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Úvod 
Pokrok v oblasti nanotechnológií umožnil vývoj širokej škály biokompatibilných a nízko-
imunogénnych organických a anorganických nanomateriálov, určených na transport 
protinádorových liečiv priamo do nádorového tkaniva (napr. lipozómy, dendriméry, micely, 
nanogély, nanomateriály na báze kovov). V rámci liečby nádorových ochorení bolo doteraz 
úspešne študovaných a následne zavedených do klinickej praxe niekoľko nanoformulácií, 
pričom mnohé ďalšie prechádzajú klinickými skúškami. Zabalenie terapeutických agensov do 
nanonosičov zabraňuje ich rýchlemu klírensu a degradácii, čím sa zároveň predlžuje ich 
polčas v cirkulácii, zvyšuje rozpustnosť, či stabilita a znižuje toxicita (1). Jedinečné 
fyzikálno-chemické vlastnosti (napr. veľkosť, tvar, náboj) umožňujú akumuláciu nanonosičov 
v nádorovom tkanive v dôsledku efektu zvýšenej permeability a retencie (EPR efekt), ktorý je 
základom pasívneho zacielenia. Funkčné povrchové modifikácie nanonosičov pomocou 
špecifických ligandov (protilátky, aptaméry, proteíny atď.) s vysokou afinitou ku konkrétnym 
receptorom nadmerne exprimovaným na nádorových bunkách, umožňujú cielený transport 
liečiv, čím môžu zvýšiť účinnosť liečby a znížiť vedľajšie účinky (2). 
Karcinóm prsníka je najčastejším nádorovým ochorením u žien na svete a predstavuje jednu z 
hlavných príčin úmrtnosti žien na onkologické ochorenie. Inovatívne liečebné postupy a 
multidisciplinárny prístup významne prispeli k zlepšeniu účinnosti moderných terapeutických 
režimov (3). Vážne vedľajšie účinky, získaná rezistencia na liečbu, či heterogenita nádorov sú 
stále pretrvávajúcimi výzvami, ktoré je potrebné prekonať zavedením nových liečebných 
stratégií. 
Cieľom našej práce bolo stanovenie terapeutickej účinnosti lipozomálneho prototypu 
nanonosiča na myšacích xenograftoch karcinómu prsníka in vivo. Na aktívne cielenie sme 
využili molekulu folátu, pričom sme vychádzali z poznatku, že zvýšená expresia folátového 
receptora bola preukázaná na viacerých typoch nádorových buniek. Efekt enkapsulácie 
chemoterapeutického agensu doxorubicínu (DOX) do lipozomálneho nanonosiča sme chceli 
porovnať s jeho komerčne dostupnou lipozomálnou formuláciou Caelyx® (CX), ktorá sa 
v klinickej praxi využíva na liečbu metastatického karcinómu prsníka. Nanoformulácie 
bežných, ale aj experimentálnych liečiv by mohli prispieť k zvýšeniu účinnosti a zlepšeniu 
zacielenia terapie u pacientov s karcinómom prsníka.  
 
Materiál a metódy 
Kultivácia buniek: Bunková línia MDA-MB-231 (ATCC®: HTB-26™), izolovaná z 
pleurálneho výpotku pacientov s adenokarcinómom prsníka, a nenádorová epiteliálna 
prsníková bunková línia MCF 10A (ATCC®: CRL-10317™) boli zakúpené z uvedených 
zdrojov. MDA-MB-231 bunková línia predstavuje ťažko liečiteľný, triple-negatívny, 



