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SEZNAM  ZKRATEK  

Ab protilátka 

AzaPc azaftalocyaniny 

ALA aminolevulinová kyselina 

AMD senilní makulární degenerace 

B1, B2, B3 barvivo s označením 1, 2, 3 

CMC kritická micelární koncentrace 

CRM cremofor 

DMFA dimetylformamid 

DOPC dioleoylfosfatidylcholin 

EGF epidermální růstový faktor 

EPR efekt zvýšené propustnosti a retence („enhanced permeation and 
retention effect“) 

Hp hematoporfyrin 

HpD hematoporfyrinový derivát 

ISC mezisystémová přeměna 

LDL plazmatické lipoproteiny o nízké hustotě 

LUVs velké unilamelární vezikuly (large unilamellar vesicles) 

LUVETs velké unilamelární vezikuly vzniklé extruzí (large unilamellar 
vesicles made by extrusion technique) 

MLVs multilamelární vezikuly (multilamellar vesicles) 

MoAb monoklonální protilátka 

PBS fosfátový pufr 

Pc ftalocyaniny 

PC fosfatidylcholin 

PDT fodynamická terapie 

PEG polyetylenglykol 

PS fotosenzitizér 

ROS reaktivní formy kyslíku 

SUVs malé unilamelární vezikuly (small unilamellar vesicles) 

THF tetrahydrofuran 

VP vnitřní přeměna 
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1. REŠERŠE 

1.1. ÚVOD 

Fotodynamická terapie (photodynamic therapy - PDT) je známa již více než sto let, 

teprve až v posledních letech se začala v praxi více uplatňovat. Původně se rozvinula 

jako jedna z možností nádorové terapie, ale své důležité místo nalezla i při léčbě jiných 

onemocnění (nenádorových). 

V současné době jsou intenzivně studovány nové možnosti fotochemoterapie 

nádorových onemocnění. Fotodynamická terapie je vedle základních léčebných postupů 

(chirurgie, chemoterapie, radioterapie a imunoterapie) další perspektivní metodou léčby 

nádorového onemocnění. Jde o fotochemoterapii, která představuje kombinované 

použití fotodynamicky aktivní látky (fotosenzitizéru) a světla za přítomnosti kyslíku.1 

PDT je možné využít i při léčbě dalších nezhoubných onemocnění (např. v oblasti 

kardiovaskulární, dermatologické i oftalmologické). Účinnost PDT závisí na selektivní 

kumulaci fotosenzitizéru v cílové nemocné tkáni následované ozářením tkáně světlem, 

jehož vlnová délka odpovídá absorpčnímu maximu fotosenzitizéru. Po ozáření dochází 

k produkci cytotoxických agens, jež nevratně ničí nádorové buňky. 

Po absorpci světla dochází ve fotosenzitizéru ke vzniku excitovaných stavů a 

k přesunu transformované energie na kyslík se vznikem singletového kyslíku, který je 

reaktivnější než základní molekulární stav. To vede k oxidaci membránových proteinů a 

lipidů, což se projevuje cytolýzou a destrukcí nádoru. Oxidativní poškození buněčných 

organel podporuje kombinaci biochemických, genetických a molekulárních změn, které 

mají na normální buňku destruktivní účinek. Výsledným terapeutickým efektem je 

nekróza současně s apoptózou nádorových buněk.2 

Tradiční protinádorová terapie zahrnující chirurgickou léčbu, ozařování a 

chemoterapii se již od počátku snaží docílit jemné rovnováhy mezi destrukcí 

tumorózních buněk a zachováním buněk zdravých. Ne vždy se podaří této rovnováhy 

dosáhnout, léčba je provázena řadou vedlejších účinků nebo nelze odstranit ložisko 

úplně.3 

Je tomu více jak 25 let, co byla fotodynamická terapie navržena jako vhodný 

prostředek k léčbě onkologických onemocnění, ale teprve nyní se tento přístup v 

klinické praxi více využívá. PDT má oproti chirurgii a radioterapii několik 
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potenciálních výhod: je poměrně neinvazivní, lze ji přesně zacílit, je možné podat 

opakované dávky bez limitujícího celkového počtu dávek (na rozdíl od radioterapie). 

Proces hojení nevede ke vzniku jizev anebo je zjizvení jen malé. PDT lze obvykle 

provádět ambulantně či za jednodenní hospitalizace, je pro pacienta pohodlná a nemá 

téměř vedlejší účinky. Značně již pokročilo i pochopení biologie PDT. Dnes jsou také 

běžně dostupná účinná, vhodná a nepříliš drahá zařízení k aplikaci světla. Rovněž jsou 

získávány užitečné výsledky z dobře kontrolovaných randomizovaných studií III. fáze 

klinického zkoušení, zvláště u léčby nemelanomových nádorů kůže a Barrettova jícnu, 

vyvíjejí a zdokonalují se lepší fotosenzitizující látky.4 
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1.2. HISTORIE  A  SOUČASNOST 

HISTORIE  

První léčebné využití světla sahá několik tisíc let zpět. Některá kožní onemocnění 

(např. psoriasis, vitiligo, rakovina), infekce rickettsiemi nebo některé psychózy byly 

právě tímto způsobem léčeny již ve starověkém Egyptě, Indii nebo Číně. Teprve až na 

přelomu století 19. a 20. se začala fototerapie více využívat. O její rozvoj se ve velké 

míře zasloužil dánský lékař Niels Finsen, který použitím ultrafialového světla léčil 

kožní formu tuberkulózy, za což získal v roce 1903 Nobelovu cenu.  

Egypťané používali perorálně podávané rostliny obsahující psoraleny a sluneční 

světlo k léčbě vitiliga, později ve 12. století také k léčbě leukodermy. Ale až od 

sedmdesátých let 20. století doznala léčba lupénky pomocí psoralenů aktivovaných 

UVA světlem (PUVA terapie) rozvoje. V současné době se používá PUVA též pro 

léčbu vitiliga a v imunoterapii. 

Vlastní fotodynamickou terapii lze považovat za podskupinu fotochemoterapie. 

Kromě světla a PS je další důležitou složkou účinku ještě kyslík, bez něhož by účinnost 

PDT byla téměř nulová. PDT pracuje na principu předání energie absorbované 

fotosenzitizérem molekulárnímu kyslíku, z něhož vytváří reaktivní formy kyslíku 

(reactive oxygen species - ROS) jako např. volné radikály a singletový kyslík. ROS 

následně napadají okolní biomolekuly, dochází k jejich oxidaci a porušení funkcí 

v buňce, což vede ke smrti buňky takto zasažené (Obr. 1). 

Obr. 1: Zjednodušený mechanismus PDT  

Buněčná smrt indukovaná interakcí světla a chemikálie je známa více než 100 let. 

Fotodynamické reakce byly poprvé systematicky studovány v roce 1900 Oskarem 

světlo Fotosenzitizér 
(základní stav) 

Fotosenzitizér 
(excitovaný stav) 

Tkáňový 
kyslík 

Buněčná 
toxicita 

ROS 
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Raabem na kulturách prvoků rodu Paramecium. Kombinace akridinu a světla měla na 

protozoa letální efekt. Von Tappeiner prokázal závislost těchto procesů na kyslíku a 

v roce 1903 publikoval první klinické zkušenosti s užitím eosinu a světla v léčbě 

kožních nádorů. Poprvé také použil v roce 1907 výraz „fotodynamický efekt“.3 

V polovině 50. let minulého století Richard Lipson a kol. syntetizovali 

hematoporfyrinové deriváty (Photofrin® I, HpD) za účelem zlepšení jejich akumulace 

v nádorové tkáni a následně k využití PS jako fluorescenčního markeru pro detekci 

tumorů v nádorové diagnostice. V 70. letech provedl Dougherty rozsáhlejší 

preklinickou studii s 25 pacienty s celkem 113 primárními i sekundárními nádory kůže. 

V 111 případech léčených nádorů se docílilo částečné nebo úplné nekrózy nádorových 

buněk.5 Výsledky doložily, že HpD a světlo z červené oblasti světelného spektra mohou 

selektivně ničit nádorové buňky bez poškození zdravé tkáně.6  

SOUČASNOST 

Photofrin® II, čištěný hematoporfyrinový derivát (HpD), je stále nejběžněji 

používaným PS. Tato látka se řadí k první generaci fotosenzitizérů, jež má celou řadu 

nevýhod. Jsou to směsi těžko separovatelných, částečně neidentifikovaných oligomerů 

porfyrinů. Vzhledem k jejich nízkému extinkčnímu koeficientu je zapotřebí velkého 

množství PS k dosažení uspokojivé fotodynamické reakce. Jejich absorpční maxima se 

pohybují v relativně krátkých vlnových délkách (630 nm), to zapříčiňuje malou 

propustnost světla tkáněmi. Pomalá eliminace z těla vede k jejich ukládání v kůži a k 

dlouhodobé kožní fotosenzitivitě dokonce až 6-8 týdnů po PDT léčbě. Léčený se nesmí 

během této doby vystavovat slunečnímu světlu, aby nedošlo k prudké vážné 

erytematózní reakci, což je pro pacienty velice omezující.5 Photofrin® II tedy nepatří 

mezi ideální fotosenzitizéry, proto se hledaly látky s výhodnějšími vlastnostmi z 

hlediska farmakokinetiky i farmakodynamiky. Tak postupně vznikaly látky vyšších 

generací.3 

Do dalších generací fotodynamicky aktivních látek spadají novější sloučeniny již 

dobře chemicky identifikovatelné. Jsou to porfyrinové deriváty, ftalocyaniny, 

naftalocyaniny, chloriny a bakteriochloriny založené na struktuře tetrapyrrolových 

makrocyklů. Vykazují výrazný absorpční pík v rozmezí vlnových délek 650-800 nm, při 

kterých světlo více proniká do tkáně. Navíc mají větší selektivitu k nemocným tkáním a 

rychleji se eliminují z těla ven, což omezuje výskyt vedlejších účinků.5 
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Mnoho fotosenzitizérů má povahu lipofilních látek. Vzhledem k jejich minimální 

rozpustnosti ve vodě nelze pak často využít cestu intravenózního podání do organismu. 

Proto bylo nezbytné vyvinout vhodné „dopravní systémy“ - např. olejové disperze, 

liposomy, polymerní částice (nano a mikročástice) nebo konjugáty PS s hydrofilním 

polymerem. Pro zdokonalení specifického příjmu cílovou tkání a zlepšení PDT 

účinnosti se v nedávných letech zkoumaly a vyvíjely další možnosti: např. komplexy PS 

se sérovými lipoproteiny, PS konjugované se specifickými monoklonálními 

protilátkami nebo specifické „tumor-vyhledávající“ molekuly. 

Ideální systém by měl umožnit selektivní akumulaci fotosenzitizéru v nemocné tkáni 

a dodání potřebné terapeutické koncentrace do cílového místa s minimální nebo žádnou 

kumulací v ostatních buňkách. Přenašeč má být schopen transportovat PS bez ztráty či 

změny jeho aktivity. Systém by měl být biodegradabilní s malou nebo žádnou negativní 

imunitní odpovědí. 

Další rozvoj PDT je zaměřen na nové účinné PS s absorpcí v dalekém červeném a 

blízkém infračerveném spektru, které vykazují minimální kožní fototoxicitu. K posílení 

vývoje nových látek a lepšímu porozumění jejich farmakokinetiky a biodistribuce je 

potřeba objevovat cíleně specifické fotosenzitizéry (tzv. „targeting“). 
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1.3. PRINCIP  PDT 

MECHANISMUS PDT 

Základní mechanismus fotodynamické terapie zahrnuje tři základní složky. První je 

fotosenzitizér - světlo absorbující molekula, která se aktivuje druhým elementem - 

světlem odpovídající vlnové délky. Třetí složkou je molekulární kyslík, jemuž 

excitovaný PS předává energii. Molekulární kyslík je využíván v průběhu fotochemické 

reakce k vytvoření reaktivních forem kyslíku (zejména singletového kyslíku) - 

cytotoxických agens, které následně zničí neoplastickou tkáň. Tyto agens napadají 

okolní biomolekuly, porušují jejich biologickou funkci a v konečném důsledku vedou 

ke smrti buňky. Definitivní zničení nádoru není přičítáno pouze přímému efektu na 

zničení buněk, svou úlohu hraje i indukovaný cévní uzávěr v ozářené oblasti vedoucí 

k nedostatku živin a kyslíku. V neposlední řadě k celé věci přispívá i aktivace imunitní 

odpovědi organismu.3, 7  

Vlnová délka světla aktivujícího PS je pro použití v PDT velice důležitá. Světlo o 

nižších vlnových délkách proniká živými tkáněmi jen do hloubky několika milimetrů, 

přitom zasažená oblast je velice malá a dochází k pohlcování světla endogenními 

chromofory (např. hemoglobinem). Jak již bylo zmíněno, původně do terapie zavedený 

HpD - např. Photofrin® má velice nízkou maximální vlnovou délku vhodnou pro 

aktivaci (630 nm). Optimální rozpětí vlnových délek se pohybuje v oblasti 680-800 nm. 

Nad 800 nm má záření nízkou energii a již nemusí dostačovat k účinné aktivaci PS.3 

Fotosenzitizér se obvykle podává intravenózně a rychle se distribuuje do tělesných 

tkání. Asi za 48-72 hod po podání mohou fotosenzitizující látky dosáhnout znatelně 

vyšší koncentrace v tumorózní tkáni než v okolní zdravé tkáni. Ačkoliv přesný 

mechanismus selektivního vychytávání PS není dosud zcela pochopen, lze tento proces 

částečně objasnit. Je pravděpodobné, že důvod tkví v abnormální fyziologii samotného 

nádoru, jako je např. nedostatečná lymfatická drenáž, zvýšená fagocytóza, větší 

propustnost cévní stěny v nádorové tkáni, kyselejší pH v oblasti nádoru. K selektivnímu 

vychytávání PS také přispívá zvýšené množství receptorů pro LDL (low-density 

lipoproteiny) na buněčné membráně, které jsou schopny PS navázat a v neposlední řadě 

i abnormální složení stroma nádorové tkáně.4 

Selektivně absorbovaný PS je následně ozářen světlem odpovídající vlnové délky, 

čímž se excituje do vyššího energetického stavu (PS٭), což vede k produkci 
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cytotoxických agens a nekróze tumoru. Tento mechanismus lze popsat následujícím 

schématem: 

PS → PS٭ → Cytotoxické agens → Biologické poškození → Buněčná smrt 

Obecně je mechanismus PDT založen na fotofyzikálních a fotochemických 

vlastnostech fotosenzitizéru, jeho schopnosti produkovat cytotoxická agens, která 

následně působením na exponovanou buňku vyvolávají biologickou odpověď.7 

FOTOFYZIKÁLNÍ ZÁKLAD PDT 

PDT je závislá na přítomnosti molekulárního kyslíku. Předpokládá se, že singletový 

kyslík tvořený v průběhu fotosenzitizace z molekulárního tripletového kyslíku je 

hlavním toxickým agens působícím v průběhu PDT. Modifikovaný Jablonského 

diagram typického fotosenzitizéru vysvětluje princip fotofyzikálního procesu (Obr. 2).8 

Základní stav fotosenzitizéru má dva elektrony s opačným spinem (známý jako 

singletový stav) v molekulovém orbitalu s nízkou energií. Po absorpci světla je jen 

jeden ze dvou elektronů excitován do orbitalu s vyšší energií a PS přechází ze 

základního singletového stavu (1PS) do velice krátce trvajícího (v jednotkách 

nanosekund) excitovaného singletového stavu 1PS٭. Tento stav pravděpodobně jen 

zanedbatelně ovlivňuje fotodynamickou aktivitu PS, neboť trvá velice krátce na to, aby 

umožnil efektivní interakci s okolním prostředím. Z této energetické hladiny se může 

PS uvolnit několika způsoby, a to jak procesy radiačními (emisí světla - fluorescencí), 

tak i neradiačními (vnitřní přeměnou (VP)). V případě vnitřní přeměny dojde k uvolnění 

energie ve formě tepla v důsledku srážek PS s molekulami rozpouštědla. Je možné, že je 

tento děj také důležitý při vlastním účinku na buňky. Většina PS jsou fluorescentní, což 

dovoluje stanovit množství PS v buňkách nebo tkáních a umožňuje sledovat přímo in 

vivo farmakokinetické děje a distribuci PS u pacientů i živých zvířat. 

