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Souhrn
Použití antimikrobiální fotodynamické terapie (aPDT) jako terapeutické možnosti pro léþbu lokálních mikrobiálních
infekcí pĜedstavuje novČ se vyvíjející oblast. Výskyt kmenĤ rezistentních k antibiotikĤm poskytuje impuls pro vývoj
nových látek nebo technologických objevĤ k boji proti tČmto rezistentním slouþeninám. Jako u PDT jsou hlavními
komponentami antimikrobiální fotodynamické terapie svČtlo vhodné vlnové délky fotosensitivní látka (sensitizer)
a vzniklé kyslíkové reaktivní þástice. V této práci jsou pro antimikrobiální fotodynamickou terapii zkoumány
fotosensitizery TMPyP a ZnTPPS4. Uvedené porfyriny jsme testovali na bakteriálním methicilin – rezistentním kmenu
MRSA samotné i ve vazbČ s hp-ȕ-cyklodextrinem. LEDs (414 nm) byly použity intenzity záĜení 0 a 150 J/cm2. Testované
koncentrace byly od 0,78 do 100 μM. Touto experimentální prací se dokázalo, že TMPyP je velmi úspČšnou
komponentou v aPDT. Naopak ZnTPPS4 byl úþinný pro vyhubení gram-pozitivních bakterií pouze ve vyšších
koncentracích.
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Abstract
The use of antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) as a therapeutic modality for the treatment of localized
microbial infections represents an developing new field. The emergence of strains resistant to antibiotics has provided
the necessary impulse for new drug or technology discoveries to combat these resistant compounds. Although the aPDT
is still in infancy, its need is still growing. Like PDT, main components of antimicrobial photodynamic therapy are
appropriate light, dye called photosensitizer and created reactive oxygen species. In this article photosensitizers
TMPyP and ZnTPPS4 are investigated for antimicrobial photodynamic therapy. We tested these porphyrins on bacterial
methicilin – resistant strain MRSA alone and bound in complex created with hp-ȕ-cyclodextrin. The light emitting
diodes (414 nm) were used at the doses 0 and 150 J/cm2. Tested concentrations were from 0.78 to 100 μM. This
experimental work predicated that TMPyP is very successful compound in aPDT. In contrary to ZnTPPS4 which was
efficient for eradication of tested gram-positive bacteria only in higher concentrations.
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s fotosensitizerem nebo komplexem PS:CD byly za
aerobních podmínek vystaveny intenzitČ záĜení
150 J/cm2 ( 56 minut) pĜi teplotČ 37 °C.

Úvod
PDT i aPDT využívá schopnosti látky (fotosensitizeru) absorbovat viditelné záĜení o vhodné vlnové
délce, což vede k utvoĜení excitovaného tripletního
stavu molekuly fotosensitizeru. Následuje pĜenos
energie na molekulu kyslíku a tvorba reaktivního
singletního kyslíku, který zpĤsobí bunČþnou smrt [1].
Hlavní faktory k úspČšné aPDT zahrnují optimalizaci
typu a koncentrace fotosensitizeru a intenzitu záĜení
[2]. Do budoucna mĤžeme poþítat s léþbou
rezistentních bakteriálních onemocnČní, pĜedevším
lokálních infekcí, jejichž poþet neustále roste,
a dosavadní léþba není pĜíliš úspČšná. DĤvodem
nepĜíliš kladných výsledkĤ bývají infikované, špatnČ
prokrvené tkánČ nebo pĜítomnost bakteriálního
biofilmu [3].
V souþasnosti vede þasté užívání antibiotik k urgentní potĜebČ nových, vyhovujících, nenákladných
a rezistenci nezpĤsobujících léþebných metod v boji
s rezistentními bakteriemi, pĜedevším s methicilinrezistentním Staphylococcus aureus [4]. Tento patogen
zpĤsobuje hlavnČ u hospitalizovaných pacientĤ s popáleninami kĤže 75 % infekcí, vedoucích þasto až ke
smrti pacientĤ [5].
ObecnČ lze Ĝíct, že gram-pozitivní bakterie jsou vĤþi
aPDT více citlivé. DĤvodem je stavba bunČþné stČny,
na kterou se fotosensitizer váže snáze a rychleji, než je
tomu u gram-negativních bakterií [6]. V této práci se
tedy snažíme popsat úspČšné výsledky, kterých bylo
dosaženo ozáĜením pomocí systému LED diod
o vlnové délce 414 nm s použitím dvou porfyrinových
fotosensitizerĤ. Antimikrobiální fotodynamická terapie
se aplikovala s cílem vyhubit kolonie MRSA a minimalizovat tak následnou viabilitu kmene.

