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1. Úvod 

Nanoštruktúry (magnetické nanočastice, lipozómy a magnetozómy s naviazanými liečivami) 

ponúkajú v posledných rokoch široké spektrum vyuţitia pri rôznych medicínskych 

aplikáciách, ako sú napríklad cielený transport liečiv, či elektromagnetická hypertermia 

(EMH). V dizertačnej práci sme sa zamerali na sledovanie ich fyzikálno-chemických 

vlastností a na moţnosti ich vyuţitia ako modelov bunkovej membrány pri sledovaní 

procesov lipoperoxidácie a v terapeutických aplikáciách. Magnetické nanočastice 

nachádzajúce sa vo ferokvapalinách reagujú na magnetické pole, ktoré ich môţe lokalizovať 

na miesto, v ktorom je aplikované. Lipozómy sú umelé lipidické membrány, ktoré môţu byť 

označené magnetickými časticami (magnetolipozómy). Ak ich naplníme liečivom, zabezpečí 

sa jeho cielený transport k patologickým bunkám vo vysokej koncentrácii. Ferokvapaliny sú 
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citlivé aj na vysokofrekvenčné (VF) elektromagnetické pole, v ktorom sa častice zahrievajú v 

dôsledku Néelovho-Brownovho efektu. Schopnosť ohrevu vo VF poli ich umoţňuje vyuţiť v 

lokálnej hypertermii nádorov. Magnetozómy v magnetolipozómoch zahriate na vysokú 

teplotu zase môţu spôsobiť perforáciu membrány lipozómov, a tým zabezpečiť 

kontrolovateľné uvoľňovanie liečiva priamo v nádorovom tkanive. V prvej časti práce sme 

sledovali vplyv VF poľa s frekvenciou 3,5 MHz na ohrev ferokvapalín s rôznou 

koncentráciou magnetozómov a tieţ vplyv VF poľa na uvoľnenie zabudovaného liečiva – 

cisplatiny z magnetolipozómov. Ohrev ferokvapalín a kontrolovateľné uvoľnenie cisplatiny je 

moţné vyuţiť v hypertemii a cielenom transporte liečiv. V práci sme študovali kombinovaný 

hypertermický a chemoterapeutický efekt magnetozómov s naviazanou cisplatinou na úhyn 

rakovinových buniek. Z fyzikálnych vlastností ferokvapalín sme ďalej študovali reakciu s 

kyselinou askorbovou, pri ktorej dochádza k redukcii Fe
3+

 na Fe
2+

. Táto reakcia má význam z 

hľadiska vysvetlenia mnohých procesov prebiehajúcich v organizmoch. Tieţ by ju bolo 

moţné vyuţiť pri testovaní kvality ferokvapalín pre medicínske vyuţitie. 

V prevencii a v terapii onkologických ochorení zohráva dôleţitú úlohu pouţitie rôznych látok  

ako adjuvantov v podpornej liečbe. Keďţe rakovina je všeobecne povaţovaná za 

voľnoradikálové ochorenie, podstatná časť práce je venovaná sledovaniu antioxidačných 

účinkov prírodných látok – polysacharidov glukánu a manánu, extraktov z piatich druhov 

čajov z rastliny Camellia sinensis (zelený, čierny, biely, oolong a matcha čaj) a extraktov z 

liečivých rastlín Scoparie dulcis a čajovníka austrálskeho. O antioxidačnej aktivite týchto 

látok je len málo údajov v literatúre. Niektoré, ako Scoparia dulcis sa v ľudovom liečiteľstve 

pouţívajú uţ dávno, ale doposiaľ nebolo urobené ich systematické štúdium. V práci sme 

sledovali procesy lipoperoxidácie na sytéme unilamelárnych lipozómov, ktoré slúţili ako 

modely bunkovej membrány. Proces peroxidácie sme vyvolali pôsobením chemických 

činidiel – Fentonovým činidlom, kedy vznikajú hydroxylové radikály a AAPH činidlom, kedy 

vznikajú uhlíkové radikály. Antioxidačnú aktivitu látok sme vyhodnocovali pomocou metódy 

Kleinovho peroxidačného indexu (UV-VIS spektrofotometrom) a potenciometrickou metódou 

stanovujúcou koncentráciu rozpusteného kyslíka v roztokoch (kyslíkovou elektródou). 

Antioxidačné aktivity študovaných látok sme porovnali s antioxidačnou aktivitou známych 

antioxidantov – α-tokoferolom a kyselinou askorbovou. 

2. Nanoštruktúry – ich vlastnosti a aplikácie 

2.1. Lipozómy sú samouzatvárateľné sférické štruktúry, pozostávajúce z lipidických 

dvojvrstiev (lamiel), ktoré sú od seba oddelené vodnou fázou. Podľa počtu týchto 

koncentrických lamiel, ktorých hrúbka je cca 4 nm, rozdeľujeme lipozómy na: 

• ULL – unilamelárne lipozómy pozostávajúce z jednej dvojvrstvu (d = 20 – 50 nm) 

• MLL – multilamelárne lipozómy obsahujúce dve a viac dvojvrstiev (d = 60 nm – 1µm) 

Lipozómy teda predstavujú jednoduché vezikuly, ktorých lipidová zloţka je tvorená hlavne 

fosfolipidmi [2]. Tie sa skladajú z polárnej hlavičky, ktorá je pomocou glycerínového zvyšku 

spojená s hydrofóbnou časťou mastných kyselín [1]. Fosfolipidy (najznámejšie pouţívané sú 

fosfatidylcholíny (PC), tieţ známe ako lecitíny) sú rozpustné buď vo vode alebo v 

nepolárnom rozpúšťadle, kde sa samovoľne organizujú a vytvárajú dvojvrstvovú štruktúru 

principiálne identickú s lipidovou časťou membrán ţivých buniek. Preto sa lipozómy 

pouţívajú ako najjednoduchšie modelové systémy na skúmanie fyzikálnych a chemických 

vlastností biologických membrán. 
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V 70. rokoch sa začali pouţívať ako prenášače látok [5] (liečiv, enzýmov, chelatačných 

činidiel, hormónov, vitamínov) do vnútra buniek a v súčasnosti sa pouţívajú pri terapiách 

rôznych typov ochorení [6]. Vyuţitie lipozómov má veľký význam v rôznych odvetviach, 

nielen v medicíne (prenášače liečiv [8], v génovej terapii [10], imunoterapii [11], ako 

kontrastné látky [13]), ale aj v potravinárskom priemysle, bioinţinierstve, či kozmetike [14].  

2.2. Magnetické nanočastice (nazývané tieţ magnetozómy) sú molekuly magnetitu s 

typickými rozmermi ~ 10 nm. Pozostávajú z kovového magnetického jadra obaleného 

nemagnetickým materiálom a stabilizačnou vrstvou – surfaktantom. Ako magnetit môţu byť 

pouţité molekuly kovu: γ-Fe2O3, CoFe2O4, Co, Fe, Fe-C, MnFO2 alebo nitrid ţeleza [23], 

najčastejšie pouţívaným magnetitom je však oxid ţelezitý Fe3O4.  

Magnetické kvapaliny alebo tieţ ferokvapaliny sú stabilné koloidné suspenzie jemných 

feromagnetických častíc rozptýlených v nosnej kvapaline. Stabilizácia magnetozómov sa 

zabezpečuje buď pomocou sférického odpudzovania alebo pomocou elektrostatického 

odpudzovania [25]. V typickej magnetickej kvapaline je objemové zastúpenie magnetických 

častíc 5 %, surfaktantu 10 % a zvyšok je nosná kvapalina. Ferokvapaliny teda tvoria špeciálnu 

kategóriu nanomateriálov, ktoré spájajú súčasne kvapalné aj superparamagnetické vlastnosti. 

Teoreticky ich môţeme povaţovať za homogénne feromagnetické kvapaliny, napriek tomu, 

ţe magnetické kvapaliny v podobe tekutých magnetov neexistujú, pretoţe ich Currieho 

teplota Tc, po ktorej prekročení magnetické látky strácajú svoje feromagnetické vlastnosti, je 

vţdy niţšia ako ich teplota topenia.  

