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Nádor 

Je stav, kdy se populace vlastních bunĕk organizmu vyhne kontrole imunitnimu systému a začne se 

nekontrolovatelně dělit. Za normálních okolností je mutace bunĕk detekována a opravena, nebo 

dojde k apoptóze (buňka zničí sama sebe aby neohrozila celý organizmus).  

Bujení může být neškodné (např. bradavice), ale také může v pomĕrnĕ krátké dobĕ způsobit smrt 

jedince (např. nĕkteré nádory krve). V České republice jsou nádory druhou nejčastĕjší příčinou úmrtí, 

proto se k jejich zastavení rozvíjí nové metody. 

Nádor prsu 

Nádorové onemocnění prsu postihuje v naprosté většině případů ženy. Muži tvoří cca. 1 % 

postižených. K většině onemocnění dochází po 50. roce věku. Před menopauzou (přechodem) je 

onemocnění spíše vzácné a před 25 rokem extrémně vzácné, i když je popsán i případ pětiletého 

chlapce, u něhož se tato rakovina vytvořila. 

Terapie  

Nádor lze léčit za použití různých metod jako je chirurgie, chemoterapie, radioterapie, imunoterapie a 

fotodynamická terapie (PDT). V naší práci jsme se vĕnovali právĕ PDT in vitro (v laboratoři mimo 

organizmus) jsme zkoumali její účinek na nádorovou bunĕčnou linii odvozenou od karcinomu prsu. 

Fotodynamická terapie 

Je založená na aplikaci fotosensitivní látky (sensitizér), která se přednostně akumuluje v nádorových 

buňkách, tedy v buňkách, které se nejrychleji množí. Aby se sensitizér stal účinným, musíme ho 

aktivovat. To provádíme ozářením světlem vhodné vlnové délky korespondující s absorpčním 

maximem sensitizéru. Ozářením sensitizér přechází do excitovaného stavu ( přijmutím energie). Tuto 

energii předává jiné molekule – kyslík. A vznikají reaktivní formy kyslíku (ROS). Buňky nejsou schopné 



odbourat velké množství vznikajících toxických forem kyslíku a tedy umírají. Způsob smrti závisí na 

buněčné lokalizaci sensitizéru. Nejčastěji se akumuluje v mitochondriích, odtud je vyvolána řízená 

apoptotiká smrt. Zatímco lokalizace v plazmatické membráně způsobí nekrózu. 

Naše práce 

Předmĕtem zkoumání byla fotodynamická reakce na nádorové buňky za použití dvou různých 

sensitizérů ClAlPcS2 a TMPyP (viz obr.1;2) 

 

 

Obr.1 ClAlPcS2  

(Krestýn E.: Vliv fyzikálních a chemických faktorů na nádorové buňky, disertační práce, 2009) 

 

 

 

Obr.2 TMPyP  

(http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/87639?lang=en&region=C) 

Buňky byly kultivovány v destičkách (obr. 3). Poté byly ozářeny světlem vhodné vlnové délky – v 



závislosti na sensitizéru (obr. 4;5). 

Dále byla na buňkách zkoumána sonodynamická reakce (ozvučení bunĕk ultrazvukem za přítomnosti 

senzitizéru). 

Zjišťovalo se, jestli sensitizéry jsou pro PDT in vitro účinné a jestli aplikace ultrazvuku účinnost zvýší 

tzn. zda dojde k usmrcení více nádorových bunĕk. 

 

Obr. 3 Kultivace buněk v destičce   Obr. 4 Ozařování při použití ClAlPcS2                              

(vlastní zpracování)    (vlastní zpracování) 

 

 

Obr.5 Ozařování při použití TMPyP  

(vlastní zpracování) 

Tyto testy mohou pomoci k rozšíření PDT v klinické praxi. Díky nízké toxicitě této terapie a minimu 

vedlejších účinků věříme, že se PDT stane v při léčbě nádorů oblíbenou. 
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