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1. Úvod 

 

Vazba léčiv na plazmatické bílkoviny má značný význam v mnoha aspektech 

farmakokinetiky a farmakodynamiky. Když je léčivo podáno do lidského těla, difunduje 

přes různé membrány do tkání a váže se na bílkoviny v krvi i tkáních. Není však 

jednoznačně dáno, v jakých poměrech se bude léčivo vázat na bílkoviny. Vzniká tak 

velká variabilita vaznosti na bílkoviny a stává se tím pádem předmětem výzkumu.[2] 

Velice často nelze přímo měřit vázanou část léčiva, proto se tento údaj získává 

nepřímo měřením volné a celkové frakce léčiva v plazmě po ustanovení rovnováhy.[3] 

Ve studiu mezidruhových rozdílů ve vazebnosti léčiva na bílkoviny plazmy je 

nutno spatřovat možnost uplatnění přenesení výsledků pokusů získaných na zvířecím 

biologickém materiálu na člověka. 
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2. Cíl práce: 

 

• Zpracovat přehled literárních údajů o vazebnosti léčiv na plazmatické 

bílkoviny, popsat metody stanovení interakce mezi léčivy a 

plasmatickými bílkovinami a zhodnotit význam této vazebnosti pro 

farmakokinetiku léčiv. 

 

• Připravit radioaktivně značené bifunkční cheláty 111In-DOTA, 99mTc -

DTPA a 111In-DO3A-PABn a stanovit jejich radiochemickou čistotu. Tyto 

cheláty jsou cíleny pro značení receptorově specifických peptidů a 

monoklonálních protilátek. 

 

• Stanovit vazebnost komplexů 111In-DOTA, 99mTc -DTPA a 111In-DO3A-

PABn na plazmatické bílkoviny u několika živočišných druhů včetně 

člověka. 

 

• Výsledky zhodnotit z hlediska mezidruhového srovnání a z hlediska 

možného významu stanovené vazebnosti na farmakokinetiku 

studovaných komplexů. 
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1. DISTRIBUCE LÉ ČIV 

 

Distribuce léčiva je proces, kterým látka opouští krevní řečiště a vniká do tekutin 

mimo cévy, do tkání a do buněk. Stupeň pronikání z cév závisí především na vazbě na 

bílkoviny krevní plazmy (vázaná část neprostupuje cévní stěnou), na stavbě stěny 

kapilár v tkáních a na povaze molekul léčiva.[4]  

Vazba na bílkoviny patří mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují distribuci 

léčiv. 

Je-li tedy léčivo podáno do lidského těla, difunduje přes mnoho tkáňových 

membrán. Během své cesty se váže na bílkoviny v krvi nebo tkáních. Tyto vazby 

nastávají v různých mírách závisejících jak na fyzikálních, tak i na chemických 

vlastnostech léčiva. [2] 

 

2. VAZBA LÉ ČIV 

 

2.1. Vazba léčiv na bílkoviny 

 

Vazba na plazmatické bílkoviny (zejména na albumin) činí navázanou část 

neúčinnou (nemůže prostoupit do tkání). Tato vazba však není nezvratná a má různou 

sílu podle povahy léčiva. Jsou léčiva, která se na plazmatické bílkoviny neváží vůbec 

(zejména léčiva rozpustná ve vodě). Většina léčiv je však rozpustná v tucích a na 

bílkoviny plazmy se váže.[4] 

Interakci mezi léčivem a bílkovinou lze v nejjednodušším případě popsat 

rovnicí: 

 

[D] + [P] k1↔k2 [DP] 

 

kde [D] je volná (nevázaná) koncentrace léčiva, [P] je koncentrace léčivo 

vázající bílkoviny a [PD] je koncentrace vytvořeného komplexu léčivo – bílkovina. 
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Přímé a zpětné reakce jsou velmi rychlé [5], k1 a k2 jsou rychlostní konstanty tvorby 

nebo rozpadu komplexu.  

Vazba léčiv na bílkoviny může značně ovlivnit jejich farmakokinetiku, to se 

týká zejména těch, která se silně na bílkoviny váží a mají relativně malý zdánlivý 

distribuční objem. Podle rozsahu vazby dochází k ovlivnění biologického poločasu 

léčiva a zdánlivého distribučního objemu.[6] 

 

2.2. Vazba léčiv na plazmatické bílkoviny  

 

Množství léčiva, které je vázáno na proteiny, závisí na koncentraci léčiva, jeho 

afinitě k vazebným místům a na koncentraci proteinu. Pro většinu léčiv nejsou při 

terapeutických dávkách vazebná místa ani zdaleka saturována a koncentrace vázaného 

léčiva se mění téměř v přímém poměru k jeho volné koncentraci. Vázaná frakce je tedy 

nezávislá na koncentraci léčiva. Pouze některá léčiva (např. sulfonamidy nebo 

tolbutamid) působí terapeuticky až při plazmatických koncentracích, při nichž již 

vazebný protein dosahuje saturace. To znamená, že při dalším podání léčiva se výrazně 

zvyšuje (v nepoměru) volná, farmakologicky aktivní frakce léčiva. Z uvedeného plyne, 

že zdvojnásobením dávky takových léčiv může dojít k více než dvojnásobnému nárůstu 

volné koncentrace léčiva.  

Jiná léčiva mohou ovlivnit vazbu a účinek léčiv jiných tím, že je vytěsní z vazby 

na protein, takže vázaná zůstává jen malá část léčiva a zvyšuje se jeho volná, účinná 

koncentrace. [7] 

Například snížení plazmatické vazby kumarinových antikoagulancií z 98% na 

96% (vytěsněním jinými látkami charakteru slabých kyselin – pyrazolonovými deriváty, 

salicyláty, sulfonamidy, p. o. antidiabetiky ze skupiny sulfonylarylmočoviny) zvýší 

hladinu volné frakce kumarinů na dvojnásobek. [8] 

 

2.3. Složení krve a plazmy 

 

Krev má v těle velmi důležitou nejen transportní funkci živin a tepla, ale také 

funkci signalizační (hormony) nebo nárazníkovou (udržení acidobazické rovnováhy). 

To vše zapříčiňuje její složení. 
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Objem krve u dospělého člověka činí 6-8 % tělesné hmotnosti. V každém 1 litru 

krve je u muže 0,46 a u žen 0,41 červených krvinek. Této hodnotě se říká hematokrit. 

Dále je v 1 litru krve 4-6 x 109 leukocytů, kdy 67 % tvoří granulocyty, 27 % lymfocyty 

a 6 % monocyty. [9] 

Tekutou fázi krve představuje plazma. Plazmu je možno charakterizovat jako 

nažloutlý, mírně opaleskující roztok bílkovin, elektrolytů a malých organických 

molekul.[10] Krevní plazma obsahuje 93 % vody a 7 % látek rozpuštěných, hlavně 

bílkoviny.[11] Její osmolární koncentrace činí okolo 290 mOsm/l a obsahuje 65 – 80 g/l 

plazmatických bílkovin, které mají funkci imunitně obrannou. Slouží k udržení 

onkotického tlaku a transportu látek ve vodě nerozpustných. [9] 

2.4. Typy plazmatických bílkovin 

 

Existuje několik různých druhů plazmatických bílkovin, na které se váží různá 

léčiva s různou afinitou. Nejvíce je albuminů (55 %),dále obsahuje γ-globuliny (18 %), 

β-globulin (12 %), α2-globulin (8 %), α1-globulin (4 %) a fibrinogen (3 %).[9]  

V dnešní době je známo už více než 100 různých plazmatických bílkovin. Jejich 

funkce v organismu jsou rozsáhlé. Podílejí se na udržování objemu plazmy, mají 

schopnost transportu různorodých látek, udržují konstantní pH krve, mají nutriční 

význam (zejména při hladovění apod.), mají význam pro suspenzní stabilitu krve, 

zahrnují proteolytické systémy (srážení krve, lýza baktérií), inhibují proteolytické 

enzymy a jsou součástí obrany organizmu proti infekci. [10]  

Pro představu celková bílkovina plazmy představuje 65 – 80 g/l. plazmy.  

 

 

2.4.1 Albumin  

 

Albumin je hlavní protein krevní plazmy a je syntetizován v játrech. Jeho 

molekulová hmotnost je okolo 69 000 D.  

Mezi albuminy patří prealbumin (0,3 g/l) a albumin (40 g/l). Prealbumin váže a 

přenáší tyroxin. Albumin je hlavně zodpovědný za koloidně osmotický tlak.[12] 

Lidský sérový albumin je bílkovina o molekulové hmotnosti okolo 69 000. Je 

složen z 20 různých aminokyselin. Jeho schopnost vázat léčiva je připisována 
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chemickým vlastnostem aminokyselin a jejich pozicím v bílkovině . 

Při fyziologickém pH 7,4 jsou kyselé karboxylové skupiny a bazické 

aminoskupiny aminokyselin disociovány, čímž dochází k vytvoření negativně a 

pozitivně nabitých míst na molekule albuminu. Tato místa jsou schopna vázat ionty 

s opačným nábojem pomocí elektrostatických sil. [11] 

Albumin má vysokou afinitu ke kyselým látkám, například ke kyselině 

salicylové, fenylbutazonu, penicilinům a sulfonamidům. Naopak nízkou afinitu, ale 

vyšší kapacitu vykazuje k bazickým látkám jako je např. propranolol a k neutrálním 

látkám jako digoxin. Rovněž endogenní látky (mastné kyseliny, bilirubin a další) se váží 

na albumin a kompetují tak s vazbou léků. Molekula albuminu má na svém povrchu dvě 

vazebná místa, první místo je nespecifické a váže i strukturálně nepodobné látky 

(warfarin, fenytoin, sulfonamidy), kdežto druhé vazebné místo jeví určitou strukturální 

specifitu. Některé látky se tudíž mohou vázat na obě vazebná místa. [13]  

Struktura vazebného místa díky svému uspořádání dokáže negativně nabitou 

částici připoutat nejen za pomoci iontových vazeb, ale též za přispění hydrofóbní vazby 

a vysvětluje se tím velmi silná vazba některých kyselých léčiv na tuto bílkovinu. [11] 

2.4.2 α1-globuliny - kyselý α1-glykoprotein 

 

Mezi α1-globuliny patří kyselý α1-glykoprotein (0,8 g/l) a α1-lipoprotein 

(3,5 g/l). Tyto globuliny mají funkci v transportu lipidů (zejména α1-lipoprotein) a 

v přenosu bazických látek v krevním řečišti.[12],[14] 

Kyselý α1-glykoprotein je globulin s molekulovou hmotností asi 42 000. Už jeho 

název naznačuje, že má na sobě záporný náboj, a tak bude přitahovat bazická léčiva. 

Mnoho bazických léčiv s vysokou afinitou je vázáno právě na tuto bílkovinu.[15] Váží 

se zde látky jako imipramin, propranol, diazepam, d-tubokurarin a lidokain a další.[13] 

Různé nemoci však zasahují do plazmatické koncentrace kyselého α1-

glykoproteinu. Jeho změna v koncentraci má za výsledek významnou změnu ve vázané 

frakci léčiva. [15] 

2.4.3 β-globuliny - β-lipoprotein 

 

Mezi β-globuliny patří transferin (3 g/l) a β-lipoprotein (5,5 g/l). Transferin 

slouží k transportu železa a β-lipoprotein slouží k přenosu lipidů, především 
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cholesterolu.[12].  

β-lipoprotein je také nazýván LDL (Low Density Liporotein) z důvodu obsahu 

cholesterolu. Je v něm obsaženo více cholesterolu než v α1-lipoproteinu, a proto je α1-

lipoprotein označován jako HDL (High Density Lipoprotein). V obou případech je 

polární léčivo přenášeno v polární části globulinu, a to zejména v LDL, kde je větší 

poměrná část cholesterolu.[7] 

 

2.4.4 Lipoproteiny   

 

V případě vazby s léčivem se jedná v podstatě o rozpouštění v tukovém jádře 

lipoproteinové částice. Z toho vyplývá, že nejvyšší vazebnou kapacitu mají částice 

s největším obsahem tuku, tedy VLDL, nejmenší pak HDL. [16]  

Lipoproteiny váží bazické látky jako imipramin, amitriptylin, dále fenytoin a 

chinidin, které se však kromě toho váží i na kyselý α1 – glykoprotein. [13] 
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2.5. Typy vazby léčiva a bílkoviny 

 

Léčiva jsou vázána na bílkoviny několika rozdílnými cestami a výsledná vazba 

je pravděpodobnou kombinací těchto sil. Jsou to van der Waalsovy síly, hydrófobní 

vazba, vodíková vazba a iontová vazba. 

