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•Úkolem  této  práce  bylo  prostudovat  dostupnou  odbornou  literaturu,  která  se  týká 

farmakologických  vlastností  a  chemických  modifikací  pro  radioaktivní  značení 

monoklonálních  protilátek  ve  vztahu  k možnosti  jejich  radioaktivního  značení  současně 

dostupnými  radionuklidy a  ve  vztahu  ke  scintigrafické  technice  používané  na  odděleních 

nukleární medicíny.

•V rámci spolupráce s Ústavem jaderné fyziky v Řeži u Prahy na projektu EU EUREKA: 

„Radionuklidové prekurzory a radiofarmaka pro cílené radionuklidové zobrazení a terapii v 

nukleární  medicině“ stanovit  radiochemickou  čistotu  a  stabilitu  protilátky  Nimotuzumab 

(hR3)  s afinitou  k receptoru  epidermálního  růstového  faktoru  (EGFR),  která  byla  na 

kooperujícím  pracovišti  modifikována  chelatonem  DTPA  prostřednictvím  bifunkčního 

chelátoru  (p-SCN-Bn)DTPA)  a  radioaktivně  označená  luteciem-177,  případně  provést 

přečištění na kvalitu potřebnou biologické zkoušení této protilátky.

•V diskusi  porovnat  vlastnosti  značeného  produktu  z hlediska  použité  funkční  chelatační 

skupiny pro modifikaci protilátky.
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3.1. Úvod

Nukleární  medicína  je  obor,  který  se  velmi  rychle  vyvíjí.  Slouží  k anatomické 

diagnostice  orgánů  a  zkoumání  metabolismu  v těle  (v  případě  použití  diagnostického 

radionuklidu k označení radiofarmaka). Výhodou je její neinvazivnost a detailní diagnostika, 

umožňující včasné odhalení rozvíjejícího se onemocnění, a tím pozitivně ovlivnit prognózu 

pacienta. Nukleárně medicínské metody jsou pro pacienta minimálně invazivní, využívá se 

malého množství aktivity. Radiační zátěž při vyšetřeních v nukleární medicíně je srovnatelná 

se zátěží při RTG vyšetřeních, v některých případech je až nižší.

Další  oblastí  je  použití  radioaktivně  značených  receptorově-specifických  sloučenin  pro 

terapii, kdy je radiofarmakum označeno pomocí beta-zářiče.  Tento lékařský obor ovlivňuje 

ostatní medicínské obory, například onkologii, neurologii a kardiologii.

V současné  době  se  používá  při  detekci  nádorů  jednofotonová  emisní  počítačová 

tomografie (SPECT) a pozitronová emisní tomografie (PET). Výhodou scintigrafie (SPECT i 

PET) je možnost vyšetření celého těla pacienta a přibližně stejná, relativně nízká radiační 

zátěž pacienta. Obě metody dovedou odhalit možná patologická ložiska ve vzdálené oblasti 

těla.  Pozitron emisní tomografie převyšuje kvalitu zobrazení SPECT ve všech oblastech. Na 

druhé straně jsou zařízení SPECT minimálně třikrát levnější než PET díky podstatně levnější 

výrobě SPECT radionuklidů. (13)

V současnoti  začínají  být  perspektivní  metody  zobrazování  tumorů  pomocí 

radioaktivně značených protilátek. Využívá se při nich hlavně technecia-99m, které má krátký 

poločas  přeměny,  vyzařuje  gama  záření s energií  optimální  pro  současnou  scintigrafickou 

techniku a je poměrně levné. Radioaktivně značené monoklonální protilátky mají vysokou 

specifitu k patologicky změněným tkáním. Vykazují poměrně málo nežádoucích účinků ve 

srovnání  s účinky při  konvenční  léčbě.  Metoda je schopna velmi  dobře zachytit  nádorové 

ložisko a jeho mikroskopické vzdálené metastázy, díky čemuž se pacientovi dostane potřebná 

léčba mnohem rychleji než při jiných způsobech vyšetření. (12)

Existuje řada komerčně dodávaných „kitových“ přípravků, ve kterých se po přidání 

radionuklidu  a  během  následných  jednoduchých  postupů  připraví  značená  protilátka 

v potřebné  kvalitě  s  efektivitou  značení  obvykle  vyšší,  než  98%.  Současně  se  vyvíjejí 

efektivní a jednoduché analytické metody, kterými mohou pracovníci na odděleních nukleární 

medicíny stanovit kvalitu přípravku.

9 9
g



3.2. Imunitní systém

Výzkum monoklonálních protilátek začal v polovině 70. let, kdy Köhler s Milsteinem 

vypracovali  metodu jejich  přípravy.  Jedná  se  o  uměle  vytvořené  látky,  které  se  v přírodě 

nevyskytují.  Díky  schopnosti  specifické  vazby  na  odpovídající  antigeny  vykazují  méně 

nežádoucích účinků než chemická kancerostatika.  Jejich výzkum vede k lepšímu pochopení 

vzniku mnoha nemocí a zlepšení jejich léčby. V současné době se jich do praxe dostalo asi 

třicet. Dá se očekávat, že v budoucnosti bude toto číslo vyšší.

Vyšší živočichové dovedou rozpoznávat cizí molekuly, které vstupují do jejich těla. 

Tyto cizorodé látky izolují nebo vyloučí. Základní jednotka schopná vyvolat imunitní reakci 

se  nazývá  antigen.  Organismus,  který  rozpozná  antigen,  vytvoří  specifický  protein  – 

protilátku. Vazba antigen protilátka bývá relativně slabá. Tento mechanismus spouští následně 

další  reakce,  které  vedou  například  k aktivaci  komplementu  nebo  makrofágů.  To  vede 

k odstranění bakterie nebo buňky. Protilátky se také označují jako imunoglobuliny. Dělí se do 

pěti hlavních tříd podle molekulové hmotnosti. (8)

                                         
Tabulka 1: Schéma tříd imunoglobulinů (8)

třída těžké řetězce molekulová 
hmotnost

sérová 
koncentrace (%)

IgG γ 150 000 75
IgM μ 900 000 8
IgA α 160 000 16
IgD δ 180 000 <1
IgE ε 180 000 <1

  
Každá  podtřída  má  různé  vlastnosti.  IgE  je  zodpovědná  za  alergickou  reakci  na 

imunitní odpověď, třída IgG je nejčastější ze všech imunoglobulinů. Vyskytuje se v krevní 

plazmě  z přibližně  75%.  IgG  a  IgM  mají  uplatnění  hlavně  v  ochraně  krevního  oběhu, 

vnitřních tkání a orgánů. 

Protilátky  třídy  IgA bývají  označovány  jako  protilátky  sekreční.  Vyskytují  se  na 

sliznici očí, nosu, úst, průdušnice, plic a sliznici zažívacího traktu. Nacházejí se tam i ostatní 

typy protilátek (IgM, IgG a IgE), ale v daleko menším množství.

Imunitní systém dovede reagovat i na buněčné komponenty. Buněčná imunita má vliv 

na rejekci transplantátů nebo pozdní alergickou reakci.  Při experimentech na myších bylo 

objeveno, že vývoj buněčné imunity je závislý na přítomnosti thymu v rané fázi života. (2)
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Thymus je žláza, která se nachází v horní části hrudní dutiny za hrudní kostí. Jeho velikost je 

závislá  na  věku.  Maxima  dosahuje  kolem 10.  roku  života.  Později  dochází  ke  svraštění. 

Lymfocyty  upravené  v thymu  jsou  uváděné  jako  T-lymfocyty.  Ve  tkáňové  tekutině  jsou 

přítomny cirkulující imunoglobuliny. 

U ptáků se vyskytuje orgán nazývaný Fabriciova bursa, který představuje primární 

(centrální)  lymfatický  orgán,  který  je  odpovědný  za  vývoj  B  lymfocytů a  jimi 

zprostředkovávanou humorální imunitu. Analogický orgán u savců není znám; u savců se B-

lymfocyty diferencují prenatálně i postnatálně v kostní dřeni a ve fetálních játrech. 

                                              
                                   Obr.1. Schéma imunoglobulinu (1)

Každá molekula má unikátní tvar. Ten umožní specifickou reakcí antigen protilátka. 

Konec antigenu se nazývá antigenní determinanta nebo epitop.   Protilátka s trojrozměrnou 

strukturou se váže s antigenním koncem. Všechny imunoglobuliny mají dva těžké a dva lehké 

řetězce. Ty jsou vzájemně spojeny disulfidickými řetězci.

Jednotlivé  protilátky  se  od  sebe  liší  pořadím aminokyselin  a  rovněž  prostorovým 

uspořádáním. Informace o složení jednotlivých proteinů jsou uloženy v DNA. Geny,  které 

kódují  různé  řetězce  v imunuglobulinu  jsou  umístěné  na  více  místech  v genomu.  Každý 

jedinec  je  schopný  vyprodukovat  jakoukoliv  protilátku,  která  se  spojí  s kterýmkoliv 

antigenem. K tomu může dojít ve střevě při bakteriální infekci nebo při procesu imunizace. 

Jakmile  je  protilátka  jednou  vytvořena,  tak  ji  jedinec  může  opakovaně  tvořit  v potřebné 

kvalitě. To se nazývá paměť imunitního systému. Prvně byl jev pozorován u nemocných se 

zarděnkami. Bylo pozorováno, že jsou chráněni před reinfekcí. (8)

Vzniklý komplex antigen protilátka narůstá na objemu. Poté je odstraněn fagocytací. 

Rovněž může dojít k aktivaci komplementu po níž  kaskáda chemických reakcí, které vedou 
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k rozkladu cizorodé buňky.  Každý B-lymfocyt  může produkovat  jednu protilátku.  Veškeré 

vystavení antigenům v dětství je individuální, co se týče kvality a načasování.

3.3. Produkce monoklonálních protilátek

3.3.1.Úvod

Aby se získala dostatečná zásoba konkrétní protilátky, je potřeba ji izolovat a zajistit 

její dlouhodobou produkci. Jako zdroj se využívá zvířecí klon B-lymfocytů. Ten potom roste 

v buněčné kultuře. Z ní je požadovaná protilátka vymývána tekutým supernatantem.

Velmi  dobře  rostou  maligní  B-lymfocyty  zvané  myelomy.  Jsou  schopné  se 

rozmnožovat prakticky nekonečně dlouho a z jednoho klonu. Köhler s Milsteinem dokázali, 

že myelomové buňky mohou být spojeny s B-lymfocyty. Takové hybridy vytvářejí protilátky. 

Nazývají se hybridomy. Dovedou produkovat protilátky a jsou prakticky nesmrtelné. (10)

První experiment byl proveden na myších. Těm byly injikovány ovčí červené krvinky. Po 

několika  týdnech jejich  imunitní  systém tvoří  protilátky,  které  jsou  schopny identifikovat 

původně injikovaný antigen. Z odebrané sleziny se izolují požadované B-lymfocyty, které se 

spojí  s myelomovou  linií.  Při  této  metodě  vzniká  mnoho  lymfocytů,  které  neprodukují 

požadovaný  produkt.  Pokud  dojde  k úspěšné  fúzi,  po  které  buňka  produkuje  konkrétní 

protilátku, tak se nazývá monoklonální.