Bakteriální kmen a podmínky kultivace
Byly odebrány 1–2 kolonie gram-pozitivního bakteriálního kmene S. aureus MRSA (methicilin-rezistentní)
4591, které se nechaly narĤst v aerobních podmínkách
ve 2 ml bujónu (Himedia) pĜi 37 °C, 5% CO2 po dobu
45 minut ve tmČ. NáslednČ se odebralo do každé jamky
96-jamkové destiþky 50 ȝl suspenze, odpovídající 1 x
106 CFU/ml.
aPDT
Antimikrobiální fotodynamická terapie se provádČla
po jednotlivých krocích, jako jsou pĜíprava a kultivace
bakterií, pĜíprava potĜebných koncentrací fotosensitizerĤ a komplexĤ s cyklodextriny. Byly použity porfyriny
TMPyP a ZnTPPS4 k otestování a stanovení viability
kmene MRSA a poklesu rĤstu bakteriálních kolonií.
Vzorky na deskách byly rozdČleny do nČkolika skupin
(Tab. 1). Toto þlenČní sloužilo pro získání výsledkĤ na
porovnání samotné antimikrobiální PDT, dále pro
ovČĜení pozitivní a negativní kontroly a pro stanovení
cytotoxicity na bakteriálním kmeni MRSA. Ve všech
pĜípadech se pokaždé použilo 50 μl bakteriální
suspenze (106 cells/mL) inkubované za uvedených
podmínek s fotosensitizery o koncentracích v rozmezí
0,78 ȝmol/l do 100 ȝmol/l. Po inkubaci a samotném
ozáĜení byly mČĜeny absorbance pomocí spektrofotometru (BioTek, Winooski, Vermont, USA) v programu
Gen5 každou hodinu po dobu 24 hodin.
Z hodnot byly sestrojeny rĤstové kĜivky a bylo
vypoþteno % zastoupení živých bakterií. RĤstové
kĜivky vyjadĜují nárĤst absorbance odpovídající
množství bakterií v závislosti na þase.

Materiálametody
Fotosensitizery, cyklodextrin, zdroj
a intenzita záĜení

Stanovení viability bakteriálního kmene

Použili jsme pro aPDT dva fotosensitizery (PS) ZnTPPS4 (pĜipravený J. Mosingerem) a TMPyP
(komerþnČ zakoupený v Sigma Aldrich). PĜed použitím
se rozpustily v PBS a uchovaly se v -20 ºC ve tmČ.
Byly použity koncentrace: 0,78; 1,56; 3,125; 6,25;
12,5; 25, 50 a 100 ȝmol/l. Abychom dosáhli vyšší
úþinnosti pĜi in vitro terapii, pĜipravili jsme kromČ
roztokĤ pouze s porfyriny i vzorky obsahující komplex
s hp-ɴ-cyklodextrinem (Sigma-Aldrich). PomČry komplexu PS:CD byly také pĜipraveny v PBS v pomČrech
1:4, 1:1 a 2:1.
Jako zdroj záĜení byla použita soustava LED diod
o vlnové délce odpovídající maximu použitých
fotosensitizerĤ 414 nm. Testované vzorky bakterií

Procentuální vyjádĜení poþtu bakterií, které nejsou
citlivé na aPDT, se stanovuje z hodnot namČĜených
absorbancí pĜi vlnové délce 630 nm ve vybraných
þasových úsecích (1).
Procentuální inhibice rĤstu se u všech skupin
testovaných bakterií kmene MRSA byla stanovena
pomocí rovnice
(AX - A0)/(AC - A0) x 100.