 

2.5.1 Van der Waalsovy síly 

Van der Waalsovy síly představují slabý typ vazby, který lze charakterizovat 

jako nespecifické přitahování mezi částicemi. V tomto případě jde o molekuly nebo 

fragmenty v molekule. Příkladem může být přitažlivost mezi dvěma methylovými 

skupinami, přičemž jedna patří bílkovině a druhá léčivu (obr. 1). 

 

 

 

2.5.2 Hydrofóbní vazba 

Jako předchozí vazba je i hydrofóbní vazba relativně slabá. Na obrázku jsou 

prezentovány dva typy hydrofóbní vazby (obr. 2). Ty mohou narůst mezi dvěma 

aromatickými kruhy při postavení vedle sebe. Následná restrukturalizace obklopující 

vody a interference mezi π-elektronů vede k nárůstu této vazby. Podobně slabá vazba 

může vzniknout i mezi jednoduchými  alkylovými řetězci. Molekuly řetězce jsou 

orientovány ve vztahu navzájem, kdy tvoří hydrofóbní oblast v obklopujícím vodném 

prostředí.  

 

 

CH3

CH3

R

Bílkovina 

Léčivo 

Obr. 1: van der Waalsovy síly 
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2.5.3 Vodíková vazba 

Vodíková vazba je tvořena mezi vodíkem polární skupinou jako –OH, -NH2 a 

atomem s volným elektronovým párem, jako je kyslík a dusík. Zde je znázorněn 

příklad, kde fenolická hydroxylová skupina z tyrosinu v bílkovině je slabě vázána 

karbonylovou skupinou léčiva (obr. 3). 

Bílkoviny mají velké množství možných míst pro hydrofóbní vazbu, a proto je to 

velmi důležitý typ vazby mezi léčivem a bílkovinou. 

 

 

R

CH

CH3H2C

H3C

H3C

CH

R

CH2

CH3

Bílkovina 

Léčivo 

Obr. 2: hydrofóbní vazba 

O

H

O

C

R2R1

Bílkovina 

Léčivo 

Obr. 3: vodíková vazba 
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2.5.4 Iontová vazba 

Iontová vazba je pro mnoho léčiv nejdůležitějším typem vazby. Je silnější než 

vazby předešlé. Bílkovina ve své struktuře obsahuje negativně nabitý karboxylátový 

iont (-COO-) a kladně nabitý amoniový iont (-NH3
+), které se elektrostatickými silami 

váží se skupinami v léčivu s opačnými náboji (obr. 4). Tento druh vazby je pro mnoho 

léčiv rozhodujícím typem vazby na bílkovinu.[11] 
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Obr. 4: iontová vazba 
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2.6. Závislost vaznosti na pH 

 

Z klinického hlediska může být velice zajímavé znát rozsah pH indukované 

změny v nevázané frakci léčiva při extrémních hodnotách acidózy či alkalózy. Udávaný 

interval pH arteriální krve slučitelný se životem je 6,7 až 8,0. Normální pH krve je 7,4. 

Při posuzování většiny bazických a některých alkalických léčiv bylo zjištěno, že 

jejich nevázaná frakce je lineárně závislá na pH. Při stoupajícím pH u bazických léčiv 

docházelo shodně ke snížení volné frakce léčiva. U kyselých léčiv to bylo jiné. U 

některých se nevázaná frakce snižovala, u jiných se zvyšovala a u některých bylo 

chování vaznosti zcela nezávislé na pH. 

Fyzikálně chemické vlastnosti a další charakteristické rysy ligandů ovlivňují pH 

citlivost interakce s plazmatickými bílkovinami a právě jen nevázaná frakce má účinek 

na danou cílovou tkáň. Pokud tedy dojde ke změně pH, může dojít ke změně 

farmakokinetiky léčiva.[17] 

 

2.7. Fyziologické a patologické stavy ovlivňující vazbu léčiv 

na plazmatické bílkoviny  

 

2.7.1 Těhotenství  

V průběhu gestace dochází k výrazným změnám ve složení krve. Zvětšuje se 

objem plazmy, mění se koncentrace plazmatických bílkovin, mastných kyselin, 

hormonů a dalších endogenních látek. Celková koncentrace bílkovin se snižuje až o 

12% v průběhu porodu. Koncentrace albuminu klesá až na 33 ± 3 g/l. Na změny 

koncentrací kyselého α1 – glykoproteinu se názory různí. Koncentrace α1, α2 a β – 

globulinů se zvyšují až o 30%, α – lipoproteiny nejdříve klesají, pak však nabývají 

obvyklých hodnot. Také α – fetoprotein, tvořený ve fetu a transportovaný do matky, 

může ovlivnit volné látky, obzvláště kolem 32. týdne, kdy jeho koncentrace 

v maternální plazmě vrcholí. α – fetoprotein váže účinné látky kyselé povahy s nižší 

afinitou než albumin. [13]  

Stupeň vazby léčiva na plazmatické bílkoviny (zvláště na albumin) ovlivňuje 
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rychlost a velikost prostupu léčiva placentou. Je-li léčivo velmi liposolubilní, není jeho 

prostup placentou příliš ovlivněn vazbou na bílkoviny plazmy. Je-li léčivo málo 

liposolubilní a přitom ionizované, je jeho prostup placentou pomalý a vazbou na 

plazmatické bílkoviny je pravděpodobně spíše ještě bržděn. [18]  

 

2.7.2 Novorozenecký věk  

Obecně platí, že vazba léčiva na bílkoviny je u novorozenců snížena, tzn. že 

koncentrace volného léčiva v plazmě je u novorozence vyšší, což může navodit 

nežádoucí účinky, přestože celková koncentrace léčiva v plazmě je normální nebo 

dokonce snížená. Některá léčiva soutěží o vazbu na plazmatický albumin se sérovým 

bilirubinem. [18]  

 

2.7.3 Stáří  

U starého člověka je obvykle snížená hladina sérového albuminu (z obvyklých 

47 na 38 g/l). Současně může být zvýšená hladina sérového orosomukoidu (kyselý α1 – 

glykoprotein). Poměr léčiva vázaného k volnému tedy může být významně 

modifikován. [18]  

 

2.7.4 Chorobné stavy  

Vazebné vlastnosti léčiv mohou být změněny různými patologickými stavy jako 

jsou renální dysfunkce, jaterní poruchy, poruchy štítné žlázy, Crohnova nemoc, akutní 

pankreatitida, tuberkulóza, cukrovka aj. [14]  

Při některých klinických situacích (např. infarkt myokardu, revmatoidní 

artritida) může být zvýšena vazba léčiv na určité bílkoviny (kyselý α1 – glykoprotein), 

které jsou vytvářeny ve velkých množstvích při některých chorobných stavech 

charakterizovaných zánětem nebo nekrózou. Následně pak použité obvyklé dávky 

léčiva nedosahují potřebné volné koncentrace a terapeutická odpověď pak může být 

nedostatečná.[2] 
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2.8. Shrnutí významu vazby na plazmatické bílkoviny  

Vazba léčiv na krevní bílkoviny (většinou albumin nebo kyselý alfa1- 

glykoprotein) je jednou z jejich charakteristických vlastností. Farmokologicky účinná je 

jen volná, na bílkoviny nevázaná, frakce léčiva. Rovnováha mezi vázanou a volnou 

frakcí je ovlivněna vlastnostmi vnitřního prostředí, a proto se neustále mění. Poměr 

mezi frakcemi nezávisí na celkové koncentraci, proto změna na kterékoliv straně 

rovnováhy vyvolá reciproční odpověď na straně druhé. Když je z nějakého důvodu 

vazebná kapacita proteinů nedostatečná (těžká hypoproteinémie a hypoalbuminémie; při 

současném podání léčiv s vysokým vazebným potenciálem na stejné proteiny), hrozí 

nebezpečí, že podíl volného léčiva se zvýší nad běžné terapeutické rozmezí. Velmi silně 

se váží např. deriváty benzodiazepinů a barbiturátů. [19, 20]  
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3. METODY POUŽÍVANÉ PRO STANOVENÍ 

VAZEBNOSTI 

 

Rozsah vazby léčiva na plazmatické bílkoviny obvykle nemůže být měřen 

přímo, ale je vypočítán z rozdílu mezi nevázaným a celkovým množstvím léčiva. Při 

určování nevázané frakce se tato nejčastěji separuje od frakce obsahující léčivo vázané 

na bílkoviny. [3]  

Existuje mnoho separačních metod např. rovnovážná dialýza, ultrafiltrace, 

ultracentrifugace, gelová filtrace, vazba na albuminové mikrosféry, cirkulární 

dichroismus [21], mikrodialýza, HPFA (High-performance frontal analysis) [15], 

elektroforéza, spektrofotometrie, enzymové kinetické metody. Ne všechny se však 

v praxi používají. Mezi nejčastěji využívané patří mikrodialýza, rovnovážná dialýza a 

ultrafiltrace.  

Kromě separačních metod existují i metody analytické, kterými se pak stanovuje 

koncentrace daného léčiva v té či oné fázi. Důraz je kladen především na citlivost 

metody. Dnes používané HPLC nebo GC (plynová chromatografie) nejsou pro tento 

účel dostatečně citlivé, a proto se často přistupuje k použití léčiv značených 

radioizotopy. Na tyto látky jsou pak kladeny určité požadavky týkající se dostatečné 

aktivity, typu radioaktivní přeměny a samozřejmě radiochemické čistoty. [14] 

Techniky používané in vitro jsou obvykle založeny na jednom z následujících 

procesů: 

• separace volné a proteinově vázané frakce léčiva a určení koncentrace 

volného ligandu 

• detekce změny fyzikálně-chemických vlastností komplexního ligandu 

• detekce změny fyzikálně-chemického chování vazebného proteinu[22] 
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3.1. Rovnovážná dialýza 

 

Rovnovážná dialýza je nejčastěji používanou metodou pro určení vazebnosti na 

plazmatické bílkoviny. Tato metoda je prováděna v dialyzační buňce, která obsahuje 

dva rezervoáry oddělené polopropustnou dialyzační membránou.[14] Membrána je 

směrodatná pro velikost molekul, které jí mohou procházet.[15] Na základě 

molekulových hmotností sloučenin a bílkovin je proto vybrána ta nejvhodnější. 

Plazma a pufr jsou umístěny v jejich zásobnících, oddělené jsou membránou 

(obr. 5). Celý systém je možné nechat inkubovat při fyziologické teplotě 37°C a 

ponechat k dosažení rovnováhy.[14] Při použití komerčně dodávaných membrán pro 

dialýzu je zapotřebí dvou až čtyř hodin inkubace. Při teplotě 37°C byla nalezena 

optimální doba, čtyři hodiny, pro kyselá i bazická léčiva. Za určitých okolností však 

může být nutná delší doba pro ustanovení rovnováhy.[21] Proto je doporučováno, aby 

se provedl předběžný pokus, který by prokázal čas potřebný pro dosažení rovnováhy. 

Po dosažení rovnováhy jsou tekutiny z jednotlivých rezervoárů odebrány a je 

analyzována koncentrace léčiva v každé jednotlivé části. 

Pokud post dialyzační koncentraci léčiva v plazmě vezmeme jako celkovou (CT) 

a koncentraci léčiva na opačné straně semipermeabilní membrány v pufru jako 

nevázanou (CU), pak vázaná frakce (CB) musí být rozdílem mezi CT a CU.  

 

UTB CCC −=  

 

Pro výpočet frakce vázané (FB) a nevázané (FU) pak stačí použít vztahy 

z následujících rovnic.[14] 

 

Obr. 5: schéma  rovnováhy 

přes polopropustnou dialyzační 

membránu 
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Výhody rovnovážné dialýzy jsou spatřovány v možnosti kontrolované teploty 

v celém dialyzačním bloku (37°C). Dále je to finanční dostupnost a široké a jednoduché 

použití. V neposlední řadě je také výhoda zkoušení několika vzorků najednou, protože 

dialyzační blok obsahuje několik dialyzačních komůrek. 

