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Abstrakt 

Cíl: Tato diplomová práce byla zaměřena na vypracování pro naše podmínky optimální 

metody značení albuminu vybraným radionuklidem – techneciem 
99m

Tc. Naším úkolem 

bylo zvládnout příslušné metodiky potřebné k vypracování vhodného postupu značení 

albuminu uvedeným radioizotopem a rovněţ otestovat i biologické chování značeného 

albuminu in vitro v buněčném experimentu s čerstvě izolovanými potkaními ledvinnými 

buňkami. Cílem diplomové práce bylo následně vyhodnotit provedené experimenty, 

porovnat získané výsledky s dalšími známými metodami značení albuminu techneciem 

99m
Tc a zpracovat získané výsledky do formy odborného vědeckého sdělení.  

Metody: Ke značení albuminu bylo pouţito nízkého pH a vysoké koncentrace albuminu. 

K redukci technecistanu 
99m

Tc bylo pouţito roztoku SnCl2.2H2O. Přečištění značeného 

albuminu proběhlo gelovou permeační chromatografií za pouţití Sephadexu G-50. 

Bicinchoninovou metodou byla stanovena poloha peaku albuminu ve frakcích. 

Stanovením chromatografického spektra samotného technecistanu byla stanovena 

poloha peaku technecistanu. Kontrola značení proběhla stanovením elučního spektra. 

Radiochemická čistota značeného albuminu byla ověřena chromatografií na papíře 

a následnou detekcí. K buněčnému experimentu byl pouţit čerstvě označený albumin. 

Byla sledována akumulace albuminu buňkami po inkubaci při 2°C a 37°C.  

Výsledky: Opakovaně byl připraven velmi čistý preparát značeného albuminu, jehoţ 

radiochemická stabilita je velmi dobrá. Byla zjištěna vysoká závislost kvality preparátu 

na pH reakční směsi, koncentraci albuminu a způsobu přípravy roztoku SnCl2.2H2O. 

Akumulace albuminu ledvinnými buňkami byla po inkubaci při 2°C sníţena na 15-20 

%. Byla zjištěna téměř lineární závislost akumulace na čase během inkubace při 37°C.  

Závěr: Za dodrţení předepsaných podmínek lze vypracovanou metodou značení 

opakovaně a velmi jednoduše připravit velmi čistý preparát značeného  

99m
Tc-albuminu. Preparát je radiochemicky dostatečně stabilní a lze ho vyuţít 

k biologickým experimentům. Akumulace 
99m

Tc-albuminu byla časově 

a energeticky závislá a s časem zvolna rostla. Je patrné, ţe tento transport je z velké 

části aktivního charakteru, jelikoţ při nízké inkubační teplotě je uptake buňkami sníţen 

na 15 aţ 20 %. Zdá se však, ţe z menší části je albumin do buněk transportován 

i pasivními procesy. 



 

 

Abstract 

Objectives: This senior thesis was aimed at determining a method of albumin labelling 

with a particular radionuclide – technetium 
99m

Tc. Our task was to review the various 

possible methods needed for working out a procedure for albumin labelling with  

the mentioned radioisotope and also to test the behavior of labelled albumin in vitro 

 in experiments with newly-isolated rat kidney cells. The next objectives of this work 

were to analyze the performed experiments, compare the results with other known 

procedures of albumin labelling with technetium 
99m

Tc and cast the results in the form 

of a scientific statement.   

Methods: A low pH and high concentration of albumin were useful for the albumin 

labelling experiments. A solution of SnCl2.2H2O was used for the reduction 

of pertechnetate. Purification of labelled albumin was performed by gel chromatography 

with a Sephadex G-50. The locations of albumin peaks in the chromatographic fractions 

were determined by the bicinchonic method. The location of pertechnetate was found 

by investigating the chromatographic spectrum of pertechnetate. Investigation 

of the elution spectrum was used to check for proper labelling. The radiochemical purity 

of labelled albumin was verified by paper chromatography and subsequent detection. 

Newly-labelled albumin was used in the cell experiments. Accumulation of albumin 

was observed in cells after incubation both at 2°C and 37°C. 

Results: Very pure labelled albumin was repeatedly prepared, with very good 

radiochemical stability. It was observed that the quality of preparation depends highly 

on the pH of the reaction mixture, the concentration of albumin and on the way 

the SnCl2.2H2O solution is prepared. The accumulation of albumin by kidney cells was 

decreased to 15-20 % after incubation at 2°C. A linear dependence of accumulation 

in time was observed during incubation at 37°C.  

Conclusions: With the labelling method established here, the reproducible preparation 

of high quality albumin labelled with 
99m

Tc is quite easy. It is necessary, though,  

to establish and maintain proper conditions during labeling. The final preparation  

is sufficiently stable for use in biological experiments. The accumulation of 
99m

Tc-

albumin is time- and temperature-dependent and increases slowly in time. It is evident 

thata large component of the transport is active because the uptake of albumin was 

decreased to 15-20 % at low incubation temperatures. It appears, though, that a small 

component of the transport is due to passive processes. 
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1   ÚVOD 
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V mnoha případech nelze při experimentálních farmakologických studiích pouţít  

pro obtíţnou detekci či z jiných důvodů např. fluorescenčně či jinak značený albumin  

a je výhodné pracovat s radioaktivně značeným albuminem. Např. při zkoumání 

některých membránových transportních procesů, jako je endocytóza proteinů a peptidů, 

je vhodným markerem této endocytární funkce albumin, který zde můţe slouţit jako 

ukazatel této buněčné funkce a jako srovnávací standard pro jiné testované látky. 

Přestoţe je značení albuminu vybranými radionuklidy v radiofarmacii poměrně běţnou 

metodou, není detailní jednoduchý protokol značení albuminu techneciem běţně 

dostupný. Z uvedených důvodu bylo předmětem této diplomové práce vypracování 

dostupné, jednoduché, spolehlivé a rychlé přípravy radioaktivně značeného albuminu. 

Pro jednoduchou dostupnost a vhodné detekční parametry technecia 
99m

Tc bylo vybráno 

značení albuminu tímto radionuklidem.  

 V rámci práce bylo provedeno mnoţství optimalizačních experimentů 

studujících vliv různých faktorů jako je např. pH a koncentrací reakčních sloţek  

na přípravu techneciovaného albuminu, tak aby byl vypracován optimální postup  

pro přípravu značeného albuminu s dostatečnou stabilitou a radioaktivitou. Kvalita 

přípravy byla kontrolována vyšetřením radiochemické čistoty. Navíc bylo provedeno 

ověření biologického chování připraveného 
99m

Tc-albuminu pomocí transportní studie 

s izolovanými buňkami ledvin.  
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2   CÍL PRÁCE 
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Základním cílem této diplomové práce bylo vypracování pro naše podmínky optimální 

metody pro značení albuminu vybraným radionuklidem – techneciem-99m. Úkolem 

bylo zvládnout příslušné metodiky potřebné k vypracování vhodného postupu značení 

albuminu uvedeným radioizotopem a otestovat i biologické chování značeného 

albuminu in vitro v buněčném experimentu s izolovanými ledvinnými buňkami. Cílem 

diplomové práce bylo následně vyhodnotit provedené experimenty, porovnat získané 

výsledky s dalšími známými metodami značení techneciem a zpracovat tyto údaje  

do formy odborného vědeckého sdělení. Součástí diplomové práce bylo také 

vypracování adekvátního literárního přehledu shrnujícího dosavadní literární údaje  

o struktuře a biologickém významu albuminu, metodách značení albuminu radionuklidy 

za účelem jeho detekce, významu a pouţití technecia 
99m

Tc v nukleární medicíně  

a metodách stanovení proteinů v biologických vzorcích. 
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3   TEORETICKÁ ČÁST 
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3. 1   Albumin - jeho struktura a funkce v těle 

Albumin je jedním z nejdůleţitějších proteinů krevní plazmy. Kvantitativně tvoří více 

neţ polovinu celkového mnoţství plazmatických bílkovin a představuje zhruba 10% 

proteinové syntetické aktivity jater (10 – 20 g/24 hod). V periferních tkáních je zdrojem 

aminokyselin pro syntézu proteinů. Odbourává se převáţně v endotelových buňkách 

krevních kapilár. Kromě krve se vyskytuje také v dalších tělních tekutinách,  

ve tkáňovém a mozkomíšní moku. Jednou z důleţitých fyziologických funkcí albuminu 

je jeho působení na onkotický tlak krve. Protoţe albumin je relativně malý protein  

a je v plazmě ve velké koncentraci (35 – 55 g/l), představuje aţ tři čtvrtiny osmotického 

tlaku lidské plazmy. Osmotický tlak, který způsobuje albumin spolu s dalšími 

plazmatickými proteiny, zabraňuje nadměrnému průniku tekutiny do tkání (Murray  

a kol., 1999). Albumin je důleţitým nosičem mnoha látek, jako jsou hormony, enzymy, 

různé léčivé látky (peniciliny, digoxin, salicyláty aj.), toxiny atd. Velká část albuminem 

přenášených látek je špatně rozpustná ve vodě. Albumin zajišťuje přenos velké části 

některých anorganických iontů např. mědi, zinku, vápníku a hořčíku. Má rovněţ několik 

vazebných míst pro různé mastné kyseliny a také 2 vazebná místa pro nekonjugovaný 

bilirubin (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/ hypertext/JAACH.htm).  

 

 

 

Obrázek 1. Prostorové uspořádání lidského sérového albuminu  
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Albumin je neglykosylovaný protein, který je tvořen jedním polypeptidovým 

řetězcem, jenţ obsahuje 3 homologické domény a celkem 17 disulfidových vazeb. 

Molekula má v prostoru elipsovitý tvar (viz obr. 1, přejato z http://160.114.99.91/ 

astrojan/protein/pictures/albumin3.jpg). Existuje více druhů analogických sérových 

albuminů. Z těch nejvýznamnějších jmenujme lidský sérový albumin (HSA), hovězí 

sérový albumin (BSA) či prasečí sérový albumin (PSA). Odlišnosti ve struktuře i funkci 

jsou mezi těmito analogy vcelku minimální. Albuminy se liší záměnou několika desítek 

aminokyselin ve své struktuře a rovněţ i délkou řetězce. Lidský sérový albumin  

je tvořen 585 aminokyselinami, hovězí albumin je o 2 aminokyseliny kratší.   

(Brown, 1977). 

3. 1. 1   Význam albumin pro metabolizmus léčiv 

Většina léčivých látek je krví přenášena z místa absorpce na místo účinku a eliminace. 

Některé z těchto látek jsou rozpuštěny v krevní plazmě, ale velká část z nich je vázána 

na sloučeniny krevní plazmy, jako je právě albumin, lipoproteiny, globuliny  

či polypeptidy. Právě vazba na albumin je pro velkou část léčivých látek 

z kvantitativního hlediska nevýznamnější a ovlivňuje osud léčiva v těle. Vaznost 

léčivých látek na sérový albumin můţe být velmi slabá, ale i úplná. Míra této interakce 

je ovlivněna koncentrací léčivé látky a albuminu v plazmě, přítomností jiných léčivých 

látek v krevní plazmě či patologickými stavy. Reverzibilně vázané komplexy léčivá 

látka-albumin slouţí jako rezervoáry a uvolňují léčivé látky, pokud koncentrace volného 

léčiva klesne vlivem biotransformace či exkrece. Tímto mechanizmem vazba albuminu 

k léčivům sniţuje jejich maximální účinek, ale prodluţuje dobu trvání tohoto účinku. 

Vliv metabolizmu léčiv na jejich vaznost k albuminu ukazuje obr. 2 (Sellers a Koch-

Weser, 1977). 
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Obrázek 2. Vliv metabolizmu léčiv na jejich vazbu k albuminu  

3. 1. 2   Vylučování albuminu 

Albumin je odbouráván převáţně endotelovými buňkami krevních kapilár, malá část je 

však vyloučena i difuzí do gastrointestinálního traktu (dále jen GIT). Díky své relativně 

malé molekule je v malém mnoţství vylučován močí. Mnoţství močí vyloučeného 

albuminu je přibliţně 25-40 mg/24 hod a je dáno kombinací následujících dějů 

v ledvinách: glomerulární filtrace, tubulární reabsorpce a tubulární degradace. Vylučují 

se ale i fragmenty albuminu (aţ 1,5 g/den), které nelze zachytit klasickými detekčními 

metodami včetně radioimunoanalýzy (http://www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/ 

14_vylucovani.pdf).  

Glomerulární filtrace albuminu zůstává stále diskutabilní. Mnoţství albuminu 

přefiltrované pomocí glomerulární filtrace se u zdravých lidí pohybuje mezi 170 mg  

aţ 9 g/24 hod. Je jisté, ţe určité mnoţství albuminu je přefiltrováno a reabsorbováno 

renálními tubuly. Tubulární reabsorbce  albuminu pomocí endocytózy byla zkoumána 

jiţ před 40 lety. Zahrnuje jednak zanedbatelnou nespecifickou endocytózu,  

tak především receptory-zprostředkovanou endocytózu (http://www.med.muni.cz/ 

patfyz/powerpnt/0607/14_vylucovani.pdf).  
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3. 1. 2. 1   Receptory zprostředkovaná endocytóza 

Tento způsob endocytózy je charakterizován specifickou vazbou ligandu na receptor  

za vzniku komplexu, který je následně obalen cytoplazmatickou membránou  

a “vtáhnut“ v podobě váčku do buňky, kde se membránový obal rozloţí a albumin  

je uvolněn. Vazebná místa proximálního tubulu pro albumin zahrnují megalinové  

a cubilinové receptory, které jsou zodpovědné za reabsorbci rozličných přefiltrovaných 

proteinů krevní plazmy (Birn a Christensen, 2006). Receptory-zprostředkovaná 

endocytóza interferuje s reabsorbcí Na
+
 a HCO3

-
, coţ můţe vysvětlovat spojitost 

albuminurie s hypertenzí (http://www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/14_vyluco 

vani.pdf).  

Megalin je transmembránový protein obsahující 4600 aminokyselin patřící do 

skupiny lipoproteinů o nízké hustotě. Váţe mnoho strukturou odlišných proteinů. Velké 

mnoţství chorob projevujících se proteinurií je charakterizováno sníţenou expresí 

megalinových receptorů. Patří mezi ně např. Dentova choroba, která je způsobena 

mutací ledvinného chloridového kanálu CIC-5. Tato mutace narušuje endocytózu 

v proximálním tubulu a sniţuje expresi megalinového receptoru. Fanconiho syndrom je 

zase způsoben mutací v genu pro samotný megalin. 

