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Seznam použitých zkratek: 

 

AMP adenosinmonofosfát 

CNS centrální nervový systém 

CT počítačová tomografie 

Cys aminokyselina cystein 

ČL Český lékopis 

DFO desferoxamin 

DOTA 1, 4, 7, 10-tetraazacyklodekan-1, 4, 7, 10-tetraoctová kyselina 

DOTA-LAN DOTA-lanreotid 

DOTA-NOC DOTA-[Nal3,Thr8]-oktreotid 

DOTA-TATE DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotát 

DOTA-TOC DOTA-[Tyr3]-oktreotid 

D-Phe  aminokyselina D-fenylalanin 

DTPA dietylentriaminopentaoctová kyselina 

D-Trp aminokyselina D-tryptofan 

GH růstový hormon 

GIT gastrointestinální trakt 

ITLC tenkovrstvá chromatografie 

ITLC-SA chromatografický papír impregnovaný kyselinou křemičitou 

ITLC-SG chromatografický papír impregnovaný silikagelem 

Lys aminokyselina lysin 

NET neuroendokrinní nádory 

PET pozitronová emisní tomografie 

Phe aminokyselina fenylalanin 

RES retikuloendotelový systém 

RF retenční faktor 

SOM230 nový analog somatostatinu 

SPECT jednofotonová emisní počítačová tomografie 

SPECT/CT hybridní metoda jednofotonové emisní tomografie a 

počítačové tomografie 

SS14 fyziologická forma somatostatinu se 14 aminokyselinami 

SS28 fyziologická forma somatostatinu se 28 aminokyselinami 
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SSA  somatostatinová analoga 

SSTR somatostatinový receptor 

SSTR1 somatostatinový receptor podtypu 1 

SSTR2 somatostatinový receptor podtypu 2 

SSTR3  somatostatinový receptor podtypu 3 

SSTR4  somatostatinový receptor podtypu 4 

SSTR5  somatostatinový receptor podtypu 5 

Thr-ol aminokyselina threonin obsahující alkoholovou skupinu 

Tyr aminokyselina tyrosin 
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Zadáním předložené diplomové práce bylo stanovení radiochemické čistoty a 

porovnání stability dvou vybraných receptorově specifických peptidů značených 90Y a 

111In v rámci dvou dní.  

 

111In-DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotát 

111In-DOTA-[Nal3,Thr8]-oktreotid 

90Y-DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotát 

90Y-DOTA-[Nal3,Thr8]-oktreotid 

 

Stanovení jsem prováděla pomocí tenkovrstvé chromatografie ITLC-SG. 

Vyhodnocování probíhalo na přístroji RITA (Automatic TLC linear analyzer). 
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Abstrakt: 

 

Radiofarmaka patří k léčivým látkám, které mají značně omezenou 

použitelnost v čase. Nejen, že postupně snižují svojí aktivitu, v závislosti na poločasu 

rozpadu užitého radionuklidu, dále může docházet k rozkladným reakcím v rámci 

molekuly. Vzhledem k těmto reakcím klesá procentuální zastoupení radiofarmaka ve 

prospěch rozkladných produktů, které snižují hodnotu léčiva. Rozkladné produkty 

nepeptidové povahy obsahující radionuklid se od matečné látky liší svou distribucí 

v těle, zvyšují nežádoucí účinky radiofarmaka a vzhledem ke své povaze se mohou 

hromadit v jednotlivých tkáních a následně je poškozovat. Je tedy důležité znát a 

umět předpokládat vývoj zastoupení těchto rozkladných produktů v čase. 

 V předložené diplomové práci je řešena problematika stanovení stabilit, 

respektive radiochemických čistot, v jednotlivých časových intervalech v rámci dvou 

dní. Porovnávanými látkami byla syntetická analoga somatostatinu, značená dvěma 

radionuklidy, čistým beta zářičem 90Y a gama zářičem 111In, tedy 111In-DOTA-

[Tyr3,Thr8]-oktreotát, 111In-DOTA-[Nal3,Thr8]-oktreotid, 90Y-DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotát 

a 90Y-DOTA-[Nal3,Thr8]-oktreotid. Stanovení byla prováděna pomocí tenkovrstvé 

chromatografie ITLC-SG. Vyhodnocování chromatogramů probíhalo na přístroji RITA 

(Automatic TLC linear analyzer). 

 Stanovovaná radioaktivně značená látka DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotát (DOTA-

TATE) vykazuje nejen vysokou čistotu v čase přípravy, dokonce ani po 47 hodinách 

tato  čistota neklesla pod 99%, naopak u užitého značeného  DOTA-[Nal3,Thr8]-

oktreotidu (DOTA-NOC) se stabilita ukázala optimální pouze krátce po přípravě a 

následné rapidní zhoršování činí jeho užití po této době irelevantním. Lze tedy říci, že 

z hlediska stability se jeví výhodnější užití DOTA-TATu pro radioaktivní značení a 

následné užití, zatímco DOTA-NOC vykazuje velice krátce časově omezenou 

stabilitu. 
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Abstract:  

 

Radiopharmaceuticals are among medicinal substances which have very a 

limited application over time. Not only due to the fact that it gradually decreases their 

activity, depending on the half-life of the radionuclide applied, but it may also lead to 

destructive reactions in the molecule. In view of these reactions, there are decreases 

in the percentage of radiopharmaceutical degradation of products, which reduces the 

value of medicines. Degradation of products containing non-peptide nature 

radionuclides from the parent substances differ in their distribution in the body, 

increasing side effects, and radiopharmaceuticals, due to their nature, can 

accumulate in different tissues and subsequently damage them. It is therefore 

important to know and be able to assume representation of the evolution of the 

degradation of products over time. 

In the presented thesis, the problem of determining stability, or radiochemical 

purity at different time intervals in two days, is solved. Substances being compared 

were a synthetic somatostatin analogue, labelled with radionuclides two mA, pure 

beta-emitter 90Y, and gamma-emitter 111In, 111In-DOTA-[Tyr3,Thr8]-octreotate, 111In-

DOTA-[Nal3,Thr8]-octreotide, 90Y-DOTA-[Tyr3,Thr8]-octreotate and 90Y-DOTA-

[Nal3,Thr8]-octreotide. The determination was carried out using thin-layer 

chromatography ITLC-SG. Evaluation of chromatograms was carried out on a RITA 

(Automatic TLC Linear Analyzer). 

The established radio-labelled compound DOTA-[Tyr3,Thr8]-octreotate (DOTA-

TATE) shows not only high purity at the time of preparation, but even after 47 hours 

this condition did not fall below 99%, while the applied radiolabelled DOTA-

[Nal3,Thr8]-octreotide (DOTA-NOC) showed optimal stability only shortly after 

preparation, and its subsequently rapid degradation makes its use after this time 

irrelevant. We can say that in terms of stability it seems preferable to use DOTA-

TATE for radiolabelling and subsequent use, while the DOTA-NOC has a very short 

time-limited stability. 
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Hlavní úlohou nukleární medicíny v současné době je pomoci tam, kde ostatní 

medicínské obory a jejich diagnostické či terapeutické postupy nejsou dostatečně 

citlivé nebo zcela selhávají. 

Nejpodstatnější výhodou nukleární medicíny je fakt, že stačí již pikomolární 

koncentrace diagnosticky využitelného izotopu k získání měřitelného signálu bez 

dalších negativních účinků zatěžujících organismus. Podstatou této možnosti je fakt, 

že metabolické projevy a biochemické změny je možno identifikovat mnohem dříve, 

než se objeví zaznamenatelná anatomická změna. V onkologii užíváme možnost 

detekce abnormální funkce ve vztahu k maligní tkáni v diagnostice, ale zároveň 

výsledky terapie dříve, než jsou anatomicky detekovatelné z pohledu klasických 

medicínských metod. 

 Již v roce 1980 byl učiněn objev, že mnoho tumorů nese na sobě receptory 

pro hormony tělu vlastní. Tento fakt se stal podmětem pro hledání a vývoj peptidů na 

bázi těchto hormonů, které by bylo možno označit izotopem a dále využít pro 

diagnostiku nebo terapii v onkologii. Mezi první diagnosticky studovaná a zkoumaná 

radiofarmaka patřila analoga somatostatinu. Zvýšená míra exprese SSTR 

(somatostatinových receptorů) na různých nádorových buňkách byla základem pro 

molekulární podklad úspěšného užití radionuklidů značených SSA 

(somatostatinových analog) jako terčových látek v nukleární medicíně. 
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1. RADIOFARMAKA OBECNĚ 

 

1.  1. POJEM RADIOFARMAKUM 

 

Radiofarmakum je radioaktivní léčivo používané oborem nukleární medicíny k 

diagnostice a terapii lidských onemocnění. Jedná se o léčivé přípravky, do kterých 

byl včleněn jeden nebo více radionuklidů. Vzhledem k této skutečnosti se 

radiofarmaka vyčleňují zvlášť od ostatních léčiv. Množství radionuklidu, který tvoří 

nezbytnou součást radiofarmaka, s časem exponenciálně klesá v závislosti na jeho 

poločasu rozpadu, tato skutečnost limituje dobu možnosti jejich užití. Principem 

diagnostických metod je detekce vzniklého ionizujícího záření při radioaktivní 

přeměně radionuklidů pomocí speciálních detekčních zařízení. Principem 

terapeutických metod nukleární medicíny je cílené lokální ozáření patologické tkáně v 

daném jejím objemu. 

  

 95% všech radiofarmak slouží k diagnostickým účelům v rámci funkčních 

zobrazovacích či méně často nezobrazovacích metod. Jedná se o zobrazení 

distribuce, posouzení poruch obvyklé farmakokinetiky, metabolizmu v cílových 

orgánech, definovanými kvalitativními a kvantitativními parametry. 

Zbylých 5% radiofarmak pak slouží přímo k terapii některých onemocnění. 

Terapeutickým efektem je cílené lokální ozáření patologické tkáně s jejím následným 

zničením.  

Základní rozdělení radiofarmak provádíme podle jejich složení, a to na 

samostatné radionuklidy (např. 81mKr), anorganické sloučeniny (soli, koloidy), 

značené organické sloučeniny (bílkoviny, cukry, lipidy, apod.) a značené krevní 

elementy. 