molekulárny subtyp karcinómu prsníka. Nádorové bunky boli udržiavané v médiu DMEM 
(PAN Biotech, Nemecko) s vysokým obsahom glukózy (4,5 g/l), doplnenom 10% fetálnym 
hovädzím sérom (FBS, Biochrom AG, Nemecko), 2 mM glutamínom (PAA Laboratories 
GmbH, Rakúsko) a 10 μg/ml gentamicínom (Sandoz, Nemecko). Nenádorová línia MCF 10A 
bola kultivovaná vo vysokoglukózovom médiu DMEM:Ham´s F12 1:1 (PAN Biotech), 
s pridaním 5% FBS (Biochrom AG),  20 ng/ml EGF (Miltenyi Biotec, Nemecko), 0.5 μg/ml 
hydrokortizónu (Sigma-Aldrich, Nemecko), 100 ng/ml choleratoxínu (Sigma-Aldrich), 10 
μg/ml inzulínu (Sigma-Aldrich) a 10 μg/ml gentamicínu (Sandoz). 
 
Expresia folátového receptora: RNA bola izolovaná z 1x106 buniek pomocou NucleoSpin™ 
RNA kitu (Macherey-Nagel GmbH, Nemecko). Na prepis do cDNA bol použitý RT2 First 
Strand Kit (Qiagen, Nemecko). Na normalizáciu bol použitý gén HPRT1. Kvantitatívna PCR 
(qPCR) reakcia prebiehala v Bio-Rad CFX96 Real-Time prístroji. Hodnoty Ct boli následne 
použité na relatívnu kvantifikáciu expresie génu pomocou softvéru REST, pričom expresia 
FOLR1 v nádorových bunkách MDA-MB-231 bola normalizovaná k expresii FOLR1 
v nenádorovej línii MCF 10A. 
 
Lipozomálny prototyp nanonosiča (Lipo) bol syntetizovaný z nasledovných komponentov: 
• DOPC – 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfocholín (stabilita častíc) 
• DOPE – 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfoetanolamín (zvýšenie účinnosti transfekcie) 
• Brij58 – polyetylén glykol hexadecyl éter (PEGylácia častíc) 
• CHEMS – cholesteryl hemisukcinát (pH-senzitívny komponent) 
• SiR – fluorescenčný SiR-značený 1,4-DHP derivát (vizualizácia častíc) 
• DSPE-PEG-folát – 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfoetanolamín-N-[folát(polyetylén 

glykol)-2000] amónna soľ (cielený transport). 
 

Tab. 1: Základné charakteristiky lipozomálnych prototypov 
Nanočastica Koncentrácia 

lipidu 
Koncentrácia 

DOX 
Z-average 

(nm) 
Index polydisperzity 

(PDI) 
Lipo 2.5 mM --- 74.3±0.4 0.220 

Lipo-DOX 1.37 mM 0.152 mg/ml 339.6±4.0 0.127 
 
Nanočastice Lipo a Lipo-DOX boli rozpustené v 10 mM HEPES-0.9% NaCl pufri, pH=7.4. 
Komerčne dostupný lipozomálny pegylovaný DOX, Caelyx® (Janssen-Cilag NV, Belgicko), 
obsahoval účinnú látku DOX v koncentrácii 2 mg/ml. 
 
Prietoková cytometria: Pri určovaní schopnosti vychytávať lipozomálne častice v in vitro 
podmienkach sme bunky ovplyvňovali 2 hod jednotlivými lipozomálnymi formuláciami 
(Lipo, Lipo-DOX, CX). Vzorky boli následne analyzované pomocou BD Canto II Cytometer 
(Becton Dicinson, USA) a FCS Express softvéru. SiR-pozitívne bunky sme detegovali v APC 
spektre a DOX-pozitívne bunky v PE spektre. 
 