Cubilin je receptor známý také jako “vnitřní faktor“ – tedy receptor pro vitamin 

B12. Je tvořen 110aminokyselinovým řetězcem, nutným k ukotvení v cytoplazmatické 

membráně, 8 EGF sekvencemi a 27 dalšími subkomponenty. Přestoţe vazba vitaminu 

B12 sniţuje vazbu albuminu k receptoru, existují pro obě látky rozdílná vazebná místa. 

Normální exprese cubilinu je závislá na transmembránovém proteinu AMN 

(“amnionless“), který je lokalizován rovněţ na luminální straně tubulární membrány.  

Je zodpovědný za umístění cubilinového receptoru v membráně. Mutace v genu  

pro cubilin nebo pro AMN se projevuje silnou proteinurií a nazývá se Imerslund-

Graesbeckova choroba. Všechny tři receptory se mohou vzájemně ovlivňovat a vázat  

se různými doménami k sobě. Jejich schematickou strukturu znázorňuje obr. 3  

(Birn a Christensen, 2006).  
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Obrázek 3. Schematická struktura endocytózních receptorů  

 

Cubilin hraje důleţitou roli v endocytózní reabsorbci přefiltrovaného albuminu 

v proximálním tubulu tím, ţe váţe albumin. Na druhou stranu megalin můţe být 

zapojen do reabsorbce albuminu jak přímo, jako receptor pro albumin, tak i nepřímo 

ovlivňováním exprese a endocytózní funkce cubilinu. Stále není jasné, zda je kapacita 

reabsorbce pomocí těchto receptorů nízká či ne, ovšem je jisté, ţe se jedná o receptory 

s nízkou afinitou. Byly lokalizovány i jiné receptory pro albumin. Patří mezi ně  

i proteiny, které jsou svojí velikostí porovnatelné s proteiny, které váţí albumin 

v endoteliálních buňkách a fibroblastech. Některé z těchto proteinů v proximálním 

tubulu byly odhaleny jako fragmenty cubilinu, jiné ještě nebyly popsány  

(Birn a Christensen, 2006). 

3. 1. 2. 2   Transportní dráhy albuminu v ledvinách 

Po filtraci albuminu v glomerulu a reabsorbci receptory-zprostředkovanou endocytózou 

buňkami proximálního tubulu je albumin transportován do lysozomů k degradaci.  

Tím vznikají volné aminokyseliny, které se uvolňují do oběhu. Předpokládá se,  

ţe některé fragmenty albuminu přestupují exkrecí zpět do lumen a dále do moči. Část 

albuminu nemusí být endocytózou reabsorbována. Tato část můţe být  

o to větší, pokud je zvýšena filtrace albuminu nebo je potlačena jeho reabsorbce. 

Rovněţ se spekuluje o zpětném transportu albuminu umístěném ještě před vlastní 

reabsorbcí hned za glomerulární membránou, ale tento mechanizmus ještě nebyl 



 

18 

 

dostatečně vysvětlen ani popsán. Transport albuminu v ledvinách schematicky 

zobrazuje obr. 4 (Birn a Christensen, 2006). 

 

 

Obrázek 4. Schéma transportních drah albuminu v ledvinách 
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3. 2   Metody stanovení koncentrace proteinů ve vzorku 

Stanovení koncentrace proteinů v roztoku patří mezi velmi často pouţívané metody 

především v biochemii, ale i v jiných oborech. Toto stanovení můţe být často 

problematické zejména kvůli nevhodnému zvolení konkrétní metody. Ke kvantifikaci 

albuminu či jiných proteinů ve vzorku můţe být pouţito široké mnoţství metod. Výběr 

konkrétní metody závisí především na moţnostech, které máme pro vlastní analýzu 

k dispozici, na mnoţství a charakteru analyzovaného proteinu, přítomnosti 

interferujících látek a také na tom, jaké jsou naše poţadavky na přesnost analýzy. 

Některé metody jsou na jednu stranu velmi citlivé, ale nedají se např. pouţít u všech 

proteinů, případně jsou časově náročnější. V dnešní době se preferují především 

spektrofotometrické metody. Stanovení gravimetrické, refraktometrická nebo stanovení 

dusíku po předchozí mineralizaci u Kjeldahlovy metody dnes jiţ ustupují do pozadí  

a nejsou zdaleka tak vyuţívána jako v minulosti. Při stanovování koncentrace proteinů 

v roztoku se často vyuţívá kombinace dvou metod, které jsou zaloţeny na odlišných 

chemických principech (http://biochemie.upol.cz/stranky/vyuka/bam/KBCBAM 

Stanoveniproteinu08-09.ppt). Přehled a porovnání nejběţnějších metod kvantifikace 

proteinů ve vzorku uvádí obr. 5 (převzat z http://alma.karlov.mff.cuni.cz/biofyzika/ 

english/vyuka/Stanoveni Proteinu. pdf). 

 

 

Obrázek 5. Porovnání základních metod stanovení proteinů 
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3. 2. 1   Metody založené na interakci proteinů s ionty mědi 

3. 2. 1. 1   Biuretová metoda 

Tato metoda je zaloţena na reakci (chelataci) peptidové vazby, konkrétně imidové 

funkční skupiny, s ionty Cu
2+

 v alkalickém prostředí. Alkalické prostředí je nezbytné 

k ionizaci imidových skupin polypeptidu. Většina proteinů poskytuje tmavě červené  

aţ modrofialové zbarvení s maximem absorbance při 550 nm. Metoda je pojmenována 

podle sloučeniny biuretu (NH2-CO-NH-CO-NH2), který vzniká z močoviny  

za odštěpení amoniaku. Tato sloučenina je modelem dvou peptidových vazeb. Biuretem 

se nazývá také komplex, který během této reakce vytvářejí měďnaté ionty 

s peptidovými vazbami. S měďnatými ionty reagují taktéţ sulfhydrylové skupiny 

proteinů, vysoké koncentrace amonných solí, glukóza či jiné měď redukující látky. 

Vyuţití biuretové metody nezávisí na aminokyselinovém sloţení proteinů ve vzorku. 

Tato metoda je také poměrně málo citlivá (mez citlivosti 0 - 1 mg). Nezbytností je u této 

metody standard a činidlo, které obsahuje CuSO4, vínan sodno-draselný a NaOH  

(Káš a kol., 2006).  

3. 2. 1. 2   Lowryho metoda 

Lowryho metoda vylepšuje méně citlivou biuretovou metodu. Citlivost biuretové 

metody je zvýšena (na cca 0 - 0,1 mg) přídavkem Folin-Ciocalteauova fenolového 

činidla, které se přidává po provedení biuretové reakce. Toto činidlo obsahuje kyseliny 

fosfomolybdenovou a fosfowolframovou, které se redukují tyrosinovými (ale také 

tryptofanovými a cysteinovými) zbytky proteinů a barví se modře. Metoda je  

ve srovnání s metodou biuretovou mnohem více závislá na sloţení proteinů a její 

provedení je také delší (inkubace 40 min) a sloţitější. Nevýhodou také je, ţe zbarvení 

není stabilní v čase a ţe je metoda citlivá na změny pH, které musí být pro přesné 

výsledky drţeno mezi 10 aţ 10,5. Látky, které interferují s Lowryho metodou,  

jsou aminokyseliny, lipidy, cukry, soli, nukleové kyseliny, ammoniové ionty, thiolové 

sloučeniny aj. Tyto látky je nezbytné před vlastním měřením odstranit  

např. vysráţením proteinů a následnou centrifugací (http://alma.karlov. mff.cuni.cz/ 

biofyzika/ english/vyuka/StanoveniProteinu.pdf). 
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3. 2. 1. 3   Bicinchoninová metoda (BCA metoda) 

Metoda je zaloţena na alkalické redukci měďnatého iontu na iont měďný proteinem  

a na následné chelataci měďného iontu kyselinou bicinchoninovou za vzniku červeného 

(popř. fialového) zbarvení. Výhodou bicinchoninové metody je vyšší citlivost  

neţ u předchozích dvou metod (0 – 0,05 mg) a také to, ţe její provedení je rychlejší  

a jednodušší. Kombinuje osvědčenou redukci měďnatého kationtu na kationt měďný 

proteinem s následnou vysoce citlivou kolorimetrickou detekcí tohoto iontu činidlem, 

které obsahuje kyselinu bicinchoninovou. Zabarvení je způsobeno chelatací dvou 

molekul této kyseliny s jedním měďným iontem (viz obr. 6, převzat z http://www 

.piercenet.com/products/browse.cfm?fldID =02020101). Tento ve vodě rozpustný 

komplex vykazuje silnou absorbanci při 562 nm, která má lineární charakter v závislosti 

na rostoucí koncentraci proteinů ve vzorku. Tato metoda je velmi citlivá na podmínky 

provedení, na době a teplotě inkubace či na charakteru proteinu pouţitého  

při standardizaci. Zabarvení produktu rovněţ není konečné a jeho intenzita  

a s ní i absorbance se mění v čase. Proto je důleţité dodrţovat identické podmínky 

reakce jak u standardů, tak u vzorků. Ke stanovení neznámé koncentrace proteinu ve 

vzorku se vyuţívá řada standardů s přesně danou koncentrací vybraného proteinu (např. 

BSA či BGG – hovězí gamma globulin). Jako standard by měl být pouţit protein 

kvalitativně stejný či podobný proteinům ve vzorku. Z řady standardů se vytvoří graf 

závislost absorbance na koncentraci. Z této křivky se následně odečítá dle naměřené 

hodnoty absorbance koncentrace proteinů ve vzorku (http://www.piercenet 

.com/products/ browse.cfm?fldID=02020101). 

 

 

Obrázek 6. Reakční schéma BCA metody 
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3. 2. 2   Ninhydrinová metoda po kyselé hydrolýze proteinů 

Podstatou tohoto stanovení je kyselá hydrolýza proteinů na aminokyseliny pomocí 6 % 

kyseliny sírové při 100°C. Takto vzniklé aminokyseliny jsou následně neutralizovány  

a podrobeny reakci s ninhydrinem. Výhodou je, ţe při stanovení neinterferují fenoly  

a podobné sloučeniny jako při Lowryho metodě. Rovněţ báze nukleových kyselin 

výsledky metody nezkreslují. Jednotlivé aminokyseliny neposkytují při ninhydrinové 

reakci stejně barevný komplex. Jako standard ke kalibraci se často pouţívá 

aminokyseliny leucinu. Stanovení ruší stejně jako u předchozích metod amonné ionty, 

které lze ovšem vysráţením bílkovin (např. kyselinou trichloroctovou) oddělit.  Metoda 

je časově náročná, ale pouţívá se u stanovení proteinů v pevném a suchém materiálu 

získaného z rostlin (Káš a kol., 2006).  

3. 2. 3   Přímé spektrofotometrické stanovení (UV oblast) 

Přímé spektrofotometrické stanovení je moţné díky přítomnosti chromoforů 

v molekulách proteinů, které absorbují právě v ultrafialové oblasti spektra. Tato 
absorpce je dána aromatickými aminokyselinami (převáţně tryptofanem a tyrosinem). 

Z toho plyne velká závislost na aminokyselinovém sloţení proteinu, jelikoţ je nutná 

přítomnost těchto aminokyselin ve vzorku. V daleké UV oblasti se často vyuţívá vlnová 

délka 200 nm, při které absorbuje peptidová vazba. Měření absorpce při této vlnové 

délce má význam zejména u čistých proteinů, jelikoţ zde interferuje i mnoţství jiných 

látek (např. O2), které je nutné před měřením odstranit. Absorbance v blízké UV oblasti  

při vlnové délce 280 nm (absorpce aromatických aminokyselin) je podstatně niţší neţ  

u kratších vlnových délek, protoţe je zde více závislá na aminokyselinovém sloţení 

proteinů. Při měření v těchto vlnových délkách je nutné odstranit rušivý vliv absorpce 

nukleových kyselin (maximum absorpce při 260 nm) poměrem absorbancí při dvou 

vlnových délkách (280/260 nm) a početní korekcí. Vyuţití metody nalezneme např.  

u výstupů z chromatografických kolon (např. u HPLC). Citlivost metody je 

v koncentračním rozsahu 0,1 - 1 mg/ml (Káš a kol., 2006). Vzorce, které se dají pouţít 

pro výpočet koncentrace proteinů u přímého UV stanovení, jsou dle Urbánkové 

(dostupné z http://alma.karlov.mff.cuni.cz/biofyzika/english/vyuka/StanoveniProteinu. 

pdf) následující: 

 



 

23 

 

c (mg/mL) = 1.55 A280 - 0.76 A260 

c (mg/mL) = (A235 - A280)/2.51 

c (mg/mL) = (A224 - A233)/5.01 

c (mg/mL) = A205 [27 + 120 (A280/A205)] 

3. 2. 4   Metoda podle Bradfordové 

Tato metoda vyuţívá barvivo Coomassie Brilliant blue G250, které se váţe  

na proteinové molekuly v kyselém pH dvěma způsoby. Trifenylmethanová skupina  

se váţe na nepolární části proteinu a anion sulfoskupiny na bazické skupiny ve 

vedlejších řetězcích aminokyselin (arginin a lysin). Touto vazbou barviva na proteiny 

dochází k intenzivně modrému zabarvení, které je úměrné mnoţství proteinu. Schéma 

reakce znázorňuje obr. 7 (převzat z http://biochemie.upol.cz/stranky/vyuka/bam/ 

KBCBAMStanoveniproteinu08-09.ppt). Reakce je velmi citlivá u albuminu a řady 

globulárních proteinů. Stanovení je však rušeno řadou interferujících látek (zejména 

detergenty). Metoda je díky své jednoduchosti, rychlosti provedení (cca 5 min)  

a citlivosti široce pouţívána. Jako kalibrační standard se často pouţívá hovězí sérový 

albumin (BSA). Metoda je ve srovnání s Lowryho metodou aţ pětkrát citlivější  

(Káš a kol., 2006).  

 

 

Obrázek 7. Schéma reakce metody dle Bradfordové 
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3. 2. 5   Stanovení celkových proteinů ze sušiny 

Sušením vzorku v sušárně do konstantní váhy při 104 °C aţ 106 °C po dobu několika 

hodin se odstraní voda a těkavé látky. Poté se vzorek zváţí na vahách. Takto zjistíme 

hmotnost proteinu a netěkavých látek jako jsou např. soli. Ty je nutné proto  

před měřením z izoelektrického roztoku odstranit. Výhodou této metody je, ţe k měření 

není potřeba standard. Na druhou stranu je metoda velmi časově náročná (Káš a kol., 

2006). 