Magnetické vlastnosti ferokvapalín sú závislé najmä od pouţitej koncentrácie  nanočastíc a od 

vlastností aplikovaného magnetického poľa. Počas aplikácie magnetického poľa sa častice 

zoradia v smere poľa a ferokvapalina sa zmagnetizuje. Po vypnutí magnetického poľa 

dipólové momenty relaxujú dvomi moţnými spôsobmi: pomocou Brownovej rotácie celej 

častice v prostredí kvapaliny s relaxačným časom 𝜏𝐵 =
3𝑉𝜂

𝑘𝑇
 (kde V je hydrodynamický objem 

častice včítane vrstvy surfaktantu [39, 40], η je dynamická viskozita nosnej kvapaliny, k je 

Boltzmanova konštanta a T je absolútna teplota) a/alebo cez takzvanú Neélovu rotáciu 

magnetického momentu vo vnútri magnetického jadra nanočastice s relaxačným časom 

𝜏𝑁 =
1

𝑓0
𝑒

𝐾𝑉𝑀
𝑘𝑇  (kde f0 je typická precesná frekvencia, K je anizotropická konštanta a VM je objem 

magnetickej domény). Rýchlejší z týchto dvoch spôsobov dominantnejšie ovplyvňuje 

ohrievanie ferokvapalín [33]. Celkový charakteristický relaxačný čas nanočastice je daný 

vzťahom: 𝜏𝑒𝑓𝑓 =
𝜏𝑁 𝜏𝐵

𝜏𝑁+𝜏𝐵
. Keď sa vo ferokvapalinách mení vonkajšie magnetické pole H, nový 

stabilný magnetický stav nie je moţné dosiahnuť hneď, pretoţe viskozita ferokvapaliny a 

Brownov pohyb zapríčiňujú oneskorenie vektora magnetizácie oproti aplikovanému poľu. V 

špeciálnom limitnom prípade, keď sa nanočastica v poli pohybuje dostatočne pomaly, časová 

zmena magnetizácie M je daná ako [38]: 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
= −

1

𝜏𝑒𝑓𝑓
 𝑀 − 𝜒0𝐻  (kde χ0 je magnetická 

susceptibilita). Premenlivé magnetické pole vyvoláva harmonické zmeny v magnetizácii a 

rovnicu magnetickej relaxácie môţeme upraviť ako: 𝑀 =  
𝜒0

1+𝑖𝜔𝑡
 𝐻  (𝑀  a 𝐻  sú komplexné 

amplitúdy magnetizácie a intenzity magnetického poľa). Táto rovnica popisuje mechanizmus 

oneskorenia magnetizácie oproti aplikovanému magnetickému poľu, čo má za následok 

časovo-premenný moment otáčania, ktorý spôsobuje rotáciu magnetickej nanočastice. 

Hlavným mechanizmom zahrievania magnetických kvapalín je práve trenie magnetozómov s 

nosnou kvapalinou. Magnetická kvapalina sa tak zahrieva ako celok. Optimálna frekvencia 

magnetického poľa je úmerná 1/τeff , čo je pre beţné kvapaliny rádovo v MHz. Naša pracovná 

frekvencia bola 3,5 MHz a ferokvapalina target MAG s magnetickými nanočasticami Fe3O4.  
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Terapeutické vyuţitie ferokvapalín v cielenom transporte liečiv je zaloţené na pouţití 

vonkajšieho magnetického poľa a biokompatibilných feromagneticých častíc ako prenášačov. 

Magnetické zacielenie liečiva je významné hlavne kvôli zníţeniu celkového pôsobenia 

toxických účinkov liekov, najmä pri liečbe tumorov toxickými cytostatikami [44]. 

Magnetozómy s naviazaným farmaceutikom podané intravenózne sa cirkuláciou v krvi 

dostávajú do celého krvného systému. Po priloţení permanentného magnetu nad postihnutú 

oblasť, tento magnet najskôr postupne vychytá a potom udrţiava magnetozómy v cielenej 

oblasti [45]. K uvoľneniu liečiva dochádza porušením väzby magnetozóm-liečivo vplyvom 

rotácie častice alebo zahriatia, ktoré sa dá vyvolať pôsobením VF magnetického poľa [46]. V 

predloţenej práci sme pracovali s VF poľom s frekvenciou 3,5 MHz, pouţívali sme 

ferokvapalinu s nanočasticami Fe3O4 s priemerom 30 a 15 nm stabilizovanými škrobom so 

zápornou fosfátovou skupinou a naviazaným cytostatikom – cisplatinou. 

Terapeutické vyuţite ferokvapalín v klinickej hypertermii (typ nádorovej liečby, pri ktorej je 

tkanivo alebo orgán vystavené teplote od 41 – 45 °C) sa začalo skúmať na univerzitách 

Friedricha Schillera v Jene, Humboldtovej Univerzite v Berlíne a v Massachusettskom 

Institude of Technology. V tejto metóde sa ferokvapaliny vstrekujú priamo do nádorového 

tkaniva, kde sa udrţiavajú za pomoci permanentných magnetov. Následne sa aplikuje VF 

striedavé magnetické pole, ktoré magnetické nanočastice v dôsledku Néelovho-Brownovho 

relaxačného procesu rozkmitá, a tým aj zahreje. Rozkmitané častice odovzdávajú svoje teplo 

nádoru pomocou trenia alebo vedením tepla, a takto ho ničia priamo. V našej práci sa 

zameriame na jednu z novších perspektívnych metód, ktorú ponúka elektromagnetická 

hypertermia (EMH) vyuţívajúca magnetické častice na zacielenie a udrţanie liečiva priamo v 

oblasti nádora, kde sa účinkom VF elektromagnetického poľa s f = 3,5 MHz neohrieva priamo 

tkanivo (ako napríklad pri mikrovlnnej hypertermii s frekvenciou 2,45 GHz [54]), ale 

prednostne magnetické nanočastice [62]. Metóda EMH je univerzálna, pretoţe VF pole 

dosahuje skinovú hĺbku, ktorá pokryje orgány v akejkoľvek časti tela. Skinová hĺbka je hĺbka 

prieniku elektromagnetickej vlny cez biologické tkanivo v závislosti od frekvencie: 𝑑 =  
1

𝑓𝜋𝜎µ
 

(kde f je frekvencia elektromagnetického ţiarenia, σ je merná vodivosť biologického tkaniva 

= 0,4 Ω m
-1 

a μ je permeabilita biologického tkaniva = 4π .10
-1

 Hm
-1

). Pri f = 3,5 MHz je 

skinová hĺbka 42,6 cm. 

2.3. Magnetolipozómy sú lipozómy s obsiahnutými magnetickými nanočasticami, ktoré sú 

podľa ich veľkosti zabudované buď v lipidickej dvojvrstve ( 3 – 15 nm), alebo vo vodnej fáze 

(>15 nm). Oproti iným špecifickým metódam prípravy lipozómov magnetolipozómy 

predstavujú v terapii novší a univerzálnejší spôsob zacielenia a kontrolovateľného uvoľnenia 

[48]. Tak ako do lipozómov, tak aj do magnetolipozómov je moţné zabudovať 

farmaceutikum v rôznej koncentrácii. V práci sme pri experimentoch pouţívali 

chemoterapeutickú látku cisplatinu, ktorá spolu s ostatnými cytotoxikami zaloţenými na báze 

kovu hrá veľmi dôleţitú úlohu v protinádorovej liečbe – chemoterapii.  