In vivo štúdia: Šesť až osem-týždňovým SCID/beige myšiam (SCID/bg, Charles River, 
Nemecko) sme ortotopicky do prsnej žľazy injikovali 1.5 x 106 MDA-MB-231 buniek v 100 
μl bezsérového média DMEM, zriedeného 1:1 ECM gélom. Na 15. deň sme myši rozdelili do 
3 skupín podľa aplikovanej lipozomálnej formulácie (Lipo, Lipo-DOX, CX). Terapia 
komerčným CX bola pritom považovaná za pozitívnu kontrolu k liečbe Lipo-DOX. Lipo 
častice boli zriedené v pomere 1:0.8 v 10 mM HEPES-0.9% NaCl pufri, CX do finálnej 
koncentrácie 1.27 mg/kg telesnej váhy vo fyziologickom roztoku. Častice Lipo-DOX sa 
podávali nezriedené v koncentrácii 1.27 mg/kg telesnej váhy. Všetky lipozomálne formulácie 



boli podávané intravenózne do očného sínusu v objeme 150 μl každý druhý deň, spolu 6 
dávok. Počas celého experimentu boli nádory premeriavané a ich objem sme vypočítali na 
základe nasledujúceho vzorca: objem nádoru (mm3) = 0,52 × ((šírka + dĺžka) / 2)3. Na 36. deň 
boli všetky myši utratené a nádory vizualizované pomocou systému IVIS Spectrum CT® (In 
Vivo Imaging System, PerkinElmer). V SiR spektre sme mohli pozorovať akumuláciu Lipo 
a Lipo-DOX nanočastíc v nádoroch a v DOX spektre Lipo-DOX a CX nanočastíc. 
 
Štatistická analýza:  
Rozdiely medzi dvoma skupinami boli hodnotené Student t-testom. Pre porovnanie rozdielov 
rastových kriviek sme použili analýzu rozptylu (ANOVA) pre opakované merania. Za 
štatisticky významné boli považované výsledky s p <0.05. Hodnoty expresie FOLR1 boli 
analyzované metódou relatívnej kvantifikácie. Na vyhodnotenie štatistickej významnosti 
rozdielov bol použitý program REST (Qiagen). 
 
Výsledky 
Použitím qPCR sme dokázali, že expresia génu FOLR1 bola u bunkovej línie MDA-MB-231 
7,7 krát vyššia v porovnaní s nenádorovou bunkovou líniou MCF 10A (p<0.001) (Obr. 1A). 
Preto bol lipozomálny nosič dekorovaný folátom na zacielenie prostredníctvom folátového 
receptora (Obr. 1B). Takto upravený nosič bol vychytávaný vo väčšej miere nádorovou 
bunkovou líniou MDA-MB-231 (Obr. 1C). V prípade MCF 10A obsahovalo Lipo časticu 
(SiR-pozitívne bunky) po 2-hodinovej expozícii 12.17% buniek, pričom u nádorovej 
bunkovej línie to bolo až 71.40% buniek. 
 

 
 
Obr. 1: Cielený transport prostredníctvom folátového receptoru. A - Relatívna génová 
expresia folátového receptora v MDA-MB-231 bunkovej línii karcinómu prsníka voči 
nenádorovej línii buniek epitelu prsníka MCF 10A; B – Grafické zobrazenie fluorescenčne 
značeného (SiR) lipozomálneho prototypu nanonosiča s cieliacou molekulou folátu a Brij58 
ako PEGylačného agensu na povrchu; C – Detekcia vychytávania lipozomálneho nanonosiča 
(SiR-pozitívne bunky) nenádorovou líniou MCF 10A a nádorovou bunkovou líniou MDA-
MB-231 po 2-hodinovej expozícii, použitím prietokovej cytometrie. 
 



Pomocou prietokovej cytometrie sme zistili aj rozdiely vo vychytávaní nanočastíc Lipo a 
Lipo-DOX bunkami MDA-MB-231. Prázdny nanonosič Lipo bol vychytávaný bunkami 
efektívnejšie (95.4% SiR-pozitívnych buniek) v porovnaní s lipozómom po enkapsulovaní 
DOX (39.7% SiR-pozitívnych buniek) (Obr. 2A). Svoju úlohu pritom mohla zohrávať 
veľkosť častíc, ktorá bola pre časticu Lipo 74.3±0.4 nm a pre Lipo-DOX až 339.6±4.0 nm. 
Takisto sme porovnali prítomnosť DOX v bunkách MDA-MB-231 po ovplyvnení Lipo-DOX 
a CX (Obr. 2A). Tento terapeutický agens vykazuje prirodzenú fluorescenciu s emisným 
signálom pri 595 nm a excitáciou pri 480 nm. Iba 14.8% buniek preukázalo DOX-pozitivitu 
po ovplyvnení Lipo-DOX, oproti 58.7% buniek po ovplyvnení komerčným CX pri rovnakom 
zriedení nanočastíc 1:100. 
 