3. 2. 6   Fluorescenční stanovení 

Toto stanovení je zaloţeno na reakci primárních aminoskupin v proteinu  

s o-ftalaldehydem. Citlivost metody můţe být ještě zvýšena hydrolýzou proteinů před 

měřením. Měří se při excitační vlnové délce 340 nm a to vţdy pouze jednou, jelikoţ 

ozáření sniţuje intenzitu fluorescence (http://biochemie.upol.cz/stranky/vyuka/bam/ 

KBCBAMStanoveniproteinu08-09.ppt). 
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3. 3   Technecium-99m 

Technecium je nejlehčím prvkem periodické soustavy. Nemá ţádný stabilní izotop, 

všechny jeho nuklidy jsou radioaktivní. Jeho existence byla dokázána v roce 1937, 

kdy jej Italové Carlo Perrier a Emilio G. Segré detekovali ve vzorku molybdenu, který 

byl v cyklotronu vystaven bombardování jádry deuteria. Technecium je zcela 

nefyziologický prvek, který se nevyskytuje běţně v ţivých organismech.  

Ve sloučeninách se vyskytuje převáţně v mocenstvích od Tc
+1

 po Tc
+7

, z nichţ 

nejstálejší jsou sloučeniny Tc
+7

. V přírodě se technecium vyskytuje jen v mimořádně 

stopových mnoţstvích jako produkt radioaktivního rozpadu uranu 
235

U. V současné 

době je známo celkem 35 radioizotopů technecia, z nichţ nejvýznamnější jsou 
97

Tc, 

98
Tc a 

99
Tc. Posledních dvou radioizotopů se vyuţívá v medicíně a biologii. Jedná  

se o beta-zářiče, které se dají vyuţít např. při sledování metabolizmu vybraných 

sloučenin a monitorování kostní tkáně. Tyto dva izotopy není komplikované uměle 

připravit. Vychází se z izotopů molybdenu 
97

Mo a 
98

Mo, které se bombardují neutrony  

v jaderném reaktoru (http://cs.wikipedia.org/wiki/Technecium). 

Technecium 
99m

Tc je metastabilní jaderný izomer 
99

Tc. Jako jakýkoliv jaderný 

izomer je energeticky bohatší oproti odpovídajícímu základnímu stavu jádra a můţe 

uvolnit přebytečnou energii a přejít do základního stavu. Tento přechod můţe být 

zprostředkován emisí vysokoenergetického fotonu – záření gama. Právě pro tuto emisi 

gama záření o energii 140 keV a její snadnou detekci můţe být pouţíván jako “marker“ 

k řadě diagnostických vyšetření. Poločas rozpadu 
99m

Tc je 6,02 hodin, coţ znamená, 

 ţe přes 90 % tohoto metastabilního izomeru je za 24 hodin přeměněno na izomer 
99

Tc. 

Poločas rozpadu 
99m

Tc je výhodný hned z několika důvodů – není příliš krátký na to, 

aby znesnadňoval přípravu radiofarmaka a průběh diagnostické procedury, ale ani příliš 

dlouhý na to, aby vystavoval pacienta dlouhodobé radiaci. Další výhodou tohoto 

jaderného izomeru je to, ţe typ rozpadu izomerním přechodem nezpůsobuje nadměrnou 

radiační zátěţ. Během této přeměny je emitováno pouze záření gama, beta záření není 

během přeměny přítomno. Radionuklid 
99

Tc, který touto přeměnou vzniká, má poločas 

rozpadu 200 tisíc let a proto je moţné ho povaţovat za téměř stabilní. Pro všechny tyto 

výhody 
99m

Tc je dnes přes 90 % všech vyšetření na odděleních nukleární medicíny  

po celém světě prováděno pomocí tohoto radioizotopu (http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Technetium-99m).  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_Perrier&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_G._Segr%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Molybden
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklotron
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deuterium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28prvek%29
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3. 3. 1   Radionuklidový generátor 
99m

Tc 

Generátory technecia 
99m

Tc spadají do farmakoterapeutické skupiny 

radiofarmaceutických přípravků pro diagnostické pouţití. Jedná se obecně o sekundární 

zdroje radionuklidů. Jejich základem je dlouhodobější “mateřský“ radionuklid, který 

jednoduchou rozpadovou řadou poskytuje krátkodobý radionuklid “dceřinný“  

(viz základní přeměnové schéma na obr. 9). Ten je výchozí surovinou pro přípravu 

radiofarmaka. Generátor 
99m

Tc je jedním z nejpouţívanějších generátorů nejen 

v nukleární medicíně. Přehled nejpouţívanějších generátorů a jejich charakteristik  

je uveden v tab. 1 (Lázníček a Komárek, 1998).  

 

 

Obrázek 8. Schéma generátoru technecia 
99m

Tc 

 

Jedná se o jednoduché zařízení, jehoţ obsluha není nikterak komplikovaná. 

Uvnitř generátoru  
99m

Tc je umístěn mateřský radionuklid molybden 
99

Mo, který se beta 

rozpadem s poločasem 67 hodin postupně přeměňuje na dceřiné technecium 
99m

Tc 

s poločasem 6 hodin, které můţeme z generátoru získávat. Mateřský radionuklid je 

navázán na vhodný absorbent a je od okolí odstíněn dostatečně silnou, zpravidla 

olověnou vrstvou, umoţňující bezpečné zacházení s generátorem - viz schéma 

generátoru na obr. 8 (Lázníček a Komárek, 1998).  
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Sorbentem bývá zpravidla oxid hlinitý, který je umístěn v eluční koloně 

generátoru, odkud je pravidelně vymýváno vznikající 
99m

Tc. Na tomto sorbentu probíhá 

chromatografická iontová výměna, slouţící k oddělení vznikajícího technecia 
99m

Tc od 

mateřského radionuklidu.  Mateřský radionuklid 
99

Mo je moţno v zásadě připravit 

dvěma způsoby. První způsob spočívá v ozařování molybdenu 
98

Mo  v reaktoru pomocí 

neutronů. Druhý způsob přípravy spočívá v ozařování uranu 
235

U v reaktoru pomocí 

neutronů, kde kromě 
99

Mo vzniká spousta jiných štěpných produktů. Výhodou této 

metody je moţnost oddělit získaný radionuklid od nosiče, jelikoţ všechny prvky, které 

jsou v této štěpné reakci, jsou odlišné od 
99

Mo. Nevýhodou je velké mnoţství vedlejších 

štěpných produktů a jejich následná likvidace (Lázníček a Komárek, 1998). 

 

Obrázek 9. Základní přeměnové schéma  

 

Struktura všech generátorů technecia 
99m

Tc je velmi podobná. Odlišnosti mohou 

nastat ve způsobu oddělování 
99m

Tc od mateřského 
99

Mo. Nejčastěji se pouţívá  

tzv. chromatografických generátorů, kde probíhá oddělování na chromatografické 

koloně. Kromě této kolony se sorbentem s navázaným mateřský 
99

Mo, která  

je odstíněna olověnou vrstvou s minimální tloušťkou cca 50 mm, má generátor zásobník 

na eluční roztok (zpravidla 0,9% chlorid sodný a 0,005% vodný roztok dusičnanu 

sodného) nebo má pro tento roztok vstup. Vlastní eluát vystupuje z generátoru zpravidla 

jehlou, na kterou se napíchává sterilní a bezpyrogenní lahvička, zpravidla uzavřená 

chlorobutylovou zátkou a hliníkovou objímkou. Na tento výstup pro eluát se mezi 

dvěma elucemi napíchává lahvička s roztokem bakteriostatické látky, která chrání 

sterilitu (http://www.lacomed.cz/images/stories/SPC/ 246.pdf).  
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Tabulka 1. Nejužívanější generátory v nukleární medicíně 

 

 

3. 3. 2   Radiochemická čistota radiofarmak značených 
99m

Tc 

Radiochemické nečistoty jsou chemicky odlišné sloučeniny od produktu, které obsahují 

rovněţ pouţívaný radionuklid. Při stanovení radiochemické čistoty se postupuje tak,  

ţe se oddělují veškeré chemické látky odlišné od poţadovaného produktu a stanovuje  

se podíl aktivity radionuklidu vázaného v této poţadované chemické formě. Nečistoty 

mohou vznikat rozkladem poţadované chemické formy nebo důsledkem vazby  

na nečistoty uţ přítomné ve výchozí látce. Ke stanovení radiochemické čistoty  

se pouţívají různé analytické metody separací. Na pracovištích nukleární medicíny  

to často bývá rychle se vyvíjející se chromatografie na tenkých vrstvách. V případě 

dostupného přístrojového vybavení se vyuţívá i vysoce výkonná kapalinová 

chromatografie. V případě stanovení radiofarmak značených 
99m

Tc se k chromatografii  

na tenkých vrstvách (či na papíře) vyuţívá vyvíjení ve dvou soustavách. Jednak je to 

organická fáze (metanol, aceton…), ve které dochází k oddělení 
99m

Tc ve formě 

nezredukovaného technecistanu, které putuje s čelem rozpouštědla. Ve druhé soustavě 

je vodná fáze, s kterou se naopak pohybují komplex označený techneciem  

a technecistan. Na startu tak zůstává jako nečistota redukované hydrolyzované 

technecium (Lázníček a Komárek, 1998).    
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3. 3. 3   Farmakologické vlastnosti technecia-99m 

Technecistanový iont, který vzniká elucí generátoru, má podobnou biologickou 

distribuci jako ionty jodidové a chloristanové. Má tendenci se hromadit ve více 

prokrvených oblastech nebo v místech, kde je vysoká propustnost cév. Po podání  

se dočasně hromadí ve slinných ţlázách, cévnaté pleteni mozku, ţaludeční mukóze  

a štítné ţláze, odkud se pak nezměněn uvolňuje. Technecistan je selektivně vylučován 

mozkomíšním mokem a po intravenózním podání se rozšiřuje především cévním 

systémem. Z cévního systému se technecistanový iont dostává třemi odlišnými a různě 

rychlými mechanizmy. Nejrychlejší je přechod do intestinální tekutiny v závislosti  

na difúzní rovnováze. Dalším způsobem přechodu je mechanizmus iontové pumpy, 

jehoţ rychlost závisí na koncentraci technecistanu ve tkáních ţláz, hlavně štítné ţlázy, 

slinné ţlázy a ţaludku, které tímto mechanizmem disponují. Nejpomalejším způsobem 

odstraňování technecistanu z cévního systému je glomerulární filtrací ledvin, která 

závisí na stupni močové exkrece. Plazmatická clearance má poločas přibliţně 3 hodiny. 

Během prvních 24 hodin po podání se technecistan vylučuje hlavně močí (asi 25 %), 

stolicí během následujících 48 hodin. Přibliţně 50 % podané aktivity se vyloučí během 

prvních 50 hodin. V diagnostice se často vyuţívá blokace selektivního vychytávání 

technecistanu do ţláz. V tomto případě pak vylučování probíhá obdobně, ale ledvinová 

clearance je zvýšená. Při podání technecistanu společně s látkami zajišťujícími vstup  

do erytrocytů, vychytává se červenými krvinkami aţ 95% podané aktivity. Uvolňování 

technecia z erytrocytů je minimální a jeho clearance je velmi pomalá. V běţně 

podávaných diagnostických dávkách nebyly u technecistanu zjištěny ţádné 

farmakodynamické účinky (http://www.lacomed.cz/ images/stories/SPC/246.pdf). 

3. 3. 4   Klinické využití technecia-99m 

Radiofarmaka, která obsahují metastabilní nuklid technecia 
99m

Tc, nacházejí čím dál 

větší uplatnění v nukleární medicíně při scintigrafickém a emisním tomografickém 

zobrazování, morfologickém popisu a testování funkčnosti orgánů. V závislosti  

na cílovém orgánu vyšetření, poţadovaných fyzikálně-chemických a farmakologických 

vlastnostech, formě podání a mnoha jiných poţadavcích, je moţné připravit různé typy 

preparátů značených 
99m

Tc. Příprava všech radiofarmak musí být v souladu jak  

s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s poţadavky  

na kvalitu individuálně vyráběných léčivých přípravků (IVLP). Také je nutné dodrţovat 
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zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka. Základní typy těchto 

sloučenin, jejich zástupce a příklady jejich vyuţití dle Květiny a kol. (1981) uvádí  

tab. 2. V této kapitole je pojednáno o vybraných typech radiofarmak, především  

o vyuţití samotného technecistanu 
99m

Tc. Je zde také zmíněno značení erytrocytů 

techneciem 
99m

Tc, přínos tohoto značení na zobrazení krevního oběhu a detekci 

krvácení. V neposlední řadě je v této kapitole přiblíţena velká skupina komplexních 

sloučenin 
99m

Tc.  

 

Tabulka 2. Základní typy sloučenin 
99m

Tc a jejich diagnostické použití 

 

 

 

 

 

Typ sloučeniny Sloučenina Diagnostické použití 

Roztoky 

(ionty, komplexy…) 

Technecistan Scan mozku, štítné ţlázy 

Glukonát 

Mannonát 
Scan ledvin 

Polyfosfát 

Difosfonát 
Scan kostí a skeletu 

Kys. dimerkaptojantarová 
Scan jater, ledvin, nádorů 

měkkých tkání 

Sérový albumin Stanovení krevního volumu 

Koloidy 
Sirný koloid 

SnOH4 

Scan jater, sleziny, kostní 

dřeně 

Makroagregáty 
Albuminové mikrosféry 

Dextranové částice 
Scan plic 

Krevní částice Erytrocyty 
Diagnostika sleziny, 

okultního krvácení 
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3. 3. 4. 1   Využití samotného technecistanu 
99m

Tc 

Technecistan 
99m

Tc sodný jako produkt eluce generátoru technecia 
99m

Tc můţe být sám 

o sobě jako diagnostická pomůcka pouţit k následujícím vyšetřením  

(dle http://www.lacomed.cz/images/stories/SPC/246.pdf): 

 Scintigrafie štítné žlázy 

Měřením vychytávání 
99m

TcO4
-
 štítnou ţlázou můţeme tímto vyšetřením získat 

informace o velikosti, uloţení a nodóznosti štítné ţlázy a posoudit tak její funkci, 

případně diagnostikovat její onemocnění. Pouţívá se aktivity 18,5-80 MBq a zobrazení  

se provádí po 20 minutách od intravenózní aplikace radiofarmaka. 

 Scintigrafie slinných žláz 

Toto vyšetření pomáhá posoudit funkci a průchodnost kanálků slinných ţláz. 

Doporučená aktivita pro vyšetření je 40 MBq a zobrazení se provádí ihned  

po intravenózní injekci v pravidelných intervalech do 15 minut. 