(1)

AX (absorbance pĜi dané koncentraci) a AC (absorbance
kontrolního vzorku v PBS) jsou absorbance mČĜené po
45 minutách inkubace ve tmČ v intervalech 0, 6, 12, 18
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V grafu 2 mĤžeme vidČt eliminovaný rĤst MRSA,
bČžný rĤst kontrolní kĜivky MRSA v PBS a nepatrný
nárĤst kĜivky v koncentraci 0,78 ʅM bez aplikace CD.
Ostatní koncentrace TMPyP v kombinaci se záĜením
o vlnové délce 414 nm snížily rĤst bakterií na
minimum.
Prezentovaná data v grafu 3 ukazují nižší úþinnost
fotosensitizeru ZnTPPS4 s CD v pomČru 1:1. RĤstové
kĜivky MRSA pro ZnTPPS4:CD v pomČru 1:1 rostly
v nejnižších koncentracích témČĜ shodnČ jako kontrolní
rĤstové kĜivky bakterií, pouze s þasovou prodlevou od
12. do 18. hodiny mČĜení. Pokles rĤstu bakterií je
zĜejmý pouze v nejvyšších koncentracích 100 až
12,5 ȝM.

a 24 hodin, A0 pĜedstavuje pro léþené a kontrolní
suspenze poþáteþní hodnoty absorbance.
Tab. 1: Tabulka znázorĖuje rozdČlení vzorkĤ pro
aplikaci aPDT. Skupina þ. 1 zastupuje pozitivní
kontrolu, skupina þ. 2 slouží pro vylouþení cytotoxicity,
skupina þ. 3 je popsaná pro standardnČ provedenou
aPDT a skupina þ. 4 zastupuje negativní kontrolu.

Skupina
ē.1

Skupina
ē.2

Skupina
ē.3

Skupina
ē.4



Dávka
záƎení
150J/cm2

0J/cm2

150J/cm2

PomĢr
PS:CD

Ͳ
Ͳ

1:4
TMPyP
1:1
ZnTPPS4
2:1
1:4
TMPyP
1:1
ZnTPPS4
2:1

0J/cm2

PS

Ͳ

Ͳ

PBS
Ano

Ne

Ne

Ano

Statistika
K popisu rĤstu bakterií se použily regresní koeficient
a intervaly spolehlivosti (95% CIs). Analýzy se
provádČly s SPSS software vision 15 (SPSS, Ing.
Chicago, USA) a statistická signifikance byla urþená
pro p<0.05.

Graf 2: RĤstové kĜivky pro MRSA kmen pĜi aplikaci
fotosensitizeru TMPyP bez CD.

Výsledkyadiskuze
aPDT
Pro testovaný kmen MRSA se pĜi aplikaci aPDT
prokázaly úþinné všechny ovČĜované koncentrace
fotosensitizeru TMPyP v pomČru 1:1 s CD (Graf 1).
Došlo tu k výraznému poklesu rĤstu bakterií.

Graf 3: RĤstové kĜivky pro MRSA kmen pĜi aplikaci
fotosensitizeru ZnTPPS4:CD 1:1.
V pĜípadČ použití ZnTPPS4 bez CD nedochází k
poklesu rĤstu kmene MRSA, pouze pro 100 ȝM
koncentraci je rĤst zredukován na 17 %. Konkrétní
rĤstové kĜivky po aPDT jsou zobrazeny v grafu 4.

Graf 1: RĤstové kĜivky pro MRSA kmen pĜi aplikaci
fotosensitizeru TMPyP s CD v pomČru 1:1.
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Tab. 2: Hodnoty životností po aPDT pro MRSA kmen
a fotosensitizer ZnTPPS4 s CD v pomČru 2:1.
Kontrolní kĜivka bČžného rĤstu bakterií v PBS byla
oznaþena jako kontrola a ostatní výpoþty se k ní
vztahovaly jako ke 100%.
Koncentrace
[ʅM]

Graf 4: RĤstové kĜivky pro MRSA kmen pĜi aplikaci
fotosensitizeru ZnTPPS4 bez CD.
Na následujících dvou grafech 5 a 6 je vynesen
pokles rĤstu v procentech pro kmen MRSA bČhem 0, 6,
12, 18 a 24 hodin. Je vidČt, jak se snižuje nárĤst MRSA
po aPDT pĜi aplikaci TMPyP s CD v pomČru 2:1
a ZnTPPS4 s CD v pomČru 1:4. V pĜípadČ TMPyP
klesla životnost ve všech zobrazených koncentracích
výraznČ pod 20 %, u ZnTPPS4 tomu tak je v pĜípadČ
100 ȝM koncentrace.