Velký význam pro PDT představuje proces přeměny excitovaného fotosenzitizéru 

tzv. mezisystémovou přeměnou („intersystem crossing“ - ISC). Procesem ISC se PS 

dostává do relativně dlouho trvajícího (řádově mikrosekundy) excitovaného 

tripletového stavu 3PS٭. Při ISC dochází k inverzi spinu jednoho elektronu, je to 

„spinem-zakázaný“ proces, elektrony získávají totožný spin. Každá taková 

„nepovolená“ cesta je méně preferovaná než cesta „povolená“, ale dobrý PS prochází 

„nepovolenou“ ISC cestou s vysokou pravděpodobností, to je podstatné pro vlastní 

fotodynamickou aktivitu.3, 9 
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Obr. 2: Mechanismus PDT cytotoxicity (fotofyzikální reakce znázorněná upraveným 
Jablonského diagramem), kde AB je absorpce světla, VP je vnitřní přeměna a ISC 
je „intersystem crossing“. 

Z tripletového stavu se fotosenzitizér může uvolnit několika způsoby. Vyzářením 

fotonu ve formě fosforescence (tzv. triplet-singlet emise) anebo dalšími cestami již bez 

vyzařování (spinovou výměnou s jinou molekulou v tripletovém stavu), což reprezentují 

dva procesy, které jsou již vlastním základem PDT. Lze je rozdělit na fotoproces typu I 

a II. Oba fotoprocesy se objevují současně a poměr mezi nimi je dán povahou použitého 

PS, koncentrací substrátu a kyslíku ve tkáni. Všeobecně se přijímá, že fotoproces typu II 

je zvláště odpovědný za vlastní fotodynamický účinek, neboť právě při něm vzniká 

singletový kyslík.3 

FOTOCHEMICKÝ ZÁKLAD PDT 

Excitovaný tripletový stav (3PS٭) může podstoupit dva druhy následujících reakcí: 

Fotoproces Typu I  

Fotosenzitizér v excitovaném stavu může přímo reagovat se substrátem (buněčnou 

membránou nebo molekulou), rozpouštědlem nebo jiným fotosenzitizérem. Dochází 

k transferu protonu či elektronu na radikálovou formu iontu (příslušný radikálový anion 

nebo kation). Tyto radikály jsou velmi reaktivní a mohou dále reagovat s molekulárním 

 kyslíkem a vytvořit reaktivní druhy kyslíku, jako je např. superoxidový anion nebo 

způsobit neopravitelné poškození. Tyto reakce způsobují oxidativní poškození a mohou 

eventuálně vést k cytotoxickému efektu pozorovanému v průběhu PDT.3, 9 
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K fotoprocesu typu I dochází především za podmínek snížené koncentrace kyslíku. 

Za úplné anoxie reaguje excitovaný fotosenzitizér (PS٭) přímo s okolním biologickým 

substrátem (X), dojde k přenosu elektronu za vzniku oxidovaného substrátu (X+) a 

redukovaného fotosenzitizéru (PS). Ten může za hypoxie dále reagovat s kyslíkem za 

vzniku superoxidového anionu (O2•), který poskytuje reaktivní hydroxidový radikál 

(HO•) a právě ten se dále významně účastní oxidačních procesů na biomolekulách. 

PS٭ + X → PS + X+ 

PS + O2 → PS + O2• 

Může také dojít k přenosu elektronu již v prvním kroku, kdy se vytvoří radikál 

z biologického substrátu (X•) nebo okolního rozpouštědla. Radikály pak reagují přímo 

s kyslíkem za tvorby např. superoxidového anionu (O2•) anebo přímo zafixují změnu v 

biologické molekule její oxidací (XO).3 

Superoxidový anion (O2•) není příliš reaktivní v biologických systémech a sám o 

sobě nezpůsobuje velké oxidační poškození. Může však zreagovat sám se sebou, pak 

vzniknou molekuly peroxidu vodíku a kyslíku reakcí označovanou jako „dismutace“, 

kterou katalyzuje enzym superoxid-dismutáza (SOD). Peroxid vodíku hraje důležitou 

roli v biologických systémech, přes buněčné membrány prochází rychle, ale nemůže být 

eliminován z těla buňky ven. H2O2 je potřebný pro funkci mnoha enzymů, které jsou 

stejně jako kyslík nepostradatelné pro správné fungování životních dějů. Superoxidový 

anion je důležitý také k produkci vysoce reaktivního hydroxidového radikálu (HO•). 

V tomto ději vystupuje superoxidový anion jako redukční nikoliv oxidační činidlo, 

neboť poskytuje jeden elektron k redukci kovových iontů (např. Fe3+), které katalyzují 

přeměnu H2O2 na hydroxidový radikál. Tato reakce byla pojmenována jako Fentonova 

reakce, byla objevena před více než sto lety. Uplatní se hojně v biologických systémech, 

protože řada buněk obsahuje železo, měď nebo jiné kovové prvky, které katalyzují tuto 

reakci. Redukované ionty (např. Fe2+) se pak účastní reakce, při níž se štěpí vazba O–O 

v molekule peroxidu vodíku a vzniká hydroxidový radikál (HO•) a hydroxidový iont 

(HO). 

Stejně jako peroxid vodíku tak i HO• snadno přechází přes buněčné membrány a 

způsobuje díky své vysoké reaktivitě další oxidativní změny. Reaguje s organickými 

substráty (R) za tvorby dalších reaktivních radikálů. Ty mohou reagovat i s molekulou 

kyslíku v základním stavu za vzniku dalšího opět vysoce reaktivního peroxidového 

radikálu (ROO•), který reaguje s dalšími molekulami organického substrátu v následné 
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řetězové reakci. Tento typ řetězové reakce je obvyklý u oxidačního poškození mastných 

kyselin a ostatních lipidů a to vysvětluje, proč radikály jako hydroxidový radikál můžou 

způsobit takové rozsáhlé poškození.9 

Fotoproces Typu II  

Tento fotoproces převažuje především při vyšších koncentracích kyslíku ve tkáni. 

PS v tripletovém stavu předá svou energii přímo molekulárnímu kyslíku (v základním 

tripletovém stavu), což vede k vytvoření excitovaného stavu kyslíku známého jako 

singletový kyslík (1O2٭). Vzniku silně reaktivní formy kyslíku předchází inverze spinu 

jednoho z jeho vnějších elektronů. Díky své vysoké reaktivitě může singletový kyslík 

reagovat s velkým množstvím biologických substrátů, způsobovat oxidativní poškození 

a buněčnou smrt.7 

Obr. 3: Detailnější zobrazení přenosu energie u fotoprocesu typu II 

Singletový kyslík je velmi reaktivní agens, jehož životnost se liší podle prostředí, ve 

kterém se nachází. Ve vodě se pohybuje okolo 2-4 µs, v lipidech 50-100 µs, kdežto 

v biologickém prostředí jen okolo 0,04-0,6 µs. Získané hodnoty doby existence 

singletového kyslíku v biologickém prostředí se značně liší z důvodu jeho obtížné 

detekce. Přesto se předpokládá, že 1O2 není schopen pronikat hlouběji než jen přibližně 

na šířku buněčné lipidové membrány. Z toho vyplývá, že přímým účinkem PDT jsou 

usmrceny jen buňky obsahující PS, což je žádoucí. Díky selektivní kumulaci PS 

v nemocné tkáni a jejímu pozdějšímu ozáření je umožněn přesný a lokalizovaný zásah. 
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Reaktivní singletový kyslík je tedy to skutečné cytotoxické agens, neboť rychle 

reaguje s okolními buněčnými komponenty, především s molekulami přítomnými v 

membránách, cholesterolem, nenasycenými mastnými kyselinami a DNA. Terčem jsou 

i aminokyselinové zbytky v proteinech a to především aminokyseliny cystein, 

methionin, tyrozin, histidin a tryptofan. Singletový kyslík reaguje s biologickým 

substrátem několika způsoby, např. oxidací nebo cykloadicí (Obr. 4). Všechny tyto 

reakce razantně poškozují biologické procesy.3 

C8H17

OH

C8H17

OH
OOH  

   Cholesterol 

 

  

NH

NHR

CO2R

O

O
NH

NHR

CO2R

 

   Tryptofan 

Obr. 4: Oxidační degradace 

V PDT je singletový kyslík hlavním a limitujícím faktorem, je zodpovědný za 

ireverzibilní poškození různých buněčných membrán včetně plasmy, mitochondrií, 

lyzosomů, modifikaci proteinů i jaderné membrány. 
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1.4. SVĚTLO V PDT 

U PDT lze zacílení (targeting) a selektivity dosáhnout pomocí několika faktorů. 

Prvním z nich je způsob přívodu světla. S využitím moderních systémů s optickým 

vláknem a různých druhů endoskopie lze světlo přesně zacílit na téměř jakoukoliv část 

těla. Singletový kyslík produkovaný aktivací fotosenzitizéru má velmi krátkou životnost 

a je deaktivován dříve, než by mohl uniknout z buňky, v níž byl vytvořen. I tento fakt 

přispívá k targetingu.4 

Dnes již můžeme lépe porozumět tomu, jak se světlo chová v lidské tkáni, čímž se 

zabývá obor označovaný jako tkáňová optika. Díky jejím poznatkům lze dokonaleji 

léčit, plánovat a předvídat, jak se bude světlo šířit uvnitř tkáně nebo orgánu, pak ovlivnit 

co nejoptimálněji klinický výsledek. Světlo je buď rozptýleno nebo absorbováno, když 

vstupuje do tkáně a rozsah obou jevů závisí na typu tkáně i vlnové délce světla. 

Biologické tkáně jsou nehomogenní kvůli přítomným mikroskopickým částicím 

(makromolekulám, buněčným organelám, organizovaným buněčným strukturám, 

vmezeřeným vrstvám atd.), což způsobuje rozptyl světla. Vícenásobný rozptyl uvnitř 

tkáně vede ke ztrátě orientace paprsku a tím ke snížená jeho intenzity v požadovaném 

směru. Absorpci zapříčiňují převážně endogenní chromofory jako jsou hemoglobin, 

myoglobin a cytochromy.9 

Průměrná účinná hloubka průniku do tkáně okolo 1-3 mm je u 630 nm, což je 

vlnová délka užívaná pro klinické léčení s Photofrinem®, zatímco u vlnové délky 

700-850 nm je průnik přibližně dvojnásobný.9 Z toho vyplývá, že světlo delší vlnové 

délky penetruje hlouběji v ozářené tkáni. Proto by ideální fotosenzitizér měl být látkou, 

která absorbuje světlo vlnových délek blízkých infračervené oblasti spektra. 

Jedním z hlavních aspektů PDT je pojetí tzv. dvojí selektivity. Poškození zdravé 

tkáně je minimalizováno vzrůstající selektivní kumulací fotosenzitizéru v nádoru nebo v 

dalších nemocných tkáních, také ozářením jen vytyčené omezené oblasti. Přesto s sebou 

PDT nese některé nežádoucí vedlejší účinky, např. dlouhodobou kožní fotosenzitivitu, 

občasné systémové a metabolické poruchy nebo nepřiměřeně velkou tkáňovou destrukci 

léčeného místa. Doufejme, že hlubší pochopení PDT bude minimalizovat poměr 

riziko/užitek léčby a rozšíří se aplikovatelnost PDT nejen na vážná onemocnění.9 
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1.5. FOTOSENZITIZÉR 

Fotosenzitizéry jsou látky schopné absorbovat světlo specifické vlnové délky a 

přetvářet jej na užitečnou energii. Klíčovým předpokladem jakéhokoliv PS je jeho 

schopnost preferenční kumulace v nemocné tkáni s následnou produkcí cytotoxických 

agens a indukcí požadovaných biologických efektů. Většina fotosenzitizérů dnes 

používaných nebo testovaných v PDT vychází z porfyrinového cyklu. Dosud 

nejrozšířenější a nejpoužívanější PS je Photofrin®, ale z důvodu výskytu velkého počtu 

nežádoucích účinků a vlastností se výzkum zaměřil na nové typy PS. 

Postupem času se třídily a formulovaly určité vlastnosti ideálního PS. Žádnou 

z dosud známých a používaných látek nemůžeme považovat za ideální. Přesto se 

novější látky alespoň tomuto ideálnímu PS v mnohém přibližují.1  

VLASTNOSTI IDEÁLNÍHO FOTOSENZITIZÉRU 1, 9 

• Chemická čistota se známým konstantním složením a stabilitou – u dřívějších 

látek byl problém, neboť se jednalo o směsi špatně separovatelných mono-, di- a 

oligomerů (např. u derivatizovaného hematoporfyrinu). Novější látky jsou již 

obvykle lépe charakterizovatelné. 

• Optimální spektrální vlastnosti – silná absorpce v červené oblasti viditelného 

spektra (650-800 nm), kde je penetrační schopnost světla maximální a přitom 

má dostačující energii pro účinnou excitaci PS. Světlo nižších vlnových délek 

méně proniká do tkáně, zvyšuje se také pravděpodobnost výskytu kožní 

fotosenzitivity. 

• Minimální toxicita ve tmě – PS má být toxický jen po ozáření světlem 

odpovídající vlnové délky vedoucí k aktivaci PS. 

• Vyhovující fotochemické vlastnosti – má být produkováno velké množství 

tripletového stavu PS, který má mít tak dlouhé trvání, aby došlo k dostatečné 

produkci singletového kyslíku. 

• Ideální rozpustnost ve vodě nebo ve směsi vodných rozpouštědel. PS by neměl 

nadměrně agregovat v biologickém prostředí, protože se tím snižuje jeho 

fotochemická účinnost. 

• Selektivní kumulace PS v nádorové tkáni. 
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• Rychlá eliminace z těla pacienta – je žádoucí, aby zbylý PS nezůstával dlouho 

v krvi a nezpůsobil systémovou toxicitu. Pokud je PS eliminován do jednoho 

dne po léčbě, nehrozí problém dlouhodobé kožní fotosenzitivity a pacient se 

nemusí chránit před světlem. 

• Snadná příprava – syntéza PS by měla být relativně snadná popř. fotosenzitivní 

látky jednoduše modifikovatelné (záměny postranních řetězců). 

• Cenová dostupnost a snadná aplikace do průmyslové výroby. 

• Fluorescence PS pro možnost vizuální kontroly. 

 

KLASIFIKACE FOTOSENZITIVNÍCH LÁTEK  

Většina fotosenzitizérů užívaná v klinické nebo experimentální praxi je odvozena z 

tetrapyrrolového aromatického jádra obsaženého v  mnoha přirozeně se vyskytujících 

pigmentech (hemu, chlorofylu, bakteriochlorofylu). Tetrapyrroly mají relativně silný 

absorpční pás v oblasti kolem 400 nm, známý jako Soretův pás a sadu postupně se 

snižujících absorpčních pásů ve směru do červené oblasti spektra nazývané Q-pásy. 

Tetrapyrrolové jádro často obsahuje koordinovaný atom kovu a zjistilo se, že pouze 

diamagnetické kovy (Zn, Mg, Pd, In, Sn, Lu) umožní tetrapyrrolu zachovat si svou 

fotosenzitivní schopnost, zatímco paramagnetické kovy (Fe, Cu, Gd) to neumožňují.9 

Všechny dosud známé fotosenzitizéry dělíme podle vlastností a typických 

charakteristik do několika generací. 