3.3.2. Způsob přípravy

Nejvíce  prozkoumaná  zvířata  pro  tyto  pokusy  jsou  myši  a  potkani.  Zvíře  je 

imunizováno antigeny po  tři  až  čtyři  týdny.  Potom je  usmrceno a  z izolované  sleziny se 

připraví  suspenze  jednotlivých  buněk.  Dále  se  připraví  myelomová  buněčná  linie. 

K provedení  fúze  dvou  buněk  je  potřeba  přidat  vhodné  činidlo,  aby  došlo  ke splynutí 

buněčných membrán. Výtěžek reakce bývá bohužel nízký. Musí zde proto existovat způsob, 

jak  označit  správné  produkty.  Myelomové  buňky  proto  nesmí  mít  schopnost  tvořit 

hypoxantin-guanin-fosforibosyltranferasu  (HGPRT).  Tento  enzym  umožňuje  buňkám 

syntetizovat puriny, za použití hypoxantinu, jako mimobuněčného zdroje. Pokud buňce chybí 

enzym HGPRT, tak je schopna využít alternativní cesty. Jestliže jsou vystaveny aminopterinu 

(analogu kyseliny listové),  tak  nejsou schopny využít  této  alternativy.  Při  této  metodě  se 

využívá  médium  zvané  HAT  (hypoxantin,  aminopterin,  pyrimidin  thymidin).  Nespojené 

myelomové buňky nemohou růst, protože jim chybí enzym HGPRT. (10)
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Nesloučené  slezinné  buňky nemohou růst  nekontrolovaně,  díky omezenému počtu  dělení. 

Hybridomové  produkty  jsou  schopny  se  množit,  protože  vytvářejí  požadovaný  enzym  a 

dovedou se reprodukovat donekonečna.

               Obr.2. Schéma produkce monoklonálních protilátek (10)

Popsaná metoda je náročná, protože jen malé množství hybridomů je plně funkční. Úspěšnost 

metody  závisí  na  čerstvosti  tkání.  Výzkumník  musí  vědět,  co  od  požadované  protilátky 

očekává, aby mohl dobře posoudit její kvalitu. Další problém je, že některé antigeny jsou 

málo imunogenní. Proto na ně organismus málo reaguje a množství požadovaného produktu 

je nízké.

3.3.3. Komplex antigenů
Cizorodá buňka může obsahovat na povrchu stovky antigenních determinant. Mnoho 

antigenů  je  exprimováno  během rychlého  buněčného  dělení  nebo  za  určitých  podmínek. 

Pokud  je  zvířeti  aplikována  směs  antigenů,  jeho  sérum  bude  polyklonální.  Odlišit 

imunologicky maligní buňku od zdravé není snadné. Imunitní odpověď rakovinné buňky je 

poměrně malá.

3.3.4. Využití
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Vytváření monoklonální protilátky, která se váže na zhoubné buňky, má význam například při 

diagnóze a terapii rakoviny.  Dovede se vázat k cílové tkáni nebo spouštět tělní efektorové 

mechanismy.  V ostatních  případech  je  protilátka  spojena  s fluoreskující  molekulou,  která 

slouží k lepšímu zobrazení cílové tkáně. Další možnost představuje navázání radioaktivního 

prvku, který dovede selektivně odstranit požadovanou tkáň. Monoklonální protilátky dovedou 

zasahovat  do řady patobiochemických dějů v těle.  V tabulce je uvedeno několik zástupců, 

které se již používají v humánní medicíně.

Tabulka 2: Přehled používaných monoklonálních protilátek (16) 

Název protilátky Použití-léčba Mechanismus účinku Původ

Infliximab revmatoidní  artritida inhibice tumor nekrot. 
faktoru α (TNF-α )

chimerická

Omalizumab astma vazba na imunoglobulin E

(Ig-E)

humanizovaná

Etanercept revmatoidní artritida vazba na tumor nekrot. 
faktor α (TNF-α )

fúzovaný protein

Adalimumab Crohnova choroba inhibice tumor nekrot. 
faktoru α (TNF-α )

humanizovaná

Trastuzumab antikancerózní terapie
u rakoviny prsu

vazba na HER receptor, 
receptor pro epidermální 

růstový faktor

humanizovaná

Abciximab prevence koagulace krve u 
koronární angioplastiky

blokáda destičkových 
glykoproteinových IIb/IIIa 

receptorů

chimerická

Daclizumab akutní rejekce ledvinných 
transplantátů

inhibice interleukinu2-IL-
2 na aktivovaných T-

lymfocytech

humazinovaná

Alemtuzumab B lymfatická leukémie vazba antigenu CD52  na 
lymfocytech

humanizovaná

Nimotuzumab Spinocelulární karcinom, 
gliom

vazba na epidermální 
růstový faktor (EGFR)

humanizovaná

3.3.5. Potíže spojené s monoklonální léčbou

Hlavní  problém spočívá v odlišnosti  lidského imunitního  systému.  Po opakovaném 

podání myší protilátky totiž dochází k tvorbě‚,humánních protimyších protilátek‘‘ (HAMA). 

Frekvence výskytu je asi u 20% nemocných. Při opakovaném použití může HAMA negativně 

ovlivnit výsledek vyšetření.  Nádorový  antigen  nemusí  být  označen  a  výsledek  je  falešně 

negativní. Protilátky mohou vést k rychlejší eliminaci léčiva, ale i k poškození ledvin. Před 

opakovanou  radioimunoscintigrafií  je  vhodné  ověřit  protilátky  v  séru.   Může  se  využít 
14 1

4



radioimunoanalytická metoda.  Genetické  inženýrství  představuje  možnost,  jak omezit  tyto 

komplikace.  (4)  Používají  se  chimerické  protilátky.  Dovedou kombinovat  antigen vázající 

části  (variabilní  oblast)  z myší  protilátky  a  efektorovou  část  (konstantní  oblast)  z lidské 

protilátky.

Dále  existují  humanizované  protilátky,  ve  kterých  se  kombinuje  pouze  sekvence 

zodpovědná za vazbu variabilní oblasti myší protilátky se zbytkem lidské protilátky. V obou 

případech  je  nový  gen  klonován  do  savčích  buněk  ve tkáňové  kultuře.  Escherichia  coli 

nedovede přidávat cukry, které jsou nezbytnou částí těchto glykoproteinů.

3.4. Nimotuzumab

3.4.1. Úvod

Nimotuzumab (hR3) je humanizovaná IgG1monoklonální protilátka,  která obsahuje 

95%  sekvencí  z lidského  genomu.  Nimotuzumab  se  specificky  váže  na  receptor 

epidermálního růstového faktoru (EGFR).  Dovede interagovat s epitopem, který je umístěný 

v extracelulární  doméně  tohoto  receptoru.  Oproti  ostatním  EGFR  blokátorům  má  tato 

protilátka  méně  nežádoucích  účinků.  (12) Nimotuzumab  byl  schválen  k léčbě 

spinocelulárního karcinomu hlavy a krku v mnoha zemích.

3.4.2. Mechanismus účinku

Nimotuzumab  se  váže  s optimální  afinitou  k extracelulární  oblasti  epidermálního 

růstového faktoru (EGFR). Vzhledem k tomu, že růstové faktory participují v kancerogenezi, 

jsou předmětem klíčového výzkumu v cílené léčbě rakoviny.  (11) Tato cílená léčba ukázala 

zlepšení odpovědi k terapii oproti radiační terapii a chemoterapii.

3.4.3. Bezpečnost

Toxicita  a  bezpečnost  Nimotuzumabu  byla prokázána  ve více  preklinických  a 

klinických studiích. (12) Nebyly zaznamenány nežádoucí účinky jako hypomagnezémie nebo 

kožní  vyrážka.  U  klasické  EGFR  inhibice  byly  podobné  nežádoucí  účinky  taktéž 

zanedbatelné.  Pro  lékaře  to  znamená  snazší  léčbu  pacienta.  Nimotuzumab  nevyvolává 

významnou akutní  toxicitu  po  desetinásobném překročení  dávky,  která  byla  navržena  pro 

klinické studie. Nulová celková toxicita byla pozorovaná u zvířat, kterým byl podáván jednou 

za 14 dní.
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3.4.4. Bezpečnostní profil klinické studie

Nimotuzumab byl  velmi dobře tolerován v klinických zkouškách.  Běžné nežádoucí 

účinky  byly:  zimnice,  horečka,  nauzea,  suchost  v ústech,  tělesná  slabost,  zrudnutí  kůže, 

hypotenze/hypertenze.Všechny nežádoucí účinky byly mírné a týkaly se reakce na infuze. U 

žádného pacienta se nevyskytla dermatická toxicita. Ve fázi II byla nejčastější reakcí horečka 

(4,28%) a slabá kožní vyrážka (1,43%). Běžné dávky analgetik  a antihistaminik postačily 

k jejich potlačení. (12)  

3.5. Receptor epidermálního růstového faktoru
EGFR je exprimován normálními i maligními buňkami. Má vliv na buněčný cyklus, 

diferenciaci  a  přežívání  buňky.  Narušení  regulace v průběhu EGFR signalizace může vést 

k rozvoji nádoru. (11)

                  
Obr.3. Schéma vazby monoklonální protilátky na EGFR (3)

EGFR bývá exprimován u řady nádorů. Například u nemalobuněčného plicního karcinomu, 

kolorektalního karcinomu, karcinomu hlavy a krku apod. Receptor má extracelulární část, na 

níž se váží růstové faktory (EGF). Dojde-li k vazbě mezi faktorem a receptorem, molekuly 

receptorů se dimerizují. To je iniciátorem signální funkce. 

Stimulace  EGFR  vede  k neoangiogenezi,  u  transformované  tkáně  se  dále  zvyšuje 

maligní chování tumoru. (11)  Nádorové buňky snadněji metastazují. Naopak blokáda funkce 

EGFR vede ke snížené buněčné proliferaci, ke snazší apoptóze a snížení migrace buněk.

3.6. Radiofarmaka

3.6.1. Obecně
Jedná se o léky, jejichž účinnou složkou je radionuklid. Ten dovede emitovat záření. 

Radiofarmaka  se  využívají  k diagnostice  a  terapii.  Aplikují  se  většinou  intravenózně. 

Obsahují vždy jeden záměrně včleněný radionuklid s požadovanými vlastnostmi. (5)
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Radiofarmaka  se  vyrábějí  buď  individuálně,  váží-li radionuklidy  s krátkým  poločasem 

přeměny  nebo  hromadně,  značené  radionuklidy  s dlouhým  poločasem.  Požadavky  pro 

jednotlivá radiofarmaka uvádí Český lékopis.

3.6.2. Požadavky

Diagnostické radionuklidy by měly emitovat čisté gama záření v rozmezí energií 100-

300  keV,  které  jsou  účinně  detekovány  současnou  scintigrafií.Terapeutické  radionuklidy 

emitují  β-  záření. Jejich poločas přeměny by neměl být příliš krátký, protože by se léčivo 

muselo aplikovat častěji.

