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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AcFFF   frakcionace tokem v akustickém poli  

ADH   dihydrazid kyseliny adipové 

Akt    proteinkináza B 

BFC   bifunkční chelatační činidlo 

CE   kapilární elektroforéza 

CGE   gelová elektroforéza 

CPC   cetypyridinium chlorid 

CPM   počet impulsů za minutu 

DCC    dicyklohexylkarbodiimid 

DEP-FFF  frakcionace tokem v dielektroforetickém poli 

DFO   deferoxamin mesylát  

DS   stupeň substituce 

DTPA   kyselina diethylentriaminpentaoctová 

ECM   extracelulární matrix 

EDA   ethylendiamin  

EDC   1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová 

ElFFF   frakcionace tokem v elektrickém poli 

FACE    fluorophore-assisted carbohydrate electrophoresis 

FFF   frakcionace tokem v poli 

GIT   gastrointestinální trakt 
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GPC   gelová permeační chromatografie 

HA   hyaluronan, hyaluronová kyselina 

HARE   receptor hyaluronanu pro endocytózu 

HAS   hyaluronan syntáza (enzym zodpovědný za syntézu HA) 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Hsp72    protein teplotního šoku 72 

IEC    iontově výměnná chromatografie 

ITLC-SG  instantní tenkovrstvá chromatografie na silikagelem potažených 

skleněných mikrovláknech 

LYVE-1  receptor pro hyaluronan nacházející se v endotelu lymfatických uzlin 

MALLS   mnohoúhlý laserový rozptyl světla  

MF   membránová filtrace  

MgFFF  frakcionace tokem v magnetickém poli 

MMP   matrixová metaproteináza 

Mw   molekulová hmotnost 

MWCO  molecular weight cut off (dělí rozsah molekulové hmotnosti) 

NF-kB   nukleární faktor kappa B 

NHS    N-hydroxysukcinimid 

NMR   nukleární magnetická rezonance 

NMWL  nominal molecular weight limit (dělí rozsah molekulové hmotnosti) 

PAGE   elektroforéza na polyakrylamidovém gelu 

PGE2   prostaglandin E2 

RHAMM  receptor pro hyaluronanem zprostředkovanou motilitu 
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RID   refraktometrický detektor 

RNS   reaktivní forma dusíku 

ROS   reaktivní forma kyslíku 

RPC   chromatografie na reverzních fázích 

SDS   dodecylsulfát sodný 

SEC   vylučovací chromatografie 

SOP   standardní operační postup 

SPAM 1  sperm adhesion molecule 1, označovaná také jako PH-20  

ThFFF   frakcionace v poli s teplotním gradientem 

TLC   tenkovrstvá chromatografie 

TLR4   toll-like receptor-4 

Tm   tyramin 

Trz   tyrozin 

UDP-GlcUA  uridindifosfát-glukuronová kyselina 

UDP-GlcNAc  uridindifosfát-N-acetylglukosamin 

UV-VIS  ultrafialová-viditelná oblast světla 
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1 ÚVOD 

Hyaluronan (hyaluronová kyselina, HA) je přirozeně se vyskytující nesulfatovaný 

glykosaminoglykan o velké molekulové hmotnosti (10
5
-10

7 
Da). Po chemické stránce se jedná 

o lineární polymer složený z opakujících se disacharidových jednotek obsahujících               

D-glukuronovou kyselinu a N-acetyl-D-glukosamin 1.  

Navzdory jednoduché primární struktuře vykazuje HA velmi rozdílné biologické 

účinky v závislosti na velikosti molekuly a jejím prostorovém uspořádání. HA se nachází 

v extracelulární matrix (ECM), kůži, chrupavkových tkáních anebo tělních tekutinách jako je 

synoviální tekutina a voda oční komory. Pro své pozoruhodné hydratační a viskoelastické 

vlastnosti se využívá v oční chirurgii, v gynekologii, při artroskopických operacích, jako 

výplň vrásek v plastické chirurgii, intraartikulárně při osteoartróze, při endoskopických 

operacích k prevenci jizvení a v očních či nosních kapkách 2.  

Ze současných studií vyplývá, že se HA aktivně účastní imunologických procesů jako 

signální molekula a ovlivňuje mobilitu a adhezivitu buněk v rámci jejich proliferace a 

diferenciace. Tyto jeho imunomodulační vlastnosti se využívají při urychlení hojení ran a 

zánětů na kůži, v ústní dutině a nově i ve formě poševních čípků na vaginální sliznici a epitelu 

děložního čípku 2. Existuje však mnoho otázek týkajících se molekuly HA, které nebyly 

doposud zodpovězeny. Jedná se především o mechanismy účinku HA na buněčné úrovni, není 

známa například konkrétní role HA při hojení, protichůdný vliv nízkomolekulárního a 

vysokomolekulárního HA v procesu angiogeneze anebo přesný význam HA v kancerogenezi. 

V poslední době vede klinické využití HA ke zvýšenému zájmu o jeho perorální 

aplikaci, a protože takto podaný HA není možné detekovat přímo analytickými metodami, 

jsou k tomuto účelu vhodné metody radioaktivního značení. Radionuklidové metody se 

používají k diagnostice i terapii a poskytují informace o kinetice, orgánové distribuci, 

metabolismu a vylučování aplikované látky. V literatuře se nachází jen velmi málo 

dostupných informací týkajících se mechanismů farmakologického vlivu HA po perorálním 

podání, které je nejčastější a nejpřirozenější cestou aplikace léčiva do organizmu. Využití 

metod radioaktivního značení in vitro a v experimentálních studiích na zvířatech je jednou 

z možných cest jak proniknout do základů transportních procesů a předpovídat tak 

mechanismus chování HA in vivo v lidském organismu.  
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2 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této disertační práce bylo vyvinout metodu radioaktivního značení HA 

vhodnou pro sledování distribučních procesů HA zejména po perorálním podání. V této 

souvislosti byly vyčleněny níže uvedené dílčí cíle disertační práce. 

V teoretické části práce měl být předložen přehled dosavadních informací získaných 

v oblasti farmakologie HA a pozornost měla být rovněž věnována analýze radioaktivně 

značeného HA a jeho metabolitů v biologickém materiálu. 

 V první čási experimentální práce měly být vypracovány metody radioaktivního 

značení HA pomocí čtyř různých radionuklidů (
111

In, 
125

I, 
14

C a 
99m

Tc). Pro navázání 

radionuklidů 
111

In na molekulu HA měly být využity deriváty HA s vhodným chelatačním 

činidlem diethlentriaminpentaoctovou kyselinou (DTPA), pro kovalentní vazbu 
125

I pak 

modifikace prostetické skupiny tyraminem (Tm) nebo tyrozinem (Trz). Biosyntézou               

z radioaktivního prekurzoru (
14

C-glukóza) měl být připraven radioaktivně značený hyaluronan 

(
14

C-HA) stejných vlastností jako nativní HA. Poslední metoda tzv. přímého značení HA 

radionuklidem 
99m

Tc byla převzata z publikace, podle které byl radioaktivně značený 

hyaluronan po perorálním podání vůbec poprvé detekován v kloubech.  

Optimalizované metody radioaktivního značení HA měly být vzájemně porovnány 

z hlediska způsobu přípravy (pracnost provedení, finanční náklady, výtěžnost značení a 

čistota konečného produktu) a kinetické stability. Stabilita různým způsobem radioaktivně 

značeného hyaluronanu různých molekulových hmotností měla být ověřena ve třech 

vybraných prostředích (acetátový pufr, uměle připravená žaludeční šťáva a čerstvá potkaní 

plazma). Pro stanovení radiochemická čistoty byla zvolena metoda kapalinové příp. 

tenkovrstvé chromatografie. Molekulová hmotnost měla být určena pomocí vylučovací 

chromatografie.  

Na přípravu a testování stability radioaktivně značeného HA (
111

In-DTPA-HA,       

125
I-Tm(Trz)-HA, 

14
C-HA a 

99m
Tc-HA) měly navázat biodistribuční studie zaměřené 

především na perorální podání. Cílem bylo zjistit, zda se HA po perorálním podání distribuuje 

do kloubů. Pomocí kapalinové chromatografie s radiometrickou detekcí měla být sledována 

možná degradace radioaktivně značeného HA (vznik vysoko- či nízkomolekulární formy HA) 

vlivem pH prostředí trávicího traktu, příp. dalších faktorů. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Základní poznatky o HA 

3.1.1 Historie a chemická struktura HA 

V roce 1934 Meyer a Palmer izolovali z očního sklivce hovězího dobytka neznámou 

látku, kterou identifikovali jako kyselý polysacharid obsahující uronovou kyselinu a 

nesulfatovaný aminocukr, a nazvali ji hyaluronová kyselina (HA). Název hyaluronová 

kyselina vznikl spojením slov hyaloid (hyaloidní, sklovitý) a uronic acid (uronová kyselina). 

Dnes je tato molekula běžně označována jako „hyaluronan“, neboť se ve fyziologickém 

prostředí nachází převážně ve formě sodné nebo jiné soli 3. 

Přesná chemická struktura HA byla popsána v roce 1954 Weissmanem a Meyerem 4. 

Nevětvený (lineární) řetězec složený z opakujících se jednotek D-glukuronové kyseliny a    

N-acetyl-D-glukosaminu spojených 1,3 a  1,4 glykosidickými vazbami tvoří primární 

strukturu HA (obrázek1). Všechny atomy vodíku se nachází ve stericky preferované axiální 

poloze a jsou zodpovědné za nepolární charakter částí řetězce HA. Objemné funkční 

hydroxylové skupiny a karboxylová skupina v poloze ekvatoriální naopak tvoří polární část 

molekuly HA. 

 

Obrázek 1 Primární struktura HA.  

Sekundární struktura HA je daná otočením každé disacharidové jednotky o 180 °C    

za vzniku dvojité spirály, která obsahuje střídající se hydrofobní (nepolární) a hydrofilní 

(polární) části. Molekula HA má tedy amfifilní charakter. Relativně dlouho se předpokládalo, 

že se řetězce HA v roztocích nachází jako zhutňující se nahodile orientovaná klubka. Mezi 

řetězci HA ovšem dochází ke specifickým interakcím, které utváří složitou polymerní síť 

(terciární struktura) s vysokým počtem tvarů molekuly dokonce i v málo koncentrovaných 
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roztocích (obrázek 2). S rozvojem X-ray technologie bylo potvrzeno, že uspořádání molekuly 

HA nejsou náhodná 5-7.   

 

Obrázek 2 Počítačová projekce struktury HA (modrá - atomy dusíku, červená - atomy 

kyslíku, černá - atomy uhlíku) 6. 

Obecně je HA řazen do skupiny látek nazývaných glykosaminoglykany neboli 

mukopolysacharidy zahrnující chondroitinsulfáty (v chrupavce), dermatansulfáty (v kůži),  

keratansulfáty (v rohovce), heparansulfáty a heparin (v játrech). HA je unikátním členem této 

skupiny, neboť je strukturně nejjednodušší, nekovalentně se váže s komplexem 

proteoglykanů, není syntetizován v Golgiho aparátu a je jediný, který není sulfatován 8,9.  

3.1.2 Výskyt a zdroje izolace HA 

HA se nachází v různých koncentracích v orgánech a tělních tekutinách všech 

obratlovců a je přítomen také v kapsulách některých bakterií rodu Streptococcus (tabulka 1). 

V houbách, rostlinách a hmyzu se nevyskytuje 9.  

V časných stádiích výzkumu a vývoje byl HA extrahován z lidské pupeční šňůry, ale 

postupem času byly objeveny další možnosti jeho izolace. V roce 1949 byla Boasem popsaná 

metoda extrakce kohoutích hřebínků (obsah HA v kohoutím hřebínku je 7500 g/g). Podstata 

této metody spočívá v rozemletí čerstvých orgánů, ze kterých je pomocí acetonu odstraněna 

tuková složka, následuje extrakce HA roztokem octanu sodného, vysrážení HA ethanolem a 

konečná deproteinace chloroformem. Konečný výtěžek je velmi nízký, činí asi 0.1 %              

z materiálu použitého k extrakci 11. V současnosti se HA pro průmyslové účely vyrábí 

mikrobiální fermentací z bakterií Streptococcus equi anebo Streptococcus zooepidemicus.    

Po samotné fermentaci, která trvá přibližně 16 hodin, následují purifikační kroky (odstranění 
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proteinů ultrafitrací) a konečné srážení. Z jednoho litru kultivačního média se vyrobí cca 4 g 

HA 12,13. 

Tabulka 1 Koncentrace HA (g/g) v různýchh orgánech některých druhů živočichů 10. 

Orgány/tělní tekutiny Člověk Ovce Králík Potkan 

Pupeční šňůra 4100    

Synoviální tekutina 1400-3600 540 3890  

Dermis 200-500    

Epidermis 100    

Oční sklivec 140-338 260 29  

Plíce  98-243  34 

Ledviny   93-113 30 

Mozek 35-115  54-76 74 

Hrudní lymfatický systém 8,5-18 1-34  5,4 

Játra   1,5 4 

Moč 0,1-0,3    

Plazma (serum) 0,01-0,1 0,12-0,31 0,019-0,086 0,048-0,26 

 Předpokládá se, že molekuly HA izolované z různých orgánů či tkání mají stejnou 

primární strukturu, rozdíl je ale ve stupni polymerizace polysacharidového řetězce. Oční 

sklivec hovězího dobytka obsahuje HA s nižší molekulovou hmotností v rozsahu 10
4
-10

5
 Da. 

Streptokokové kultury produkují HA s průměrnou molekulovou hmotností 10
5
-10

6
 Da.       

HA z kohoutích hřebínků, lidské pupeční šňůry a synoviální tekutiny má vyšší molekulovou 

hmotnost 10
6
-10

7
 Da 8. 

3.1.3 Vlastnosti HA  

Přestože se celá řada vědeckých pracovníků intenzivně věnuje studiu vlastností HA, je 

tento polymer stále ještě opředen tajemstvím. Vlastnosti HA jsou obvykle děleny do dvou 

hlavních skupin: fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti.  

