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As a new concept of cancer and microbe 
treatment, photodynamic therapy (PDT) attracted 
a great attention in the last few decades. Opposite 
to classical treatments such as surgery, 
chemotherapy and radiotherapy, PDT shows 
certain advantages considering that it is non-
invasive, localized treatment of lesion with fewer 
side effects and low systemic toxicity. This 
therapy is based on the localized formation of 
reactive oxygen species (ROS) in the presence of 
photoactive compounds-photosenzitizer (PS) 
under the influence of visible light.  
Even though some PS have been approved for 
clinical use, main obstacles in the wider 
application of PDT are drawbacks of these 
compounds such as: poor water solubility, low 
yield of produced singlet oxygen and other ROS, 
limited photostability as well as inability to 
absorb the light wavelength above 700 nm where 
the skin is most transparent. Thus, PDT agents 
resistive to photobleaching, non-toxic, soluble in 
water with ability for high singlet oxygen 
production are highly desirable. 
In this presentation we will summarize and 
discuss the possibilities of application of  carbon 
quantum dots(CQD) as agents for PDT. 
Considering their biocompatibility, photostability 
and optical properties, CQD seem to be good 
candidates as a photosensitizer. This lecture 
critically compares and discusses current state-of-
the-art use of CQD in PDT. We will analyze 
structural, morphological and optical properties 
of these nanomaterials as well as the mechanisms 
responsible for their photosensition and ROS 
production. 
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Navzdory dostupnosti široké škály antibiotik se 
dnes stále setkáváme s obtížně léčitelnými 
bakteriálními onemocněními. Typickým 
příkladem těchto původců jsou intracelulárně 
perzistující bakterie (např. Mycobacterium 
tuberculosis, Legionella pneumophila aj.), které 
si během koevoluce s hostitelem vyvinuly řadu 
mechanismů umožňujících jejich přežití 
v hostitelských buňkách, typicky v makrofázích. 
Obtížná léčitelnost je tak dána zejména faktem, 
že bakterie nacházející se v makrofázích unikají 
přirozené obraně našeho organismu a dosahu 
konvenční léčby. 
Makrofágy mají ze své podstaty tendenci 
pohlcovat kromě bakteriálních buněk 
i nanostruktury. Nanotechnologie tak přestavuje 
jeden z relativně nových přístupů pro dopravu 
účinných látek do hostitelských buněk. 
V rámci příspěvku bude diskutován modelový 
systém založený na biodegradovatelných 
a biokompatibilních MPEO-b-PCL nanočásticích 
s enkapsulovaným antituberkulotikem 
rifampicinem a jeho potenciál pro eradikaci 
infekce způsobené buňkami M. tuberculosis, 
který byl prokázán in vitro na modelu myších 
makrofágů. 
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