První generace 

Do této generace patří hematoporfyrinové deriváty - HpD (porfimer sodný, 

Photofrin®), případně i deriváty protoporfyrinu IX.1 Protoporfyrin IX je silný 

fotosenzitizér, je bezprostředním prekurzorem hemu, který již PS není.4  

Přirozeně se vyskytující porfyriny  jsou plně konjugované (neredukované) 

tetrapyrroly, liší se počtem a typem bočních řetězců, obzvláště karboxylových skupin: 

protoporfyrin má dvě, koproporfyrin čtyři, uroporfyrin osm. Porfyriny vykazují 

absorpční pás v dlouhovlnné oblasti okolo 630 nm, který mívá malou intenzitu.9 
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HpD jsou směsi dimerů a oligomerů (s jednotkami pospojovanými éterovými nebo 

esterovými vazbami) připravené z hematoporfyrinu izolovaného z hemu (barevná část 

červeného krevního barviva hemoglobinu).1 

NNH

N NH
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NNH

N NH

OH

CH2CH2COOH

OH

HOOCH2CH2C

Protoporfyrin IX Hematoporfyrin  

Obr. 5: Struktury přírodních porfyrinů 

Směs dimerů a oligomerů se po částečném vyčištění stala základem Photofrinu®, 

který byl poprvé v roce 1993 v Kanadě zaveden do praxe jako první látka v PDT k léčbě 

rakoviny močového měchýře.1 Má řadu výhodných vlastností - efektivně zničí nádor, je 

netoxická za nepřítomnosti světla, jednoduše vytvoří ve vodě rozpustnou formu pro 

intravenózní podání.4 

Photofrin®má však i řadu nežádoucích vlastností. Nejen vlnová délka (630 nm) 

vhodná pro aktivaci je velmi nízká, ale nízký je i extinkční koeficient při tomto 

maximu, proto je třeba podat vysokou dávku PS i světla. Je složitou směsí, i po 

vyčištění se skládá asi z 60 látek, proto je obtížné charakterizovat jeho přesné složení.1 

Photofrin® není příliš selektivně vychytáván v nádoru, kumuluje se v játrech, ledvinách, 

slezině a hlavně v kůži10. Jeho vysoké koncentrace v kůži lze detekovat po dobu až 6 

týdnů, což způsobuje vleklou kožní fotosenzitivitu. Další nevýhodu představuje také 

dlouhá prodleva (48-72 hod) mezi podáním látky a ozářením.4 

Přes všechny zmíněné nevýhodné vlastnosti zůstává Photofrin® nejrozšířenějším a 

nejběžnějším fotosenzitizérem. Látka je určena k terapii tumorů v časném i pokročilém 

stádiu rakoviny plic, povrchového nádoru žaludku, jícnového adenokarcinomu, 

rakoviny děložního čípku, močového měchýře, ale i dalších nerakovinových 

onemocnění (psoriáza).1, 4 
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Druhá generace 

Látky spadající do druhé generace můžeme již snadněji charakterizovat, neboť jsou 

na rozdíl od látek první generace chemicky jednotné. Jejich absorpční maximum se 

posouvá k vyšším vlnovým délkám (650-800 nm). Světlo, které tyto PS aktivuje, 

proniká hlouběji do tkáně. Jsou také podstatně selektivnější, což umožňuje zvýšení 

efektivity PDT.  

Zástupci této generace patří do skupiny porfyrin ů a jim příbuzných chlorinů a 

bakteriochlorin ů. Dále jsou to benzoporfyrinové driváty, ftalocyaniny, 

naftalocyaniny, texafyriny , porfyceny a další.1 

Na rozdíl od porfyrinů mají chloriny v makrocyklickém tetrapyrrolovém kruhu o 

jednu konjugovanou vazbu méně. To znamená, že se absorpční pás v dlouhovlnné 

oblasti posouvá k hodnotám 650-690 nm a zvyšuje svou intenzitu. Oba tyto faktory jsou 

pro PDT žádoucí. Bakteriochloriny mají již o dvě konjugované vazby 

v makrocyklickém systému méně, než je tomu u porfyrinů. Absorpční pás mají 

posunutý ještě dále do červené oblasti spektra. 9 

Verteporfin je benzoporfyrinový derivát registrovaný pod obchodním názvem 

VisudyneTM. Je to velmi užitečný lék v oftalmologii, byl vyvinutý pro léčbu senilní 

makulární degenerace (AMD). 

Temoporfin je zástupcem skupiny chlorinů, nemá absorpční maximum příliš 

posunuto k červené oblasti (652 nm). Je však velmi aktivním fotosenzitizérem, asi 

100krát účinnějším než Photofrin®, v porovnání s ním léčba vyžaduje mnohem nižší 

dávky PS i světla. 
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Obr. 6: Struktury verteporfinu a temoporfinu 
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Rostaporfin – patří do skupiny metalochlorinů, uprostřed jádra má chelatovaný 

kation cínu. Přestože má silné absorpční maximum (při 660 nm), pro účinnou terapii 

jsou potřebné vysoké dávky světla (srovnatelné s Photofrinem®). Kožní fotosenzitivita 

přetrvává po dobu asi 10-14 dnů po podání.11  

Talaporfin je syntetický chlorin, který vykazuje silnou absorpci při vyšších vlnových 

délkách (664 nm). Z tkání se rychle vylučuje (podobně jako verteporfin), proto musí 

k ozáření dojít asi po 4 hodinách po intravenózním podání.12  

 

Obr. 7: Struktury rostaporfinu a talaporfinu 

Photoclor patří do skupiny chlorinů, přesněji jde o derivát feoforbidu-a. Analogy 

feoforbidu jsou obecně aktivnější než podobné látky ze skupiny chlorinů-e6 (např. 

talaporfin). Photoclor je vysoce selektivní k nádorové tkáni současně s nižší 

fototoxicitou než Photofrin®.1 

 

Obr. 8: Struktura photocloru 
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Další široce studovanou skupinou jsou ftalocyaniny (Pc) a jim příbuzná méně 

rozsáhlá skupina látek - naftalocyaniny. Jejich obvykle silný absorpční pás nalezneme 

ve vlnových délkách přesahujících 650 nm. Když vezmeme v úvahu strukturu 

obohacenou o čtyři benzeny popřípadě naftaleny, je zřejmé, že právě ty zapříčiňují 

problémy s rozpustností a agregací daných struktur. Pc však často obsahují 

sulfoskupiny, které zajišťují rozpustnost sloučeniny ve vodě. Ftalocyaniny se obvykle 

připravují s centrálně umístěným atomem kovu.9 

Přidání dalšího benzenového jádra na periferii ftalocyaninů vede k látkám typu 

naftalocyaninů. Látky absorbují při velice dlouhých vlnových délkách (až 770 nm), 

čímž se zvyšuje terapeutická hloubka zásahu a lze je používat i pro vysoce 

pigmentované nádory - jako např. melanom.1 
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Obr. 9: Struktury ftalocyaninů a naftalocyaninů 

Dalším zástupcem sloučenin druhé generace je 5-aminolevulinová kyselina (ALA), 

jejíž způsob použití v PDT se však od předešlých zcela liší. ALA představuje endogenní 

látku, která je součástí biosyntetické cesty hemu. Tato cesta je kontrolována negativní 

zpětnou vazbou, při které vyšší koncentrace hemu inhibuje konverzi glycinu a 

sukcinylkoenzymu A na ALA. Pokud dodáme ALA exogenně, obejdeme tím tento 

kontrolní mechanizmus a dojde k syntéze protoporfyrinu IX (PpIX), který poté funguje 

jako účinný PS. Inkorporací atomu železa enzymem ferrochelatasou vzniká přirozenou 

cestou z PpIX fotodynamicky neaktivní hem.  

Další skupinu potenciálních fotosenzitizérů tvoří látky kompletně syntetické. 

Zahrnujeme sem struktury jako jsou texafyriny , porfyceny, sapfyriny.9 
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Motexafin lutecium – jde o derivát texafyrinu (s charakteristickým pětidusíkatým 

makrocyklickým jádrem) s centrálně chelatovaným atomem lutecia. Silně absorbuje při 

dlouhé vlnové délce 732 nm a má dobrou selektivitu pro maligní tkáně. Je rychle 

vylučován z krevní plazmy, vykazuje jen krátkodobou fotosenzitivitu pacienta.13  
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Obr. 10: Struktura motexafinu 

Porfyceny – jejich absorpční maximum se pohybuje v oblasti 600-650 nm. 

Modifikací na periferii lze dosáhnou velice dobrých farmakokinetikých vlastností. 

ATMPn je derivát se čtyřmi β-methoxyethylovými skupinami, jež urychlují vstup do 

buňky a jednou acetoxy skupinou zvyšující hydrofilitu. Patří mezi nejrychleji 

vychytávané PS v in vitro studiích vůbec.14 

Sapfyriny patří do skupiny expandovaných porfyrinů (podobně jako texafyriny), 

absorbují okolo 675 nm. Při pokusech na myších vykazovaly některé látky vysoký 

poměr rozdělení PS mezi nádorovou a okolní svalovou tkání, ale hodnoty maximální 

koncentrace v tumorózní tkáni byly dosaženy až po 3-6 dnech po aplikaci.15 

   

Obr. 11: Struktury porfycenu a sapfyrinu 
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Poslední skupinu studovaných fotosenzitivních látek tvoří netetrapyrrolové deriváty 

syntetických nebo přirozeně se vyskytujících barviv. Patří sem např. hypericin, který 

nalezneme v přírodě, také syntetická barviva toluidinová modř O a bengálská červeň. 

Tyto sloučeniny byly zatím více zkoumány z hlediska zprostředkovatelů antimikrobiální 

fotoinaktivace, ne však jako fotosenzitizéry.9 

Třetí generace 

Některé PS se používají v různých aplikačních formách zlepšujících jejich 

farmakokinetiku (liposomech, olejových disperzích a dalších), anebo se připravují tzv. 

„fotosenzitizéry třetí generace“. Nejde o nové struktury PS, ale o látky druhé generace 

kovalentně navázané k menším biologicky aktivním molekulám (např. steroidům, 

insulinu, monoklonálním protilátkám) nebo syntetickým polymerům (PEG). Pak lze 

hovořit o cílené distribuci, tzv. targetingu - cílenému rozpoznávání konkrétní tkáně. 

 

Tab. 1: Oblasti aplikace PDT 16 

cílový orgán onemocnění/oblast aplikace 

oko AMD 

kůže psoriasis, akné, Kaposiho sarkom, batalion, maligní tumory 
(nemelanotická rakovina kůže, rekurentní rakovina hrudní 
stěny) 

různé orgány premaligní tumory: Barrettův jícen, ústní dutiny, žaludku 

karcinomy: hlavy a krku, jícnu, plic, močového měchýře, 
žaludku, prostaty, cervixu a vulvy, tlustého střeva 

krev antivirotika, antiparazitika 

imunomodulace arthritis, arteriální restenóza, endometriální ablace 
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1.6. MOŽNOSTI  DISTRIBUCE  PS  DO  CÍLOVÝCH  MÍST 

Aby mohla být PDT úspěšně aplikována do klinické praxe, je zapotřebí vyřešit nejen 

otázku přiměřené dávky PS a optimálního času aktivace světlem po jejím podání do 

organismu, ale i výběr nejvhodnějšího způsobu distribuce pro konkrétní typ 

fotosenzitizéru a nádoru. PS je schopný se do určité míry selektivně hromadit 

v cílových místech (obvykle nádorové tkáni). Tato selektivita je však často velmi nízká, 

nízký je i poměr mezi koncentrací PS v nádorových a zdravých tkáních. Právě vhodná 

volba dopravení PS ovlivní jeho biodistribuci a farmakokinetiku, zvýší jeho akumulaci 

v tumoru.5 

Mnoho fotosenzitizérů obvykle vykazuje toxicitu vůči zdravým buňkám a tkáním. 

Přednostně jsou požadovány nosiče, které dopraví PS do patogenických míst díky 

pasivnímu nebo aktivnímu targetingu.17 

AKTIVNÍ TARGETING  

K zajištění selektivní distribuce a kumulace fotosenzitizéru do nádorové tkáně se 

využívá přístup tvorby konjugátů fotosenzitizéru s různými biomolekulami, které 

umožní targeting. Zvolené řešení má několik výhod: konjugovaná molekula má 

vysokou afinitu k receptoru nebo antigenu na povrchu cílových struktur, lze dosáhnout 

přímé a specifičtější lokalizace se zvýšenou účinností a selektivitou a přitom postačí 

nižší efektivní dávka PS. Účinnost této strategie je však ovlivněna několika faktory jako 

jsou stabilita konjugátu v cirkulujícím krevním řečišti, jeho ochrana proti možné 

inaktivaci během transportu a aktivace na cílovém místě. Dalším faktorem je schopnost 

konjugátu procházet fyziologickými bariérami a dosáhnout místa, kde bude rozpoznán 

před tím, než dojde k jeho endocytóze. Neméně důležitá je i netoxicita, neimunogenita a 

biodegradabilita konjugátu.  

V praxi lze aktivního targetingu dosáhnout prostřednictvím konjugátů 

s monoklonálními protilátkami a zprostředkovaným transportem přes lipoproteiny.5 

Lipoproteiny zprostředkovaný transport 

V posledních letech se pozornost zaměřila na klinické využití plazmatických 

lipoproteinů vzhledem k prokázání přímého vztahu mezi relativním počtem 

lipoproteinových receptorů v různých nádorech a uptake fotosenzitizéru maligními 

buňkami. LDL (z angl. low-density lipoproteins, lipoproteiny s nízkou hustotou) hrají 
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významnou roli v transportu a následném uvolnění PS v tumorózní tkáni. Nádory 

obecně jsou totiž charakterizovány vysokou proliferací buněk a zvýšenou permeabilitou 

pro LDL. Exprese LDL receptorů na buněčném povrchu je regulována vlastní buněčnou 

poptávkou po cholesterolu. Je známo, že rychle proliferující tkáň má vyšší spotřebu 

cholesterolu pro syntézu buněčných membrán. Navíc mnoho nádorových buněk ztratí 

na rozdíl od normální zdravé tkáně kontrolu nad přirozeným regulačním mechanismem 

a abnormálně zvýší expresi LDL-receptorů.5 

Transport je zprostředkován pomocí tvorby tzv. kontejnerových (uzávěrových) 

komplexů.18 Nejedná se přímo o tvorbu konjugátů, ale o uzavření PS uvnitř struktur 

makrocyklických sloučenin, které tvoří jakousi dutinu, ve které je PS poután 

nekovalentními interakcemi. Tvorbou komplexů se ovlivní především farmakokinetika, 

eventuálně se maskuje vysoká lipofilita PS a zlepšuje se tak jeho distribuce. 

Využití lipoproteinů jako dopravních systémů pro léčivou látku má následující 

výhody: díky jejich přirozenému složení uniknou rozpoznání fagocytárním systémem, 

déle cirkulují v plazmě a tělních tekutinách a nevyvolávají imunitní reakci organismu. 

Vzhledem ke svému malému rozměru (průměr 10-23 nm) mohou snadno proniknout 

difúzí přes cévní stěnu. Lipoproteiny jsou endogenní substance tvořené nepolárním 

jádrem složeným hlavně z esterů cholesterolu a povrchovou vrstvou reprezentovanou 

fosfolipidy a neesterifikovaným cholesterolem. Jádro představuje vhodný prostor pro 

„ukrytí“ lipofilní látky (PS), ta je pak chráněná před krevním prostředím během 

transportu. Vazbou hydrofobního PS do nitra lipoproteinu se nemění fyzikální ani 

biologické vlastnosti těchto částic, tedy ani afinita a schopnost rozpoznání lipoproteinu 

membránovými LDL-receptory.5 

Konjugáty s protilátkami 

Tvorba konjugátů PS s protilátkami představuje další metodu zdokonalení 

selektivity fototoxického účinku, přesnosti PDT terapie a snadnějšího překonání 

vedlejších účinků s ní spojených. Metoda je založena na spojení PS s monoklonálními 

protilátkami (MoAb z angl. monoclonal antibody) a interakci konjugátu se specifickými 

antigeny na povrchu maligních buněk bez významné ztráty aktivity PS nebo specifity 

MoAb. Je známo, že mezi tumorózní a normální zdravou buňkou existují 

charakteristické rozdíly, např. větší exprese specifických antigenů a onkoproteinů 
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rakovinovými buňkami.19 Vzniklé imunokonjugáty vykazují slibné výsledky v in vitro 

výzkumech, jsou vhodné zvláště pro léčbu malých nádorů nebo nádorů v dutině břišní.5 

Přímá vazba PS na MoAb však s sebou přináší problémy v případě zvyšujícího se 

počtu jednotek PS vázaných na jednu MoAb. Dochází totiž k postupné ztrátě aktivity a 

afinity konjugátu k antigenu v důsledku změny fyzikálně chemických vlastností MoAb. 

Změny způsobují molekuly PS, což se při jejich větším počtu výrazně projeví na 

aktivitě.20 

Další metodou je značení komplexů PS s koloidním nosičový systémem (např. 

liposomem, polymerní částicí) pomocí protilátek. Ukázalo se, že je možné pokrýt 

povrch těchto komplexů velkým množstvím MoAb (průměrně až 935 molekul Ab na 

liposom). Tím se zlepší možnost specifické dopravy léčiv nebo PS na cílové místo.5 

Navzdory slibným výsledkům in vitro má využití protilátek některé nedostatky. 

Jedním z nich je skutečnost, že povrch nádorových buněk není stabilní a neustále se 

mění. Změny v antigenním profilu nádorových buněk vedou ke ztrátě specifických 

receptorů, down-regulaci nebo ukrývání antigenů. Dochází tedy ke značným rozdílům 

v hustotě specifických antigenů na povrchu buňky. Tyto změny mohou vést ke snížení 

až ztrátě specifity komplexu protilátka-antigen a jsou jednou z hlavních příčin selhání 

imunokonjugační léčby.5 

Další ligandy 

Zlepšení selektivních fotodynamických účinků a snížení potřebné dávky PS pro 

úspěšnou terapii může být realizováno pomocí specifických „tumor-vyhledávajících“ 

molekul. Lze využít např. růstové faktory (např. epidermální růstový faktor - EGF), 

specifické proteiny (např. transferrin) nebo hormony (např. inzulin). Tyto molekuly by 

mohly sloužit jako alternativy k MoAb, být jako ligandy vázány s PS přímo anebo přes 

vhodné hydrofilní molekuly (albumin, dextran). 

