry a směrodatné odchylky ze 6 měření.  
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4.3. Enkapsulace ellipticinu do rekombinantního apoferritinu 

(modifikovaný postup) 

Pro zjištění množství enkapsulovaného ellipticinu připraveného podle postupu 

v kapitolách 3.3.4. a 3.3.5. byla zkonstruována kalibrační křivka znázorňující závislost 

fluorescence ellipticinu na jeho koncentraci (obr. 10). Rovnice kalibrační křivky byla 

následně použita ke stanovení množství ellipticinu navázaného na povrchu apoferritinu, 

respektive enkapsulovaného vevnitř. 

 

Obr. 10: Kalibrační křivka vyjadřující závislost fluorescence ellipticinu                 

(excitační vlnová délka 434, emisní vlnová délka 541 nm) na jeho koncentraci. Data jsou 

průměry a směrodatné odchylky ze tří měření. 
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Enkapsulace ellipticinu do rekombinantního apoferritinu byla studována při dvou 

poměrech ellipticinu ku apoferritinu, konkrétně v poměrech 1:2,5 a 1:5. Při obou poměrech 

byly pozorovány 4 koncentrace. Ellipticin byl vložen do vodného roztoku spolu 

s rekombinantním apoferritinem v poměru 1:2,5 o množství 0,25 mg; 0,1876 mg; 0,125 mg 

a 0,0625 mg a v poměru 1:5 o množství 0,5 mg; 0,365 mg; 0,25 mg; 0,125 mg. 

 

Na obr. 11 je znázorněno množství enkapsulovaného ellipticinu do rekombinantního 

apoferritinu v poměru 1:2,5. Množství navázaného ellipticinu na povrch molekuly ApoElli 

je velmi malé oproti množstvím v kapitolách 4.1 a 4.2. 

Množství enkapsulovaného ellipticinu zde značně klesá se snižujícím se množstvím 

ellipticinu, respektive apoferritinu. Je vidět, že množství enkapsulovaného ellipticinu je u 

vzorku o množství apoferritinu 0,1825 mg 3,5x větší než u vzorku s nejnižší hmotností 

apoferritinu, 0,0625 mg. Nejvyšší použité množství apoferritinu vykazuje oproti vzorku 

s nejnižší koncentrací osminásobný nárůst vázaného ellipticinu uvnitř i na povrchu 

apoferritinu. Efektivita enkapsulace tedy s vyššími koncentracemi při zachování 

hmotnostního poměrů 1:2,5 stoupá. 

 

Obr. 11: Množství ellipticinu v rekombinantním apoferritinu při poměru 1:2,5. Data 

jsou průměry a směrodatné odchylky ze 6 měření. 
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Na obr. 12 je znázorněno množství enkapsulovaného ellipticinu do rekombinantního 

apoferritinu v poměru 1:5. Množství navázaného ellipticinu na povrch molekuly ApoElli je 

obdobné jako při poměru 1:2,5 v kapitolách 4.1 a 4.2. 

Množství enkapsulovaného ellipticinu značně opět klesá se snižujícím se množstvím 

ellipticinu, respektive apoferritinu. Množství enkapsulovaného ellipticinu je u vzorku o 

hmotnosti 0,365 mg 3x větší než u vzorku s nejnižší hmotností ellipticinu, 0,125 mg. 

Celkové množství enkapsulovaného ellipticinu u vzorku o nejvyšší koncentraci je 7x vyšší 

oproti nejnižší koncentraci. Enkapsulované množství ellipticinu u vyšších koncentrací 

výrazně převyšuje oproti enkapsulovanému množství u koncentracích nižších. 

 

Obr. 12: Množství ellipticinu v rekombinantním apoferritinu při poměru 1:5. Data jsou 

průměry a směrodatné odchylky ze 6 měření.  
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5. Diskuze 

Existuje několik aspektů, která mohou omezit klinické použití ellipticinu. Klinická 

aplikace je omezena hydrofobitou a závažnými nepříznivými toxickými účinky. Jedna 

z možností, jak zmírnit tyto nepříznivé účinky, je enkapsulovat ellipticin do vhodného 

nanonosiče, který umožnuje cílené dodání do nádorové tkáně a současně se vyhýbá zdravým 

buňkám (Indra a kol. 2019).   

 

Cílem předkládané bakalářské práce byla minimalizace množství ellipticinu navázaného 

na povrch apoferritinu, a tím dosahovat efektivnější enkapsulace. 

 

Enkapsulací ellipticinu do nanotransportéru se ve své bakalářské práci zabýval                 

Bc. Marek Wilhelm, který zjistil, jakým způsobem lze vložit ellipticin do apoferritinu     

(Wilhelm 2018). 

Blíže se enkapsulací a jednotlivými poměry ellipticinu a apoferritinu ve své bakalářské 

práci zabývala Bc.Tereza Urbanová, která zjistila vázanost ellipticinu na povrch molekuly 

apoferritinu (Urbanová 2019). Pracovala s koňským apoferritinem složeným z těžkých a 

lehkých apoferritinových podjednotek; rekombinantním lidským H-Apo a H-Apo 

s C-terminální aminokyselinou nahrazenou pozitivně nabitými aminokyselinami (Rk) a se 

směsí koňského L-Apo a lidského H-Apo, přičemž používala poměr ellipticinu ku 

apoferritinu 1:10. 

