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Апстракт. Видљива светлост ниског интензитета се користи у терапеутске и козметичке сврхе, 
офтамологији, стоматологији и хирургији. Фотодинамичка терапија представља 
комбиновани приступ лечења разних болести укључујући псоријазу, вирусне инфекције и рак 
у коме се користе фотоосетљиви лекови који се преносе до оболелог ткива или органа 
помоћу разних врста наночестичних носача као што су честице титандиоксида, злата, 
полимерне мицеле, квантне тачке или карбонске нанотубе. У мултидисциплинарне 
истраживачке тимове су по правилу укључени: физичари, хемичари, биолози, фармацеути, 
лекари и инжињери. За разлику од стандардних начина лечења рака као што су 
хемотерапија, радиотерапија и ампутација, фотодинамичка терапија се одликује високом 
селективношћу и поновљивошћу, неинвазивношћу, нижом токсичношћу и смањеном 
учестаношћу поновног појављивања болести после третмана. Наночестични носачи, сем 
фотоосетљивих лекова који се активирају светлошћу непосредно на оболелом месту у 
организму, могу да служе и за пренос агенаса за такозвани молекуларни имиџинг који служи 
за прецизно лоцирање тумора, визуелно праћење расподеле лека у организму као и самих 
реакција у оболелом ткиву. Представљени експериментални резултати су добијени уз помоћ 
групе ученика средњих школа, укључених у институтски програм за промоцију и 
популаризацију науке „Винчине научионице 2016“, и објављени у оквиру прегледног рада у 
часопису „Хемијски преглед“. 

Кључне речи: светлост, наночестице, рак, фотодинамичка терапија, Винчине научионице. 

УВОД 

Сунчева светлост се користи као терапеутско средство више од три хиљаде година. Још 
су стари Кинези, Египћани и Индуси употребљавали светлост у лечењу рахитиса и кожних 
обољења као што су витилиго и псоријаза. У САД и неким нордијским земљама, светлост 
се користи у терапији депресије и поспаности током зимских месеци. Открићем ласера 
1960. године долази до све веће примене светлости у медицинске и козметичке сврхе. 
Ласерска светлост се, рецимо, употребљава у оралној и зубној хирургији свих меких ткива 
као и за: уклањање бубуљица и брадавица, уклањање тетоважа, уклањање камена у 
бубрегу те скидање диоптрије у офтамологији [1].  

Рак представља групу обољења која испољавају неконтролисан ћелијски раст с 
потенцијалом ширења по организму. У већини индустријски развијених земаља, рак (уз 
кардиоваскуларне болести) спада у болести које однесу највише људских живота док у 
сиромашним земљама највише људи још увек умире разних због заразних болести и 
изгладнелости али је и у овим земљама присутан сталан раст броја оболелих и 
преминулих од рака.  

Традиционалне терапије у лечењу рака као што су хемотерапија, радиотерапија и 
хирургија укључују деликатну равнотежу између између уништавања (или уклањања) 
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оболелог ткива и поштеде околних, још увек здравих ћелија. Ове терапије су неселективне 
и испољавају читав низ штетних нуспојава укључујући губитак функционалности здравих 
ћелија обухваћених третманом, пад имунитета и поновну појаву рака након завршетка 
терапије.  

ФОТОДИНАМИЧКА ТЕРАПИЈА У НАНОМЕДИЦИНИ 

Фотодинамичка терапија представља релативно нов приступ лечењу кожних болести, 
вирусних упала и рака [2]. Терапија се састоји у комбиновању светлости с фотоосетљивим 
супстанцама које под утицајем светлости ослобађају слободне радикале или синглетни 
кисеоник који су у стању да оштете или униште ћелије рака. Користе се светлосне дозе које 
самостално не изазивају никакве нуспојаве у организму а тежи се употреби 
фотоосетљивих супстанци које саме по себи нису токсичне, које се неће апсорбовати у 
организму током доставе до оболелог ткива или органа, које имају висок ефикасни пресек 
за апсорпцију светлости и које се могу лако уклонити из организма након третмана. Треба 
напоменути да се активација лекова у организму може извести и помоћу ултразвука, 
магнетног поља, промене температуре, промене pH вредности средине,...  