Jako ligandy lze využít i steroidy, např. konjugáty s cholesterolem by se selektivně 

vázaly na plazmatické LDL v místech zvýšené exprimace LDL-receptorů. Další 

možnost představují konjugáty PS s pohlavními steroidními hormony (estradiolem, 

estronem, progesteronem), které mají vyšší afinitu k buňkám exprimujícím ve zvýšené 

míře steroidní receptory (např. buňkám rakoviny prsu).21 
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PASIVNÍ TARGETING  

Od farmaceutických nosičů léčiv pro parenterální (intravenózní) podání je 

požadována biodegradabilita, malá velikost částic, přitom však velká kapacita a 

dlouhodobá cirkulace a schopnost hromadit se na požadovaných patologických místech 

v těle. Stále však nebyl vyvinutý takový nosič (pro léčiva ve vodě špatně rozpustná), 

který by splňoval všechny tyto požadavky. Terapeutická aplikace hydrofobních ve vodě 

špatně rozpustných látek je spojena s některými podstatnými problémy. Nízká 

rozpustnost léčiv ve vodě má často za následek špatnou absorpci a biologickou 

dostupnost, přináší též komplikace s agregací léčiva (např. embolií). Na druhou stranu 

však hydrofobní povaha pomáhá molekule léčiva procházet buněčnou membránou 

v případě, kdy je její cíl lokalizován intracelulárně. Dále se zjistilo, že biologicky 

aktivní molekula potřebuje hydrofobní skupinu, aby měla dostatečnou afinitu 

k příslušnému cílovému receptoru. 

Mnoho PS je hydrofobních, špatně rozpustných ve vodě. Tato vlastnost podstatně 

snižuje schopnost akumulace ve tkáni, proto musí být dopraveny pomocí vhodných 

přenašečů PS. Tento způsob dopravy je označován jako pasivní targeting. Řadíme 

k němu systémy jako jsou liposomy, olejové disperze, micelární systémy, 

biodegradabilní polymerní částice a konjugáty PS s hydrofilními polymery. Lze zde 

hovořit o „pasivně cílené biodistribuci“, neboť k cílení využívají přirozené distribuční 

mechanismy (pasivní difúzi, fagocytózu).  

Zjistilo se, že k selektivní akumulaci pasivních přenašečů v cílové oblasti přispívá 

zvýšená cévní permeabilita, tedy neúplná endoteliální bariéra a snížená lymfatická 

drenáž v tumorózní tkáni. Dále se na akumulaci spolupodílí efekt prodlouženého 

zadržení přeneseného PS ve tkáni. To vše dává těmto velkým částicím možnost 

dosáhnout požadovaného místa jednoduchým fyzikálním dějem - zvýšenou filtrací přes 

cévní stěnu v poškozených oblastech.5 

Liposomy 

Liposomy jsou uměle vytvořené jedno nebo mnoholamelární fosfolipidové vezikuly, 

které umožňují vpravení lipofilních nebo hydrofilních látek do své matrice v důsledku 

svého zvláštního charakteru (tj. koncentrického uspořádání lipidových dvojvrstev 

uzavírajících vodné kompartmenty). Liposomy jsou dobře biokompatibilní, jejich 

hlavními složkami jsou fosfolipidy a cholesterol - látky vyskytující se v těle ve velkém 
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množství. Využití těchto koloidních nosičů v PDT bylo již popsáno v mnoha studiích. 

Liposomy se v současnosti využívají jako efektivní dopravní systémy v experimentální 

oblasti i klinické praxi. Richter a kol.22 prováděli studie na myších M1 

rhabdomyosarkomech, přičemž pracovali s fotosenzitizérem typu benzoporfyrinového 

derivátu - BPD-MA (Verteporfinem). Studie srovnávala biodistribuci a clearence 

unilamelární liposomální formulace (L–BPD-MA) s dimethylsulfoxidovým roztokem 

(DMSO–BPD-MA) a roztokem v pufru (PBS–BPD-MA). Po intravenózním podání se 

rychle a významně akumulovala v nádorové tkáni právě formulace L–BPD-MA, byla 

významně účinnější než zbylé porovnávané formulace. 

Fotosenzitizér je inkorporován do liposomu také za účelem udržení jeho 

monomerního stavu, protože právě PS v monomerním uspořádání zvyšuje spotřebu 

kyslíku a je více fotodynamicky účinný než fotosenzitizér v agregovaném stavu.5 

Olejové disperze  

Použití Cremophoru (CRM) jako emulgačního činidla v disperzních systémech 

představuje další alternativu řešení rozpustnosti hydrofobních PS. Disperze se užívají 

k přípravě a aplikaci parenterálních forem preparátů v PDT.23 Po parenterálním 

vpravení přípravku obsahujícího Cremophor však byla pozorována akutní anafylaktická 

reakce. Její příčinou byla pravděpodobně přítomnost CRM korelující s dávkou a 

rychlostí infúze. Je velmi obtížné zcela zabránit tomuto nepřijatelnému vedlejšímu 

účinku, lze ho však zmírnit pomalou rychlostí infúze a premedikací antihistaminiky a 

kortikosteroidy. Dokumentované případy výskytu nežádoucí reakce však brání širšímu 

uplatnění tohoto aplikačního systému v praxi.5, 24 

Micelární systémy 

Micely jsou kulovité koloidní nanočástice, které se spontánně tvoří ve vodném 

prostředí z mnoha amfifilních molekul. Hydrofobní části amfifilních molekul vytváří 

jádro micely, které může solubilizovat málo rozpustné látky. Hydrofilní části molekul 

tvoří obal micely. Micelární enkapsulací lze zvýšit rozpustnost a biologickou dostupnost 

špatně rozpustných látek. Díky malým rozměrům (5-50 nm) se micely samovolně 

hromadí v patologických oblastech, kde je zvýšená permeabilita cév a narušená 

lymfatická drenáž. 
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Existují micely, které reagují na podněty uvolněním PS (léčiva) selektivně v cílové 

oblasti. Micely jsou např. schopné dezintegrace při zvýšené teplotě nebo při poklesu 

pH, tedy za podmínek, které jsou často charakteristické pro nádory a zánětlivé tkáně. 

Byly připraveny také polymerní imunomicely s tumor-specifickými monoklonálními 

protilátkami.25  

Polymerní částice a nanočástice 

Biodegradabilní nanočástice jsou považované za alternativu k liposomům, tedy za 

další možný způsob dopravy antineoplastických agens. Jejich hlavní výhody spočívají 

ve schopnosti pojmout velké množství látky (PS, léčiva) a v možnosti kontroly jejího 

uvolňování, také ve velké rozmanitosti materiálů a snadných výrobních technologií. 

Proběhla řada experimentálních studií s nanočásticemi (nanokapsulemi a nanosférami) 

obsahujícími HpD, ftalocyaniny nebo mTHPC, které přinesly nadějné výsledky pro 

PDT. Mezi látkami tvořícími nanočástice se objevily např. poly(isobutylkyanoakrylát), 

poly(ethylbutylkyanoakrylát), poly(isohexylkyanoakrylát), polyestery (jako např. PLA 

(polymléčná kyselina)) atd.  

Konjugáty PS–hydrofilní polymer 

Tvorba vazby vhodného polymeru (hydroxylpropylmetakrylamidu - HPMA, 

polyetylenglykolu - PEG, polyvinylalkoholu - PVAL a dalších) k fotosenzitizéru je stále 

rozsáhle studovanou problematikou a poskytuje některé výhody pro PDT aplikaci. 

Tvorbou konjugátu se např. prodlouží intravaskulární poločas, zlepší tumorózní 

selektivita a zvýrazní účinnost PDT.5 

DLOUHOCIRKULUJÍCÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

Terapeutická aplikace intravenózně podaných koloidních systémů („nosičů“) je 

omezena snahou fagocytárního systému (phagocytic system - PHS) tyto částice 

z cirkulujícího krevního oběhu rychle odstraňovat. Vychytávání fagocytujícími buňkami 

je podpořeno opsonizací cizích těles (tj. adsorpcí ligandů plazmatických proteinů 

citlivých k interakci s receptory umístěnými na povrchu fagocytující buňky). 

V provedených in vivo studiích se zjistilo, že interakce opsonizujících částic je 

závislá na fyzikálně-chemických vlastnostech cizích částic (nosičů) jako jsou 

hydrofobní povaha, náboj, velikost a přizpůsobivost jejich povrchu. Modifikací těchto 

vlastností nebo saturací PHS lze zabránit fagocytóze jednotlivých nosičů. U nádorové 
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léčby však není žádoucí blokáda fagocytárního systému, protože se účastní potřebných 

imunitních reakcí pro kontrolu rozvoje nádoru. Hraje tedy významnou roli při vlastním 

protinádorovém účinku. Více pozornosti si proto zaslouží druhá strategie, tedy 

modifikace povrchu koloidních systémů. 

Opsoniny při adsorpci upřednostňují spíše hydrofobní povrch částic, proto jsou 

hydrofobní molekuly rychleji rozpoznány a „uklizeny“. Lze tomu zabránit právě 

vhodnou modifikací povrchových vlastností koloidních nosičů. Tím se minimalizuje 

nebo dokonce znemožní rozpoznávání a následné vychytávání fagocytárním systémem 

a dlouhocirkulující částice mohou lépe dosáhnout cílového místa. Jedním ze způsobů 

zvýšení hydrofility je potažení povrchu hydrofilními vrstvami (poloxamery, 

poloxaminy, PEG) nebo inkorporace gangliosidů do lipidové dvojvrstvy. Doba 

cirkulace koloidních nosičů je pak delší a odvíjí se od molekulové hmotnosti, povrchové 

hustotě a délce řetězce polymeru.5 

CYKLODEXTRINY – MODERNÍ PŘENAŠEČE PS 

Cyklodextriny jsou intenzivně studovány jako jedny z vhodných přenašečů celé řady 

léčiv. Ověřujete se možnost jejich využití i u fotodynamicky aktivních látek. Jsou to 

cyklické oligosacharidy tvořené glukopyranozovými jednotkami. Struktura 

cyklodextrinů připomíná kuželový pohár, který vytváří hydrofobní dutinu. Vnější plášť 

je hydrofilní a jeho polarita je přisuzována primárním a sekundárním hydroxylovým 

skupinám. Fotodynamicky aktivní látky jsou vázány v dutině cyklodextrinů pomocí 

hydrofobních a van der Waalsových sil. Vazba tedy umožňuje hydrofobním PS 

transport ve vodném prostředí. Cyklodextriny mají také významný monomerizující 

efekt, který zabraňuje vzájemné agregaci PS a zvyšuje kvantový výtěžek a dobu života 

excitovaného stavu PS. 

Přírodní cyklodextriny však mají poměrně malou rozpustnost jak ve vodě, tak i 

v organických rozpouštědlech, což omezuje jejich použití ve farmaceutickém průmyslu. 

Proto je vyvíjena celá řada cyklodextrinových derivátů s vhodnějšími fyzikálně-

chemickými vlastnostmi. Tyto deriváty jsou vysoce biokompatibilní, a to především při 

parenterálním podání.5 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. LIPOSOMY 

STRUKTURA LIPOSOM Ů 26 

Liposomy jsou jednoduché dutiny, v nichž je vodný obsah zcela uzavřen 

membránou skládající se z molekul lipidů (obvykle fosfolipidů). Liposomy se tvoří 

samovolně. Pokud jsou lipidy dispergovány ve vodném prostředí, vznikají vezikuly, 

které mohou dosahovat rozměrů desítek nanometrů až desítek mikrometrů v průměru. 

Liposomy mohou zachytit množství různých látek buď ve vodném kompartmentu nebo 

v membráně.  

Liposomální membránu tvoří dvojvrstevná struktura, která je v zásadě stejná jako 

lipidová část buněčné membrány. Chemickou modifikací liposomální membrány lze 

ještě zvýšit podobnost mezi liposomální a biologickou membránou, což může být 

využito u targetingu léčiv či imunologické modulace in vivo nebo in vitro. Liposomy 

pak mohou představovat bezpečný a účinný prostředek pro medicínské účely díky 

schopnosti napodobovat chování přirozených membrán a také tomu, že jsou 

degradovány stejnými metabolickými cestami. 

Chemické složení 

Fosfolipidy představují hlavní stavební složky biologických membrán. Existují dva 

typy fosfolipidů – fosfodiglyceridy a sfingolipidy, a jim odpovídající hydrolytické 

produkty. Nejběžnější fosfolipidy jsou fosfatidylcholiny (PC) – amfipatické molekuly, 

kde glycerolová část spojuje dvojici hydrofobních acylových řetězců s hydrofilní hlavou 

tvořenou fosfocholinem. Molekuly PC nejsou rozpustné ve vodě v dostatečné míře a ve 

vodném prostředí tvoří uskupení, přičemž se řadí blízko sebe do planárních dvojvrstev 

za účelem snížení nežádoucích interakcí mezi objemnou vodnou fází a dlouhými 

uhlovodíkovými řetězci mastných kyselin. Tyto řetězce dávají molekule válcovitý tvar, 

vhodnější pro agregaci do plošných útvarů. 

Fosfatidylcholiny (známé též jako lecithin) lze získat z přírodních nebo i 

syntetických zdrojů. Jsou snadno extrahovatelné z vaječného žloutku a sojových bobů, 

méně snadno už z hovězího srdce či míchy. Jsou to hlavní fosfolipidové komponenty 

mnoha buněčných membrán a jsou často využívány jako základní fosfolipidy liposomů 
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v celé řadě aplikací. Mezi jejich výhodné vlastnosti se řadí relativně nízká cena 

(ve srovnání s ostatními fosfolipidy), neutrální náboj a chemická stálost. Lecithin 

získaný z přírodních zdrojů je ve skutečnosti směsí fosfatidylcholinů s různou délkou 

řetězců a stupněm nenasycenosti. 

V souvislosti se změnou teploty mluvíme o fázových přeměnách lecithinových 

membrán. Pochopení fázových přechodů fosfolipidových membrán je důležité pro 

výrobu a využití liposomů, protože fázové chování liposomálních membrán určuje 

různé vlastnosti jako např. permeabilitu, fúzi, agregaci nebo vazbu proteinů. Mnohé 

z nich mohou výrazně ovlivnit stabilitu liposomů i jejich chování v biologických 

systémech. 

Membrány liposomů jsou semipermeabilní, rychlost difúze molekul a iontů skrz 

membránu se značně liší. Pro molekuly dobře rozpustné v organickém i vodném 

prostředí představuje fosfolipidová membrána jen velmi tenkou bariéru. Na druhou 

stranu polární látka jako např. glukóza a vysokomolekulární sloučeniny procházejí 

membránou jen velmi pomalu. Menší molekuly s neutrálním nábojem (voda, močovina) 

difundují skrz membránu poměrně rychle, zatímco nabité ionty se chovají odlišně. 

Protony a hydroxylové ionty prostupují membránou docela rychle, pravděpodobně 

v důsledku tvorby vodíkových vazeb mezi molekulami vody. Sodíkové a draslíkové 

ionty procházejí membránou velmi málo. 

Z praktického hlediska mají liposomy největší význam jako nosiče širokého spektra 

nejen terapeutických látek. Od lipofilních přes amfipatické sloučeniny situované na 

hranici mezi vodnou fází a nitrem membrány až k molekulám rozpustným ve vodě 

zachyceným v uzavřeném vodném kompartmentu. Jelikož je způsob inkorporace těchto 

materiálů zcela fyzikální, chemickými obměnami se nedá ovlivnit. Proto se 

charakterizují pouze dvě skupiny sloučenin, které nejsou vhodné pro inkorporaci do 

liposomů. První skupinu tvoří materiály, které jsou nerozpustné ve vodných i 

organických rozpouštědlech (ačkoliv určitými metodami přípravy lze tuto překážku 

překonat). Za druhé jsou to materiály, jež se velmi dobře rozpouští v obou médiích a pro 

které lipidová membrána neznamená bariéru pro přechod z vnitřního do vnějšího 

prostředí liposomu. 
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Fyzikální struktura liposomů 

Nehledě na chemické složky liposomů, které určují takové vlastnosti jako jsou 

membránová fluidita, hustota náboje a permeabilita, mohou být liposomy 

charakterizovány podle velikosti a tvaru. Velikost nejmenších vezikul se může 

pohybovat teoreticky v průměru okolo 25 nm, největší liposomy viditelné pod 

světelným mikroskopem dosahují v průměru 1000 nm (1 µm) i více, což je srovnatelné 

s velikostí živých buněk. Liposomy mohou být tvořeny jednoduchou dvojvrstevnou 

membránou nebo být složeny z mnoha soustředně uspořádaných membránových lamel. 