 
Obr. 2: Cielený transport doxorubicínu (DOX) prostredníctvom nanonosiča in vitro a in vivo. 
A – Účinnosť vychytávania prázdneho nanonosiča (Lipo), enkapsulovaného doxorubicínu 
(Lipo-DOX) a komerčne dostupného lipozomálneho doxorubicínu (CX) nádorovými bunkami 
MDA-MB-231 po 2-hodinovej expozícii. Lipozomálne prototypy Lipo a Lipo-DOX obsahujú 
vizualizačné fluorescenčné farbivo SiR. Vzorky všetkých lipozómov boli zriedené 1:100. 
SiR-pozitívne bunky boli detegované prietokovou cytometriou v APC spektre, DOX-
pozitívne bunky v PE spektre. B - Zhodnotenie účinnosti lipozomálnych prototypov (Lipo, 
Lipo-DOX) a lipozomálneho doxorubicínu CX v podmienkach in vivo, na základe merania 
objemu nádorov. Xenografty boli vytvorené jednostranným injikovaním MDA-MB-231 
nádorových buniek ortotopicky do prsnej žľazy. Terapeutický režim je zobrazený šípkami. 
Hviezdičky znázorňujú rozdiel medzi Lipo a Lipo-DOX, * p < 0,05, ** p < 0,01. C – 
Detekcia výskytu jednotlivých nanoformulácií v nádorových xenograftoch na konci 
experimentu pomocou IVIS Spectrum CT® zobrazovacieho systému (L1/L2/L3 - Lipo, 
D1/D2 - Lipo-DOX, CX1 - CX). 
 
Terapeutický efekt Lipo-DOX sme následne pozorovali in vivo na imunodeficientnom modeli 
SCID/bg myší, ktorým sme jednostranne ortotopicky injikovali MDA-MB-231 bunky. 
Aplikácia prázdneho nanonosiča Lipo nevykazovala v kontrolnej skupine myší toxicitu. 



Kumulatívna dávka Lipo-DOX a CX bola po 11-tich dňoch liečby 7.62 mg/kg telesnej váhy. 
Pozorovali sme zmenšenie objemu nádorov v skupine liečenej Lipo-DOX oproti skupine, 
ktorej sme podávali Lipo nosič, ale rozdiel medzi priebehom rastových kriviek nedosiahol 
štatistickú významnosť (Obr. 2B). V prípade pozitívnej kontroly liečenej CX sme pozorovali 
najintenzívnejšie zmenšenie objemu nádoru, napriek absencii cieliaceho ligandu na povrchu 
nanočastíc. 10 dní po podaní poslednej dávky lipozómov sme jednotlivé tumory analyzovali 
pomocou IVIS Spectrum CT® systému na prítomnosť Lipo a Lipo-DOX nanočastíc, využitím 
SiR fluorescencie. Hodnotili sme tiež prítomnosť fluorescenčného signálu zo samotného 
DOX v Lipo-DOX a CX nanočasticiach. V DOX spektre sme pozorovali jasný signál 
v tumore CX, čo zodpovedá aj výraznej inhibícii rastu daného tumoru v priebehu 
experimentu, a slabší signál aj v tumoroch D1 a D2, ktoré boli liečené Lipo-DOX (Obr. 2C). 
V SiR spektre sme pozorovali signál vo všetkých tumoroch liečených nosičmi 
označených flourescenčnou farbičkou SiR. 
 