Fyzikálně-chemické vlastnosti  

Charakteristickými vlastnostmi HA jsou jeho hygroskopičnost a viskoelasticita. HA je 

vysoce hydrofilní polymer, který ve vodném prostředí dokáže pojmout až tisícinásobek svého 

původního objemu. Viskozita i elasticita HA jsou ovlivněny chemickou strukturou a 
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molekulovou hmotností. Přítomnost intra- a intermolekulárních vodíkových vazeb a 

hydrofobní interakce mezi řetězci způsobují určitou rigiditu HA řetězců a záporný náboj 

glukuronové kyseliny má za následek utváření rozsáhlé polymerní struktury 8,14. Závislost 

viskozity (limitního viskozitního čísla) na molekulové hmotnosti biopolymeru byla popsaná 

Mark-Houwinkovou rovnicí 8:  

 = KM

 

 … viskozita 

K,…konstanty Mark-Houwinkovy rovnice 

M … molekulová hmotnost  

Číselné hodnoty konstant K a  se podle jednotlivých autorů liší, např. Laurent 

stanovil hodnoty K=0,036 a =0,78, což by podle rovnice znamenalo, že má HA 

s molekulovou hmotností 210
6
 Da vnitřní viskozitu přibližně 3000 ml/g 8,15.  

Dalšími faktory, které souvisí s nárůstem či poklesem viskoelastických vlastností HA 

jsou smyková rychlost, přítomnost nečistot v podobě proteinů a nukleových kyselin, které 

zůstávají v HA po jeho izolaci z živočišných tkání a v neposlední řadě pH nebo iontová síla 

prostředí.  

Biologické vlastnosti 

HA se v organizmu podílí na mnoha různých někdy až protichůdných procesech. Tato 

rozdílnost se odvíjí zejména od jeho molekulové hmotnosti. V lidském těle v podobě 

polymeru o vysoké molekulové hmotnosti plní funkci základní stavební jednotky ECM, podílí 

se na tkáňové hydrataci, regulaci osmotické rovnováhy anebo zprostředkovává transport iontů 

a nutričních látek. V synoviální tekutině slouží jako lubrikant a tlumič nárazů, dále stimuluje 

endogenní syntézu HA buňkami synoviální membrány, zlepšuje metabolismus chondrocytů a 

inhibuje degradaci kloubní chrupavky 1,5,7,16.  

Účinek HA na buněčné úrovni je dán jeho vazbou na specifické receptory (CD44, 

RHAMM a další). HA tak participuje na regulačních mechanismech spojených s hojením a 

obnovou tkání v akutních ranách i nehojících se chronických defektech, brání rovněž ukládání 

kolagenu, čímž podporuje bezjizevnaté hojení tkáně. Aktivně se účastní imunologických 

procesů jako signální molekula a ovlivňuje mobilitu a adhezivitu buněk v rámci jejich 

proliferace a diferenciace 2,7,16-19.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lubrikans&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Synovi%C3%A1ln%C3%AD_membr%C3%A1na&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chondrocyt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolagen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tk%C3%A1%C5%88
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3.1.4 Syntéza HA 

Enzymy zodpovědné za syntézu HA se nazývají hyaluronan syntázy (HAS) a patří    

do podtřídy glykosyltransferáz. U eukaryotních organismů byly zjištěny tři HAS enzymy, 

které jsou schopny syntetizovat de novo HA řetězce (obrázek 3). Nejméně aktivní HAS1 je 

zodpovědný za syntézu polymeru s molekulovou hmotností v rozsahu 210
5 

až 210
6
 Da. 

HAS2 je aktivnější a generuje HA s molekulovou hmotností větší než 210
6
 Da. HAS3 je 

nejaktivnějším enzymem ze skupiny HAS enzymů, produkuje však řetězce HA s nižší 

molekulovou hmotností 0,210
6
 až 210

6
 Da. HAS3 se podílí na změnách týkajících 

se chování buněk, např. maligních fenotypů, ale přesná funkce těchto enzymů nebyla doposud 

objasněna. Prekurzory pro HA biosyntézu jsou uridindifosfát-glukuronová kyselina        

(UDP-GlcUA) a uridindifosfát-N-acetylglukosmamin (UDP-GlcNAc) 1,19.  

 

Obrázek 3 Syntéza HA řetězců různé délky pomocí specifických HAS enzymů 16. 

3.1.5 Receptory HA 

HA interaguje s celou řadou různých typů buněk a extracelulárních molekul známých 

jako hyaladheriny. Hyaladheriny se účastní procesů zahrnujících mezibuněčné interakce, 

interakce mezi buňkami a ECM nebo odstranění HA z tkání a krve. Některé z nich se nachází 

uvnitř extracelulární matrix a jsou důležité pro její organizaci. Mezi receptory lokalizované  

na povrchu buněk patří CD44, RHAMM (receptor pro HA zprostředkující buněčnou motilitu), 

Toll-like receptor (TLR4), layilin, LYVE-1 (receptor HA nacházející se na endotelu 

lymfatických cest) a HARE (HA receptor pro endocytózu). Vazba na jednotlivé receptory 
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může být podmíněna velikostí molekuly HA. Někdy může docházet k navázání na stejný 

receptor za předpokladu, že se výsledné buněčné procesy budou lišit. 

V současné době patří mezi nejlépe popsané první dva zmíněné receptory. CD44 je 

nejznámějším receptorem pro HA, ale může vázat i jiné molekuly jako fibronektin, laminin či 

kolagen. Existují různé varianty tohoto glykoproteinu, ovšem přesný počet isoforem není 

znám. CD44 hraje roli v imunitních procesech, zvláště při zánětu a vzniku nádorů, 

v organogenezi a při udržování homeostáze. Na buněčné úrovni indukuje růst, diferenciaci a 

maturaci, proces přichycení buněk a jejich pohyblivost, koordinuje příchozí signály vedoucí 

k přežití či smrti buňky a slouží jako protein, na kterém se shromažďují matrixové 

metaloproteázy. Ačkoliv je HA především extracelulární glykosaminoglykan, působením 

prozánětlivých cytokinů uvolněných v místě infekce, poranění nebo zánětu se exprese HA 

indukuje také na povrchu endoteliálních buněk přilehlých cév, ke kterým je HA přichycen 

pomocí CD44 1, 2, 20-22.   

RHAMM je exprimován širokým spektrem buněk a jeho hlavní funkcí po navázání 

HA je zprostředkovat adhezi a buněčnou hybnost. Zmiňovaná funkce je důležitá například  

pro hematopoetické buňky, gliové buňky nebo fibroblasty, ale i pro buňky metastazující. 

V některých případech se může tento receptor zapojit do procesu buněčného růstu a bylo 

prokázáno, že zvýšená exprese vede k transformaci buněk, přesto přinejmenším jedna 

izoforma RHAMM dokáže růst tlumit 1,21.  

3.2 In vivo a in vitro degradace HA 

Celkový obsah HA v těle člověka vážícího 70 kg je zhruba 15 g. Z tohoto množství je 

denně odstraněna přibližně 1/3. Degradace HA v organismu probíhá různými metabolickými 

drahami. Je to velmi rychlý a nepřetržitý proces. Poločas rozpadu HA se liší podle druhu 

tkáně a pohybuje se v rozmezí několika minut až dnů, např. v krvi jsou to minuty, 

v synoviální tekutině několik hodin nebo 1-2 dny v epidermální složce kůže.  

V podmínkách in vitro může být HA degradován na menší fragmenty chemickými 

metodami (kyselá nebo alkalická hydrolýza), fyzikálními procesy (míchání nebo třepání), 

zahříváním, sonikací, působením volných radikálů za přítomnosti kovových iontů nebo 

enzymatickými metodami. Toho se využívá zejména při přípravě nižších degradačních 

produktů HA nebo oligosacharidů. 
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3.2.1 Biodegradace HA  

V extracelulární matrix většiny tkání je HA přítomen ve vysokomolekulární formě. 

Spolu s dalšími makromolekulami tvoří, díky vzájemným vazbám, struktury podílející se     

na mechanických vlastnostech mezibuněčné hmoty. Aby se mohl uvolnit z této vazby, musí 

být alespoň částečně degradován. Extracelulární hyaluronidázy nebo reaktivní formy kyslíku 

(ROS - reactive oxygen species) poskytují řetězce HA dostatečně krátké na to, aby se mohly 

uvolnit z mezibuněčné hmoty. Kromě přímé enzymatické degradace v mezibuněčném 

prostoru a neenzymatické depolymerizace se HA v organismu odbourává dvěma cestami. 

První představuje internalizaci a degradaci uvnitř buněk. Buňky mohou přijímat HA v podobě 

středně dlouhého řetězce receptorem zprostředkovanou endocytózou. V lysozomu je pak HA 

hydrolyzován intracelulárními hyaluronidázami na malé oligosacharidy, které jsou případně 

exoglukosidázou degradovány na monosacharidy. Tento postup se uplatňuje především 

v tkáních s nepatrnou lymfatickou sítí jako je kost či chrupavka. V druhém případě jde 

o přestup HA do cévního sytému a odstranění skrz dráhu jdoucí lymfatickými uzlinami a 

krevním oběhem do jater a ledvin, z nichž odchází močí (obrázek 4). Buňky lemující 

lymfatické kapiláry a cévy aktivně odstraňují téměř 90% HA, zbytek se dostává do krevního 

řečiště. Koncové produkty degradace (kyselina glukuronová a N-acetylglukosamin) mohou 

být opět využity v biosyntéze polysacharidů 1,19,20.  

Obecně se rozlišují tři druhy hyaluronidáz: 

- savčí (-N-acetyl-D-hexosaminidázy, jsou to hydrolázy a patři sem i testikulární 

hyaluronidázy) 

- z pijavic a parazitů (-glukuronidázy, které jsou také hydrolázy) 

- bakteriální (-N-acetylglukosaminidázy, jsou to lyázy a štěpí vazbu -eliminační 

reakcí). 

Savčích hyaluronidáz je pět typů: hyal1-4 a PH-20 (sperm adhesion molekule 1 

(SPAM1)). Hyal-1 a hyal-2 se nachází ve většině tělních tkání obratlovců. Hyal-1 je 

odpovědná za katabolismus intracelulárního HA a hyal-2 za katabolismus extracelulárního 

HA. In vivo ke své aktivaci vyžadují přítomnost CD44 receptorů. Hyal-3 se nachází 

především v mozku a její funkce nebyla prozatím objasněna. Hyal-4 je specifická                

pro chondroitin sulfát. PH-20 se nachází ve spermatu a umožňuje průnik nejrychlejší spermie 

k vajíčku a jeho oplodnění 1,2,19,23,24.  
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Obrázek 4 Schematické znázornění katabolické dráhy HA. Šipky naznačují směr přesunu 

HA, koncentrace (c), poločas rozpadu (t1/2), relativní molekulová hmotnost (Mr) 1. 

Řada nemocí je doprovázena zánětlivými procesy, jejichž průvodním jevem může být 

degradace HA. K primárním symptomům, vedle aktivace proteolytických enzymů, patří vznik 

reaktivní formy kyslíku (ROS), příp. dusíku (RNS), na mnoha různých buněčných typech 

(fibroblasty, makrofágy, chondrocyty, neutrofilní granulocyty) pod vlivem „stresujících“ 

podmínek. Přesný mechanismus těchto poměrně složitých procesů nebyl objasněn, nicméně 

skupina vědců kolem Šoltése, Kogana a Sterna se zabývá výzkumem neenzymatické 

degradace HA již několik let. Reakční schopnost superoxidového radikálu (O2

) a peroxidu 

vodíku je ovlivněna přítomností dalších látek, jako jsou kovové ionty Fe
2 

nebo Cu
2+

 apod. 

17,19,25-27. Na obrázku 5 je uvedeno schematické znázornění vlivu ROS a RNS in vivo. 

Působením hydroxylového radikálu (HO

) dochází k depolymerizaci HA podle schématu 

uvedeného na obrázku 6 19.   
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Obrázek 5 Schéma znázorňující vliv reaktivní formy kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) 

v podmínkách in vivo 19. 

 

Obrázek 6 Schéma fragmentace HA působením hydroxylového radikálu (HO

) 19. 

3.2.2 Degradace HA in vitro 

Při štěpení HA působením hyaluronidáz vznikají produkty s kratšími řetězci a stejnou 

chemickou strukturou jakou má výchozí polymer. Struktura fragmentů HA získaných 

chemickou degradací může být ovšem do značné míry odlišná. Degradace HA patří jak          

k žádoucím (příprava oligosacharidů) tak nežádoucím procesům (náchylnost na přítomnost 

mikroorganismů nebo vliv vlhkosti při dlouhodobém skladování, příprava roztoků o přesné 

koncentraci atd.). Abychom získaly degradační produkty požadovaných vlastností a kvality, je 

nezbyté zajistit přesně definované podmínky pro průběh experimentů in vitro 25,28. 
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Kyselá a alkalická hydrolýza 

Rychlost hydrolytické degradace HA ve vodném prostředí je silně závislá na pH. HA 

je stabilní v neutrální oblasti pH, v kyselém prostředí je více labilní než v zásaditém. Stabilita 

HA navíc klesá s rostoucí teplotou prostředí. Studie mechanismů kyselé a zásadité hydrolýzy 

provedené pomocí 
13

C NMR spektroskopie a kvantových výpočtů ukázaly, že nejnižší 

neobsazený molekulový orbital je lokalizovaný na glukuronové kyselině a nejvyšší obsazený 

molekulový orbital na N-acetyl-D-glukosaminu. Předpokládá se, že hydrolýza HA v kyselém 

prostředí přednostně nastane na glukuronové kyselině, díky nukleofilnímu charakteru 

molekuly, naopak zásaditá hydrolýza začne na N-acetyl-D-glukosaminu vzhledem 

k elektrofilní povaze molekuly. Schematické znázornění průběhu kyselé a zásadité hydrolýzy 

je uvedeno na obrázcích 7 a 8 25. 