Magnetolipozómy sa pôsobením nehomogénneho magnetického správajú podobne ako 

samostatné magnetozómy, rozdiel však nastáva pri uvoľňovaní liečiva, ktoré je zabudované 

vo vnútri magnetolipozómov. Aplikáciou VF magnetického poľa sa zabezpečí zohriatie 

magnetických častíc, ktoré potom buď mechanicky, alebo v dôsledku zahriatia perforujú 

lipidovú dvojvrstvu magnetolipozómov, cez ktorú sa potom môţe zabudované liečivo 

uvoľniť. Kontrolovateľné uvoľňovanie pomocou magnetolipozómov bolo dosiahnuté 

mikrovlnným ţiarením s frekvenciou 2,45 MHz [54], laserovým ţiarením [55] a VF 

magnetickým poľom s frekvenciou 3,5 MHz [35].  
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3. Peroxidácia lipidových membrán a antioxidačný systém 

3.1. Lipoperoxidácia je iniciovaná reaktívnymi kyslíkovými druhmi (ROS). Medzi ne patrí 

superoxidový anión O2
−•

, ktorý vzniká odtrhnutím jedného z elektrónov molekuly kyslíka. 

O2
−•

 nie je samostatne reaktívny, jeho toxicita sa pripisuje tvorbe ďalších reaktívnych druhov 

ako sú hydroxylový radikál, singletný kyslík, hydroperoxid a podobne. Singletový kyslík 
1
O2 

je reaktívnou formou kyslíka, ktorý sa po excitácii jedného nespáreného elektrónu  premiestni 

zo základného stavu do stavu s vyššou energiou, pričom zmení svoj spin. Pri reakcii 
1
O2 s 

inou molekulou môţu vznikať hydroperoxidy. Pri reakcii 
1
O2 s molekulami lipidov vznikajú 

lipoperoxidy: 
1
O2 + LH ⟶  LOOH. Hydroxylový radikál OH

•
 patrí medzi najreaktívnejšie 

kyslíkové radikály, pretoţe je schopný spôsobiť veľké poškodení biomolekúl. Medzi základné 

reakcie, pri ktorých vznikajú radikály OH
•
 v biologických systémoch sú: 

• Fentonova reakcia:  Fe
2+

 + H2O2  ⟶ OH
•
 + OH

−
 + Fe

3+
 

• Haber-Weissova reakcia:  H2O2 + O2
−•

  ⟶ O2 + OH
−
 + OH

•
 

Haber-Weissova reakcia neprebieha vo fyziologických podmienkach priamo, ale pomocou 

oxidačno-redukčnej reakcie katalyzovanej iónmi kovu Fe
2+

 a Fe
3+

. Pri peroxidácii lipidov 

dochádza k poškodeniu polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Peroxidácia lipidových 

membrán prebieha v troch fázach: iniciácia, propagácia a terminácia. 

V prvej fáze je z polynenasýteých mastných 

kyselín (PUFA), ktoré sú súčasťou lipidu LH, 

odobraný atóm vodíka za vzniku lipidového 

radikálu L
•
. Iniciátorom tejto reakcie môţe 

byť hydroxylový radikál, peroxidový radikál, 

alebo alkoxylový radikál. Reakcia sa ďalej 

rozvíja a za prítomnosti kyslíka a ďalšej 

molekuly LH vzniká lipohydroperoxid 

LOOH, ktorý má štruktúru konjugovaných 

diénov. Toto diénové usporiadanie sa pouţíva 

pri experimentálnom dôkaze lipoperoxidácie 

[77]. V sekundárnej propagácii sa LOOH štiepia na ďalšie radikály. Tieto reagujú s ďalšími 

molekulami PUFA s vhodnou štruktúrou. Teoreticky by tento proces mohol pokračovať aţ 

kým by iniciátori oxidačne nepôsobili na všetky PUFA prítomné v membráne. Ukončenie 

lipoperoxidácie nastane pri vzájomnej reakcii dvoch radikálov, alebo vyčerpaním substrátu. V 

tejto konečnej fáze (terminácii) sa vytvoria neradikálové produkty. Peroxidácia lipidov môţe 

byť ukončená aj pôsobením prirodzených inhibítorov – antioxidantov [78].  

3.2. Antioxidačný systém je mechanizmus kontrolovania hladiny ROS a ochrana buniek proti 

oxidačnému stresu pomocou: enzýmov (SOD, kataláza, peroxidázy), alebo antioxidantov 

s malou molekulárnou hmotnosťou (ascorbát, glutatión, fenololové zlúčeniny, tokoferoly). 

Zastúpenie ROS je však oveľa väčšie ako môţe zabezpečiť kapacita antioxidačného systému 

[79]. Okrem toho je na regeneráciu aktívnych foriem antioxidantov potrebný ďalší rad 

enzýmov (ascorbátová peroxidáza, dehydroaskorbátová reduktáza, glutatiónová reduktáza). Z 

chemického hľadiska za antioxidant povaţujeme látku, ktorá zabraňuje oxidácii inej 

zlúčeniny tak, ţe sama zoxiduje. Z biologického hľadiska je to zlúčenina, ktorá pri reakcii s 

reaktívnym metabolitom vytvorí relatívne stabilné a netoxické produkty.  

Kyselina skorbová je všeobecne povaţovaná za oxidačno-redukčný systém, charakterizovaný 

prenosom dvoch e
–
, ktorý tvorí kyselina L-askorbová. Je extracelulárnym aj intracelulárnym 

antioxidantom, vychytáva kyslíkové, hydroxilové, peroxilové, či alkoxylové radikály, zháša 
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singletový kyslík, inhibuje lipoperoxidáciu, regeneruje α-tokoferolový radikál na rozhraní 

cytosol-membrána [81]. Je teda schopná redukovať ťaţké kovy, ktoré v reakcii s kyslíkom 

vytvárajú lipidové peroxidačné iniciátory. Paradoxne, však v prítomnosti prechodných kovov 

askorbát v dostatočnej koncentrácii môţe pôsobiť ako prooxidant podmieňujúci redukciu Fe
3+

 

na Fe
2+

, respektívne redukciu O2 na O2
•
 a tvorbu hydroxilového radikálu. Antioxidačný 

účinok kyseliny askorbovej prísne obmedzuje prítomnosť iónov, alebo chelátov viazaných 

atómov prechodných prvkov, pretoţe prechodné prvky v prítomnosti O2 spôsobujú jej rýchlu 

oxidáciu na semidehydroaskorbát.  Autooxidáciou askorbátu dočasne vzniká superoxidový 

anión: AH
−
 + O2 ⟶ A

−•
 + O2 + H

+
. 

α-tokoferol je jedným z najúčinnejších antioxidantov, ktorého antioxidačná aktivita spočíva v 

detoxikácii niektorých typov ROS: zhášaní singletného kyslíka, priamej reakcii s OH
•
 

radikálmi a inými voľnými radikálmi. Vytvára komplexy s voľnými mastnými kyselinami 

prostredníctvom hydrofóbnych väzieb. α-tokoferol (TOH) v reťazovej reakcii opravuje 

peroxilový radikál za vzniku lipidových hydroperoxidov: TOH + LOO
•
 ⟶ LOOH + TO

•
. Pri 

tejto reakcii pôsobí α-tokoferol ako účinný inhibítor lipoperoxidácie. Napriek tomu, ţe sa 

tokoferol zabudovává do lipidickej fázy membrán, pri poskytovaní základnej ochrany 

synergicky interaguje s vodorozpustným askorbátom. Askorbát recykluje tokoferol cez TO
•
 

radikál za vzniku askorbátového radikálu: AH
−
 + TO

•
 ⟶ AA

−•
 + TOH. Tokoferolový radikál 

sa môţe redukovať buď lipoperoxidmi alebo oxidačnou cestou za pomoci vznikajúcich 

chonónov, ktoré sa uţ nemôţu premeniť späť na tokoferol, čím sa tokoferolový radikál z 

prostredia vyčerpá [84].  