Liposomy různých velikostí často vyžadují zcela odlišnou metodu výroby a také různé 

aplikace vyžadují jiné rozměry liposomů v příslušných rozmezích. V současné době se 

tedy nejběžněji používá klasifikace liposomů podle jejich velikosti. 

 

Klasifikační kategorie liposomů: 

Multilamelární vezikuly (multilamellar vesicles) - MLVs: obvykle dosahují rozměrů 

100 - 1000 nm, každý vezikul se zpravidla skládá z pěti a více kocentricky 

uspořádaných lamel. Oligolamelární vezikuly se nazývají ty, které jsou složené pouze 

z malého počtu lamel. 

Malé unilamelární vezikuly (small unilamellar vesicles) - SUVs: jsou definovány 

jako liposomy s nejmenší možnou velikostí fosfolipidových vezikul. Velikost se mírně 

liší v závislosti na iontové síle vodného média a lipidovém složení membrány. 

Velké unilamelární vezikuly (large unilamellar vesicles) - LUVs: jejich velikost se 

pohybuje v průměru okolo 1000 nm. 

IUVs (intermediate-sized unilamellar vesicles): tento termín není v současnosti 

v literatuře užíván, je uveden jen pro úplnost. Tato skupina je představována liposomy o 

velikosti přibližně 100 nm. 

Další termíny, které se také vyskytují v literatuře, se vztahují k metodám přípravy: 

např. dehydratace a rehydratace (dried-reconstituted vesicles, DRV), evaporace reverzní 

fáze (reverse-phase evaporation vesicle, REV), extruze (extrusion technique, ET). 
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Využití liposomů 

Výběr určitého typu liposomu závisí na daném způsobu aplikace, na tom, co má být 

do liposomu vloženo a pro jaký účel má sloužit. 

Jednou z výhod liposomů je jejich výjimečná schopnost pojmout materiál 

jakéhokoliv tvaru a velikosti bez ohledu na jeho individuální chemické vlastnosti. 

V případě sloučenin rozpustných v tucích, které jsou inkorporovány do membrány, je 

maximum množství přijaté do liposomu přímo úměrné kvantitě membránových součástí 

a nezávislé na velikosti liposomu. V podstatě jakýkoliv typ liposomu je vhodný pro 

inkorporaci sloučenin rozpustných v tucích. 

MLVs poskytují pozvolnější a plynulejší uvolňování materiálu než unilamelární 

vezikuly, protože jejich soustředné membrány jsou pomaleji degradovány jedna po 

druhé. Naopak pokud je požadován rychlý mezimembránový přesun sloučenin 

rozpustných v lipidech, pak jsou obzvláště vhodné malé unilamelární vezikuly (SUVs), 

neboť snadno podléhají přenosu a degradaci v přítomnosti biologických molekul. Velké 

nebo střední unilamelární liposomy (LUVs, IUVs) jsou nejvhodnější typy liposomů pro 

sloučeniny ve vodě rozpustné. SUVs nejsou obvykle doporučovány z hlediska efektivity 

zachycení nebo zadržování materiálu. Své uplatnění v určitých případech však také 

naleznou (např. pokud je pohlcovaný materiál vázán silně k membráně). 

Malé liposomy mohou při intravenózním podání procházet skrz fenestrace jaterních 

sinusoidů a rychle přicházejí do kontaktu s hepatocyty. Liposomy střední velikosti jsou 

zadržovány uvnitř krevních kompartmentů a cirkulují po delší dobu. Větší liposomy 

procházejí skrz jaterní sinusoidy mnohem pomaleji a jsou rychleji pohlceny 

Kupferovými buňkami. Ještě větší liposomy jsou odstraněny z cirkulace hned prvním 

průchodem plícemi. 

Protože jsou liposomy složeny z přírodních biokompatibilních součástí, jsou vhodné 

pro využití hlavně v medicínských disciplinách. Avšak aplikace liposomů se rozšiřuje i 

do fyzikálních oborů. 

V současné době nacházejí liposomy uplatnění v následujících in vivo aplikacích: 

diagnostika, chemoterapie, terapie nádorových onemocnění, imunoterapie, genová 

terapie. 

Při užití liposomů se musí brát v úvahu důležitý fakt, že liposomy interagují in vivo 

téměř výhradně s orgány retikuloendoteliálního systému (RES neboli MPS – monocyte 
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phagocyte system). RES tvoří játra, slezina, plíce, lymfatické uzliny a kostní dřeň. 

Liposomy jsou velmi rychle tímto systémem vychytávány a degradovány v lyzosomech, 

kde se uvolní zachycený materiál z liposomu a následně je uvolněn do buněčné 

cytoplasmy nebo po exocytose do vnějšího prostředí. Léčiva zachycená uvnitř liposomů 

mají pozměněnou in vivo distribuci, to znamená, že se mohou při parenterálním podání 

značně zmírnit vedlejší systémové toxické účinky, zatímco koncentrace léčiva 

v kontaktu s nemocným orgánem může být mnohonásobně vyšší než je pozorováno u 

volného léčiva. 

Liposomy lze využít v terapii intracelulárních nemocí makrofágů jako je např. 

leischmanióza a hluboko umístěné mykotické infekce, také v léčbě nemocí postihující 

jaterní nebo plicní tkáň. Pomocí liposomů lze též efektivně léčit tumory. Výhodou je 

jejich vyšší akumulace v orgánech, kde se tumor nachází (např. v játrech). Jiný způsob 

léčby lze provést prostřednictvím makrofágových stimulátorů, které aktivují monocyty, 

jež jsou schopné „nádorového zabíjení“. Do liposomů lze vložit i imunomodulátory pro 

stimulaci imunitních odpovědí organismu. 

Povrch liposomu lze modifikovat různými molekulami, čímž lze zvýšit jejich 

specifické vychytávání a zajistit aktivní targeting do cílových míst. Liposomy zůstávají 

déle v krevním řečišti, nemohou opouštět krevní kompartment s výjimkou „uptake“ 

cirkulujícími monocyty, jen jejich malý podíl se dostává do extracelulárního prostoru. 

Liposomy podané subkutánní nebo intramuskulární cestou se akumulují v odvodných 

lymfatických uzlinách, zatímco liposomy podané perorálně jsou téměř všechny ihned 

degradovány. Jiná místa v těle jsou liposomům přístupná po lokálním podání a 

v případech, kdy jsou dané kompartmenty anatomicky isolované od RES (např. vnitřní 

prostor oka nebo kolenního kloubu), je možné využít receptorem zprostředkovaný 

targeting. 

Dobu strávenou v krevním řečišti ovlivňuje nejen velikost liposomů ale i jejich 

složení. U liposomů složených ze sfingomyelinu a cholesterolu je uváděn poločas 

alespoň 18 hodin. 

Možnosti aktivního targetingu zůstávají v současné době stále předmětem zájmu 

řady výzkumů. 
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2.2. PŘÍPRAVA  LIPOSOM Ů 

Klíčový bod přípravy liposomů spočívá v tom, že se fosfolipidové membrány tvoří 

spontánně důsledkem interakcí mezi fosfolipidy a vodou. Proto se u přípravy liposomů 

neklade hlavní důraz na tvorbu membrán, ale na jejich formování do tvaru vezikul 

požadované velikosti a struktury. Další důležitý moment představuje proces účinného 

zachycení látek do vnitřního kompartmentu. 

Všechny metody přípravy liposomů zahrnují 3 až 4 základní stádia: 

• odstranění (odpaření) organických rozpouštědel z lipidů 

• rozptýlení (disperze) lipidů ve vodném prostředí 

• čištění výsledných liposomů 

• analýza konečného produktu 

Hlavní rozdíl mezi různými metodami přípravy je ve způsobu, jakým jsou 

membránové komponenty dispergovány ve vodném prostředí, než dojde ke koalescenci 

do podoby dvouvrstev. 

Podle třech základních způsobů disperze jsou metody rozděleny na: 

• A) mechanická disperze 

• B) disperze rozpouštědla 

• C) solubilizace pomocí detergentů 

 

ZACHÁZENÍ S  LIPIDY  

Skladování 

Lipidy mohou být uchovávány buď jako pevné látky nebo ve  formě organického 

roztoku při teplotách -20°C až -70°C, aby se co nejvíce minimalizovaly oxidační 

procesy. Organický roztok se uplatňuje především tehdy, kdy je třeba dispergovat malé 

množství lipidů. V těchto případech je pro manipulaci mnohem vhodnější roztok nežli 

pevná forma lipidu. Nejčastěji užívaným organickým rozpouštědlem bývá směs 

chloroformu a methanolu v poměru 2:1. Použité rozpouštědlo by mělo být čisté, protože 

případné nečistoty by mohly být chemicky reaktivní a znehodnotit lipidy. Vodu 

přítomnou v malém množství lze odstranit přidáním molekulových sít.  
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Všechny roztoky lipidů se uchovávají v temnu, ve skleněných baňkách pevně 

uzavřených zátkou, aby se zabránilo odpařování rozpouštědla. Před uskladněním 

organického roztoku lipidu se provádí výměna vzduchu nad hladinou roztoku proudem 

inerního plynu. Tím se sníží nebezpečí oxidace lipidů. Jako inertní plyn je používán 

dusík nebo argon. 

Vysoušení lipidů 

Výchozí bod příprav všech liposomů představuje organický roztok membránových 

lipidů. I když musí být lipidy v dalším stádiu přípravy přítomné v suché formě, je 

vhodné lipidy dohromady rozpustit v jednom roztoku za účelem zajištění úplného a 

homogenního mísení všech složek, což je zapotřebí pro konečnou membránovou 

přípravu. U všech metod je bez výjimky dáno, že v tucích rozpustné sloučeniny, které 

mají být včleněny do liposomální membrány, jsou přidány do organického roztoku 

lipidů, zatímco sloučeniny, které mají být zachyceny do vodného kompartmentu 

liposomu, jsou rozpuštěny ve vodném roztoku. 

Odpařování velkých objemů organických roztoků je dobře proveditelné na rotační 

vakuové odparce vybavené spirálovým chladičem a vodní lázní regulovatelnou 

termostatem (zahřívanou na teplotu 20-40°C) za sníženého tlaku (400-700 mm Hg). 

V případech, kdy je jen několik málo miligramů lipidů rozpuštěno v méně než 

mililitru organického rozpouštědla a kdy není zapotřebí vytvořit velmi tenký film na 

povrchu baňky, není nutné použít vakuovou rotační odparku. K odpaření rozpouštědla 

se využije pouze proud dusíku. Tímto způsobem však vznikne silná vrstva lipidů navíc 

se zbytky chloroformu, které lze odstranit následným rozpuštěním lipidů v diethyletheru 

a opětovným vysušením pomocí dusíku. Některé laboratorní postupy popisují ještě 

jinou metodu. Lipidy se rozpustí v benzenu, pak se roztok zmrazí a rozpouštědlo je pak 

odstraněno lyofilizací. 
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PŘÍPRAVA LIPOSOM Ů – KLASIFIKACE METOD  

A) Mechanická disperze 

Ze všech zmíněných metod přípravy je v podstatě nejjednodušší. Lipidy jsou 

odpařeny na pevnou plochu (obvykle stěnu skleněné baňky), na níž vytváří tenký 

lipidový film. Po přidání vodného média jsou lipidy při současném protřepávání 

dispergovány. Během hydratace lipidový film postupně nabobtnává, poté se „slupuje ze 

stěny baňky v povlacích“. To už fakticky existují multilamelární vezikuly. 

Vznikají liposomy, u kterých představuje objem vodné fáze uzavřený uvnitř lipidové 

membrány pouze malý podíl celkového objemu liposomu (jen asi 5-10 %). Tato metoda 

je neúsporná kvůli velké spotřebě ve vodě rozpustných sloučenin, ačkoliv absolutní 

výtěžek by mohl být pro praktické účely dostačující. Naproti tomu jsou sloučeniny 

rozpustné v lipidech inkorporované se 100% účinností. 

Rozlišují se 4 základní metody mechanické disperze: 

• tvorba MLVs pomocí ručního třepání 

• tvorba MLVs bez třepání 

• tvorba pro-liposomů 

• tvorba s využitím mrazového sušení 

 

1/ Příprava MLVs pomocí ručního třepání 

Nejjednodušší a nejvíce užívaná metoda mechanické disperze, je vhodná pro 

přípravu multilamelárních vezikul. Název metody se odvíjí od postupu, kdy jsou lipidy 

ze stěny baňky smývány do vodného prostředí mírným mícháním v ruce. Za účelem 

zvětšení zachycovaného objemu je vhodné použít kulatou skleněnou baňku o velkém 

objemu, aby byly lipidy rozprostřeny po vysušení na co největší možnou plochu a tak 

vytvořily velmi tenký film. Třebaže je objem počátečního organického nebo vodného 

roztoku pouze 1 ml, doporučuje se užít baňku o objemu 50 až 100 ml. 

Za vyšší teploty nebo nepříznivých podmínek se může tvořit docela silný film, který 

nelze jednoduše odstranit ze stěny baňky ani pomocí rychlého krouživého pohybu. 

Mohou se pak tvořit pevné shluky lipidů, jež nelze lehce dispergovat. V takovémto 
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případě napomůžou účinnému dispergování shluků skleněné kuličky o průměru 

0,5-3 mm. 

Pokud se použijí velké objemy lipidů a vodného roztoku, může se postup provádět 

intenzivním kmitavým pohybem v mechanické třepačce a tak v průběhu několika hodin 

dosáhneme úplné a homogenní dispergace. 

 

2/ Příprava vezikul bez třepání  

Za jistých okolností mohou být velké unilamelární vezikuly připravené s mnohem 

větším zachyceným objemem, a to v podstatě stejnou metodou přípravy, ale s větší 

pozorností kladenou na proces „bobtnání“. Původní podobu metody vyvinuli Reeves a 

Dowben. Použili fosfolipidy z vajíček nebo mozku, pouze destilovanou vodu nebo 

roztok neelektrolytů či obojetných iontů, pravděpodobně protože zavedením iontů mezi 

membránové dvojvrstvy by měly vzrůst mezimembránové přitažlivé síly a tím se 

zabrání jejich oddělení během „bobtnání“. Hydratace a bobtnání se uskutečňují ve dvou 

oddělených krocích. Po vysušení lipidového filmu je hydratace zahájena vystavením 

filmu proudu dusíku nasyceného vodou po dobu 15 min, pak následuje bobtnání ve 

vodném prostředí bez protřepávání. 

 

3/ Příprava pro-liposomů 

Tato metody přípravy byla vynalezena se záměrem zvětšit povrch vysušených lipidů 

a přitom zachovat malý vodný objem. Lipidy jsou vysušeny na povrch (nosič), který 

tvoří rozptýlené částice. K tomuto účelu se používají např. práškový chlorid sodný, 

sorbitol nebo jiné polysacharidy. Když se dostane organický roztok lipidu do kontaktu s 

práškovými částicemi, je organické rozpouštědlo postupně těmito částicemi kompletně 

absorbováno. Vysušená vrstva práškových částic (označovaná jako pro-liposomy) je 

pak pokrytá lipidy. Po přidání vodného média k vysušené vrstvě začnou lipidy bobtnat, 

zatímco nosič se rychle rozpouští a vzniká suspenze multilamelárních liposomů ve 

vodném médiu. Velikost částic nosiče má vliv na velikost a různorodost vzniklých 

liposomů. Oba tyto parametry jsou menší než u liposomů tvořených obvyklou metodou 

pomocí třepání. 

 

 



 42

4/ Příprava vezikul pomocí mrazového sušení 

Alternativní metodou dispergace lipidů v rozptýlené podobě ještě před přídavkem 

vodného média je mrazové sušení lipidů rozpuštěných ve vhodném organickém 

rozpouštědle. Výběr rozpouštědla se volí s ohledem na jeho teplotu tuhnutí, jako 

nejvhodnější se jeví terciální butanol. Rozpouštědlo se vysuší mrazovou sublimací a 

získaný lipid v suché formě má podobu pěny. K lipidům se přidá voda a pomocí 

rychlého míchání se získávají MLVs. 