 

Obrázek 7 Mechanismus kyselé hydrolýzy HA 25. 

 

Obrázek 8 Mechanismu zásadité hydrolýzy HA 25. 
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Degradace ultrazvukem 

Na rozdíl od kyselé a alkalické hydrolýzy nedochází při degradaci ultrazvukem           

k významným změnám primární struktury HA. Je to velmi šetrná a pomalá metoda. Její 

nevýhodou ovšem je, že ani s rostoucí intenzitou ultrazvuku a časem nedochází k degradaci 

řetězce HA až na monomerní jednotky 25,29.  

Degradace teplem 

Řada reologických studií prokázala, že viskozita vodných roztoků HA klesá v čase 

exponenciálně jako funkce rostoucí teploty. Degradační produkty získané ohřevem vykazují 

vysokou UV absorbanci v oblasti 232 nm, která je výsledkem rozpadu glykosidických vazeb 

(eliminační reakce) za vzniku , nenasyceného karboxylátu 5. V praxi se k urychlení 

degradačních procesů využívá kombinace ohřevu a úpravy pH nejčastěji do kyselé oblasti 

29,30.   

Další metody degradace HA 

Pro přípravu HA s nízkou molekulovou hmotností se využívají různorodé techniky 

štěpení, např. mikrovlnný ohřev 30, UV nebo gama záření 31,32, působení H2O2              

za přítomnosti Cu
2+

 33 nebo degradace kyselinou askorbovou 34. Společným cílem všech 

metod je získat za kontrolovatelných podmínek fragmenty HA se specifickými vlastnostmi 

(požadovaná molekulová hmotnost, barva atd.), nezměněnou chemickou strukturou a            

co nejmenším podílem nežádoucích vedlejších degradačních produktů.  

3.3 Izolace HA z biologického materiálu 

Při analýze HA v biologickém materiálu je nezbytné brát v úvahu nejen vliv in vivo 

faktorů, jako je působení endogenních enzymů anebo přítomnost reaktivní formy kyslíku 

apod., ale i vnějších podmínek souvisejících s izolačními procesy. Extrakcí může např. 

docházet k poklesu molekulové hmotnosti účinkem organických rozpouštědel, teploty anebo 

pH prostředí. Z těchto důvodů je věnována izolačním technikám velká pozornost 35. 

3.3.1 Příprava tkání 

Pokud není možné analyzovat vzorky čerstvé tkáně ihned po odběru, měly by být 

uchovávány zamrazením. Za účelem urychlení a zvýšení extrakčních výtěžků jsou vzorky 
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pevných tkání krájeny, sekány nebo jinak rozmělněny při nízkých teplotách (4°C) nebo 

v dusíkaté atmosféře 36,37.  

K dalším před-extrakčním krokům, které mohou navýšit výtěžek, patří:  

- delipidace 

- deproteinace 

- demineralizace.  

Odstranění tuků může být zajištěno kombinací nepolárních rozpouštědel, např. směsí 

chloroformu a methanolu v poměru 1:2 38 nebo 1:3 39.  

Deproteinace glykosaminoglykanů byla popsána Nakanem, který použil k degradaci 

enzym papain v poměru 1:250. Proteolýza probíhala přes noc při 60 °C a pH 5,5                     

v prostředí 0,1 M octanu sodného, 0,005 M disodného EDTA, 0,005 M cystein hydrochloridu 

a 0,02% azidu sodném. Poté byla přidána trichloroctová kyselina o výsledné koncentraci 7 % 

(w/v) a směs byla uložena 2 h při 4 °C. Supernatant oddělený centrifugací byl finálně 

dialyzován proti vodě 2x24 h při 4 °C 40. 

Demineralizace proteoglykanů a glykosaminoglykanů byla v literatuře popsána 

pomocí dialýzy proti 7,5% EDTA (w/v) při pH 7,45 a 4 °C po dobu 7 dnů 41 nebo 25% 

ledové kyselině octové při 21 °C po dobu 24 h 40.    

3.3.2 Extrakce 

Účinnost extrakce závisí na vhodné volbě rozpouštědla a jeho koncentraci, způsobu 

provedení a době trvání extrakce a v neposlední řadě na druhu tkáně, která je extrahována. 

V jednodušším případě je extrakce glykosaminoglykanů realizována v jednom kroku              

v roztoku soli nebo směsi solí s vysokou iontovou silou (např. guanidine chlorid). Postupná 

extrakce roztoky solí s narůstající iontovou sílou (NaCl nebo CaCl2) je však využívána častěji. 

Významnou roli při extrakci hraje pH prostředí. Pro glykosaminoglykany bylo vymezeno 

v rozsahu 5,8-6,5. Při těchto podmínkách jsou degradační děje glykosaminoglykanů 

minimalizovány 37.   

Armstrong a Bell izolovali HA z kůže, svalů, srdce a tenkého střeva tak, že 300-     

350 mg tkáně rozpouštěli ve 2 ml směsi 0,15 M TRIS, 0,15 M NaCl, 0,01 M CaCl2 a 5 mM 

deferoxamin mesylátu (DFO) s hodnotou pH 8,3 a obsahem 40 jednotek proteasy po dobu 8 h 
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při 55 °C. Poté byly vzorky centrifugovány 15 min při 4 °C a oddělený supernatant byl ihned 

analyzován. Proteasa byla inaktivována umístěním vzorků do vařící vody na 20 min 35.  

Laurent a kol. izolavali HA
 
radioaktivně označený 

125
I z kůže, lymfatických žláz, 

svalů, srdce, sleziny, ledvin, jater a plic. Vzorky byly nejprve homogenizovány ve směsi   

0,25 M fosfátového pufru, 0,5 M NaCl, 1 % Tween detergentu a 0,02 % azidu sodného 

s hodnotou pH 7,0 při 4 °C po dobu 24-36 h a nakonec zamrazeny při -20 °C. Před vlastní 

analýzou byla provedena centrifugace po dobu 45 min a 25000 rpm 42.   

V případě některých tkání, jako např. chrupavka, je postup izolace podstatně 

náročnější. Rozdrcený vzorek chrupavky se rozpouští ve směsi 0,1 M octanu sodného pH 5,5 

obsahující 0,05 M EDTA a 0,01 M L-cystein. Po přidání 20 mg papainu na 1 g chrupavky je 

směs inkubována při 60 °C po dobu 4 h. Několika kapkami 10 % (w/v) cetylpyridinium 

chloridu (CPC) dojde k vysrážení glykosaminoglykanů. Vzniklý precipitát je izolován a 

převeden do sodné soli, následuje promytí a sušení. Pro srážení se může použít namísto CPC 

také ethanol (100%, 2x16 h), který zaručuje vyšší výtěžky a opakovatelnost 43.   

3.4 Metody analýzy HA 

Za účelem charakterizace HA byla popsána celá řada separačních metod, které lze 

rozdělit podle toho jak nízkou či vysokou molekulovou hmotnost má analyzovaný vzorek HA. 

V případě oligomerů HA patří k nejčastěji používaným metodám kapalinová chromatografie 

(GPC (gelová permeační chromatografie), IEC (iontově výměnná chromatografie), RPC 

(chromatografie na reverzních fázích)) nebo elektroforetické metody (PAGE (elektroforéza  

na polyakrylamidovém gelu), CE (kapilární elektroforéza)). Vysokomolekulární HA lze 

kromě GPC, IEC a CE analyzovat také pomocí FFF (frakcionace tokem v poli) 1,8,19. 

V následující kapitole jsou popsány některé z výše uvedených metod.  

3.4.1 Vymezení pojmu molekulová hmotnost 

Důležitou charakteristikou každého polymeru je vedle molekulové hmotnosti také 

polymerizační stupeň. Jednotkou molekulové hmotnosti je g/mol, ale v biochemii a 

molekulární biologii se častěji používá termín dalton (Da). Polymerizační stupeň udává, 

z kolika monomerních jednotek se skládá polymer. Ve většině případů nemají všechny 

molekuly polymeru stejný polymerizační stupeň, a proto je při popisu polymeru potřeba 

stanovit množství každé frakce se stejnou molekulovou hmotností (obrázek 9).  
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Obrázek 9 Distribuční křivka molekulových hmotností polymeru, Mn - číselný průměr 

molekulové hmotnosti, Mw - hmotnostní průměr molekulové hmotnosti. 

Číselný průměr molekulové hmotnosti (Mn) je definován jako poměr součtu hmotností 

všech molekul k počtu všech molekul. Tento průměr je možné stanovit pomocí metod,           

u kterých je měřená veličina závislá na počtu molekul, např. membránová osmometrie, parní 

osmometrie, kryoskopie a další. Hmotnostní průměr molekulové hmotnosti (Mw) je poměrně 

komplikovaná záležitost a lze jej určit pomocí metod, u kterých je měřená veličina závislá    

na hmotnosti částic, např. rozptyl světla. Poměr hmotnostního (Mw) a číselného (Mn) průměru 

molekulové hmotnosti je označován jako koeficient polydisperzity. Pro monodisperzní 

systémy je tento koeficient roven jedné a roste s rostoucí polydisperzitou 44,45.  

3.4.2 Gelová permeační chromatografie  

GPC patří mezi neúčinnější a nejpoužívanější metody stanovení molekulové hmotnosti 

biopolymerů. Základy této metody byly položeny v roce 1956 Lathem a Ruthvenem 46. 

GPC je metoda kapalinové chromatografie, která je založená na separaci molekul podle jejich 

velikosti. V literatuře se často setkáváme s názvem SEC (size exclusion chromatography), 

který je doporučený IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).  

Princip separace v GPC 

V gelové permeační chromatografii dochází k rozdělování látek mezi pohyblivou část 

mobilní fáze, která se nachází mezi jednotlivými zrny gelu (stacionární fáze) a nepohyblivou 

část mobilní fáze, která se vyskytuje uvnitř pórů gelu. Částice stacionární fáze jsou zpravidla 

sférické a jejich průměr se pohybuje v rozmezí 5 až 20 μm. Kolony s typickou délkou        

300 mm a vnitřním průměrem 7,5 nebo 7,8 mm jsou vyrobeny z nerezové oceli. Pro lepší 
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separaci se často zapojuje několik kolon s různou velikostí pórů do série. Gel se volí podle 

vlastnosti separovaných látek. Pro látky ve vodě rozpustné se používají hydrofilní gely   

(např. Sephadex) a pro látky nerozpustné ve vodě naopak hydrofobní gely (např. kopolymer 

styrenu a divinylbenzenu).  

Při průchodu kolonou jsou molekuly složek zadržovány v důsledku svého pronikání 

(permeace) do rozpouštědlem naplněných pórů. Malé molekuly pronikají hlouběji a mají tudíž 

vyšší hodnoty retenčních objemů než větší molekuly. Interakce molekul analytů se stacionární 

fází nenastává. Na výstupu z kolony jsou molekuly registrovány detektorem, jehož signál je 

dále zpracováván počítačem. Získaný záznam detektoru (chromatogram) je grafickým 

zápisem velikosti signálu detektoru v závislosti na elučním objemu, tj. množství mobilní fáze, 

které opustilo kolonu v okamžiku nástřiku vzorku. Velikost signálu je úměrná koncentraci 

molekul eluujících v daném elučním objemu. Eluční objem je určený velikostí molekul a má 

tudíž vztah k jejich molekulové hmotnosti 47,48. 

Detektory používané v GPC  

Univerzálním detektorem pro kapalinovou chromatografii je refraktometrický detektor 

(diferenciální refraktometr (RI)), který se velmi často využívá i pro detekci HA. Měří rozdíl 

indexu lomu mezi čistou mobilní fází a eluátem vycházejícím z kolony. Tento rozdíl je 

úměrný koncentraci analyzované látky. Refraktometrický detektor je citlivý (detekční limit 

10
-7

g/ml) na všechny látky nacházející se v roztoku, u kterých je index lomu odlišný             

od indexu lomu rozpouštědla, což zaručuje jeho univerzálnost. Nevýhodou je, že při jeho 

použití je nutné přísně udržovat konstantní teplotu. 

UV-VIS detektor je dalším detektorem uplatňujícím se v GPC. Spektrofotometrické 

detektory jsou založeny na principu absorpce záření v oblasti vlnových délek 190 - 800 nm. 

Podmínkou je, že analyzovaná látka musí obsahovat chromofor, který absorbuje světlo 

s přesně danou vlnovou délkou. Kvantitativní vyhodnocení je založeno na Lambert-Beerově 

zákoně, který vyjadřuje vzájemný vztah mezi tloušťkou absorbující vrstvy (l), koncentrací 

absorbující složky (c) a vlastní velikostí absorpce, vyjádřenou jako absorbance (A): 

A = ɛ l  c, 

kde ɛ je molární absorpční koeficient (lmol
-1
cm

-1
). 
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Citlivost tohoto detektoru je pro různé látky různá (detekční limit je až 10
-10 

g/ml). 

V minulosti byl UV-VIS detektor používán také pro analýzu HA, ovšem jeho citlivost je        

v porovnání s refraktometrickým detektorem podstatně nižší, protože se pracuje při velmi 

nízkých vlnových délkách, kde se výrazně projevují nečistoty pocházející z mobilní fáze nebo 

vzorku. 