 Scintigrafický průkaz a lokalizace ektopické žaludeční mukózy 

Přítomnost ektopické ţaludeční mukózy můţe být u jedinců s Meckelovým divertiklem 

příčinnou akutního krvácení do GIT a silných bolestí břicha. Při jejím průkazu  

se pouţívá aktivity 300-400 MBq a zobrazení se provádí ihned po intravenózní aplikaci 

aţ do doby 30 minut. Patologické loţisko deponuje více radioaktivity neţ okolní tkáň 

(http://www.kcsolid.cz/zdravotnictvi/klinicka_kapitola/git/git-7/git-7-text.htm). 

 Scintigrafie mozku 

Scintigrafií mozku je moţné zjistit poruchy hematoencefalické bariéry, které mohou být 

zapříčiněny nádorem, infarktem, hemoragií či edémem. Tohoto vyšetření se pouţívá 

pouze v případě, ţe nejsou k dispozici ţádné jiné metody. Vyuţívá se aktivity  

370-800 MBq a ihned během první minuty po intravenózním podání se provádějí 

rychlá, po sobě jdoucí zobrazení. Aby nedocházelo během tohoto vyšetření k 

nespecifickému vychytávání technecia, měla by se blokovat štítná ţláza a cévnatá 

pleteň. 
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 Scintigrafie slzných kanálků 

Tato diagnostická metoda se provádí po vkapání sterilního roztoku technecistanu 
99m

Tc 

do oka. Slouţí k posouzení průchodnosti slzných kanálků. Uţívá se aktivity 2-4 MBq  

do kaţdého oka. Následuje dynamické zobrazení do 2 minut a následné statické 

zobrazování v intervalech do 20 min. 

3. 3. 4. 2   Radiofarmaka obsahující erytrocyty značené techneciem-99m 

Radiofarmaceutické přípravky, jejichţ součástí jsou techneciem 
99m

Tc značené 

erytrocyty, je nutné nejprve připravit značením erytrocytů techneciem 
99m

Tc. Toto 

značení se provádí dnes často za pomoci předpřipravených kitů, které obsahují všechny 

nezbytnosti nutné ke značení. Značení je moţné dvojího typu – in vivo nebo in vitro.  

Při značení erytrocytů techneciem 
99m

Tc in vitro se začíná přidáním nesráţlivé krve 

pacienta ke chloridu cínatému. Část cínatých iontů prochází difúzí membránou 

erytrocytu a hromadí se intracelulárně. Následně se přidává do reakční směsi chlornan 

sodný, který způsobí oxidaci cínatých iontů lokalizovaných extracelulárně. Chlornan 

neprochází membránou erytrocytu, a proto je tento proces oxidace selektivní pouze  

pro přebytečné extracelulární cínaté ionty. Poslední krok, který předchází vlastnímu 

značení, spočívá v přidání kyseliny citronové, citronanu sodného a glukosového 

roztoku. Tím se vyváţí zbylé cínaté ionty, usnadnění se jejich oxidace chlornanem  

a dochází téţ k redukci nadbytečného mnoţství chlornanu. K vlastnímu označení 

erytrocytů v reakční lahvičce dochází po přidání roztoku technecistanu. Technecistan 

prochází membránou krvinek a je intracelulárně redukován přítomnými cínatými ionty. 

Takto zredukované technecium jiţ zpětně přes membránu neprochází a zůstává uvnitř 

erytrocytu. Značení krvinek je plně ukončeno do 20 minut po přidání technecistanu  

do reakční nádobky a jeho účinnost je minimálně 95 % (http://www.kcsolid.cz/ 

info/katalog_kity/vypis-kity.php?drn=4350&pripravek=UltraTag%C2%A0RBC).   

Označené erytrocyty mohou být aplikovány zpět pacientovi a pouţity k následujícím 

vyšetření (http://www.lacomed.cz/images/stories/ SPC/246.pdf):  

 Scintigrafie srdce a cév 

Tohoto zobrazení se vyuţívá k zobrazení prokrvení orgánů a odhalování cévních 

abnormalit. Na základě této detekce je moţné zobrazit srdeční fáze a hodnotit 

komorovou ejekční frakci a pohyblivost srdeční stěny. Pouţívá se aktivity  
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740 - 925 MBq a provádí se dynamické zobrazení první minutu po podání značených 

erytrocytů a následně pravidelně aţ do 30 minut od podání.  

 Diagnostika a lokalizace okultního krvácení v gastrointestinálním traktu 

Při tomto diagnostickém výkonu se postupuje obdobně jako u scintigrafie srdce a cév. 

Pouţívá se obdobné aktivity a následně se provádí dynamická scintigrafie v intervalech 

do 24 hodin. 

3. 3. 4. 3   Komplexní sloučeniny značené techneciem-99m 

Většina v dnešní době uţívaných radiofarmak značených 
99m

Tc patří mezi komplexní 

sloučeniny. Rovněţ vývoj nových radiofarmak je v současné době soustředěn nejvíce  

na komplexní sloučeniny, jejichţ ligandy mohou být vybírány cíleně s ohledem  

na poţadovanou stabilitu, lipofilitu, náboj a strukturu radiofarmak. Při přípravě 

komplexních sloučenin je nezbytné redukovat technecistanový iont eluovaný 

z generátoru do niţších valenčních stavů (viz kap. 3.4.1) nejčastěji pomocí přídavku 

chloridu cínatého. Pak je moţné k redukovanému techneciu přidat poţadovaný ligand 

za vzniku značené komplexní sloučeniny. Příprava preparátů určených 

k diagnostickému pouţití probíhá zpravidla za sterilních podmínek a vznikající 

komplexní sloučeniny vzniká více neţ 90 %, aby ji nebylo nutné přečišťovat (Květina  

a kol., 1981).   

Nejčastější uplatnění při diagnostice nacházejí dnes farmaka na bázi fosfátů, 

methoxiiyisobutylisonitrilu (MIBI) a hexamethylpropylenaminoximu (HMPAO). 

Budoucnost dalšího výzkumu radiofarmak značených 
99m

Tc lze spatřovat  

ve vyuţití monoklonálních protilátek, jejich fragmentů, proteinů a peptidů (Kohlíčková 

a kol., 1998). Přehled diagnosticky nejuţívanější komplexních sloučenin značených 

techneciem 
99m

Tc dle Kohlíčkové a kol. (1998) uvádí obr. 10. 
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Obrázek 10. Přehled nejužívanějších komplexních sloučenin značených 
99m

Tc 
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3. 4   Možnosti diagnostického značení proteinů pomocí radionuklidů 

V dnešní době se provádí značení proteinů za diagnostickými či experimentálními účely 

nejčastěji pomocí 
99m

Tc a radioizotopů jódu. 

3. 4. 1   Značení proteinů pomocí 
99m

Tc 

Technecium se ve svém nejstabilnějším sedmimocném valenčním stavu, ve kterém  

je získáván z generátoru, váţe jen na velmi málo látek a můţe být proto v praxi pouţito 

jen omezeně. Na druhou stranu v niţších valenčních stavech můţe vytvářet řadu 

komplexů nejen s proteiny, ale i s jinými organickými látkami. Proto má pro praktické 

vyuţití technecia velký význam jeho redukce do niţších valenčních stavů, především 

stupně 4
+
, který je rovněţ poměrně stabilní. Pro tuto redukci je moţné pouţít řady 

činidel (např. thiokyanát, síran ţeleznatý, chlorid chromitý, chlorid cínatý aj.).  

Pro průběh redukce pomocí těchto činidel je většinou nutná přítomnost nízkého pH 

v reakční směsi. Nízké pH můţe znemoţňovat vazbu na organické látky a tvorbu 

komplexů. Proto se velmi často dává přednost chloridu cínatému, jelikoţ redukce tímto 

činidlem probíhá i při středních hodnotách pH (Květina a kol., 1981). Souhrnnou reakci 

redukce technecistanu chloridem cínatým při kyselém pH, popisuje následující rovnice 

(Sampson, 1999): 

 

Z rovnice je vidět, ţe reakcí vzniká čtyřmocné  Tc
4+

, které můţe následně 

reagovat s konkrétním ligandem za vzniku poţadovaného radiofarmaka. Čtyřmocné 

technecium můţe ovšem dimerizovat a postupně přecházet na koloidní technecium, 

které bývá společně s nezredukovaným technecistanem velmi častou nečistotou  

u radiofarmak značených 
99m

Tc (Lázníček a Komárek, 1998). 

Nejpouţívanější bílkovinou značenou techneciem 
99m

Tc je 
99m

Tc-HSA. Největší 

význam má tato sloučenina pro skenování placenty, srdce a cisternografii (Eckelman  

a kol., 1971). Modifikací zavedením merkaptoskupin do molekuly HSA se docílí 

přípravy stabilního a prakticky vyuţitelného 
99m

Tc-merkaptoalbuminu s dlouhou retencí 

v cévním systému, který by mohl nahradit 
99m

Tc-RBC (červené krvinky značené 

techneciem). Při přípravě se postupuje tak, ţe je HSA inkubován s N-sukcinimidyl-S-
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acetylthioacetátem (SATA) nebo s N-sukcinimidyl-2,3-(di-S-acetylthio)propionátem 

(SATP). K přečištění se pouţívá stejně jako u běţného 
99m

Tc-albuminu gelová 

permeační chromatografie. V následujícím kroku se merkapto skupiny odblokují 

inkubací při alkalickém pH nebo reakcí s hydroxylaminem. Výhodou je, ţe stabilita 

takto vzniklého 
99m

Tc-merkaptoacetylalbuminu či 
99m

Tc-dimerkapto-propionylalbuminu 

a jejich retence v plazmě je, jak ukazují výsledky studií, významně vyšší neţ stabilita 

konvenčních přípravků s
 99m

Tc-HSA a srovnatelná s retenci 
99m

Tc-RBC (Kohlíčková  

a kol., 1998). 

Z analogů 
99m

Tc-HSA stojí za zmínku sloučenina 
99m

Tc-diethylentriamin- 

pentaoctová kyselina-HSA (
99m

Tc-HSA-D). Tento analog byl vyvinut jako nové 

radiofarmakum pro screening krevního řečiště a srdečního objemu. Bylo provedeno 

mnoho srovnávacích studií mezi 
99m

Tc-HSA a 
99m

Tc-HSA-D a z výsledků vyplývá,  

ţe zobrazení pomocí 
99m

Tc-HSA-D je mnohem přínosnější, snímky jsou kvalitnější a 

nezhoršují se rapidně s časem jako snímky s 
99m

Tc-HSA (Mabuchi a kol., 1988). 

Význam má rovněţ studium techneciem 
99m

Tc značených chemotaktických 

peptidů, především z hlediska jejich působení jako přenašečů pro zobrazování infekce  

a zánětu. Provedené studie ukazovaly vysoký záchyt v místě infekce brzy  

po intravenózní aplikaci, pravděpodobně kvůli specifickým vazbám na receptory 

lokálně přítomných leukocytů. Bylo zjištěno, ţe chemotaktické peptidy se vzhledem  

k vysokému fyziologickému záchytu v orgánech nehodí pro detekci chronických 

zánětlivých onemocnění sleziny, ledvin či střev. Proto se výzkum ubírá směrem detekce 

akutní infekce a zánětu. Problémem stále zůstává vysoká biologická aktivita 

chemotaktických peptidů, kterou bude nezbytné pro klinickou praxi odstranit. Stále tak 

nelze garantovat bezpečnou aplikaci na lidech, a proto se výzkum začíná zajímat  

o vývoj antagonistů chemotaktických peptidů a biologicky méně aktivních agonistů  

s podobnými vlastnostmi (Kohlíčková a kol., 1998). 

3. 4. 2   Značení proteinů pomocí radioizotopů jódu 

Radioizotopy jódu jsem po techneciu-99m nejvýznamnějšími markery radiofarmak. 

Přibliţně 10-15 % všech radiofarmak, která se připravují na odděleních nukleární 

medicíny, je značeno některým z radioizotopů jódu. Největší význam má radioizotop 

123
I, který je vhodný pro diagnostické metody in vivo. Je to čistý gama zářič s energií 

fotonů 160 keV a má rovněţ poměrně krátký poločas 13 hodin. Radioizotop jódu 
125

I  
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je nejpouţívanějším radionuklidem ve vyšetřovacích metodách in vitro. Jeho poločas 

rozpadu je 60 dní. 
131

I patří k nejvíce uţívaným izotopům jódu v klinické praxi, zejména 

pak v radioterapii. Je to smíšený gama a beta zářič, energie fotonů gama je 360 keV  

a jeho poločas je 8 dní (http://old.lf3.cuni.cz/ nuklearnimedicina/scriptai.htm).  

V 70. letech měl velký význam pro cisternografii (diagnostiku mozkomíšní 

tekutiny) HSA značený právě 
131

I . Nízké fotonové vyzařování a vysoká incidence 

výskytu neţádoucích reakcí (aţ u 40 % pacientů) po jeho podání způsobených distribucí 

131
I-HSA vedly ke hledání vhodnějších látek (Goodwin a kol., 1975). 

Radiojodací můţe být značeno mnoho rozdílných látek. Ty se pak mohou pouţít 

k řadě diagnostických vyšetření či experimentů (studium receptorového agonizmu  

a antagonizmu, kvantitativní stanovení fyziologicky aktivních molekul ve tkáních  

či tělních tekutinách atd.). V těchto studiích je nezbytné měřit velmi nízké koncentrace  

a je tak nezbytné připravovat značené molekuly o vysoce specifické radioaktivitě. 

Obzvlášť to platí v případě radiojodačního značení proteinů. Byla vyvinuta řada metod 

značení proteinů radioizotopy jódu. Liší se mimo jiné oxidační látkou, která převádí jód 

do jedno- nebo dvoumocného valenčního stavu. Tyto oxidační činidla se substitucí 

začleňují do určitých strukturálních reziduí proteinu (převáţně do aminokyselin 

tyrosinu, histidinu či tryptofanu). Důleţité je, ţe reakční podmínky by měli vést 

k začlenění jednoho radioaktivního atomu jódu do jedné molekuly proteinu. Vyšší 

inkorporace jódu můţe vést k ovlivnění biologické aktivity a vyvolání vzniku protilátek 

vůči značenému proteinu (Bailey, 2002).   

