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Mezi hlavní příčiny úmrtí v dnešní době bezesporu patří nádorová onemocnění, 

jejichž výskyt stále stoupá. Proto se výzkum v oblasti léčby významně zaměřuje 

na vývoj nových potenciálních protinádorových léčiv a terapeutických přístupů. 

Fotodynamická terapie (PDT) dnes patří mezi klinicky schválené terapeutické metody 

pro léčbu maligních i nemaligních onemocnění. Jejími hlavními složkami jsou 

fotosenzitizér (PS), světlo a kyslík, které samy o sobě nejsou toxické, ale společnou 

interakcí vedou ke vzniku vysoce reaktivních molekul. Metoda je založena na absorpci 

světla o vhodné vlnové délce molekulou PS a následném přenosu energie fotonů 

na okolní molekuly, především na kyslík, za vzniku cytotoxických reaktivních forem 

kyslíku (ROS), kde hlavní roli hraje singletový kyslík. ROS následně poškozují okolní 

buněčné struktury, jejichž destrukce vede k nevratnému poškození buněčných funkcí 

a následné buněčné smrti, jejíž typ úzce souvisí s lokalizací PS uvnitř buňky.  Výsledný 

efekt léčby je dán třemi propojenými mechanismy – přímým letálním cytotoxickým 

účinkem ROS, poškozením vaskularizace nádoru a indukcí imunitní reakce 

v organismu. 

Cílem této práce je hodnocení fotodynamické aktivity nově syntetizovaných PS 

na bázi tetrapyridoporphyrazinu v in vitro podmínkách. Experimenty byly prováděny 

na buněčné linii HeLa, odvozené z lidských buněk karcinomu děložního čípku. Po 12 h 

inkubaci s PS byly buňky ozářeny červenou částí viditelného spektra pomocí 

Xe-výbojky (λ > 570 nm, 12.4 mW/cm2, 11.2 J/cm2). Hodnocená byla i vlastní toxicita 



látek bez přítomnosti aktivujícího záření. Životaschopnost buněk byla stanovena 

na 96-jamkových mikrotitračních destičkách pomocí testu vychytávání neutrální 

červeně. Zjišťován byl také časový prostup látek do buněk – množství PS bylo měřeno 

fluorescenčně v buněčném lyzátu.  

Subcelulární lokalizace byla určena pomocí fluorescenční mikroskopie, kdy byly 

buněčné organely značeny specifickými fluorescenčními sondami MitoTracker 

Green FM a LysoTracker Blue DND-22. Morfologické změny indukované 

fotodynamickým působením PS byly zaznamenány pomocí fluorescenčního značení 

jader (Hoechst 33342, propidium jodid), buněčné membrány (Cell Mask Green Plasma 

membrane stain), mitochondrií (MitoTracker Red CMXRos) a F-aktinu (Alexa Fluor 

488 konjugát phalloidinu) v kombinaci s fluorescenční a konfokální laserovou 

rastrovací mikroskopií. Typ buněčné smrti byl hodnocen pomocí průtokové cytometrie 

se značením buněk Annexinem V-FITC a propidium jodidem. 

Kationické deriváty se ukázaly být účinnými fotosenzitizéry dosahující 

po aktivaci světlem až výjimečně vysokých toxicit (EC50 3,89 ± 1,79 nM) zatímco 

bez ozáření projevily velice nízké vlastní toxicity v řádu stovek μM. Fotodynamický 

efekt indukoval změny v buněčné morfologii již během ozařování buněk a projevil se 

především ve tvorbě membránových blebů, změny tvaru mitochondrií a později také 

změnami na jádře (kondenzace chromatinu a fragmentace jádra) a reorganizací 

aktinového cytoskeletu. Výsledky průtokové cytometrie  společně s indukovanými 

morfologickými změnami naznačují spíše nekrotickou smrt buněk. Deriváty, které 

nenesly žádný náboj, se neukázaly být za našich experimentálních podmínek účinné. 

 


