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Některé endokrinní nádory exprimují ve zvýšené míře receptory pro specifické 

peptidy. Tento nález je základem koncepce využití vybraných, pro daný typ receptorů 

specifických peptidových radiofarmak pro zobrazení tumorů či, nověji, i pro cílenou 

radioterapii. Ovšem vzhledem k akumulaci a retenci v ledvinné tkáni mohou tyto látky 

způsobit radiotoxické poškození ledvin. Nefrotoxicita je tak faktorem limitujícím použití 

těchto radiofarmak pro terapii, protože lze použít pouze omezenou výši dávek 

radiofarmak.  

Cílem této práce bylo zkoumat míru akumulace a mechanismy ledvinného uptake 

nového derivátu gastrinu - DOTA-minigastrinu 11 (DOTA-MG11) značeného indiem-111 

s pomocí in vitro buněčného modelu. Vlastnosti 
111

In-DOTA-MG11 byly porovnány 

s látkami z jiné významné skupiny receptorově specifických radiopeptidů - analogů 

somatostatinu jako jsou 
111

In-DOTA-naftyl-oktreotid (
111

In-DOTA-NOC) a 
111

In-DOTA-

oktreotát (
111

In-DOTA-TATE). Pro kvantitativní srovnání jsme akumulaci 
111

In-DOTA-

MG11 dále porovnali s akumulací látek se známým mechanismem uptake v ledvinných 

buňkách jako jsou 
99m

Tc-MAG3 a 
99m

Tc-DMSA.  

Jako buněčný model byly použity izolované ledvinné buňky potkana, získané 

perfúzní kolagenázovou metodou z nativní tkáně. Buňky byly použity jak ke kvantifikaci 

míry akumulace zkoumaných látek, tak k posouzení podílu aktivních a pasivních 

transportních procesů. Porovnání akumulace 
111

In-DOTA-MG11 s deriváty somatostatinu 

v ledvinných izolovaných potkaních buňkách ukázalo, že 
111

In-DOTA-MG11 se 

v buňkách akumuluje s podobnou či nižší intenzitou než značené deriváty somatostatinu 
111

In-DOTA-NOC a 
111

In-DOTA-TATE. Při srovnání s 
99m

Tc-MAG3, který je v buňkách 

vychytáván aktivním transportem je akumulace 
111

In-DOTA-MG11 mnohonásobně nižší. 

I v porovnání s 
99m

Tc-DMSA, která se přes membrány transportuje hlavně pasivním 

transportem, je akumulace 
111

In-DOTA-MG11 významně nižší. Jak nízká inkubační 

teplota inhibující aktivní transportní mechanismy, tak inhibice aktivní endocytózy 

aprotininem akumulaci 
111

In-DOTA-MG11 významně neovlivnily.  

Ze získaných výsledků vyplývá, že zkoumaný radioaktivně značený minigastrin se 

vyznačuje poměrně nízkou akumulací v potkaních ledvinných buňkách a je přes buněčné 

membrány ledvinných buněk transportován pravděpodobně pasivním transportem 

bez příspěvku megalinového transportního systému.  

 