3.6.3. Pojmy

U radiofarmak se setkáváme s měrnou aktivitou. Je to aktivita radionuklidu vztažená 

na jednotku hmotnosti značené látky, ve které je přítomen. Jednotkou je Bq/g (mg). Objemová 

aktivita je aktivita radionuklidu vztažená na jednotku objemu roztoku, ve které je přítomen. 

Jednotkou je Bq/ml.

Radionuklidová  čistota  je  poměr  aktivity  daného  radionuklidu  a  celkové  aktivity 

radiofarmaka  (které  může  jako  nečistoty  obsahovat  další  radionuklidy).  Vyjadřuje  se 

v procentech. Lékopis nebo výrobce určuje její hodnotu. (5)

Radiochemická  čistota  je  poměr  aktivity  konkrétního  radionuklidu  požadované 

chemické  formy  v přípravku  k celkové  aktivitě  vyjádřený  v procentech.  U  přípravků 

značených  99mTc je  stanovena  minimální  radiochemická  čistota  95%. Chemická  čistota  je 

poměr hmotnosti látky, která je přítomna v určité chemické formě a celkové hmotnosti látek 

obsažených v zářiči, vyjádřený v procentech. Do celkové hmotnosti se nepočítají rozpouštědla 

a pomocné látky.

3.7. Příprava radionuklidů

3.7.1. Generátor radionuklidů

Generátor  dovede  opakovaně  produkovat  radionuklidy  s krátkým  poločasem.  Je 

zajištěna minimální radiační zátěž a dobré zobrazení. V tomto zařízení se přeměnou β-  nebo 

elektronovým  záchytem  vytvoří  radionuklid  s krátkým  poločasem  přeměny.  Zařízení  je 

schopné opakovaně získávat mateřský a dceřinný nuklid. Další výhoda je, že se dá generátor 

snadno transportovat do místa opakovaného použití.
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Obr.4. Generátor určený pro přípravu 99mTc (4)  

Generátor  obsahuje  skleněnou  kolonu  zakončenou  fritou,  která  je  naplněná  vhodným 

absorbentem,  například  oxidem  hlinitým.  Na  tomto  nosiči  je  naadsorbován  mateřský 

radionuklid. Jeho přeměnou vzniká dceřinný radionuklid. Po dosažení radioaktivní rovnováhy 

mezi  radionuklidy  je  možné  dceřinný  vymýt  vhodným elučním činidlem.  Poté  je  možné 

provést  opakovanou  eluci,  jejíž  frekvence  je  závislá  na  poločase  přeměny  mateřského 

radionuklidu.  Nejčastěji  používaný generátor  v nukleární  medicíně je generátor molybden-

techneciový (99mMo-99mTc). Hlavní generátorové systémy jsou uvedené v tabulce 3.

Tabulka 3: Nejčastěji používané radionuklidy (5)

Mateřský 
radionuklid

Poločas
mateřského 
radionuklidu

Dceřinný 
radionuklid

Poločas
dceřiného

radionuklidu

Typ
přeměny

99Mo 67 hod 99mTc 6hod Izomerický přechod

81Rb 4,6 hod 81mKr 13 sekund Izomerický přechod

87Y 80 hod 87mSr 2,8 hod Izomerický přechod

68Ge 271 dní 68Ga 68 min β+

82Sr 25,5 dne 82Rb 75 sekund β+

113Sn 115 dní 113mIn 100 min Izomerický přechod
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3.7.2. Metody přípravy radioaktivních sloučenin

Většina radiofarmak je ve formě organických látek nebo biologických sloučenin, které 

jsou značené  vhodným radionuklidem.  Při  jejich  výrobě  se  využívají  znalosti  z organické 

chemie.  Často spolu reaguje malé množství  výchozích látek.  Reakce by měla  proběhnout 

rychle a s vysokým výtěžkem. Vazba radionuklidu v organické sloučenině má být dostatečně 

stabilní a označení by mělo být specifické. Existují různé metody pro klinickou aplikaci, které 

se  využívají.  Žádná  není  univerzální.  Důležitá  je  hlavně  chemická  syntéza,  při  níž  se 

radionuklid zabuduje do molekuly pomocí koordinační nebo kovalentní vazby.  99mTc se do 

vhodné biologicky aktivní molekuly zabuduje s použitím vhodného chelatačního činidla. Při 

vícestupňové  syntéze  je  vhodné vnést  radioaktivní  látku  až  v posledním stupni,  aby bylo 

dosaženo  vysokého  výtěžku.  Pro  koordinační  vazbu  kovových  radionuklidů  jsou  důležitá 

chelatační činidla, mezi něž patří například: DTPA, EDTA, DOTA.  (5) Nejprve se vytvoří 

adukt  mezi  peptidem  a  bifunkčním  chelátorem.  Tento  adukt  může  být  poté  označen 

radionuklidem.  Pro  značení  receptorově-specifických protilátek  se  používají  111In,  99mTc a 
67Ga.

3.7.3. Technecium-99m

99mTc má vhodné vlastnosti  pro využití  v nukleární medicíně. Dovede emitovat γ záření o 

energii  140 keV.  Má poločas  přeměny okolo  6 hod.  Radiační  zátěž  organismu je  malá  a 

zobrazovací  schopnost  kvalitní.  Dceřinný produkt  přeměny  99Ru má poločas  přeměny asi 

212 000 roků. Proto se k jeho aktivitě nepřihlíží. Pro přípravu se většinou využívá molybden-

techneciový  generátor,  ze  kterého  je  technecium  opakovaně  odebíráno  do  vakuované 

lahvičky.

3.7.4. Indium-111

111In se vyrábí v cyklotronu. Jeho nevýhodou je vysoká cena.

3.7.5. Galium-68

Tento radionuklid se získává z germanium-galiového generátoru (z 68Ge). Je to β+ zářič asi z 

89%. Je perspektivou pro pozitronovou emisní tomografii (PET). Jeho poločas přeměny je 

okolo 68 min. Jeho Eβ+max je kolem 1,90 MeV. Dolet v tkáni je cca 4 mm.
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3.7.6. Rhenium-188 a 168

Radioaktivní  rhenium  se  připravuje  v jaderném  reaktoru  bombardováním 

neradioaktivního kovu neutrony. 188W-188Re a186Re patří  mezi negatronové zářiče (β-). Mají 

výhodu v delším poločase (186Re 90 hod. a  188Re 19.9 hod.) a doprovodném gama záření, 

které opět dovoluje monitorování aktivity v průběhu terapie. Jejich příprava není drahá. Oba 

izotopy mají podobnou pronikavost do tkání (5mm a 11mm). Eβmax 186Re je 1,07 MeV a Eβmax 

188Re je 2,12 MeV. 

3.7.7. Lutecium-177

Terapeutické lutecium-177 má poločas 6,7 dne. Poskytuje měkké β záření, využitelné 

při  terapii  malých nádorů (oproti  yttriu-90 má kratší  dosah,  takže nepoškozuje příliš  tkáň 

v okolí  nádoru).  Doprovodné  gamma  záření  dovoluje  monitorovat  jeho  distribuci  v těle 

pacienta. 
177Lu se připravuje reakcí (n,γ)  izotopicky obohaceného  176Lu v jaderném reaktoru. 

Ampule  s  luteciem  (např.  LuCl3)  je  zavedena  do  automatického  modulu,  ve  kterém  je 

ozářena.  Poté  dojde  k  propláchnutí  kyselinou  dusičnou  a  přefiltrování.  Vyskytuje  se  v 

mocenství 3+. Chlorid (LuCl3) je ve vodě je rozpustný,  ale například hydroxid nebo oxid 

(Lu2O3)  se  ve  vodě  nerozpouští.  Obecnou  vlastností  vícemocných  kovů  je  jejich  snadná 

hydrolýza ve vodných roztocích, proto se provádí vazba příslušného vícemocného kovového 

radionuklidu v prostředí vysokých koncentrací acetátového pufru o slabě kyselém pH, v němž 

je iontová forma kovu stabilizována.

Níže jsou uvedeny některé reakce.        

4 Lu + 3 O2 → 2 Lu2O3

2 Lu + 6 H2O  → 2 Lu(OH)3  + 3 H2

2 Lu  + 3 Cl2  → 2 LuCl3  

3.7.8. Kity

Kit  obsahuje  všechny  neradioaktivní  složky,  které  po  sloučení  s 

požadovanou radioaktivní látkou vytvoří přípravek v požadované kvalitě a složení.  (3) Tato 

metoda  přípravy  je  díky jednoduchosti  výhodná  především  pro  rychlou  přípravu  na 

odděleních nukleární medicíny,  kdy je zajištěna standardnost a reprodukovatelnost složení. 

Hromadný výrobce může zajistit  jakostní parametry pro sterilitu,  chemickou čistotu apod. 

Výhodou je i delší skladovací doba oproti hromadně vyráběným radiofarmakům.
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Obr.5. Kity používané pro přípravu radiofarmak (5)

3.7.9. Příprava lékové formy radiofarmak

Nejvíce  používaným  radionuklidem  v nukleární  medicíně  je  99mTc.  Příprava 

techneciem-značeného  radiofarmaka  na  odděleních  nukleární  medicíny  zahrnuje  několik 

kroků.  Nejprve je potřeba připravit radionuklidový generátor. Potom se technecium převede 

do  požadované  značené  sloučeniny.  Další  fáze  zahrnuje  kontrolu  přípravku.  Nakonec  se 

rozdělí dávky do stříkaček nebo lékovek. Samozřejmě nechybí označení obalů potřebnými 

údaji.  Technecium  je  eluováno  izotonickým  roztokem  NaCl.  V generátoru  je  molybden 

nasorbován na  nosiči  ve  formě molybdenanu MoO42-  .  Ten se  přeměňuje  na  technecistan 

amonný ve formě TcO41- . Vše vystihuje následující rovnice.

rovnice 1 (5)

             99MoO42- + 2R+        →         R299MoO4             →          R+ + R99mTcO4

R+ označuje  jednovazné  místo  v sorbentu  Al2O3  .  Molybden  je  díky oxidačnímu číslu  2- 

pevněji vázán (na dvou vazebných místech) než technecium s oxidačním číslem 1- slaběji 

vázané (na jednom místě). Proto dojde k vymytí technecia při eluci. Generátor je použitelný 

přibližně dva týdny. Technecium nemá stabilní izotop. Vyskytuje se v oxidačních číslech 1- až 

7+. Oxidační čísla 4+ až 7+ jsou nejstabilnější. Technecium eluované z generátoru se vyskytuje 

v oxidačním stupni  7+.  Technecistan  sodný  je  potřeba  redukovat  na  reaktivnější  oxidační 

stupeň (většinou stupeň 4+). Redukčním činidlem může být SnCl2 . 2H2O. Schéma redukce je 

uvedeno v těchto rovnicích:                                                      

souhrnná rovnice 2 (5)