Manán a glukán sú homopolysacharidy, ktoré sú obsiahnuté v bunkovej stene húb. Bolo 

zistené, ţe pekárenské kvasnice Saccharomyces cerevisiae obsahujú aktívny komponent β-

(1,3)-D-glukán, ktorý je schopný aktivovať imunitný systém a stimulovať retikulo-

endoteliálny systém (RES). Glukány patria medzi homopolysacharidy, ktorých základnou 

jednotkou je glukóza. Vo výskumnom stredisku Harvardskej Univerzity bolo zistené, ţe 

existujú určité receptory na membránach makrofágov, ktoré dokáţu tieto polysacharidy 

zachytiť. Význam tejto interakcie spočíva predovšetkým v aktivácii makrofágov, ktoré 

zaisťujú nešpecifickú imunitu. Ak dôjde k interakcii makrofágov s β-1,3-D-glukánom, 

molekula glukánu sa naviaţe na makrofág prostredníctvom špecifického receptora a makrofág 

sa aktivuje. Glukán okrem aktivácie makrofágov pôsobí ako tzv. zachytávač voľných 

radikálov, a teda ako antioxidačná látka. Z voľných radikálov má najvyššiu afinitu k voľným 

hydroxylovým radikálom. Manány sú polysacharidy, ktoré vznikajú polymerizáciou D-

manózy, ktoré pri štúdiách vykázali sľubné účinky na zníţenie patogénnej mikroflóry čreva, 

stimuláciu imunity a zvyšovanie účinku črevnej mukózy [87].  

Scoparia dulcis je liečivá rastlina, ktorá sa vyskytuje najmä v Severnej Afrike, tropickej Ázii 

a Európe. Tento druh je rozšírený najmä v čínskej medicíne, kde sa pouţíva v ľudovom 

liečiteľstve na liečenie kašľa, ţltačky, hepatitídy, ţlčníkových záchvatov, horúčkach a celkovú 

detoxikáciu organizmu. Pri štúdiách boli dokázané jej antibakteriálne, protidiabetické, 

protinádorové, či protizápalové účinky [91, 92]. Scoparia dulcis obsahuje flavonoidy, 

pentacyklické triterpenoidy a niektoré typy diterpenoidov [94], ktoré sú známe ako 

vychytávače voľných radikálov.  

Olej čajovníka austrálskeho je takmer čistý esenciálny olej, ktorý sa získava lisovaním listov 

zo stromu Melaleuca alternifolia. Jeho liečivé účinky pri hojení poranení, infekcií, bolestiach 

v krku, či poštípaní hmyzom boli známe uţ dávno predtým, ako boli vedecky overené. Boli 

dokázané jeho antiseptické [96], antimikrobiálne [100], či antimykotické účinky [101]. Olej 
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čajovníka austrálskeho obsahuje viac ako 100 účinných látok, z toho najmä terpénov a ich 

alkoholov. Jeho antibakteriálny efekt spočíva v narušení integrity membrány, čo spôsobuje 

únik iónov draslíka z bunky a v niektorých prípadoch rozklad buniek. Napriek všetkým jeho 

spomenutým priaznivým účinkom antioxidačné vlastnosti nie sú veľmi známe a preskúmané 

[103].  

Čajovník čínsky  alebo Camellia sinensis je rastlina, ktorej lístky a púčiky sa pestujú k zberu 

čaju, ktorý je po vode druhým najobľúbenejším nápojom na svete [104]. Druhy čajov 

pochádzajúce z tejto rastliny sa ďalej delia a špecifikujú podľa: 

• pôvodu: čínske, indické, cejlónske, taiwanské, japonské a iné čaje 

• spôsobu spracovania: fermentované (čierne čaje), čiastočne fermentované (oolongy), 

nefermentovené (zelené, biele, a ţlté čaje) a viacnásobne fermentované čaje (pu-erhy) 

• veľkosti listov: celolistové, zlomkové, drvené a práškové čaje 

Fermentácia je proces enzymatickej oxidácie, pri ktorej dochádza k polymerizácii flavonoidov 

na komplexnejšie variety – theaflavíny a thearubigíny. Preto sú tieto druhotné zlúčeniny 

flavonoidov prevaţne obsiahnuté vo fermentovaných druhoch čajov. Za hlavnú zloţku 

čajovníka čínskeho zodpovednú za jeho antioxidačné účinky sú povaţované flavan-3-oly, 

zahrňujúce zlúčeniny katechínov a katechínových galátov vyskytujúcich sa v čerstvých 

čajových lístkoch [134]. Teaflavíny sa v porovnaní s antioxidačnými  účinkami katechínov 

tvoriacich nefermentované druhy čajov ukázali ako rovnako efektívne antioxidanty [136]. 

4. Ciele 

1. Sledovať vplyv VF poľa na ohrev ferokvapalín pri rôznej koncentrácii magnetozómov. 

2. Sledovať vplyv VF poľa na ohrev lipozómov a uvoľnenie cisplatiny z magnetolipozómov. 

3. In vitro testovanie kombinovaného efektu chemoterapie a hypertermie pri pouţití 

cisplatinových magnetolipozómov a VF poľa na bunky Rat glioblastoma C6. 

4. Sledovať fyzikálno-chemické vlastnosti ferokvapalín na základe interakcie s kyselinou 

askorbovou, absorbčné spektrá a vplyv teploty na rýchlosť oxidačno-redukčnej reakcie. 

5. Sledovať antioxidačné aktivity manánu a glukánu zo Saccharomyces cerevisiae, rôznych 

druhov čajov z Camellie sinensis a extraktu z rastliny Scoparia dulcis a stromu čajovníka 

austrálskeho vplyvom Fentonovho a AAPH činidla pomocou spektrofotometrickej 

a oximetrickej metódy. 

6. Porovnať navzájom antioxidačné aktivity študovaných antioxidantov s α-tokoferolom 

a kyselinou askorbovou. 

5. Materiál a experimentálne metódy 

5.1. Príprava lipozómov. Lipozómy sme pripravovali Banghamovou hydratačnou metódou, 

pri ktorej vznikajú MLL hydratáciou lipidického filmu. Lipidy (5 mg sójového lecitínu/1 ml 

výslednej lipozomálnej suspenzie) sme rozpustili v zmesi chloroformu a metanolu v pomere 

2:1. Vzniknutý roztok sme nechali odpariť v rotačnej vákuovej odparke, pričom na stenách 

nádoby zostali lipidy vo forme lipidického filmu. Tento sme hydratovali redestilovanou 

vodou a mechanickým trepaním sme získali suspenziu MLL lipozómov. Na prípravu ULL 

sme pouţili ultrazvukovú vaničku (BROWN LABSONIC), v ktorej lipozómy boli vystavené 

sonikácii 15 minút. Pri príprave lipozómov so zabudovanými vodorozpustnými látkami sme si 

pripravili lipidický film, ktorý sme hydratovali vodným roztokom študovanej látky. Látky, 

ktoré nie sú vo vode rozpustné, sme rozpustili spolu aj s lipidmi v organickom rozpúšťadle. 

Po odparení na stenách nádoby vznikol tenký film, po ktorého hydratácii sme získali 
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suspenziu lipozómov, v ktorých bola študovaná látka zabudovaná priamo v lipidickej 

dvojvrstve.  

5.2. Príprava cisplatinových magnetolipozómov. Ferrokoloidný precipitát bol premývaný 

redestilovanou vodou, potom 100 % metanolom, v ktorom bol následne aj udrţiavaný. Neskôr 

bol v koncentrácii 50 μl/ml pridaný do chloroformového roztoku lipidov. Fosfolipido-

ferokoloidná suspenzia bola udrţiavaná pod dusíkovou atmosférou a po odparení chlorofomu 

2 hodiny udrţiavaná vo vákuu. Takto vzniknutá disperzia sa rozpustila v zmesi izopropyléteru 

a chlorofomu v pomere 1:1 a zmiešala s roztokom cisplatiny s koncentráciou 5 mg/ml. 

Následne bola sonikovaná. Po odparení v rotačnej vákuovej odparke vznikli multilamelárne 

magnetolipozómy s magnetickými nanočastice s priemerom 15 nm zabudovanými v lipidickej 

dvojvrstve a roztok cisplatiny vo vodnej fáze (vo vnútri aj mimo). Kvôli odstráneniu 

cisplatiny z vodnej fázy mimo magnetolipozómov bola vzorka po magnetickej dekantácii 

rozdelená a supernatant odstránený. Po premytí vzorky vodou sme získali magnetolipozómy, 

ktoré mali zabudovanú cisplatinu v hydrofilnom vnútri magnetolipozómov.  