Značené sloučeniny (nosiče radionuklidů) tvoří rozsáhlou skupinu látek pro 

rutinní diagnostické či terapeutické účely a pro kinetické a distribuční studie 

v lékařském a farmaceutickém výzkumu. Jsou to systémy rozmanité chemické 

struktury od jednoduchých iontových a složitějších komplexních sloučenin po 

makromolekulární proteiny izolované z krevní plazmy, značené krevní elementy a 

buňky. (1) 

V závislosti na povaze radioizotopu se setkáváme s iontovými látkami, kationty 

nebo anionty, které lze použít ke značení jednotlivých struktur užívaných 
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k diagnostice nebo pomocí chelatačních činidel je připoutat k vybraným strukturám, 

ať už se jedná o jednoduché organické látky nebo makromolekuly proteinů. 

 

Většina radiofarmak se podává parenterálně ve formě injekcí, některá jiná 

perorálně v roztocích, popřípadě lokálně. (2) 

 

Radiofarmakum se skládá ze dvou částí - radionuklidu, tj. značkovacího 

radioaktivního prvku, připraveného převážně ozařováním v cyklotronu nebo 

generátoru, a radioaktivně neaktivního léčiva, tj. látky, která odpovídá za chování 

resp. distribuci výsledného radiofarmaka v organizmu. Radiofarmaka nemají vlastní 

farmakodynamický efekt, nejsou tedy léčivy v pravém slova smyslu, v organizmu se 

uplatňují především jejich farmakokinetické vlastnosti.  

Pro lidské (in vivo) použití musí radiofarmaka splňovat podmínky stanovené 

v aktuálním ČL (viz kap. 1. 2.). 

 

1. 2. PARAMETRY KVALITY RADIOFARMAKA (4) 

 

Pro humánní účely používaná radiofarmaka se navzájem liší svými 

vlastnostmi. Jsou to především různé biodistribuční vlastnosti, ze kterých nás nejvíce 

zajímá farmakokinetika. Radiofarmakum musí zaujmout v těle místo v zájmovém 

orgánu, nebo musí označovat určitou metabolickou cestu při vstupu do organismu 

nebo při výstupu z něj. Radionuklid použitý při značkování musí mít také vhodné 

fyzikální charakteristiky.  

Dostupnost radiofarmaka závisí na způsobu výroby, na charakteru vlastního nuklidu, 

tak i jeho neaktivních komponent. 

 

Protože většina radiofarmak je aplikována nitrožilně, musí odpovídat 

požadavkům injektability a vyhovovat určitým normám. Proto lékopis předepisuje pro 

radiofarmaka řadu zkoušek před samotnou aplikací pacientovi. 

Radiofarmaka určená pro parenterální podávání musí být připravena podle 

předpisů vylučujících mikrobiální kontaminaci a zaručující sterilitu. Pro určité 

přípravky předepisuje český lékopis i zkoušky na apyrogenitu radiofarmaka. 

Reakce, při které dochází ke značení radionuklidem, probíhá v uzavřených, 

sterilních, skleněných lahvičkách umístěných v olověných kontejnerech.  
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Injekční radiofarmaka se připravují za aseptických podmínek v prostorách třídy 

čistoty vzduchu A (laminární boxy s olověným stíněním), ve snaze zamezit 

bakteriální či jiné kontaminaci léčiva. Po kontrole celkové aktivity preparátu a jeho 

radiochemické čistoty se radiofarmakum v přiměřeném olověném stínění odesílá 

spolu s průvodním listem na klinickou část oddělení k aplikaci.  

V důsledku rychlé přeměny radionuklidu musí být radiochemická syntéza velmi 

rychlá, označená molekula musí být izolována, přečištěna, vysterilizována, 

otestována na pyrogeny a připravena jako isotonický roztok během dvou až tří 

poločasů přeměny použitého radionuklidu. 

 

Z hlediska čistoty je kontrolována: 

a) Radionuklidová čistota, což je poměr aktivity daného radionuklidu a celkové 

aktivity zářiče, vyjádřený v procentech. Tuto hodnotu pro jednotlivá hromadně 

vyráběná radiofarmaka stanoví výrobce a je uvedená na obalu léčiva.  

Všeobecně nejpoužívanější metodou zkoušky na radionuklidovou čistotu je 

gama spektrometrie. Nejedná se zcela o spolehlivou metodu, protože 

nečistoty emitující částice alfa a beta nejsou obvykle snadno detegovatelné a 

použijí-li se NaI detektory, mohou být píky nečistot emitujících záření gama 

často překryty spektrem hlavního radionuklidu. Jednotlivé lékopisné články 

předpisují požadavky na radionuklidovou čistotu (např. spektrum gama se 

výrazně neliší od spektra referenčního přípravku) a mohou udávat limity pro 

určité radionuklidové nečistoty (např. kobalt-60 v kobaltu-57). Ačkoli tyto 

požadavky jsou nezbytné, samy o sobě nezaručují, že radionuklidová čistota 

radiofarmaka je vhodná pro humánní použití. (15) 

 

b) Radiochemická čistota, což je poměr aktivity daného radionuklidu přítomného 

v zářiči v určité chemické formě a celkové aktivity tohoto radionuklidu, 

vyjádřený v procentech. 

Radiochemické nečistoty mohou pocházet: 

- z výroby radionuklidu,  

- z následných chemických postupů,  

- z neúplné preparativní separace,  

- z chemických změn během uchovávání. 
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Radiochemické nečistoty svojí přítomností mohou nejen rušit jednotlivé 

zobrazovací metody, ale především způsobovat nežádoucí účinky 

determinované vlastnostmi dané nečistoty. Takovým nežádoucím účinkem 

může být vstup nuklidu ve volné formě do tělních kompartmentů s náležitými 

nežádoucími důsledky. Například vychytávání koloidní formy RES, např. 

prostup do kostní dřeně. 

 

c) Chemická čistota, což je poměr hmotnosti látky přítomné určité chemické 

formě a celkové hmotnosti látek obsažených v zářiči po vyloučení pomocných 

látek nebo rozpouštědel, vyjádřený v procentech. (15) 

 

d) Hmotnostní aktivita (měrná aktivita), což je aktivita radionuklidu vztažená na 

jednotku hmotnosti roztoku, ve kterém je přítomen.  

 

Měrná aktivita je počítána obvykle z radioaktivní koncentrace (radioaktivita 

vztažená na jednotku hmotnosti) a z koncentrace sledované chemické látky. 

Mělo by proběhnout ověření, že radioaktivita odpovídá výhradně danému 

radionuklidu (radionuklidová čistota) a dané chemické látce (radiochemická 

čistota). Měrná radioaktivita je proměnlivá veličina v závislosti na času a je 

vždy udávána k referenčnímu datu, pokud je třeba i k času. Tyto požadavky 

musí  radiofarmakum splňovat po celou dobu své použitelnosti. 

 

1. 3. LÉKOVÉ FORMY RADIOFARMAK 

 

Lékovou formu podávaného radiofarmaka volíme vždy dle požadavků dané 

metody, pro kterou jsou připravována. 

Radiofarmaka používaná v diagnostice nebo terapii mohou být nemocným 

podána jako: 

- parenterální přípravky: pravé roztoky, koloidní disperze 

 - perorální přípravky: roztoky, emulze, tuhé látky 

- inhalační přípravky: plyny, aerosoly 

- topické přípravky: folie (5) 
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1. 4. OBECNÉ POŽADAVKY NA RADIOFARMAKA 

 

Ideální radiofarmakum musí být snadno dostupné, musí mít přiměřenou cenu 

a naopak nesmí mít nadbytečně vysokou měrnou aktivitu, aby jeho podání 

nevyvolalo fyziologickou, farmakologickou nebo toxickou odpověď. 

Pro zevní zobrazení distribuce radiofarmaka v určitém orgánu, případně 

sledování jeho kinetiky v tomto orgánu, je zapotřebí, aby radioaktivním zářičem 

emitované fotony gama měly určitou energii. Tato energie musí být dostatečně 

vysoká, aby ji bylo možno zvnějšku detekovat, ale z důvodů kolimace nesmí být zase 

příliš vysoká. Pro dnes používané scintilační kamery se za optimální považuje 

energie emitovaných fotonů kolem 150 keV. Také poločas přeměny radionuklidu 

musí být dostatečně dlouhý, aby se z něj dalo připravit radiofarmakum vhodné pro 

daný účel a zároveň by měl trvat nejvýše několik hodin, neměl by tedy výrazněji 

převyšovat dobu, která je k vyšetření zapotřebí. Reziduální aktivita v organismu po 

vyšetření je nepotřebná a jen zvyšuje radiační zátěž nemocného. 

Podstatné pro značení farmak izotopy jsou též jejich chemické vlastnosti, 

vyjádřené schopností značení a schopností tvořit stabilní komplex. 

 

1. 5. PŘÍPRAVA RADIOFARMAK 

 

Podle typu přípravy můžeme radiofarmaka rozdělit na skupinu, která je 

vyráběna hromadně a na jednotlivá oddělení nukleární medicíny jsou dodána hotová, 

obvykle v koncentrované formě. U těchto preparátů se musí být užity radionuklidy 

s dostatečně dlouhým poločasem přeměny. Na pracovišti jsou pak jen vhodným 

způsobem naředěna a postupně používána (např. injekce s chloridem thalným 201Tl, 

roztok s jodidem 131I sodným pro perorální podávání). 

Druhou skupinu tvoří radiofarmaka připravovaná magistraliter přímo na 

odděleních nukleární medicíny. K této přípravě slouží neradioaktivní soupravy (tzv. 

kity), vyráběné řadou renomovaných farmaceutických firem, ke kterým je přidán na 

pracovišti radionuklid, dnes nejčastěji 99mTc - technecium získané elucí z generátoru. 

Po rozpuštění a promíchání složek soupravy (kitu) se preparát inkubuje předepsanou 

dobu při teplotě místnosti. Pokud je předepsána vyšší reakční teplota, je nutné 

následné ochlazení před samotným podáním pacientovi. 
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Radionuklidy užívané k přípravě radiofarmak se dají získat různými způsoby. 

Mezi jejich zdroje patří jaderné reaktory, urychlovače částic a generátorové systémy, 

u jednotlivých zdrojů je vždy uvedeno několik nuklidů jako příklad. 