299mTcO4 + 16H+ + 3Sn2+            ←→         299mTc4+ + 3Sn4+ +8H2O

Při této reakci se technecium redukuje na čtyřmocné a je relativně stabilní.
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                     TcO2 + H2O                       →               TcO(OH)+ + H+

                                     

                       TcO(OH)+ + H2O             →               TcO(OH)2 + H+

                      TcO(OH)2                                   →                              TcO2 . H2O

Důležitá je také hodnota dimerizace Kd , která činí 3,14 . 1016 mol-1.

rovnice dimerizace 3 (5)

             TcO(OH)2 + TcO(OH)2         →            [TcO(OH)2]2

Dimerizace je proces, při kterém dojde k postupné konverzi Tc (IV) na hydrolyzovanou formu 

koloidního technecia. Ta bývá častou radiochemickou nečistotou. Při redukci je potřeba mít 

dostatek cínatých iontů, protože kyslík je dovede rychle oxidovat.

rovnice 4 (5)

O2 + 2Sn2+ + 4H+                →                     2H2O + 2Sn4+

Zabudování redukovaného technecia do komplexu probíhá podle následující rovnice (5).

rovnice 5 (5)

        redukované 99mTc + chelatační činidlo (ligand)       →     99mTc-chelát

Technecium můžeme vázat na hydrofilní látky, které mají následující skupiny:  OH, SH, NH2 

a  COOH.  Pokud je  potřeba  označit  biologicky aktivní  látku  lipofilní  povahy,  využívá  se 

modifikace  struktury  bifunkčním  chelátorem:  DOTA,  DTPA,  EDTA,  případně  dalšími 

skupinami.  Činidlo  se  jednou  skupinou  (například  isothiokyanátovou  skupinou)  naváže 

kovalentní vazbou na biologicky aktivní molekulu a chelátovou částí váže vybraný kovový 

radionuklid.  Vzniklý  komplex  musí  být  dostatečně  kineticky i   termodynamicky stabilní. 

Vlastnosti  týkající  se chemismu biomolekuly,  chelátu a  radionuklidu mají  zásadní vliv  na 

biodistribuci radiofarmaka.  

Redukované technecium je schopné ve vodných roztocích hydrolyzovat za pomocí OH skupin 

vody podle výše uvedených rovnic.  Důležitá  je hodnota pH, přítomnost  pomocných látek 

apod. Hydrolýza technecia snižuje výtěžek a kvalitu radiofarmaka. Případné nečistoty mohou 

zhoršit diagnostické scintigrafie zobrazení. Chlorid cínatý při pH nad 2,6 ve vodném roztoku 

hydrolyzuje.  Je  důležité,  aby bylo chelatačního  činidla  nadbytek.  Menší  množství  dovede 

vázat jak 99mTc, tak Sn2+.

Radiofarmaka mohou obsahovat technecium ve třech formách. První je 99mtechnecistan sodný, 

který  nebyl  cínatými  ionty  redukován.  Druhá  je  hydrolyzovaný  99mTcO2.  Ten  nereagoval 
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s chelatačním činidlem.  Patří  sem i  redukované  99mTc,  které  je  vázané  na  hydrolyzované 

cínaté ionty. Třetí je požadovaná sloučenina.

Hlavní podíl radioaktivity (více než 95%) by měla mít třetí forma. Ostatní dvě složky jsou 

považované za nečistoty, které by se měly vyskytovat pouze v minimálním množství. (5)

3.8. Chelatační činidla používaná pro vazbu kovových 
radionuklidů

Pentenová kyselina (DTPA) (6)

Název podle IUPACu: 2-[bis[2-[bis(karboxymethyl)amino]ethyl]amino]octová kyselina.

Vlastním  názvem  diethylen  triamin  pentaoctová  kyselina.  V molekule  obsahuje  pět 

karboxymethylových skupin. Jedná se o bílou krystalickou látku.  Molekulová hmotnost je 

393,35. Teplota tání je 220°C. DTPA je nehořlavá. Rozpustnost je asi 0,5 g/100 ml.

DTPA se  začala  používat  od  šedesátých  let  jako  chelatační  činidlo  při  dekontaminaci 

radioaktivními  prvky.  Později  se  používala  při  značení  protilátky.  Tato  látka  nemá  při 

podávání dlouhodobé zdravotní účinky na organismus. U pacientů, kteří opakovaně dostávali 

dávky Ca-DTPA, se vyskytla nauzea, bolesti hlavy a kovová pachuť v ústech. (14)

Tetraxetan (DOTA) (7)

Název podle IUPACu: 2-[4,7,10-tris(karboxymethyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]octová 

kyselina. Molekulová hmotnost je 404,42. Jedná se rovněž o bílou krystalickou látku.  Jde o 
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účinný  chelátor  pro  mnoho  kovových  iontů  např.  :  lutecium,  samarium,  stroncium nebo 

yttrium. DOTA dovede velmi dobře vázat kovy s nábojem 2+ a 3+. (15)

3.9. Radioaktivní značení

Existuje  několik  způsobů  značení  protilátek  radionuklidy.  U  metody  přímého  značení  se 

nepoužívají chelatační činidla. Například se využívají vlastní thiolové skupiny, které dovedou 

kovalentně vázat radioaktivní izotop.

Nepřímé  metody  značení  využívají  organických  sloučenin,  které  jsou  vhodné  k vazbě 

radionuklidů.  Jedná  se  o  bifunkční  chelatační  činidla,  která  obsahují  chemickou  skupinu, 

kterou dovedou navázat protein. Další skupinou váží radioaktivní prvek. (3)

Obr.5 Schéma specifické vazby na cílovou tkáň (8)

3.9.1. Nepřímé značení

Anhydrid-DTPA je bifunkční chelatační činidlo. Obsahuje dvě anhydridové skupiny, které 

dovedou reagovat s aminem. Tento typ sloučeniny dovede reagovat s N-koncem a s 

aminoskupinou proteinu za tvorby amidové vazby.

Schéma reakce DTPA s molekulou obsahující amin
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 Je potřeba zachovat optimální reakční podmínky, aby došlo ke správné modifikaci protilátky. 

Prostředí  musí  mít  neutrální  až  mírně  alkalické  pH.  Toho docílíme  použitím fosfátového 

pufru.

Dvě  anhydridické  skupiny  chelátoru  mohou  potenciálně  tvořit  příčné  vazby  mezi  dvěma 

látkami, které obsahují aminoskupinu. Při tvorbě příčné vazby prostřednictvím DTPA mohou 

některé imunoglobuliny ztratit svou antigenní funkci.  (3) Optimalizace množství proteinu a 

anhydridu-DTPA, přidaného do směsi, dovede předejít tvorbě příčných vazeb a polymerizaci.

DTPA dovede také modifikovat polymery, které obsahují amin (např. poly-L-lysin) za vzniku 

polymeru, který  váže více atomů radionuklidu. Následující modifikace protilátky poskytuje 

vyšší radioaktivitu než přímá vazba DTPA na protein.

DOTA je  činidlo,  které  obsahuje čtyři  karboxylové skupiny a  čtyři  vázané atomy dusíku. 

Tvoří  dvanáctičlenný  kruh.  Modifikovaná  DOTA  (například  isothiokyanátem  nebo  N-

hydroxysuccinimidylem)  dovede  zachytit  jednou  částí  protilátku  a  druhou  částí  váže 

radionuklid.

3.9.2. Přímé značení

Proteiny  obsahující  thiolové  zbytky  mohou  být  přímo  značené  radionuklidy.  Při 

použití přímého značení není potřeba bifunkční chelatační činidlo.  Thiolové skupiny mohou 

být vytvořeny redukcí disulfidických můstků těžkého řetězce například 2-merkaptoethanolem, 

reakce  však  může  ovlivnit  receptorovu  afinitu  modifikované  struktury.  Požadované  SH- 

skupiny můžou být navázány na protilátky i bez disulfidické redukce. Použije se thiolační 

činidlo,  které  upraví  aminové  zbytky  na  protilátce.  Molekuly  protilátek  jsou  oxidovány 

jodistanem sodným. Dojde k vytvoření aldehydických skupin na polysacharidových řetězcích. 

Ty  mohou  být  upraveny  pomocí  PDPH  (3-(2-pyridyldithio)  propionyl  hydrazid  ).  Nyní 

protilátka  obsahuje  disulfidickou  vazbou.  Pomocí  DTT  (2,3-dihydroxy-1,4-dithiolbutan) 

dojde  k rozštěpení  disulfidické  vazby.  Tím  vznikne  požadovaná  thiolovaná  protilátka  a 

fragment  PDPH  (Pyridyl-2-thion).  Thiolové  skupiny  umožňují  přímé  značení  protilátky 

pomocí technecia- 99mTc. Metoda je uvedena na následujícím schématu.

Další  možností  je  místně  řízená  thiolace  na  zbytku  polysacharidových  řetězců 

protilátek. Je to patrně nejvíce šetrná metoda pro zachování funkčnosti. 
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3.9.3.  Značení pomocí modifikované DTPA

Toto  chelatační  činidlo  obsahuje  koncovou  SCN  skupinu.  Chemický  název:  2-(4-

isothiokyanatobenzyl)-diethylenetriamin  pentaoctová  kyselina  (p-SCN-Bn-DTPA).  Při  této 

modifikaci  dochází  k  reakci  isothiokyanátové  skupiny  s  aminoskupinou  monoklonální 

protilátky  za  vzniku  modifikované  thiomočoviny  (na  jedné  straně  protilátka,  na  druhé 

chelátor) viz následující schéma. (17)
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3.10. Detekce radiofarmaceutických přípravků

Jaderné záření účinkuje excitačně a ionizačně. Ionizační metody využívají zařízení, 

která jsou schopna registrovat iontové páry. Ty se dovedou v elektrickém poli pohybovat a 

akumulovat na elektrodách.  U ionizačních metod záleží  na skupenství,  ve kterém probíhá 

ionizace. Mohou se používat plynem plněné detektory nebo tuhé detektory. (5)

Scintilační  metody  pracují  na  principu  excitace.  V určitých  látkách  dochází  k  přechodu 

elektronů do excitovaného stavu. Po jejich návratu do základního stavu se uvolní energie ve 

formě  viditelného  nebo  ultrafialového  záření.  Fotokatoda  nebo  fotonásobič  dovedou  toto 

záření převést na elektrický impuls.

3.10.1. Plynové ionizační detektory
Jsou to kondenzátory obsahující plynné dielektrikum. Na jejich elektrody je vloženo určité 

napětí. Jaderné záření dovede ionizovat plynovou náplň mezi nabitými elektrodami. Vlivem 

elektrického pole se vytvořené ionty pohybují k opačně nabitým elektrodám. Na nich ionty 
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odevzdají  svůj  náboj  a  obvodem prochází  tzv.  ionizační  proud.  Velikost  proudu závisí  na 

napětí, které je vloženo na elektrody.