Nevýhody mohou být spatřovány v čase k dosažení rovnováhy. Dále může 

docházet k degradaci nestabilních proteinů plazmy, což může vést ke zvětšení volné 

frakce léčiva. Podstatný vliv může mít také vazba léčiva na komponenty dialyzačního 

bloku či na membránu. Též ředění plazmy může způsobit nepřesnosti měření.[21] 

Nepřesnost do měření vnáší ještě Donnanův efekt, který popisuje ustanovení 

rovnováhy na polopropustné membráně za přítomnosti nabitých makromolekul a jejich 

vlivu na malé nabité ionty, pro které je membrána průchozí.[15] 

 

 

3.2. Mikrodialýza 

 

Mikrodialýza je v současné době velice dobře hodnocena díky velmi krátké době 

trvání pokusu. Jedná se o metodu, která jako jediná umožňuje určit koncentraci 

nevázaného léčiva v tkáních, plazmě a dalších biologických tekutinách, jako například 

mozkomíšním moku, také in vivo. [14] 

Tato technika je používána od roku 1987. Metoda je založena na pasivní difúzi 

léčiva po koncentračním spádu z biologického prostoru přes membránu do dialyzátu. 

Mikrodialyzační sonda je vybavena semipermeabilní membránou z polyamidu 
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propouštějící látky do určité molekulové hmotnosti. Sonda je konstruována jako 

koncentrická tuba.[23] Ta je operativně vložena do cévy, do prostoru s biologickou 

tekutinou nebo do tkáně. Dialyzační pufr je pumpován pomalým tokem přes sondu a 

nevázané léčivo v krvi nebo tkáňové tekutině difunduje přes membránu do sondy dle 

koncentračního gradientu. Dialyzát je sbírán a poté analyzován pro určení koncentrace 

nevázaného léčiva (CU). Protože se touto metodou stanoví jen nevázaná koncentrace 

léčiva, nevyplývá z tohoto experimentu žádná informace o celkové koncentraci. Tu lze 

získat pouze dalším analyzováním samotné plazmy a stanovením celkové koncentrace 

léčiva(CT). 

Velkou výhodou u mikrodialýzy zůstává, že CU může být měřeno in vivo. 

V základním výzkumu je tato metoda užitečná pro měření průniku léčiva do tkání, 

orgánů a biologických tekutin. 

Nevýhodou metody je to, že sonda musí zůstat po celou dobu měření ve tkáni 

nebo v cévě. Dialyzační pufr je do ní sbírán po celou dobu pokusu, je tedy neustále 

obměňován , takže se koncentrace léčiva mění po celý interval sběru. To je nejkritičtější 

tehdy, pokud má dané léčivo krátký biologický poločas.[14] 

Byly též provedeny srovnávací studie mezi konvenční rovnovážnou dialýzou a 

mikrodialýzou při určování vazby na léčiva na bílkoviny. Ke srovnání byly použity čtyři 

druhy plazmy s látkou o dvou různých koncentracích (v poměru 1 : 200). Výsledky, 

kromě jiného, zejména potvrdily vhodnost užití mikrodialýzy pro in vivo 

farmakokinetické studie. [24] 
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3.3. Ultrafiltrace 

 

Technika byla poprvé popsána v roce 1943 (Rehberg) a od té doby byla značně 

vylepšena.[21] Ultrafiltrace byla zavedena pro rutinní monitorování volné koncentrace 

léčiva v klinických laboratořích. Plazma s léčivem je umístěna do vhodné ultrafiltrační 

jednotky obsahující dva kompartmenty oddělené membránou. Volná frakce léčiva je 

silou tlačena skrz membránu buď negativním (centrifugací) nebo pozitivním tlakem – 

ultrafiltrace přetlakem (dusíkem, stříkačkou)-viz. níže.[15] 

Filtr propouští plazmatickou vodu a sloučeniny s malou molekulovou hmotností, 

zatímco větší molekuly, jako jsou bílkoviny, jsou zadrženy. Ultrafiltrát, který je 

vytvořen, obsahuje přímo koncentraci nevázaného léčiva v plazmě (CU). Tato metoda 

umožňuje stanovit i celkovou koncentraci léčiva CT a tedy koncentraci vázaného léčiva 

CB lze poté vypočítat stejným postupem jako u rovnovážné dialýzy. 

Ultrafiltrace je rychlá, účinná a jednoduchá metoda pro stanovení volné 

koncentrace léčiva. Hlavní výhodou je, že na rozdíl od rovnovážné dialýzy není 

vyžadováno užití nefyziologického pufru.  

Nevýhodou ultrafiltrace je, že v průběhu filtrace dochází ke koncentrování 

vzorku plazmy odchodem plazmatické vody. Aby tedy v horním zásobníku byla 

udržena přiměřená koncentrace bílkovin, měl by objem ultrafiltrátu činit asi 10 – 15% 

původního objemu plazmy. Nicméně malé objemy ultrafiltrátu léčiv s rozsáhlou vazbou 

na bílkoviny mohou vést k tomu, že koncentrace léčiva v ultrafiltrátu je pod dolní mezí 

stanovitelnosti analytické metody. Bylo zjištěno, že u některých léčiv jejich volná 

koncentrace zůstává konstantní i po koncentraci bílkovin v horním zásobníku. Proto 

v těchto případech je možno akceptovat sběr ultrafiltrátu v objemech tvořících 20 – 40% 

původního objemu plazmy.  

Při ultrafiltraci může dojít ke změnám celkové koncentrace léčiva v plazmě 

přestupem jeho volné části do ultrafiltrátu. V takovém případě se celková koncentrace 

stanoví jako průměr hodnot plazmatické koncentrace před a po filtraci plazmy. Pokud 

však zůstává v průběhu filtrace relativně konstantní, koncentrace léčiva v plazmě 

v horním zásobníku může být brána jako celková.[14]  

Kladný nebo záporný náboj membrány filtru také může ovlivnit ultrafiltraci 

ionizovaných léčiv, stejně tak i Donnanův efekt, který bývá způsoben rozdílem 

koncentrací ionizovaného léčiva v ultrafiltrátu a jeho nevázanou částí v plazmě. [3] 
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3.3.1 Ultracentrifugace 

Ultracentrifugace je velmi jednoduchá a rychlá metoda. Velkou výhodou také je, 

že není potřeba užívat nefyziologický pufr pro měření vaznosti na bílkoviny. 

Principem této metody je centrifugace (odstřeďování), dělení látek různé 

hustoty, které by pouhým stáním, tj. tíhovou silou, probíhalo příliš pomalu nebo vůbec. 

Využívá se odstředivé síly, takže dělení látek probíhá rychleji a efektivněji. K provedení 

ultracentrifugace je nezbytně zapotřebí vysokoobrátkové ultracentrifugy, dosahující 

zrychlení více než 106 ms-2. [25] 

Při ultracentrifugaci není možné pro vysoké přetížení užití klasických 

skleněných zkumavek, proto se používají nejčastěji zkumavky z nitrocelulózy. [26] 

Důležité je stanovit podmínky (dobu centrifugace) tak, aby bylo množství 

ultrafiltrátu kolem 10% objemu plazmy. Pokud by ho bylo více, dochází k zahuštění 

bílkovin v plazmě a tím i ke zkreslení výsledků celkové koncentrace vázaného léčiva. 

Některé výzkumy ukazují, že pro některá léčiva může CU zůstat stejné, i když se 

bílkoviny ve vrchním zásobníku zakoncentrovaly a ultrafiltrované plazmatické vody 

přibylo. Proto je doporučováno před experimentem provést zkoušku na závislost 

koncentrace na objemu ultrafiltrátu.[14] 

Hlavní nevýhody této metody spočívají v možném vázání léčiv na ultrafiltr a 

těžce kontrolovatelné teplotě. Vytvoření komplexu mezi bílkovinou a léčivem by mělo 

probíhat při teplotě 37°C, formování komplexu je teplotně závislé. Centrifugace se ale 

často provádí při pokojové teplotě, zejména z důvodu velikosti zařízení. Novější 

přístroje mají už možnost udržovat teplotu konstantní.[21] 

 

3.3.2 Ultrafiltrace p řetlakem 

Metoda byla prvně popsána při stanovování vazebnosti antibiotik r. 1965 

(Rolinson a Shutarland).  

Zařízení pro ultrafiltraci se skládá ze speciální trubice s membránou na jednom 

konci, do které se vkládá vzorek. Druhý konec je pak připojen ke zdroji stlačeného 

vzduchu, který vytváří přetlak na ultrafiltru, a dochází tak k ultrafiltraci. 

Tato metoda je popsána jako rychlá a jemná pro měření vaznosti za použití 

ultrafiltrace.[21] 

 



 - 26 - 

3.4. Gelová filtrace 

 

Gelová filtrace patří mezi metody chromatografické, při kterých se 

mnohonásobně ustanovuje rovnováha součástí analyzované směsi mezi dvěma 

nemísitelnými fázemi. Jedna, nepohyblivá, stacionární fáze, má schopnost zadržovat 

jednotlivé součásti analyzované směsi. Druhá, pohyblivá, mobilní fáze, pak eluuje 

(vymývá) jednotlivé součásti směsi z nepohyblivé fáze a odnáší je ve směru toku různou 

rychlostí, čímž dojde k jejich oddělení.[27] 

Metodu v praxi popsali v r. 1926 Hummel a Dreyer. Nejprve dochází k saturaci 

vazebných míst bílkovin ve vzorku ligandem a pak je vzorek nanášen na sloupec, který 

je eluován roztokem ligandu. Léčivo proniká do vnitřní struktury gelu, zatímco 

bílkoviny plazmy zůstávají díky své velikosti na povrchu. Jsou proto eluovány a 

následně jímány dříve než malé částice léčiva. 

Nevýhodu metody představuje její složitost a časová náročnost. Používá se 

především pro měření rozsáhle se vážících léčiv v malém objemu plazmy.[21] 

Tato metoda představuje šetrný separační postup, vhodný zejména pro dělení 

látek biologického původu., které jsou často nestálé. [25] 

 

3.5. Vazba na mikrosféry albuminu 

 

Mikrosféry albuminu jsou suspendovány v pufru a tato suspenze je pak umístěna 

do injekční stříkačky s porézním diskem na dně. Po dodání ligandu do suspenze je pak 

stříkačka inkubována, aby došlo k vytvoření rovnováhy mezi ligandem a albuminem. 

Volnou frakci léčiva získáme vytlačením roztoku ze stříkačky přes porézní disk. 

Mikrosféry albuminu porézním materiálem neprochází a zůstávají proto ve stříkačce. 

Metoda se zpravidla používá pouze k orientačnímu určení, zda se léčivo váže na 

albumin. Výhodou je jednoduchost. Nevýhodou pak především absence jiných bílkovin 

kromě albuminu a nemožnost kontroly teploty.[21] 
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3.6. Cirkulární dichroizmus 

 

Jedná se o metodu založenou na měření změny absorbance nebo fluorescence 

Cottonova efektu molekuly vázané na vazebný protein. Tato vazba tvoří vnější 

Cottonův efekt, který se skládá z modifikace absorbance nebo fluorescence 

v normálním cirkulárním dichroickém spektru proteinu. 

Existuje lineární závislost mezi molární elipticitou (změna absorbance nebo 

fluorescence) a molekulami vázaného fenylbutazonu, dikumarolu nebo flufenámové 

kyseliny.[21] 

 

3.7. Vysokoúčinná frontální analýza (High-performance 

frontal analysis, HPFA)  

 

Patří mezi chromatografické metody, používá se k určení volné koncentrace 

léčiva. HPFA byla vyvinuta na základě gelové filtrace, kterou poprvé použil Scholtan 

(1965) ke kvantifikaci vazby léčiva na bílkoviny. [15]  

HPFA byla prvně užita s tzv. „restricted – access“ typem HPLC kolony. Tato 

kolona obsahuje mikropóry a má schopnost propouštět velké molekuly plazmatických 

bílkovin, ale zadržuje malé molekuly léčiva, což dovoluje použít přímo k analýze 

vzorek plazmy bez předchozí deproteinizace. Tento typ kolony bývá obvykle užíván pro 

určování celkové (vázané i nevázané) koncentrace léčiva. Jestliže na tuto kolonu 

naneseme malý objem roztoku bílkovin s navázaným léčivem, tento vzorek je zředěn 

mobilní fází a následuje úplné uvolnění vázaného léčiva z jeho vazby na bílkovinu. 