Posledním typem detektoru, který je závislý na molekulové hmotnosti analyzované 

látky, je detektor rozptylu světla. Rozptyl světla je důsledek interakce elektromagnetického 

záření s hmotou, neboť elektromagnetické záření vyvolává v molekulách periodické posuny 

vnitřního elektrického náboje. Výsledný oscilující dipól se tak stává zdrojem rozptýleného 

světla a v případě, že je frekvence primárního a rozptýleného světla stejná mluvíme                

o klasickém (Rayleigho) rozptylu. Pokud dopadá vertikálně polarizované světlo na malou, 

elektricky izotropní molekulu a pozorujeme-li rozptýlené světlo v horizontální rovině, je jeho 

intenzita ve všech směrech stejná. Právě tohoto jevu se využívá při měření molekulové 

hmotnosti 47. Odvozením vztahu uhlové závislosti rozptylu světla se zabývali vědci Debye 

a Zimm v letech 1940-1950. Teoretické základy, detailní popis instrumentace a další 

charakterizaci polymerů velmi podrobně podali Podzimek 44 a Wyatt 49.  

GPC-MALLS analýza HA 

V minulosti byla pro analýzu HA používána metoda GPC založená na kalibraci 

chromatografického systému pomocí různých standardů (dextran nebo pullulan apod.). 

Výsledky této metody byly ovšem nadhodnocené z důvodu odlišné velikosti HA a standardů 

při dané molekulové hmotnosti, a proto je v posledních letech přednost dávána GPC-MALLS 

17, 19, 44-52. MALLS (multi-angle laser light scattering) je označení mnohoúhlového 

detektoru rozptylu světla, který měří rozptýlené světlo při několika úhlech (obrázek 10).  

 

Obrázek 10 Schéma multidetektoru DAWN


 (Wyatt Technology Corporation) 49. 
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Na rozdíl od konvenční GPC vyžaduje metoda GPC-MALLS absolutní stanovení 

koncentrace vzorku v každém elučním objemu, která se určí ze signálu diferenciálního 

refraktometru (obrázek 11). Chromatografické podmínky používané pro stanovení 

molekulové hmotnosti HA metodou GPC-MALLS byly v laboratořích CPN, spol. s. r. o. 

vyvíjeny několik let a pro účely této práce jsou popsány v experimentální části.      

 

Obrázek 11 Schéma zapojení detektoru rozptylu světla a refraktometrického detektoru 

v systému GPC-MALLS 49. 

3.4.3 Frakcionace tokem v poli  

Frakcionace tokem v poli (FFF) byla poprvé představena Giddingsem v roce 1966, 

ovšem pokrok této metodologie nastal teprve v několika posledních letech. Dnes patří FFF 

k velmi rychle se rozvíjejícím analytickým technikám, jež v některých směrech překonávají 

běžné chromatografické metody. FFF dovoluje separaci a charakterizaci makromolekul a 

částic v širokém rozsahu velikostí od 10
9
 Da až do průměru 1 m bez použití stacionární fáze. 

FFF je založena na současném působení sil efektivních polí a toku kapaliny na analyzovaný 

vzorek uvnitř separačního kanálu. Vzorek rozpuštěný ve vhodné kapalině je nastříknut         

do kanálu a transportován nosnou kapalinou. Pole interaguje s jednotlivými složkami vzorku a 

způsobuje vytváření koncentračního gradientu každé z těchto složek. Gradinet je zapříčiněn 

vyrovnávacím difuzním tokem. Po dosažení rovnováhy dochází ke vzniku ustáleného 

koncentračního rozdělení napříč kanálem. V důsledku viskózních vlastností nosné kapaliny 
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jsou jednotlivé složky vzorku unášeny tokem různými rychlostmi a dochází k jejich eluci       

z kanálu v různých časech (obrázek 12) 53,54.  

FFF je možné podle druhu použitého pole rozdělit na několik dílčích metod. Možné 

pole zahrnují teplotní gradient (ThFFF), elektrické pole (ElFFF), magnetické pole (MgFFF), 

akustické pole (AcFFF), dielektroforetické (DEP-FFF) a další 54.  

 

Obrázek 12 Princip frakcionace tokem v poli 54. 

V literatuře je většinou popsána analýza HA s využitím GPC nebo GPC  ve spojení 

s detektorem rozptylu světla. Při stanovení molekulové hmotnosti pomocí FFF jsou 

v porovnání s GPC minimalizovány některé faktory, např. ztráta rozlišení při separaci 

molekul nad exkluzním limitem gelových kolon, možná degradace polymerního řetězce 

během penetrace gelem, adsorpce vzorku na povrch sorbentu apod.   

Lee a kol. v roce 2006 publikovali možnost využití FFF pro separaci HA.  

Optimalizovali parametry působícího pole spolu s dalšími experimentálními podmínkami   

pro HA v rozsahu molekulových hmotností 10
5
-10

8
. Zjistili, že u vysokomolekulárního HA 



29 

 

rozpuštěného při zvýšené teplotě (90 °C) dochází k transformaci kompaktní nebo spirálovité 

struktury na expandovanou 55,56.   

3.4.4 Elektroforetické metody 

Elektroforetické metody jsou založeny na schopnosti nabitých částic migrovat           

ve stejnosměrném elektrickém poli. Toto elektrické pole se vytváří vkládáním konstantního 

stejnosměrného napětí mezi elektrody. Vzhledem k tomu, že rychlost pohybu částic je závislá 

na velikosti náboje a velikosti molekuly, různě velké a různě nabité molekuly se pohybují 

odlišnou rychlostí. K hlavním výhodám elektromigračních metod patří malá spotřeba 

rozpouštědel, vysoká separační účinnost, rychlost analýzy a relativně snadná a rychlá 

optimalizace separačních podmínek. Horší reprodukovatelnost a nižší citlivost představují 

naopak jisté nedostatky těchto technik. 

HA se v roztoku chová jako nabitý polymer s konstantním poměrem náboje a hmoty 

bez ohledu na jeho molekulovou hmotnost. Z tohoto důvodu je elektroforéza vhodnou volbou 

pro separaci a identifikaci HA a jeho fragmentů. V literatuře jsou v souvislosti s analýzou HA 

nejčastěji zmiňovány gelová anebo kapilární elektroforéza, příp. alternativní metoda známá 

jako FACE (Fluorophore-Assisted Carbohydrate Electrophoresis), kdy je vzorek přednostně 

derivatizován fluorescenční skupinou na redukujícím konci řetězce 1,19.  

Gelová elektroforéza (CGE) 

Jako nosiče pro separaci HA fragmentů s nízkou molekulovou hmotností jsou 

používány polyakrylamidové gely s různou pórovitostí. Agarosové gely naopak našly 

uplatnění při dělení oligomerů HA s vyšší molekulovou hmotností a polymerů.  Úspěšnost 

elektroforetického procesu závisí zejména na pH prostředí, které má rozhodující vliv            

na stupeň disociace skupin separovaných látek a tedy i na velikost jejich náboje. Důležitým 

faktorem je také stupeň zesítění gelu, neboť gel s většími či menšími póry je mechanickou 

překážkou pro molekuly určité velikosti. Má-li se směs dělit pouze na základě velikosti 

nábojů, nesmí gel bránit molekulám v jejich průchodu 19,35,57.  

Podrobný popis elektroforetických metod na polyakrylamidovém i agarosovém gelu 

pro stanovení HA různých molekulových hmotností podali v roce 2004 Cowman a Mendichi 

v knize Chemistry and Biology of Hyaluronan 1. 
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Kapilární elektroforéza (CE)  

Princip CE je založen na elektroforetické migraci molekul (iontů) v elektrickém poli 

probíhající v tenké kapiláře. Nabité molekuly (ionty) jsou unášeny elektroosmotickým tokem 

(spontánní tok kapaliny v kapiláře v důsledku náboje (obvykle záporného) na vnitřní straně 

kapiláry) separačního pufru uvnitř kapiláry až k detektoru (obrázek 13). Protože tyto 

molekuly (ionty) migrují v pufru rozdílnými elektroforetickými rychlostmi, dochází               

k separaci. Během jediného experimentu lze oproti jiným elektroforézám dělit a detekovat jak 

kladně, tak záporně nabité molekuly (ionty), ale i neutrální částice. Velkou výhodou CE je její 

široké pole využití zejména při analýze biopolymerů, jako jsou aminokyseliny, vitamíny, 

pesticidy, barviva, chirální léčiva, anorganické ionty, organické kyseliny, surfaktanty, peptidy 

a proteiny, polysacharidy, oligonuklidy a DNA fragmenty nebo buňky a virové částice 58.  

Díky kapilární elektroforéze je možné stanovit koncentraci nebo molekulovou 

hmotnost HA 59, kvantifikovat HA v různých farmaceutických formulacích 60 anebo 

sledovat hyaluronidázovou aktivitu v biologickém materiálu 61. 

 

Obrázek 13 Schéma provedení kapilární elektroforézy.  

3.5 Metody radioaktivního značení HA 

Pro studium mnoha chemických a biologických procesů jsou metody radioaktivního 

značení přímo nezbytné, neboť stanovení endogenní látky ve složitém biologickém prostředí 

běžnými analytickými technikami není možné. V případě HA je přínos těchto metod 
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dvojnásobný, protože radioaktivně označený HA poskytuje informaci nejen o biodistribuci a 

metabolismu sloučeniny, ale může sloužit také k získání nových poznatků týkajících se 

proteinů a buněčných receptorů, na které se HA specificky váže. Existují dva základní 

způsoby radioaktivního značení: chemická syntéza a biosyntéza 8. 

3.5.1 Chemická syntéza 

Metody chemické syntézy jsou založeny na klasických metodách organické syntézy. 

Zahrnují chemickou reakci HA s radioaktivní reagencií obsahující 
3
H, 

111
In, 

125
I, 

11
C, atd. 

Jelikož molekula HA neobsahuje vhodné funkční skupiny pro navázání radionuklidu, je 

zapotřebí v některých případech HA modifikovat. Vhodnými reaktivními skupinami HA pro 

vytvoření kovalentní modifikace jsou karboxylová skupina anebo hydroxylové funkční 

skupiny 62.  

Značení HA kovovým radionuklidem 
111

In  

111
In je radionuklid přeměňující se elektronovým záchytem s poločasem přeměny   

67,2 h. Při hodnotách pH nižších než 3-3,5 existuje indium v roztoku ve formě iontu In
3

,            

při hodnotách pH nad 3,5 jako hydroxid inditý. Indium tvoří stabilní komplexy se silnými 

chelatačními činidly jako je DTPA, EDTA a další 63. 

V roce 2002 byla Gouinem a kol. publikována metoda přípravy HA-DTPA za účelem 

navázání solí gadolinia 64. O dva roky později Thiery tuto metodu upravil v souvislosti se 

značením HA radionuklidy 
89

Y a 
111

In 65. Obecně je možné modifikovat HA pomocí DTPA 

dvěma způsoby: 

- reakcí linkeru s HA za vzniku aduktu, na který se naváže DTPA 

- reakcí DTPA s linkerem a jejich navázání na HA.   

Thiery při přípravě HA-DTPA vycházel z první varianty. Zjednodušeně lze tuto 

metodu shrnout do dvou kroků: aktivace funkční karboxylové skupiny HA pomocí aminové 

skupiny linkeru (ethylendiamin (EDA)) a následná reakce chelatačního činidla DTPA 

s ethylendiaminem za vzniku kovalentní vazby (obrázek 14). Reakce probíhají za účasti 

aktivátorů NHS (N-hydroxysukcinimid), DCC (dicyklohexylkarbodiimid) a EDC                 

(1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid) 65. 
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Obrázek 14 Schéma přípravy HA-DTPA podle Thieryho 65. 

 Značení HA radionuklidem 
125

I 

125
I má typ přeměny elektronový záchyt a jeho poločas je 60 dní. Metodika značení 

HA pomocí izotopu 
125

I je v odborné literatuře poměrně dobře popsána 66-70. Pro účely 

radioaktivního značení je HA modifikován buď tyramin-celobiosou, tyrozinem anebo 

tyraminem. První metoda je založená na navázání tyramin-celobiosy na aminoskupinu 

deacetylovaného HA. Reakcí HA s hydrazinem a následnou inkubací s tyramin-celobiosou se 

vytvoří adukt tyramin-celobiosa-hyaluronan. Samotné značení probíhá oxidativní jodací        

za vzniku radioaktivně značeného komplexu 42,67,68. V případě metody využívající 

modifikaci HA tyrozinem jsou nejprve bromkyanem (CNBr) aktivovány hydroxylové skupiny 

HA, vytvořený adukt je přečištěn gelovou filtrací a poté inkubován přes noc s tyrozinem       

za vzniku pevné karbamátové vazby 69,70. Konečným krokem je opět oxidativní jodace.  
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Oxidativní jodace je elektrofilní substituce, při které dochází k záměně vodíkového 

iontu v uvažované molekule za ion I

. Protože nejstabilnější chemická forma jodu ve vodných 

roztocích je I

 (jodid), je třeba tento jodid nejprve vhodnými oxidačními činidly převést        

na iodný kationt (do stavu I

). K tomu lze využít hned několik metod 63: 

Metoda chloraminu T 

Chloramin T je sodná sůl N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamidu a působí jako slabé 

oxidační činidlo. Chloramin-T, který se přidá ke značené látce společně s roztokem 

radioaktivního jodidu, oxiduje radioaktivní jodid na I

 a tím se značí požadovaná molekula.  