 

5/ Příprava rekonstituovaných vysušených vezikul (dried-reconstituted vesicles - DRVs) 

U této metody je ta zvláštnost, že pevné lipidy jsou velmi jemně rozptýleny ještě 

před kontaktem s vodou. Opět je zde využita technika mrazového sušení avšak tentokrát 

s tím rozdílem, že místo vysoušení lipidů přítomných v organickém roztoku, je mražení 

a lyofilizaci podrobena suspenze prázdných SUVs. Tedy v porovnání s postupem 

vysoušení vezikul z organického rozpouštědla, ve kterém jsou lipidové molekuly 

uspořádány nepravidelně, jsou SUV-vysušené lipidy již značně organizovány do 

membránových struktur (spíše jako pro-liposomy bez nosiče). Poté mohou tyto lipidy 

přídavkem vody rehydratovat, spojovat se a znovu se uzavřít do podoby vezikul 

s vysokou zadržovací schopností. Voda má velmi snadný přístup k lipidu v takovéto 

podobě a tak pro velmi rychlou suspenzi velkého množství lipidů postačí pouze malý 

objem vody. Tímto způsobem se běžně získávají liposomální suspenze několika stovek 

miligramů na mililitr. 

Druhým novým rysem této metody je to, že látky ve vodě rozpustné (tj. rozpouštěné 

materiály, které mají být zachyceny v liposomu) se přidají k suspenzi prázdných SUVs 

a pak se společně vysuší. Zachycovaný materiál je tedy přítomný ve vysušeném 

prekurzoru lipidu ještě před konečným krokem přidání vodného média. Ke zmíněnému 

postupu vedlo zjištění, že těsný kontakt lipidu s rozpouštěnou látkou v suchém stavu je 

podstatný pro optimální zachycení. I když by bylo možné přidat rozpouštěnou látku do 

roztoku až v posledním kroku, tedy po vysušení lipidu (což by mělo výhodu kvůli 

využití pouze malých objemů a vyšších koncentrací), ale nejlepších výsledků je 

dosaženo pokud jsou obě komponenty podrobeny vysoušení současně. 

Mezi výhody DRVs metody (nehledě na již zmíněnou schopnost vysoce účinného 

zachycení ve vodě rozpustných sloučenin) se řadí i mírné podmínky, při kterých se 



 43

s těmito sloučeninami zachází. Za nevýhodu lze považovat to, že lipidy se před 

lyofilizací musejí nacházet v podobě unilamelárních vezikul. Pokusy se prováděly i 

s MLVs, ale inkorporace nebyla tak úspěšná. Další problém představuje fakt, že 

vysokoúčinné inkorporace je dosaženo díky obsahu rozpouštěných látek v malém 

objemu tekutiny. To však vede k rozdílné osmolaritě mezi vnitřním a vnějším 

prostředím liposomu při ředění, což může mít za následek roztržení a ztrátu obsahu. 

Různými metodami lze však stabilitu membrán zvýšit. 

 

6/ Metoda „freeze-thaw sonication“ (FTS) 

Metoda představuje postup, při němž se nejdříve vytvoří liposomy, až pak se do 

jejich vnitřního prostoru zavádí materiál, který má být zachycen. Procesy mrazení a tání 

vedou k rozpadu a opětovnému spojování SUVs, přičemž rozpuštěné zachycované 

sloučeniny vytvářejí rovnováhu mezi vnitřním a vnějším prostředím. Liposomy se 

spojují a značně rozměrově nabývají, takže se zvětšuje i jejich vnitřní kompartment. 

Pomocí elektronového mikroskopu se zjistilo, že jsou liposomy původně unilamelární. 

Příprava prázdných liposomů zahrnuje následující postupy: ponoření lipidové suspenze 

do ultrazvukové lázně na 10-15 min, tání a znovu tentokrát krátké (15-30 s) podrobení 

působení ultrazvuku. Druhé působení ultrazvuku značně snižuje permeabilitu 

liposomálních membrán. Ve srovnání s DRV metodou nelze pomocí FST připravovat 

neutrální liposomy složené z čistých fosfatidylcholinů. Nicméně je tato metoda velice 

snadná, rychlá a využitelná pro přípravu LUVs. 

 

7/ Vezikulace vyvolaná změnou pH 

Znovuvytvoření unilamelárních vezikul z MLVs může být indukováno bez působení 

ultrazvuku ani zvýšeného tlaku, jednoduše pouze změnou pH. Tento děj nazývaný 

„pH-indukovaná vezikulace“ představuje elektrostatický jev. Nestálý náboj při různém 

pH vede k nárůstu povrchové hustoty nábojů lipidové dvojvrstvy a pokud přesáhne 

určitou hranici okolo 1-2 µC/cm2, nastane spontánní vezikulace. 

Protože se jedná o elektrostatický děj, očekává se, že bude pH-indukovaná 

vezikulace nezávislá na povaze nabitých skupin. Proto u např. lipidové disperze ve vodě 

(pH okolo 7) skládající se z vaječného PC a většího množství detergentu 

hexadecylaminu (až do 40%) je vezikulace vyvolána přechodným snižováním pH 
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k hodnotě 2. Pomocí přídavku kyseliny chlorovodíkové dojde k protonizaci 

hexadecylaminu. Zmiňovaný příklad představuje jen jeden případ jinak mnohem 

obecnějšího procesu vezikulace indukované změnou pH. Podmínkou musí být 

přítomnost amfifilní molekuly se skupinou, kterou je možno přechodnou změnou pH 

nebo jinými úpravami zcela ionizovat. Tato metoda může být využita u amfifilních 

molekul léčiv, které mají být inkorporovány do lipidové membrány. 

 

8/ Vápníkem indukovaná fúze produkující LUVs 

Metoda spočívá v tom, že se malé vezikuly (SUVs) složené z kyselých fosfolipidů 

shlukují v přítomnosti vápníku a následně splývají ve větší unilamelární vezikuly 

(LUVs). Získaná vločkovitá usazenina se tvoří jako důsledek agregace záporně nabitých 

vezikul při kontaktu s kalciovými kationy (CaCl2). 

Mezi výhody této metody se řadí skutečnost, že lipidy ani zachycované materiály 

nejsou vystaveny škodlivým chemickým ani fyzikálním podmínkám. Naopak mezi 

zápory se počítá potřeba kyselých fosfolipidů a přítomnost vápníku uvnitř liposomů 

dokonce i po provedené dialýze. 

 

9/ Výroba hydratovaných lipidů (fyzikálními způsoby) 

MLVs připravené hydratací vysušených lipidů je možné dále zpracovávat, např. 

modifikovat velikost nebo jiné vlastnosti. Především proto, že MLVs představují příliš 

rozsáhlou a heterogenní populaci, nelze s nimi jednoduše pracovat. Používá se mnoho 

metod pro zmenšení jejich velikosti a především pro přeměnu liposomů na malé 

vezikuly. Metody zahrnují postupy jako jsou např. mikroemulgace, extruze, 

ultrazvuková vibrace, atd. 

� Liposomy vzniklé mikroemulgací  

Příprava malých MLVs z koncentrované lipidové suspenze pomocí 

„mikro-fluidizéru“  

� Vezikuly vzniklé ultrazvukovým vlněním 

Metoda, která je stále nejčastěji užívaná při výrobě malých vezikul. Vychází se 

obvykle ze suspenze multilamelárních vezikul.  
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� Membránová extruze liposomů 

Patří mezi mírnější metodu, při níž probíhá zmenšování velikosti liposomů takovým 

způsobem, že jsou liposomy protlačovány skrz membránový filtr o definované velikosti 

pórů. To znamená, že všechny póry mají stejný průměr a po několika průchodech 

membránou jsou tedy získávány relativně homogenní liposomy co se týká rozměrů. 

Velikostí se rovnají nebo mírně přesahují rozměr membránového póru použitého filtru. 

Membránové filtry se dělí na dvě skupiny. První skupinu tvoří membrána typu tzv. 

„klikaté dráhy“ (v angl. „tortuous path“), který se často užívá pro sterilní filtrace. 

Membrána se skládá z vláken křižovaných jedno přes druhé (viz. Obr. 12). V základní 

hmotě membrány tak vznikají mezi vlákny nepravidelné volné prostory tvořící kanálky. 

V trojrozměrném zobrazení je znatelné, že se kanálky vinou mezi vlákny a kopírují 

klikaté dráhy vedoucí z jedné strany membrány na druhou. Hustota vláken hmoty 

membrány udává průměr kanálků. Vzhledem k tomu, že jsou kanálky stočené, 

neprojdou jimi liposomy, které jsou větší než je průměr kanálku. V takovémto případě 

liposomy uvíznou v kanálku a ucpou filtr a žádné z nich neprojdou skrz na druhou 

stranu membrány.  

 

 

 

 

 

Obr. 12: Membrána typu „klikaté dráhy“ 

 

Druhým typem membránového filtru je „nucleation track“ membrána. Na rozdíl od 

prvního typu jí projdou dokonce i liposomy, které mají větší rozměr než je průměr pórů. 

Membrána se skládá z tenké souvislé vrstvy polymeru (obvykle polykarbonátu). 

V membráně se nacházejí pravidelné otvory o přesném průměru, které v ní byly 

zhotoveny kombinací laseru a chemického leptání. Póry vedou skrz membránu přímo 

(bez klikatění), tudíž kladou mnohem menší odpor procházejícímu materiálu než 

membrány typu „klikaté dráhy“. Flexibilita fosfolipidových lamel umožňuje liposomům 

měnit jejich tvar, což jim usnadňuje protáhnout se skrz póry. Avšak liposomy, které 
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jsou mnohem větší než velikost pórů se během průchodu rozbíjí a vycházejí 

z membránových otvorů menší než předtím. Po několika průchodech membránou má 

většina liposomů menší průměr než membránové póry, pouze malá část z nich zůstává 

rozměrově o něco větší než otvory, protože se při průchodech membránou nerozštěpila. 

Zařízení užívané pro extruzi je stejné jako přístroje používané pro další aplikace 

membránových filtrací za zvýšeného tlaku (např. proteinová koncentrace nebo 

diafiltrace). 

Metoda membránové extruze se může využívat jak pro LUVs tak i MLVs. U obou 

těchto typů liposomů platí, že během procesu extruze se vymění obsah vezikul se 

suspendovaným médiem. Výměna probíhá při rozrušení a znovuobnovení 

fosfolipidových dvojvrstev, když liposomy procházejí skrz polykarbonátovou 

membránu. Abychom dosáhli u tvořících se liposomů zachycení co největšího obsahu 

sloučenin ve vodě rozpustných, je nezbytné, aby byly tyto látky přítomné 

v suspendovaném médiu již na začátku extruze. 

Pokud jsou MLVs opakovaně extrudovány přes membránu s póry o velikosti 0,1 µm 

nebo menší, postupně se stává liposomální suspenze svou povahou více unilamelární. 

Velikost vezikul zůstává v hodnotách okolo velikosti pórů membrány, ale nyní se 

vezikuly charakterizují značným vnitřním vodným obsahem. Po 5 až 10 opakovaných 

extruzích skrz dvě membrány může být vznikající populace už téměř kompletně 

unilamelární. Aby se zmíněný proces mohl uskutečnit v krátkém časovém úseku, je 

mnohdy nezbytné zvýšit tlak. Liposomy vytvořené metodou za zvýšeného tlaku se 

nazývají LUVETs (Large Unilamellar Vesicles by Extrusion Techniques - velké 

unilamelární liposomy získané technikou extruze), ačkoliv velikosti získaných vezikul 

odpovídají spíše středně velkým liposomům (IUVs). Pokud se použijí neutrální 

fosfolipidy, získává se také značný podíl malých unilamelárních vezikul (SUVs), což 

lze omezit přídavkem nabitých lipidů. 
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B) Disperze rozpouštědla 

V této skupině metod jsou lipidy vytvářející liposomální membránu nejdříve 

rozpuštěny v organickém roztoku, který pak přijde do kontaktu s vodnou fází obsahující 

látky, jež mají být zachyceny do liposomu. Na rozhraní organického a vodného 

prostředí dochází k uspořádání fosfolipidů do jedné vrstvy, která se stává základem 

poloviny membránové dvojvrstvy liposomu. Metody založené na disperzi rozpouštědla 

lze rozdělit do 3 kategorií: 

• skupina, kde se organické rozpouštědlo misí s vodnou fází 

• skupina, kde se organické rozpouštědlo nemísí s vodnou fází (přičemž je 

vodná fáze ve značném nadbytku) 

• skupina, kde se organické rozpouštědlo nemísí s vodnou fází (přičemž je 

organické rozpouštědlo ve značném nadbytku) 

 

1/ Etanolické injekce 

Etanolický roztok lipidů se rychle vstříkne tenkou jehlou do nadbytku pufru nebo 

jiného vodného prostředí. Síla vstřiku je obvykle dostačující pro úplné promísení, etanol 

se téměř okamžitě smísí s vodou a fosfolipidové molekuly jsou tedy rovnoměrně 

rozptýleny v celém médiu. Tímto postupem vzniká velký podíl SUVs (s průměrem 

okolo 25 nm), přestože se lipidy při nedostatečném míchání shlukují a vytvářejí větší 

vezikuly. 

Mezi výhody zmíněné metody patří mimořádná jednoduchost a velmi malé 

nebezpečí degradativních změn senzitivních lipidů. Hlavním záporem je omezená 

rozpustnost lipidů v etanolu (40 mM pro PC) a také objem etanolu, který je možné 

zavést do média. To následně omezuje množství dispergovaných lipidů a výsledná 

suspenze je obvykle značně zředěná. Procentní úspěšnost enkapsulace je pak hodně 

nízká, pokud jsou zachycované látky rozpuštěné ve vodné fázi. Další nevýhodou se 

stává obtížné odstraňování etanolu z fosfolipidových membrán (např. pomocí dialýzy 

nebo diafiltrací). 
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2/ Eterové injekce 

I když je tato metoda ve svém pojetí velmi podobná té předcházející, přesto se 

v několika ohledech značně liší. Organický roztok lipidů se vstřikuje velmi pomalu přes 

úzkou jehlu do vodné fáze, která je vyhřívaná na teplotu (asi 60°C), při níž se eter 

rychle odpařuje. Fosfolipidy pravděpodobně zůstávají dispergovány ve vodě v podobě 

velkých dvouvrstevných plátů, které se formují v uzavřené LUVs o velikosti 0,1 až 

0,5 µm. Tento mechanismus tvorby vezikul není zatím zcela objasněn. Pokud se pracuje 

s látkami, které by mohly být vysokou teplotou zničeny, místo eteru se použijí 

fluorované uhlovodíky, které se odpařují již při nižších teplotách nebo se postup 

provede za sníženého tlaku.  

Opět jak u minulé metody se zachází se senzitivními lipidy velmi jemně a nehrozí 

ani jejich oxidativní změny, pokud byl eter pečlivě redestilován. Neboť je organické 

rozpouštědlo zcela odstraněno, finální koncentrace lipidu, jaké lze dosáhnout, není nijak 

omezena. Proces může běžet nepřetržitě po dlouhou dobu, což vede k vysokému 

procentu enkapsulací vodného média dovnitř vezikulů. Nevýhody této techniky 

spočívají v dlouhé přípravě jedné dávky liposomů, dále je nutná velká opatrnost při 

vstřikování lipidového roztoku, která vyžaduje mechanicky ovládanou infúzní pumpu. 

 

3/ Voda v organické fázi 

V této skupině metod se liposomy tvoří ve dvou krocích. Nejprve vzniká vnitřní 

vrstva dvojvrstvy, pak vnější. Metoda má několik různých obměn, ale společným 

znakem všech zůstává tvorba emulze typu v/o. Emulze vzniká zaváděním malého 

množství vodného média (obsahuje látku, jež má být zachycena v liposomu) do velkého 

objemu organického roztoku lipidů. Pak následuje protřepávání, aby došlo k rozrušení 

vodné fáze na mikroskopické kapičky vody. Kapky jsou pak stabilizovány přítomností 

fosfolipidové monomolekulární vrstvy na rozhraní fází. Velikost kapiček je dána 

intenzitou mechanické energie použité pro emulgaci a množstvím lipidů vztahující se 

k objemu vodné fáze. Každá kapka totiž vyžaduje kompletní vrstvu fosfolipidů 

pokrývající její povrch, čímž se brání splynutí s ostatními. 