Veškeré léčivo je zadrženo na stacionární fázi vstupem do mikropórů a jeho následná 

eluce z kolony je registrována jako velký ostrý pík. Přídavek organického modifikátoru 

k mobilní fázi slouží k rychlejšímu uvolnění vázané frakce léčiva a zlepšuje tvar píku.  

Poté se již nanáší nadbytek objemu vzorku s vhodně upravenou mobilní fázi 

(obvykle fyziologický fosfátový pufr o pH 7,4 nyní již bez příměsi organického 

modifikátoru, aby se nenarušila vazebná rovnováha). Jakmile se tedy zvýší objem 

vzorku v koloně, uvolnění léčiva z vazby na bílkoviny je zdánlivě potlačeno a konečně, 

v horní části kolony, začíná vznikat rovnovážná oblast. V této oblasti mohou být 

ustaveny současně dva různé rovnovážné stavy, rovnováha chromatografického 
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rozdělení uvnitř mikropórů kolony a také vazebná rovnováha léčivo-bílkovina 

v intersticiu (mimo mikropóry). Koncentrace léčiva v mikropórech (ve stagnující 

mobilní fázi) je rovna volné koncentraci léčiva v objemu mobilní fáze v intersticiu. 

Protože koncentrace bílkovin je stejná jako v prvotním roztoku vzorku, koncentrace 

nevázaného léčiva je stejná taktéž. Mobilní fáze je tak v intersticiu nahrazena roztokem 

vzorku a díky tomu je zde zachována i rovnováha bílkovinného vázaní. Vše tedy 

probíhá za podmínek rovnováhy. Když je nanášení vzorku na kolonu ukončeno, 

nevázané léčivo v této oblasti je eluováno mobilní fází, to celé je zaznamenáno jako pík 

s ustálenou hladinou (lichoběžníkový pík). Koncentrace léčiva (separovaného od 

bílkovin) je pak v této ustálené oblasti rovna nevázané koncentraci léčiva počátečního 

vzorku a tomu také odpovídá výška i plocha píku.  

HPFA má oproti konvenčním metodám, jako jsou rovnovážná dialýza a 

ultrafiltrace, řadu výhod. Dovoluje přímou aplikaci vzorku a může být automatizována. 

Nedochází k průniku bílkovin ani k absorpci léčiva na membránu. Umožňuje současné 

stanovení celkové i volné koncentrace léčiva a také není příliš časově náročná. Lze ji 

užít pro analýzu silně vázaných léčiv. Kombinace HPFA s kapilární elektroforézou 

umožňuje analýzu vazby na bílkoviny již za použití velice malého objemu vzorku 

(~100nl). [28]  

Spojení HPFA s chirální HPLC kolonou je možno využít k určení volné 

koncentrace jednotlivých enantiomerů racemátu opticky aktivního léčiva. [29], např. 

warfarinu a fenylbutazonu. [30]  

Touto metodou lze také určovat volné koncentrace hydrofobních léčiv, které se 

konvenčními metodami často obtížně stanovují, s využitím diol - silikagelové kolony. 

[31]  

 

3.8. Vysokoúčinná kapilární elektroforéza (High-

performance capillary electrophoresis, HPCE)  

 

Elektroforéza je separační metoda využívající pohybu nabitých molekul (iontů, 

makromolekul) v elektrickém poli a to buď přímo ve volném roztoku elektrolytu, nebo 

v nějakém nosném médiu, například gelu. Jelikož je elektrolytem nebo médiem 

naplněna kapilára, říká se metodě kapilární elektroforéza. [32]  
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HPCE je založená na principu frontální analýzy a používá k určování volné 

frakce bazických léčiv. Ke stanovení postačuje velmi malé množství vzorku (~80 – 

100nl). [33]  

Roztok léčiva s bílkovinou (několik stovek nanolitrů) je hydrodynamicky 

zaveden do kapiláry naplněné neutrálním pufrem. Injekční stranou je pak do roztoku 

vzorku zavedeno kladné napětí. V neutrálním roztoku (pH 7,4), bazická léčiva jako 

např. propranolol a verapamil mají kladný náboj, zatímco bílkoviny lidské plazmy, 

např. albumin, α1 – glykoprotein, mají čistě záporný náboj. Volné léčivo migruje 

mnohem rychleji než bílkoviny a vázané léčivo. Zatímco nevázané léčivo je separováno 

od bílkovin, jejich vazebná rovnováha je nezměněna. Metodu lze modifikovat ke 

stanovování volné koncentrace enantiomerů opticky aktivních látek. [34] 



 - 30 - 

4. CHELÁTY PRO VAZBU KOVOVÝCH IONT Ů  

 

4.1. Radionuklidy 99mTechnecium a 111Indium 

4.1.1 99mTechnecium 

Nejdůležitějším radionuklidem pro potřeby diagnostik v nukleární medicíně je 
99mTc. Zdrojem radionukludů je  generátor 99Mo-99mTc, kdy 99Mo má poločas přeměny 

67 hod. 99mTc emituje z 89% pouze záření γ o energii 140 keV (optimální energie pro 

detekci) a přeměňuje se na 99Tc (poločas přeměny 6 hod.), který sice není stabilní, ale 

jeho poločas přeměny je 212000 roků (99Tc→99Ru + β-). [35, 36] 

V praxi se využívá např. TECHNESCAN DTPA rad. kit. pro scintigrafii ledvin, 

zjišťování glomerulární filtrace a scintigrafii mozku, DTPA rad. kit. Pro diagnostiku a 

funkční změny renálního parenchymu a poruch odvodných cest, HIBIDA rad. kit. pro 

cholescintigrafii, MACROTEC rad. kit. pro scintigrafii prokrvení plic, NANOCIS rad. 

kit. pro lymfografii a scintigrafii jícnu a žaludku, TECHNESCAND HDP rad. kit. pro 

scintigrafické zobrazení kostních lézí a další.[37] 

 

4.1.2 111Indium  
111Indium je radionuklid přeměňující se elektronovým záchytem s poločasem 

přeměny 67,2 hod. Je připravován na cyklotronu ozařováním  111Cd protony. Indium 

tvoří stabilní komplexy se silnými chelatačními činidly jako je DTPA a EDTA. Po 

intravenózní aplikaci india v iontové formě nebo ve formě slabích komplexů dochází 

v krvi k ligandové výměně a vazbě india na transferrin. [35, 38] 

V praxi se využívá např. INDIUM (11In) CHLORIDE inj. sol. pro značení 

proteinů a monoklonálních protilátek, INDIUM (111in) OXINATE inj. sol. pro značení 

autologních leukocytů (lokalizace infekcí, zánětlivých ložisek), trombocytů (diagnostika 

trombotických procesů) a erytrocytů (lokalizace krvácení do GIT) a INDIUM (111In) 

DTPA inj. sol. pro detekci překážek v mozkomíšním průtoku nebo detekce prosakování 

mozkomíšní tekutiny(výtok z nosu, výtok ze zvukovodu). [37] 
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4.2. Vývoj chelátů pro radioaktivní značení 

 

Užití monoklonálních protilátek nebo peptidů k cílené terapii pomocí 

radionuklidů, léčiv nebo toxinů do míst rakovinného bujení je předmětem velkého 

zájmu. Může se jednat o hledání látek, které budou sloužit k diagnostice nádorů nebo 

také k jejich ozařování přímo v místě vzniku nádoru.[39] 

První zmínka o spojení skupiny vázající kov a bílkoviny se týkala azo-

fenantrolinu a azo-oxinu vázaných na albumin. Pokus spočíval v analýze produktu 

kolorimetrickou triturací se železem.[40] Později Sokolovský konvertoval tyrosin na 3-

aminotyrosin a pojednával o potenciálu využití této metody pro rentgenovou 

krystalografii.[41] 

V roce 1979 byla vypracována obecná metoda pro konverzi α-aminokyselin na 

bifunkční chelatační agens .[42] 

Na obr. 6 je příklad konverze aminokyseliny až na analog EDTA 

(etylendiamintetraoctová kyselina). V prvním kroku je L-fenylalanin nitrován, 

esterifikován a poskytuje reakci s R1NH2. Pokud půjde o R1=H, pak finálním produktem 

bude analog EDTA. Pokud bude R1=H2NCH2CH2-, pak bude finálním produktem 

analog DTPA a tak dále. 

Amid je dále redukován na aminy a ty dáke karboxymetylovány. Tím vzniknou 

chelatační skupiny. Poté se redukuje aromatický NO2 na amin. Tento aromatický amin 

pak může být modifikován různými cestami do vhodných derivátů.[1] 
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 V roce 1983 byla zpracována jednoduchá metoda, která popisuje kovalentni 

vazbu DTPA na  peptid (konkrétně imunoglobulin G). Tento komplex obsahoval 

radioaktivní izotop 111In.[43] 

Za necelých 5 let již existovalo několik metod značení peptidů 99mTc. Příprava 

radiofarmak značených 99mTc probíhá za podmínek vyhovující peptidu. Nejdříve je 

navázán peptid(zajištění receptorové specifiky) na bifunkční chelát a poté je začleněn 

do molekuly chelátu radionuklid, který zajistí diagnostickuo nebo léčebnou funkci(v 

případě 99mTc jde o diagnostiku).[44] 

V 90-tých letech se rozvíjí výzkum jak jednotlivých bifunkčních chelátů jeko je 

DOTA (BAD) (p-bromoacetamidobenzyl-DOTA), ale také dochází k vázání různých 

Obr. 6: schéma konverze α-aminokyseliny (fenylalanin) na bifunkční 

chelatační agens [1] 
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peptidů.[45] V roce 1999 byla zpracována studie na porovnání dvou potencionálně 

využitelných komplexů v praxi. Byl to DOTA-TYR3-Octreotide (DOTATOC) značený 
111In a porovnával se s DTPAOC (DTPA-Octreotide) značený 111In. Lepších výsledků 

však bylo dosaženo při použití DOTATOC. [46] Ještě v tomtéž roce byly provedeny 

klinické studie na využití DOTATOC značený 90Y k léčbě nádorů se somatostatinovými 

receptory.[47]  

Somatostatinové receptory zůstaly v popředí zájmu. Během posledních let bylo 

vyvinuto řadu nových metod na vázání bifunkčního chelátu na peptidy[48], a zároveň 

vytvořena a odskoušena celá řada somatostatinových analogů. Některé se ukázaly 

vhodné více, jiné méně. [49, 50] 

Za ty roky se samozřejmě nezapomnělo na vývoj nových bifunkčních chelátů, 

protože právě ty ovlivňují disoluci radioizotopu v plazmě in vivo, která je největším 

nositelem toxicity. Jedním z novějších analogů na bázi DOTA je DO3A-PABn. [51] 

Celkový směr vývojových bifunkčních chelátů může být dán prací S. Knöl et al..[52] 

 

4.3. Chování chelátů in vivo 

 

Po vpravení radioaktivním kovem značeného chelátu do krevního oběhu dochází 

k extrémnímu zředění. Krev obsahuje substance, které vážou kovy silnou vazbou (např. 

transeferin, albumin). Míra disociace se může pohybovat kolem 9-10% za den. Pokud 

tedy radioaktivní kov disociuje z chelatační skupiny, je velmi pravděpodobné, že 

nebude znovu zachycen chelátem. Míra disociace z chelátu je tedy hlavní kritický znak 

in vivo. 

Redukční reakce kovových iontů v krvi jsou také nevyhnutelné, protože je v krvi 

rozpuštěno znatelné množství O2 a kyseliny askorbové. 