Jodogenová metoda 

Metoda představuje heterogenní reakci, kdy je vlastní oxidační činidlo jodogen 

(1,3,4,6-tetrachlor-3,6-difenylglykouril), který je velmi málo rozpustný ve vodě, nanesen 

na vnitřní stěnu reagenční zkumavky ve tvaru filmu jako odparek z roztoku 

v methylenchloridu. Do zkumavky se poté přidají radioaktivní jodid a látka, která má být 

značena.  

Existuje řada dalších jodačních reakcí, jako např. trijodidová metoda, elektrolytická 

metoda, konjugační apod. Většina z nich je ale používána především pro značení 

bílkovinných struktur, a proto jim není věnována pozornost. 

Značení HA radionuklidem 
3
H 

3
H patří mezi beta zářiče (


 přeměnou uvolňuje elektron  a antineutrino) a jeho 

poločas rozpadu je 12,32 let. Začlenění tritia do řetězce HA je možné například na methylové 

skupině N-acetyl-D-glukosaminu. Nejprve musí být N-acetyl-D-glukosamin deacetylován 

hydrazinem v prostředí kyseliny sírové při 105°C a v druhém kroku následuje zpětná 

acetylace volné aminoskupiny pomocí 
3
H acetanhydridu v přítomnosti uhličitanu sodného. 

Bylo zjištěno, že acetylační reakce mají minimální vliv na iontové vlastnosti, velikost a 

specifické interakce s chondroitin sulfátem 8.  

Značení HA izotopy uhlíku 

V literatuře je popsaná také metoda radioaktivního značení HA 
11

C-kyanobromidem. 

Syntéza vyžaduje práci v blízkosti cyklotronu, v němž se po úpravě získá 
11

C-HCN. Celý 

proces značení musí být proveden velmi rychle neboť poločas rozpadu 
11

C je extrémně krátký 
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(20,3 min). Výtěžek značení je 30-47 % a poskytuje produkt s vysokou radiochemickou 

čistotou (kolem 98 %) 71. 

3.5.2 Biochemická syntéza  

Tato metoda využívá živých organismů nebo fermentačních procesů, při kterých je 

nezbytná přítomnost radioaktivních prekurzorů (
3
H nebo 

14
C) jako je glukóza nebo acetát.   

Při biochemické syntéze je radionuklid (
3
Hacetát sodný nebo D-U-

14
Cglukóza) obsažen 

v kultivačním prostředí (např. lidské buňky synoviální tekutiny nebo streptokokové kultury 

produkující HA) a živým mikroorganismem zabudován do řetězce HA za vzniku radioaktivně 

značené struktury. Produkty získané biosyntetickými pochody musí být dále chemicky 

separovány (centrifugace, extrakce, purifikace, lyofilizace atd.). Pomocí této metody můžeme 

získat hyaluronan strukturně identický s hyaluroanem nativním. Problémem je ale velká 

časová náročnost, nízké výtěžky v poměru k vysokým nákladům a nekontrolovatelnost 

molekulové hmotnosti. Výše zmíněné radionuklidy patří mezi beta zářiče (

 přeměna)  

s velmi dlouhým poločasem rozpadu (
3
H (12,32 let) a 

14
C (5730 let)), a proto je při použití 

těchto  radionuklidů nezbytné rovněž řešit otázku likvidace odpadu 72-82.  

3.5.3 Metoda přímého značení HA 

Pomocí radionuklidu technecia (
99m

Tc) je možné HA značit přímo. 
99m

Tc se přeměňuje 

izomerickým přechodem a jeho poločas rozpadu je 6 h. Pro potřeby nukleární medicíny se 

získává z 
99

Mo-
99m

Tc generátoru. Samotné značení HA je velmi jednoduchý a rychlý proces, 

při kterém se smíchá vodný roztok HA s glukoheptonátem vápenatým a technecistanem. 

K této směsi se přidá kyselý roztok cínatých iontů, který zajistí redukci technecistanu do 

nižšího oxidačního stupně. Technecistan sodný získaný z generátoru 
99

Mo-
99m

Tc je prakticky 

nereaktivní. Radiochemická čistota výsledného produktu 
99m

Tc-HA se stanovuje s využitím 

TLC (chromatografie na tenké vrstvě), příp. GPC (gelová permeační chromatografie) 83.  

188
Re je dalším radionuklidem, díky kterému je možné HA značit přímo. 

188
Re je 

smíšený zářič gama a beta s poločasem rozpadu 17 h. Získává se z 
188

W-
188

Re generátoru. Při 

samotném značení se postupuje tak, že se ke značené látce přidá rhenistan a chlorid cínatý 

v slabém roztoku kyseliny chlorovodíkové. Bylo publikováno, že nejvyšších výtěžků (90 %) 

se dosahuje inkubací směsi při 65 °C po dobu 90 min 84.      
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3.6 Biodistribuce HA  

Studiem absorpce, distribuce, metabolismu a eliminace léčiva se zabývá vědní obor 

zvaný farmakokinetika. Při aplikaci léčiva do organismu hraje důležitou roli způsob podání 

léčiva, který rozhoduje o rychlosti a rozsahu absorpce a všech následujících procesech. 

Přestože existuje celá řada cest aplikace léčiva do organismu, nejčastější a také nejpřirozenější 

je perorální podání (obrázek 15). Absorpce po perorálním podání je ovšem ovlivňována řadou 

faktorů, z nichž největší význam má pH jednotlivých pasáží gastrointestinálního traktu (GIT) 

a přítomnost trávících enzymů. Biologická dostupnost po perorálním podání je velmi 

variabilní, pohybuje se od zhruba 5 % do téměř 100 %. V klinické praxi jsou však perorálně 

podávána i léčiva, jejichž biologická dostupnost je nižší než 5 % 85,86. 

Mezi faktory ovlivňující absorpci léčiva patří kromě pH prostředí také rozpustnost, 

rychlost rozpouštění, tvorba komplexů nebo jiných vazebných interakcí v lumen, chemická 

degradace, doba přechodu, metabolismus, propustnost střeva, fyzikálně chemické vlastnosti 

léčiva, např. molekulová hmotnost, a dále anatomické, biochemické a fyziologické faktory. 

Velký význam je kladen zejména na souhru mezi fyzikálně chemickými vlastnostmi léčiva a 

funkcí membrány 87,88. V případě léčiv anebo látek, které jsou přirozenou součástí 

organismu, stejně jako HA, je možné využít ke sledování jejich distribuce radionuklidové 

metody. 

 

Obrázek 15 Hlavní cesty aplikace a eliminace léčiva 86. 
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3.6.1 Transdermální podání 

Literárních zdrojů popisujících penetraci HA přes kůži není mnoho 4,77,79,89,90. 

V současnosti je prakticky použitelná pouze práce Browna a jeho spolupracovníků, ve které 

autoři sledovali transdermální penetraci tritiovaného HA s molekulovou hmotností 210
5
 a 

410
5
 Da u myší 89. Po topické aplikaci značeného HA na intaktní kůži byly v krevním 

oběhu po 30 min detekovány štěpy o velikosti 360-400 kDa. Výsledky poukazují                  

na možnost absorpce HA pokožkou nejen pasivní difuzí, ale také aktivním transportem. 

Přesné mechanismy vedoucí k objasnění těchto nálezů nebyly v žádné z publikovaných prací 

popsány 77,79,89.  

3.6.2 Subkutánní aplikace 

6 h po aplikaci HA značeného 
125

I do podkožní tkáně zadní nohy králíka bylo 47 % 

aktivity naměřeno v kůži v místě vpichu, 10 % v podkolenní žláze na straně vpichu a 8 % 

v játrech. Po 48 h se koncentrace aktivity v kůži snížila na 17 % a její nárůst byl sledován 

v lymfatických uzlinách (10 %) a v játrech (13 %), zbytek aktivity byl detekován v moči. 

Chromatografií se zjistilo, že 85 % komplexu tyramin-celobiosa-hyaluronan značeného jodem 

bylo obsaženo v játrech a lymfatických uzlinách v nízkomolekulární formě 42. 

3.6.3 Intraartikulární aplikace 

Po aplikaci HA značeného
 14

C-glukózou do kolenního kloubu králíka byl sledován 

velmi rychlý pokles radioaktivní hladiny HA v synoviální tekutině (2 h) a také v kloubní 

chrupavce (6 h). Bylo zjištěno, že radioaktivně značený HA injektovaný do kloubu penetroval 

do kloubní chrupavky bez předchozí degradace. V případě HA detekovaného v lymfatickém 

systému a krevním oběhu ovšem k degradaci docházelo 80. 

Ve studii Browna a kol. byla porovnávána distribuce tritiem značeného HA různých 

molekulových hmotností (610
6
 a 0,0910

6
 Da) po injekčním podání do kloubu králíka 76. 

Z výsledků vyplynulo, že poločas rozpadu vysokomolekulárního HA v synoviální tekutině byl 

průměrně 13,2 h, zatímco u nízkomolekulárního HA zhruba 10,2 h. Plazmatický poločas 

rozpadu byl jak v případě nízko- tak vysokomolekulárního HA 6,2 dne. Ze studií vyplynulo, 

že HA aplikovaný do kloubu zcela vymizí do 20-59 h po jeho aplikaci 5,76.     
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3.6.4 Intraperitoneální aplikace 

Experimenty na potkanech a králících prokázaly, že zavádění dialyzační tekutiny 

obsahující exogenní HA mělo příznivý vliv na udržování správné funkce peritoneální 

membrány a na urychlení výměny řady látek mezi krví a tekutinou v pobřišnicové dutině, což 

vedlo ke zvýšení efektivity peritoneální dialýzy. Z výsledků vyplynulo, že 25 % HA 

podaného v dialyzátu bylo po 8 h absorbováno z břišní dutiny do krevního oběhu. 

Absorbovaný HA byl snadno metabolizován a neměl žádný vedlejší účinek při výskytu 

urémie 91-94.     

3.6.5 Intraokulární aplikace 

Po injekční aplikaci HA (210
5
Da) značeného 

125
I-tyramin-celobiosou do přední 

komory oka králíka docházelo k endocytóze molekul HA buňkami a jeho následné velmi 

rychlé degradaci za vzniku nízkomolekulárních metabolitů. Většina radioaktivity byla 

detekována v játrech po 2 h (60 %) od aplikace, po 5 h to bylo již 83 %. Výsledky ukázaly, že 

pouze zanedbatelné množství vysokomolekulárního HA bylo katabolizováno v oku 67.  

3.6.6 Perorální podání 

Studií zabývajících se problematikou HA po perorálním podání je pouze omezené 

množství. V dostupné vědecké literatuře byly nalezeny tři publikace 83,95,96. Z první práce 

vyplynulo, že perorálně podáný komplex HA s fosfolipidy pravděpodobně ovlivňuje 

prekurzory pro syntézu HA in vivo a tím dochází ke zvýšení koncentrace endogenního HA. 

Fosfolipidy jsou důležitou složkou buněčných membrán a mají silnou afinitu k buněčným 

povrchům, což usnadňuje vazbu HA na buňky. Ve vodném prostředí fosfolipidy utváří 

micely, ve kterých jsou polární skupiny orientovány směrem k vodě a acylové řetězce 

mastných kyselin formují palisádovou strukturu s konci přilehlými k centru membrány. 

Komplex HA s fosfolipidy v blízkosti buněk slizniční membrány díky procesům jako je 

pinocytóza, fagocytóza a další, může prostoupit dvojitou molekulární vrstvou liposomů        

do gastrointestinální tekutiny. Kromě toho, malé rozměry částic fosfolipidů v komplexu s HA 

mají za následek zvýšení kontaktní plochy a doby styku mezi komplexem HA s fosfolipidy a 

střevní stěnou 95.  

Druhá studie byla věnována biodistribuci HA značeného 
99m

Tc po perorálním podání. 

Experimenty byly provedeny na potkanech kmene Wistar a psech rodu Beagle, kterým byl 
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aplikován HA s molekulovou hmotností 1 MDa. Podle výsledků eliminačních studií bylo 

vyloučeno 86,7-95,6 % aktivity v moči a exkrementech. Snímky z emisní tomografie 

(nanoSPECT/CT) a scintigrafie ukázaly, že se aktivita nacházela v kloubech, chrupavkách, 

kostech a slinných žlázách (obrázek 16). Tato studie vůbec jako první uvedla, že se HA        

po perorálním podání distribuuje do kloubů, i když jen v nepatrném množství. Nicméně 

mechanismus dějů probíhajících v GIT po perorálním podání zůstal i nadále neobjasněn 83. 

a)           b)  

Obrázek 16 Scintigrafický snímek potkana kmene Wistar (a) a psa rodu Beagle (b), který 

ukazuje distribuci aktivity po 4 h (a) nebo 2 h (b) od aplikace 
99m

Tc-hyaluronanu 83.  

Poslední prací věnované na téma perorální podání je studie Stančíkové a kol., ve které 

autoři sledovali účinek orálně aplikovaného HA různých molekulových hmotností na vývoj 

osteoporózy u ovariektomovaných samic potkanů. Z této práce vyplynulo, že nízko- i 

vysokomolekulární HA v závislosti na aplikované dávce snižoval markery osteoresorpce 

(obsah pyridinolinu a deoxypyridinolinu v moči). Rovněž se zjistilo, že podáváním nízko- a 

vysokomolekulárního HA docházelo ke zvýšení sérové koncentrace dusitanů/dusičnanů. Je 

známo, že postmenopauzální ženy mají tyto hodnoty NO
2-

/NO
3-

 výrazně nižší 96.  