5.3. Príprava peroxidovaných lipozómov prebiehala dvomi spôsobmi: 

1. Fentonovým činidlom pripraveným z roztoku síranu ţeleznatého rozpusteného v 

redestilovanej vode (2 mmol/l FeSO4.7 H2O) a 13,1 mmol/l H2O2, ktorý sme pridávali do 

suspenzie lipozómov v koncentrácii 200 μl/ml a nechali 30 minút inkubovať. 

2. AAPH činidlom pripraveným rozpustením 0,3 mmol/l α,α´-Azodiizobutyramidín 

dihydrochloridu v redestilovanej vode, ktorý sme do lipozómov pridávali v koncentrácii 

100 μl/ml a nechali 1 hodinu inkubovať pri teplote 35 °C.  

5.4. Kleinova metóda určuje stupeň poškodenia lipozómov pri peroxidácii PUFA. Vyuţíva 

absorbčnú spektrometriu (spektrofotometer s diferenčným reţimom UV mini-1240 Shimadzu) 

na registráciu lipohydroperoxidov, ktoré majú štruktúru konjugovaných diénov a absorbujú 

pri vlnovej dĺţke 233 nm. Absorbcia takýchto väzieb sa v procese peroxidácie zvyšuje. 

Kleinov peroxidačný index PI porovnáva absorbcie vlnových dĺţok, v ktorej absorbujú 

konjugované diény a neperoxidované lipozómy. Peroxidačný index 𝑃𝐼 =  
𝐴233

𝐴215
 je priamo 

úmerný rozsahu peroxidácie lipidov. Pred jeho meraním sme lipozómy rozrušili v etanole v 

pomere 5:100. PI antioxidačnej aktivity vybranej látky zabudovanej v rôznej koncentrácii do 

ULL sme porovnávali s PI čistých peroxidovaných lipozómov. Ako referenčný roztok sme 

pouţívali etanol pre UV spektroskopiu a kremíkovú kyvetu s objemom 2 ml.  

5.5. Metóda VF ohrevu. Ako zdroj elektromagnetického ţiarenia s frekvenciou 3,5 MHz sme 

pouţívali VF generátor GV6A (ZEZ Rychnov), v ktorom sme ohrievali ferokvapaliny a 

magnetolipozómy. Teplotu týchto vzoriek sme merali na mikrovoltmeteri-pikoampérmetri 

BM 545 (Tesla) s presnosťou ± 0,2 °C, ktorého princíp spočíva v sledovaní termoelektrického 

napätia UCu-Ko ako rozdielu potenciálov meraných na koncoch vodičov (meď-konštantán) 

termočlánku na rozsahu 1 mV.  

5.6. Oximetrická metóda stanovuje obsah rozpusteného kyslíka vo vodných roztokoch. 

Keďţe proces peroxidácie lipozómov je z chemického hľadiska oxidačnou reakciou, pri ktorej 

dochádza k spotrebe kyslíka, peroxidácia je priamo úmerná koncentrácii rozpusteného kyslíka 

v suspenzii lipozómov, ktorý sa v priebehu lipoperoxidácie nestihol spotrebovať. Pre meranie 

mnoţstva rozpusteného kyslíka sme pouţívali merací systém inoLab Oxi 740 s terminálom 

740 (WTW, meracia a analytická technika), s presnosťou ± 0,5 % meranej hodnoty kyslíka pri 

teplote od 5 – 30 °C, ktorý sme pred meraním kalibrovali na redestilovanú vodu. 
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6. Prehľad najdôležitejších výsledkov 

6.1. Vplyv VF poľa na ohrev ferokvapalín s rôznou koncentráciou magnetozómov.  

Pre ohrev magnetických kvapalín vo VF magnetickom poli sme pouţili ferokvapalinu 

obsahujúcu magnetozómy Fe3O4 s veľkosťou 30 nm, ktoré boli rozsuspendované v 

redestilovanej vode s koncentráciami 60, 30, 15 a 7,5 mg/ml. Vplyv doby pôsobenia VF poľa 

na ohrev ferokvapalín s rôznou koncentráciou magnetozómov meraný v piatich nezávislých 

meraniach je na grafe 1. Počiatočná teplota ferokvapalín bola 22 °C a po vloţení do VF poľa 

teplota vzoriek začala stúpať. Pri najvyššej koncentrácii sa teplota vzorky uţ po 15- tich  

minútach ohriala o 20 °C, a tak dosiahla terapeutickú teplotu 42 °C. Z grafu 1 moţno vidieť, 

ţe so vzrastajúcou dobou pôsobenia VF magnetického poľa vzrastá teplota magnetickej 

kvapaliny pri kaţdej pouţitej koncentrácii. 

Čím je koncentrácia vyššia, tým vyššiu 

teplotu ferokvapalina môţe dosiahnuť. Pri 

najmenších dvoch koncentráciách sme 

nepozorovali markantný rozdiel pri ohreve 

VF poľom, keďţe ferokvapalina sa s  

koncentráciou 15 mg/ml v priemere 

ohrievala o 0,3 °C viac ako vzorka s 

polovičnou koncentráciou 7,5 mg/ml. 

Zvyšovanie teploty magnetických kvapalín 

pomocou VF magnetického poľa môţeme 

vysvetliť pomocou Brownovej-Neélovej 

relaxácie. Z experimentov vyplýva, ţe čím 

viac magnetických nanočastíc vo 

ferokvapaline reaguje na VF pole, tým väčší 

môţe byť makroskopický nárast teploty 

vzoriek ferokvakvapalín. 

6.2. Vplyv VF poľa na uvoľnenie zabudovanej látky cisplatiny z magnetolipozómov.  

V týchto experimentoch sme pouţívali magnetolipozómy s koncentráciou sójového lecitínu 

c=5 mg/ml a koncentráciou magnetozómov c=30 mg/ml s veľkosťou 15 nm zabudovaných do 

lipidickej dvojvrstvy. Magnetolipozómy sme postupne zahrievali vo VF poli na teplotu 42 °C, 

pri ktorej by malo dôjsť k vytečeniu 

lipozomálneho obsahu v dôsledku 

mechanického narušenia membrány 

magnetolipozómu. Experiment sme robili v 

štyroch nezávislých meraniach, kde vzorka 

bola rozsuspendovaná do 10-tich ependorfiek, 

pričom jedna z nich sa do VF poľa nevkladala 

a slúţila ako kontrolná vzorka, aby sme 

vylúčili iné vplyvy na uvoľnenie cisplatiny, 

ako je ohrev vo VF poli. Pre určenie percenta 

vytečenia sme pouţili kalibračnú krivku 

cisplatiny meranej pri jej absorbčnom maxime 

λ = 310 nm. Závislosť % vytečenia cisplatiny 

z magnetolipozómov od doby ohrevu je 

zobrazený v grafe 2. Z grafu vidieť, ţe s 
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Graf 1: Závislosť teploty ferokvapalín s rôznou 

koncentráciou magnetických nanočastíc od doby 

pôsobenia VF poľa. 
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Graf 2: % uvoľnenej cisplatiny z magnetolipozómov 

počas VF ohrevu. Prvý rad je kontrolný. 
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dobou ohrevu teplota vzorky rastie a zároveň rastie aj percento vytečenia. Pri kontrolnej 

vzorke sa z magnetolipozómov uvoľnilo 2,3 % cisplatiny. Čím dlhšie sa magnetolipozómy vo 

VF generátore nachádzali, tým viac cisplatiny sa z nich uvoľnilo. Maximum vytečenia nastalo 

pri teplote 42,8 °C, kde sa z magnetozómov uvoľnilo 50,6 % cisplatiny [108].  

6.3. Vplyv chemoterapie, EMH a kombinovanej chemoterapie a EMH na úhyn 

rakovinových buniek Rat glioblastoma C6 in vitro.  