Díky těmto možným cestám vzniku nežádoucích produktů je třeba dbát na každý 

krok přípravy a vždy pečlivě analyzovat nové konjugáty. [1, 53] 

 

 

4.4. DTPA 

 

DTPA- Diethylentriaminpentaoctová kyselina (obr. 7) byla jako chelát použita 
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už v 60. letech na skupině psů s chelatovaným 90Y. [54] 

Od té doby se objevilo celkem velké množství bivalentních chelátorů, kteří na 

jednu stranu dokážou vázat radionuklid (z důvodu diagnostického nebo léčebného) a na 

druhé straně váží peptid. Ten zabezpečuje cílené směřování do určité tkáně. Příkladem 

může být OctreoScan® 111In – DTPA0 – oktreotid pro sst scintiografii.[55] 

I samotný chelát s radinuklidem může bý používán v praxi. Příkladem je 

INDIUM (111In) DTPA inj. sol. pro cisternoscintigrafii.l detekci překážek 

v mozkomíšním průtoku nebo detekce prosakování mozkomíšní tekutiny(výtok z nosu, 

výtok ze zvukovodu).[37] 
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4.5. DOTA a její analog DO3A-PABn 

 

DOTA - 1,4,7,10-tatraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová kyselina (obr. 8) je 

bifunkční chelát studovaný již řadu let. Je používán pro značení monoklonálních 

protilátek a receptorově specifických bílkovin s radioaktivním kovem pro diagnózu a 

léčení rakoviny a jejích metastáz in vivo. Pro tento účel je DOTA široce používána jako 

chelatační agens pro značení cíleně specifických biomolekul s ohledem k velmi dobré 

kinetické stabilitě komplexů odvozených od DOTA s radioaktivním kovem.[38, 48, 56] 

Nevýhodou je relativně pomalá formace komplexu radioaktivní kov-DOTA za 

teploty akceptovatelné pro bílkoviny. 

Obr. 7: vzorec DTPA 
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Jedením z mnoha analogů DOTA je DO3A-PABn 1,4,7,10-tatraazacyklododekan-

4,7,10-triaceto-1-{methyl[(4-aminophenyl)methyl]fosfinová kyselina} (obr. 9). DO3A-

PABn představuje jeden z nevých bifunkčních ligandů, který má nahrazeno jedno rameno 

zbytku kyseliny octové částí kyseliny methylfosfinové. Tato úprava vedla ke zvýšení 

rychlosti vzniku komplexu mezi chelátem a radioaktivním kovem. 

Další úpravou bylo přidání funkční skupiny p-aminofenylové na 

methylfosfinovou část. Tato úprava umožňuje následující konjugaci s biomolekulou pro 

cílené směřování celé molekuly. 
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Obr. 8: vzorec DOTA 

Obr. 9: vzorec DO3A-PABn 
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5. STANOVENÍ RADIOCHEMICKÉ ČISTOTY 

 

K určení radiochemické čistoty připravovaných radiofarmak slouží celá řada 

metod. Mezi nejpoužívanější patří papírová a gelová tenkovrstvá chromatografie, 

HPLC, papírová a gelová elektroforéza, iontová výměna, extrakce, precipitace a 

destilace. Zde se však budu zabývat zejména papírovou tenkovrstvou chromatografií, 

kterou jsem prováděl i experimentálně. 

 

5.1. Papírová chromatografie a ITLC (Instant Thin-Layer 

Chromatography) 

 

Jde o nejběžnější metody. Princip těchto metod spočívá v tom, že malé množství 

vzorku (několik mikrolitrů) je naneseno na papír nebo na tenkou vrstvu (např. silikagel) 

a je vloženo do chromatografické kolony, kde dochází k vyvinutí chromatogramu. 

Vlastní materiál pro ITLC je drahý, ale pro stanovení čistoty stačí na jeden 

experiment jen velmi úzký proužek, čímž se ve výsledku stává ITLC relativně levnou 

metodou.  

ITLC proužky se skládají ze skleněných vláken impregnovaných silikagelem 

(ITLC – SG) nebo kyselinou křemičitou (ITLC – SA). Při vyvíjení chromatogramu 

vhodným rozpouštědlem dojde k rozdělení částí naneseného vzorku. Každou část 

chromatogramu můžeme charakterizovat podle vzdáleností od startu – retenční faktor 

(Rf). Je to poměr vzdálenosti, kterou urazí látka vzorku, a vzdálenosti, kterou urazí 

mobilní fáze. Místo, kam za určitý čas dorazí mobilní fáze, je takzvané čelo 

chromatogramu. Po vyvinutí se chromatogram usuší a vhodným způsobem detekuje. 

Radiochemická nečistota se pak počítá jako procento aktivity nežádoucí složky 

z celkové aktivity chromatogramu. 

Pro rozdělení látek při chromatografii je velice důležitý výběr vhodné mobilní 

fáze. Při volbě je důležité zohlednit fyzikálně chemické vlastnosti chemických individuí 

ve vzorku, které je třeba dostatečně od sebe rozdělit. 

Při chromatografii sloučenin india pomocí ITLC – SG (obr.10) za použití směsi 

10% roztoku octanu amonného a methanolu v poměru 1:1 jako mobilní fáze mohou 
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vzniknout dva píky. Na startu pík potenciální nečistoty chloridu indného (v roztoku je 

pravděpodobně iontová forma hydrolyzována) a pík s čelem putujícího komplexu 

značeného indiem. 

 

Obr. 10: Nákres ITLC chromatogramu pro analýzu radiochemické čistoty 111In – 

radiofarmak 

 

radiofarmakum značené 
111In 

chlorid indný 

ČELO (Rf=1,0) 

START (Rf=0,0) 

polovina chromatogramu 

(Rf=0,5) 
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5.2. Další metody pro stanovení radiochemické čistoty 

 

 

5.2.1 Gelová chromatografie (GSC – Gel Chromatography Column 

Scanning) 

Vzorek je umístěn na vrcholu kolony naplněné Sephadexem nebo jiným gelem, 

který je již nabotnalý vhodným rozpouštědlem. Tímto rozpouštědlem proběhne i eluce. 

Velikost molekul má vliv na rozdělení jednotlivých částí vzorku. Větší molekuly jsou 

eluovány rychleji než malé. V průběhu eluce jsou zachytávány a detekovány jednotlivé 

frakce. Porovnáním radioaktivit jednotlivých frakcí získáme představu o zastoupení 

složek o různé molekulové hmotnosti ve vzorku, protože procento radioaktivity je tím 

větší, čím větší je množství dané komponenty. 

 

5.2.2 Papírová a gelová elektroforéza 

Při této metodě je vzorek ve vhodném pufru nanesen na papír nebo na gel a pak 

je po určitou dobu ovlivňován vhodným napětím. Složky vzorku se pohybují různou 

rychlostí závisející na jejich náboji. Po skončení elektroforézy je vhodným způsobem 

detekováno rozložení aktivity. 

 

5.2.3 Iontová výměna 

Tato metoda probíhá v koloně mezi vzorkem a pevnou fází iontová výměna. 

Jednotlivé složky vzorku jsou eluovány podle ochoty měnit ionty. Stacionární fázi tvoří 

katexy a anexy, na kterých dochází k výměně iontů v závislosti na jejich povaze. 

 

5.2.4 Extrakce 

Při této metodě probíhá separace na základě rozdílné rozpustnosti části vzorku 

ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách dle distribučního koeficientu. 
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5.2.5 HPLC ( High Performance Liquid Chromahography) 

HPLC patří mezi nejdůležitější analytické metody vyznačující se vysokou 

účinností, rychlostí a přesností. U této metody dochází taktéž k separaci vzorku na 

základě afinity jednotlivých složek ke vhodně zvolené stacionární a mobilní fázi. 

 

5.2.6 Destilace 

Tato metoda se používá u látek s rozdílnou teplotou varu. Na základě rozdílných 

teplot varu dojde k rozdělení na jednotlivé frakce. 
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III.  EXPERIMENTÁLNÍ 

ČÁST 
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1. POUŽITÉ MATERIÁLY 

 

 

1.1. Radioaktivní materiál 

 

• DO3A-PABn – připravena na katedře analytické chemie Přírodovědecké 

fakulty UK 

• 1,4,7,10-tatraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová kyselina značená 
111In (111In-DOTA) 

• 1,4,7,10-tatraazacyklododekan-4,7,10-triaceto-1-{methyl[(4-

aminophenyl)methyl]fosfinová kyselina} značená 111In (111In-DO3A-

PABn) připravený na Oddělení Radiofarmak katedry farmakologie a 

toxikologie Doc. Ing. Lázníčkovou, CSc. 

• chlorid indný 111In – dodavatel MGP Zlín, sterilní roztok, aktivita 370 

MBq/ml v den kalibrace – použit pro přípravu 111In DOTA 

• DTPA-kit – pro přípravu stabilizovaného sterilního  roztoku 99mTc-DTPA 

(Nuclear Research Institute, Česká Republika) 

 

1.2. Biologický materiál 

 

Pro experimenty byla použita plazma těchto druhů: 

• hovězí – heparizovaná krev byla získána ze zooservisní stanice ve Dvoře 

Králové. Centrifugací došlo k oddělení plazmy a ta byla použita pro 

experimenty. 

• králičí – volně vytékající krev po usmrcení králíka byla sbírána do 

kádinky a následně přefiltrována přes gázu do heparinizované zkumavky. 

Centrifugací došlo k oddělení plazmy a sedimentu. Plazma byla 

odpipetována a použita pro experimenty. 

• lidská – plazma zdravého dárce (muž 26 let), která byla připravena 

centrifugací z čerstvé krve odebrané  ze žíly na předloktí do 
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heparinizované stříkačky. 

• potkaní – k anestézii potkana byl použit éter, následně byla 

vypreparována a. carotis, ze které se volně vytékající krev odebrala do 

heparinizované zkumavky. Centrifugací došlo k oddělení plazmy a 

sedimentu. Plazma byla odpipetována a použita pro experimenty. 

 

1.3. Chemikálie 

 

• dihydrogenfosforečnan draselný – KH2PO4 - – použito pro přípravu pufru 

o pH=7,40 

• hydrogenfosforečnan sodný - Na2HPO4 – použito pro přípravu pufru o 

pH=7,40 

• octan amonný – CH3COONH4 – použito pro přípravu 10% roztoku (viz. 

stanovení čistoty) 

• metanol - CH3OH – použito pro stanovení čistoty 

• destilovaná voda 

• denaturovaný benzín – použit pro důkaz přítomnosti bílkovin ve vzorku 

• lihobenzín – použit pro stanovení čistoty 99mTc-DTPA 

 

1.4. Další pomocné látky 

 

• antikoagulační látka – Heparin Léčiva inj. 

• fyziologický roztok – použito pro přípravu 111In DOTA a 111In DO3A-

PABn a pro stanovení radiochemické čistoty 99mTc-DTPA 

• pufr o pH=7,40 – připravený ze 2 dílů roztoku KH2PO4 (0,9075g/100ml) 

a z 8 dílů Na2HPO4 (2,39g/100ml) – použito pro rovnovážnou dialýzu 

• mobilní fáze pro stanovení čistoty – připravena z 10% roztoku 

CH3COONH4 a metanolu v poměru 1:1 
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2. POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

 

 

• centrifuga BACKMAN CENTRIFUGE E 

• centrifuga TYPE MPW-300 s fixní rychlostí 14000 ot./min. s volitelnou 

dobou centrifugace, Mechanika Precyzyjna Warszawa 

• centrifuga MLW T23 Janetzki, Polsko 

• temperační zařízení BBD2, GRANTBOEKEL 

• analytické váhy SARTORIUS, Germany 

• míchač na zkumavky BIO VORTEX V1, BIOSAN 

• radiochromatograf Automatic TLC - Linear Analyzer, BERTHOLD LB 

2820-1 

• Termostat THC 100, Laboratorní přístroje Praha 

• Automatický gama counter WALLAC 1480 WIZARD 3“ 

• otáčecí zařízení pro rovnovážnou dialýzu vlastní výroby 

• chromatografický papír ITLC SG(Silica Gel Impregnated Glass Fibre 

Sheets), Gelman Sciences Inc. 

• semipermeabilní membrána – celofán - Presvit, Chemosvit 

• dialyzační blok vlastní výroby 

• injekční jehly a stříkačky (1,0ml) 

• skleněná chromatografická kolona s víkem 

• automatické pipety (1-1000µl) 

• ultrafiltr NANOSEP 10k OMEGA, PALL 

• ultrafiltr WHATMAN, Whatman Inc. 

