
NANOMATERIÁLY JAKO NOVÉ 
LÉKOVÉ FORMY
WORKSHOP SMART PEOPLE A MATEQ – 5.11.2018

Mgr. Regina Herma
PřF UJEP - Nanotechnologie

hermaregina@gmail.com



NANOČÁSTICE JAKO NOSIČE TERAPEUTICKÝCH 
LÁTEK

 velký povrch

 funkcionalizace nebo modifikace 
vnějšího povrchu

 laditelná velikost a tvar

 poměrně snadné navržení a příprava

 biokompatibilita a biodegradabilita

 relativní stabilita aj.

VÝHODNÉ VLASTNOSTI NPs



DENDRIMERY

▪ zcela ojedinělý nový typ oligomerů

▪ při syntéze lze přesně kontrolovat složení, velikost a funkci 

▪ v biologickém prostředí si zachovávají architektonické uspořádání i povrchové 
vlastnosti (podobně jako biomolekuly DNA či proteinů)

▪ potenciál využití jako nosiče terapeutických molekul

3 strukturní části:

▪ jádro
▪ větvící se jednotky
▪ koncové skupiny



DENDRIMERY versus RAKOVINA

→

 každý 3. obyvatel České republiky v 
průběhu svého života onemocní 
rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře



2D + 3D in vitro BUNĚČNÉ KULTURY

výzkum zaměřen zejména na malobuněčný adenokarcinom plic

3D kultury

napodobují strukturu nádoru;
poskytují možnost testovat účinnost terapie přímo 

na lidské tkáni odvozené z pacientova vlastního 
nádoru 

2D kultury

materiál pro pilotní experimenty – velmi rychlá 
proliferace buněk 



in vivo EXPERIMENTY - XENOTRANSPLANTACE

aplikace značených lidských rakovinných buněk

XENOTRANSPLANTACE lidských rakovinných buněk do ryby (Danio pruhované) 
→ vznik lidských nádorů 

testování účinnosti terapie na 
konkrétní typ nádoru v 

jednoduchém in vivo systému 



DENDRIMERY A GENOVÁ TERAPIE

Geneticky podmíněné choroby (cystická fibróza, svalové dystrofie, srpkovitá anémie aj.)

→ často mutace v jediném konkrétního genu

Možnosti využití dendrimerů jako nosičů pro cílenou terapii

přímá = oprava genu či jeho vypnutí 

- potřeba dopravit molekuly genového editoru do cílových buněk

nepřímá = snížení produkce škodlivých proteinů 

- potřeba dopravit molekuly navozující tzv. RNA interferenci
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POUŽITÉ ZDROJE

http://www.cgepmd.com/2014/07/08/new-lung-cancer-laboratory-test-at-coral-gables-executive-physicians/

https://www.youtube.com/watch?v=TDvhVSXxnjw

https://is.muni.cz/el/1431/podzim2015/Bi5596/um/METHODS-Class03-cell_lines_I.pdf

http://vtm.e15.cz/clanek/nanotechnologie-versus-rakovina

https://ourworldindata.org/how-many-people-in-the-world-die-from-cancer

https://www.linkos.cz/narodni-onkologicky-program/co-musite-vedet/ceska-republika-a-rakovina-v-cislech/

https://www.lgcstandards-atcc.org/Products/All/CRL-2868.aspx

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160617302440
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