3.6.7 Intravenózní podání 

Farmakokinetika HA po intravenózním podání je ve světové literatuře poměrně dobře 

popsána, a to zejména u radionuklidů 
3
H 72-75,97, 

125
I 66-70,98, 

11
C 71 a 

14
C 81,82.     

I když se HA vyskytuje přirozeně v krvi ve velmi nízkých koncentracích, ovlivňuje distribuci 

intravenózně podaného HA, jehož plazmatický poločas se pohybuje řádově v minutách     

(2,5-4,5 min u člověka). Na králících a potkanech bylo experimentálně prokázáno, že 

radioaktivně značený HA relativně rychle přechází z krve do jater, kde je následně 

degradován na nízkomolekulární formu. HA je ze systému vychytáván pomocí receptorem 
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zprostředkované endocytózy. Degradace HA probíhá v endoteliálních buňkách jater přičemž 

afinita HA k příslušným receptorům silně závisí na jeho molekulové hmotnosti 97.            

Na otázku týkající se osudu komplexu receptor-HA existují prozatím jenom hypotézy. 

Předpokládá se, že dochází k uvolnění receptoru z vazby, přičemž ligand s receptorem mohou 

být buď recyklovány zpět na buněčnou membránu anebo degradovány anebo transportním 

mechanismem uvolněny do extracelulárního prostoru 66.  

Významnou roli při zprostředkování transportu HA z tkání a krve do jater hraje 

lymfatický systém. V lymfatickém systému dochází k degradaci v lymfatických uzlinách. 

Tengblad a kol. publikovali, že molekulová hmotnost HA izolovaného z lymfy je podstatně 

vyšší než v případě HA pocházejícího z krve 97.  

Ve studii Gustafsona a kol. byl HA značený izotopem 
125

I po intravenózním podání 

akumulován z více jak 80-90 % v játrech již po 10 min; z toho přibližně 90 % aktivity bylo 

nalezeno v jaterních endoteliálních buňkách, 5 % v Kupfferových buňkách a pouze 2-3 % 

v parenchymálních buňkách. V malém množství byla aktivita detekována také ve slezině, 

ledvinách, plicích, kostní dřeni a lymfatických uzlinách. Po 24 h od podání byla asi třetina 

aktivity nalezena v moči, což je v porovnání s 
3
H-hyaluronanem (detekovány dvě třetiny 

radioaktivity) výrazně pomalejší rychlost vylučování 69,72. Chromatografickou analýzou 

různě odebíraných tkání bylo zjištěno, že finálními majoritními degradačními produkty jsou 

laktáty a acetáty 82.  

3.7 Význam a využití HA  

 HA ovlivňuje celou řadu dějů na základě svých fyzikálně-chemických a biologických 

vlastností, které závisí na jeho molekulové hmotnosti. Účastní se buněčných procesů 

prostřednictvím HA receptorů a při produkci fyziologických substancí jako jsou cytokiny, 

PGE2 (prostaglandin E2) a matrixové metaproteinázy (MMPs) 1,98,99. Za účelem využití 

HA v medicíně, farmaceutickém anebo kosmetickém průmyslu je HA často modifikován 

(izolace určitého rozsahu molekulových hmotností, depolymerace řetězce HA za vzniku 

oligosacharidů anebo naopak zvětšení velikosti polymeru síťováním za tvorby gelovité 

struktury apod.) 18,100. Na obrázku 17 je uveden přehled funkčních vlastností HA 

v souvislosti s jeho rostoucí molekulovou hmotností 1. 
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Obrázek 17 Funkce HA v závislosti na jeho molekulové hmotnosti. Hsp72 (protein 

teplotního šoku 72), MMP (matrixová metaloproteináza), NF-kB (nukleární faktor kappa B), 

HA4 (tetrasacharid HA), HA12 (HA složený z dvanácti sacharidových jednotek) 1. 

Pro svou biokompatibitu a biodegradabilitu se stala molekula HA velmi atraktivním 

biomateriálem zejména v oblasti lékařských aplikacích. HA a jeho deriváty mohou být 

aplikovány topicky, injekčně anebo jako implantáty v nejrůznějších přípravcích.  

3.7.1 Oční lékařství 

HA je přirozenou složkou očního sklivce a díky svým viskoelastickým vlastnostem 

patří ke klíčové makromolekule, která je úspěšně používána v oční chirurgii při operaci 

šedého zákalu nebo implantaci čočky. Intraokulární aplikací HA během operace je 

nahrazována nitrooční tekutina, HA vytváří přiměřený tlak a udržuje tvar přední komory. 

V očních kapkách HA slouží ke zvýšení viskozity, zlepšení biologické dostupnosti léčiva a 

jako pomocná látka pro obnovu tkáně 101-104.  

Ludwig a kol. ve své studii potvrdili, že HA přímo interaguje s buněčnou membránou 

rohovkové tkáně. Zjistili, že vysokomolekulární HA prodlužuje setrvání fluoresceinu 

v prekorneální části lidského oka a je daleko lépe organismem snášen než jiné přípravky 

obsahující např. hydroxyethylcelulózu 105.  

3.7.2 Léčba kloubních onemocnění 

Významné využití našel HA pro své viskoelastické vlastnosti v ortopedické chirurgii a 

revmatologii. Mezi nejčastější onemocnění kloubů postihující zejména starší populaci patří 

artritida, osteoartritida a revmatická artritida. HA funguje v kloubu jako lubrikant a tlumič 
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nárazů. U nemocného kloubu dochází v důsledku přítomnosti prozánětlivých cytokinů, 

volných radikálů a proteináz ke snížení molekulové hmotnosti HA, což se projeví zhoršením 

reologických vlastností synoviální tekutiny obsažené v kloubu. HA může být také 

depolymerizován volnými radikály, intracelulárními hyaluronidázami a jinými glukosidázami 

ze synoviocytů a leukocytů v synoviální membráně. Následkem chronického zánětu kloubu, 

speciálně vlivem volných kyslíkových radikálů, dochází k úplné destrukci struktury kloubu, a 

ten se stane nefunkční 9,17.  

Viskosuplementace (intraatrikulární aplikace HA do kloubu) se stala na konci 80. let 

20. století bezpečnou a efektivní formou lokální léčby osteoartritidy, při které je abnormální 

synoviální tekutina z kloubu nahrazena exogenním vysokomolekulárním HA. HA napomáhá 

obnovit ochrannou viskoelasticitu synoviálního HA, snižuje bolest a zlepšuje pohyblivost. 

Velké množství studií bylo věnováno této problematice 106-118, ale přesný mechanismus 

účinku HA na progresi osteoartritidy nebyl doposud objasněn. Předpokládá se, že:                 

1) v synoviální tekutině dochází k obnovení elasticity a viskozních vlastností, 2) exogenně 

aplikovaný HA indukuje syntézu endogenního HA v synoviálních buňkách, stimuluje 

proliferaci chondrocytů a inhibuje degradaci chrupavky, 3) snižuje se počet prozánětlivých 

buněk v synoviální tekutině, moduluje se exprese cytokinů a redukuje se množtví volných 

kyslíkových radikálů, 4) aplikace HA má i analgetický účinek. 

Pokusy na králících a ovcích ukázaly, že poločas rozpadu HA injektovaného             

do kolenního kloubu byl přibližně 20 h. V případě zvířat, u kterých byla vyvolána artritida, 

byla tato doba zkrácena zhruba na polovinu 106. Z dalších experimentů vyplynulo, že HA 

s vyšší molekulovou hmotností byl při léčbě osteoartritidy účinnější. Biologický poločas 

eliminace HA s nižší molekulovou hmotností byl delší, i když nízkomolekulární HA daleko 

lépe penetroval do synoviální tekutiny 109,117.   

3.7.3 Kosmetika a plastická chirurgie 

Ve svrchních částech kůže (epidermis i dermis) se HA přirozeně vyskytuje v poměrně 

vysoké koncentraci, a proto se nabízí jeho vnější použití v řadě kosmetických přípravků. 

Viskoelastické vlastnosti a vynikající biokompatibilita HA je využívána pro urychlení 

regenerace a hojivého procesu kožní tkáně. HA aplikovaný do kůže okamžitě zvyšuje 

schopnost kůže vázat vodu, posiluje pevnost a pružnost pokožky, podporuje tvorbu nových 

kolagenových a elastických vláken 119-124.  
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V plastické chirurgii je HA používán k výplni vrásek, vtažených jizev či při zvětšení 

poprsí v podobě gelů nebo ve stříkačkách na jednorázové použití. Na rozdíl od implantátů 

založených na bázi kolagenu je začlenění HA na místo implantované tkáně daleko 

efektivnější s minimálními vedlejšími účinky 4,121.  

3.7.4 Hojení ran  

Léčba akutních ran i nehojících se chronických defektů je poměrně spletitý řetězec    

na sebe navazujících procesů, které vyžadují koordinaci různorodých buněčných činností jako 

je fagocytóza, chemotaxe, mitogeneze, syntéza kolagenu a dalších složek matrice. Procesy, 

které jsou spuštěny poraněním tkáně, zahrnují čtyři fáze: homeostáze (iniciace), zánět, 

proliferace a remodeling 125. HA hraje důležitou roli ve většině těchto procesů a jeho 

funkce závisí na molekulové hmotnosti 125-127.   

Z klinických studií i experimentů provedených na zvířatech se zjistilo, že HA výrazně 

usnadňuje hojení, urychluje uzavření rány a omezuje jizvení. Primárně se jeví vhodnější 

použití vysokomolekulárního HA, který ránu stabilizuje a přispívá k bezjizevnému hojení. 

Vysokomolekulární HA se vyznačuje protizánětlivými účinky prostřednictvím CD44 

receptorů a inhibicí transkripčního faktoru NF-kB, který se významně podílí na imunitní 

odpovědi, vývoji, buněčném růstu, diferenciaci a apoptóze. Nízkomolekulární HA naopak 

zvyšuje tvorbu granulační tkáně, ukládání kolagenu a proliferaci fibroblastů, čímž by mohlo 

docházet k iniciaci procesu hojení u některých typů těžko se hojících a málo prokrvených ran. 

Experimentálně bylo prokázáno, že nízkomolekulární HA stimuluje produkci zánětlivých 

cytokinů a podporuje angiogenezi, tzn. zvyšuje migraci a proliferaci endoteliálních buněk a 

také permeabilitu cév 128-132.  

3.7.5 Nádorová onemocnění 

 Celá řada studií poukázala na skutečnost, že u různých typů nádorových buněk byla 

zjištěna zvýšená koncentrace HA nejen v buňkách samotných, ale i v pojivových tkáních 

obklopujících vnější okraj nádoru. Původ zvýšeného obsahu HA je ale prozatím neznámý. 

Jedním z možných vysvětlení je, že rostoucí obsah HA napomáhá invazi nádorových buněk 

v podobě utváření příhodného prostředí, ve kterém dochází ke stimulaci buněčné pohyblivosti 

prostřednictvím interakce buněčných membrán HA receptorů za vzniku bariéry, která brání 

prostupu buněk imunitního systému. Ukázalo se, že zatímco nízkomolekulární HA je schopen 

buněčnou migraci stimulovat, vysokomolekulární HA ji naopak inhibuje 133-140.  
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Hosono a kol. ve své studii uvedli, že exogenně podaný HA oligomer zvyšoval 

apoptózu u dvou linií osteosarkomu (zhoubný kostní nádor) vazbou přes CD44, zároveň 

snižoval motilitu a invazivitu těchto buňek. HA oligomer byl schopný vytěsnit z receptoru 

CD44 vysokomolekulární HA, čímž došlo k rozpuštění pericelulárního obalu, který nádorové 

buňky obklopoval 133. 

Alaniz a kol. zjistili, že aplikací nízké koncentrace nízkomolekulárního HA docházelo 

k výraznému zvýšení počtu apoptických buněk v linii kolorektálníh karcinomu. Tento efekt 

byl spojen s inhibicí fosforylace signální dráhy Akt (proteinkináza B), která zajišťuje přežití 

mnoha typů rakovinných buněk. Nativní HA naopak způsobuje fosforylaci a aktivaci této 

dráhy 134. 

Přesný význam HA v kancerogenezi je v současné době předmětem intenzivního 

studia. Využití HA v terapii nádorového onemocnění směřuje zejména do oblasti přípravy 

konjugátů HA jako nosiče s aktivní cytotoxickou látkou za vzniku relativně netoxického 

proléčiva. Schopnosti HA vázat se na specifický CD44 receptor, který nádorové buňky 

exprimují v daleko větší míře než zdravé buňky, se využívá k transportu léčiva navázaného na 

HA přímo k nádorovým buňkám 141-143.     

3.7.6 Tkáňové inženýrství a cílená distribuce léčiv 

HA obsahuje ve svém řetězci reaktivní karboxylové a hydroxylové skupiny, které 

velmi často interagují s jinými látkami za vzniku derivátů HA. Zatímco farmakologické a 

terapeutické vlastnosti derivátů HA bývají zachovány, stejně tak jako jejich biokompatibilita a 

biodegradabilita, fyzikální a reologické vlastnosti se v porovnání s nativním HA do značné 

míry liší 102,144.  

Esterifikací karboxylové skupiny HA s alkoholy, jako je ethyl, propyl, benzyl nebo 

dodecylkohol, vznikají semisyntetické polymery. V závislosti na druhu substituentu a stupni 

esterifikace se tyto deriváty využívají v medicíně i ve farmacii k přípravě vláken, filmů, 

granulů, mebrán anebo implantátů 9, 102.  