 

Jaderný reaktor: reakce (n, gama): 59Fe, 60Co, 75Se, 99Mo, 113Sn, 131Te, 

153Sm, 90Y a další 

 

reakce (n, f): 99Mo, 131I, 132Te, 133Xe, 137Cs… 

 

Urychlovače částic: 67Ga, 201Tl, 123I, 111In, 81mKr… 

 

Z mateřského radioizotopu, připraveného ozářením na urychlovači nebo v 

reaktoru, lze průběžně v laboratorních podmínkách separovat dceřinný krátkodobý 

radionuklid, který je tak k dispozici po značně delší dobu (danou poločasem rozpadu 

mateřského radionuklidu). Zařízení, které umožňuje opakovaně separovat 

krátkodobý radionuklid, vznikající rozpadem jiného, dlouhodobějšího radionuklidu, se 

nazývá radionuklidový generátor. V generátoru se přeměňuje mateřský prvek a po 

určité době se vytvoří rovnováha mezi mateřským a dceřinným prvkem. Elucí se 

získá jenom dceřiný prvek, který lze použít k přípravě radiofarmak.  

 

Pro ilustraci je zde opět uvedeno několik příkladů takovýchto systémů. 

Generátorové systémy:  99Mo→99mTc 

81Rb→81mKr 

90Sr→90Y 

113Sn→113mIn 

195mHg→195mAu 

 

Ideálním příkladem pro naše podmínky je radionuklidový generátor molybden-

techneciový, kde beta-rozpadem molybdenu 99Mo (T1/2 = 66hod.) vzniká metastabilní 

technecium 99mTc (T1/2 = 6hodin), které je čistým gama zářičem (Eg = 140keV) a má 

široké uplatnění ve scintigrafii na odděleních nukleární medicíny. Jeho výhodné 

chemické vlastnosti umožňují snadnou přípravu radiofarmak. Rozdílné fyzikálně 

chemické vlastnosti umožňují od sebe v generátoru oddělit mateřský a dceřiný prvek. 
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Je možno ho užívat rutinně týden až 10 dní. 99mTc je eluováno fyziologickým 

roztokem ve formě aniontu-technecistanu sodného. K dalším rutinně užívaným 

generátorovým systémem je 81Rb–81mKr generátor. 81mKr je eluován vzduchem, užívá 

se pro zobrazení ventilace plicního parenchymu. (3) 

 

 Schéma (1) modelového generátoru - viz obrazová příloha. 

 

2. VÝVOJ V OBLASTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY (18, 19, 20) 

 

V posledních letech zažívá onkologie a jí příbuzné vědy rozmach a 

dalekosáhlý pokrok ve snaze o zvládnutí jednotlivých nádorů. Nové terapeutické 

možnosti nabízí nové přístupy k chemoradiaci kolorektálního karcinomu nebo cílené 

terapii malobuněčného karcinomu plic. 

Ve stejnou dobu prodělala i terapie neuroendokrinních (NET) nádorů neméně 

důležité pokroky, ovšem bez takového zájmu pozornosti. NET tvoří heterogenní 

skupinu novotvarů vycházejících z endokrinních buněk (pluripotentních kmenových 

buněk), charakterizovaných schopností syntetizovat a ukládat různé biogenní aminy 

a peptidy.  

V roce 1980 byl učiněn objev, že NET na svém povrchu exprimují ve zvýšené 

míře peptidové receptory. Tento fakt měl největší dopad v přístupu k NET, v první 

řadě na vývoj látek farmakologicky působících antagonisticky na těchto receptorech, 

potažmo třeba postupem času látek zprostředkovávajících receptorově specifickou 

terapii. 

 

2. 1. NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY (5, 6) 

 

Neuroendokrinní nádory mají svůj původ v buňkách podobně jako hormonální 

žlázy a také produkují podobné látky jako nervová tkáň. Většinou jde o pomalu 

rostoucí nádory s určitým sklonem ke zhoubnému zvratu. Asi v 85% vykazují tyto 

nádory hormonální aktivitu a podle této hormonální nadprodukce se i označují, např. 

inzulinom, gastrinom, glukagonom, somatostatinom a karcinoid. Všechny tyto nádory 

mohou být maligní. Pak vytvářejí i vzdálené metastázy, a to především do jater, 

případně do kostí. (22) 
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Výskyt těchto nádorů je vzácný, uvádí se asi 1 případ na 100.000 obyvatel v České 

republice. 

Společným rysem těchto nádorů je skutečnost, že se vyskytují buď izolovaně, 

nebo jako součást mnohočetného postižení s různou hormonální produkcí. Diagnóza 

je obtížná, opírá se o analýzu klinického vyšetření spolu s laboratorním vyšetřením. 

Nález vysoké laboratorní hodnoty hormonu podporuje podezření na výskyt nádoru, 

ale často je problém prokázat místo uložení nádoru. 

 

Mezi nejvýznamnější neuroendokrinní nádory patří s největší 

pravděpodobností karcinoid. Většinou roste pomalu a má nejisté biologické chování. 

To znamená, že některé nádory se mohou chovat nezhoubně, ty větší naopak 

vysloveně zhoubně a mají i schopnost metastazovat.  

Buňky karcinoidu vykazují endokrinní diferenciaci, což znamená, že pocházejí 

z podobné tkáně jako orgány, které produkují hormony. V rozsáhlých studiích bylo 

zjištěno, že malé karcinoidy se mohou vyskytovat častěji a může trvat celé roky, než 

začnou působit nositeli obtíže. Asi 60% karcinoidů se nachází v zažívacím traktu, 

okolo 25% je lokalizováno v plicích. Objevuje se samostatně nebo v rámci 

mnohočetných neuroendokrinních nádorů.  

Většina karcinoidů má benigní průběh. Maligní formy jsou charakteristické relativně 

malou progresí, metastazují do uzlin, do jater a do skeletu, kde vytvářejí 

osteoplastické metastázy. 

 

2. 2. DIAGNOSTIKA NEUROENDOKRINNÍCH NÁDORŮ (6, 24) 

 

Dignostika vychází z anamnestických údajů, z laboratorních vyšetření, 

endoskopického vyšetření, ultrazvukového vyšetření, rentgenového vyšetření a CT. 

Diagnózu lze dále potvrdit radionuklidovým skenem na oddělení nukleární medicíny. 

Primární nádor může být i při velkých metastázách malý a jeho průkaz obtížný. 

Nevýhodou izotopových metod donedávna byla omezená výpovědní schopnost o 

místě uložení nádoru, bez možnosti objasnění vztahů k okolí. To se do jisté míry 

změnilo zdokonalením vyšetřovací techniky (hybridní SPECT/CT).  
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3. SOMATOSTATIN V SOUVISLOSTI S NÁDORY (9, 19) 

 

 Buňky lidského těla exprimují na svých plazmatických membránách proteinové 

receptory s vysokou afinitou k regulatorním peptidům, jako je např. somatostatin. 

Změny v hustotě těchto receptorů vlivem nemoci, jako je zvýšená exprese v mnoha 

nádorech, nabízí slibný podklad pro nové zobrazovací metody. Není náhoda, že 

první peptidová analoga, úspěšně použita pro zobrazení nádorů se zvýšenou mírou 

exprese těchto receptorů, byla právě radioaktivně značená analoga somatostatinu.  

 

3. 1. SOMATOSTATIN 

  

 Somatostatin je cyklický tetradekapeptid  (struktura v obrázkové příloze), který 

byl původně izolován z hovězího hypotalamu. Ve zvýšené míře byl detekován v CNS 

a periferní nervové soustavě, kde působí jako neurotransmiter. Další tkáně bohaté na 

jeho přítomnost jsou pankreas, kde je produkován D buňkami Langerhansových 

ostrůvků, a celkově epiteliální a nervové buňky gastrointestinálního traktu, kde svým 

působením inhibuje střevní motilitu, výdej inzulinu, glukagonu a gastrinu, čímž 

ovlivňuje vstřebávání živin. Hraje rovněž významnou roli jednak v regulaci endokrinní 

a exokrinní sekrece, snižuje průtok krve splanchnickou oblastí. 

Somatostatin bývá taktéž označován jako somatotropin release-inhibiting 

factor, díky svému účinku inhibice uvolňování růstového hormonu GH. Důsledek jeho 

působení je inhibice růstu a proliferace nejen různých buněk těla, ale i buněk 

nádorových. Předpokladem pro jeho účinek je přítomnost receptorů na povrchu 

buněk, která je tak činí vnímavými. 

Fyziologicky se somatostatin vyskytuje ve dvou formách. 

Čtrnáctiaminokyselinová forma bývá označována SS14 a forma s 28 

aminokyselinami v řetězci SS28. Somatostatin je produkován jako část velkého 

prekurzoru, který prochází enzymatickým štěpením. Biologický význam obou forem 

není zcela objasněn, zatím se ukazuje, že SS14 převládá ve funkci neuropeptidu a 

SS28 je forma cirkulujícího hormonu.  
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3. 2. SOMATOSTATINOVÁ ANALOGA 

 

 Vzhledem ke krátkému eliminačnímu poločasu (1,1 – 3 minuty), způsobenému 

okamžitou enzymovou degradací, je hormon jako takový k terapii nepoužitelný. Cílem 

zkoumání v 80. letech našeho století byl vývoj somatostatinových analog dále 

využitelných v tomto oboru. 

Od této éry uplynula řada let a byla nasyntetizována celá řada derivátů podobné 

bioaktivní aminokyselinové sekvence. Hlavní změna molekuly původního hormonu 

zahrnuje zkrácení řetězce z původních čtrnácti aminokyselin na osm, z čehož 

vyplývá i jejich označení – oktreotidy. Pro vazbu na receptor se ukázalo nezbytné 

zachování aminokyselinové sekvence Phe - D-Trp - Lys -  Tyr, která je za tuto vazbu 

zodpovědná. 

 Bylo připraveno mnoho analog, ale jen tři cyklooktapeptidové analogy našly 

své uplatnění v klinické praxi. Jedná se o oktreotid, lanreotid  a valpreotid.(10) 

(Struktury jednotlivých analog v obrázkové příloze.)  