• zkumavky, měřící zkumavky, stojan na zkumavky, kádinky, ochranné 

rukavice, lihový fix 
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3. METODIKA 

 

 

3.1. Příprava 111In-DOTA 

 

Prvním krokem pro měření byla příprava 111In-DOTA. Smíchal jsem 40 µl 

acetátového pufru (pH=5,0), obsahující 0,24 mol kyseliny gentisové, s 2 µl ligandu 

(DOTA). Dále jsem přidal 0,5 µl 111In (chlorid indný) a dobře promíchal na automatické 

míchačce. Takto připravený roztok jsem nechal 20-30 minut na předem připravené 

vodní lázni o teplotě 90°C. 

Do čisté zkumavky jsem si napipetoval 2 ml fyziologického roztoku. Po 

odstavení značeného ligandu (111In-DOTA) z vodní lázně jsem veškerý jeho obsah 

převedl do fyziologického roztoku. 

 

3.2. Příprava 99mTc-DTPA 

 

Odpipetoval  jsem 0,5 ml DTPA-Na soli do reagenční nádobky. Poté jsem přidal 

5 µl roztoku Sn2+ v koncentrované HCl. Po změření pH univerzálním indikátorovým pH 

papírkem jsem upravil pH přidáním NaOH či HCl, aby bylo v rozmezí 5,5-7,5. Do takto 

připraveného roztoku jsem nepipetoval 2ml roztoku 99mTc o objemové aktivitě 8,34 

MBq/ml. Roztok jsem zamíchal a nechal 10 minut stát. 

 

3.3. Ověření radiochemické čistoty u 111In-DOTA a 111In-

DO3A-PABn 

 

Ověření radiochemické čistoty je velmi důležité proto, aby výsledná data nebyla 

zkreslena přítomností jiných chemických forem radionuklidu. Je dána poměrem aktivity 

požadované chemické formy k celkové aktivitě. 

Použil jsem metodu chromatografie na tenké vrstvě (TLC) za použití 
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chromatografického papíru ITLC SG.  

Vzorek jsem nanášel automatickou pipetou v množství 30 µl na nastříhaný 

proužek o šířce asi 1 cm ve vzdálenosti 3 cm od spodního okraje. Od nanesení asi po 1 

minutě byl tento proužek přenesen do skleněné chromatografické kolony, která již byla 

dostatečně nasycena parami mobilní fáze (10% octan amonný a metanol v poměru 1:1). 

Tam byl vzorek vyvíjen po dobu 30 minut. 

Po ukončení vyvíjení a usušení za pokojové teploty byl chromatogram 

vyhodnocen nejprve na Automatic TLC - Linear Analyzeru a poté byl rozřezán na 10 

dílů, z nichž každý byl vyhodnocen na Automatický gama counter WALLAC. Tím se 

docílilo přesnějšího zobrazení rozložení aktivity vzorku na chromatogramu. 

 

3.4. Ověření radiochemické čistoty u 99mTc-DTPA 

 

Při ověřování radiochemické čistoty 99mTc-DTPA byla použita metoda 

chromatografie na tenké vrstvě (TLC) za použití chromatografického papíru ITLC SG. 

Bylo zapotřebí 2 různých soustav na ověření radiochemické čistoty a to v 1. 

případě lihobenzín jako mobilní fáze a v 2. případě fyziologický roztok jako mobilní 

fáze.  

Vzorek jsem nanášel automatickou pipetou v množství 10 µl (za použití mobilní 

fáze lihobenzínu) a 2 µl (za použití mobilní fáze fyziologického roztoku) na nastříhaný 

proužek o šířce asi 1 cm ve vzdálenosti 3 cm od spodního okraje. Od nanesení asi po 1 

minutě byl tento proužek přenesen do skleněné chromatografické kolony, která již byla 

dostatečně nasycena parami dané mobilní fáze. 

Po ukončení vyvíjení a usušení za pokojové teploty byl chromatogram 

vyhodnocen nejprve na Automatic TLC - Linear Analyzeru a poté byl rozřezán na 10 

dílů, z nichž každý byl vyhodnocen na Automatický gama counter WALLAC. Tím se 

docílilo přesnějšího zobrazení rozložení aktivity vzorku na chromatogramu. 
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3.5. Stanovení vazebnosti 111In-DOTA, 111In-DO3A-PABn a 
99mTc-DTPA na bílkoviny plazmy 

 

 

Všechny vzorky byly připravovány o stejné koncentraci. Do každých 2ml 

plazmy jsem odpipetoval 20 µl značeného ligandu. 

Vlastní vazebnost byla studována následujícími metodami: 

 

3.5.1 Metoda ultrafiltrace  

 

Membránové ultrafiltry jsou malé zkumavky z umělé hmoty, které se skládají ze 

dvou částí oddělené speciálním filtrem o dané velikosti. 

Do vrchní části těchto zkumavek jsem odpipetoval vždy 0,5ml vzorku a nechal 

10 minut temperovat na 37°C. Potom jsem je vložil do centrifugy TYPE MPW-300 

s fixní rychlostí 14000 otáček/minutu. Doba centrifugace se výrazně lišila od použitých 

filtr ů:  

• Při použití filtru Whatman probíhala centrifugace 10 minut u vzorků s 

plazmou se ziskem do 20% ultrafiltrátu. Prodlužování filtrace o dalších 5 

minut jsem již nezaznamenal změnu v množství ultrafiltrátu.U vzorků 

s pufrem (záchyt na membráně filtru) probíhala centrifugace 3 minuty se 

ziskem asi 50% ultrafiltrátu.  

• Při použití filtru Nanosep probíhala centrifugace 5 minut u vzorků 

s plazmou se ziskem asi 20% ultrafiltrátu. Prodlužování filtrace vedlo 

k protržení filtrů, čímž se do ultrafiltrátu dostaly bílkoviny z plazmy. To 

bylo ověřeno na hodinovém sklíčku reakcí s denaturovaným benzínem, 

v jehož přítomnosti bílkoviny koagulují. U vzorků s pufrem (záchyt na 

membráně filtru) probíhala centrifugace maximálně 15 sekund se ziskem 

asi 60% ultrafiltrátu. 

Z každé části (vrchní i spodní) jsem odpipetoval 20 µl do měřících lahviček a na 

Automatický gama counter WALLAC jsem změřil aktivitu jak celkovou, tak i 

v ultrafiltrátu u každého měřeného vzorku. 

Hodnoty dále v tabulkách jsou uváděny v CPM (počet impulsů za minutu). 
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3.5.2 Metoda rovnovážné dialýzy 

 

Základem této metody je použití dialyzačního bloku, který se skládá ze dvou 

kotoučů vyrobených z tvrdé umělé hmoty, které do sebe navzájem zapadají (obr. 15). 

Na vnitřní straně každého kotouče je vyraženo osm stejných plochých dialyzačních 

komůrek a každá je spojena s obvodem kotouče úzkým kanálkem, kterým je plněna. 

Při skládání dialyzačních kotoučů je nejprve mezi bloky vložena vhodná 

semipermeabilní membrána (celofán) a pomocí šroubů jsou kotouče upevněny k sobě 

tak, aby jednotlivé komůrky na obou částech na sebe těsně přiléhaly. 

Takto připravený dialyzační blok jsem začal plnit vzorky. Komůrku na jednom 

kotouči jsem pomocí injekční stříkačky naplnil 0,45 ml vzorku, stejnou komůrku na 

opačné straně semipermeabilní membráně jsem naplnil stejným množstvím pufru (pH = 

7,40). Je důležité dbát na to, aby byla při vpravování vzorku do komůrky suchá jehla. 

V opačném případě dochází k ucpání kanálku a ke znehodnocení pokusu. Přívodné 

kanálky jsem uzavřel pryžovou zátkou. 

Od každého druhu plazmy jsem pro experiment naplnil vždy čtyři komůrky. 

Po naplnění dialyzačních komůrek jsem kotouč vložil do otáčecího zařízení pro 

rovnovážnou dialýzu a to celé do vytemperovaného termostatu na 37°C. Zde se kotouč 

na přístroji otáčel kolem své osy po dobu čtyř hodin. V průběhu této doby došlo, 

vzhledem k velikosti molekuly, k ustanovení rovnováhy mezi obsahy jednotlivých 

komůrek. 

Po čtyřech hodinách jsem obsahy jednotlivých komůrek vysál injekční 

stříkačkou (pro každou komůrku jiná stříkačka, aby nedošlo ke kontaminaci) a přenesl 

vzorky do předem označených zkumavek. Z každé zkumavky jsem odebral do měřících 

lahviček 100 µl a na Automatický gama counter WALLAC jsem změřil aktivitu 

jednotlivých vzorků. 

Hodnoty dále v tabulkách jsou uváděny v CPM (počet impulsů za minutu). 
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IV.  VÝSLEDKY 
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1.  RADIOCHEMICKÁ ČISTOTA 

 

 

1.1. Radiochemická čistota 111In–DO3A-PABn 

 

Obr.16: ITLC 111In–DO3A-PABn při ověřování radiochemické čistoty (rozložení 

aktivity na chromatogramu); mobilní fáze – směs 10 % roztok octanu amonného a 

metanolu v poměru 1 : 1; hodnoceno pomocí Gamma Counteru. 
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Obr.17: Tenkovrstvá chromatografie 111In–DO3A-PABn (rozložení aktivity na chromatogramu); mobilní 

fáze: 10% roztok octanu amonného a metanolu v poměru 1:1; hodnoceno na Automatic TLC - Linear Analyzeru. 
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1.2. Radiochemická čistota 111In–DOTA 

 

Obr.18: ITLC 111In–DOTA při ověřování radiochemické čistoty (rozložení 

aktivity na chromatogramu); mobilní fáze – směs 10 % roztok octanu amonného a 

metanolu v poměru 1 : 1; hodnoceno pomocí Gamma Counteru. 
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 Obr. č. – Tenkovrstvá chromatografie 111In – DO3A-PABn (rozložení aktivity na chromatogramu); mobilní fáze: 10%
amonný a metanol v poměru 1:1, hodnoceno na Automatic TLC - Linear Analyzeru 

Obr. 19:Tenkovrstvá chromatografie 111In–DOTA (rozložení aktivity na chromatogramu); mobilní fáze: 10% roztok 

octanu amonného a metanolu v poměru 1:1; hodnoceno na Automatic TLC - Linear Analyzeru. 
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1.3. Radiochemická čistota 99mTc–DTPA 

 

Obr.19: ITLC 99mTc–DTPA při ověřování radiochemické čistoty (rozložení 

aktivity na chromatogramu); mobilní fáze – fyziologický roztok; hodnoceno pomocí 

Gamma Counteru. 
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Obr.20: ITLC 99mTc–DTPA při ověřování radiochemické čistoty (rozložení 

aktivity na chromatogramu); mobilní fáze – lihobenzín; hodnoceno pomocí Gamma 

Counteru. 
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Obr. 19:Tenkovrstvá chromatografie 99mTc–DTPA (rozložení aktivity na chromatogramu); mobilní fáze: fyziologický 

roztok; hodnoceno na Automatic TLC - Linear Analyzeru. 
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Obr. 19:Tenkovrstvá chromatografie 99mTc–DTPA (rozložení aktivity na chromatogramu); mobilní fáze: lihobenzín; 

hodnoceno na Automatic TLC - Linear Analyzeru. 
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2. NAMĚŘENÉ HODNOTY 

 

 

2.1. Vazebnostní parametry 111In–DO3A-PABn 

 

2.1.1 Rovnovážná dialýza 

 

Tabulka 1  

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DO3A-PABn v hovězí plazmě 

stanovené metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku  APu APl fv 

1 2213,8 2233,5 0,99118 

2 2325,4 2423,0 0,95972 

3 2311,0 2237,7 1,03276 

4 2420,2 2317,4 1,04436 

průměrná hodnota 2317,6 2302,9 1,007±0,038 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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Tabulka 2 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DO3A-PABn v králičí plazmě stanovené 

metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 2227,3 2392,5 0,93095 

2 2260,5 2302,8 0,98163 

3 2166,4 2240,3 0,96701 

4 2244,1 2285,3 0,98197 

průměrná hodnota 2224,6 2305,2 0,965±0,024 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 3 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DO3A-PABn v lidské plazmě stanovené 

metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 2381,8 2251,1 1,05806 

2 2266,1 2283,8 0,99225 

3 2307,2 2276,1 1,01366 

4 2412,0 2297,6 1,04979 

průměrná hodnota 2341,8 2277,2 1,028±0,031 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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Tabulka 4 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DO3A-PABn v potkaní plazmě 

stanovené metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 2258,1 2275,7 0,99227 

2 2208,2 2293,4 0,96285 

3 2328,3 2301,3 1,01173 

4 2354,2 2278,3 1,03331 

průměrná hodnota 2287,2 2287,2 1,000±0,030 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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2.1.2 Ultrafiltrace – filtr Whatman  

 

Nejprve bylo provedeno měření pro zjištění záchytu 111In–DO3A-PABn na 

membráně ultrafiltru. Poté bylo provedeno měření se vzorky plazmy. 