Nádorové bunky boli vysiate na šiestich Petriho miskách v koncentrácii 2,5.10
5
 buniek na 2ml 

ţivného média. Do 5 misiek sme postupne pridávali cytostatiká: najskôr ferokvapalinu, potom 

cisplatinu a nakoniec cisplatinové magnetozómy, všetky v koncentráciách: 0,03 mg/ml, 0,06 

mg/ml, 0,09 mg/ml, 0,12 mg/ml a 0,15 mg/ml. Šiesta miska neobsahovala ţiadne 

cytostatikum, slúţila ako porovnávacia vzorka. Výsledky úhynov sme pri kaţdej terapii 

počítali z 12-tich hodnôt. Chemoterapeutický účinok cisplatiny je znázornený v grafe 3, z 

ktorého vidieť, ţe s rastúcou koncentráciou cisplatiny rastie úspešnosť úhynu nádorových 

buniek. Maximálny úhyn 60% sme pozorovali pri najvyššej pridanej dávke cisplatiny. Pri 

sledovaní účinku hypertermie sme vzorky vkladali do VF poľa a keď dosiahli teplotu 

potrebnú na hypertermiu (42 – 45 °C), vzorky sme z VF poľa vybrali. V grafe 3 je zobrazený 

terapeutický účinok hypertermie, ktorý rastie s koncentráciou magnetických nanočastíc. 

Najvyššie percento úhynu 39,9 % sme dosiahli pri najvyššej koncentrácii magnetozómov. 

Účinok EMH si moţno vysvetliť tak, ţe v prítomnosti rozohriatych magnetozómov sa 

perforuje membrána buniek, čím sa naruší 

bunkový metabolizmus. To vedie k 

nerovnováhe iónového zloţenia, následkom 

čoho bunka hynie [109]. Kombinovanú 

terapiu sme sledovali v prítomnosti 

cisplatinových magnetozómov za prítomnosti 

VF poľa. Pouţité koncentrácie magnetických 

nanočastíc boli rovnaké ako pri hypertermii a 

koncentrácie cisplatiny boli rovnaké ako pri 

chemoterapii. Maximálny úhyn rakovinových 

buniek 98,2 % sme sledovali pri najvyššej 

koncentrácii cisplatinových magetozómov. 

Opäť sa potvrdilo, ţe so zvyšujúcou sa 

koncentráciou terapeutík rastie počet 

uhynutých buniek (graf 3). Poškodenie 

rakovinových buniek v prípade kombinovanej 

terapie zabezpečuje lepší prístup cisplatiny do 

poškodených buniek [115].  

6.4. Interakcia ferokvapaliny s kyselinou askorbovou. Vplyv teploty na rýchlosť reakcie.  

Ţelezo obsiahnuté vo ferokvapaline patrí medzi prechodné prvky. Kvôli moţnosti vyuţitia 

ferokvapalín v terapii sme pozorovali interakciu ferokvapaliny s nanočasticami magnetitu 

Fe3O4 s redukčným agentom kyselinou askorbovou. Vzájomná interakcia prebieha v dvoch 

krokoch [117]: oxidácia kyseliny askorbovej: H2A ⟶ HA
−
 + H 

1. [Fe3O4] + HA
−
 ⟶ [Fe3O4]

−
 + HA

•
  

Reakcia ferokvapaliny s askorbátovým aniónom (HA
−
) zahŕňa prenos elektrónu (e

−
) z 

HA
−
 na ferokvapalinu. Ako medziprodukt vzniká redukovaná [Fe3O4]

−
 a askorbátový 

radikál HA
•
. 

Graf 3: Závislosť úhynu rakovinových buniek Rat 

Glioblastoma C6 od mnoţstva pridanej magnetickej 

kvapaliny, cisplatiny a cisplatinových magnetozómov 

pri EMH, chemoterapii a kombinovanej EMH a 

chemoterapii. 
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2. [Fe3O4]
−
 + HA

•
 ⟶ [Fe3O2(OH)2] + A 

Rýchly prenos e− z HA
•
 na [Fe3O4]

−
 vedie ku vzniku redukovanej ferokvapaliny 

[Fe3O2(OH)2] a dehydroaskorbátu A. 

 

Časový vývoj interakcie 0,05 mmol/l kyseliny askorbovej a nerozpustných iónov ţeleza Fe
3+

 

vo ferokvapaline s koncentráciou magnetických nanočastíc 0,03 mg/ml sme sledovali najskôr 

pri izbovej teplote z poklesu absorbčných píkov reakčnej zmesi (graf 4). Z grafu moţno 

vidieť, ţe s časom absorbčný pík klesá. Pri teplote 20 °C reakcia trvala 83,2 hodiny. Z 

poklesu absorbčných maxím pri vlnovej dĺţke 263 nm sme získali krivku závislosti rýchlosti 

poklesu s časom (graf 5), ktorá má exponenciálny charakter. Vzájomnú interakciu sme 

sledovali tieţ pri teplotách 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75 a 80 °C. Stabilnú teplotu vzoriek sme 

dosiahli udrţiavaním v termostatovanom vodnom kúpeli (Memmert) s presnosťou  ± 1 °C.  Z 

meraní je zrejmé, ţe so vzrastajúcou teplotou čas redukcie ferokvapaliny klesá. Pri zvýšenej 

teplote sme pozorovali exponenciálne zvýšenie vodorozpustných iónov Fe
2+

 v reakčnej zmesi. 

Exponenciálny priebeh redukcie 

ferokvapaliny kyselinou askorbovou 

meranej pri 10-tich rôznych teplotách 

interagujúcej zobrazuje graf 6 [118]. Z 

interakcie ferokvapaliny s kyselinou 

askorbovou sme potvrdili redukciu Fe3+ 

vplyvom chemického činidla kyseliny 

askorbovej na formu Fe2+. K podobným 

procesom môţe dôjsť i v organizme 

interakciou feritínu s kyselinou askorbovou 

[146]. Túto interakciu moţno vyuţiť pre 

kontrolu kvality novosyntetizovaých 

ferokvapalín, prípadne pre kontrolu vzoriek 

ferokvapalín pri ich dlhodobejšom 

uskladnení, a to hlavne kvôli ich 

pouţiteľnosti v ľudskom organizme. 

 

 

 

 

Graf 4: Časová závislosť absorbčných spektier roztoku 

kyseliny askorbovej a ferokvapaliny v pomere 1:1 pri 

ich vzájomnej interakcii pri teplote 20 °C. 
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Graf 5: Exponenciálna závislosť poklesu absorbancií pri 

vlnovej dĺţke 263 nm reagujúcej zmesi pri izbovej 

teplote sledovaná v čase. 
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Graf 6: Exponenciálna závislosť trvania interakcie pre 

rôzne teploty reakčnej zmesi. 
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6.5. Antioxidačné aktivity prírodných látok.  

Na  modelovom systéme buniek – ULL sme sledovali antioxidačné aktivity v peroxidačnom 

procese vyvolanom Fentonovým a AAPH činidlom. Tie sme analyzovali najskôr metódou 

Kleinovho peroxidačného indexu, registrujúcu lipohydroxiperoxidy.  Druhou metódou, ktorou 

sme analyzovali stupeň peroxidácie ULL, bola priama metóda spotreby kyslíka pomocou 

kyslíkovej sondy, merajúcej mnoţstvo rozpusteného kyslíka v roztoku peroxidovaných 

lipozómov. Antioxidačná aktivita látok s rôznymi koncentráciami bola sledovaná ako zmena 

peroxidačného indexu lipozómov pri rôznych pridaných koncentráciách látok a pri 

porovnávacej nulovej koncentrácii látky. Hodnoty PI s chybou merania boli pre všetky 

študované látky robené z ôsmich nezávislých meraní pri maximálnej moţnej lipoperoxidácii.  