Dalším příkladem uplatnění chemické modifikace HA jsou deriváty, které nesou 

vhodné funkční skupiny pro následné cross-linkování za tvorby hydrogelů. Hydrogely mohou 

sloužit buď přímo (konjugát HA a léčiva) anebo nepřímo (HA utvoří obal kolem léčiva         

za vzniku mikrokapsule) jako nosiče, které usnadňují distribuci léčiv. Různé experimenty 
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naznačují, že příprava konjugátů HA s léčivem je budoucím příslibem pro generování nových 

terapeutik na bázi polymerů 145-149. 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že HA nachází díky svým unikátním fyzikálně-

chemickým a biologickým vlastnostem široké spektrum využití v nejrůznějších lékařských 

odvětvích i kosmetickém průmyslu. Z biotechnologického hlediska je rovněž atraktivním 

materiálem, protože je možné HA izolovat z rozmanitých přírodních zdrojů. Je to 

biomakromolekula velké důležitosti a může být přínosem pro terapii řady chorob. Z těchto 

důvodů si zajisté zaslouží pozornost široké odborné společnosti.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál 

Vzorky hyaluronanu (HA) různých molekulových hmotností v kosmetické kvalitě 

byly vyrobeny v CPN, spol. s. r. o. (Dolní Dobrouč, Česká republika). Deriváty HA 

s diethylentriaminpentaoctovou kyselinou (DTPA-HA), tyraminem (Tm-HA) a tyrozinem 

(Trz-HA) byly syntetizovány v laboratoři chemických syntéz (CPN, spol. s. r. o.). Médium a 

roztoky pro kultivaci HA byly připraveny v laboratoři fermentačních technologií            

(CPN, spol. s. r. o.). 

Chemikálie 1,3,4,6,-tetrachloro-3α,6α-difenylglykouril (jodogen), azid sodný, 

vápenatá sůl α-D-glukoheptonové kyseliny, D-glukóza, dihydrogenfosforečnan sodný, 

dodecylsulfát sodný, disodná sůl ethylendiamintetraoctové kyseliny, dusičnan stříbrný, 

hydroxid sodný, chlorid cínatý dihydrát, kyselina diethylentriaminpentaoctová, kyselina 

fosforečná, methanol, octan amonný, octan sodný a sephadex G-50 medium byly zakoupeny 

od Sigma-Aldrich, spol. s. r. o. (Praha, Česká republika). Aceton, chlorid sodný, kyselina 

chlorovodíková, kyselina octová, peroxid vodíku a toluen byly dodány od Lachema,         

spol. s.r.o. (Brno, Česká republika). Ostatní chemikálie byly získány od různých dodavatelů: 

chlorid sodný 0.9% Braun (B. Braun Medical, spol. s. r. o., Praha, Česká republika), blue 

dextran 2000 (Pharmacia Lkb Biotechnology Inc., Piscataway, USA) a pepsin práškový 

(RNDr. Jan Kulich, spol. s. r. o., Hradec Králové, Česká republika).  

Radiochemikálie glukóza, D-[14C(U)] (250-360 mCi/mmol, 1 mCi/ml) a 6-MDP kit 

byly zakoupeny od Lacomed, spol. s. r. o. (Řež, Česká republika), 
125

I-NaI v 0,04 M NaOH 

(>600 GBq/mg, 10 mCi/0,05 ml) byl dodán od Institute of Isotopes Co., Ltd. (Budapešť, 

Maďarská republika) a 
111

In-InCl3 v 0,04 M HCl (15,4 TBq/mg, 1 mCi/0,1 ml) byl pořízen   

od Amersham International plc. (Buckinghamshire, UK). Glukóza, D-[14C(U)]                  

(13,3 GBq/mmol, 1 mCi/ml). Scintilační roztoky Ultima Gold
TM  

a
 

Solvable
TM

 byly 

zakoupeny od PerkinElmer, spol. s. r. o. (Praha, Česká republika) a Sigma-Fluor
TM

 High 

Performance LSC Cocktail byl dodán od Sigma-Aldrich, spol. s. r. o. (Praha, Česká 

republika). Na
99m

TcO4 byl získán z generátoru 
99

Mo-
99m

Tc  na Oddělení nukleární medicíny 

Fakultní nemocnice Hradec Králové.  

Všechny vzorky byly před HPLC analýzou filtrovány přes stříkačkové filtry, PTFE   

13 mm, 0,45 µm (Radanal, spol. s. r. o., Pardubice, Česká republika) anebo stříkačkové filtry, 
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Nylon 13 mm, 0,22 µm (BioTech, a. s., Praha, Česká republika). Pro filtraci roztoků určených 

k HPLC analýze byly použity membránové filtry, Nylon 47 mm, 0,20 µm (Pall Austria Filter 

GmbH, Praha, Česká republika). Centrifugační zkumavky s membránovými filtry Vivaspin 

15R Hydrosart, 10 000 a 30 000 MWCO byly zakoupeny od Sartorius Stedim Austria GmbH 

(Vídeň, Republika Rakousko) a zkumavky Amicon Ultra-15, 100K NMWL byly dodány      

od Millipore, spol. s. r. o. (Praha, Česká republika). 

Chromatografický papír TLC silica gel 60 F254 aluminium sheets 20x20 cm byl 

zakoupen od Merck, spol. s. r. o. (Praha, Česká republika) a ITLC
TM

SG silica gel impregnated 

glass fiber sheets 5x20 cm od firmy Pall Austria Filter GmbH (Praha, Česká republika).  

4.2 Metody 

4.2.1 Podmínky HPLC analýzy 

Stanovení molekulové hmotnosti 

Molekulová hmotnost radioaktivně neznačených vzorků HA a jeho derivátů byla 

stanovena na systému Agilent 1100 Series (Agilent Technologies, Shropshire, UK) 

skládajícího se z  izokratické pumpy (G1310A), autosampleru (G1313A) a detektoru 

mnohoúhlého rozptylu laserového paprsku DAWN
®
 EOS

TM
 ve spojení s diferenciálním 

refraktometrickým detektorem Optilab rex (Wyatt Technology Corporation, Santa Barbara, 

USA). Komunikaci mezi PC a přístrojem zajišťoval program Astra Version 5.3.2.15 (Watt 

Technology Corporation, Santa Barbara, USA). 

Všechny analýzy byly provedeny v soustavě sériově zapojených kolon PL aquagel-OH 

60 8 µm a PL aquagel-OH Mix (Agilent Technologies, Shropshire, UK). Průtok mobilní fáze 

(0,1 M NaH2PO4 a 0,05% (w/v) NaN3, pH 7,5) byl nastaven na 0,8 ml/min. Mobilní fáze byla 

předem přefiltrována přes 0,20 µm nylonový membránový filtr na skleněné filtrační aparatuře 

Millipore, s. r. o. (Praha, Česká republika). Vzorky byly přefiltrovány přes stříkačkové filtry 

s maximální velikostí pórů 0,45 µm a dávkovány v objemu 100 µl. Na obrázku 18 je uveden 

příklad chromatografické analýzy (GPC-MALLS) pomocí systému Agilent 1100 Series.  

Analýza radioaktivně značených vzorků HA  

Radioaktivní vzorky byly analyzovány na kapalinovém chromatografu Shimadzu 

(Shimadzu Corporation, Kyoto, Japonsko) skládajícího se z  izokratické pumpy (LC-10AD), 
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termostatu kolon (CTO-10A) vyhřívaném na 40 °C, refraktometrického detektoru (RID-10A) 

a radiometrického detektoru (Raytest Gabi Star, Straubenhardt, Německo). V případě sběru 

frakcí byl zapojen sběrač frakcí FC 204 (Gilson, Inc., Middleton, USA). Komunikaci mezi PC 

a přístrojem zajišťoval program Raytest GINA Star
TM

 Version 2.18 (Straubenhardt, 

Německo). 

Pro HPLC analýzu byly použity sériově zapojené kolony PL aquagel-OH 60 8µm 

(Agilent Technologies, Shropshire, UK) a HEMA-BIO 1000 10 µm (Tessek, s. r. o., Praha, 

Česká republika) s izokratickou elucí při průtoku 0,8 ml/min a složením mobilní fáze 0,2 M 

CH3COONH4 a 0,05 % (w/v) NaN3, pH 7,5. Vzorky byly filtrovány přes 0,22 µm nylonové 

anebo 0,45 µm PTFE stříkačkové filtry a dávkovány v objemu 200 µl. Mobilní fáze byla 

přefiltrována přes 0,20 µm nylonový membránový filtr na skleněné filtrační aparatuře 

Millipore. Příklad analýzy na chromatografickém systému Shimadzu s refraktometrickou a 

radiometrickou detekcí je uveden na obrázku 19.  

 

Obrázek 18 Příklad analýzy HA (100-110 kDa) na chromatografickém systému Agilent 1100 

Series s detekcí rozptylu světla (•••) a refraktometrickou detekcí (•••). 
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Obrázek 19 Příklad analýzy 
99m

Tc-HA (450-500 kDa) na chromatografickém systému 

Shimadzu s refraktometrickou (modrý pík) a radiometrickou (zelený pík) detekcí. 

4.2.2 Příprava a stanovení aktivity 
111

In-DTPA-HA 

Syntéza DTPA-HA 

Derivát HA s diethylentriaminpentaoctovou kyselinou (DTPA) byl připraven 

pracovníky laboratoře chemických syntéz (CPN, spol. s. r. o.) podle publikace Thieryho 65. 

Tato příprava spočívala v aktivaci DTPA 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimidem 

(EDC) při pH 5-6 a navázání linkeru (dihydrazid adipové kyseliny (ADH)). V druhém kroku 

následovala aktivace HA bromkyanem (CNBr) v zásaditém prostředí pH 9-10 při nízké 

teplotě (-10 až -5 °C) a přidání derivátu hydrazidu s DTPA. Tato směs byla míchána 20 h    

při laboratorní teplotě. Podstatou reakčního mechanismu bylo navázání aminoskupiny linkeru 

na jednu z hydroxylových skupin aktivovaného HA za vzniku komplexu DTPA-HA (obrázek 

20). Finální produkt byl purifikován pomocí dialýzy (cut-off 3500 g/mol, směs 0,1% (w/v) 

NaOH a 0,1% (w/v) NaHCO3 po dobu 3 dnů, H2O po dobu 4 dnů) a lyofilizován. Tímto 

způsobem byly připraveny 4 deriváty HA-DTPA (tabulka 2) s různou molekulovou hmotností 

(Mw) a stupněm substituce (DS). Molekulová hmotnost byla stanovena na systému Agilent 

1100 Series (Agilent Technologies, Shropshire, UK) a stupeň substituce pomocí NMR 

(Bruker Avance III 500 MHz, Bruker Austria GmbH, Vídeň, Republika Rakousko).  
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Obrázek 20 Syntéza derivátu HA s diethylentriaminpentaoctovou kyselinou (DTPA). 

Tabulka 2 Přehled derivátů DTPA-HA s různou molekulovou hmotností (Mw) a stupněm 

substituce (DS).  

Označení derivátu DS (%) Mw (kDa) 

HA-DTPA 16 4,8 8-10 

HA-DTPA 12 4,5 80-100 

HA-DTPA 9 7,6 210-220 

HA-DTPA 17  5,1 860-870 

Stanovení volného objemu kolony a purifikace DTPA-HA 

 Na předem připravenou skleněnou kolonu (délka a průměr kolony: 30x1 cm, 

stacionární fáze: sephadex G-50 medium, mobilní fáze: ultra čistá voda) bylo naneseno 0,5 ml 

roztoku blue dextran 2000 rozpuštěného ve vodě. Po odkapání 6 ml mobilní fáze od nanesení 

vzorku byly jímány do skleněných zkumavek frakce (1 frakce ≈ 20 kapek ≈ 1 ml). V těchto 

frakcích byla proměřena absorbance pomocí UV-VIS spektrofotometru (UV-2401 PC, 

Shimadzu Corporation, Kyoto, Japonsko).  

Blue dextran sloužil jednak k ověření kvality náplně kolony (dextran by měl procházet 

kolonou naplněnou sorbentem (sephadex G-50) v úzkém pruhu) jednak ke stanovení volného 

objemu kolony za předpokladu, že blue dextran eluuje z kolony v nejkratším čase.                

Po nanesení 0,5 ml DTPA-HA rozpuštěného ve vodě s výslednou koncentrací 0,6 % (w/v) byl 
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vzorek promýván mobilní fází za současného sbírání 20 frakcí (1 frakce ≈ 20 kapek ≈ 1 ml). 

Všechny jímané frakce byly analyzovány na GPC-MALLS. Ve frakcích 11 a 12 (po odkapání 

10 ml mobilní fáze od nanesení vzorku) byla zjištěna nejvyšší koncentrace derivátů       

DTPA-HA. 

Značení DTPA-HA radionuklidem 
111

In  

0,5 ml vzorku DTPA-HA rozpuštěného ve vodě (o koncentraci 0,2-0,6 % (w/v) 

v závislosti na molekulové hmotnosti derivátu) bylo naneseno na předem připravenou kolonu 

(délka a průměr kolony: 30x1 cm, stacionární fáze: sephadex G-50 medium, mobilní fáze: 

ultra čistá voda). Na základě stanovení volného objemu kolony, byly po odkapání 10 ml 

mobilní fáze od nanesení vzorku jímány frakce 11 a 12 (40 kapek ≈ 2ml). Po smíchání těchto 

dvou frakcí bylo odebráno 250 µl do skleněné vialky a přidáno 250 µl 0,4 M acetátového 

pufru o pH 5,2 a potřebný objem radionuklidu 
111

In-InCl3 (10-50 µl v závislosti na druhu 

experimentu a stáří radionuklidu). Takto připravená směs byla míchána po dobu 30 min       

na elektromagnetické míchačce při laboratorní teplotě za vzniku komplexu 
111

In-DTPA-HA. 