Фотоосетљиве супстанце се обично уносе у организам помоћу наночестица димензија 
мањих од 100 nm [3]. Овакве наночестице су мање од биолошких органела а упоредиве су 
по величини с биолошким макромолекулима. У наномедицини се користе разне врсте 
наночестичних носача као што су: полимерне мицеле, дендримери, квантне тачке, 
угљеничне нанотубе, наночестице злата и титандиоксида.  

Површинском модификацијом наночестица је могуће прикачити већи број различитих 
лекова који се активирају светлошћу на оболелом месту у организму и агенаса који могу 
да послуже за визуелно праћење расподеле лекова у организму и веома прецизно 
одређивање положаја и облика рака. У употреби су разне методе добијања слика 
оболелих ткива уживо као што су: двофотонска луминисценција, фотоакустична 
томографија, површински појачано Раманово расејање и компјутеризована томографија 
[4].  

КОНТРОЛИСАНА ДОСТАВА ФОТООСЕТЉИВИХ ЛЕКОВА 

Истраживања у оквиру фотодинамичке терапије захтевају мултидисциплинаран 
приступ и предзнање из области оптике, биофизике, фотохемије, биохемије, медицине, 
фармације, наноинжињеринга,... Представљени резултати су део експерименталног 
проучавања отпуштања фотоосетљивих лекова на бази комплекса рутенијума у 
контролисаним условима у Институту за нуклеарне науке „Винча“. У делу истраживања 
посвећеном отпуштању лекова с наночестичних носача додатно обложених 
фосфолипидним слојем је учествовало и десетак средњошколаца у оквиру институтског 
програма за промоцију и популаризацију науке „Винчине научионице 2016“ [5].  

Као наночестични носач су коришћене наночестице титандиоксида сферног облика 
пречника 5nm. Обасјавањем ултраљубичастом светлошћу стварају се парови „електрон-
шупљина“ који реагују са кисеоником из ткива и стварају реактивне кисеоничне врсте (као 
што су HO2, O2

−, OH− и 1O2) које изазивају програмирану ћелијску смрт циљаних ћелија рака. 
Детаљан опис материјала и метода коришћених за добијање и карактеризацију 
нанокомпозитног система који се састоји од површински модификованих наночестица 
титандиоксида и комплекса на бази рутенијума се може наћи у [6].  
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На слици 1 је приказан део експерименталне поставке коришћене приликом 
испитивања отпуштања лекова из нанокомпозитног система под дејством светлости у 
контролисаним условима. Испитивана је зависност отпуштања лека у посуду с 
физиолошким раствором од таласне дужине и интензитета светлости. Посуде су стављене 
на магнетне мешалице у циљу спречавања таложења лека. За сваки експеримент је 
рађена и тзв. „контрола“ која се налазила у мраку. Нађени су оптималне вредности 
параметара као што су: концентрација комплекса у нанокомпозитном систему, интензитет 
светлости и број обртаја у минути магнетне мешалице.  

 

СЛИКА 1.  Шема дела експерименталне поставке. 

Ученици су самостално склопили експерименталну поставку у којој је испитиван утицај 
интензитета ласерске светлости црвене боје (He Ne ласер, снага 2mW, таласна дужина 
632nm) на брзину отпуштања комплекса у физиолошки раствор (који симулира услове у 
организму). На слици 1 је приказан случај у коме је почетни ласерски сноп подељен на два 
снопа чија је снага изједначавана помоћу неутралних рефлексионих филтера оптичке 
густине.  

У мерењима зависности брзине отпуштања комплекса у физиолошки раствор од 
таласне дужине светлости (види слику 2) је коришћена видљива или ултраљубичаста 
светлост снаге (60±3)mW за коју смо експериментално показали да не изазива никакве 
промене на ћелијској линији меланома А375 [6]. Могуће је уочити да обасјавање црвеном 
светлошћу успорава отпуштање комплекса док обасјавање ултраљубичастом светлошћу 
(UV-C лампа, снага 15W, максимум зрачења на таласној дужини од 254nm) убрзава 
отпуштање комплекса у односу на контролу која се налазила у мраку. На основу ових 
резултата се може претпоставити да је могуће контролисати брзину доставе лекова у 
организму променом услова осветљавања пацијента. На исечку слике 2 се може видети 
увећани део криве отпуштања комплекса после првих 8 сати експеримента током којих 
долази до експлозивног раста концентрације отпуштеног комплекса који се у целости 
отпусти само у случају обасјавања ултраљубичастом светлошћу док криве отпуштања у 
мраку и у случају обасјавања видљивом светлошћу не достижу засићење ни после више 
од 30 сати мерења. 