Vodný kompartment obklopený monomolekulární vrstvou fosfolipidů pak tvoří 

jádro finálního liposomu. 
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C) Solubilizace pomocí detergentu 

V této třetí skupině metod přípravy liposomů se fosfolipidy ocitají v těsném 

kontaktu s vodným médiem prostřednictvím detergentů, které se spojují s molekulami 

fosfolipidů a slouží k chránění hydrofobních částí molekul před vodou. Struktury, jež se 

vytvářejí v důsledku této asociace, jsou známé jako micely. Skládají se z několika 

stovek jednotlivých molekul, tvar a velikost micel závisí na chemické povaze 

detergentu, jeho koncentraci, dalších příslušných lipidech, atd. Detergenty mohou tvořit 

micely i bez přítomnosti dalších lipidů za předpokladu, že bude koncentrace detergentu 

dostatečná. Koncentrace detergentu ve vodě, při které se již začínají tvořit micely, je 

označovaná jako kritická micelární koncentrace (CMC). Pod hodnotou CMC se 

molekuly detergentu nacházejí v roztoku pouze volné. Pokud se zvýší koncentrace 

rozpuštěného detergentu ve vodě nad hodnotu CMC, začnou se tvořit micely ve větším 

množství, zatímco koncentrace detergentu ve volné formě zůstává stejná jako hodnota 

CMC. Micely obsahující další složky kromě detergentu (nebo za účasti dvou a více 

detergentů) se nazývají smíšené micely. 

Na rozdíl od fosfolipidů jsou detergenty vysoce rozpustné ve vodném i organickém 

médiu. Existuje rovnováha mezi molekulami detergentu ve vodné fázi a molekulami v 

lipidovém prostředí micely. 

Hlavním znakem všech metod využívajících detergenty k přípravě liposomů je 

odstranění detergentu z formovaných smíšených micel obsahujících fosfolipidy, načež 

se unilamelární vezikuly začnou tvořit samovolně. Odstraňování detergentů se provádí 

technikami, které však nevyhnutelně odstraní i jiné malé ve vodě rozpustné molekuly 

(např. dialýzou, kolonovou chromatografií). 

Metody s využitím detergentů jsou určitě nejlepší metodou pro přípravu liposomů, u 

nichž jsou lipofilními proteiny vložené do membrán. Protože mohou být tyto proteiny 

zavedeny do smíšených micel za pomoci mírných nedenaturujících detergentů, lze 

dosáhnout 100% inkorporace bez potřeby modifikovat hlavní metodu. 
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AKTIVNÍ LOADING  

U metod zmiňovaných v předcházejících kapitolách se doposud popisovaly případy, 

ve kterých byly ve vodě rozpustné materiály zachycovány do vnitřního kompartmentu 

liposomu prostřednictvím jejich vodného roztoku před a nebo při samotné přípravě 

liposomů. Avšak určité typy sloučenin s ionizovatelnými skupinami a látky rozpustné 

ve vodě i lipidech, mohou být inkorporovány do liposomů až po vytvoření celistvé 

lipidové membrány. Tyto sloučeniny jsou často jen velmi těžko zadržovány uvnitř 

liposomu, neboť kvůli své lipofilitě jsou schopné snadno procházet přes lipidovou 

membránu a vytvářet rovnováhu mezi vnitřním a vnějším prostorem liposomu. 

Aktivní loading využívá postup, při němž se upravují podmínky uvnitř liposomu tak, 

aby se zmíněné sloučeniny (obvykle lipofilní aminy) nacházely vždy v ionizovaném 

stavu. Nízkomolekulární sloučenina rozpuštěná v roztoku tedy vstupuje za normálních 

podmínek do liposomu difúzí skrz membránu v nenabitém stavu, uvnitř liposomu je 

převedena na zcela nabitou formu, která není schopná difundovat ven z liposomu, neboť 

má příliš sníženou lipofilitu. Sloučeniny se tak hromadí uvnitř liposomu tak dlouho, až 

dojde k vyrovnání pH mezi vnitřním a vnějším prostředím membrány. 
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2.3. CÍL  PRÁCE 

Rigorózní práce byla metodicky rozdělena na několik dílčích úkolů. V prvním kroku 

šlo o realizaci přípravy unilamelárních liposomů metodou extruze (LUVETs) a 

současné hledání nejvhodnějšího způsobu inkorporace azaftalocyaninů do liposomů 

vytvořených z DOPC. Pracovala jsem s dvojicí ve vodě nerozpustných azaftalocyaninů 

(P2-1Zn a P2-1Zn-Et+) a s ve vodě dobře rozpustným derivátem  P2-4Zn-Et+. U 

posledních dvou se jednalo o alkylované formy barviv nesoucí stabilní kladný náboj. 

V následujícím kroku jsem měla za cíl vypočíst vazebné konstanty použitých 

azaftalocyaninů k DOPC liposomům. 

Další okruh experimentálních pokusů byl zaměřen na průzkum a popis schopností 

inkorporace azaftalocyaninů do DOPC liposomů. Úkol jsem realizovala proměřováním 

UV-vis absorpčních spekter vzorků v jednotlivých fázích postupu. Na podkladě 

získaných dat se měl provést výpočet podílu barviva úspěšně inkorporovaného do 

DOPC liposomu a jeho neinkorporovaného zbytku. Následující úkol představoval 

výpočet extinkčních koeficientů azaftalocyaninů v DOPC liposomech. 
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3. EXPERIMENÁLNÍ ČÁST 

3.1. PŘÍSTROJOVÉ  VYBAVENÍ 

Promíchávání vzorků bylo prováděno na magnetických míchačkách. V určité fázi 

příprav byl při protřepávání používán přístroj vortex Heidolph Reax Top. 

 

Pro extruzi byl používán malý ruční extrudér LiposoFast Basic (Avestin, Kanada). 

Do něj se vkládaly polykarbonátové membrány (průměr 19 mm, velikost pórů 100 nm).  

 

Absorbance byla proměřována na UV-vis spektrofotometru UV-2401PC 

Shimadzu. 

 

Fluorescence byla měřena fluorescenčním spektrometrem AMINCO-Bowman 

Series 2. Vlnová délka excitace byla nastavena na 386 nm a emise byla měřena při 

660 nm.  

Foton-korelační spektroskop Zetasizer Nano-ZS (Malvern, UK) byl použit pro 

testování velikosti a disperzity připravených liposomů. 
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3.2. SLOUČENINY 

Liposomy byly připravovány z DOPC, dále jsem pracovala s různými organickými 

sloučeninami v roli rozpouštědel, pufrem (PBS). 

1,2-dioleoylfosfatidylcholin (DOPC) 

Sloučenina pochází od firmy Lipoid GmbH (Ludwigshafen, Německo). Jde o 

pevnou látku bílého zbarvení, lipidového charakteru, bez zápachu, Mr=786,11 g/mol, 

uchovává se při teplotě -20°C. Pro minimalizaci oxidačních procesů byla látka 

skladována pod argonovou atmosférou.  

Rozpouštědla (tetrahydrofuran, chloroform, toluen, aceton) 

Rozpouštědla byla použita ve stupni čistoty p.a. a takovém stavu, jak byla 

zakoupena (Penta). Pouze THF byl ještě redestilován. 

PBS (fosfátový pufr, 0,01 g/mol, pH 7,4, NaCl 0,15 g/mol) 
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3.3. POUŽITÉ AZAFTALOCYANINY 

Při pokusech jsem pracovala s následujícími barvivy. Jednalo se o azaftalocyaniny, 

které byly připraveny na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv FaF UK HK. 27, 

28 

S azaftalocyaniny jsem při experimentech pracovala ve formě zásobních roztoků. 

Pro barviva B1 a B2 jsem připravila 100 µM organické zásobní roztoky v rozpouštědle 

tetrahydrofuranu (THF). Azaftalocyanin s označením P2-4Zn-Et+(B3) je rozpustný 

pouze ve vodě, tedy jeho 100 µM zásobní roztok byl připraven rozpuštěním barviva 

v destilované vodě. Zásobní roztoky barviv byly kvůli stálosti uchovávány v temnu při 

laboratorní teplotě. 
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2,3,9,10,16,17-hexakis(tert-butylsulfanyl)-23,24-bis(2-diethylaminoethylsulfanyl)-

1,4,8,11,15,18,22,25-oktaazaftalocyaninato zinečnatý komplex 
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Obr. 16: Struktura barviva P2-1Zn 

� Označení: P2-1Zn  (B1) � 

� Molekulová hmotnost = 1377,33 

� Sumární vzorec: C60 H82 N18 S8 Zn 

� Složení: C (52,32 %), H (6,00 %), N (18,31 %), S (18,62 %), Zn (4,75 %) 

(�...označení, pod kterým bude azaftalocyanin dále uváděn v textu) 
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2,3,9,10,16,17-hexakis(tert-butylsulfanyl)-23,24-bis(2-triethylamonioethylsulfanyl)-

1,4,8,11,15,18,22,25-oktaazaftalocyaninato zinečnatý komplex dijodidu 
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Obr. 17: Struktura barviva P2-1Zn-Et+ 

� Označení: P2-1Zn-Et+ (B2) 

� Molekulová hmotnost = 1689,25 

� Sumární vzorec: C64 H92 N18 S8 Zn I2 

� Složení: C (45,51 %), H (5,49 %), N (14,92 %), S (15,18 %), Zn (3,87 %), 

I (15,02 %) 
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2,3,9,10,16,17,23,24-oktakis(2-triethylamonioethylsulfanyl)-1,4,8,11,15,18,22,25-

oktaazaftalocyaninato zinečnatý komplex oktajodidu 
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Obr. 18:  Struktura barviva P2-4Zn-Et+ 

� Označení: P2-4Zn-Et+  (B3) 

� Molekulová hmotnost = 2883,44 

� Sumární vzorec: C88 H152 N24 S8 Zn I8 

� Složení: C (36,66 %), H (5,31 %), N (11,66 %), Zn (2,27 %), I (35,21 %),  
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3.4. EXTRUZE 

Extrudér LiposoFast-Basic (viz. Obr. 13-15) produkuje unilamelární liposomy 

prostřednictvím manuální extruze suspenze multilamelárních liposomů (MLVs) skrz 

polykarbonátovou membránu o definované velikosti pórů (100 nm). Extrudér se skládá 

z těla, který tvoří nerezový válec (viz. Obr. 13) a dvou úzkých skleněných stříkaček, 

které se k válci dají ze dvou protilehlých stran připevnit šroubováním. Každá stříkačka 

má objem 1 ml, minimální objem protlačovaného vzorku udávaný výrobcem je 0,2 ml. 

Právě malé kapacity stříkaček jsou obzvlášť vhodné, neboť umožňují připravit velký 

počet vzorků o malých objemech, což je výhodné pro laboratorní pokusy. 29 

 

Obr. 13: Obal extrudéru (střední část a dva koncové šroubovací uzávěry pro upevnění 
vnitřních součástí extrudéru)30 

 

 

Obr. 14: Vnitřní válec (párový díl) uchycující polykarbonátovou membránu pomocí 
„O“ kroužku (označeno písmenem b + bližší detail); a-nerezová ocelová kapilára 
s úzkým průměrem, na jejíž vyčnívající konec se nasazuje a šroubuje skleněná 
stříkačka 30 
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Obr. 15: Kompletně složený extrudér 

Lipidová suspenze se naplní do jedné stříkačky a je protlačován skrz membránu 

opakovaně tam a zpět mezi dvěma stříkačkami. V závislosti na konkrétní lipidové 

suspenzi je 11 až 21 (vždy lichý počet) za sebou následujících průchodů dostačujících 

pro přípravu populace liposomů o stejné velikosti, které se označují termínem LUVETs. 

LUVETs představují různé výhody při studiu membránových modelů. Jsou prosté 

organických rozpouštědel a detergentů, soustava stavebních lipidů je v rovnováze. Mají 

relativně homogenní velikost i strukturu, podobají se buněčným membránám z hlediska 

unilamelárního charakteru a schopnosti pojmout relativně velké objemy. Lze je rychle, 

jednoduše a levně připravit z vysušených lipidů za méně než 1 hodinu. 30 

PŘÍPRAVA LUVET S ZE SUSPENZE MLV S: 

Příslušná navážka fosfolipidů (DOPC) se v 100ml baňce rozpustí v chloroformu. 

Následně se nechá organické rozpouštědlo odpařit na vakuové odparce (při teplotě 

vodní lázně asi 37°C), přičemž se na stěnách baňky vytvoří tenký souvislý lipidový 

film. Poté se do baňky přidá přesný objem PBS (aby měl výsledný roztok DOPC v PBS 

koncentraci 25 mM) a následuje časově náročnější hydratace lipidového filmu. Tu 

provádíme nejprve opatrně krouživými pohyby baňkou tak, aby se smyl celý lipidový 

film ze stěny baňky. Tímto postupem vznikají multilamelární liposomy (MLVs). Pak se 

soustava asi 5 minut protřepává pomocí vortexu a poté se nechá několik hodin 

(přibližně 4 hod) hydratovat při laboratorní teplotě. LUVETs pak vznikají extruzí (při 

laboratorní teplotě) připravené suspenze multilamelárních liposomů. Pro každou extruzi 

jednotlivého vzorku se vkládají do válce vždy 2 nové polykarbonátové membrány. 

Lipidovou suspenzí (MLVs) se naplní na začátku extruze jen jedna ze stříkaček. Každý 

vzorek se protlačuje z jedné stříkačky do druhé přesně 21krát. Lichý počet provedených 

průchodů je nutný k tomu, aby byl vzniklý vzorek unilamelárních liposomů (LUVETs) 

odebrán vždy z odlišné stříkačky než z té, do které byla naplněna původní lipidová 

suspenze. Tím se vyhneme nebezpečí, že by se ve vzorku s LUVETs vyskytly i 

neextrudované vezikuly, které by vůbec nepřešly přes filtr. 
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3.5. PROVEDENÍ EXPERIMENT Ů 

Pro inkorporaci roztoků azaftalocyaninů do liposomů jsme použili a popsali dvě 

metody: 

METODA I  

Zásobní roztok LUVETs (o již dříve zvolené koncentraci 25 mM) se dále pufrem 

naředí na škálu vzorků vybraných koncentrací v rozmezí 5-100 µM. Poté se vždy 2,5 ml 

vzorku příslušné koncentrace míchá na magnetické míchačce a přitom se přidá 2,5 µl ze 

zásobního 100µM roztoku azaftalocyaninu. Konečná koncentrace barviva je pak 

0,1 µM, přičemž se předpokládá, že množství THF (0,1 % v/v) významně neovlivní 

fosfolipidovou dvouvrstvu liposomů. Připravené vzorky soustav LUVETs s 

azaftalocyaninem jsou pak 30 min promíchávány na magnetické míchačce při 

konstantních otáčkách. Poté je každá soustava ještě intenzivněji po dobu 2 minut 

roztřepávána vortexováním. Fluorescenční spektra vzorků se proměřují po každém 

kroku inkorporace. 

Tato metoda umožňuje vypočíst vazebné konstanty (KL), je však použitelná pouze 

pro nízké koncentrace zásobních roztoků azaftalocyaninů. Limitující faktor představuje 

rozpustnost a agregace barviva v organickém rozpouštědle THF. 

 

vazebná konstanta azaftalocyaninů KL 

Vazebná konstanta AzaPc barviv KL k liposomům popisuje rovnovážný stav rovnice, 

která představuje děj charakterizovaný v postupu Metody I. AzaPc zde zastupuje 

zásobní roztok azaftalocyaninu přidaný k vzorku LUVETs (L). Po čase se ustaví 

rovnovážný stav mezi částí azaftalocyaninu ve vodné fázi (AzaPc) a částí inkorporované 

do dvojvrstvy liposomu (AzaPcL). 

AzaPcLLAzaPc →←+ LK
 

 

Intenzita fluorescence ftalocyaninu (F) za rovnovážného stavu byla měřena 

pro různé lipidové koncentrace ve škále od 0 do 1000 µM (alespoň 20 různých 

koncentrací).31 Při dané vlnové délce a pro určitou koncentraci barviva může být 

vazebná konstanta KL odvozena z rovnice (1)32, kde F0 a FDOPC jsou intenzity 
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fluorescence odpovídající nulové a úplné inkorporaci barviva do vezikul. [DOPC] 

označuje molární koncentraci lipidů. 

( ) [ ]
[ ]DOPCK

DOPCK
FFFF

L

L
DOPC +

−+=
100    (1) 

Protože však použitá barviva ve vodném prostředí bez přítomnosti lipidů velmi silně 

agregují, neposkytují žádný fluorescenční signál a rovnici můžeme zjednodušit na tvar: 

[ ]
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F

F
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METODA II  

Tato metoda se od předešlé liší v tom, že zásobní roztok azaftalocyaninu (zásobní 

roztok barviva v THF-pouze u barviv B1 a B2) se přidává již přímo k roztoku DOPC, 

který je rozpuštěný v chloroformu. Až poté se nechá organické rozpouštědlo odpařit do 

sucha na vakuové odparce, vytvoří se tenký film lipidů, který už obsahuje 

inkorporované barvivo. Od momentu přidání azaftalocyaninu jsou vzorky uchovávány 

v temnu, při práci tedy chráněné Al fólií. Dále následuje rozpuštění vytvořeného filmu 

v definovaném objemu PBS, důkladná hydratace trvající asi 2,5 hod, extruze (protlačení 

vzorku přesně 21×). Ve výsledném vzorku po extruzi uvažujeme s koncentracemi 

DOPC 2 mM a azaftalocyaninu 1 µM. 