 

Tabulka 5 

 

Výsledky záchytu na membráně filtru WHATMAN pro 111In–DO3A-PABn 

stanovené metodou ultrafiltrace při 37 °C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku AFIL  AC Z(AFIL /AC) 

1 829,4 922,9 0,89869 

2 862,7 927,5 0,93013 

3 898,2 823,3 1,09098 

4 857,0 786,1 1,09019 

Průměrná hodnota 861,8 865,0 1,003±0,103 

 

AFIL - aktivita látky v ultrafiltrátu 

AC – aktivita látky celková (nad ultrafiltrem) 

Z(AFIL/AC) – záchyt na membráně filtru 
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Tabulka 6 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DO3A-PABn v hovězí plazmě 

stanovené metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 630,9 916,7 0,68823 

2 521,0 1008,9 0,51640 

3 612,4 901,7 0,67916 

4 425,6 861,6 0,49396 

průměrná hodnota 547,5 922,2 0,594±0,104 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 7 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DO3A-PABn v králičí plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 530,8 992,9 0,53460 

2 610,3 939,4 0,64967 

3 588,0 782,9 0,75105 

4 565,8 803,6 0,70408 

průměrná hodnota 573,7 879,7 0,660±0,093 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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Tabulka 8 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DO3A-PABn v lidské plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 460,4 847,1 0,54350 

2 402,9 890,7 0,45234 

3 469,8 945,7 0,49677 

4 447,9 869,6 0,51506 

průměrná hodnota 445,3 888,3 0,502±0,038 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 9 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DO3A-PABn v potkaní plazmě 

stanovené metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 389,0 839,4 0,46343 

2 361,3 944,5 0,38253 

3 413,1 855,0 0,48316 

4 447,0 988,4 0,45225 

průměrná hodnota 402,6 906,8 0,445±0,044 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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2.2. Vazebnostní parametry 111In–DOTA 

 

2.2.1 Rovnovážná dialýza 

 

Tabulka 10 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v hovězí plazmě stanovené 

metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu Apl fv 

1 1355,8 1241,0 1,09251 

2 1455,4 1328,8 1,09527 

3 1459,2 1206,0 1,20995 

4 1456,8 1268,4 1,14853 

průměrná hodnota 1431,8 1261,1 1,137±0,055 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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Tabulka 11 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v králičí plazmě stanovené 

metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu Apl fv 

1 1455,9 1369,5 1,06309 

2 1378,7 1318,8 1,04542 

3 1441,1 1327,6 1,08549 

4 1381,8 1413,2 0,97778 

průměrná hodnota 1414,4 1357,3 1,043±0,046 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 12 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v lidské plazmě stanovené 

metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu Apl fv 

1 1371,5 1247,4 1,09949 

2 1399,1 1185,0 1,18068 

3 1686,2 1272,0 1,32563 

4 1323,2 1301,0 1,01706 

průměrná hodnota 1445,0 1251,4 1,156±0,132 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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Tabulka 13 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v potkaní plazmě stanovené 

metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu Apl fv 

1 1256,6 1301,7 0,96535 

2 1330,4 1319,6 1,00818 

3 1428,3 1390,8 1,02696 

4 1381,1 1365,4 1,01150 

průměrná hodnota 1349,1 1344,4 1,003±0,026 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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2.2.2 Ultrafiltrace – filtr Whatman  

 

Nejprve bylo provedeno měření pro zjištění záchytu 111In–DOTA na membráně 

ultrafiltru. Poté bylo provedeno měření se vzorky plazmy. 

 

Tabulka 14 

 

Výsledky záchytu na membráně filtru WHATMAN pro 111In–DOTA stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37 °C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku AFIL  AC Z(AFIL /AC) 

1 578,9 499,0 1,16012 

2 485,3 646,4 0,75077 

3 540,1 511,4 1,05612 

4 576,0 568,9 1,01248 

průměrná hodnota 545,1 556,4 0,995±0,174 

 

AFIL - aktivita látky v ultrafiltrátu 

AC – aktivita látky celková (nad ultrafiltrem) 

Z(AFIL/AC) – záchyt na membráně filtru 
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Tabulka 15 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v hovězí plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 388,4 600,0 0,64733 

2 350,0 535,1 0,65408 

3 357,9 551,9 0,64849 

4 347,0 533,6 0,65030 

průměrná hodnota 360,8 555,2 0,650±0,003 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 16 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v králičí plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 428,6 590,1 0,72632 

2 414,3 557,1 0,74367 

3 447,0 522,8 0,85501 

4 370,7 544,4 0,68093 

průměrná hodnota 415,2 553,6 0,751±0,074 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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Tabulka 17 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v lidské plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 375,2 525,9 0,71344 

2 404,3 464,4 0,87059 

3 315,5 502,6 0,62774 

4 363,5 553,5 0,65673 

průměrná hodnota 364,6 511,6 0,717±0,108 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 18 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v potkaní plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku Apu Apl fv 

1 317,2 569,0 0,55747 

2 350,4 526,4 0,66565 

3 363,8 510,9 0,71208 

4 318,1 555,0 0,57315 

průměrná hodnota 337,4 540,3 0,627±0,074 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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2.2.3 Ultrafiltrace – filtr Nanosep  

 

Nejprve bylo provedeno měření pro zjištění záchytu 111In–DOTA na membráně 

ultrafiltru. Poté bylo provedeno měření se vzorky plazmy. 

 

Tabulka 19 

 

Výsledky záchytu na membráně filtru NANOSEP pro 111In–DOTA stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37 °C. Byl použit membránový filtr Nanosep. 

 

číslo vzorku AFIL  AC Z(AFIL /AC) 

1 573,8 564,4 1,01665 

2 547,7 640,3 0,85538 

3 496,5 541,9 0,91622 

4 518,7 555,8 0,93325 

průměrná hodnota 534,2 575,6 0,930±0,067 

 

AFIL - aktivita látky v ultrafiltrátu 

AC – aktivita látky celková (nad ultrafiltrem) 

Z(AFIL/AC) – záchyt na membráně filtru 
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Tabulka 20 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v hovězí plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Nanosep. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 423,3 597,6 0,70833 

2 367,8 569,2 0,64617 

3 332,1 582,9 0,56974 

4 363,2 556,3 0,65289 

průměrná hodnota 371,6 576,5 0,644±0,057 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 21 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v králičí plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Nanosep. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 491,6 539,4 0,91138 

2 443,8 519,6 0,85412 

3 403,8 545,8 0,73983 

4 425,9 565,3 0,75341 

průměrná hodnota 441,3 542,5 0,815±0,082 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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Tabulka 22 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v lidské plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Nanosep. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 434,0 539,1 0,80505 

2 466,0 540,0 0,86296 

3 452,7 501,1 0,90341 

4 397,7 530,2 0,75009 

průměrná hodnota 437,6 397,0 0,830±0,067 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 23 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v potkaní plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Nanosep. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 471,4 510,3 0,92377 

2 464,7 551,1 0,84322 

3 443,4 528,0 0,83977 

4 390,9 512,1 0,76333 

průměrná hodnota 442,6 397,0 0,843±0,066 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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2.3. Vazebnostní parametry 99mTc–DTPA 

 

2.3.1 Rovnovážná dialýza 

 

Tabulka 24 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 99mTc–DTPA v hovězí plazmě stanovené 

metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 70641,5 97344,1 0,72569 

2 87352,7 78287,6 1,11579 

3 87851,1 80124,4 1,09643 

4 87118,3 79627,7 1,09407 

průměrná hodnota 83240,9 83846,0 1,008±0,188 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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Tabulka 25 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 99mTc–DTPA v králičí plazmě stanovené 

metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 65889,2 98983,2 0,66566 

2 74890,2 92524,9 0,80941 

3 88006,2 80966,5 1,08695 

průměrná hodnota 76261,9 90824,9 0,854±0,214 

Jeden vzorek u tohoto měření měl porušenou semipermeabilní membránu a 

proto byl z výsledku vypuštěn. Porucha membrány byla ověřena zkouškou s benzínem 

(denaturace bílkovin). 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 26 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 99mTc–DTPA v lidské plazmě stanovené 

metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 91597,6 76157,8 1,20273 

2 90831,0 79555,4 1,14173 

3 90177,5 83190,6 1,08399 

4 91103,0 77962,2 1,16855 

průměrná hodnota 90927,3 79216,5 1,149±0,050 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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Tabulka 27 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 99mTc–DTPA v potkaní plazmě stanovené 

metodou rovnovážné dialýzy při 37°C. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 87325,5 82208,3 1,06225 

2 91496,3 79527,0 1,15051 

3 86071,4 79608,9 1,08118 

4 89874,7 84426,0 1,06454 

průměrná hodnota 88692,0 81442,6 1,090±0,041 

 

APu - aktivita látky v pufru 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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2.3.2 Ultrafiltrace – filtr Whatman  

 

Nejprve bylo provedeno měření pro zjištění záchytu 99mTc–DTPA na membráně 

ultrafiltru. Poté bylo provedeno měření se vzorky plazmy. 

 

Tabulka 28 

 

Výsledky záchytu na membráně filtru WHATMAN pro 99mTc–DTPA stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37 °C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku AFIL AC Z(AFIL /AC) 

1 43342,3 44905,1 0,96520 

2 43858,7 45356,4 0,96698 

průměrná hodnota 43600,5 45130,8 0,966±0,001 

 

AFIL - aktivita látky v ultrafiltrátu 

AC – aktivita látky celková (nad ultrafiltrem) 

Z(AFIL/AC) – záchyt na membráně filtru 
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Tabulka 29 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v hovězí plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 21928,7 43874,2 0,49981 

2 21473,9 43159,2 0,49755 

průměrná hodnota 21701,3 43516,7 0,499±0,002 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 30 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v králičí plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 25594,5 44169,5 0,57946 

2 26267,7 42413,5 0,61932 

průměrná hodnota 25931,1 43291,5 0,599±0,028 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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Tabulka 31 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v lidské plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 24941,2 42531,8 0,58641 

2 22074,7 48409,1 0,45600 

3 22345,4 43035,1 0,51924 

průměrná hodnota 23120,4 44658,7 0,521±0,065 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 

 

Tabulka 32 

 

Výsledky vazebnostních parametrů 111In–DOTA v potkaní plazmě stanovené 

metodou ultrafiltrace při 37°C. Byl použit membránový filtr Whatman. 

 

číslo vzorku APu APl fv 

1 23077,6 43234,8 0,53377 

2 21095,2 44039,0 0,47901 

3 20594,9 41747,9 0,49332 

průměrná 
hodnota 

21589,2 43007,2 0,502±0,028 

 

APu - aktivita látky v ultrafiltrátu 

APl – aktivita látky v plazmě 

fv – frakce volného (nevázaného) léčiva v plazmě 
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3. POROVNÁNÍ VAZEBNOSTI 

 

 

3.1. Vazebnost 111In–DO3A-PABn na bílkoviny plazmy 

 

Tabulka 33 

 

Srovnání jednotlivých živočišných druhů a metod. 

 

Metoda Živočišný druh fv (%) 

skot 100,7±3,9 

králík 96,5±2,4 

člověk 102,8±3,1 
Rovnovážná dialýza 

potkan 100,0±3,0 

skot 59,4±10,4 

králík 66,0±9,3 

člověk 50,2±3,8 
Ultrafiltrace (Whatman)  

potkan 44,5±4,4 

 

fv – frakce volného léčiva v plazmě 

 

 



 - 79 - 

3.2. Vazebnost 111In–DOTA na bílkoviny plazmy 

 

Tabulka 34 

 

Srovnání jednotlivých živočišných druhů a metod. 