K aktivaci radioaktivního jódu se pouţívá řady metod. Mezi pouţívané metody 

patří pouţití chloraminu-T. Této metody se často uţívá u značení protilátek. Jedná  

se o velmi jednoduchou metodu, při které však mohou vzhledem k silnému oxidačnímu 

efektu chloraminu některé proteiny denaturovat. Proto se u značení proteinů pomocí 

radioaktivních izotopů jódu volí raději šetrnější metody, jako uţití laktoperoxidázy, 

enzymu, který aktivuje jód v přítomnosti malého mnoţství peroxidu vodíku. Další 

uţívanou šetrnou metodou značení proteinů je pouţití elektrolýzy směsi radioaktivního 

jódu se značenou látkou, při které se velmi šetrně tvoří reaktivní jód (Palmer, 1999). 

Studie ukazují, ţe radiojodizace vede ke změnám v chromatografickém chování 

proteinů, způsobuje oxidaci sulfhydrylových skupin, které mohou mít vliv na odlišné 

chování při elektroforéze. Toto značení také vykazuje po určité době zvyšující  
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se hodnotu radioaktivního jódu i přes důkladné výchozí přečištění. Pro tyto vlastnosti  

je HSA značený radioaktivním jódem nevhodný k provádění studií (Crandall a kol., 

1981).  

3. 4. 3   Další možnosti značení proteinů 

Další moţností značení proteinů je např. pomocí india 
111

In. 
111

In se rozpadá 

elektronovým záchytem s poločasem 67,5 hod, který poskytuje optimální skenovací čas 

mezi 48 – 72 hod. Vyzařuje 2 typy gamma záření o energii 173 keV a 247 keV, které 

jsou velmi vhodné pro detekci. Vyuţívá se např. k cisternografii v komplexu 

s transferinem. 
111

In-Transferrin poskytuje v porovnání s 
131

I-HSA lepší detekční 

výsledky (Goodwin a kol., 1975). 

V důsledku nevýhod, které poskytují komplexní sloučeniny s radioizotopy jódu, 

jako jsou dejodizace jak in vivo, tak in vitro, tak vysoká radiační dávka do celého těla  

a hlavně do štítné ţlázy, byl vyvinut ke značení proteinů 
77

Br, který má poločas rozpadu 

56 hodin a je stálejší neţ jodované sloučeniny. Rozpadá se z 99 % elektronovým 

záchytem a z 1 % pozitronovým zářením. Výhodou je, ţe se sám o sobě nehromadí  

ve štítné ţláze jako radioizotopy jódu. Příprava sloučenin bromací probíhá různými 

metodami jako např. reakcí plynného Br2 s vysušeným proteinem, reakcí Br2 v roztoku 

CCl4 nebo reakcí tekutého Br2 v přítomnosti kyseliny octové. V přípravě se také 

vyuţívá halogenujících enzymů, které mají výhodu v šetrném způsobu přípravy stejně 

jako uţití laktoperoxidázy u přípravy sloučenin s radioizotopy jódu  

(Knight a kol., 1975). 
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4   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4. 1   Materiál a pomůcky 

K experimentům prováděným v rámci této práce byl pouţit biologický materiál, 

chemikálie, přístrojové vybavení a laboratorní pomůcky Oddělení radiofarmak Katedry 

farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. 

 4. 1. 1   Biologický materiál 

 Izolované nativní potkaní ledvinné buňky (připraveno spolupracovníky) 

4. 1. 2   Chemikálie 

 Hovězí albumin - Albumin bovine, Fraction V, batch No. 114K2386  

(Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, SRN)  

 Sephadex G-50 a G-200 (Pharmacia, Uppsala, Švédsko) 

 Kit na stanovení bílkovin - BCA Protein Assay Kit (Pierce, USA) 

 SnCl2 (Lachema, Brno, ČR) 

 HCl konc. (Penta, ČR) 

 Fyziologický roztok (připravený v laboratoři) 

 Superčistá voda (dostupná na pracovišti) 

 Destilovaná voda (dostupná na pracovišti) 

4. 1. 3   Přístrojové vybavení 

 Generátor 
99m

Tc DRYTEC (GE Healthcare, USA) 

 Spektrofotometr Spekol 11 (Carl Zeiss, Jena, SRN) 

 TLC radioanalyzátor Rita Star-Analyser (Raytest, Straubenhardt, SRN)  

 Laboratorní třepačka KS-15 Control EB, s inkubačním nástavcem TH 15 

(Johanna Otto GmbH, Hechingen, SRN)  

 Gama-spektrometr 1480 Wizard
TM 

3´´ (Wallac, Turku, Finsko) 

 pH metr Orion 3 Star (Thermo, Beverly, USA) 
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 Elektromagnetická míchačka MM7 (Lavat, Chotutice, ČR) 

 Analytické váhy (Sartorius, Gottingen, SRN) 

 Měřič radioaktivity Bqmetr 4 (BQM, ČR) 

4. 1. 4   Laboratorní pomůcky 

 Skleněná kolona na gelovou permeační chromatografii (délka 25 cm, průměr  

1 cm) 

 Skleněné vyvíjecí komory pro vzestupnou papírovou chromatografii 
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4. 2   Pracovní postup 

4. 2. 1   Měření koncentrace albuminu ve vzorku 

4. 2. 1. 1   Příprava standardů 

1. Bylo připraveno 50 ml roztoku BSA o koncentraci 2 mg/ml naváţením 100 mg 

BSA a přidáním 50 ml fyziologického roztoku.  

2. Z tohoto roztoku byla připravena řada zředěných standardů (A – F) dle obr. 11.  

 

První sloupec na obr. 11 uvádí označení standardu a zkumavky. Druhý sloupec 

představuje mnoţství rozpouštědla (v našem případě šlo o fyziologický roztok).  

Ve třetím sloupci je uvedeno mnoţství a zdroj BSA. V posledním sloupci je uvedena 

přesná koncentrace kaţdého standardu. Od kaţdého standardu byla pro přesnost 

kalibrace zhotovena trojice vzorků. 

 

 

Obr. 11. Postup přípravy standardů 

 

4. 2. 1. 2   Příprava BCA reakčního činidla 

Reakční činidlo bylo připraveno v čase potřeby smícháním 150 ml reakčního činidla A 

s 3 ml reakčního činidla B.  
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4. 2. 1. 3   Příprava vzorků 

1. Nejprve byl připraven zásobní roztok BSA o koncentraci 250 mg/ml naváţením 

5,00 g BSA na analytických vahách a přidáním 20 ml fyziologického roztoku. 

Po rozpuštění a důkladném promíchání roztoku na elektromagnetické míchačce 

byl zásobní roztok uloţen do lednice. 

2. 100 µl tohoto roztoku bylo naneseno na kolonu naplněnou sloupcem 

hydratovaného Sephadexu G-50 do výšky 20 cm. 

3. Byl stanoven počet kapek eluátu vytékajícího z kolony, který odpovídal objemu 

1 ml.  

4. Gelovou permeační chromatografií bylo jímáno 40 frakcí, kaţdá o stejném 

objemu 1 ml (počet kapek byl u kaţdé jímané frakce stejný).  

5. Mimo těchto 40 frakcí byly odměřeny 2 vzorky s 1,0 ml připraveného albuminu 

o koncentraci 250 mg/ml. Tyto vzorky nebyly na kolonu naneseny, ale byly 

pouţity při vlastním stanovení jako kontrola. 

4. 2. 1. 4   Vlastní stanovení  

Schéma stanovení od přípravy reakčního činidla po měření absorbance znázorňuje  

obr. 12.  

1. K 0,1 ml kaţdého vzorku a standardu byly přidány do zkumavky 2,0 ml 

reakčního činidla. 

2. Vzorky se standardy byly důkladně promíchány. 

3. Vzorky se standardy byly inkubovány 30 min při teplotě 37 ºC.  

4. Po skončení inkubace byly všechny zkumavky ponechány 10 min při laboratorní 

teplotě.  

5. Spektrofotometrem byla změřena absorbance všech vzorků při 562 nm.  

Jako vzorek s nulovou absorbancí byla pouţita destilovaná voda.  

 



 

44 

 

 

Obr. 12. Schéma postupu stanovení 

 

4. 2. 2   Značení albuminu techneciem-99m 

4. 2. 2. 1   Stanovení chromatografického profilu samotného 
99m

Tc-technecistanu 

1. Z generátoru technecia bylo jímáno 10 ml technecistanu sodného do sterilní 

lahvičky. Elučním činidlem bylo 10 ml fyziologického roztoku. 

2. Byla změřena radioaktivita eluátu. 

3. Na chromatografickou kolonu naplněnou do výšky 20 cm gelem Sephadexu  

G-50 bylo naneseno 10 µl eluátu. 

4. Kolona byla promývána elučním činidlem a postupně bylo jímáno do zkumavek 

40 frakcí eluátu o objemu 1 ml. Jako eluční činidlo byl pouţit fyziologický 

roztok. 

5. Byla změřena radioaktivita všech získaných frakcí na γ-spektrometru.  

6. Do komory pro papírovou chromatografii byl nalit fyziologický roztok tak,  

aby hladina roztoku byla asi 1 cm od dna. Stejným postupem byla připravena 

druhá komora za pouţití roztoku 85% metanolu jako mobilní fáze. Obě komory 

byly poté přiklopeny sklem a byly připraveny cca 20 min před vlastním 

vyvíjením. 

7. Na 2 prouţky chromatografického papíru o rozměrech 1,5×15 cm bylo naneseno 

po 10 µl technecistanu sodného jímaného z generátoru. 

8. Na další 2 prouţky bylo naneseno po 1 µl roztoku z frakce s nejvyšší 

radioaktivitou (frakce č.28) získané gelovou chromatografií. 

9. Po zaschnutí byly prouţky vyvíjeny v připravených chromatografických 

komorách tak, aby v obou komorách byl vţdy jeden prouţek od kaţdého vzorku. 
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10. Jakmile dosáhla hladina mobilní fáze čela (čelo bylo ve vzdálenosti 10 cm  

od startu), bylo vyvíjení ukončeno a prouţky byly vysušeny. 

11. Bylo změřeno rozloţení radioaktivity na chromatogramech pomocí  

TLC-radioanalyzátoru. 

4. 2. 2. 2   Příprava albuminu značeného techneciem 
99m

Tc 

Ve snaze optimalizovat postup značení tak, aby vedlo rychle a spolehlivě ke kvalitnímu 

a stabilnímu produktu, byl pracovní postup značení častokrát změněn. Pro srovnání  

je uveden výchozí postup a optimalizovaný finální postup. 

Před kaţdým značením bylo do sterilní lahvičky z generátoru eluováno 10 ml 

roztoku technecistanu sodného pomocí 10 ml fyziologického roztoku, který slouţil jako 

eluční činidlo. Následně byla vţdy změřena radioaktivita celého eluátu.  

 Výchozí postup 

1. Do mikrozkumavky s magnetickým míchadélkem byl mikropipetou odměřen  

1,0 ml připraveného zásobního roztoku albuminu o koncentraci 250 mg/ml  

(viz kap. 4.2.1.3 bod 1.). 

2. Mikrozkumavka byla umístěna na elektromagnetickou míchačku a roztok byl 

během přípravy neustále míchán. 

3. Byl připraven zásobní roztok SnCl2.2H2O o koncentraci 20 mg/ml rozpuštěním 

500 mg SnCl2.2H2O v 25 ml koncentrované HCl. Tento zásobní roztok byl poté 

naředěn 10× destilovanou vodou na koncentraci 2 mg/ml. K roztoku albuminu 

bylo přidáno 500 µl takto naředěného roztoku SnCl2.2H2O. 

4. Ke směsi byl přidán 1 ml čerstvě eluovaného roztoku technecistanu. 

5. Roztok byl míchán po dobu jedné minuty. 

6. Indikačním papírkem bylo stanoveno pH a v případě potřeby upraveno roztokem 

1 M NaOH na přibliţnou hodnotu pH = 6. 

7. Na chromatografickou kolonu naplněnou do výšky 20 cm gelem Sephadexu  

G-50 bylo naneseno 100 µl takto připraveného označeného albuminu. 

8. Kolona byla promývána elučním roztokem a do zkumavek bylo jímáno  

40 frakcí, kaţdá o objemu 1 ml. Jako eluent byl pouţit fyziologický roztok. 
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9. Byla změřena radioaktivita všech frakcí na γ-spektrometru.  

10. Do komory pro papírovou chromatografii byl nalit fyziologický roztok tak, aby 

hladina roztoku byla asi 1 cm od dna. Stejným postupem byla připravena druhá 

komora za pouţití roztoku 85% metanolu jako mobilní fáze. Obě komory byly 

poté přiklopeny sklem a byly připraveny cca 20 min před vlastním vyvíjením. 

11. Na 2 prouţky chromatografického papíru o rozměrech 1,5×15 cm (bylo 

naneseno přibliţně po 1 µl roztoku frakce, která vykazovala největší 

radioaktivitu a byla umístěna mezi prvními 12 frakcemi (poloha albuminu). 

Vzorek byl nanášen tak, aby skvrna nebyla v průměru nikdy větší neţ 1 cm. 

12. Po zaschnutí byl kaţdý prouţek vyvíjen v jedné připravené chromatografické 

komoře.  

13. Jakmile dosáhla hladina mobilní fáze čela (čelo bylo ve vzdálenosti 10 cm  

od startu), bylo vyvíjení ukončeno a prouţky byly vysušeny pod lampou. 

14. Bylo změřeno rozloţení radioaktivity na chromatogramech pomocí  

TLC-radioanalyzátoru. 

 Optimalizovaný finální postup 

Finální postup zahrnuje úpravu pH reakčního roztoku úpravou finální koncentrace  

a mnoţství přidávaného roztoku SnCl2.2H2O. Dále tento postup zahrnuje ředění 

zásobního roztoku SnCl2.2H2O těsně před vlastním pouţitím pomocí superčisté vody 

pročištěné dusíkem.  

1. Byl stanoven poměr koncentrované HCl a roztoku albuminu o koncentraci  

250 mg/ml při kterém je v reakční nádobce pH mezi 2 a 2,5.  

2. Byl připraven zásobní roztok SnCl2.2H2O o koncentraci 40 mg/ml rozpuštěním 

500 mg SnCl2.2H2O v 12,5 ml koncentrované HCl. Tento zásobní roztok byl 

poté uloţen při teplotě -15°C. Těsně před pouţitím byl tento roztok naředěn 10× 

superčistou vodou přečištěnou dusíkem na koncentraci 4 mg/ml. 

3. Následující postup je totoţný s výchozím postupem uvedeným v bodech 1. a 2. 

4. K roztoku albuminu bylo přidáno 250 µl čerstvě naředěného roztoku 

SnCl2.2H2O (viz bod 2.). 
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5. Následující postup je totoţný s výchozím postupem uvedeným v bodech 4. 

 aţ 14. 