Vzorek získaný po extruzi (LUVETs s inkorporovaným příslušným 

azaftalocyaninem) podrobíme proměření absorbance na spektrofotometru (slepý 

srovnávací vzorek-čistý PBS). Poté se k vzorku přidá chloroform, dojde k rozpadu 

liposomů a tedy k uvolnění inkorporovaného barviva a jeho smísení s organickým 

rozpouštědlem. Provede se několik extrakcí (6-7×), všechny postupně odebrané 

chloroformové vrstvy s vyextrahovaným azaftalocyaninem umístíme do baňky na 

vakuovou odparku a necháme odpařit chloroform. Pak se do baňky přidá přesný 

definovaný objem THF a opět se proměří absorpční spektrum (slepý srovnávací 

vzorek-čistý THF). Tímto způsobem zjistíme, jaké množství azaftalocyaninu bylo 

inkorporováno v LUVETs. 

Nevýhodou při tomto postupu je skutečnost, že hned na začátku experimentů se část 

azaftalocyaninu neinkorporuje do DOPC a zůstává ulpělá na stěně baňky, další část 
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barviva je během extruze zadržena na filtru. Pro zjištění množství barviva zachyceného 

na stěnách a filtru se postupuje následovně. Baňka se zachyceným azaftalocyaninem i 

baňka s filtrem z extruze se každá odděleně promyje destilovanou vodou. Zbytky 

destilované vody na stěnách baněk se smyjí acetonem, baňky se umístí na vakuovou 

odparku. Po vysušení se do každé baňky přidá definované množství THF a proměří se 

absorbance. 

Výhodou tohoto druhého postupu je, že lze do liposomu inkorporovat azaftalocyanin 

ve vyšších koncentracích. Konečná liposomová suspenze je zbavená organických 

rozpouštědel, což je výhodné z hlediska možného budoucího využití biologického 

testování. 
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3.6. VÝSLEDKY A DISKUZE 

testování velikosti, disperzity liposomů 

V průběhu provádění experimentů jsme vybrané vzorky z různých fázích míchání a 

protřepávání na vortexu podrobili stabilitnímu testu provedenému na Katedře 

technologie a výroby léčiv FaFUKHK. Zkoumané vzorky obsahovaly 1mM roztok 

DOPC liposomů po extruzi a lišily se pouze v době protřepávání (1. vzorek testován po 

2 hodinách stání od přípravy, 2. vzorek navíc od předešlého po 40 minutách míchání na 

magnetické míchačce, 3. vzorek navíc od předešlého po 2 minutách vortexování). 

U vzorků byla testována stabilita unilamelárních liposomů. Velikost liposomů se u 

všech zkoušených vzorků významně nelišila, velikost liposomů se pohybovala 

v rozmezí 129,9-133,1 nm. Disperzita byla vyhodnocena v rozmezí 0,052-0,083. 

Závěrem bylo shrnuto, že mícháním či důkladným vortexováním se velikost ani 

disperzita vytvořených LUVETs významně nemění. 

 

VÝSLEDKY METODY I  (KL) 

Jak již bylo dříve teoreticky popsáno, vazebná konstanta příslušného 

azaftalocyaninu vyjadřuje jeho míru inkorporace do liposomu (vezikulu). Při práci se 

vzorky jsme postupně experimentálně zjišťovali, že právě schopnost inkorporace 

zkoumaných barviv závisí značně na míchání případně protřepávání vzorku. Nejprve 

jsme intenzitu fluorescence měřili u vzorků LUVETs+azaftalocyanin ihned po přípravě 

bez míchání, avšak tyto vzorky vykazovaly slabé fluorescenční signály. Poté jsme začali 

zkušebně vzorky promíchávat, měnili délku i intenzitu míchání na magnetické 

míchačce, k intenzivnějšímu míchání posléze použili třepačku vortex. 

Hodnoty fluorescence škály vzorků různých koncentrací DOPC a vždy stejné 

koncentrace azaftalocyaninu (0,1 µM) byly pořízeny nejprve po 30 min. míchání na 

magnetické míchačce, následující proměření provedeno po dalších 2 min. vortexování 

předešlých vzorků. Získané hodnoty fluorescenčních signálů z obou měření jsme 

navzájem porovnali: 

• U obou měření (po 30 min, po dalších 2 min) platí: se zvyšující se 

koncentrací DOPC lipidů v liposomální soustavě roste intenzita 

fluorescence. 
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• Tvar fluorescenčních křivek i λmax (vlnová délka, při níž barviva vykazují 

maximální fluorescenci) zůstávají u obou měření stejné. 

• Intenzita fluorescence vzorků je významně vyšší po 2 min. vortexování. 

Závislost inkorporace azaftalocyaninu do liposomu znázorňují křivky grafů na 

obrázku č. 16. Samostatné body vynesené v grafu reprezentují reálné naměřené hodnoty 

fluorescence. Z rovnice (2) jsme metodou nelineární regrese vypočetli vazebné 

konstanty azaftalocyaninů v liposomu, kdy koncentrace barviva byla konstantní (viz. 

Tab. 2): 

• KL azaftalocyaninu B1 (P2-1Zn) po 30 min. míchání 15,58×103 M-1, po 2 

min. vortexování 16,24×103 M-1 (viz. graf a v Obr. 16). 

• KL azaftalocyaninu B2 (P2-1Zn-Et+) po 30 min. míchání 9,25×103 M-1, po 2 

min. vortexování 10,56×103 M-1 (viz. graf b v Obr. 16). 

• KL azaftalocyaninu B3 (P2-4Zn-Et+) - závislost F/FDOPC na koncentraci 

DOPC není zřejmá, tudíž ani graficky vyhodnotitelná. 

   a      b 

Obr. 16: Křivky grafů a, b znázorňují míru inkorporace azaftalocyaninu do DOPC 
liposomu v závislosti na koncentraci DOPC ve vzorku po 2 min. vortexování. 
Koncentrace azaftalocyaninu 0,1 µM.     
 graf a: křivka barviva B1 (P2-1Zn)     
 graf b: křivka barviva B2 (P2-1Zn-Et+)     
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Tab. 2:  Vazebné konstanty azaftalocyaninů v liposomu 

azaftalocyanin KL [[[[M -1]]]] 

(30 min míchání) 

KL [[[[M -1]]]] 

(2 min vortex) 

B1 15,58×103 16,24×103 

B2 9,25×103 10,56×103 

 

Shrnutí: 

• Delší míchání a navíc intenzivní třepání má velký vliv na inkorporaci 

barviva do liposomu (čím delší a intenzivnější protřepávání, tím vyšší 

hodnota vazebné konstanty azaftalocyaninu). 

• Poměrně vysoké hodnoty KL azaftalocyaninů B1 a B2 u provedených 

experimentů naznačují, že se barviva B1 a B2 dobře inkorporují do DOPC 

liposomů. 

• Nejasné závislosti u azaftalocyaninu B3 vypovídají o tom, že se barvivo 

neinkorporuje snadno do liposomu, barvivo se pravděpodobně chytá na 

skleněný povrch baňky. Pro zřetelnější objasnění jevů by bylo nezbytné 

provést s tímto AzaPc další experimenty. 

Několik dřívějších prací33, 34 dokládá spojitost vztahu vazebné konstanty a lipofility 

(se zvyšující se lipofilitou inkorporovaných sloučenin rostou i jejich vazebné 

konstanty). Problematice inkorporace azaftalocyaninů do liposomů bylo později 

věnováno více pozornosti na katedře farmaceutické chemie. Z experimentů se 

studovanými barvivy vyšlo najevo, že hodnota vazebné konstanty není závislá pouze na 

lipofilit ě barviv, ale značnou roli hraje i agregace barviv ve vodném prostředí.31 
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VÝSLEDKY METODY II   

Uv-vis absorpční spektra byla proměřena pro každé studované barvivo vždy u pětice 

vzorků různého složení. Výsledky pak měly sloužit k výpočtům a celkovému 

vyhodnocení vlastností AzaPc v DOPC  liposomech. 

Metoda č. II však byla použita pouze u barviv B1 a B2. Azaftalocyanin B3 je 

rozpustný pouze ve vodě, tedy i jeho zásobní roztok byl připraven ve vodném prostředí. 

Barvivo B3 se s největší pravděpodobností neinkorporuje do lipofilní vrstvy liposomů. 

Metoda č. II nabízela nové možnosti oproti metodě č. I. a to z hlediska použití 

přibližně 10× vyšší konečné koncentrace barviva v DOPC liposomu. Zvolili jsme si 

koncentraci AzaPc 1 µM (oproti koncentraci 0,1 µM u metody č. I). Při realizaci 

experimentů jsme zjišťovali a později výpočty potvrdili, že se barviva B1 ani B2 

nepodařilo se 100% účinností inkorporovat do liposomu. Docházelo k záchytu barviv na 

stěně baňky a filtru při extruzi (viz. Tab. 3 – vyjádření ztrát barviva v %). Přesto bylo 

dosaženo poměrně velkého podílu inkorporace barviva B1 (89 %) a B2 (86 %) do 

DOPC liposomu, ztráty barviva na baňce a filtru byly malé. K množství barviva 

inkorporovaného do DOPC, ulpělého na baňce a filtru se dopracujeme pomocí 

jednoduchého výpočtu - poměru jednotlivých naměřených absorbancí vzorků (po 

extrakci z LUVETs, v baňce, filtru) vydělených součtem těchto absorbancí. 

Tab. 3: Podíl barviva inkorporovaného do liposomu a jeho ztráty 

Aza Pc podílL (liposom) podílB (baňka) podílF(filtr)  

B1 89 % 6,9 % 4,1 % 

B2 86 % 7,6 % 6,4 % 

 

U obou sad vzorků proměřovaných na absorbanci bylo použito organické 

rozpouštědlo tetrahydrofuran. Důvody pro jeho volbu byly následující: v THF se dobře 

rozpouštějí AzaPc B1 i B2 bez rizika dimerizace (oproti např. chloroformu), pro 

výpočty a využití Lambert-Beerova zákona bylo zvoleno rozpouštědlo THF i pro práci s 

DOPC. Později se však ukázalo, že nebyl výběr rozpouštědla THF pro realizaci 

experimentů dle metody II vhodný. 

Ve fázi extrakce chloroformem nedocházelo k vyextrahování pouze barviva 

inkorporovaného v liposomu, jak se původně předpokládalo. Chloroform extrahoval i 
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lipidy tvořící liposomy. Pak se tedy muselo přihlédnout k faktu, že v poslední fázi 

rozpouštění vzorku v THF (již po odpaření chloroformu) nám část barviva zůstala 

rozpuštěna v lipidech. Jistý podíl barviva zůstal uzavřen v liposomech, neboť použité 

rozpouštědlo THF není schopné zcela rozpustit jejich stavební složky (DOPC). Při 

následujícím proměřování absorbance (viz. Tab. 4) tomuto předpokladu nasvědčuje to, 

že absorpční pás barviva po extrakci (λmax (THF) po extrakci) je blíž pásu barviva 

v LUVETs (λmax (LUVETs)) než-li oblasti pásu barviva v čistém THF (λmax (THF)). 

Hodnoty λmax jsme odečetli přímo z grafů zhotovených z naměřených UV-vis 

absorpčních spekter vzorků s azaftalocyaniny B1 a B2 (viz. Obr. 17 a 18). 

Z předchozího tedy plyne, že získané výsledky jsou značně nepřesné, nelze se na ně 

zcela spolehnout a vyvozovat relevantní závěry. Pro zpřesnění experimentů je nezbytné 

volit jiné rozpouštědlo vhodné zároveň pro rozpuštění AzaPc i DOPC liposomů (např. 

DMFA, chloroform). 

V Tab. 4 jsou uvedeny maximální vlnové délky λmax a vypočtené extinkční 

koeficienty ε  barviv B1 a B2 v THF a LUVETs. 

Tab. 4: Spektrální data barviv v THF a LUVETs 

AzaPc λλλλmax (THF) 

[nm] 

εεεε (THF) λλλλmax (LUVETs) 

[nm] 

εεεε (LUVETs) λλλλmax (THF) 

po extrakci 

[nm] 

B1 649,3 205 400 656,6 166 600 654,3 

B2 653,7 136 700 656,4 127 200 655,5 

 

Na základě získaných výsledků a prodiskutované hypotézy jsme shrnuli: 

• THF není vhodné rozpouštědlo pro experimenty metody II, pro následující 

pokusy nutné zvolit rozpouštědlo s jinými vlastnostmi. 

• Barviva B1 a B2 se (i s přihlédnutím k ne zcela přesnému vyhodnocení) 

relativně dobře inkorporovaly do liposomů pouze s malou ztrátou barviva 

během přípravy na stěně baňky nebo na filtru při extruzi. 
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Obr. 17: UV-vis absorpční spektrum ftalocyaninu B1 (P2-1Zn) u vzorků: baňka=podíl B1 
zachycený na stěnách baňky; extrakce=podíl B1 extrahovaný z rozpadlých DOPC 
liposomů; filtr=B1 zachycená na filtru po extruzi; B1 DOPC=spektrum 
inkorporované B1 v DOPC liposomech; B1 THF=B1 rozpuštěná v čistém 
rozpouštědle THF 

 

Obr. 18: UV-vis absorpční spektrum ftalocyaninu B2 (P2-1Zn-Et+) u vzorků: baňka=podíl 
B2 zachycený na stěnách baňky; extrakce=podíl B2 extrahovaný z rozpadlých 
DOPC liposomů; filtr=B2 zachycená na filtru po extruzi; B2 DOPC=spektrum 
inkorporované B2 v DOPC liposomech; B2 THF=B2 rozpuštěná v čistém 
rozpouštědle THF 
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4. ZÁVĚR 

Předložená rigorózní práce si kladla za cíl získat předběžné, orientační výsledky a 

náměty pro další diskuzi týkající se interakcí vybraných AzaPc s DOPC liposomy, které 

pak budou složit k podrobnějšímu zkoumání studovaných sloučenin. 

Z výsledků experimentů byly odvozeny následující závěry: 

� Při pokusech (metoda I) o inkorporaci AzaPc do DOPC liposomů byla odhalena 

závislost míry inkorporace na době a intenzitě míchání vzorků. Barviva B1 i B2 se 

podařilo úspěšně inkorporovat do liposomů, vazebné konstanty KL těchto barviv 

dosahovaly poměrně vysokých hodnot (řádově tisíců, KL cca 5-10×103 M-1). 

Barvivo B3 se nepodařilo zvoleným postupem úspěšně inkorporovat do DOPC 

vezikul. 

� Při provedení experimentů dle metody II a následném rozboru poznatků bylo 

zjištěno, že měření byla negativně ovlivněna nevhodnou volbou organického 

rozpouštědla. Tetrahydrofuran stoprocentně nerozpouští DOPC lipidy, a tudíž 

barvivo v nich inkorporované nebylo možné úplně vyextrahovat a následně 

správně stanovit. Z tohoto důvodu jsme se nedopracovali ke zcela spolehlivým 

výsledkům. Mají však svůj nepopiratelný význam, neboť díky nim jsme získali 

první přibližné údaje o chování a vlastnostech použitých sloučenin v navržených 

liposomálních systémech. Z pokusů dle metody II jsme získali podstatnou 

informaci, že barviva B1 a B2 se relativně dobře inkorporují do liposomů pouze 

s malou ztrátou v dílčích krocích během přípravy. 

Použité navržené postupy příprav, metody I a II, měly povahu počátečních 

zkušebních pokusů, do budoucna je bude nutné za účelem získání korektních výsledků 

poupravit a vylepšit. Experimenty, již publikované v přiloženém článku31, později 

přinesly další poznatky na poli této problematiky. Byly objeveny nové souvislosti vlivu 

agregace ve vodě nerozpustných AzaPc na inkorporaci do liposomů. Hodnoty 

vazebných konstant studovaných azaftalocyaninů korespondovaly spíše s jejich 

tendencí agregovat než s očekávaným a již dříve potvrzeným33, 34 vzájemným vztahem k 

lipofilit ě. AzaPc, které mají ve své struktuře objemné substituenty např. tert-butyl, se 

dobře inkorporují do unilamelárních vezikul ve formě monomerů (aktivní forma). Lze 

usuzovat, že do budoucna mohou najít tyto AzaPc inkorporované do liposomů 

využití v PDT terapii. 
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