 U oktreotidu  došlo, ve srovnání oproti SS14, ke zvýšení stability a poločasu 

v organismu až na 117 minut Vykazuje rovněž vyšší selektivitu k inhibici růstového 

hormonu, než k inzulinu a glukagonu, což je žádoucí změna. Zvýšení poločasu bylo 

dosaženo chráněním proti enzymatické degradaci přítomností D-Phe zbytku na N-

konci, amino-alkoholovou skupinou Thr-ol na C-konci peptidu a cyklizací mezi 

skupinami  Cys2–Cys7. 

  

3. 3. SOMATOSTATINOVÉ RECEPTORY 

 

 Do dnešní doby bylo objeveno pět subtypů receptorů označovaných SSTR1 – 

SSTR5. Existence jednotlivých subtypů vysvětluje nejen různé biologické odpovědi 

na somatostatin, ale i rozdílnou afinitu k jeho jednotlivým analogům. 

 Somatostatinové receptory spadají do nadrodiny receptorů spjatých s guanin-

nukeotid vážícího proteinem tzv. G-proteinem, tedy systémem druhých poslů. 

Pochopení mechanismů působení těchto receptorů nám odhalí způsob, jakým 

somatostatin na buňku vlastně působí.  

Doba aktivity G-proteinů, vyvolaná vytvořením jednoho komplexu hormonu s 

receptorem, je přibližně 10 sekund. Během této doby je přechodně aktivována také 

adenylátcykláza a tvořen cyklický AMP, který je aktivátorem vysoce specifické 
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cAMP–dependentní proteinkinázy, dále dochází k inhibici aktivity vápníkových 

kanálů, stimulaci fosfotyrosin fosfatázy a součtem všech těchto mechanismů je 

spouštění antiproliferativního efektu a zároveň i aktivace apoptotických mechanismů, 

zprostředkována SSTR2 a SSTR3.
(7) 

  

Somatostatinové receptory jsou za fyziologických podmínek obsaženy ve 

zvýšené míře ve tkáních a orgánech. SSTR1 se nejvíce vyskytuje v mozku, plicích a 

GITu, SSTR2 v mozku, ledvinách, hypofýze a GITu, SSTR3 nejvíce v mozku, SSTR4 

v mozku a pankreatu a podtyp SSTR5 má nejhojnější zastoupení v hypofýze a 

plicích. 

 Tyto receptory se ovšem nevyskytují jen na buňkách tělu vlastních, jak jsem již 

zmínila, ale též na některých buňkách nádorových. Jedná se převážně o tumory 

neuroendokrinního původu, gastro-entero-pankreatických, dále nádorů CNS 

(hypofýzy), lymfomů, malobuněčný karcinom plic a maligní karcinom prsu. 

Všechny provedené studie potvrzují, že podtyp SSTR2 je v nejvyšší míře zastoupen 

ve všech typech nádorů. SSTR1, SSTR2, SSTR3 a SSTR5 jsou často nalezeny 

v gastroenteropankreatických nádorech, nádorech z epiteliálních buněk ovaria. 

SSTR3 je převážně exprimován na nádorových buňkách adenomu hypofýzy, vysoká 

incidence SSTR1, SSTR2, a SSTR3 je na rakovinných buňkách endometria a 

děložního čípku. SSTR podtypu 2, 3, a 5 byly zjištěny na buňkách lidského 

karcinomu plic.(8) 

 

V 90. letech spustil objev možnosti klonovat jednotlivé subtypy SSTR novou 

dimenzi syntéz somatostatinových analog a to receptorově specifických. Ne všechna 

stávající analoga mají stejnou afinitu ke všem subtypům receptorů, na rozdíl od 

somatostatinu, který vykazuje vysokou afinitu ke všem pěti třídám receptorů. Bylo 

povedeno několik studií pro stanovení vaznosti analog, jejich výsledek shrnuje 

následující tabulka. 
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Tab 1. Vazebné afinity jednotlivých klinicky užívaných analog k SSTR.(17) 

 

SLOUČENINA SSTR1 SSTR2 SSTR3 SSTR4 SSTR5 

SS-14 1,10 2,30 1,60 0,53 0,90 

SS-28 2,20 4,10 6,10 1,10 0,07 

Oktreotid >1000 2,10 4,4 >1000 5,60 

Lanreotid >1000 1,80 43 66 0,62 

Valpreotid >1000 5,40 31 45 0,70 

 

  

Tab 2. Podrobnější přehled vazebných afinit SSA a SS k jednotlivým 

podtypům receptorů. (10, 18) 

 

SLOUČENINA SSTR1 SSTR2 SSTR3 SSTR4 SSTR5 

Přirozený somatostatin 
SS-14 

0,93 ± 0,12 0,15 ± 0,02 0,56 ± 0,17 1,50 ± 0,40 0,29 ± 0,04 

Přirozený somatostatin 
SS-28 

5,20 2,70 7,70 5,60 4,00 

Octreotid 180 ± 20 0,54 ± 0,08 14 ± 9 230 ± 40 17 ± 5 

Lanreotid 280 ± 80 0,38 ± 0,08 7,10 ± 1,40 >1000 6,30 ± 1,00 

SOM230 9,30 ± 0,10 1,00 ± 0,10 1,50 ± 0,30 >100 0,16 ± 0,01 

In-DTPA-oktreotid >10.000 22 182 >1000 237 

In-DOTA-[Tyr3]-
oktreotid   = DOTA-TOC 

>10.000 4,60 120 230 130 

Y-DOTA-TOC >10.000 11 389 >10.000 114 

Ga-DOTA-TOC >10.000 2,50 613 >1000 73 

DOTA-lanreotid                 
= DOTA-LAN 

>10.000 26 771 >10.000 73 

DOTA-[Tyr3]-oktreotát       
= DOTA-TATE 

>10.000 1,50 >1000 453 547 

DOTA-[Tyr3]-oktreotid       
= DOTA-NOC 

>10.000 2,90 8 227 11,20 

Y-DOTA-NOC >1000 3,30 26 >1000 10,40 

 

 

Oktapeptidová analoga somatostatinu s vysokou afinitou k SSTR2 jako je např. 

oktreotid, zůstávají lékem volby při podání u většiny nádorů k nim vnímavých, 

protože nádory nejčastěji exprimují na svém povrchu právě SSTR2. Další 
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somatostatinové deriváty jako lanreotid a vapreotid mají navíc oproti oktreotidu afinitu 

i k SSTR5. Nicméně žádný z dnes dostupných analogů se nezdá být vhodný 

k detekci nádorů s výraznou expresí SSTR1 a SSTR3.  

 

4. RADIOAKTIVNÍ ZNAČENÍ SOMATOSTATINOVÝCH ANALOG (20) 

 

4. 1. UŽITÍ ZNAČENÝCH PEPTIDŮ 

 

Vychytávání radioaktivně značených somatostatinových analog nádorovými 

buňkami je zprostředkováno vyjádřením somatostatinových receptorů na jejich 

površích. Jedná se o kritický proces, který funguje k přesnému zásahu nádorových 

buněk.(9) Tato teorie je ověřená in vitro. 

Máme dvě techniky pro diagnostické účely značených peptidů a to γ-

scintigrafie a pozitronová emisní tomografie (PET). γ-scintigrafie vyžaduje značení 

izotopem emitujícím gama záření o energii v ideálním rozmezí 100-250 keV a gama 

kameru nebo SPECT (jednofotonová emisní tomografie). PET vyžaduje značení β+ 

zářičem a PET kameru. 

 

4. 2.  PROBLEMTIKA ZNAČENÍ PEPTIDŮ 

 

 Protože radioizotopy jako takové se vyskytují převážně ve formě dvou až 

trojmocných kationů (Y3+, Lu3+, lanthanoidy obecně), byly by po aplikaci do 

organismu vychytány bílkovinami krevní plazmy, transferinem, albuminem, aniony 

obsaženými v krvi (PO4
3-, CO3

2-) a ovlivněny dalšími faktory.  Peptidy samy o sobě 

nedisponují žádnou funkční skupinou, která by poskytovala dostatečně kinetickou 

stabilitu komplexu radionuklid - peptid a zajistila tak bezproblémový transfer až 

k cílové jednotce. Jiná situace je u Tc a Re, které formují kineticky stálé komplexy 

v několika oxidačních stupních a navíc vykazují vysokou schopnost vázat se na 

thioskupiny, čímž je umožněna bezproblémová vazba na peptidické sekvence 

somatostatinových analog, jakým je například oktreotid, lanreotid a vapreotid. 

Nevýhodou takto značených peptidů je přílišná lipofilita a exkrece převážně 

hepatobiliárním systémem, což je činí pro klinickou praxi nepoužitelnými. 
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4. 3. BIFUNKČNÍ CHELATAČNÍ LÁTKY 

 

 Radionuklidy se vyskytují v různých oxidačních stupních, převážně jako 

trojmocné kationy v roztoku, kde jsou kineticky nestálé. Užitím vícemocných 

chelatačních činidel jsme schopni je enkapsulovat a učinit tak stabilní pro užití in vivo. 

 Rozlišujeme dva způsoby značení, navázání radionuklidu do chalatonu  před 

navázáním na peptid nebo dodatečné označení komplexu peptid-chelaton. 

 Pro rychlou inkorporaci kationu se užívají deriváty 

diethylentriaminopentaoctové kyseliny (DTPA). DTPA se vyskytuje ve dvou formách, 

dianhydrid a tri-tercbutyl-DTPA. (obrázek) První klinicky schválenou zobrazovací 

látkou na peptidovém podkladě byl somatostatinový analog oktreotid s navázaným 

chelatonem DTPA s izotopem 111In.  

 Polyazamakrocyklické polykarboxylátové ligandy postupem času prodělaly 

několik změn, hlavně se zvýšila jejich inertnost in vivo.  

Pro vazbu kovových radionuklidů navázáním na N-terminus peptidu je užívána řada 

chelátorů od již zmíněné DTPA (diethylentriamino - pentaoctová kyselina) nebo DFO 

(desferoxamin) pro 67Ga, 90Y a další trojmocné radionukliody až po různé makrocykly, 

jako je DOTA (1, 4, 7, 10 - tetraazacyklodekan - 1, 4, 7, 10 - tetraoctová kyselina), 

která umožňuje kromě vazby 90Y nebo 67Ga i vazbu radiolanthanoidů, například 177Lu 

nebo 188Ho. (13) 

 

 

5. SOMATOSTATINOVÁ ANALOGA V DIAGNÓZE A TERAPII NÁDORŮ 

 (14, 21) 

 

Uplynulo více než desetiletí od doby, kdy byl použit první radioaktivně značený 

analog somatostatinu [111In-diethylentriaminepentaoctová kyselina (DTPA)]-oktreotid 

(OctreoScan). Tento přípravek byl schválen pro pacienty s neuroedndokrinními 

nádory a je stále jednou z nejlépe zobrazujících látek.  

