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Nádorová onemocnění jsou celosvětově rozšířeným zdravotním problémem a jednou 

z nejčastějších příčin úmrtí ve vyspělých státech, proto je věnováno značné úsilí výzkumu a 

vývoji nových protinádorových léčiv. Běžné konvenční léčebné metody, jako jsou 

chemoterapie, radioterapie, chirurgické zákroky či jejich kombinace, jsou často spojeny 

s vážnými vedlejšími účinky a vysokými náklady na léčbu. Fotodynamická terapie (PDT) se 

proto stává stále více uznávanou alternativní terapií pro léčbu mnoha maligních i nemaligních 

stavů. PDT je klinicky schválený neinvazivní způsob léčby, který se skládá ze dvou relativně 

jednoduchých kroků: podání fotosenzitivní látky a následné ozáření tumoru světlem za 

účelem aktivace fotosenzitizéru (PS). Aktivovaný PS reaguje s molekulárním kyslíkem za 

tvorby vysoce reaktivních forem kyslíku (ROS). Ty v nádoru způsobí stav oxidačního stresu, 

který vede ke smrti nádorových buněk, poškození cévního systému nádoru a vyvolání 

protinádorové imunitní reakce. 

Cílem této práce je zhodnocení fotodynamické aktivity nových amfifilních 

anionických PS na buněčné úrovni v podmínkách in vitro a na základě výsledků posouzení 

jejich schopnosti cytotoxického působení. Cytotoxicitní experimenty byly prováděny na 

lidské maligní cervikální buněčné linii HeLa pomocí testu vychytávání neutrální červeně na 

96-jamkových destičkách. Hodnocena byla toxicita jak po ozáření aktivujícím světlem, tak i 

vlastní toxicita látek. U PS byl zjišťován také časový profil prostupu látek do buněk měřením 

fluorescence v buněčném lyzátu. Detekce morfologických změn na úrovni celých buněk i 

subcelulárních struktur byla studována s využitím fluorescenční a konfokální laserové 

rastrovací mikroskopie. 



Výsledky jednotlivých experimentů na nádorové buněčné linii HeLa ukázaly u 

hodnocených PSs na vysokou fotodynamickou aktivitu po aktivaci světlem a také na velmi 

nízkou vlastní toxicitu všech látek. Nejvhodnějších vlastností dosáhla látka HK22Zn-COONa 

(EC50 = 0,306 ± 0,180 μM, TC50 ˃ 1000 μM, TC50/EC50 > 3268). Prostup daných látek do 

buněk byl rychlý, zejména v prvních dvou hodinách. U všech zkoumaných látek nastaly po 

fotodynamické aktivaci PS výrazné morfologické změny vedoucí až ke smrti buněk. 

 


