
Prednášky – sekcia 6 

 ChemZi 13/1 (2017) 105 

of non-toxic polycations up to 60-65 % of 
cationic units [3]. 
Our work was focused on the preparation of 
cationic POx using two-step synthesis. First, 
PMeOx was prepared by living cationic 
polymerization of 2-methyl-2-oxazoline. Second 
step was based on an acidic hydrolysis of PMeox 
leading to poly(2-methyl-2-oxazoline-co-ethylene 
imine) (PEtOx-co-PEI) with varous content of 
cationic PEI (Fig. 1). Non-toxic character of 
PMeOx-co-PEI was demonstrated by in vitro 
MTT assay. 

 
Fig. 1. Cationic poly(2-oxazolines) for gene 
delivery. a) Structure of PMeOx-co-PEI, b) 
Schematic representation of polyplexe particle 
based on PMeOx-co-PEI. 
PMeOx-co-PEI were used for complexation with 
DNA. Well defined particles of small size 
(ranging from 70 to 240 nm) and narrow size 
distribution were received. The effect of degree 
of polymerization of copolymers on the size and 
zeta potential of the resulting DNA/polymer 
complexes was observed. The polyplexes 
demonstrated good colloidal stability making 
them promising gene vector systems. 
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Termoresponzivní polymery nesoucí vhodný 
radionuklid jsou slibnými kandidáty pro lokální 
radioterapii pevných nádorů [1]. Jejich účinek je 
však limitován lokální aplikací a použitým 
radionuklidem, vzdálené metastázy jsou mimo 
jejich účinný dosah. Navázáním vhodného 
imunomodulátoru by mohl být protinádorový 
účinek systémový. Očekávaným efektem je 
aktivace imunitního systému proti determinantám 
nádorových buněk usmrcených radiací a radiační 
eliminace zejména regulačních T-lymfocytů (T-
reg buněk) umožňujících skrytí nádoru před 
imunitním systémem. Podobně jako klasické 
očkování zamýšlený efekt by mohl být 
dlouhodobě ochranný před návratem nádorového 
procesu. 
Termoresponsivní kopolymer β-glukan-graft-
poly(2-alkyl-2-oxazolin) nesoucí fluorescenční 
barvivo Dy615 a chelatující skupinu (DOTA) byl 
radioaktivně označen 90Y a injikován do nádoru 
experimentálních zvířat (myší samice kmene 
C57BL/6 nesoucí nádorovou linii EL4).  Byla 
sledována velikost nádoru, hmotnost a přežívání 
pokusných zvířat a jejich krevního obraz. 
Vyléčeno bylo 46 % pokusných zvířat.  
Potřebná doba setrvání léčiva v nádoru byla 
ověřena fluorescenčně a pomocí Čerenkovova 
záření. Vyléčeným zvířatům bylo po 60 dnech 
retransplantováno opět 105 buněk (EL4) a růst 
nádoru doba přežití je sledována ve srovnání 
s druhou kontrolní skupinou. 
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