99mTc-depreotid, preparát (NeoSpect), se váže na poněkud jiné spektrum 

subtypů somatostatinových receptorů, hlavní indikací je tedy scintigrafická 

diferenciální diagnostika solitárních plicních uzlů zjištěných jinými zobrazovacími 

metodami. Slouží k rozlišení maligní či benigní etiologie těchto uzlů. (15) 
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 Cíleně byla hledána struktura látek vhodných pro možnosti terapie. Je potřeba 

tedy skloubit požadavky nosiče izotopu s terapeutickým efektem na cílovou tkáň a 

receptorově specifického peptidu do stabilního komplexu vhodného pro vnitřní užití, 

pokud možno s nejmenším negativním dopadem na celý organismus.  

  

5. 1. VHODNÝ RADIONUKLID 

 

Radionuklidy pro značení peptidů k terapeutickému užití rozdělujeme do třech 

kategorií: a) beta zářiče, b) alfa zářiče, c) radionuklidy emitující Augerovy elektrony. 

 

a) Záření beta jsou částice (elektrony nebo pozitrony), které jsou vysílány 

radioaktivními jádry prvků při beta rozpadu. Pohybují se velmi rychle, nesou kladný 

nebo záporný elektrický náboj a jejich pohyb může být tedy ovlivňován elektrickým 

polem. Jejich pronikavost je větší než u alfa částic, mohou pronikat materiály s 

nízkou hustotou nebo malou tloušťkou, k jejich zastavení stačí vrstva vzduchu silná 1 

m nebo kovu o šířce 1 mm.  

 

Radionuklidy emitující beta záření jsou v klinické praxi nejužívanější, jelikož 

jejich jedinečnou výhodou je, že ne každá buňka musí být zasažena, aby byla 

usmrcena. Střední dosah tohoto záření ve tkáni činí několik milimetrů.  

Mezi β– zářiče patří a své uplatnění nalézá 90Y, 177Lu. (23) 

 

b) Jako částice alfa se v částicové fyzice označuje jádro helia. Jde vlastně o 

atom helia, z něhož byl odstraněn elektronový obal. Alfa částice se označuje 

symbolem α nebo He2+. 

Alfa částici tvoří dva protony a dva neutrony (alfa částice je tedy kladně nabitá s 

elektrickým nábojem Q=+2). Proud α částic se označuje jako záření alfa. Je zřejmé, 

že rozpadem vzniklý nuklid je v periodické soustavě prvků posunut vzhledem k 

původnímu jádru o dvě místa vlevo. 

Radionuklidy emitující alfa záření jsou schopny zasáhnout jen 3-4 vrstvy 

buněk, jejich nespornou výhodou je velká tumoricidní aktivita, zatímco šetří okolní 

zdravou tkáň.(14) 

c) Pokud se ve vnitřních vrstvách elektronového obalu atomu vyskytne 

nezaplněná slupka, pak se elektron z vnějších vrstev elektronového obalu přesune 
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do nezaplněné vnitřní slupky. Je-li přitom uvolněná energie předána jako kinetická 

energie některému elektronu ve vnější slupce, získá tím tento elektron dostatek 

energie, aby atom opustil. V takovém případě může dojít k uvolnění tohoto elektronu 

z atomu. Excitační energie atomu je tak odnesena vyraženým elektronem. Vyražené 

elektrony se označují jako Augerovy elektrony. 

Augerovy elektrony mají dosah ve tkáni jen několik nanometrů a velmi toxicky 

působí na buňky, které jsou zasaženy. Tyto elektrony nejen že napadají DNA a 

způsobují její ionizaci, ale mají i velké nepřímé působení na jádro buněk. 

Mezi zdroje Augerova záření patří asi polovina radionuklidů, za zmínku stojí 

jistě 67Ga, 99mTc, 111In, 125I a mnohé další. 

Výměnou india za jiné zářiče beta se věda touto cestou posunula opět o 

kousek dále a mnohé provedené studie mluví slibně. Mnoha studiemi podpořené 

výzkumy dospěly k jednoznačným závěrům.  

Početnými studiemi na krysách bylo prokázáno, že analoga značená 90Y působí lépe 

na větší, opouzdřené nádory, kdežto analoga s 177Lu jsou selektivnější k menším 

nádorům. Pokud pak spojíme tyto dva radionuklidy v terapii, docílíme solidních 

výsledků v kontrole růstu obou typů nádorů.(11) 

 

 

V tabulce 3: Prostup záření tkání, můžeme vidět rozdíly: 

(Převzato z 21) 

 

Radionuklid Emitované záření Poločas rozpadu Průnik tkáněmi 

111In Augerovy elektrony a 
γ záření 

2,8 dne 10 μm (<1 buňka) 

90Y β částice 2,7 dne 12 mm (~600 buněk) 

177Lu β částice a γ záření 6,7 dne 2 mm (~100 buněk) 
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5. 2. VHODNÝ RECEPTOROVĚ SPECIFICKÝ PEPTID 

 

Opakované studie vypovídají, že nejhojněji ze všech subtypů SSTR je na 

nádorově zvrhlých buňkách vnímavých k somatostatinu zastoupen SSTR2, dále pak 

SSTR1,SSTR3 a SSTR5, v závislosti na lokalizaci a typu nádoru.  

Nejslibněji profilově ze všech syntetizovaných analog (jak vypovídá odst. 3. 3.) 

v testech vychází oktreotid. Vlastnosti jednotlivých analog lze nadále ovlivňovat, 

hlavně změnou aminokyseliny v řetězci DOTA-X-OKTREOTID.  

Nejpoužívanějším analogem pro radioterapii je (DOTA)-[Tyr3]-oktreotid 

(DOTA-TOC), který byl vyvinut pro možnost užití beta zářičů 90Y, 111In, nebo 177Lu. 

Indikací DOTA-TOCu je metastazující neuroendokrinní nádor, 

gastroenteropankreatické malignity, plicní karcinom. (21) 

Před několika lety byla nesyntetizována obdoba DOTA-TOCu  s další 

změněnou aminokyselinou v řetězci, náhradou alkoholické skupiny na C konci 

peptidu skupinou karboxylovou, (DOTA)-[Tyr3,Thr8]-oktreotid označovaný jako 

DOTA-TATE. Tato změna v řetězci se projevila zvýšenou selektivitou k SSTR2 a 

zvýšenou míru vychytávání citlivými nádorovými buňkami. 

Cílené studie ukázaly, že modifikací oktapeptidu oktreotidu na pozicích 3 a 8 

mohou způsobit zvýšení afinity k receptorům SSTR typu 2, 3 a 5 a po označení 

vhodným radionuklidem se projeví zvýšenou mírou vychytávání na zmíněných typech 

nádorů. Vzniklý peptid, [DOTA0,1-Nal3,Thr8]-oktreotid vykazuje zvýšené spektrum 

cílových tumorů, dvojnásobné zvýšení afinity oproti DOTA-TOC ukazují klinické 

studie slibně vypadající výsledky.  

Vzhledem k nejednotnosti receptorů pro somatostatin, byla cíleně hledána 

struktura, která by pokryla vaznost ke všem subtypům receptorů najednou. Nádorové 

buňky mohou obsahovat více receptorů a jejich procentuální zastoupení se 

v průběhu růstu může taktéž měnit. Jednou z nejnovějších molekul ze 

somatostatinových analog patří SOM230. Tento nový cykloheptapeptidový analog 14 

- aminokyselinové formy somatostatinu vykazuje zcela jiný profil ve vaznosti na 

jednotlivé subtypy receptorů a představuje tedy atraktivní molekulu s vysokým 

potenciálem k dalšímu užití. Již publikované studie ukazují, že SOM230 má vysokou 

vazebnou aktivitu k SSTR1, SSTR2, SSTR3 a SSTR5. Jednotlivé buňky, tkáně, orgány 

často exprimují více než jeden podtyp somatostatinových receptorů a navíc se 

distribuce těchto receptorů mění i mezidruhově. (12, 22, 24) 
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Tab 4. Přehled vyjádřených subtypů receptorů v jednotlivých typech nádorů. 

(Převzato z 11, 24) 

 

Typ nádoru Subtypy receptorů 

Gastroenteropatický NET SSTR1, SSTR2, SSTR5 

Neuroblastom SSTR2 

Menigiom SSTR2 

Nádor prsu SSTR2 

Meduloblastom SSTR2 

Lymfom SSTR2, SSTR5 

Karcinom ledviny SSTR2 

Paragangliom SSTR1, SSTR2, SSTR3 

Malobuněčný karcinom plic SSTR2 

Hepatom SSTR2 

Prostatom (karcinom prostaty) SSTR1 

Sarkom SSTR1, SSTR2, SSTR4 

Adenom hypofýzy (neproduktivní) SSTR1, SSTR2, SSTR3, SSTR5 

Adenom hypofýzy (produkující GH) SSTR2, SSTR3, SSTR5 

Karcinom žaludku SSTR1, SSTR2, SSTR5 

Ependymom (spec. typ nádoru mozku) SSTR1 

Feochromocytom SSTR1, SSTR2, SSTR5 

Nemalobuněčný karcinom plic - 

Adenom hypofýzy - 

Karcinom štítné žlázy - 

Malobuněčný karcinom kůže - 

Gangliom - 

Ganglioneuroblastom - 

 

 

5. 3. DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY V PRAXI 

 

Při pohledu do abstrakt kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory už 

můžeme najít výsledky dlouhodobých studií prováděných na pacientech 

s neuroendokrinními nádory nereagující na bioterapii nebo chemoterapii, kterým byl 

podáván analog somatostatinu značený beta zářičem s cílem kontroly choroby nebo 

dokonce zlepšení stavu nemocných. 
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Terapie vycházela vždy z posledních výsledků studií, byly použity převážně 

radioizotopy 90Y a 177Lu. 177Lu-TATE byl na základě již zmíněných závěrů užit u 

malobuněčných metastáz, popřípadě u zhoršených renálních funkcí.  