Diskusia 
Štúdium nanočastíc pre aplikácie v medicíne zaznamenalo za posledné desaťročie obrovský 
rozmach. Významná výhoda nanoliečiv spočíva v ich multimodalite. Enkapsulácia 
protinádorových agensov v kombinácii s cieliacimi ligandmi predstavuje sľubný posun 
v liečbe onkologických ochorení. Pri liečbe primárneho karcinómu prsníka sa v bežnej 
klinickej praxi využívajú multidisciplinárne stratégie, pričom konvenčná cytostatická liečba je 
často spojená s nízkou terapeutickou účinnosťou a zvýšenou systémovou toxicitou (4). 
DOX je antracyklínové chemoterapeutikum, bežne používané v liečbe rôznych druhov 
onkologických ochorení, vrátane karcinómu prsníka. Klinické využitie DOX je obmedzené 
najmä kvôli kumulatívnemu, dávkovo-závislému, progresívnemu poškodeniu myokardu (5). 
Lipozomálne nanoformulácie DOX vykazujú viaceré výhody oproti bežnej forme DOX, 
vrátane zníženia kardiotoxicity, zvýšenia času cirkulácie v krvnom obehu, bezpečnosti a 
celkovej účinnosti (6). 
Pasívny transport lipozomálneho DOX do nádorového tkaniva je pripisovaný EPR efektu. 
Využitím cieliacej molekuly folátu, ktorého receptor je nadexprimovaný v nádorových 
bunkách karcinómu prsníka, sa predpokladá zvýšenie selektívneho vychytávania lipozómov 
práve nádorovými bunkami. Bolo preukázané, že aktívnym transportom folátových 
lipozómov s enkapsulovaným liečivom paklitaxel dochádzalo k zvýšenej akumulácii liečiva 
v myšacích tumoroch, odvodených z MDA-MB-231 buniek (7). Podobný výsledok bol 
nedávno zistený aj na 4T1 myšacom modeli karcinómu prsníka s folátovými lipozomámi 
a enkapsulovaným DOX (8). 
Výsledky našej štúdie naznačujú, že CX, komerčný pegylovaný lipozomálny DOX, je 
vychytávaný v MDA-MB-231 myšacích tumoroch rovnako efektívne ako prototyp Lipo-
DOX, napriek absencii cieliacej molekuly na povrchu CX lipozómov. Na základe týchto 
výsledkov predpokladáme, že napriek sľubným in vitro výsledkom dochádza v nádoroch 
predovšetkým k pasívnemu transportu liečiva prostredníctvom EPR efektu. V rámci analýzy 
objemu tumorov sme pozorovali výraznejší inhibičný efekt CX, v porovnaní s Lipo-DOX. 
Rozdiely môžu súvisieť s veľkosťou porovnávaných nanočastíc, keďže výrobca CX uvádza 
veľkosť do 100 nm, avšak veľkosť Lipo-DOX častíc bola približne trikrát väčšia (339.6±4.0 
nm). Podľa viacerých štúdii by mali mať systémovo podávané nanočastice veľkosť do 200 
nm, aby sa zabránilo skorej eliminácii obličkami alebo následnému zachyteniu slezinou 
a pečeňou (9). Navyše, Cui a spol. vo svojej štúdii uvádza, že aj minimálne zmeny 
v lipoformuláciách DOX môžu významne zmeniť charakteristiky a účinok daných liečiv (10). 
Iným dôvodom, ktorý si vyžaduje overenie, môže byť odlišná pH senzitivita a tým 
rozdielna schopnosť uvoľniť liečivo v nádore, resp. uvoľnenie liečiva alebo jeho časti 
z experimentálneho LipoDOX nanonosiča ešte pred jeho vstupom do nádoru. Napriek 



sľubným predbežným výsledkom je pre zlepšenie terapeutických vlastností vyvíjaného 
nanonosiča potrebná jeho ďalšia optimalizácia. 
 
Táto práca vznikla s podporou 7RP platformy ERA-NET, program EuroNanoMed II, projekt 
INNOCENT. 
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