
68 żylnie lub domięśniowo. Wskazaniami do 

stosowania netilmicyny są m.in.: sepsa, 

zakażenia dróg moczowych, zakażenia 

dróg oddechowych [3].

Celem niniejszej pracy jest zbadanie 

oddziaływań spin-sieć w kompleksach 

DOPA-melaniny z netilmicyną oraz 

jonami Cu(II). Szybkość oddziaływań 

spin-sieć zależy od struktury biopoli-

meru melaninowego [4-7]. Struktura 

molekularna oraz właściwości paramag-

netyczne biopolimeru melaninowego są 

modyfikowane przez stosowany anty-

biotyk – netilmicynę i jony metalu [5]. W 

analizowanych próbkach melaninowych 

zachodzą wolne procesy relaksacji spin-

sieć, a ich szybkość maleje ze spadkiem 

temperatury (RYS. 2-3). Nasycenie 

mikrofalowe linii EPR wykazało, że 

centra paramagnetyczne w melaninie 

oraz w testowanych kompleksach  

są rozmieszczone jednorodnie (RYS. 

2-4).
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Wykorzystywanie światła wraz z substancją foto-

uczulającą w terapii medycznej jest znane od dawna, a 

obecnie rozwijana jest również diagnostyka fotodyna-

miczna (PDD). Diagnostyka fotodynamiczna jest me-

todą nieinwazyjną stosowaną w diagnozowaniu wielu 

rodzajów nowotworów, takich jak: rak podstawnoko-

mórkowy, rak kolczystokomórkowy, rak płuc, nowotwo-

ry złośliwe mózgu [1-2]. Podstawą w diagnozowaniu 

The aim of this work is to ex-

amine spin-lattice interactions in 

DOPA-melanin complexes with 

netilmicin and Cu(II) ions. Spin-

lattice relaxation time depends 

on chemical structure of melanin 

biopolymer [4-7]. Molecular struc-

ture and paramagnetic properties 

of melanin biopolymer are modified 

by the used antibiotic – netilmicin 

and metal ions presented in tis-

sues [5]. It was stated that slow 

spin-lattice relaxation processes 

exist in melanin samples, and time 

of spin-lattice relaxation increase 

with decreasing of temperature 

(FIG. 2-3). Microwave saturation of 

EPR lines indicate that paramag-

netic centers in melanin and in the 

tested complexes are homogene-

ously distributed (FIG. 2-4).
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Application of light and photosensitzers molecules 

in medicinal therapy and diagnosis (PDD) is known. 

Photodynamic diagnosis is used for a lot of tumors, for 

example: basal cell carcinoma, squamous cell carci-

noma, pulmonary carcinoma, malignant neoplasm of 

the brain . The main problem of PDD is to chose of the 

optimal photosensitizer. Effective photodynamic proc-

esses depend on chemical structure, and chemical 

and physical properties of photosensitizers [1-10].

Piśmiennictwo

[1] Sarna T. Badanie struktury i właściwości centrów ak-

tywnych melanin. Zagad Biof Współ 1981; 6: 201-219.

[2] Krzywda A, Petelenz E, Michalczyk D, Płonka PM. Sclerotia of 

the acellular (true) slime mould Fuligo septica as a model to study 

melanization and anabiosis. Cell Mol Biol Let 2008; 13: 130-143.

[3] Zejc A, Gorczyca M, red. Chemia leków dla studentów farmacji 

i farmaceutów. Warszawa: PZWL; 2002.

[4] Sealy RC, Hyde JS, Felix CC, Menon IA, Prota G. Eumelanins 

and pheomelanins: characterization by electron spin resonance 

spectroscopy. Science 1982; 217: 545-547.

                                                 References

[5] Buszman E, Pilawa B, Zdybel M, Wrześniok D, Grzegorczyk A, Wil-

czok T. EPR examination of Zn2+ and Cu2+ effect on free radicals in DOPA-

melanin-netilmicin complexes. Chem Phys Letters 2005; 403: 22-28.

[6] Wertz JE, Bolton JR. Electron spin resonance. Elementary 

theory and practical applications. New York: Academic Press; 1986.

[7] Stankowski J, Hilczer W. Wstęp do spektroskopii rezonansów 

magnetycznych. Warszawa: PWN; 2005.