                                        Obr.6. Závislost proudu na napětí (9)          

I: Oblast Ohmova zákona
Lineární vzrůst proudu. Dochází ke kompetici mezi rekombinací opačně nabitých iontů a jejich 
vybíjením. Pro detekci tato oblast nemá význam.
II: Oblast nasyceného proudu
Ionizační proud je téměř nezávislý na napětí. Ionizační proud je úměrný hustotě toku částic jaderného 
záření. Tato hodnota je velmi nízká. Měřící zařízení je proto velmi citlivé. Pro tuto oblast se využívají 
ionizační komory.
III: Oblast nárazové ionizace
Primární ionty jsou elektrickým polem urychleny natolik, že dovedou vytvořit sekundární ionty 
nárazem na molekuly plynu nebo na neutrální atomy.
V oblasti IIIA je počet primárních iontů vyvolaných zářením přímo úměrný počtu sekundárních 
atomů. Pro tuto oblast jsou k dispozici proporcionální detektory.
Oblast IIIB V této oblasti je sekundární ionizace nárazem intenzivní natolik, že dochází ke zmnožení 
elektronů a iontů. V této oblasti pracují Geiger-Müllerovy detektory.

Obr.7. Ionizační komory (10) (10)

                     
Toto zařízení obsahuje detektory plněné inertním plynem se dvěma izolovanými

elektrodami.  Provozní napětí se pohybuje mezi 50 a 300V. Ionizační komory se používají 

zejména  k přesnému  měření  aktivit.  (5) Přístroj  může  obsahovat  volič  pro  jednotlivé 

radionuklidy, protože záření různého typu a energie vytváří různou velikost proudu. Výsledek 

bývá uveden v jednotkách aktivity (kBq, Mbq).
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Obr.8. Geiger-Müllerovy detektory (zleva přístroj, zprava jeho průřez) (11) (12)

Geiger-Müllerův měřič se skládá ze dvou elektrod, které jsou obklopené plynovou náplní. Pro 

detekci  záření  je  potřeba  zapojit  přístroj  na  takové  napětí,  aby  mohla  komora  pracovat 

v oblasti IIIb. Trubice bývá kovová nebo ze skla. Uvnitř je umístěný drátek. Jako plyn se 

používá argon se zhášecí látkou (methylalkohol), aby došlo k rychlému přerušení výboje. Po 

proniknutí  ionizujícího záření dochází k ionizaci plynové náplně.  (5) Proto na výstupu lze 

detekovat impuls. Měří se s ním například kontaminace různých povrchů.

3.10.2. Scintilační detektory

Jaderné  záření  může  mít  luminiscenční  účinky  v některých  látkách.  Fotony  UV  nebo 

viditelného záření se tvoří ve scintilačním krystalu po dopadu jaderného záření. Mezi počtem 

fotonů  a  absorbovanou  energií  záření  je  přímá  úměrnost.  (5)  Fotony dopadají  na  katodu 

fotonásobiče  a  uvolňují  z ní  elektrony.  Ty  po   průchodu  systémem  dynod  vzrůstají 

geometrickou  řadou.  Energie  jaderného  záření  je  přímo  úměrná  elektrickému impulsu  na 

výstupu fotonásobiče. To umožňuje odlišení záření o různé energii.

Obr.9. Scintilační detektor (13) (14)

Nejčastější  látkou,  která  se  využívá  pro  detekci  gama  záření,  je  krystal  jodidu  sodného 

aktivovaný thaliem [NaI(Tl)]. Aby došlo k absorbci záření beta, je potřeba opouzdřit krystal 

do světlotěsného hliníkového plechu.
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Obr.10.    studnové krystaly [NaI(Tl)] (15)

Pro detekci beta záření je zapotřebí plastických scintilátorů. Jedná se o suspenzi nebo tuhý 

roztok organických scintilátorů v organických polymerech.

3.10.3. Polovodičové detektory

Tento typ detektoru obsahuje čistý monokrystal křemíku senzibilizovaný lithiem. Záření předá 

svou energii elektronům polovodiče. Ty potom přecházejí z valenčního pásma přes zakázaný 

přechod do vodivostního pásma.  (5) Díky tomu vzniká ve valečním pásmu vzniká kladně 

nabitá díra. Elektrické pole dovede zvýšit vodivost polovodiče. Díky tomu vhodné zařízení 

zaznamená  děj  jako  elektrický  impuls.  Krystaly  jsou  uchovávané  v kapalném  dusíku. 

Výhodou  tohoto  zařízení  je  vysoká  energetická  rozlišovací  schopnost.  Využívá  se  hlavně 

k identifikaci radionuklidů.

3.10.4. Monitoring radionuklidů aplikovaných do organismu

Pro měření distribuce radiofarmak v organismu se využívají gama zářiče nebo pozitronové 

zářiče. Nejčastěji se využívá scintilační detekce. Nejběžnější zařízení je Scintilační kamera 

Angerova typu.

                                           
Obr.11. Scintilační kamera Angerova typu (15)
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Detektor  je  krystal  [NaI(Tl)],  který  je  spojen  s  fotonásobiči.  Před  ním  bývá  umístěný 

kolimátor z olova. Ten obsahuje otvory, které propouštějí fotony, vhodné k zobrazení léčiva 

v organismu. Otvorů v kolimátoru je několik tisíc. Mohou být rovnoběžné, mohou se směrem 

od detektoru sbíhat  nebo rozbíhat.  Fotony,  které neprocházejí,  jsou pohlceny.  Foton může 

vyvolat v určitém místě scintilaci.  (5) Ta je zaznamenaná nejbližším kolimátorem. Signály 

jsou  poté  elektronickými  obvody  pro  polohovou  a  amplitudovou  analýzu  zpracovány  a 

převedeny na vizuální záznam.

3.10.5. Tomografické způsoby zobrazení

Tento způsob zobrazení využívá jeden nebo více druhů detektorů, které rotují kolem pacienta. 

Díky tomu lze získat sérii příčných řezů, které jdou pomocí počítače převést na trojrozměrný 

obraz požadované oblasti. Pokud se využívá zářiče gama, tak se pro detekci používá jeden 

nebo více detektorů. Systém je označován jako SPECT (Single Photon Emission Computed 

Tomography nebo jednofotonová emisní počítačová tomografie).

Další  metodou je  PET (Positron  Emission  Tomography).  V ní  se  aplikuje  ß+ pozitronový 

zářič.  Ten v místě aplikace emituje pozitrony e+,  které s elektrony anihilují.  Tím dojde ke 

vzniku dvou fotonů, které vyletí opačným směrem (180°). Vše popisuje následující schéma: 

e++ e−  →   2  γ. Detektory jsou koincidenčně zapojeny. Impuls je registrován, když na oba 

detektory dopadne impuls.

Obr.12. Pozitron emisní tomograf (16)

Výhody/nevýhody

Zobrazení  pomocí  SPECT  dovede  dosáhnout  několikanásobně  vyššího  kontrastu  než  u 

planárního  obrazu.  (13) Metoda  SPECT  zobrazí  obraz  pouze  zvolené  vrstvy  tkáně.  Po 
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rekonstrukci řezů dostaneme informaci o umístění lézí ve třech rozměrech. U SPECT obrazu 

nedochází k šumu překryvem jednotlivých

struktur. Bohužel poskytuje horší prostorové rozlišení ve srovníní s planárním zobrazením. 

Výhodou jak SPECT, tak i PET je schopnost vyšetřit pacienta, při stejně vysoké radiaci. To 

umožní  zobrazit  patologická  ložiska  (např.  metastázy)  i  ve  vzdálené  části  těla.  Zařízení 

SPECT je asi třikrát levnější než PET. To samé platí u připravovaných radiofarmak. Je to díky 

levnější výrobě SPECT radionuklidů. (13)

Předností  PET kamer je,  že  nepotřebují  kolimátory.  Tím jsou nejméně stokrát  citlivější  v 

porovnání se SPECT  kamerami.  Také mají větší citlivost detekce radioaktivního záření ze 

stejného zdroje.  Minimální rozdíl v detekované energii se nazývá rozlišovací schopnost (v 

geometrickém  rozměru  geometrická  rozlišovací  schopnost).  U  SPECT  je  geometrická 

rozlišovací schopnost až 10-14 mm a u PET systému 5-7 mm. (13)

3.10.6. Chemická kontrola připravovaných radiofarmak

3.10.6.1.  Jednou z možností jak chemicky analyzovat radiofarmaka je použití vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie (HPLC). Je to separační metoda, která je schopna kvalitativně i 

kvantitativně zhodnotit separované složky. Analýza bývá velmi rychlá. Je zapotřebí minimální 

množství vzorků. (4)

Pro HPLC analýzy se používají kolony asi 10-25 cm dlouhé, o vnitřním průměru okolo 3-

5mm. Jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo ze skla. Zevnitř jsou plněny různými sorbenty. 

Nejčastěji  se  používají  chemicky  vázané  stacionární  fáze.  Na  hydroxylové  skupiny  se 

chemicky  vážou  funkční  skupiny  ovlivňující  sorpční  schopnost  nosiče.  Často  se  jedná  o 

uhlovodíkové řetězce, které mají přibližně 18 atomů uhlíků. Jsou to tzv. reverzní fáze, které 

jsou nepolární (≡Si-C18H37 -C8H17 -(CH2)3C6H5). Pokud radikál obsahuje tříuhlíkatý řetězec, 

který je zakončen např. (-(CH2)3-CN -(CH2)3-NH2 -O-(CH2)2-OH), tak je to středně polární 

fáze.

                           Obr.13. Kolony používané k HPLC analýze (17)

Komerčně  je  dostupná  celá  škála  různých  chemicky  vázaných  stacionárních  fází.  Jako 

sorbenty se mohou rovněž používat oxid hlinitý a silikagel. HPLC analýzu lze provádět za 

konstantního složení mobilní fáze (isokratická eluce). Může se také použít metoda, při které 

se programově mění složení mobilní fáze (gradientová eluce). (4)
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Obr. 14. Schéma kapalinového chromatografu (18)

Z1,Z2,Z3 jsou zásobníky mobilní fáze
1) za použití chromatografie, kdy je stacionární fáze polární a mobilní fáze nepolární (chloroform a 
jejich směsi, pentan, heptan)
2) chromatografie s reverzními fázemi, kdy je stacionární fáze nepolární a mobilní fáze polární (voda 
a její směsi, methanol, tetrahydrofuran, acetonitril)

Č je vysokotlaké čerpadlo, které protlačuje mobilní fázi přes kolonu směrem k detektoru.
PG Jedná se o programovací jednotku, která má za úkol nastavit složení požadované mobilní fáze.
DZ Je dávkovací zařízení. To umožňuje nadávkovat vzorek na kolonu.
K Je výše zmíněná chromatografická kolona, kde dochází k rozdělení směsi na jednotlivé složky. Ty 
jsou unášeny mobilní fází k detektoru.
D Diferenciální detektor dovede detekovat průtok separované složky. Vhodně upravený signál přenáší 
do počítače. Ten ho dovede dále zpracovat, umožní ho vytisknout apod. Celé zařízení je řízeno právě 
přes počítač.
Citlivost chromatografické metody závisí na použitém detektoru.