Více jak šestileté výzkumy ukazují, že více než u 70 % pacientů došlo ke 

stabilizaci choroby, 15% pacientů dosáhlo částečné či kompletní remise a méně než 

12% nemocných na léčbu nereagovala. 

Objektivní zlepšení bylo pozorováno u téměř 90% pacientů s progredujícími 

nádory. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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1. POUŽITÝ MATERIÁL  

 

1. 1. POUŽITÉ LÁTKY 

 

111In-DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotát 

111In-DOTA-[Nal3,Thr8]-oktreotid 

90Y-DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotát 

90Y-DOTA-[Nal3,Thr8]-oktreotid 

 

Příprava značených peptidů: 

Do 200 ul 0,4 M acetátového pufru, obsahujícího 7,4 mg gentisové kyseliny (0,24 M) 

se přidá 10 ug peptidu rozpuštěného v 7 μl vody.  

Do této směsi se dále přidá 500ul (185 MBq / 5 mCi) 111InCl3 v roztoku 0,05 M HCl a 

nechá 25 minut inkubovat při teplotě 90-95 °C. 

Do směsi peptidu v pufru se přidá 10 μl kyselého roztoku radionuklidu – v 0,04 M 

HCl, 1ug peptidu/1mCi 90Y. 

Kinetika značení DOTA-peptidů je optimální při pH 4 - 4.5; při pH < 4 se prudce mění 

kinetika. Pokud pH přesáhne hodnotu 5, reakce se mění ve prospěch hydroxidů. 

Značení 90Y a 177Lu je hotové za 20 minut při 80 °C, zatímco značení 111In trvá 30 

minut při teplotě 100°C. (17) 

Peptidy byly značeny dle optimalizovaných podmínek za odborného vedení Doc. Ing. 

A. Lázníčkové, CSc. na oddělení radiofarmak. 

 

 Takto peptidy byly následně ponechány v laboratorních podmínkách, tedy při 

laboratorní teplotě t= (23±5)°C, aby byly zvýrazněny jejich tendence k nestabilitě. 

Vzorky byly uchovány v původním roztoku, tedy v roztoku acetátového pufru. 

  

1. 2. POUŽITÉ CHEMIKÁLIE 

 

Methanol G Chromagnosolv, for gradient elution, Sigma Aldrich 

Octan amonný p. a., Lachema a.s., Neratovice 

Destilovaná voda 

Pro chromatografii byl připraven 1 M roztok octanu amonného v destilované vodě 

(zásobní roztok).  



 37 

 1. 3. POUŽITÝ CHROMATOGRAFICKÝ MATERIÁL 

 

ITLC-SG: Instant Thin Layer Chromatography, Silica Gel Impregnated Glass Fiber 

Sheets 20 x 20 cm 

Výrobce: Golman Science INC. 

    

1. 4. DALŠÍ POMŮCKY 

 

Chromatografická komora 

Automatické pipety v rozmezí 20 – 500 μl 

Zkumavky, kádinky, mikrozkumavky typu eppendorf 

Ochranné rukavice, stojan na zkumavky, nůžky, pravítko, řezák, tužka, lihový fix 

 

1. 5. POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE 

 

Automatic TLC – linear analyzer RITA, Berthold, LB 2820 - 1 

 

 

 

2. STANOVENÍ RADICHEMICKÉ ČISTOTY (25, 26, 27) 

 

Radiochemická čistota je procento z celkové aktivity radiofarmaka obsažené v 

požadované chemické formě. Přítomnost radiochemických nečistot v radiofarmaku 

má za následek zkreslení scintigrafických obrazů v důsledku nízké akumulace v 

cílovém orgánu a vysoké akumulace v okolních tkáních. Rovněž může změnit 

biodistribuci radiofarmaka a nepřiměřeně zvýšit absorbovanou dávku pacienta.  

Radiochemická čistota je důležitým parametrem radiofarmaka a je o ní blíže 

pojednáno v kapitole 1.2. Parametry kvality radiofarmaka. 

 

Existuje mnoho analytických metod pro zjišťování a určení přítomnosti 

radiochemických nečistot v příslušném radiofarmaku. K nejčastěji užívaným 

metodám patří chromatografie obecně, především tenkovrstvá. Chromatografie na 

tenké vrstvě patří mezi nejběžnější metody a je rutinně užívaná na odděleních 

nukleární medicíny. 
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1. 1. TENKOVRSTVÁ CHROMATOGRAFIE   ITLC – SG  

 

Princip metody: 

Malé množství vzorku v roztoku, řádově mikrolitry, je naneseno na tenkou 

vrstvu (např. silikagel). ITLC tvoří stacionární fázi, jedná se o skleněná vlákna 

impregnovaná silikagelem (ITLC-SG) nebo křemičitou kyselinou (ITLC-SA). ITLC 

archy jsou dodávány v rozměru 20x20 cm, jedná se o finančně nákladný materiál, ale 

na samotné stanovení stačí proužek o šíři 1 cm. 

  Při vyvíjení chromatogramu dochází k rozdělení jednotlivých složek 

naneseného vzorku na základě jejich různé polarity a tedy různé vlastnosti fyzikálně 

chemické. Každou část můžeme charakterizovat retenčním faktorem (RF), který je 

definován jako poměr vzdálenosti středu skvrny ke vzdálenosti čela mobilní fáze, 

měřeno od místa nanášení. 

 Volba mobilní fáze je velmi důležitá pro oddělení jednotlivých složek vzorku. 

Při chromatografii sloučenin india a ytria byla empiricky stanovena mobilní fáze 1M 

octan amonný a methanol v poměru 1:1. Na startu chromatogramu zůstávají 

nečistoty v podobě nechelatovaného radionuklidu, pravděpodobně v iontové formě, 

která tvoří polární složku směsi, zatímco čelem mobilní fáze je unášena složka 

nepolární, tedy peptidová. 

 Vyhodnocení chromatogramů je možné stanovovat až po dokonalém uschnutí 

na vhodném analyzátoru. 

Pokud si označíme složku na startu (nečistotu) N, a složku unášenou mobilní fází 

(samotný značený peptid) P, pak můžeme spočítat procentuální zastoupení 

jednotlivých složek podle vzorce: 

N (%) =  
N . 100 

P + N 
 

Nebo pokud máme k dispozici graf, nejpřesnější hodnoty nám poskytne integrovaná 

plocha pod grafem. 

 

Vyhodnocení: 

Na pracovišti odd. radiofarmak je k vyhodnocování chromatogramů k dispozici 

lineární analyzer od firmy Berthold Copany. 
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Tento způsob analýzy umožňuje proměření celého chromatogramu najednou, je 

schopný detekovat nejen beta záření, pro které byl původně vyvinut, ale i gama 

záření, což je nespornou výhodou. Z těchto charakteristik vyplývá, že se jedná o 

univerzální analyzátor pro stanovení všech radionuklidů v nukleární medicíně. 

Nevýhodou stanovení pomocí lineárního analyzeru je rušení stanovení výpary 

z nedostatečně usušeného chromatogramu, popřípadě vyšší aktivity ve vzorku. 

 

2. 2. VLASTNÍ STANOVENÍ 

 

Vzorek stanovovaného peptidu byl nanášen automatickou pipetou v množství 

závislém na aktivitě peptidu, v rozmezí 1-5 μl, na stejnoměrné, předem nařezané, 

proužky o šířce 1-1,5 cm. Na jednotlivé proužky jsme vyznačili tužkou start 2cm od 

spodního okraje a cíl 10 cm od startu. Na start jsme nanesli po stejných množstvích 

roztoku. Po zaschnutí jsme oba proužky umístili do předem dostatečně nasycené 

chromatografické komory tak, aby byly chromatogramy ponořené v mobilní fázi, ale 

ta nesmývala námi nanesený vzorek. Nasycení komory probíhá desítky minut po 

nalití mobilní fáze, která byla v našem případě 1M roztok octanu amonného 

s methanolem v poměru 1:1. Vyvíjení chromatogramů sledujeme a po dosažení čela 

mobilní fází chromatogramy vyjmeme a necháme volně uschnout. Stanovení trvá 

v rozmezí 20 – 30 minut. 

Vyhodnocení chromatogramů bylo provedeno na TLC – Linear analyzeru 

RITA. 

Byl vyvíjen i vzorek samotného radionuklidu 111In pro porovnání. 

Vyvíjení a stanovení jednotlivých chromatogramů probíhalo vždy dva následující dny 

po sobě, s dodržením přibližně stejných časových rozestupů. 

 Sledované peptidy byly po přípravě ponechány v laboratorních podmínkách, 

tedy při laboratorní teplotě t= (23±5)°C, abychom dosáhli zvýraznění jejich tendencí 

k nestabilitě. Vzorky byly uchovány v původním roztoku z přípravy, tedy v  

acetátovém pufru. 

 

Každý vzorek jsem stanovovala krátce po zchladnutí po inkubaci, tedy v čase 

t0 = 0 hod, dále pak hodinu a půl po prvním stanovení t1 = 1,5 hod, jeden den po 

druhém stanovení t2 = 25,5 hod a dva dny  t3 = 47 hod. 
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VÝSLEDKOVÁ ČÁST 
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Pomocí tenkovrstvé chromatografie byla provedena stanovení jednotlivých 

radioaktivně značených komplexů v závislosti na čase.  

Prvním časem stanovení byl okamžik po inkubaci reakční směsi a následném 

vychladnutí. Tento úsek lze označit t0 = 0 hod. Další stanovení proběhlo hodinu a půl 

po stanovení prvním, tedy v čase t1 = 1,5 hod. Třetí stanovení proběhlo o 24 hodin 

déle než druhé stanovení, v čase t2 = 25,5 hod. Poslední stanovení, tedy čtvrté 

následovalo s odstupem 47 hodin od stanovení prvního, t3 = 47 hod. 

 

1. STANOVENÍ STABILITY   111In – DOTA-TATE  

111 In – DOTA - [Tyr3,Thr8] – oktreotát 

Obrázky 1 - 4 

 

2. STANOVENÍ STABILITY   111In – DOTA-NOC 

111In – DOTA - [Nal3,Thr8] – oktreotid 

Obrázky 5 - 8 

 

3. VÝVOJ SAMOSTATNÉHO RADIONUKLIDU  111In 

Samotný radionuklid 111In zůstává na startu. 