4. 2. 2. 3   Stabilitní studie 
99m

Tc-albuminu 

Stabilitní studie byla provedena ihned po přípravě 
99m

Tc-albuminu  

dle optimalizovaného finálního postupu (viz kap. 4.2.2.2). Byla sledována 

radiochemická čistota v čase 0, 1, 3, 6, 12 a 24 hod. 

1. Po přípravě 
99m

Tc-albuminu byla mikrozkumavka opatřena víčkem a umístěna 

do inkubátoru temperovaného na teplotu 37°C. 

2. V čase 1, 3, 6, 12 a 24 hod bylo na prouţek chromatografického papíru naneseno 

určité mnoţství inkubovaného 
99m

Tc-albuminu (v čase 1 hod 1 µl vzorku, v čase 

3 hod 3 µl, v čase 6 hod 5 µl, v čase 12 hod 10 µl a v čase 24 hod 20 µl). Vzorek 

byl nanášen tak, aby skvrna nebyla v průměru nikdy větší neţ 1 cm. 

3. Postup vyvíjení a detekce je stejný jako u výchozího postupu přípravy  

99m
Tc-albuminu (viz kap. 4.2.2.2 body 12. aţ 14.). 

 

4. 2. 3   Sledování akumulace 
99m

Tc-albuminu v ledvinných buňkách 

4. 2. 3. 1   Příprava buněčného materiálu – izolovaných potkaních ledvinných buněk 

(příprava byla provedena Doc. PharmDr. Františkem Trejtnarem, CSc. a paní 

laborantkou 

I. Filipovou z Katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Univerzity 

Karlovy)  

1. Aparatura byla naplněna roztoky Hanks I, Hanks II a kolagenózou a byla 

temperována. 

2. Z potkana byly vypreparovány ledviny a po opláchnutí teplým fyziologickým 

roztokem byly umístěny do připravené aparatury. 

3. Po rozvolnění kolagenního pletiva ledvinných buněk byly buňky přeneseny  

do kádinky s 50 ml Krebs-Henseleitova pufru obsahujícího albumin  

a kolagenázu. 
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4.  V tomto pufru bylo provedeno úplné rozvolnění ledvinné tkáně za pomoci 

pinzety a elektromagnetické míchačky. 

5. Získaná suspenze ledvinných buněk byla přefiltrovaná přes gázu a silonové síto.  

 

Podrobný popis přípravy aparatury pro separaci ledvinných buněk, preparace potkana, 

separace ledvinné tkáně a izolace buněk uvádí rigorózní práce (Vaňková M., 2007). 

4. 2. 3. 2   Vlastní akumulační studie 

(akumulační studie byla provedena ve spolupráci s Doc. PharmDr. Františkem 

Trejtnarem, CSc. a s paní laborantkou I. Filipovou z Katedry farmakologie a toxikologie 

Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy)  

Akumulace byla sledována v časových intervalech 5, 15 a 30 min při inkubaci 

37°C a dále po inkubaci 30 min při teplotách 2°C a 37°C. Ke studii byl pouţit albumin 

označený techneciem 
99m

Tc dle finálního postupu uvedeného v kapitole 4.2.2.2. 

Albumin byl označen těsně před provedením akumulační studie. Koncentrace 

označeného albuminu v roztoku byla 111 mg/ml. 

1. Suspenze buněk byla naředěna Krebs-Henseleitovým pufrem tak, aby bylo  

v 1 ml suspenze přibliţně 1 milion buněk. 

2. Do reakčních zkumavek bylo napipetováno po 1 ml suspenze buněk. 

3. V závislosti na teplotě, při které experiment probíhal, byly buňky buď 5 min 

temperovány v inkubátoru při 37°C na inkubační teplotu nebo byly na 5 min 

ponořeny do ledové lázně pro temperaci na teplotu 2°C. 

4. Do reakčních zkumavek bylo přidáno po 10 µl roztoku značeného  

99m
Tc-albuminu o koncentraci 50 mg/ml. 

5. Zkumavky byly inkubovány za poţadovaných podmínek – část z nich byla 

inkubována 30 min při teplotě 37°C, část z nich 30 min v ledové lázni při teplotě 

2°C. Část buněk byla inkubována při teplotě 37°C po dobu 5, 15 a 30 min  

pro časovou akumulační studii. 

6. Pro kontrolu bylo k části zkumavek se suspenzí ledvinných buněk přidáno 10 µl 

roztoku 10× zředěného 
99m

Tc-albuminu, který byl naředěn z připraveného 
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označeného albuminu o koncentraci 50 mg/ml destilovanou vodou. Tato část 

zkumavek byla rovněţ kultivována 30 min při 37°C. 

7. Po skončení poţadované doby inkubace byly do zkumavek přidány 4 ml 

ledového Krebs-Henseleitova pufru a zkumavky byly centrifugovány 1 min  

při 80 g a 4°C a následně bylo odebráno 0,5 ml supernatantu z kaţdé zkumavky 

jako vzorek inkubačního média. 

8. Zbytek supernatantu byl kvantitativně odsát, k buňkám byly přidány další 4 ml 

pufru, buňky resuspendovány a zkumavky byly opět centrifugovány za stejných 

podmínek jako v bodě 7. Postup popsaný v tomto bodě byl ještě dvakrát 

opakován. 

9. Po poslední centrifugaci a odsátí supernantatu byly buňky ze zkumavek 

kvantitativně převedeny do měřících lahviček opakovaným výplachem pomocí 

pufru. 

10. Jako standardy byly připraveny 3 zkumavky s 10 µl připraveného  

99m
Tc-albuminu a 5 ml destilované vody a 3 další zkumavky se stejným 

obsahem, ale s 
99m

Tc-albuminem 10× naředěným destilovanou vodou. 

11. Byla změřena radioaktivita všech vzorků a standardů na γ-spektrometru. 
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5   VÝSLEDKY 
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5 . 1   Měření koncentrace albuminu 

5. 1. 1   Stanovení závislosti absorbance na koncentraci BSA standardů 

V tab. 3 jsou zaznamenány naměřené absorbance standardů. Hodnota uvedené 

absorbance je vţdy aritmetickým průměrem hodnot tří vzorků od kaţdé koncentrace.  

 

Tabulka 3. Naměřená absorbance standardů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard 
Koncentrace 

BSA (µg/ml) 

Naměřená 

absorbance 

A 2000 1,947 

B 1500 1,560 

C 1000 1,066 

D 750 0,890 

E 500  0,687 

F 250  0,452 

G 125  0,281 

H 25  0,140 

I 0  0,091 
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Graf 1 znázorňuje závislost naměřené absorbance na koncentraci standardů 

albuminu. Body grafu je proloţena přímka (= kalibrační přímka) a znázorněna rovnice 

této přímky. 

 

Graf 1. Závislost absorbance na koncentraci BSA standardů 
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5. 1. 2   Stanovení koncentrace BSA ve vzorcích 

V tab. 4 jsou uvedeny naměřené absorbance vzorků a jim odpovídající koncentrace 

BSA, které byly vypočítány dle rovnice kalibrační přímky (ve které hodnota x odpovídá 

koncentraci BSA a hodnota y absorbanci) z grafu 4 dosazením naměřené absorbance.  

 

Tabulka 4. Absorbance a koncentrace BSA ve vzorcích 

 

 

Označení 

vzorku 

Naměřená 

absorbance 

Koncentrace 

BSA (µg/ml) 

Označení 

vzorku 

Naměřená 

absorbance 

Koncentrace 

BSA (µg/ml) 

F1 0,124 < 20 F22 0,120 < 20 

F2 0,098 < 20 F23 0,118 < 20 

F3 0,124 < 20 F24 0,119 < 20 

F4 0,202 40,4 F25 0,109 < 20 

F5 0,129 < 20 F26 0,109 < 20 

F6 0,097 < 20 F27 0,113 < 20 

F7 0,112 < 20 F28 0,111 < 20 

F8 0,152 < 20 F29 0,103 < 20 

F9 2,602 2 707,1 F30 0,105 < 20 

F10 2,701 2 817,1 F31 0,104 < 20 

F11 2,602 2 707,1 F32 0,090 < 20 

F12 1,401 1 372,7 F33 0,109 < 20 

F13 0,555 432,7 F34 0,101 < 20 

F14 0,380 238,2 F35 0,098 < 20 

F15 0,311 161,6 F36 0,111 < 20 

F16 0,224 64,9 F37 0,104 < 20 

F17 0,230 71,6 F38 0,100 < 20 

F18 0,214 53,8 F39 0,101 < 20 

F19 0,187 23,8 F40 0,099 < 20 

F20 0,134 < 20 Kontrola 1 2,701 2 817,1 

F21 0,132 < 20 Kontrola 2 2,645 2 754,9 
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5. 2   Značení albuminu 99mTc 

5. 2. 1   Stanovení chromatografického profilu samotného technecistanu 

Graf 2 uvádí radioaktivitu jednotlivých frakcí eluátu (eluční profil) získaného gelovou 

permeační chromatografií 10 µl roztoku technecistanu sodného za pouţití Sephadexu  

G-50. Technecistan sodný byl získán elucí generátoru 
99m

Tc 10 ml fyziologického 

roztoku. Frakce měly objem 1 ml. Celková radioaktivita generátorového eluátu byla  

480 MBq. 

   

 

 

Graf 2. Radioaktivita frakcí eluátu s technecistanem sodným 
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Obrázky 13 aţ 16 ukazují výsledky stanovení radiochemické čistoty 

technecistanu odebraného z generátorového eluátu a technecistanu z frakce č.28 eluátu 

po přečištění gelovou permeační chromatografií (viz kap. 4.2.2.1). Vzorky byly 

vyvíjeny na chromatografickém papíře buď 85% metanolem nebo fyziologickým 

roztokem. 

 

 

Obrázek 13. Radiochemická čistota technecistanu z frakce č.28 – eluce fyziologickým 

roztokem 
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Obrázek 14. Radiochemická čistota technecistanu z frakce č.28 – eluce metanolem 
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Obrázek 15. Radiochemická čistota technecistanu z generátoru – eluce fyziologickým 

roztokem 

 

 

Obrázek 16. Radiochemická čistota technecistanu z generátoru – eluce metanolem 
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5. 2. 2   Příprava albuminu značeného 
99m

Tc 

Graf 3 ukazuje radioaktivitu jednotlivých frakcí eluátu (eluční profil) získaných gelovou 

permeační chromatografií 100 µl roztoku albuminu značeného techneciem pomocí 

výchozí metody (viz kap. 4.2.2.2). Ke značení byl pouţit roztok SnCl2.2H2O  

o koncentraci 2 mg/ml. Poměr roztoku albuminu a roztoku SnCl2.2H2O v reakční směsi 

byl 2:1. Chromatografické frakce měly objem 1 ml.  

 

 

Graf 3. Eluční profil 
99m

Tc-albuminu značeného výchozí metodou 
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Na obr. 17 a 18 jsou uvedeny výsledky stanovení radiochemické čistoty  

99m
Tc-albuminu značeného dle původní metody a odebraného z frakce č. 10. Papírovou 

chromatografií bylo vyvíjeno přibliţně 10 µl roztoku z této frakce. 

 

 

 

Obr. 17. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu značeného výchozím postupem – eluce 

fyziol. roztokem 
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Obr. 18. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu značeného výchozím postupem – eluce 

metanolem 
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Graf 4 ukazuje eluční profil 
99m

Tc-albuminu při gelové chromatografií 100 µl 

roztoku albuminu pomocí výchozí metody (viz. kap. 4.2.2.2), která byla pozměněna 

přípravou finálního roztoku SnCl2.2H2O. Tento roztok o koncentraci 2 mg/ml byl 

naředěn těsně před pouţitím z 10× koncentrovanějšího roztoku superčistou vodou 

přečištěnou dusíkem. Poměr roztoku albuminu a roztoku SnCl2.2H2O v reakční směsi 

byl 2:1. Chromatografické frakce měli objem 1 ml.  

 

 

Graf 4. Eluční profil 
99m

Tc-albuminu značeného upravenou výchozí metodou 
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Obrázky 19 a 20 ukazují radiochemickou čistotu albuminu značeného  

dle původní metody s pozměněnou přípravou finálního roztoku SnCl2.2H2O. Z frakce  

č. 10 byl na chromatografický papír nanesen přibliţně 1 µl roztoku.  

 

 

Obr. 19. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu značeného upraveným postupem – 

eluce fyziologickým roztokem 
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Obrázek 20. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu značeného upraveným postupem – 

eluce metanolem 
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V tab. 5 je zaznamenán postup optimalizace pH v reakční směsi stanovením 

poměru roztoku albuminu a koncentrované HCl. Poţadované pH bylo v rozmezí  

2,0 – 2,5. Byl pouţit roztok albuminu o koncentraci 250 mg/ml. 

 

Tabulka 5. Optimalizace pH v reakční směsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Množství 

albuminu 

Množství konc. 

HCl  (µl) 
pH roztoku 

          3 ml 

0 7,45 

50 6,30 

250 4,34 

450 3,65 

550 3,32 

600 3,11 

650 3,00 

700 2,64 

750 2,22 

800 1,15 
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Graf 5 ukazuje eluční profil 
99m

Tc-albuminu získaný gelovou permeační 

chromatografií 100 µl roztoku albuminu pomocí finální metody (viz kap. 4.2.2.2). 

Finální roztok SnCl2.2H2O o koncentraci 4 mg/ml byl naředěn těsně před pouţitím  

z 10× koncentrovanějšího roztoku superčistou vodou přečištěnou dusíkem. Poměr 

roztoku albuminu a roztoku SnCl2.2H2O v reakční směsi byl 4:1. Chromatografické 

frakce měli objem 1 ml.  

 

 

 

Graf 5. Eluční profil 
99m

Tc-albuminu značeného finálním postupem 
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Obrázky 21 a 22 a tabulky 6 a 7 uvádějí výsledky vyšetření radiochemické 

čistoty 
99m

Tc-albuminu připraveného finální metodou při vyvíjení roztokem metanolu  

a fyziologickým roztokem. Značený albumin byl odebrán z frakce č. 11  

a na chromatografický papír byl nanesen přibliţně 1 µl tohoto roztoku. 

 

Obrázek 21. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu značeného finálním postupem – 

eluce fyziologickým roztokem 

 

Tabulka 6. Procentuální vyjádření radiochemické čistoty – eluce fyziol. roztokem 
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Obrázek 22. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu značeného finálním postupem – 

eluce metanolem 

 

 

 

Tabulka 7. Procentuální vyjádření radiochemické čistoty – eluce metanolem 
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5. 2. 3   Stabilitní studie 
99m

Tc-albuminu 

Následující grafy a tabulky ukazují radiochemickou čistotu 
99m

Tc-albuminu po inkubaci 

při 37°C po dobu 1, 3, 6, 12 a 24 hod. Grafy znázorňují radioaktivitu vzorků vyvíjených 

v 85 % metanolu. Radiochemickou čistotu v čase 0 ukazují obr. 5 a 6 a tabulky 6 a 7.  

