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Polymerní nanoléčiva s protirakovinným a 

protizánětlivým účinkem 



Anotace 

 

V rámci přednášky budou představeny vodorozpustné a micelární polymerní systémy využitelné pro 

kontrolovanou dopravu biologicky aktivních látek.  Tyto nanomateriály jsou určeny pro lékařské použití 

jako nosiče léčiv, diagnostických značek nebo jiných biologicky aktivních molekul, které umožňují aktivaci 

nesené aktivní látky, například léčiva, pouze v cílové nemocné tkáni. Použitá polymerní nanoterapeutika 

významně vylepšují farmakokinetiku dopravovaných aktivních molekul, odstraňují jejich nežádoucí vedlejší 

účinky a umožňují koncentrovat léčivo specificky v cílové tkáni, tj. v nádoru nebo v zanícené tkáni. V rámci 

přednášky bude věnován čas jak návrhu struktur polymerní nanoterapeutik, tak jejich syntéze, 

charakterizaci a výsledným biologickým vlastnostem. 
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