Obrázek 9 

 

4. STANOVENÍ STABILITY  90Y – DOTA - TATE 

90Y - DOTA - [Tyr3,Thr8] – oktreotát 

Obrázky 10 – 13 

 

5. STANOVENÍ STABILITY  90Y - DOTA – NOC 

90Y - DOTA - [Nal3,Thr8] – oktreotid 

Obrázky 14 – 17 

 

6. SROVNÁNÍ STABILITY DVOU RŮZNÝCH SOMATOSTATINOVÝCH 

ANALOG ZNAČENÝCH STEJNÝMI IZOTOPY V RÁMCI DVOU DNÍ 

 

Oba dva vzorky se liší nejen počáteční, ale i koncovou radiochemickou 

čistotou, která je ovlivněna časovým úsekem. Výsledky jsou přehledně zobrazeny 

v tabulce a dále pak ve vyneseném grafu. 
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111In – DOTA – TATE 

Procentuální zastoupení jednotlivých složek vzorku Tab. 1. 

111In – DOTA – NOC 

Procentuální zastoupení jednotlivých složek vzorku Tab. 2. 

 

Zobrazení v grafu: 

Graf 1. ukazuje procentuální zastoupení india radionuklidu. 

Graf 2. ukazuje procentuální zastoupení india v komplexu. 

 

 

99Y – DOTA – TATE 

Procentuální zastoupení jednotlivých složek vzorku Tab. 3. 

99Y – DOTA – NOC 

Procentuální zastoupení jednotlivých složek vzorku Tab. 4. 

 

Zobrazení v grafu: 

Graf 3. ukazuje procentuální zastoupení yttria radionuklidu. 

Graf 4. ukazuje procentuální zastoupení yttria v komplexu. 
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Obr. č. 1 

Tenkovrstvá chromatografie 111In- DOTA-TATE stanovená v čase t0 = 0 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex DOTA-

TATE 

 

 

 

In-DOTA-TATE 

t [hod] % volně % v komplexu 

0,0 0,25 99,75 
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Obr. č. 2 

Tenkovrstvá chromatografie 111In- DOTA-TATE stanovená v čase t1 = 1,5 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená  a modrá barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex 

DOTA-TATE 

 

 

In-DOTA-TATE 

t [hod] % volně % v komplexu 

1,5 0,22 99,78 
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Obr. č. 3  

Tenkovrstvá chromatografie 111In-DOTA-TATE stanovená v čase t2 = 25,5 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená a modrá barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex 

DOTA-TATE 

 

 

 

In-DOTA-TATE 

t [hod] % volně % v komplexu 

25,5 0,54 99,46 
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Obr. č. 4 

Tenkovrstvá chromatografie 111In-DOTA-TATE stanovená v čase t3 = 47 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená a modrá barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex 

DOTA-TATE 

 

 

 

In-DOTA-TATE 

t [hod] % volně % v komplexu 

47,0 0,80 99,20 
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Obr. č. 5 

Tenkovrstvá chromatografie 111In- DOTA-NOC stanovená v čase t0 = 0 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená a modrá barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex 

DOTA-NOC 

 

 

 

In-DOTA-NOC 

t [hod] % volně % v komplexu 

0,0 0,32 99,68 
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Obr. č. 6 

Tenkovrstvá chromatografie 111In-DOTA-NOC stanovená v čase t1 = 1,5 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená a modrá barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex 

DOTA-NOC 

 

 

In-DOTA-NOC 

t [hod] % volně % v komplexu 

1,5 0,59 99,41 
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Obr. č. 7 

Tenkovrstvá chromatografie 111In-DOTA-NOC stanovená v čase t2 = 25,5 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená a modrá barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex 

DOTA-NOC 

 

 

 

In-DOTA-NOC 

t [hod] % volně % v komplexu 

25,5 0,82 99,18 
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Obr. č. 8 

Tenkovrstvá chromatografie 111In-DOTA-NOC stanovená v čase t3 = 47 hod. 

 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex DOTA-

NOC 

 

 

 

In-DOTA-NOC 

t [hod] % volně % v komplexu 

47,0 8,23 91,77 
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Obr. č. 9 

Tenkovrstvá chromatografie 111In. 

 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelená barva znázorňuje obsah samotného radionuklidu - 111In, který zůstává 

na startu chromatogramu 
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Obr. č. 10 

Tenkovrstvá chromatografie 90Y-DOTA-TATE stanovená v čase t0 = 0 hod. 

 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex DOTA-

TATE 

 

 

 

Y-DOTA-TATE 

t[hod] % volně % v komplexu 

0,0 1,80 98,20 
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Obr. č. 11 

Tenkovrstvá chromatografie 90Y-DOTA-TATE stanovená v čase t1 = 1,5 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex DOTA-

TATE 

 

 

 

Y-DOTA-TATE 

t[hod] % volně % v komplexu 

1,5 0,80 99,20 
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Obr. č. 12 

Tenkovrstvá chromatografie 90Y-DOTA-TATE stanovená v čase t2 = 25,5 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex DOTA-

TATE 

 

 

 

Y-DOTA-TATE 

t[hod] % volně % v komplexu 

25,5 1,14 98,86 
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Obr. č. 12 

Tenkovrstvá chromatografie 90Y-DOTA-TATE stanovená v čase t3 = 47 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex DOTA-

TATE 

 

 

 

Y-DOTA-TATE 

t[hod] % volně % v komplexu 

47,0 0,88 99,12 
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Obr. č. 13 

Tenkovrstvá chromatografie 90Y-DOTA-NOC stanovená v čase t0 = 0 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex DOTA-

NOC 

 

 

Y-DOTA-NOC 

t [hod] % volně % v komplexu 

0,0 0,31 99,69 
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Obr. č. 14 

Tenkovrstvá chromatografie 90Y-DOTA-NOC stanovená v čase t1 = 1,5 hod. 

 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex DOTA-

NOC 

 

 

Y-DOTA-NOC 

t [hod] % volně % v komplexu 

1,5 0,66 99,34 
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Obr. č. 15 

Tenkovrstvá chromatografie 90Y-DOTA-NOC stanovená v čase t2 = 25,5 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex DOTA-

NOC 

 

 

 

Y-DOTA-NOC 

t [hod] % volně % v komplexu 

25,5 1,24 98,76 
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Obr. č. 16 

Tenkovrstvá chromatografie 90Y-DOTA-NOC stanovená v čase t3 = 47 hod. 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 zelenou barvou je znázorněn radionuklid nenavázaný do komplexu 

 červená barva znázorňuje obsah radionuklidu navázaného na komplex DOTA-

NOC 

 

 

 

Y-DOTA-NOC 

t [hod] % volně % v komplexu 

47,0 8,23 91,77 
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Tabulky shrnující procentuální zastoupení india ve volné formě a ve formě komplexu 

se stanovovanými látkami DOTA-TATE a DOTA-NOC. 

 

 

 

 

Tab. č. 1       

In-DOTA-TATE 

t [hod] % volně % v komplexu 

0,0 0,25 99,75 

1,5 0,22 99,78 

25,5 0,54 99,46 

47,0 0,80 99,20 

 

 

 

 

 

Tab. č. 2 

In-DOTA-NOC 

t [hod] % volně % v komplexu 

0,0 0,32 99,68 

1,5 0,59 99,41 

25,5 0,82 99,18 

47,0 8,23 91,77 
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Graf č. 1: 

Závislost obsahu volné formy radionuklidu na čase. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 

 modrá křivka odpovídá volnému 111In v roztoku s komplexem 111In-DOTA-NOC 

 

 červená křivka odpovídá volnému 111In v roztoku s komplexem 111In-DOTA-

TATE 
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Graf č. 2: 

Závislost obsahu vázané formy radionuklidu (stability) v komplexu na čase. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 

 modrá křivka odpovídá vázanému 111In v komplexu 111In-DOTA-NOC 

 

 červená křivka odpovídá vázanému 111In v komplexu 111In-DOTA-TATE 
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Tabulky shrnující procentuální zastoupení yttria ve volné formě a ve formě komplexu 

se stanovovanými látkami DOTA-TATE a DOTA-NOC. 

 

 

Tab. č. 3 

 

Y-DOTA-TATE 

t[hod] % volně % v komplexu 

0,0 1,80 98,20 

1,5 0,80 99,20 

25,5 1,14 98,86 

47,0 0,88 99,12 

 

 

 

 

Tab. č. 4 

 

Y-DOTA-NOC 

t [hod] % volně % v komplexu 

0,0 0,31 99,69 

1,5 0,66 99,34 

25,5 1,24 98,76 

47,0 8,23 91,77 
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Graf č. 3: 

Závislost obsahu volné formy radionuklidu na čase. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 

 modrá křivka odpovídá volnému 90Y v roztoku s komplexem 90Y-DOTA-NOC 

 

 červená křivka odpovídá volnému 90Y v roztoku s komplexem 90Y-DOTA-TATE 
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Graf č. 4: 

Závislost obsahu vázané formy radionuklidu (stability) v komplexu na čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA KE GRAFU: 

 

 modrá křivka odpovídá vázanému 90Y v komplexu 90Y-DOTA-NOC 

 

 červená křivka odpovídá vázanému 90Y v komplexu 90Y-DOTA-TATE 
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Stanovení radiochemické čistoty spočívá v oddělení různých chemických látek 

obsahujících radionuklid a v odhadu procenta radioaktivity spojené s deklarovanou 

chemickou látkou. Radiochemické nečistoty mohou pocházet: 

- z výroby radionuklidu,  

- z následných chemických postupů, 

- z neúplné preparativní separace,  

- z chemických změn během uchovávání. 

Radiochemická čistota je jeden z faktorů použitelnosti značených peptidů všeobecně, 

v mém případě somatostatinový analog.  

Volný radionuklid ve vzorku vede k nežádoucím účinkům vyplývajících z jeho 

farmakokinetiky a farmakodynamice v organismu, zejména prostup do RES, kostní 

dřeně, zvýšená zátěž znamená i pro ledviny a játra, jakožto exkreční cesty podaného 

radiofarmaka. Proto je velmi důležité, aby navázaného radionuklidu v komplexu 

s peptidem bylo co nejvyšší množství, které by nemělo klesnout pod 99%. 