Фотодинамичка терапија рака се сусреће с неколико проблема од којих су 
најзначајнији ограничен домет продирања светлости кроз ткива (углавном услед 
апсорпције и расејања светлости) и расипање фотоосетљивог лека током доставе до 
оболелог места у организму. Ово расипање, проузроковано апсорпцијом лека од стране 
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здравих ћелија у организму, се може смањити инкапсулацијом нанокомпозитног система 
у фосфолипидни омотач [7]. 

 

СЛИКА 2.  Крива отпуштања нанокомпозитног система у физиолошки раствор у функцији времена[6]. 
Црвена линија одговара кривој добијеној озрачивањем црвеном светлошћу, жута линија одговара 
резултатима добијеним озрачивањем ултраљубичастом светлошћу док љубичаста линија одговара 
контролном мерењу добијеном у мраку. 

На слици 3 је приказана зависност брзине отпуштања неинкапсулираног и 
инкапсулираног комплекса у физиолошки раствор од таласне дужине светлости. 
Приметно је да фосфолипидни омотач значајно успорава отпуштање комплекса у посуду 
с физиолошким раствором у мраку (крива црне боје) на основу чега се може 
претпоставити да би се током доставе лека до оболелог ткива мање лека апсорбовало од 
стране околних здравих ћелија.  

За разлику од комплекса на слици 2 чија је pH вредност pH=2,5, комплекс на слици 3 
има pH вредност која одговара вредности у ћелијама људског организма (pH=7). Уочљиво 
је да обасјавање нанокомпозитног система како видљивом (црвена линија на слици 3) 
тако и ултраљубичастом светлошћу (љубичаста линија на слици 3) претежно доводи до 
успореног отпуштања комплекса на бази рутенијума у физиолошки раствор. 
Инкапсулација је додатно успорила отпуштање комплекса у раствор и у случајевима када 
је нанокомпозитни систем обасјаван светлошћу различитих таласних дужина. У 
експериментима с инкапсулираним нанокомпозитним системом је коришћена нешто већа 
снага од (80±4)mW. У току су експерименти у којима се покушава пронаћи таласна дужина 
светлости која би одговарала максимуму апсорпције фосфолипида коришћених за 
облагање нанокомпозитног система. 

Узорци помоћу којих су добијени резултати представљени на сликама 2 и 3 су узимани 
на свака два сата од почетка експеримента. Ученици су узели неколико првих узорака и у 
посуде досипали исту запремину физиолошког раствора (0,7 ml). Такође су учествовали у 
припреми нанокомпозитног система и мерењу апсорбанце узетих аликвота раствора на 
310nm из којих је срачуната брзина отпуштања комплекса у физиолошки раствор.  
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СЛИКА 3.  Крива отпуштања неинкапсулираног (горе) и инкапсулираног (доле) нанокомпозитног 
система у физиолошки раствор у функцији времена [7]. Црвена линија одговара кривој добијеној 
озрачивањем црвеном светлошћу, љубичаста линија одговара резултатима добијеним 
озрачивањем ултраљубичастом светлошћу док црна линија одговара контролном мерењу 
добијеном у мраку. 

ЗАКЉУЧАК 

У раду су приказани експериментални резултати отпуштања фотоосетљивог комплекса 
у физиолошки раствор. Показано је да брзина отпуштања зависи од таласне дужине 
употребљене светлости, pH вредности нанокомпозитног система као и инкапсулације у 
фосфолипидни омотач. На основу добијених резултата се може претпоставити да би 
променом горепоменутих параметара могла да се контролише достава фотоосетљивог 
лека до оболелог ткива. У делу истраживања су учествовали ученици неколико средњих 
школа у оквиру физичке, хемијске и биолошке радионице институтског програма за 
промоцију и популаризацију науке "Винчине научионице 2016". 
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ЗАХВАЛНИЦА 

Рад је делимично помогнут средствима пројеката ОИ 172011 и ИИИ 45010 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Учешће ученика 
је делимично омогућено средствима добијеним од Града Београда за пројекат „Ускочи у 
Винчин захуктали воз знања“. 
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