RYS. 4. Wpływ mocy mikrofalowej na 
szerokość (∆Bpp) linii EPR DOPA-mela-
niny oraz jej kompleksu z netilmicyną 
i jonami Cu(II). Stężenie czynników 
kompleksujących wynosiło 1x10-3 M. M 
– moc mikrofalowa stosowana podczas 
pomiaru widma EPR.
FIG. 4. Influence of microwave power 
on linewidths (∆Bpp) of free radicals EPR 
spectra of DOPA-melanin and DOPA-me-
lanin complex with netilmicin and Cu(II). 
Concentrations of complexing agents  
were 1x10-3 M. M – microwave power used 
during the measurement.
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nych przy zastosowaniu PDD 

jest dobranie odpowiedniego 

fotouczulacza. Właściwości foto-

uczulające, czyli cytotoksyczne 

zależą przede wszystkim od 

struktury chemicznej fotouczu-

lacza, jego właściwości fizycz-

nych i chemicznych, zdolności 

wnikania i akumulacji w tkance 

wykazującej zmiany patologicz-

ne [1-6]. Praca niniejsza stanowi 

przegląd literaturowy dotyczący 

właściwości fizykochemicznych 

oraz oddziaływań biofizycznych 

fotosensybilizatorów z tkanką w 

procesie diagnostycznym.

Najczęściej stosowanymi fo-

touczulaczami w diagnostyce medycznej są pochodne 

porfiryny (RYS. 1) [5]. Wyróżniamy trzy klasy foto-

uczulaczy: hydrofobowe, hydrofilowe i amfifilowe.[7]. 

W pracy niniejszej przedstawione będą właściwości 

i oddziaływania biofizyczne pochodnych szeregu 

chlorinu (chlorinu e6 [8], (RYS. 2)). Omówione będą 

oddziaływania i właściwości fotouczulaczy z gru-

py ftalocyjaniny (Pc), naftocyjaniny (Npc) oraz ich 

metaliczne pochodne Zn,Al,Ga,Si,Sn (RYS. 3) [9].

Szczególną uwagę zwrócono na właściwości kwasu 

5-aminolewulinowy (ALA), który jest  pięciowęglowym 

aminokwasem (RYS. 4) [5,10,11]. 

Podczas diagnostyki fotodynamicznej fotuczulacz 

naświetlany promieniowaniem laserowym o odpo-

wiednio dobranej długości fali przechodząc na niższe 

poziomy energetyczne oddaje energię  strukturom tka-

nek, co prowadzi do generowania wolnych rodników 

oraz wzbudzenia molekuł tlenu z paramagnetycznego 

stanu podstawowego do singletowego stanu diamag-

netycznego. Wolne rodniki oraz tlen singletowy mogą 

powodować efekty toksyczne w tkankach. Efekty te 

zależą od ilości i rodzajów wytwarzanych wolnych 

rodników oraz od koncentracji tlenu singletowego, a 

więc od rodzaju stosowanego fotouczulacza i warun-

ków procesów fotodynamicznych. 
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This work is the re-

view of physicochemi-

cal properties and bio-

physical interactions of 

photosensitizers with 

tissues during photo-

dynamic diagnosis.

Derivatives of por-

phyrins (FIG. 1) [5], 

chlorine e6 (FIG. 2) 

[8], metalophthalocy-

anines compounds 

(FIG. 3) [9], and 5–aminolevulinic acid [11], were 

discussed. 

During photodynamic diagnostic processes the 

excited photosensitizer irradiated by laser causes 

excitation of oxygen molecules from paramagnetic 

ground state to diamagnetic singlet state. These ef-

fects are accompanied by formation of free radicals 

and reactive singlet oxygen, which damages cells 

structures. Free radicals and singlet oxygen may be 

responsible for toxic effects in tissues during PDD. 

These interactions depend on amount and types of 

free radicals and depend on concentration of singlet 

oxygen, so we can say that type of applied fotosensi-

tizer and photodynamic conditions determine negative 

reactions during photodynamic diagnosis.

   [Engineering of Biomaterials, 81-84, (2008), 68-69]

RYS. 1. Budowa che-
miczna porfiryny [5].
FIG. 1. Chemical struc-
ture of porphyrin [5]. 

RYS. 2. Budowa che-
miczna chlorinu e6 [8].
FIG. 2. Chemical struc-

ture of chlorine e6 [8].

RYS. 3. Budowa che-
miczna metaloftalocy-
janin [9].
FIG. 3. Chemical struc-
ture of metalophthalo-
cyanine [9].

RYS. 4. Budowa chemiczna 
kwasu 5-aminolewulinowego 
(ALA) [11].
FIG. 4. Chemical structure of 

5–aminolevulinic acid [11].
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