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            Předložená disertační práce se zabývá optimalizací přípravy a následné analýzy radioaktivně 

značeného HA v biologickém materiálu. 

 Teoretická část je věnována základním fyzikálním, chemickým a biologickým vlastnostem HA, které 

souvisí s jeho funkcí a různorodými procesy (zejména degradací) probíhajícími in vitro a in vivo. Dále jsou    

v této části disertační práce popsány některé analytické metody používané pro stanovení HA a také 

nejčastější metody radioaktivního značení HA a jeho derivátů. V neposlední řadě je zde shrnuta většina 

dosavadních poznatků získaných v oblasti biodistribuce a farmakokinetiky HA po intravenózním nebo 

topickém podání, atd. Na závěr je stručně uveden význam a využití HA v různých lékařských oborech a 

kosmetice. 

 Vlastní experimentální práce se týká vypracování metod značení HA (chemická syntéza, biosyntéza 

a přímé značení) pomocí čtyř vybraných radionuklidů (111In, 125I, 14C a 99mTc). U těchto metod byly 

optimalizovány podmínky čistění (separace na sephadexu G-50, membránová filtrace atd.) radioaktivně 

značeného HA za účelem získání finálního produktu s dostatečnou specifickou aktivitou a radiochemickou 

čistotou. Radiochemická čistota byla stanovena kombinací kapalinové chromatografie s radiometrickou 

detekcí, jejíž předností je vysoká citlivost měření.  

              V další části experimentální práce byla sledována kinetická stabilita radioaktivně značeného HA 

různých molekulových hmotností. Toto kriterium musí být splněno před použitím radioaktivně značené látky  

v biologických experimentech, a to zejména v případě přítomnosti chelatačního činidla v molekule HA. 

Stabilita radioaktivně značeného HA byla sledována v prostředí acetátového pufru (pH 7,5, t=25ºC), uměle   

připravené žaludeční šťávy (pH 1,7, t=37 ºC) a čerstvé potkaní plazmy (t=37 ºC). Jednotlivé metody značení 

byly vzájemně porovnány z hlediska náročnosti jejich přípravy (rychlost a jednoduchost provedení, finanční 

náklady, zpracování odpadu apod.), kinetické stability, výtěžnosti značení, radiochemické čistoty a specifické 

aktivity finální radioaktivně značené látky. 

             Posledním řešeným tématem byla aplikace radioaktivně značeného hyaluronanu (111In-DTPA-HA, 

125I-Tm(Trz)-HA, 14C-HA a 99mTc-HA) různé molekulové hmotnosti experimentálním zvířatům (potkani 

kmene Wistar). Veškeré biodistribuční studie byly provedeny pracovníky oddělení radiofarmak Katedry 

farmakologie a toxikologie Univerzity Karlovy v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Tyto pokusy 

byly zaměřeny zejména na perorální podání s cílem zjistit, zda se radioaktivně značený HA distribuuje        

do kloubů. Získané výsledky byly porovnány se závěry biodistribučních a eliminačních studií uvedených       

v teoretické části.  

           Veškerá získaná data byla součástí projektu řešeného v rámci spolupráce se společnostmi CPN, 

spol. s. r. o. a Contipro C, a. s., které jsou dceřinými společnostmi holingu Contipro Group, Dolní Dobrouč, 

Česká republika.        