 

Metoda Živočišný druh fv (%) 

skot 113,7±5,5 

králík 104,3±4,6 

člověk 115,6±13,2 

Rovnovážná dialýza 

potkan 100,3±2,6 

skot 65,0±0,3 

králík 75,1±7,4 

člověk 71,7±10,8 

Ultrafiltrace filtrem 
Whatman 

potkan 62,7±7,4 

skot 64,4±5,7 

králík 81,5±8,2 

člověk 83,0±6,7 

Ultrafiltrace filtrem 
Nanosep 

potkan 84,3±6,6 

 

fv – frakce volného léčiva v plazmě 
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3.3. Vazebnost 99mTc–DTPA na bílkoviny plazmy 

 

Tabulka 35 

 

Srovnání jednotlivých živočišných druhů a metod. 

 

Metoda Živočišný druh fv (%) 

skot 100,8±18,8 

králík 85,4±21,4 

člověk 114,9±5,0 
Rovnovážná dialýza 

potkan 109,0±4,1 

skot 49,9±0,2 

králík 59,9±2,8 

člověk 52,1±6,5 
Ultrafiltrace (Whatman)  

potkan 50,2±2,8 

 

fv – frakce volného léčiva v plazmě 
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V. DISKUSE 
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Studium farmakokinetiky a biodistribuce radioaktivně značených receptorově 

specifických peptidů a monoklonálních protilátek má mimořádný význam z toho 

důvodu, že tato radiofarmaka jsou cílena především pro diagnostiku nebo terapii 

nádorů. Farmakokinetické parametry a biodistribuční charakteristiky totiž do značné 

míry určují použitelnost jednotlivých látek pro zobrazení nádorů nebo jejich léčbu, 

přičemž u terapeutik je důležitá nejen dávka pro cílovou tkáň či systém, ale i radiační 

riziko pro necílové orgány a tkáně. Jedním z parametrů, které mohou ovlivňovat 

farmakokinetické chování těchto látek, je jejich vazebnost na plazmatické bílkoviny. To 

je dáno tím, že přes biologické membrány může pronikat pouze ta část léčiva, která je 

ve volné formě (není vázána na plazmatické bílkoviny). 

Jedním z postupných cílů předložené práce bylo připravit radioaktivně značené 

cheláty 111In-DOTA, 99mTc-DTPA a 111In-DO3A-PABn a stanovit jejich radiochemickou 

čistotu. Pro radioaktivní značení byla použita metodika ověřená pracovníky na oddělení 

radiofarmak (Doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc.), pro kontrolu radiochemické čistoty 

komplexů byla využita metoda chromatografie na tenké vrstvě ITLC-SG. Výsledky 

ukázaly, že u všech tří komplexů bylo dosaženo radiochemické čistoty dostatečné pro 

jejich použití ve studiích vazebnosti na plazmatické bílkoviny. 

Dalším cílem rigorózní práce bylo stanovení vazebnosti na plazmatické 

bílkoviny u DOTA značené 111In z hlediska mezidruhového srovnání. Dále byl sledován 

její analog DO3A-PABn taktéž značený 111In. Tento analog má výhodnější kinetické 

vlastnosti při formování komplexu s radioaktivním kovem, a proto je předmětem 

dalšího výzkumu. Posledním vzorkem pro sledování byla DTPA značená 99mTc, která je 

spolu s DOTA už delší čas používána pro značení monoklonálních protilátek a 

receptorově specifických peptidů s radioaktivním kovem pro diagnózu a léčení rakoviny 

a jejích metastáz. 

Pro studium všech látek byly použity dvě různé metody, a to rovnovážná dialýza 

při 37 °C a ultrafiltrace za použití komerčně dodávaných ultrafiltrů WHATMAN 

(Whatman Inc.) a ultrafiltrů NANOSEP 10k OMEGA (PALL) při 37 °C. 

Rovnovážná dialýza je standardní metoda,široce využívaná pro stanovení 

interakce léčiva s plazmatickými bílkovinami. Nevýhodou této metody je doba 

ustanovení dialyzační rovnováhy (minimálně 4 hodiny), možnost denaturace bílkovin a 

možnost naředění plazmy pufrem. 

Ultrafiltrace je naproti tomu velice rychlá metoda, která při výběru vhodného 

ultrafiltru poskytuje velice dobré výsledky vaznosti léčiva na bílkoviny. Nevýhodou 
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může být vazba léčiva na membránu nebo komponenty ultrafiltru. 

Cílem této práce bylo stanovit vazebnost DOTA a DO3A-PABn značené 111In a 

DTPA značená 99mTc na plazmatické bílkoviny u čtyř živočišných druhů, a to u skotu, 

králíka, člověka a potkana. Při porovnání mezidruhových rozdílů byla vaznost na 

bílkoviny přibližně stejná. Velký rozdíl byl však při porovnání jednotlivých použitých 

metod. 

Vazebnost 111In-DOTA, 111In DO3A-PABn a 99mTc DTPA stanovovaná 

rovnovážnou dialýzou byla ve všech případech zanedbatelná. Volná frakce (fv) se 

pohybovala v rozmezí 96,5 – 102,8 % (111In DO3A-PABn), 100,3 – 115,6 % (111In-

DOTA) a 85,4 - 109,0 % (99mTc DTPA). Hodnoty větší než 100 % mohou být 

vysvětleny jak určitou chybou v měření, tak zejména Donnanovým efektem, kdy dojde 

k ovlivnění rovnováhy na polopropustné membráně díky přítomnosti nabitých 

makromolekul. Z jednotlivých bílkovin v plazmě je nejvíce albuminu. Právě albumin 

má při fyziologickém pH = 7,4 celkově záporný náboj, a tím ovlivňuje rozložení stejně 

nabitých molekul léčiva. Molekuly léčiva mají možnost volně procházet 

polopropustnou membránou a po ustanovení rovnováhy by koncentrace volného léčiva 

měla být v obou kompartmentech stejná. Avšak v důsledku Donnanova efektu je 

koncentrace volného léčiva za rovnováhy v kompartmentu obsahujícím bílkovinu nižší 

než v kompartmentu bez bílkoviny. 

Vazebnost 111In-DOTA, 111In DO3A-PABn a 99mTc DTPA stanovovaná 

ultrafiltrací byla již podstatně vyšší. Volná frakce (fv) se pohybovala v rozmezí 44,5 – 

66,0 % (111In DO3APABn) za použití ultrafiltrů WHATMAN (Whatman Inc.). Při měření 
111In-DOTA byly volné frakce (fv) v rozmezí 62,7 – 75,1 % u ultrafiltrů WHATMAN 

(Whatman Inc.) a 64,4 – 84,3 u ultrafiltrů NANOSEP 10k OMEGA (PALL). Pro 99mTc 

DTPA se volná frakce (fv) pohybovala mezi 49,9 – 59,9 % za použití filtrů 

WHATMAN (Whatman Inc.). Je tedy patrné, že i na samotném komerčně dodávaném 

ultrafiltru záleží. Z pohledu praktického použití bych pro další výzkum doporučoval 

použití ultrafiltrů WHATMAN (Whatman Inc.) z důvodu spolehlivosti použití (ani 

v jednom případě nedošlo k protržení ultrafiltru). 

Nevýhodou metody ultrafiltrace zůstává, že léčivo může být adsorbováno na 

membránu ultrafiltru. Tomu se předchází stanovením adsorpce léčiva na membránu 

filtru. V mé studii byla adsorpce na ultrafiltry WHATMAN (Whatman Inc.) 0,25 % a na 

ultrafiltry NANOSEP 10k OMEGA (PALL) 7,0 % (pouze u 111In-DOTA). V celkovém 

propočtu jsou to však nevýznamné hodnoty. 
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Rozdíly mezi výsledky získanými rovnovážnou dialýzou a ultrafiltrací mohou 

být z části také důsledkem odpudivých elektrostatických sil působících mezi shodně 

nabitými ionty při ultrafiltraci. U této metody dochází k nahromadění bílkovin 

v bezprostřední blízkosti membrány filtru, čímž se při fyziologickém pH = 7,4 vytvoří 

vrstva záporně nabitých makromolekul. Menší molekuly léčiva, která jsou taktéž se 

záporným nábojem, mají ztížený přechod do ultrafiltrátu v důsledku odpudivých 

elektrostatických sil makromolekul v prostoru membrány ultrafiltru. Výsledky pak 

představují nižší hodnotu koncentrace léčiva v ultrafiltrátu při porovnání s volnou 

koncentrací léčiva v plazmě. 

Pokud vezmeme v úvahu všechny zmíněné nedostatky metod, které mohou 

ovlivnit hodnoty plazmatické vazebnosti, lze odhadnout, že skutečná hodnota frakce 

volné se bude pohybovat mezi hodnotami stanovenými rovnovážnou dialýzou a 

ultrafiltrací. Přesná kvantifikace podílu jednotlivých výše uvedených efektů je však 

velmi obtížná a odhad skutečné hodnoty vazebnosti studovaných komplexů na 

plazmatické bílkoviny by byl spíše spekulací. 

Přes uvedené rozdíly lze konstatovat, že vazebnost všech látek na plazmatické 

bílkoviny je z farmakokinetického hlediska zanedbatelná. Pokud se má projevit vliv 

vazebnosti léčiva na plazmatické bílkoviny, musí být léčivo vázáno z 90 %. Z opačného 

pohledu volná frakce léčiva nesmí přesáhnout 10 %. [57]Víceméně rozsah vazebnosti 

studovaných komplexů bude mít vliv na rychlost jejich vylučování z organismu, protože 

tyto láky jsou eliminovány z těla převážně glomerulární filtrací. 

Při srovnání jednotlivých metod je velmi obtížné ověřit, která z použitých metod 

je přesnější a lépe vypovídá o skutečné vaznosti na plazmatické bílkoviny 111In-DOTA, 
111In DO3A-PABn a 99mTc DTPA. Hlubší analýza by vyžadovala další výzkum za použití 

jiných nezávislých metod stanovení vazebnosti. 
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VI.  ZÁVĚR 
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1. V rámci rigorózní práce byly připraveny radioaktivně značené cheláty 111In-
DOTA, 99mTc -DTPA a 111In-DO3A-PABn.  

2. Kontrola radiochemické čistoty potvrdila, že všechny studované komplexy 111In 
i komplex 99mTc mají dostatečnou radiochemickou čistotu pro provedení 
biologických experimentů. 

3. Dalším cílem práce bylo stanovení vazebnosti 111In-DOTA, 99mTc -DTPA a 
111In-DO3A-PABnna bílkoviny hovězí, králičí, lidské a potkaní plazmy. 

4. Pro stanovení vazebnosti byly použity dvě metody: rovnovážná dialýza a 

ultrafiltrace za použití ultrafiltru WHATMAN (Whatman Inc.) a NANOSEP 10k 

OMEGA (PALL). 

5. Ze získaných výsledků lze usuzovat, že plazmatická vazebnost DOTA a DO3A-

PABn značených 111In a DTPA značená 99mTc je poměrně nízká. 

6. Mezidruhové rozdíly nemají větší vliv na plazmatickou vazebnost studovaných 

komplexů. 

7. Mezi výsledky, získanými rovnovážnou dialýzou a ultrafiltrací, byl zjištěn 

výrazný rozdíl ve vazebnosti DOTA a DO3A-PABn značených 111In a DTPA 

značená 99mTc. U rovnovážné dialýzy je vazebnost pravděpodobně snižována 

Donnanovým efektem a možnou částečnou denaturací bílkovin. U ultrafiltrace je 

vazebnost pravděpodobně zvyšována v důsledku působení elektrostatických sil a 

adsorpcí na filtr. 

8. Při porovnání ultrafiltrů WHATMAN (Whatman Inc.) a ultrafiltrů NANOSEP 

10k OMEGA (PALL) byly pozorovány výhodnější vlastnosti u ultrafiltrů 

WHATMAN (Whatman Inc.). 

9. Ze získaných nízkých hodnot plazmatické vazebnosti vyplývá, že tato vazebnost 

nebude výrazně ovlivňovat farmakokinetické chování DOTA i DO3A-PABn 

značené 111In a DTPA značená 99mTc. 
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