Hmotnostní spektrometr (MS)
Po  výstupu  z kolony  je  potřeba  odstranit  mobilní  fázi.  Léčivo  je  poté  převedeno  do  plynného 
skupenství.  Nejprve  musí  dojít  k ionizaci  v iontovém  zdroji.  Potom  se  rozdělí  a  urychlí  ionty 
v analyzátoru.  Nakonec  dojde  k detekci  signálu  a  jeho  zesílení  v detektoru.  Přístroj  generuje 
hmotnostní  spektrum (četnost  iontů  ve  vztahu  hmotnost/počet  nábojů).  Nevýhodou  hmotnostního 
detektoru je jeho vysoká cena.

Obr.15. plynového chromatografu (vpravo) přímo spojená s hmotnostním 
spektrometrem (vlevo) (19)

Spektrofotometrické detektory

Tento typ detektoru je při HPLC analýze nejčastěji používán. U eluátu protékajícího celou 

přístroje je proměřována absorbance elektromagnetického záření určité vlnové délky. Nejvíce 

se využívá UV oblast spektra. Nejčastěji se používá UV detektor s fixní vlnovou délkou (254 
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nebo 280 nm). Je relativně jednoduchý a cenově dostupný. Další výhodou je dobrá citlivost 

(10-9 až 10-10 g/ml) a možnost použití při gradientové eluci. (4)

Obr.16.  Izokratický analytický systém s UV-VIS detektorem (20)

3.10.6.2. Tenkovrstvá chromatografie

Tenkovrstvá chromatografie (TLC) je široce používaná lékopisná metoda. Výhodou 

TLC je jednoduchost a dostupnost vybavení. (4) Na start TLC chromatogramu se vedle sebe 

nanáší vzorek analyzovaného léčiva a roztok vzorku ověřeného standardu. Diagram slouží 

mimo  jiné  k ověření  nečistot.  Jako  sorbent  se  používá  oxid  hlinitý  nebo  silikagel  (oxid 

křemičitý).  Často se  používají  komerčně  dodávané  tenké  vrstvy s fluorescenčně  značenou 

vrstvičkou sorbentu. Po vyvinutí chromatogramu se detekce provádí pod UV lampou při 254 

nm.  Celý  chromatogram  fluoreskuje.  Analyzované  skvrny  dovedou  fluorescenci  zhášet. 

Analyzované léčivo se proto objeví jako tmavá skvrna. Hlavní identifikační charakteristika 

TLC diagramu je shodný retenční nebo retardační faktor (Rf) léčiva a standardu. Rf je poměr 

vzdálenosti start-střed skvrny: start-čelo mobilní fáze.

                                      Obr.17. Tenkovrstvá chromatografie (21)
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3.10.6.3. Vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie

Vysokoúčinná  tenkovrstvá  chromatografie  (HPTLC)  je  nová  technika  v planární 

chromatogragii. Oproti tenkovrstvé chromatografii má HPTLC nižší spotřebu rozpouštědla, 

nižší objem nanášeného vzorku a zvýšení počtu analýz v jedné sérii. Další výhodou je nízká 

cena stanovení. (7) Důležitá výhoda je také miniaturizace celého zařízení. Využívá se stejných 

druhů stacionárních  fází jako v TLC. Mají ale velmi malou zrnitost. Mobilní fáze se na vrstvu 

nanáší pomocí mikročerpadel.

3.10.6.4. Instantní tenkovstvá chromatografie (ITLC)

ITLC  je  alternativou  k tenkovrstvé  chromatografii.  Výhodou  je  rychlejší  analýza  vzorku. 

Vzorek se nanáší na list, který je ze skleněných mikrovláken. Ty jsou impregnovány činidlem 

k lepšímu spojení s papírem.

ITLC-SG  je tenká  vrstva,  složená  ze  skleněných  mikrovláken  impregnovaná  amorfním 

silikagelem,  který  je  mírně  kyselý.  ITLC-SG  dovede  velmi  dobře  separovat  přebytek 

radioaktivně značených činidel od radioizotopů. Vyvíjení chromatogramu netrvá déle než 20 

minut.  Podle  povahy  dělených  látek  se  jako  mobilní  fáze  používají  jak  organická 

rozpouštědla, tak i vodné fáze různého složení.Pro hodnocení čietoty zkoumaného preparátu 

je potřeba znát chromatografické chování jednotlivých chemických forem radionuklidu.

3.10.6.5. Gelová chromatografie

Náplní  kolony  je  molekulové  síto  ve  formě  gelu.  Požadovaná  směs  se  dělí  při  průtoku 

kolonou podle velikosti molekul dělených látek. Eluční činidlo, které je totožné s roztokem 

v pórech gelu, protéká kolonou konstantní rychlostí. Molekuly, které jsou větší než póry gelu, 

do něj  nemohou pronikat.  Díky tomu procházejí  přes  kolonu stejnou rychlostí  jako eluát. 

Jakmile  vyteče  intersticiální  kapalina  z kolony,  objeví  se  v eluátu.  Malé  molekuly  jsou 

schopny pronikat do pórů gelu a opožďují se oproti velkým molekulám.

Nejčastěji se používá Sephadex. Vyrábí se z dextranu, který bývá zesítěn epichlorhydrinem 

(1-chlor-2,3-epoxypropan).  Dextran  je  polysacharid  složený z monomerů  D-glukózy,  které 

jsou  spojené  glykosidickou  vazbou.  Může  být  syntetizován  bakterií  Leuconostoc 

mesenteroides ze sacharózy. Změna poměru dextran: epichlorhydrin má vliv na zesítění, a tím 

na velikost pórů.

Při přípravě je potřeba gel v podobě prášku nechat nabobtnat v destilované vodě nebo v pufru. 

Bobtnání probíhá obvykle do druhého dne. Homogenní gel je potřeba pouze málo promíchat, 

aby se nepoškodila jeho struktura.
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3.11. Klinické využití

Použití 99mTc značené protilátky EGFR u pacientů s nádorem epiteliálního 
původu. Fáze III klinické studie.

3.11.1. Úvod

Tumor epiteliálního původu bývá jedna z nejčastějších příčin úmrtí na nádorové onemocnění. 

Nejčetnější  jsou epidermální  karcinom (51%),  adenokarcinom (17%) a  duktální  karcinom 

(8%).  (1)  Epiteliální  tumor (např.  nemalobuněčný nádor plic)  má přibližně 100 krát  vyšší 

expresi  EGFR než ostatní  buňky. Radioaktivně značené protilátky mohou být užitečné při 

imunoscintigrafii. Monoklonální protilátka  ior egf/r3 je myšího původu. Dovede inhibovat 

vazbu  epidermálního  růstového  faktoru  (EGF)  na  receptor.  Tento  mechanismus  dovede 

stimulovat  down-regulaci  EGFR bez  aktivace  tyrosin  kinasy.  (11)  Cílem této  studie  bylo 

zhodnotit bezpečnost a diagnostickou účinnost terapie epiteliálních nádorů a jejich metastáz.

3.11.2.Výběr pacientů

Bylo vybráno 148 dospělých jedinců. U pacientů bylo podezření na zmiňovaný typ nádoru. 

Nejprve podstoupili CT vyšetření. Před podáním protilátky jim byl vyšetřen krevní obraz a 

byla  provedena  citlivost  na  protilátku  (výskyt  kožní  indurace  v místě  vpichu).  Poté  se 

detekoval imunoscintigraficky nádor. Použila se protilátka ior egf/r3 značená 99mTc.  Účinnost 

této metody byla ověřena multicentrickou klinickou studií I/II. (1) 

3.11.3. Monoklonální protilátka

MoAb ior egf/r3 dovede rozpoznat EGF s vysokou afinitou. Je myšího původu. Protilátka 

vzniká fúzí myších myelomových buněk a myších splenocytů, které jsou imunizovány EGF 

z lidského  placentárního  extraktu.  Placenta  obsahuje  kromě  růstového  faktoru  také 

aminokyseliny, hyaluronovou kyselinu nebo antioxidačně působící látky. Tím, že placentární 

extrakt obsahuje celou řadu látek, musí být izolovaný produkt řádně přečištěn.

3.11.4. Značení protilátky, kontrola kvality

Protilátka rozpuštěná ve fosfátovém pufru byla redukovaná přebytkem merkaptoethanolu při 

pokojové teplotě. Poté byla přečištěna pomocí gelové chromatografie na Sephadexu. Potom 

byl k přečištěné protilátce přidán kit methylendifosfonátu upraveného 0,9% roztokem NaCl. 

Nakonec se přidal technecistan připravený z  99Mo/99mTc generátoru o požadované aktivitě. 

Značení probíhá v uzavřeném prostoru s laminárním prouděním. Rovněž všechny používané 
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pomůcky jsou sterilní  a apyrogenní.  Radiochemická čistota byla provedena pomocí ITLC. 

Silikagelové  proužky byly použity  jako  stacionární  fáze.  Směs  ethanolu,  NH4OH a vody 

v poměru (2:1:5) jako mobilní fáze. Radiokoloid má Rf 0,0 a ostatní značené sloučeniny mají 

Rf 1,0. (9)

3.11.5. Zkouška na protilátky proti humanizovaným myším protilátkám 
HAMA

Pro kontrolu imunitní odpovědi byly od pacientů získány krevní vzorky v časovaných 

intervalech před podáním zkoušené látky.  Poté jim byla aplikovaná značená protilátka.  Po 

několika týdnech jim byla znovu odebrána krev. Vzorky séra byly zředěny fosfátovým pufrem 

a  smíchány  s konjugátem  alkalické  fosfatázy  a  lidského  IgG.  Poté  byly  imunologicky 

zkoušeny.  Pokud  změřené  vzorky  nepřekročily  požadovaný  limit  pozitivního  testu,  byly 

vyhodnoceny  jako  negativní.  U  většiny  zkoušených  pacientů  se  nevyskytla  významná 

imunitní odpověď. Asi u 20% (6 z 30) zkoušených došlo k odpovědi na podanou infuzi.(6)  1 

ze 6 pacientů měl 12 týdnů po aplikaci látky v krvi měřitelné protilátky HAMA. (6)

Některé klinické studie poukazují na drobné rozdíly mezi myší a humanizovanou protilátkou. 

Rozdíl může být způsoben redukcí, která mohla mít vliv na imunoreaktivitu humanizované 

protilátky. Stejně tak může redukce způsobit odlišnost v afinitě obou typů protilátek. Myší 

protilátka  vykazovala  větší  schopnost  ve  vychytávání  v nádoru  a  nižší  clearence  než 

humanizovaná. (6) Katabolity s nižší molekulovou hmotností bývají rychleji eliminovány z 

těla  než  intaktní  proteiny.  Výhoda  humanizovaných  protilátek  spočívá  v nižší  produkci 

protilátek HAMA, které se tvoří v těle. Ty potom mohou inhibovat distribuci monoklonální 

protilátky do tumoru.