100

50

25

12,5


Životnost
MRSA
[%]

Koncentrace
[ʅM]

Životnost
MRSA
[%]

4

6,25

93

4

3,125

93

14

1,56

93

57

0,78

93

Staphylococcus aureus i další bakteriální druhy je
možno vystavením modrému svČtlu v oblasti 400–420
nm fotodynamicky inaktivovat [7].
Aplikace aPDT s sebou stále nese nČkteré otázky, na
které je tĜeba odpovČdČt:
- Které bakterie jsou citlivé na ozáĜení?
- Jaký je pĜímý úþinek na mikrobiální populaci?
- Jaký typ fotosensitizeru se selektivnČ váže na
rĤzné druhy bakterií?
- Jaká je vhodná terapeutická koncentrace PS?
- Jaké jsou pĜijatelné parametry záĜení (vlnová
délka, délka expozice …)? [8].
NicménČ lze zdĤraznit, že aþkoli je zatím tato oblast
na poþátku vývoje, posunuje se stále kupĜedu a objevuje se na toto téma poĜád více publikací orientovaných smČrem k antimikrobiální fotodynamické terapii,
které potvrzují možnou inaktivaci gram-pozitivních,
ale i gram-negativních bakteriálních kmenĤ [9, 10].
Jako alternativa se aPDT mĤže užívat v léþbČ lokálních
infekcí (v ústech nebo na pokožce) a zamezit tak
rozvoji rezistence na systémová léþiva [11].
Jelikož aktuální využití aPDT v klinické praxi závisí
na baktericidní aktivitČ a zároveĖ na cytotoxicitČ vĤþi
okolní hostující tkáni [12], naše pĜedchozí publikace
byla zamČĜena i na PDT nenádorové bunČþné linie
NIH3T3 (myší fibroblasty). Pro porovnání a z dĤvodu
aplikace PDT také v oblasti tumorĤ [13], jsme testovali
fotosensitizery i na nádorovou bunČþnou linii HeLa.
Tato publikace demonstruje souþasnou práci, která
byla úspČšná pĜedevším z hlediska dosažení kladných
výsledkĤ inaktivace rĤstu bakterií pro kationtový
fotosensitizer TMPyP, a to i ve velmi nízkých
koncentracích.

Graf 5: Závislost poklesu rĤstu MRSA na þase pro
TMPyP s CD v pomČru 2:1.

Statistika
Statisticky významné regresní koeficienty a 95% CI
(levá a pravá mez) se stanovily u MRSA kmene pro
fotosensitizer ZnTPPS4 ve všech koncentracích 100 až
25 ȝM, v pĜípadČ s CD v pomČru 1:4 - 12,5 až 1,56

Graf 6: Závislost poklesu rĤstu MRSA na þase pro
ZnTPPS4 s CD v pomČru 1:4.
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[5]

ȝM, v pomČru 1:1 - 6,25 a 3,125 ȝM, v pomČru 2:1
a bez CD - 12,5 a 6,25 ȝM. Pro fotosensitizer TMPyP
byly regresní koeficienty významné ve všech koncentracích a pomČrech s CD i bez CD.
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ZávĢr
SvČtlo o vlnové délce 414 nm v oblasti elektromagnetického spektra odpovídá absorpþnímu maximu
porfyrinĤ ZnTPPS4 a TMPyP, které byly použity pro
navození fotodynamického jevu, a tedy k in vitro
antimikrobiální, nádorové i nenádorové terapii.
V budoucnu se naše práce bude ubírat smČrem
kombinace aPDT s antibiotiky. Perspektivou bude
možné zesílení efektu s použitím antibiotik, se kterými
momentálnČ vykazují gram-pozitivní i gram-negativní
kmeny rezistenci.
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