 

Obrázek 23. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu – 1 hod inkubace 

 

Tabulka 8. Procentuální vyjádření radiochemické čistoty – 1 hod inkubace 
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Obrázek 24. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu – 3 hod inkubace 

 

 

 

 

Tabulka 9. Procentuální vyjádření radiochemické čistoty – 3 hod inkubace 
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Obrázek 25. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu – 6 hod inkubace 

 

 

 

 

Tabulka 10. Procentuální vyjádření radiochemické čistoty – 6 hod inkubace 
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Obrázek 26. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu – 12 hod inkubace 

 

 

 

 

Tabulka 11. Procentuální vyjádření radiochemické čistoty – 12 hod inkubace 
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Obrázek 27. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu – 24 hod inkubace 

 

 

 

 

Tabulka 12. Procentuální vyjádření radiochemické čistoty – 24 hod inkubace 
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Graf 6 ukazuje pokles radiochemické čistoty během inkubace při 37°C. 

 

 

Graf 6. Stabilita 
99m

Tc-albuminu při 37°C 
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5. 3   Akumulace 
99m

Tc-albuminu v ledvinných buňkách 

Tab. 13 a graf 7 vyhodnocují radioaktivitu ledvinných buněk a akumulaci  

99m
Tc-albuminu v potkaních ledvinných buňkách po 30 min inkubace při 37°C a 2°C. 

K buňkám bylo přidáno 10 µl 
99m

Tc-albuminu o koncentraci 50 mg/ml a k části buněk 

10 µl 
99m

Tc-albuminu o koncentraci 5 mg/ml. Hodnoty radioaktivity a přidávané dávky 

jsou v tabulce uvedeny v jednotkách CPM – počet impulzů za minutu. Hodnoty 

akumulace jsou uvedeny v procentech vloţené dávky na 1 milion buněk. 

 

Tabulka 13. Akumulace 
99m

Tc-albuminu při 37 °C a 2 °C 

 

 

 

 

Podmínky 

inkubace 

Radioaktivita 

v buněčné 

frakci (cpm) 

Přidaná 

dávka 

(cpm×10
3
) 

Akumulace  

(% D / 10
6
 buněk) 

Hodnoty Průměr ± SD 

37°C  

3499,1 

357,79 

0,98 

1,04 ± 0,09 

3487,6 0,98 

4307,3 1,20 

3601,4 1,01 

2°C 

869,3 

357,79 

0,24 

0,22 ± 0,03 844,2 0,24 

599,1 0,17 

37°C 

(10× ředěný 

albumin) 

400,8 

32,02 

1,25 

1,47 ± 0,35 625,9 1,96 

382,9 1,20 
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Graf 7. Akumulace 
99m

Tc-albuminu při 37°C a 2°C 
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Tab. 14 a graf 8 znázorňují nárůst akumulace 
99m

Tc-albuminu v potkaních 

ledvinných buňkách v závislosti na vzrůstající době inkubace vzorků při 37°C.  

Je vyhodnocena akumulace po 5, 15 a 30 min inkubace.  

 

 

Tabulka 14. Akumulace 
99m

Tc-albuminu po 5, 15 a 30 min při 37 °C 

 

 

 

 

 

 

Doba inkubace 

(min) 

Radioaktivita 

v buněčné 

frakci (cpm) 

Přidaná 

dávka 

(cpm×10
3
) 

Akumulace  

(% D / 10
6
 buněk) 

Hodnoty Průměr ± SD 

5 

1367,6 

398,80 

0,34 

0,37 ± 0,07 

1534,4 0,39 

1104,3 0,28 

1812,7 0,46 

15 

2307,6 

398,80 

0,58 

0,56 ± 0,05 

1925,2 0,48 

2324,5 0,58 

2385,2 0,60 

30 

4956,3 

398,80 

1,24 

1,20 ± 0,04 4524,6 1,14 

4842,4 1,21 
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Graf 8. Závislost akumulace 
99m

Tc-albuminu v ledvinných buňkách na době inkubace 
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6   DISKUZE 
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Značení albuminu vybranými radioizotopy je v radiofarmacii poměrně rutinní 

metodickým postupem. Pro zkoumání ledvinných procesů spojených s kumulací  

např. peptidických látek je značený albumin velmi potřebným standardem slouţícím 

k charakteristice transportu zkoumaných látek a pouţívaných experimentálních in vitro 

modelů. Ovšem dostupné odborné literární zdroje neposkytují dostatek informací  

o optimální metodě značení albuminu 
99m

Tc. Proto jsme přistoupili k vypracování 

optimalizované metody značení tímto radionuklidem, která by byla vhodná a pouţitelná 

v našich podmínkách. Cílem bylo získat preparát 
99m

Tc-albuminu pouţitelný 

v transportních studiích s modely ledvinných, či případně i jiných buněk. Vhodnost 

pouţitých postupů při značení byla ověřována vyšetřením radiochemické čistoty 

připravených preparátů značeného albuminu a kvalita značeného albuminu byla téţ 

ověřena biologickými experimenty in vitro s pouţitím ledvinných buněk.  

Ke stanovení koncentrace albuminu ve vzorcích byla pouţita bicinchoninová 

metoda, konkrétně Pierce
®

 BCA Protein Assay Kit. Tento kit slouţí ke kolorimetrické 

detekci a kvantifikaci celkových proteinů ve vzorku pomocí kyseliny bicinchoninové 

v rozmezí koncentrací 20-20 000 µg/ml. Jako základní roztok, který byl nanesen  

na kolonu a přečištěn gelovou permeační chromatografií, byl v našem experimentu 

pouţit roztok BSA o koncentraci 250 mg/ml. Takto vysoká koncentrace způsobila 

v některých vzorcích (frakcích) příliš vysokou koncentraci BSA, která se vymykala 

rozpětí naměřených standardů. Tato koncentrace základního roztoku byla pouţita 

jednak proto, ţe stejné koncentrace albuminu bylo pouţito i při přípravě  

99m
Tc-albuminu. Takto bylo moţno připravit jeden zásobní roztok, který mohl být 

pouţit u obou experimentů. Dalším důvodem bylo také to, ţe nám nešlo o přesné 

kvantitativní stanovení koncentrací BSA ve všech frakcích chromatografického eluátu. 

Naše stanovení bylo čistě orientační a cílem bylo především nalézt polohu „peaku“ 

albuminu, tedy frakce s nejvyšší koncentrací BSA. Jelikoţ se jedná o celkem velkou 

molekulu, která neprostupuje vnitřní strukturou gelu, očekávali jsme polohu tohoto 

peaku v jedné z prvních frakcí. Nalezení polohy tohoto peaku okolo 10. frakce odpovídá 

očekávání a bylo pro nás přínosem pro další práci především v analýze elučního spektra  

při přípravě 
99m

Tc-albuminu, ale také v moţnosti pracovat s těmito frakcemi obzvlášť 

precizně, aby se minimalizoval vznik chyby a zvýšila se přesnost výsledků měření.  

Vzhledem k nepřesnostem při stanovení kalibrační přímky ze standardů o přesné 

koncentraci BSA a k tomu, ţe většina vzorků obsahovala minimální mnoţství albuminu, 
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vyšla u některých vzorků koncentrace BSA dokonce záporná. U těchto vzorků tak byla 

ve výsledcích uvedena koncentrace < 20 µg/ml, coţ je dolní hranice rozmezí, pro které 

je metoda určena. Pokud bychom se snaţili o přesnou kvantifikaci BSA ve vzorcích, 

muselo by se pouţít pro kalibraci více přímek nebo nelineární křivka. 

Pouţitá metoda stanovení proteinů je velmi jednoduchá a rychlá na provedení, 

neklade přílišné poţadavky na přístrojové ani jiné vybavení a výrobce kitu deklaruje 

několikadenní stálost připraveného reakčního činidla při laboratorní teplotě, takţe  

je moţné si ho při opakovaných pokusech připravit do zásoby 

(http://www.piercenet.com/files/1296as8.pdf). Nevýhodou metody můţe být nutnost 

změřit absorbanci všech vzorků či standardů v rozmezí 10 min, jinak můţe být měření 

nepřesné, jelikoţ se zabarvení (a s ním i absorbance) u vzorků neustále mění. Je třeba  

si také dávat pozor na stejné inkubační podmínky standardů a vzorků (doba a teplota 

inkubace), kde mohou rovněţ nastat nepřesnosti a výsledky mohou být zkreslené.   

Přípravě značeného 
99m

Tc-albuminu předcházelo stanovení samotného 

technecistanu eluovaného z generátoru technecia 
99m

Tc. Cílem stanovení bylo zjistit 

polohu peaku, tedy nalézt frakce s nejvyšší koncentrací technecistanu. Eluční spektrum, 

tedy radioaktivita frakcí vzorku přečištěného gelovou permeační chromatografií, 

ukázala, ţe největší koncentrace technecistanu je v 28. frakci, která tvořila vrchol peaku 

radioaktivity. Jiný peak nebyl při gelové chromatografii detekován. Radiochemická 

čistota technecistanu byla následně ověřena pomocí papírové chromatografie vzorku 

odebraného z frakce č. 28 a vzorku technecistanu odebraného z generátoru. Můţeme 

konstatovat, ţe TLC-spektra těchto dvou vzorků se víceméně nelišily a radiochemická 

čistota technecistanu bude větší neţ 95 %, jak deklaruje výrobce. 

Při přípravě 
99m

Tc-albuminu byla prověřena řada postupů s cílem najít metodu, 

kterou se připraví označený 
99m

Tc-albuminu s co nejvyšší radiochemickou čistotou. 

Postup přípravy vycházel ze studie o přípravě 
99m

Tc-HSA (Eckelman a kol., 1971). 

Výsledky značení dle výchozího postupu nebyly ze začátku uspokojivé. Z elučních 

profilů bylo zřejmé, ţe ke značení dochází jen minimálně. Na spektru byl vţdy 

významný peak nenavázaného technecistanu a téměř zanedbatelný peak označeného 

albuminu, který vykazoval velmi malou čistotu. Příčinou byl špatně připravený roztok 

cínu, který v průběhu přípravy a ředění pravděpodobně zoxidoval a jeho redukční 

potenciál byl z velké části minimalizován. Příprava roztoku SnCl2.2H2O byla tak 

posléze prováděna za ředění superčistou vodou přečištěnou dusíkem a zásobní roztok 
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cínu byl uloţen v uzavřené baňce v mrazáku. Problém byl tímto odstraněn a značení 

probíhalo v následujících experimentech lépe. 

Eckelmanova studie (Eckelman a kol., 1971) popisuje několik metod značení. 

My jsme vycházeli z metody značení při nízkém pH, která se jeví jako nejjednodušší  

na provedení a dle Eckelmana a kol. jsou výsledky této metody srovnatelné s výsledky 

ostatních metod. Nízké pH je nutné pro zabránění hydrolýzy redukovaného technecia, 

která se vyskytuje významně nad pH 3 a rovněţ pro zabránění vzniku Sn–Tc koloidů. 

Všechny tyto faktory sniţují míru značení albuminu techneciem a sniţují výtěţek 

označeného albuminu. To dokazuje studie Richardse a kol. (1968), který konstatoval 

kolísavé výtěţky značeného albuminu, pokud není pH upraveno a není tak zabráněno 

vzniku koloidů.  

Dle Eckelmana a kol. (1971) je k dosaţení optimálního pH nutný objem roztoku 

HSA a roztoku SnCl2.2H2O v reakční směsi v poměru 2:1. Z toho jsme  

při experimentech vycházeli, avšak značení neprobíhalo optimálně a ve frakcích bylo 

značné mnoţství nečistot. Monitorováním pH v reakční směsi se ukázalo, ţe je pH  

po přidání roztoku cínu při tomto poměru příliš nízké (< 1). Albumin  

tak pravděpodobně denaturuje a vytváří se gelovitá struktura. Stanovením optimálního 

poměru roztoku albuminu a roztoku cínu (4:1), při kterém se pH pohybuje těsně nad 2, 

jsme docílili mnohem lepších výsledků. Koncentrace cínu byla následně upravena tak, 

aby mnoţství přidávaného cínu bylo stejné. Příčiny odlišností v našich výsledcích  

a ve výsledcích Eckelmana nejsou příliš zřejmé. Pravděpodobně jsou způsobeny 

odlišnými experimentálními podmínkami. 

Koncentrace albuminu hraje při přípravě 
99m

Tc-albuminu rovněţ velkou roli. 

Eckelman a kol. (1971) ve svém postupu při nízkém pH doporučují vyšší koncentrace 

(min. 250 mg albuminu ve vzorku, min. koncentrace 55 mg/ml). V našich 

experimentech jsme pouţili roztok BSA o koncentraci 250 mg/ml, která je dle výsledků 

vyhovující. Při niţších koncentracích můţe být výtěţek 
99m

Tc-albuminu rovněţ vysoký 

(aţ 90 %), ale vyskytují se zde velké výkyvy a frakce označeného albuminu můţe být 

při stejných podmínkách i o hodně niţší (i 75 %). S touto skutečností souhlasí i jiní 

autoři. De Ligny a kol. (1976) doporučují pro značení albuminu jednoznačně nízké pH  

a vysoké koncentrace albuminu.  
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K přečištění značeného albuminu byla v našich experimentech pouţita kolona 

naplněná Sephadexem G-50. Pettit a kol. (1978) shledávají chromatografii pomocí 

tohoto gelu k oddělení značeného albuminu od nečistot jako jsou Sn–Tc koloidy jako 

neadekvátní. Tento autor ve své práci (Pettit a kol., 1978a) poukazuje na přítomnost 

dalších dvou látek odlišných od techneciem značeného albuminu, z toho konkrétně 

jeden koloid v mrtvém elučním objemu ještě před polohou peaku značeného albuminu. 

Přítomnost těchto koloidů dokazuje chromatografií na Sephacrylu S-200. Je zřejmé,  

ţe tento gel má vyšší rozdělovací kapacitu, ale jak výsledky studie Dekkera a kol. 