3.11.6. Radioimunoscintigrafie

Metoda dovedla  odhalit  106 ze  126 pacientů  s epiteliálním nádorem a všech  22  pacientů 

s prokazatelně negativním výsledkem.  (1) U karcinomu plic, prsu a mozku byl v některých 

případech  zaznamenán  falešně  negativní  výsledek.  Diagnostická  účinnost  dosahovala 

nejvyšších hodnot u karcinomu mozku (100%), GIT (90,9%), prsu (88,9%), plic (83,9%), 

nejméně u karcinomu hlavy a krku (73,9%). (1)

Epiteliální nádory nemají stejnou expresi EGFR na buněčném povrchu. Citlivost scintigrafie 

pro jednotlivé typy tumorů je  různá.  U epidermálního karcinomu byla  zjištěna senzitivita 

vyšší asi o 10% než u adenokarcinomu. (1)

Celotělové  zobrazení  do  24  hodin  po  aplikace  injekce  ukázalo  klesající  krevní  aktivitu 

v prvních  hodinách  v játrech.  Tento  orgán  ukázal  nejvyšší  schopnost  vychytávání 
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radiofarmaka.  V žádné  jiné  zdravé  tkáni  nedocházelo  k takové  akumulaci  radioaktivity. 

Jaterní  buňky  obsahují  na  svém  povrchu  hodně  EGFR.  Zde  se  odehrává  katabolismus 

značených protilátek.

První zobrazovaný pacient měl plicní epidermální karcinom. Další měl zachyceny lymfatické 

metastázy  epiteliálního  nádoru  hlavy. Třetí  snímek  zobrazil  jaterní  metastázy  plicního 

adenokarcinomu,  které  byly  prvně  zachyceny  imunoscintigrafií.  (1)  Biodistribuce 

monoklonálních protilátek v oblasti horní čelisti ztěžuje diagnózu krčních nádorů a nádorů 

hlavy.  Lymfatické  metastázy  bylo  možné  pozorovat  od  3.  do  4.  hodiny  po  aplikaci 

radiofarmaka. Značené protilátky jsou schopné zachytit primární nádor mozku (astrocytom, 

glioblastom).  Stejně tak bylo možné zachytit  mozkové metastázy z plic  a  prsou.   Většina 

vyšetřovaných  pacientů  s rakovinou  prsu  podstoupilo  operaci.  U  některých  se  povedlo 

zachytit  nově  vzniklé  metastázy  a  relapsy.  Nádor  vaječníku,  potvrzen  biopsií,  byl  také 

prokázán metodou radioimunoscintigrafie. (1)

3.11.7. Diskuze

Karcinom epiteliálního původu patří mezi nejčastěji se vyskytující nádory. Včasná diagnóza, 

zjištění  velikosti  a  typu  tumoru,  má  vliv  na  prognózu  pacienta.  Schopnost  rozpoznat 

molekulární  abnormality,  které  se  podílejí  na  vývoji  nádoru,  otevírají  možnost  zlepšení 

diagnózy a léčby. Odchylná exprese EGFR souvisí s rozvojem epiteliálních tumorů. Tento typ 

rakoviny má špatnou prognózu přežití.  (1)Vývoj monoklonálních protilátek, působících na 

tento typ rakoviny, dává naději pro pacienty.

První klinická studie na 21 pacientech ukázala dobrou korelaci s CT vyšetřením a biopsií. (1) 

Výsledek studie  poukázal  na nízkou toxicitu  pro  nemocné.  Navzdory vysokému ukládání 

protilátky v játrech, nebylo prokázáno jejich poškození. U pacientů byly také provedeny kožní 

testy (20 min. před infuzí) proti podaným protilátkám, které byly negativní. Byla pozorována 

vysoká clearance radiofarmak z krevního řečiště. Bylo zjištěno, že v cirkulaci zůstalo

12,9% +/- 1,1% injikované dávky, po 3 hodinách. Většina protilátky přešla do jaterních buněk 

a ostatních orgánů. (1)

Odchylka  v expresi  EGFR  byla  ohlášena  jako  častá  vlastnost  ve  vztahu  k rakovině  plic, 

žaludku  apod.  Je  důležité  brát  ohled  na  rozdíly  v expresi  EGFR  na  buněčné  membráně 

různých (zejména adenokarcinomů) epidermálních tumorů. Musíme počítat i s tím, že některé 

nádory neexprimují EGFR. Na přítomnost receptoru má vliv i stádium nemoci a histologický 

typ nádoru. Normální tkáně (ledviny, slezina, játra apod.) poblíž tumoru mohou vychytávat 

protilátku. To může ztěžovat diagnózu. Bohužel u falešně negativních výsledků nebylo možné 

imunohistochemicky dokázat expresi.
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Na druhou stranu bylo možné velmi dobře zachytit metastázy. Například u karcinomu prsu se 

dají  odhalit  utajené  metastatické  léze.  (1) Výsledky  ukázaly  uspokojivou  korelaci  mezi 

citlivostí imunoscintigrafického zobrazení pomocí 99mTc značené monoklonální protilátky ior 

egf/r3 a expresí EGFR v tumorech.
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
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4.1. Materiály a přístroje
4.1.1.Přístroje

Gama-automat Wizard, Finsko

Radiochromatograf  fy Raytes s ionizační komorou a s měřícím a vyhodnocovacím zařízením 
-RITA STAR a GINASTAR

HPLC zařízení:

- Pumpa 22 428, Pharmacia LKB 

- Chromatografická kolona Biorad Biosil Sec-250 

- Radiometr Pol Atom URL-2 

- Vyhodnocování pomocí Chemstation Clarity

4.1.2.Chemikálie

Použité chemikálie:

     voda čištěná reverzní osmózou čistoty MilliQ water (systém Millipore)

     CH3COONH4 ,p.a. (Penta, Chrudim)

CH3COONa, superčistý (Merck)

     CH3COOH, p.a.(Merck)

     Heparin, Léčiva/50 000 m.j.v 10ml roztoku

     Chlorid sodný 0,9% roztok Braun

     Na2HPO4.12H2O

     Na2HPO4.2H2O

     NaCl, Penta ČR

     Azid sodný, Sigma

EDTA (ethylendiamintetraoctová kyselina)

Citronan sodný dihydrát p.a. Lachema

Sephadex G-50 (Sigma)

Zkoušená  látka:  monoklonální  protilátka  Nimotuzumab  modifikovaná  chelátorem 

DTPA radioaktivně  značené  luteciem-177,  označení  výrobcem:  ([177Lu]Lu-hR3-3(p-

SCN-Bn)DTPA)
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4.2.Metodika

Kontrola radiochemické čistoty značených produktů

Gelová permeační chromatografie na Sephadexu G-50

Pro případné přečištění preparátu Lu-hR3-3(p-SCN-Bn)DTPA) byla použita chromatografie 

na skleněné kolonce 1x8 cm plněné Sephadexem G-50 nabotnalém ve fyziologickém roztoku.

Ke vzorku o objemu 0.1 ml bylo přidáno 10 µl roztoku EDTA o koncentraci 10-3 mol/l pH 5 a 

po 10 minutách stání byl vzorek nanesen na kolonu, která byla dále promývána fyziologickým 

roztokem. Nejdříve bylo najímáno 40 kapek (cca 2 ml mobilní fáze – frakce 1) odpovídající 

volnému objemu kolony.  Poté byly jímány frakce po 20 kapkách odpovídající  přibližně 1 

mililitru. Z každé frakce byly odpipetovány 2 µl vzorku k měření aktivity na gama automatu. 

Pro další  pokusy byly spojeny frakce  2  a  3,  a  dále  použity ke  stanovení  biodistribuce  u 

potkanů a ke stanovení stability značené protilátky.

Tenkovrstvá chromatografie

K provedení analýzy byly použity stripy ITLC- SG (Gelman Sciences) o rozměrech 0,5x8cm. 

Jako mobilní fáze byl použit 0,1 M citronan sodný. Na každý proužek bylo naneseno 2μl 

přípravku. Po vyvinutí  a usušení byla provedena analýza na radiochromatografu Rita Star 

firmy Raytest.

HPLC analýza

Pro ověření čistoty radioaktivně značené protilátky byla provedena HPLC analýza na zařízení 

Agilent systém 1100 na koloně Biorad-Biosil SEC-250. Průtoková rychlost byla nastavena na 

0,8 ml/min. Jako detektor byla použita scintigrafická sonda s radiometrem Pol Atom URL2 s 

vyhodnocením pomocí programu Clarity.

42 4
2



5. VÝSLEDKY A DISKUZE
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5.1. Výsledky

Na následujícím obrázku  č.  1  je  uveden  příklad  tenkovrstvé  chromatografie  nepřečištěné 

protilátky (stanovená radiochemická čistota byla pouze 61%). 

Obrázek  1 :  ITLC-SG  177Lu-hR3-3  (nepřečištěná  protilátka)  v  0,1  M  citrátu  sodném 
Jednotlivé  stripy  radiochromatogramu  byly  rozstříhány na  10  dílků  a  změřeny  na  gama-
automatu Wizard.

Proto  byl  celý  objem  značené  protilátky  postupně  přečištěn  pomocí  gelové  permeační 

chromatografie  na  Sephadexu  G-50  v rovnováze  s  fyziologickým roztokem.  Aby nedošlo 

k přílišnému naředění produktu při gelové filtraci, byla použita malá kolonka a přečišťované 

objemy byly maximálně 0.1 ml (zhruba jedna třetina celkového objemu). Frakce 1 při GF 

obsahovala dvojnásobný objem mobilní fáze (40 kapek a odpovídala zhruba volnému objemu 

kolony).  Další  dvě  frakce  po  dvaceti  kapkách  odpovídající  protilátce  přečištěné  od 

nízkomolekulárních  složek  byly  spojeny pro  další  použití.  Čistota  protilátky  po  GF byla 

potvrzena  tenkovrstvou  chromatografií  v citrátu  sodném.  Jednotlivé  profily  při  gelové 

permeační chromatografii  a dále změřené profily přečištěné protilátky pomocí tenkovrstvé 

chromatografie jsou uvedeny na následujících obrázcích 2-4. Poslední přečišťovaný vzorek 

protilátky byl posléze použit pro stanovení stability s uchováním při 4°C pomocí tenkovrstvé 

chromatografie až do 8. Dne od přečištění (obrázky 5-16)  a HPLC analýzu na koloně Bio-

Rad.
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Obrázek 2: a) Příklad přečištění 177Lu-DTPA-hR3-3 gelovou permeační chromatografií na 
Sephadexu G-50 a b) potvrzení radiochemické čistoty pomocí ITLC-SG 
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Obrázek 3: a) Příklad přečištění další části stejné protilátky 177Lu-DTPA-hR3-3 na 
Sephadexu G-50 (25.2.2009) a b) potvrzení radiochemické čistoty pomocí ITLC-SG 
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Obrázek 4: Příklad gelové permeační chromatografie 177Lu-DTPA-hR3-3 na Sephadexu G-
50 (26.2.2009) a potvrzení radiochemické čistoty pomocí ITLC-SG (obrázek dole)
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Obrázek 5:  Stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 2) na ITLC-SG 1 
hod. po přečištění na Sephadexu G-50  
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Obrázek 6: Příklad stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 3) na ITLC-
SG 1 hod. po přečištění na Sephadexu G-50 (v tomto případě nebyla pro biodistribuční studie 
frakce 3 použita).
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Obrázek 7: Příklad stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 2) na ITLC-
SG 24 hod. po přečištění na Sephadexu G-50  
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Obrázek  8: Stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 3) na ITLC-SG 24 
hod. po přečištění na Sephadexu G-50  
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Obrázek  9: Stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 2) na ITLC-SG 72 
hod. po přečištění na Sephadexu G-50  
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Obrázek 10: Stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 3) na ITLC-SG 72 
hod. po přečištění na Sephadexu G-50  
                      