 Radiochemickou čistotu lze stanovit celou paletou separačních metod, 

převážně chromatografických. 

 Kapalinová chromatografie, HPLC, je vysoce citlivá a účinná metoda 

(preferovaná zejména při vývoji a výrobě nových radiofarmak), ale na druhé straně je 

také finančně náročná a pro rutinní určování radiochemické čistoty radiofarmak i 

poměrně zdlouhavá. 

 Tenkovrstvá chromatografie, TLC, je rychlá, na vybavení nenáročná a 

finančně méně nákladná metoda. Proto se v nemocničních zařízeních pro rutinní 

určování radiochemické čistoty radiofarmak nejvíce používá papírová a tenkovrstvá 

chromatografie. 

 Modifikace tenkovrstvé chromatografie, ITLC, chromatografie na rychle se 

vyvíjejících tenkých vrstvách, se velmi často používá na odděleních nukleární 

medicíny. Umožňuje totiž radiofarmaceutům během několika minut určit 

radiochemickou čistotu připraveného radiofarmaka těsně před aplikací pacientovi. (16) 

 ITLC je metodou, která je doporučována i Evropským lékopisem a byla 

vyvinuta pro urychlení a zjednodušení jednotlivých stanovení radiochemických čistot 

právě v nemocničních zařízeních. 

 Mým úkolem v této práci bylo stanovit a porovnat stabilitu vybraných 

receptorově specifických peptidů v rámci časového úseku. Peptidy analyzované patří 
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mezi analoga somatostatinu, byla označena pomocí chelatačního činidla DOTA 

příslušným radionuklidem. 

Připravené peptidy byly ponechány při laboratorní době po celou dobu sledování a 

stanovení, aby bylo docíleno standardních podmínek a ničím neovlivněna stabilita 

komplexů. 

  

Všechna stanovení byla prováděna metodou ITLC-SG s mobilní fází octanu 

amonného a methanolu v poměru 1:1. Vyhodnocení byla provedena na linear 

analyzeru. 

1. Byla stanovena radiochemická čistota  111In-DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotátu 

ve čtyřech časových úsecích.  

Na záznamu z linear analyzeru , obr. 1-4, můžeme vidět nepatrný pík 

(vyznačen zeleně), který dokazuje přítomnost několika desetin procent nenavázané 

formy india, v iontové podobě, na startu chromatogramu. Naopak s čelem fáze putuje 

nepolární forma, tedy komplex peptidu a radionuklidem. Oktreotát v kombinaci 

s chelatačním  činidlem a radionuklidem indiem vykazuje nejen vysokou čistotu 

v čase přípravy, ale ani v horizontu dvou dní tato čistota neklesla pod hranici 99%, 

což by tuto kombinaci peptid-chelaton-radionuklid mohlo činit použitelnou i po 

několika dnech od přípravy. Otázkou ovšem je, zda by byly dodrženy i další 

podmínky nutné k aplikaci dané lékové formy člověku, zejména sterilita, apyrogenita 

a rovněž požadovaná aktivita radiofarmaka. 

Tento vzorek vykazuje nejen vysokou radiochemickou čistotu, stabilitu, ale i dobrou 

stanovitelnost, což je patrné z jednolitých píků na grafu. 

 

2. Radiochemická čistota 111In-DOTA-[Nal3,Thr8]-oktreotidu, jejíž záznam 

je patrný na obrázcích 5-8, ukazuje, že celý komplex je stabilní a vykazuje vysokou 

radiochemickou čistotu i den po přípravě. Až po 47 hodinách je patrný na startu 

chromatogramu větší pík, odpovídající volnému indiu a indiu uvolněného 

v chelatovaném komplexu od peptidu. 

 

3.   Samotný radionuklid 111In zůstává na startu ve formě 111InCl3. 

Vyhodnocený chromatogram můžeme vidět na obr. 9. 
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4. 90Y-DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotát vykazuje ihned po navázání jednotlivých 

složek do komplexu radiochemickou čistotu, která nevyhovuje k humánnímu podání. 

Po hodině a půl však můžeme pozorovat vylepšení čistoty (obr. 11), způsobené 

pravděpodobně odreagováváním a dodatečným vstupem ytriových iontů do 

komplexu DOTA-TATE. S postupem času však dochází k dalšímu zhoršování čistoty, 

tento komplex nevykazuje velkou stabilitu. Vyhodnocené chromatogramy na 

obrázcích 10-13. 

Na vyhodnocených chromatogramech můžeme pozorovat nesymetrický pík. 

Vzhledem k jaderným charakteristikám yttria dochází k detekci emitovaného záření 

nejen v místě na chromatogramu, ale i v blízkém okolí a tím k určitému rozšíření 

záznamu, působícího jako „rozmytí“ píku. 

Zároveň můžeme pozorovat jisté zakolísání stability v čase t2 a t3, tato 

nesrovnalost může být způsobena chybou měření, vyhodnocování výsledků, chybou 

pipetování vzorku i mnoha jinými faktory. 

 

5. Posledním stanoveným somatostatinový analogem byl 90Y-DOTA- 

[Nal3,Thr8]-oktreotid, který vykazuje lepší výsledky radiochemické čistoty a to jak 

v čase přípravy, tak i s odstupem hodiny a půl. S dalším narůstajícím časovým 

intervalem se čistota úměrně zhoršuje. Analýza chromatogramů je zobrazena na obr. 

14-16. 

 

 

 VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH DVOJIC ZNAČENÝCH PEPTIDŮ 

 

1.  Pokud budeme srovnávat stabilitu jednotlivých radioaktivně značených 

somatostatinových analog, u dvojice označené indiem je patrné, že daleko vyšší 

stabilitu vykazuje 111In-DOTA-TATE, jeho radiochemická čistota byla i po 47 

hodinách stání při pokojové teplotě uspokojivá a vhodná k další aplikaci do 

organismu, na rozdíl od 111In-DOTA-NOCu, který vykazuje třetí den výrazné zhoršení 

radiochemické čistoty. 

Porovnání těchto výsledků je patrné z tabulky 1 a 2 a grafu1. 

 

2. Srovnání stejných dvou somatostatinových analog označených yttriem 

vykazuje už daleko horší výsledky, celkově vyšší radiochemickou čistotu vykazuje 
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90Y – DOTA-NOC, jednak v čase přípravy, ale i s odstupem 1,5 hodiny, v porovnání 

s 90Y – DOTA-TATEm, který vykazuje naopak lepší stabilitu s odstupem 1,5 hodiny 

od přípravy, s dalším postupem času však jeho radiochemická čistota výrazně klesá. 

Vyhodnocení v následujících dnech už nevykazuje tak uspokojivé výsledky, jak je 

patrné z tabulek 3 a 4 a grafu 2. 

 

3. Lze tedy vyvodit závěr, že co se stability týče, yttriované peptidy jsou 

daleko choulostivější k zacházení a jejich stabilita je výrazně limitována časem. 

Naopak stabilita stejných dvou peptidů označených indiem je až překvapivá, jedná se 

pravděpodobně o velmi vhodně zvolenou kombinaci jak v peptidové části, pak i 

vhodné chelatační činidlo i vhodný radionuklid. 

 

 



 71 

 

 

 

 

 

 

 SHRNUTÍ ZÁVĚRU PRÁCE 
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Cílem předložené diplomové práce bylo určení radiochemické stability, 

potažmo čistoty dvou vybraných, receptorově specifických radioaktivně značených 

peptidů. Stanovení proběhlo se dvěma peptidy značenými dvěma radionuklidy, tedy 

čtyřmi různými radiofarmaky. 

 

1. 111In-DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotát vykazuje vysokou čistotu v čase 

přípravy, dokonce po dvou dnech se radiochemická čistota téměř nezměnila. Tento 

komplex vykazuje vysokou stabilitu v rámci sledovaných dvou dní. 

 

2. 111In-DOTA-[Nal3,Thr8]-oktreotid se jeví stabilní i jeden den po přípravě, 

po 47 hodinách je stabilita komplexu již narušena a radiochemická čistota klesá. 

 

3. 90Y-DOTA-[Tyr3,Thr8]-oktreotát je poněkud odlišný ve svém chování. 

Ihned po přípravě vykazuje nižší radiochemickou čistotu než po hodině a půl. Yttriové 

ionty pravděpodobně potřebují delší čas pro vstup do komplexu DOTA-TATE. 

S postupem času dochází k následnému zhoršování čistoty a tento komplex 

nevykazuje velkou stabilitu a lze říci, že jeho stabilita v čase je velmi omezená. 

 

4. 90Y-DOTA-[Nal3,Thr8]-oktreotid vykazuje lepší radiochemickou čistotu a 

to jak v čase přípravy, tak i s odstupem hodiny a půl. S  narůstajícím časem se 

čistota úměrně zhoršuje.  

 

Pokud provedeme srovnání dvou uvedených somatostatinových analog, 

zjistíme, že peptid DOTA-TATE má tendence tvořit stabilnější komplexy, které 

vykazují vysokou radiochemickou čistotu v rámci dní. DOTA-NOC se jeví ve svých 

komplexech méně stabilní, jeho radiochemická čistota se zhoršuje již v rámci hodin. 

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že ze dvou vybraných peptidů (DOTA-

NOC a DOTA-TATE) je právě DOTA-TATE výhodnější látkou pro tvorbu komplexů 

z hlediska stability. 

Je potřebné zmínit, že úkolem této práce bylo pouze porovnání vhodnosti 

dvou peptidů pro stabilitu komplexů, nikoliv jejich biologických či fyziologických 

vlastností. Není tedy možné univerzálně říci, který peptid je pro použití v praxi 

vhodnější.  
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OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K TEORETICKÉ ČÁSTI: 

 

Obr. 1. Schéma radionuklidového generátoru (33): 

 

 

 

Obr. 2. Struktura somatostatinu (34): 

 



 74 

Obr. 3. Oktreotid vs. Lanreotid (32): 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Struktura somatostatinových analog (34): 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Ukázka vazby DTPA na protein (31): 
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Obr. 6.: DOTA 

1,4,7,10 –tetraazacyklododekan-N,N,,N,,, N,,,, tetraoctová kyselina (30): 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.: DOTA-NOC (29): 

 

 

 



 76 

Obr. 8.: DOTA-TATE označený izotopem 90Y (27): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.: Znázornění detailu vazby kovu na DOTA (28): 
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