Antioxidačná aktivita glukánu a manánu je zobrazená v grafe 6. Závislosť PI od rôznej 

koncentrácie glukánu (1 – 16 mmol/l) a manánu (0,25 – 20 µmol/l) je porovnaná so 

známou antioxidačnou aktivitou ULL peroxidovaných Fentonovým činidlom. Kým pri 

Fentonovom činidle sa antioxidačná aktivita prejavila uţ pri najmenšej pouţitej koncentrácii 

polysacharidov a s ďalším zvyšovaním koncentrácie sa uţ výrazne nemenila, pri AAPH 

činidle PI pri glukáne klesal postupne a pri koncentrácii 4 mmol/l sa ustálil na hodnote PI = 

0,35. Antioxidačná aktivita manánu sa pri AAPH činidle neprejavila, keďţe sme nepozorovali 

ţiadny pokles PI. Napriek tomu, manán môţeme povaţovať za dôleţitú látku, ktorej 

schopnosť vychytávať OH
•
 radikály môţe byť prínosom k jeho terapeutickým vlastnostiam. 

Mechanizmus antioxidačnej aktivity polysacharidov je moţné vysvetliť odštiepením H z OH 

skupiny za vzniku radikálových produktov. Preto sú polysacharidy prítomné v lipozómoch 

schopné vychytávať voľné radikály vzniknuté pri peroxidácii ULL Fentonovým činidlom. 

 

Antioxidačný účinok čierneho, oolongu, bieleho, zeleného a matcha čaju ako závislosť PI 

pre rôzne koncentrácie čajov je zobrazený v grafe 7. Vodné extrakty jednotlivých druhov 

čajov boli pripravené lúhovaním podľa návodu na pouţitie a zabudované v koncentráciách od 

0,25 do 4 mg sušených listov na ml lipozomálnej suspenzie. Ako vidno z grafov, antioxidačná 

aktivita sa prejavila pri všetkých nami skúmaných druhoch čajov pri obidvoch pouţitých 

činidlách. Extrakty čajov vykazujú značnú antioxidačnú aktivitu, za ktorú je zodpovedný celý 

rad antioxidačných látok, ktoré obsahujú fermentované aj nefermentované druhy čajov. Pri 

fermentovaných čajoch, ako sú čierny čaj a oolong čaj sú to hlavne theaflavíny a pri 

nefermentovaných čajoch polyfenoly nazývané katechíny. Listy tejto rastliny obsahujú viac 

ako 500 známych účinných látok, ktorých koncentrácia a jednotlivé zloţenie sa menia v 

Graf 6: Závislosť PI od koncentrácie glukánu a manánu v ULL peroxidovaných Fentonovým a AAPH činidlom. 
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závislosti od prípravy a spracovania 

čajovníka čínskeho. V súčasnosti sú 

blahodarné účinky týchto jednotlivých 

komponentov predmetom štúdií mnoţstva 

prác. Za hlavnú zloţku čajovníka čínskeho 

zodpovednú za jeho antioxidačné účinky sú 

povaţované látky flavan-3-oly. Pretoţe 

jednotlivé koncentrácie antioxidačných 

látok obsiahnutých v čajovníku čínskom 

uvádzané v literatúre sa pri rôznych 

druhoch čajov rozchádzajú, v tejto časti 

práce sme zisťovali antioxidačné účinky 

extraktov základných druhov čajovníka 

čínskeho ako celku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antioxidačné aktivity extraktu Scoparie dulcis a oleja čajovníka austrálskeho sú zobrazené 

v grafe 8. Závislosť PI od koncentrácie Scoparie dulcis (0,25 – 365 µmol/l) a oleja čajovníka 

austrálskeho (12 – 400 µl/l) sme sledovali v procese peroxidácie ULL vyvolanej Fentonovým 

a AAPH činidlom. Z grafu vidieť, ţe PI pri obidvoch výťaţkoch klesá s rastúcou 

koncentráciou extraktov zabudovaných do membrán ULL, ktoré boli peroxidované 
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Graf 7: Závislosť PI od rôznych koncentrácií čajov zabudovaných do ULL peroxidovaných Fentonovým a AAPH činidlom. 
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Fentonovým činidlom. Najvýraznejšia antioxidačná aktivita Scoparie dulcis a oleja čajovníka 

austrálskeho sa prejavila pri najväčšej koncentrácii, ktorú bolo moţné zabudovať do nášho 

systému. V prípade prooxidačného AAPH činidla sme s rastúcou koncentráciou obidvoch 

extraktov pozorovali postupný pokles PI na hodnotu 0,32 ± 0,01 pri koncentrácii Scoparie 

dulcis 274 µmol/l a hodnotu 0,36 ± 0,02 pri koncentrácii oleja čajovníka austrálskeho 250 

µl/l. Pri ďalšom zvyšovaní koncentrácie extraktov sa PI mierne zvýšil na hodnotu, ktorá spadá 

do intervalu štandardnej chyby merania.  

Z týchto výsledkov vyplýva, ţe rastlinný extrakt Scoparie dulcis je účinným vychytávačom 

voľných radikálov vznikajúcich počas peroxidácie lipidových membrán pri obidvoch 

prooxidačných činidlách. Antioxidačnú aktivitu extraktu Scoparie dulcis si môţeme vysvetliť 

prítomnosťou mnoţstva komponentov, a to hlave diterpenoidov, ktorých antioxidačné účinky 

sú boli overené v prácach [144, 145]. My sme sledovali celkový účinok extraktov, ktorý je 

sumou účinkov jednotlivých aktívnych látok. Prírodný extrakt čajovníka austrálskeho tieţ 

prejavuje značnú antioxidačnú aktivitu pri peroxidácii membrán ULL vyvolanej obidvomi 

prooxidačnými činidlami. Hlavnými zloţkami extraktu oleja čajovníka ktoré prejavujú 

antivírusovú aktivitu sú monoterpény, seskviterpény a ich alkoholy, ktoré sú pravdepodobne 

zodpovedné aj za jeho antioxidačnú aktivitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Porovnanie antioxidačných aktivít prírodných látok s α-tokoferolom a kyselinou 

askorbovou.  

Prehľad Kleinových peroxidačných indexov všetkých študovaných antioxidantov pri pôsobení 

Fentonovho aj AAPH činidla je zobrazený v grafe 8. PI pre jednotlivé antioxidanty boli do 

grafu vynesené pri takej koncentrácii, pri ktorej nastal v ich koncentračnej škále maximálny 

pokles PI. Z grafu môţeme povedať, ţe všetky prírodné látky prejavili viac, či menej 

antioxidačnú aktivitu pri vychytávaní voľných radikálov vznikajúcich počas peroxidácie 

lipozómov. Medzi najlepšie antioxidanty vychytávajúce OH
•
 radikály vznikajúce počas 

Fentonovej reakcie sa hneď po α-tokoferole zaradili čaje (zelený > biely > oolong > matcha > 

čierny čaj), potom extrakty z rastlín (Scoparia dulcis > čajovník austrálsky), kyselina 

askorbová a nakoniec polysacharidy (glukán > manán). Pri prooxidačnom AAPH činidle sa 

ako najlepší antioxidant pri vychytávaní voľných uhlíkových radikálov ukázal extrakt zo 

Scoparie dulcis, za ním nasledoval glukán, kyselina akorbová, olej čajovníka austrálskeho, α-
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Graf 7: Závislosť PI od koncentrácie extraktu Scoparie dulcis a oleja čajovníka austrálskeho zabudovaných do membrány 

ULL peroxidovaných Fentonovým a AAPH činidlom. 
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tokoferol a nakoniec čaje (biely > oolong > zelený > matcha > čierny čaj). Tieto výsledky sme 

porovnali pre najlepšie antioxidanty cez spotrebu kyslíka v peroxidovaných lipozómoch, ku 

ktorej dochádza pri procese peroxidácie membrán.  

Prehľad jednotlivých antioxidačných aktivít prírodných látok určovaných zo spotreby kyslíka 

počas peroxidačného procesu vyvolaného Fentonovým činidlom je zobrazený v grafe 9. 

Z grafu vidieť, ţe koncentrácia rozpusteného kyslíka, pri ktorej nebolo do lipozómov pridané 

ţiadne mnoţstvo prírodnej látky, stúpla z hodnoty 0,9 mg/l pri všetkých študovaných látkach. 