53 5
3



Obrázek 11: Stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 2) na ITLC-SG 96 
hod. po přečištění   na Sephadexu G-50  
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Obrázek 12: Stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 3) na ITLC-SG 96 
hod. po přečištění na Sephadexu G-50
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Obrázek 13: Stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 2) na ITLC-5.den 
po přečištění na Sephadexu G-50  
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Obrázek 14: Stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 3) na ITLC-SG 5. 
den po přečištění na Sephadexu G-50  
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Obrázek 15: Stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 (frakce 2) na ITLC-SG 6. 
den po přečištění  na Sephadexu G-50
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Obrázek 16: Stanovení radiochemické čistoty 177Lu-DTPA-hR3-3 na ITLC-SG 6. den po 
přečištění na Sephadexu G-50  
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Obrázek 17: HPLC analýza 177Lu-DTPA-hR3-3 na koloně BIO-Sil Sec 250 před přečištěním 
na Sephadexu G-50
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Obrázek 18: HPLC analýza 177Lu-DTPA-hR3-3, čas 1 hodina po přečištění na Sephadexu 
G-50
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Obrázek 19: HPLC analýza 177Lu-DTPA-hR3-3 , čas 24 hodin po přečištění na Sephadexu 
G-50
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Obrázek 20: HPLC analýza 177Lu-DTPA-hR3-3 , čas 96 hodin po přečištění na Sephadexu 
G-50
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Obrázek 21:  spojení obr.  HPLC analýzy přečištěné protilátky  177Lu-DTPA-hR3-3 (kolona 
Bio-Sil  I),  čas  od  přečištění  1  hodina  a  HPLC  analýzy  protilátky  177Lu-  DTPA-hR3-3 
nepřečištěné  (kolona Bio-Sil II)
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Obrázek 22: spojení obr. HPLC analýz přečištěné protilátky 177Lu-DTPA-hR3-3 v časech 24 
a 72 hodin od GF na Sephadexu G-50   
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Obr. 23: Souhrnný graf stanovení stability177Lu-DTPA-hR3-3 stanovený tenkovrstvou 
chromatografií na ITLC-SG 
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5.2. Diskuze

Cílem diplomové  práce  bylo  prostudovat  stabilitu  monoklonální  protilátky Nimotuzumab, 

která byla  na  kooperujícím  pracovišti  modifikovaná  chelátorem  DTPA  a  radioaktivně 

označená luteciem-177 ([177Lu]Lu-hR3(p-SCN-Bn)DTPA). Tento radioizotop s  poločasem 

6,7 dne je negatronový zářič s nižší energií než v současnosti nejčastěji používané yttrium-90. 

Díky nižšímu dosahu ve tkáních se stále více zavádí do klinické praxe, je šetrnější při terapii 

menších nádorů a díky doprovodnému gama záření je možné jej monitorovat v těle pacienta.

Radiochemická  čistota  dodaného  produktu  byla  v případě  této  protilátky  relativně  nízká 

(61%). Proto ji bylo potřeba před použitím přečistit. Pro klinické použití se obvykle toleruje 

čistota  vyšší  než  85%,  do  označeného  preparátu  se  přidává  chelátor  s nižší  konstantou 

stability než je konstanta stability chelátoru na protilátce, například EDTA, na který se váže 

volný  radionuklid,  který  je  ve  formě  komplexu  posléze  rychle  vyloučen  ledvinami.  Pro 

biodistribuční  studie  je  požadovaná  čistota  co  nejvyšší,  aby  bylo  možno  s jistotou  určit 

distribuci i v relativně malých orgánech nebo do orgánů, kam se daná látka distribuuje v malé 

míře. Byla použita gelová permeační chromatografie na Sephadexu. Jak je vidět z obrázků 2 - 

4 b, byla čistota přečištěného produktu vysoká, kolem 99%.

Z obrázků HPLC analýzy je vidět, že již 1 hodinu po přečištění obsahuje zkoušený roztok 

malé  procento  nízkomolekulární  formy,  kterou  může  být  volný  radionuklid,  případně 

odštěpený ligand označený radionuklidem.  Vzhledem k tomu, že se v dlouhých časech po 

přečištění objevují na HPLC profilu v nízkomolekulární frakci dva píky, přicházejí v úvahu 

pravděpodobně obě možnosti. Odpovídá tomu také HPLC profil již přečištěné protilátky, kdy 

po  vymytí  vysokomolekulární  formy  zůstává  v profilu  vysoké  pozadí  aktivity  uvolněné 

zřejmě v průběhu analýzy. Vysvětlením je poměrně malá stabilita komplexu Lu-DTPA. Tento 

chelátor se častěji používá při modifikaci látek, kde se předpokládá značení pomocí izotopů 

india, protože s tímto kovem vytváří DTPA stabilní komplex. Komplexní sloučenina se může 

rozpadnout  na  volný  centrální  atom  a  ligandy.  Míra  stability  komplexu  se  dá  vyjádřit 

konstantou  stability.  Ta  se  dá  numericky  vyjádřit  jako  převrácená  hodnota  rovnovážné 

konstanty disociační reakce. Hodnota konstanty může být ovlivněna ligandem. Ligand, který 

má dva a více donorových atomů, vytváří s centrálním atomem cyklické uspořádání. Další 

vliv na konstantu může mít centrální atom. Elektropozitivní prvky, kam patří i lanthanoidy, 

mají  vysokou  stabilitu  s  rostoucím nábojem a  menším poloměrem centrálního  atomu.  To 

vysvětluje iontový charakter interakce s ligandem.

 Uvádí  se  také,  že  pro  izotopy yttria,  případně  radiolanthanoidy je  vhodnější  modifikace 

pomocí DOTY, kde vzniká se zmíněnými kovy pevnější komplex.
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6. ZÁVĚR
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•Byla prostudována literatura, která se zabývala radioaktivním značením 
monoklonálních protilátek ve vztahu k různým radionuklidům použitelným 
v nukleární medicíně a k současné technice scintigrafie.

•Došlo k přečistění na gelové filtrační chromatografii (Sephadex G-50).

•Byla provedena TLC analýza, kterou byla zjištěna radiochemická čistota 
značené protilátky.

•Zhodnotila se stabilita po označení v různých časových intervalech.
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7. SEZNAM ZKRATEK
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CD- Diferenciační skupina

CT- Počítačová tomografie

DOTA- Tetraxetan

DTPA- Diethylen triamin pentaoctová kyselina

DTT- Dihydroxy dithiobutan

EDTA- Ethylen diamin tetraoctová kyselina

EGF- Epidermální růstový faktor

HAMA- Protimyší protilátka

HAT- Hypoxantin, aminopterin, pyrimidin thimidin

HGPRT- Hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferasa

HPLC- Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

HPTLC- Vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie

GF -  Gelová permeační chromatografie (gelová filtracee)

Ig- Imunoglobulin

ITLC- Instantní tenkovrstvá chromatografie

MS- Hmotnostní spektrometr

PDPH- Pyridyldithio propionyl hydrazid

PET- Pozitron emisní výpočetní tomografie

 SPECT- Jednofotonová emisní výpočetní tomografie                                   

TLC- Tenkovrstvá chromatografie                                                                  

TNF α- Tumor nekrotizující faktor                                                          

VEGFR- Endoteliální růstový faktor  
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SOUHRN

Studium stability monoklonální protilátky nimotuzumab modifikované
chelátorem DTPA radioaktivně značené luteciem-177

([177Lu]Lu-hR3(p-SCN-Bn)DTPA)

Diplomová práce

David Korec

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katedra biofyziky a fyzikální chemie

V  této  diplomové  práci  bylo  cílem  prostudovat  stabilitu  monoklonální  protilátky 

Nimotuzumab, která byla označena chelátorem DTPA a označena radioaktivním luteciem-177 

([177Lu]Lu-hR3(p-SCN-Bn)DTPA). Radiochemická čistota dodané protilátky byla 61%. Pro 

další použití musela být přečištěna. 

K označené protilátce se navíc přidává chelátor EDTA. Ten má nižší konstantu stability než 

původní chelatační činidlo.  Dovede zachytit  volný ligand, který se vyloučí ledvinami. Pro 

biodistribuční studie je potřeba zajistit co nejvyšší čistotu, aby byla dobře popsána distribuce 

radiofarmaka  i  do  malých  orgánů.  Pro  přečištění  byla  použita  gelová  permeační 

chromatografie na Sephadexu. Čistota byla kolem 99%. 

HPLC analýza po jedné hodině prokázala malé procento nízkomolekulární formy. Může to 

být ligand označený radionuklidem nebo volný radionuklid. V dlouhých časech po přečištění 

se na HPLC profilu objevují v nízkomolekulární frakci dva píky. Jsou proto pravděpodobné 

obě možnosti. Stabilita komplexu Lu-DTPA je poměrně nízká. Toto chelatační činidlo se spíše 

používá s izotopy india, se kterými tvoří stabilnější komplex. 

Bývá  zmiňováno,  že  pro  izotopy  yttria  nebo  radiolanthanoidy  je  výhodnější  modifikace 

pomocí DOTY. Mezi chelátem a kovem dochází ke vzniku  pevnějšího komplexu.
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ABSTRACT

Stability studies of monoclonal antibody nimotuzumab modified with
chelator DTPA radiolabelled with lutetium-177 ([177Lu]Lu-hR3(p-SCN-
Bn)DTPA)

Diploma thesis

David Korec

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Department of Biophysics and Physical Chemistry

In this work was target to study the stability of monoclonal antibody Nimotuzumab, which 

was modified with chelator DTPA radiolabelled with radioactive Lutetium-177 ([177Lu] Lu-

hR3 (p-SCN-Bn) DTPA). The radiochemical purity of the supplied antibody was 61%. For 

other uses had to purified. 

The chelator EDTA adds in addition for the labeled antibody. It has lower stability constant 

than the original chelating agent. He can catch the free ligand, which is excreted through the 

kidneys. For biodistribution studies is needed to ensure the highest purity that was well 

described by the distribution of radiopharmaceuticals in small bodies. Purification was used 

for gel permeation chromatography Sephadex. Purity was about 99%. 

HPLC analysis after one hour showed a small percentage of low molecular weight forms. It 
may be modified ligand with radionuclide or free radionuclide. At times long after 

purification the HPLC profile of low molecular weight fraction appeared in two peaks. They 

are therefore both options possible. The stability of the complex Lu-DTPA is relatively low. 

This chelating agent is used rather with isotopes of indium, which make more stable complex. 

Is mentioned that for the isotopes of yttrium or radiolanthanoids is preferable modification by 

DOTA. Between chelate and metal is formed stronger complex. 
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