(1982), tak naše experimenty s přečišťováním 
99m

Tc-albuminu za pomoci Sephadexu  

G-50 i G-200 nepotvrdily přítomnost vyšší radioaktivity před peakem značeného 

albuminu. Dekker ve své práci dokonce deklaruje to, ţe při dodrţení správných 

podmínek značení (pH okolo 2, vysoká koncentrace albuminu) nejsou na Sephadexu  

G-50 ani G-200 eluovány ţádné koloidy. Sephadex G-200 (a jemu podobné gely) 

poskytuje velmi dobrou rozlišovací schopnost, ale rychlost eluce je velmi malá a časově 

náročná a pro laboratorní experimenty se tento gel příliš nehodí. Proto byla prováděna 

gelová chromatografie u našich experimentů převáţně na Sephadexu G-50. 

Stabilitní testy námi připraveného 
99m

Tc-albuminu ukázali, ţe po 3 hod inkubace 

při 37°C se mnoţství nečistot zvýšilo přibliţně o 4 %, po dalších 3 hod o další  

cca 2,5 %. Radiochemická čistota 
99m

Tc-albuminu byla po 6 hod inkubace při 37°C 

vyšší neţ 91 %. Po 12 hod a delší době inkubace při 37°C je stabilita o poznání horší. 

Podíl radiochemických nečistot jiţ přesahuje 20 % a značený albumin jiţ není vhodný 

k experimentálnímu pouţití. Inkubace probíhala při 37°C, takţe při laboratorní teplotě 

bude stabilita ještě vyšší. Pro buněčné transportní studie je vhodné pracovat  

s co nejčerstvějším preparátem a skladovat jej za sníţených teplot.  

V práci jsou zobrazeny pouze TLC-spektra vzorků vyvíjených v komoře s 85 % 

metanolem. Spektra vzorků vyvíjených ve fyziologickém roztoku přinášela opakovaně 

nesmyslné výsledky. S tímto problémem jsme se setkávali častěji a někdy bylo nutno 

vzorky vyvíjet opakovaně. U testů stability nebylo moţné vyvíjení opakovat, výsledky 

by jiţ mohly být zkreslené. Příčinou tohoto problému je nepříliš vhodná mobilní fáze. 

Roztok 
99m

Tc-albuminu má poměrně vysokou viskozitu a ve fyziologickém roztoku  

se chová dle experimentů pokaţdé jinak v závislosti na mnoţství naneseného vzorku, 

míře uschnutí vzorku, koncentraci albuminu atd. Proto je nutné dodrţovat vţdy stejné 
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podmínky vyvíjení nebo stanovovat radiochemickou čistotu pouze po vyvíjení v 85 % 

methanolu.   

Akumulační studie s izolovanými potkaními ledvinnými buňkami měly za cíl 

ověřit některé biologické vlastnosti připraveného značeného albuminu a demonstrovat 

tak nepřímo kvalitu připraveného preparátu. Albumin je dle mnoha literárních údajů 

v ledvinných tubulech in vivo účinně resorbován (Russo a kol., 2002). Experimenty  

in vitro dokumentovaly, ţe ledvinné buňky albumin kumulují pomocí aktivních 

transportních mechanismů (Schwegler a kol., 1991). V experimentech byl pozorován 

relativně kvantitativně významný a rychlý uptake značeného albuminu ledvinnými 

buňkami. Provedená studie téţ ukázala značný pokles míry kumulace 
99m

Tc-albuminu 

v ledvinných buňkách při inkubaci za teploty 2°C. Míra kumulace je v porovnání 

s kumulací při 37°C 15 % u ředěného albuminu a 20 % u albuminu koncentrovanějšího. 

Protoţe při této teplotě jsou zastaveny aktivní transportní procesy, ukazuje tento nález 

na dominantní roli aktivního transportu albuminu do buněk. Svědčí to ovšem ale také  

o sice minimálním, ale přesto existujícím pasivním transportu albuminu do ledvinných 

buněk. Provedená studie s ledvinnými buňkami potkana tedy ukázala, ţe chování námi 

připraveného 
99m

Tc-albuminu odpovídá charakteristickému chování albuminu 

uváděnému v těchto studiích. 

 

 



 

84 

 

 

 

 

 

7   ZÁVĚR 
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1. Experimenty potvrdily, ţe vypracovanou metodou značení lze opakovaně připravit 

velmi čistý preparát sérového albuminu značený 
99m

Tc, který je radiochemicky 

dostatečně stabilní a lze ho vyuţít k biologickým experimentům. Optimalizační studie 

ukázaly významnou závislost kvality přípravku techneciem značeného albuminu na pH 

reakční směsi, způsobu přípravy roztoku SnCl2.2H2O a koncentraci albuminu 

v inkubační směsi. Vypracovaná metoda značení je velmi jednoduchá na provedení  

a za dodrţení předepsaných podmínek, především dostatečně vysoké koncentrace 

albuminu, kvalitně připraveného roztoku SnCl2.2H2O a nízkého pH, nevznikají ţádné 

vedlejší produkty či nečistoty. 

 

2. Bicinchoninovou metodu v podobě kitů různých výrobců je moţné spolehlivě pouţít 

jak k orientačnímu kvalitativnímu stanovení, tak k přesnému kvantitativnímu stanovení 

proteinů v biologických vzorcích. Jedná se o velmi rychlou a na provedení  

a vyhodnocení nenáročnou metodu. Je na místě doporučit stanovení standardů  

dle roztoku albuminu dodávaného výrobcem, aby se eliminovala moţnost chyby měření 

jiţ u stanovení kalibrační přímky. U kvantitativního stanovení je třeba ověřit,  

zda je pro dané koncentrace vzorků metoda vhodná a zda není rušena některými látkami  

ve vzorku.  

 

3. Akumulační studie s izolovanými potkaními ledvinnými buňkami ukázaly,  

ţe biologické chování připraveného 
99m

Tc-albuminu je adekvátní. Akumulace  

99m
Tc-albuminu byla časově a energeticky závislá. Akumulace s časem zvolna roste  

a je patrné, ţe tento transport je z velké části aktivního charakteru, jelikoţ při nízké 

inkubační teplotě je uptake buňkami sníţen na 15 aţ 20%. Zdá se však, ţe je albumin  

do buněk transportován i pasivními procesy, i kdyţ jen z menší části. Poznatky získané 

z akumulační studie bude moţné vyuţít při studiu transportu či kumulace jiných látek  

a značený albumin můţe slouţit pro charakterizaci transportních parametrů vybraných 

buněčných experimentálních modelů. 

 

 



 

86 

 

 

 

 

 

 

8   SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 



 

87 

 

Seznam použité literatury 

Bailey G.S.: The Chloramin T Method for Radiolabeling Protein. In Walker J.M., ed.: 

The Protein Protocols Handbook, 2nd edition, Humana Press, 2002, p. 963-965 

 

Birn H., Christensen E.: Renal albumin abrorption in physiology and pathology. Kidney 

International. 69: 440-449 (2006) 

 

Brown J.R.: Serum Albumin: Amino Acid Sequence. In Rosenoer V.M., Oratz M., 

Rothschild M.A.: Albumin Structure, Function and Uses, 1st edition, Pergamon Press, 

Oxford, 1977, p. 27-52, ISBN 0-08-019603-9 

 

Crandall R.E., Janatova J.,Andrade J.D.: The effects of radioiodination and fluorescent 

labelling on albumin. Prep Biochem. 11(2):111-38 (1981) 

 

De Ligny C.L., Gelsema W.J., Beunis M.H.: The influence of experimental conditions 

on the efficiency of labeling human serum albumin with 99mTc, using Sn(II)  

as the reductant. Int J Appl Radiat Isot. 27:351-356 (1976) 

 

Dekker B.G., Arts C.J.M., De Ligny C.L.: Gel-chromatographic Analysis of 99mTc-

labeled Human Serum Albumin Prepared with Sn(II) as the Reductant. Int J Appl 

Radiat Isot. 33: 1351-1357 (1982) 

 

Eckelman W.C., Meinken G., Richards P.: 99mTc-Human serum albumin. J Nucl Med. 

11:707-710 (1971) 

 

Goodwin D.A., Sundberg M.W., Diamanti C.I., Meares C.F.: 111In-Labeled 

Radiopharmaceuticals and Their Clinical Use Radiopharmaceuticals. In Subramanian 

G., Rhodes B.A., Cooper J.F., Sodd V.J.: Radiopharmaceuticals, 1st edition,  

The Society of Nuclear Medicine, NY, 1975, p. 80-101, ISBN 0-88416-041-6 

 

Káš J., Kodíček M., Valentová O.: Laboratorní techniky biochemie, 1. vydání,  Vysoká 

škola chemicko-technologická, Praha, 2005, s. 258, ISBN 80-7080-586-2 

 



 

88 

 

Knight L., Krohn K.A., Welch M.J., Spomer B., Hager L.P.: 
77

Br: A New Protein Label. 

In Subramanian G., Rhodes B.A., Cooper J.F., Sodd V.J.: Radiopharmaceuticals,  

1st edition, The Society of Nuclear Medicine, NY, 1975, p. 149-154, ISBN 0-88416-

041-6 

 

Kohlíčková M., Jedináková-Kříţová V., Melichar F.: Komplexní sloučeniny technecia - 

jejich vyuţití v přípravě radiofarmak a některé farmakokinetické vlastnosti. Chem Listy. 

92:643-655 (1998) 

 

Květina J., Svoboda K., Kronrád L., Lázníček M., Kafka P.: Radiofarmaka, 1. vydání, 

SPN, Praha, 1981, s. 125 

 

Lázníček M., Komárek P.: Základy radiofarmacii, 1. vydání, Karolinum, Praha, 1998, s. 

106, ISBN 80-7184-781-X 

 

Mabuchi N., Hamada T., Ishikawa K., Sakashita T., et al.: Clinical comparison  

of 99mTc-diethylenetriaminepentaacetic acid-human serum albumin (
99m

Tc-HSA-D) 

and 99mTc-human serum albumin (
99m

Tc-HSA) for cardiac blood pool imaging. 

Radioisotopes. 37(7): 380-386 (1988) 

 

Murray R.K., et al.: Harperova biochemie, 4. vydání, H & H, Praha, 2002, s. 871, ISBN  

80-7319-013-3 

 

Palmer M.: Basic Mechanism of Radiolabelling. In Sampson Ch.B., ed.: Textbook  

of Radiopharmacy, 3rd edition, ISBN 90-5699-154-X, Gordon and Breach Science 

Publishers, Amsterdam, 1999, p. 57-62 

 

Pettit W.A., DeLand F.H., Bennett S.J.: Artifacts produced in the labeling of albumin 

with 
99m

Tc by stannous chloride reduction. Int J Appl Radiat Isot. 29:344-345 (1978) 

 

Pettit W.A., DeLand F.H., Pepper G.H., Blanton L.: Characterization of tin-technetium 

colloid in technetium labeled albumin preparations. J Nucl Med. 19:387-392  (1978a) 

 



 

89 

 

Richards P.: Proceedings of the 7th Annual Meeting of the Japanese Society of Nuclear 

Medicine. Jap Nucl Med. 7:165-170 (1968) 

 

Russo L.M., Bakris G.L., Comper W.D.: Renal handling of albumin: a critical review  

of basic concepts and perspective. Am J Kidney Dis. 39:899-919 (2002) 

 

Schwegler J.S., Heppelmann B., Mildenberger S., Silbernagl S.: Receptor-mediated 

endocytosis of albumin in cultured opossum kidney cells: a model for proximal tubular 

protein reabsorption. Pflugers Arch. 418:383-92 (1991) 

 

Sellers E.M., Koch-Weser J.: Clinical Implications of Drug-Albumin Interaction.  

In Rosenoer V.M., Oratz M., Rothschild M.A.: Albumin Structure, Function and Uses, 

1st edition, Pergamon Press, Oxford, 1977, p. 159-182, ISBN 0-08-019603-9 

 

Vaňková M.: Transport a akumulace receptorově specifických peptidů v ledvinných 

buňkách. Rigorózní  práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové, 2007, s. 37-38 

 

Seznam internetových zdrojů 

Albumin3.jpg (JPEG obrázek, 1000x749 bodů) - Měřítko (93%) [online]. [2008]  

[cit. 2009-02-15]. Dostupný z WWW: <http://160.114.99.91/astrojan/protein/pictures/ 

albumin3.jpg>. 

 

BCA Protein Assay [online]. c2009 [cit. 2009-04-07]. Dostupný z WWW: 

<http://www.piercenet.com/products/browse.cfm?fldID=02020101>. 

 

Krvácející Meckelův divertikl [online]. 2003 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kcsolid.cz/zdravotnictvi/klinicka_kapitola/git/git-7/git-7-text.htm>. 

 

KC SOLID spol. s r.o. [online]. c1999-2003 , Aktualizace: 29.09.2003 [cit. 2009-03-

27]. Dostupný z WWW: <http://www.kcsolid.cz/info/katalog_kity/vypis-

kity.php?drn=4350&pripravek=UltraTag%C2%A0RBC>. 



 

90 

 

LACOMED, spol. s r.o. ELUMATIC III, techneciový (99mTc) generátor [online]. 2008 

[cit. 2009-03-11]. Dostupný z WWW: <http://www.lacomed.cz/images/stories/ 

SPC/246.pdf>. 

 

Patofyziologie vylučovacího systému [online]. [2008] [cit. 2009-03-08]. Dostupný z 

WWW: <http://www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/14_vylucovani.pdf>.  

 

Stanoveniproteinu08-09.ppt [online]. [2008] [cit. 2009-03-24]. Dostupný z WWW: 

<http://biochemie.upol.cz/stranky/vyuka/bam/KBCBAMStanoveniproteinu08-09.ppt>. 

 

Stránka bez názvu [online]. [2002] [cit. 2009-03-05]. Dostupný z WWW: 

<http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/hypertext/JAACH.htm>.  

 

Technecium - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2002- , stránka byla 

naposledy editována 5. 5. 2009 [cit. 2009-05-06]. Dostupný z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Technecium>. 

 

Technetium-99m - Wikipedia, the free encyclopedia [online]. 2001- , this page was last 

modified on 27 April 2009 [cit. 2009-04-29]. Dostupný z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Technetium-99m>. 

 

Thermo Scientific. Instructions - Pierce® BCA Protein Assay Kit [online]. [2008]  

[cit. 2009-02-19]. Dostupný z WWW: <http://www.piercenet.com/files/1296as8.pdf>. 

 

URBÁNKOVÁ, Eva. Kolorimetrické stanovení koncentrace proteinů. Praktikum  

z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I [online]. 2008 [cit. 2009-03-

15]. Dostupný z WWW: <http://alma.karlov.mff.cuni.cz/biofyzika/english/vyuka/ 

StanoveniProteinu.pdf>. 

 