Antioxidačné aktivity prírodných látok určené oximetrickou metódou sa umiestnili v poradí: 

α-tokoferol, Scoparia dulcis, olej čajovníka austrálskeho, zelený, biely, oolong, matcha a 

čierny čaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Záver  

V prvej časti práce sme sledovali vplyv VF poľa s frekvenciou 3,5 MHz na ohrev 

ferokvapalín a magnetolipozómov. Zistili sme, ţe ferokvapaliny vo VF poli v dôsledku 

Neélovho-Brownovho efektu zvyšujú svoju teplotu, a to v závislosti od koncentrácie 

pouţitých magnetozómov. Tento efekt sme pozorovali aj v prípade cisplatinových 

magnetolipozómov. Kontrolovateľné uvoľnenie cisplatiny z magnetolipozómov sme dosiahli 

pri teplote 42 °C, pri ktorej sa uvoľnilo 50,6 % zabudovanej cisplatiny.  

V ďalšej časti práce sme sledovali hypertermický vplyv ferokvapaliny na kultúry 

rakovinových buniek Rat Glioblastoma C6 a tieţ chemoterapeutický účinok cisplatiny na tieto 

bunky. Nakoniec sme pozorovali vplyv cisplatinových magnetolipozómov ako kombináciu 

EMH a chemoterapie. Pri EMH s koncentráciou magnetozómov 0,15 mg/ml vo vzorke 

rakovinových buniek sme dosiahli 39,9 % úhyn, pri koncentrácii cisplatiny 0,15 mg/ml 60 % 

úhyn a pri kombinovanej terapii, kde koncentrácie magnetozómov boli rovnaké ako pri EMH 

a koncentrácie cisplatiny boli rovnaké ako pri chemoterapii, sme pri najvyššej dávke 0,15 

mg/ml magnetozómov a 0,15 mg/ml cisplatiny dosiahli 98,2 % úhyn buniek. Tým môţeme 

potvrdiť synergický účinok hypertermie a chemoterapie cisplatinových magnetozómov.  

Z interakcie ferokvapaliny s kyselinou askorbovou sme potvrdili redukciu iónov Fe
3+

 

obsiahnutých v magnetozómoch vplyvom chemického činidla kyseliny askorbovej. Interakciu 
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Graf 8: Porovnanie PI vrtkých prírodných látok pri 

peroxidácii ULL Fetnonovým a AAPH činidlom. 

Graf 9: Porovnanie antioxidačnej aktivity prírodných 

látok pri ich najmenšej spotrebe kyslíka v lipozómoch 

peroxidovaných Fentonovým činidlom. 
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sme sledovali na spektrofotometri z poklesu absorbčných píkov reakčnej zmesi. Redukcia 

Fe
3+

 na Fe
2+

 je podmienená teplotou, pri ktorej táto interakcia prebieha. Čas priebehu redukcie 

sa so zvyšujúcou teplotou reagujúcej zmesi exponenciálne krátil. Výsledky z tejto časti práce 

je moţné vyuţiť napríklad pri kontrole kvality novosyntetizovaých ferokvapalín, prípadne pre 

kontrolu vzoriek ferokvapalín pri ich dlhodobejšom uskladnení.  

Podstatná časť práce bola zameraná na štúdium antioxidačnej aktivity prírodných produktov 

na modelových membránach buniek, na ktorých membránach prebieha proces 

lipoperoxidácie. Tento proces sme vyvolali Fentonovým a AAPH činidlom. Sledovali sme 

antioxidačné účinky niektorých chemických látok a extraktov z prírodných rastlín, ktorých 

systematická štúdia na ULL ešte doposiaľ urobená nebola – polysacharidov manánu a 

glukánu z pekárenských kvasníc, extraktov piatich druhov čajov z rastliny čajovníka 

čínskeho, olejového extraktu listov zo stromu čajovníka austrálskeho a extraktu z rasliny 

Scoparie dulcis. Tieto sme porovnali s antioxidačnými účinkami α-tokoferolu a kyseliny 

askorbovej. Z výsledkov vyplýva, ţe všetky študované látky preukázali antioxidačnú aktivitu 

pri vychytávaní hydroxylových radikálov vznikajúcich pri Fentonovej reakcii. Antioxidačné 

aktivity látok pri peroxidácii ULL vplyvom AAPH činidla, ktorým je vyvolaný vznik 

uhlíkových radikálov sa pri porovnaní s vychytávaním OH
•
 radikálov líšili, ale pokles 

peroxidačného indexu bol pozorovaný pri všetkých študovaných látkach.  

Mechanizmus antioxidačnej aktivity manánu a glukánu si môţeme vysvetliť odštiepením H z 

OH skupiny a inhibíciov radikálových produktov. Za antioxidačné aktivity komplexnejších 

látok ako sú výťaţky zo Scoparie dulcis sú pravdepodobne zodpovedné najmä diterpenoidy, 

ktoré sa vo väčšom mnoţstve nachádzajú v tejto rastline a pri samostatných vedeckých 

štúdiách ukázali značnú antioxidačnú aktivitu. Pri extrakte z čajovíka austrálskeho, kde 

hlavými komponentami sú monoterpény, seskviterpény a ich alkoholy sa na antioxidačnej 

aktivite pravdepodobne podieľa viacero aktívnych súčastí, ktoré preukazujú aj protivírusovú 

aktivitu. Extrakty čajovníka čínskeho pripravené lúhovaním obsahujú veľké mnoţstvo 

chemických látok, z ktorých niektoré vznikajú pri procese spracovania tejto rastliny. Za 

antioxidačné aktivity čajov sú povaţované hlavne flavonoidy (katechíny), ktorých je najviac 

zastúpených v čerstvých lístkoch čajovníka čínskeho. Fermentáciou sa tieto látky oxidujú a 

polymerizujú na theaflavíny, digallové estery a ďalšie deriváty, ktoré ako bolo preukázané 

majú tieţ antioxidačné vlastnosti. Okrem tejto skupiny látok sušené listy obsahujú mnoţstvo 

vitamínov, napríklad vitamín C, ktorý taktieţ môţe prispievať k ich antioxidačnej aktivite.  

Nanoštruktúry sledované v práci majú poţadované fyzikálne vlastnosti pre ich vyuţitie v 

hypertermii, v cielenom transporte liečiv a tieţ ako modelov bunkových membrán, na ktorých 

moţno sledovať procesy lipoperoxidácie a antioxidačnej aktivity rôznych produktov. Prírodné 

látky sledované v práci vykazovali značnú antioxidačnú aktivitu. Z toho dôvodu by sa mohli 

stať súčasťou nášho stravovacieho reţimu ako prevencia voľnoradikálových chorôb, kam sa 

radí i rakovina. 

8. Summary  

In the dissertation, we tested the physical properties of ferrofluids and magnetoliposomes as 

heating using high-frequency magnetic field with frequency 3,5 MHz. Magnetic particles 

exposed to an alternating magnetic field are heated due to the Neél-Brown phenomena. 

Heating magnetosomes up to 42 °C is important to induce local hyperthermia treatment. 

Binding chemotherapeutic agent cisplatin in magnetic particles (target MAG-cis Pt) can be 

used as mediators in targeted drug delivery system for cancer. In vitro combined effect of 
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chemotherapy and hyperthermia was observed in Rat glioblastoma C6 tumor cells. In the 

prevention and treatment of cancer thus plays an important role use of various substances as 

adjuvants in the supportive treatment. The second part was therefore devoted to the 

antioxidant activity of some natural substances – polysaccharides from Saccharomyces 

cerevisiae (glucan and mannan), extracts from five species of tea plant Camellia sinensis 

(green tea, black tea, white tea, oolong tea and matcha tea), extract from medicinal plant  

Scoparia dulcis and tea trea oil from Melaleuca alternifolia and their comparative analysis 

with-known antioxidants – α-tocopherol and ascorbic acid. As a model system for monitoring 

cell membrane lipid peroxidation processes, induced by chemical agents and antioxidant 

activity were used unilamellar liposomes. Lipids peroxidation and antioxidant activities were 

monitored by the method of Klein peroxidation index and by measuring the oxygen 

consumption (oximetry method). 
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