 

Porovnáním hodnot z obr. 7 (str.29) s hodnotami získanými v bakalářské práci                  

T. Urbanové je zřetelné, že množství ellipticinu navázaného na povrchu jsou podobná. 

Celkové množství ellipticinu asociované s apoferritinem se však liší. Vyšší hodnoty získané 

v rámci vypracování předkládané práce svědčí o vyšší účinnosti enkapsulace. Při přípravě 

vodného prostředí byl pozměněn postup, což mohlo zapříčinit vyšší enkapsulaci ellipticinu 

do vnitřní dutiny komerčního apoferritinu. S klesajícím množství komerčního apoferritinu 

ve vzorku zároveň klesá výsledná hodnota enkapsulace ellipticinu v molekule. Je to 

zapříčiněno nižším obsahem apoferritinu ve vzorku. Ve své práci T. Urbanová pracovala 

nejen s koncentrací 1 mg komerčního apoferritinu ve vzorku, ale také s koncentrací 0,33 mg 

komerčního apoferritinu ve vzorku. S oběma koncentracemi bylo experimentováno 

v hmotnostním poměru ellipticinu ku apoferritinu 1:10. Podle použitých koncentrací 
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apoferritinu ve vzorku by výsledná enkapsulace ellipticinu, ve vzorku o koncentraci            

0,33 mg, měla být 3x nižší než výsledná enkapsulace ellipticinu ve vzorku o koncentraci          

1 mg apoferritinu ve vzorku. Výsledné hodnoty tomu ale neodpovídají. Jedním z možných 

vysvětlení je vysrážení ellipticinu ve vzorku, které vedlo ke snížené enkapsulaci ellipticinu 

do komerčního apoferritinu.  

 

Měření enkapsulace ellipticinu do komerčního apoferritinu o hmotnostním poměru 1:2,5 

obsahuje 3-4x nižší enkapsulované množství ellipticinu než v případě hmotnostního poměru 

1:10. Lze tedy konstatovat, že výsledná enkapsulace ellipticinu do komerčního apoferritinu 

se odvíjí od množství komerčního apoferritinu ve vzorku.  

 

V případě rekombinantního apoferritinu došlo bohužel na rozdíl od komerčního 

apoferritinu k tvorbě sraženiny. Přesto byla pozorována enkapsulace léčiva. Ta byla nejvyšší 

při nejvyšší použité koncentraci. Zbylé koncentrace vykazovaly přibližně stejnou efektivitu. 

Tyto výsledky se tak liší od výsledků získaných v bakalářské práci Terezy Urbanové, kde 

nebyla pozorovaná žádná enkapsulace (Urbanová 2019). Výsledné hodnoty 

enkapsulovaného ellipticinu do rekombinantního apoferritinu o hmotnostním poměru 1:10 

jsou nižší než množství ellipticinu navázané na povrchu molekuly. Lze tedy tvrdit, že 

ellipticin ve vzorku nebyl enkapsulován. Rozdíl v efektivitě enkapsulace může být dán 

rozdílnými poměry ellipticinu a apoferritinu, případně drobnými změnami v proceduře 

přípravy. Druhé možnosti by nasvědčovala skutečnost, že změnou postupu enkapsulace 

došlo k výraznému snížení množství vysráženého ellipticinu zároveň s velkým nárůstem 

efektivity enkapsulace. 

 

Díky pozměněnému postupu byla enkapsulace ellipticinu do rekombinantního 

apoferritinu o hmotnostním poměru 1:2,5 vyšší než při původním postupu s rekombinantním 

apoferritinem. Zároveň se velmi snížila navázanost ellipticinu na povrch apoferritinu. Lze 

se tedy domnívat, že úprava postupu zapříčinila menší vázanost ellipticinu na povrch 

rekombinantního apoferritinu a zvýšila enkapsulaci ellipticinu. Dále bylo provedeno ještě 

jedno měření při hmotnostním poměru ellipticinu a rekombinantního apoferritinu 1:5. Opět 

bylo na povrchu rekombinantního apoferritinu navázáno malé množství ellipticinu a 

enkapsulované množství ellipticinu se značně zvýšilo.  
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Lze tedy konstatovat, že při úpravě postupu je při práci s rekombinantním apoferritinem, 

navázané množství ellipticinu na povrchu výrazně nižší než u komerčního apoferritinu.  
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6. Závěr 

Výsledky měření vázanosti ellipticinu na povrch apoferritinu naznačují, že při pasivní 

enkapsulaci ellipticinu do apoferritinu dojde k nespecifické vazbě ellipticinu 

k apoferritinové podjednotce. Množství navázané na povrchu je ovšem možné 

minimalizovat pomocí nalezení správného hmotnostního poměru mezi oběma molekulami.  

Z výsledků předkládané práce plyne, že hodnoty enkapsulace ellipticinu u komerčního 

apoferritinu jsou při vyšším hmotnostním poměru 1:10 vyšší, ale se zvyšujícím se 

enkapsulovaným množstvím se zároveň zvyšuje vázanost ellipticinu na povrch 

apoferritinové podjednotky. Naopak u rekombinantního apoferritinu je vyšší efektivita 

enkapsulace a nižší vázanost ellipticinu k povrchu při hmotnostním poměru 1:2,5.  
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