Stanovení aktivity a radiochemické čistoty 
111

In-DTPA-HA 

0,5 ml směsi 
111

In-DTPA-HA bylo naneseno na předem připravenou kolonu (délka a 

průměr kolony: 30x1 cm, stacionární fáze: sephadex G-50 medium, mobilní fáze: ultra čistá 

voda). Po odkapání 6 ml mobilní fáze od nanesení vzorku bylo jímáno 20 frakcí (1 frakce ≈ 

20 kapek ≈ 1 ml). Aktivita frakcí byla stanovena přímo pomocí Automatic Gamma Counter 

1480 Wizard
TM

 3ˮ (Wallac, Finská republika), dále již jen gama spektrometr. Naměřené 

hodnoty aktivity v jednotkách CPM (count per minute) byly v programu Excel vyneseny do grafu 

v závislosti na číslu sbírané frakce. Čistota připraveného komplexu 
111

In-DTPA-HA byla 

ověřena na Shimadzu chromatografickém systému s radiometrickou detekcí. Frakce s nejvyšší 

aktivitou byly spojeny a použity pro další experimenty (stanovení stability 
111

In-DTPA-HA a 

biodistribuční studie).  

4.2.3 Příprava a stanovení aktivity 
125

I-Tm-HA a 
125

I-Trz-HA  

Syntéza Tm-HA a Trz-HA 

Pracovníky laboratoře chemických syntéz (CPN, spol. s. r. o) byly připraveny dva 

různé deriváty HA jednak s tyraminem (Tm-HA) jednak s tyrozinem (Trz-HA). 5 min          

po aktivaci HA bromkyanem (CNBr) v alkalickém prostředí (pH 11) při velmi nízké teplotě       
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(-10 až -5 °C) byl přidán tyramin anebo tyrozin v ekvimolárním množství k dimeru HA. Směs 

byla přivedena k varu a po vychladnutí na laboratorní teplotu byla míchána dalších 24 h. 

Nakonec byl HA vysrážen 100% 2-propanolem, několikrát promyt 80% 2-propanolem a 

usušen při 40 °C. Schéma reakčního mechanismu je uvedeno na obrázku 21. Molekulová 

hmotnost a stupeň substituce derivátů Tm-HA a Trz-HA byly stejně jako v případě derivátu 

DTPA-HA stanoveny pomocí GPC-MALLS a NMR (tabulka 3). 
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Obrázek 21 Syntéza derivátu HA s tyraminem (Tm) anebo tyrozinem (Trz). 

Tabulka 3 Deriváty HA s tyraminem (Tm) anebo tyrozinem (Trz) s různou molekulovou 

hmotností (Mw) a stupněm substituce (DS).  

Označení derivátu DS (%) Mw (kDa) 

HA-Tm 4,4 100-110 

HA-Trz 4,1 170-180 

Značení Tm-HA a Trz-HA radionuklidem 
125

I  

0,5 ml 0,01 % (w/v) Tm-HA (anebo Trz-HA) rozpuštěného v 0,05 M fosfátovém pufru 

(pH 7,4) bylo převedeno do skleněné reakční vialky, na jejímž dně bylo ve formě filmu 

vyfoukaného dusíkem naneseno 10 µl aktivačního činidla (1 mg jodogenu rozpuštěný v 1 ml 

toluenu). Byl přidán potřebný objem radionuklidu 
125

I-NaI (1-5 µl v závislosti na druhu 

experimentu a stáří radionuklidu) a takto připravená směs byla míchána po dobu 10-15 min  

na elektromagnetické míchačce při laboratorní teplotě za vzniku 
125

I-Tm(Trz)-HA 



52 

 

Zastavení oxidační reakce a stanovení radiochemické čistoty 
125

I-Tm(Trz)-HA 

Separace jodovaného hyaluronanu od reakční směsi byla provedena chromatografií na 

sephadexu G-50 v prostředí fyziologického roztoku nebo ultra čisté vody: 0,5 ml 
125

I-Tm-HA 

(anebo 
125

I-Trz-HA) bylo naneseno na předem připravenou kolonu (délka a průměr kolony: 

30x1 cm, stacionární fáze: sephadex G-50 medium, mobilní fáze: ultra čistá voda).               

Po odkapání 6 ml mobilní fáze od nanesení vzorku bylo jímáno 30 frakcí (1 frakce ≈ 20 kapek    

≈ 1 ml). Aktivita frakcí byla proměřena přímo pomocí gama spektrometru. Hodnoty aktivity 

v jednotkách CPM byly v programu Excel vyneseny do grafu v závislosti na číslu sbírané frakce. 

Čistota frakcí s nejvyšší aktivitou vysokomolekulární formy byla stejně jako v případě 

111
In-DTPA-HA ověřena pomocí HPLC s radiometrickou detekcí. HPLC analýza ukázala,    

že přečištění značeného HA neproběhlo úplně. Proto byly frakce s nejvyšší aktivitou spojeny 

a přefiltrovány přes filtr se sraženinou chloridu stříbrného (připraveného smísením roztoků 

0,2 M NaCl a 0,1 M AgNO3 v poměru 1:1). V této sraženině došlo k výměně stopových 

koncentrací jodidu za chloridové anionty, dík čemuž se čistota výsledného produktu zlepšila. 

U takto připravených vzorků 
125

I-Tm(Trz)-HA byla testována kinetická stabilita a stanovena 

biodistribuce u experimentálních zvířat.  

4.2.4 Příprava a stanovení aktivity 
14

C-HA 

Kultivace 
14

C-HA 

Kultivační půda a inokulum byly připraveny pracovníky laboratoře fermentačních 

technologií (CPN, spol. s. r. o) podle standardního operačního postupu (SOP) používaného 

pro výrobu HA. Z důvodu zachování výrobního tajemství tento postup není dále popsán. 

Kvůli vysoké ceně radiochemikálie 
14

C-glukózy bylo nezbytné kultivační proces modifikovat 

do malého měřítka. 

Do vysterilované láhve Duran (100 ml) obsahující 50 ml kultivačního média bylo 

přidáno injekční jehlou přes gumovou zátku v laminárním boxu příslušné množství             

14
C-glukózy (20-125 MBq) a 5 ml inokula. Láhev byla umístěna na elektromagnetickou 

míchačku v termostatu vyhřívaném na 37 °C. Byla připojena hadička s kontinuálním přítokem 

7 % roztoku NaOH. Kultivace probíhala 15 h. 
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Separace 
14

C-HA z kultivačního média 

Po ukončení kultivace byla láhev Duran vyjmuta z termostatu a byl přidán 1 ml 

roztoku (8 g SDS, 3 g EDTA, doplněno do 1 l ultra čistou vodou). Kultura byla míchána      

30 min na elektromagnetické míchačce. Poté byla doplněna ultra čistá voda na výsledný 

objem cca 120 ml. Na centrifuze byl po 20 min při 20 000xg oddělen supernatant od zbytků 

buněčných těl. K supernatantu byly přimíchány 3 g NaCl pro zvýšení osmotické síly            

při srážení. Za intenzivního míchání byl přidán 80% 2-propanol v poměru 1:2 (cca 400 ml) a 

poté 100% 2-propanolu (cca 100 ml). Vysrážený HA byl ponechán 2-3 h sedimentovat. 

Kapalný podíl byl slit a sediment byl promytý nejprve 2x50 ml 80% 2-propanolu a poté   

2x50 ml 100% 2-propanolu. Nakonec byl 
14

C-HA sušen v termostatu při 60 °C po dobu 3-4 h.  

Stanovení aktivity a radiochemické čistoty 
14

C-HA 

 Aktivita 
14

C-HA byla stanovena pomocí Liquid Scintillation Analyzer Tri-Carb 

2900TR (PerkinElmer, USA), dále jen beta spektrometr. Na rozdíl od stanovení aktivity 

pomocí gama spektrometru, kde byla aktivita měřena přímo ve vzorcích bez jakékoli 

předchozí úpravy, musel být před měřením aktivity na beta spektrometru ke každému vzorku 

přidáván scintilační roztok alespoň v pětinásobném objemu k původnímu objemu vzorku. 

Vzorky musely být řádně protřepány a ponechány v temnotě. Ve finálním vzorku 
14

C-HA 

připraveném biosynteticky byla vypočtena celková specifická aktivita, viz příklad dále. 

Po kultivaci a separaci bylo získáno 145 mg 
14

C-HA (vzorek 050308). Z tohoto vzorku 

bylo v navážce 0,42 mg naměřeno na beta spektrometru 101 654 CPM, což odpovídá       

1882 Bq. Tato hodnota byla vypočtena z rovnice 101 654/(600,9)=1882 Bq, kde 0,9 udává 

účinnost přístroje a číslo 60 jsou sekundy (1 Bq=1 přeměna za sekundu a hodnota CPM je 

přístrojem zaznamenávána v minutách). V navážce 145 mg  byla tudíž celková specifická 

aktivita 0,65 MBq ((145 mg/0,42 mg)1882 Bq=0,65 MBq). Při vložené počáteční aktivitě    

20 MBq (do 50 ml kultivačního média), byl výtěžek aktivity z kultivace 3,25%                

((0,65 MBq/20 MBq)100 %=3,25 %). 

Při stanovení radiochemické čistoty 
14

C-HA pomocí HPLC s radiometrickou detekcí 

nebyla zobrazována odezva detektoru na PC (radionuklid 
14

C patří mezi beta zářiče). Z tohoto 

důvodu byly v průběhu analýzy sbírány frakce (1 frakce ≈ 1 ml) od 10 do 30 min. Ke každé 

frakci bylo přidáno 5 ml scintilačního roztoku a po řádném protřepání byla aktivita proměřena 

na beta spektrometru. Výsledné hodnoty aktivity v jednotkách CPM byly v programu Excel 
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vyneseny do grafu v závislosti na číslu sbírané frakce. Celkem bylo připraveno 5 různých 

šarží 
14

C-HA (tabulka 4). 

Tabulka 4 Přehled vzorků 
14

C-HA připravených fermentací s uvedením získaného množství 

produktu, jeho celkové aktivity, výtěžku značení při vložené počáteční aktivitě (20-125 MBq) 

a přibližnou molekulovou hmotností (Mw). 

Označení vzorků 
Množství 

(mg) 

Celková aktivita     

(MBq) 

Výtěžek značení 

(%) 

Mw   

(kDa) 

150307 (20 MBq) 155 0,53 2,67 750-800 

050308 (20 MBq) 145 0,65 3,25 900-950 

130109 (20 MBq) 162 2,18 10,92 1050-1100 

210109 (40 MBq) 161 4,64 11,60 700-750 

070309 (125 MBq) 167 9,95 7,96 650-700 

glukóza, D-[14C(U)] zakoupena od Lacomed, s. r. o. (Řež, Česká republika), u ostatních 

vzorků byla použita glukóza, D-[14C(U)] od PerkinElmer, s. r. o. (Praha, Česká republika). 

Purifikace 
14

C-HA 

 Po kultivaci bylo nezbytné jednotlivé vzorky 
14

C-HA přečistit od kontaminující      

14
C-glukózy. Za tímto účelem byly vypracovány dvě metody: 

HPLC se sběrem frakcí 

Vzorek 
14

C-HA byl rozpuštěn v ultra čisté vodě o koncentraci 5 mg/ml a opakovaně 

nastřikován na HPLC s radiometrickou detekcí ve spojení se sběračem frakcí. Byly sbírány 

frakce (1 frakce ≈ 1 ml) od 15 do 22 min průběhu analýzy. Všechny nasbírané frakce byly 

nakonec spojeny a lyofilizovány. Podmínky HPLC analýzy jsou uvedeny v odstavci 4.2.1. 

Membránová filtrace 

Vzorek 
14

C-HA byl rozpuštěn v ultra čisté vodě o koncentraci 2 mg/ml. Tento roztok 

byl vždy po 10 ml rozdělen do několika centrifugačních zkumavek s membránovými filtry. 

Centrifugační zkumavky byly vybrány podle cut off (různá velikost pórů určuje separační 

limit) od dvou různých výrobců (Millipore (100K NMWL) a Sartorius (10 000 anebo    

30 000 MWCO)). Po proběhnutí 30min cyklu na centrifuze při 5000xg byl odebrán z každé 
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zkumavky permeát (odpad) a objem zkumavky byl doplněn ultra čistou vodou opět na 10 ml. 

Tento postup byl opakován 5x (tzn. 5 cyklů po 30min). Po ukončení centrifugace byly 

jednotlivé retentáty vymyty ze zkumavky 3x5 ml ultra čisté vody a lyofilizovány. Tímto 

způsobem byly získány tři různé vzorky podle cut off membrány (10 000, 30 000 a       

100 000 MWCO). Radiochemická čistota purifikovaných vzorků 
14

C-HA byla ověřena           

v HPLC frakcích po přidání scintilačního roztoku na beta spektrometru. 

Tabulka 5 Přehled vzorků 
14

C-HA, které byly purifikovány HPLC se sběrem frakcí anebo 

membránovou filtrací (MF) přes filtry s různým cut off (10 000, 30 000 a 100 000 MWCO). 

U každého vzorku je uvedeno množství získané po přečištění, jeho celková aktivita a 

přibližná molekulová hmotnost (Mw).  

Označení vzorků 
Způsob 

čištění 

Množství 

(mg) 

Celková aktivita     

(MBq) 

Mw   

(kDa) 

150307 (20 MBq) HPLC 45 0,07 120-150 

050308 (20 MBq) HPLC 80 0,13 350-400 

130109 (20 MBq)-10 000 MWCO MF 16 0,06 850-900 

130109 (20 MBq)-30 000 MWCO MF 18 0,10 800-850 

130109 (20 MBq)-100 000 MWCO MF 15 0,13 750-800 

210109 (40 MBq) HPLC 70 0,72 120-150 

070309 (125 MBq)-100 000 MWCO MF 45 2,79 450-500 

glukóza, D-[14C(U)] zakoupena od Lacomed, s. r. o. (Řež, Česká republika), u ostatních 

vzorků byla použita glukóza, D-[14C(U)] od PerkinElmer, s. r. o. (Praha, Česká republika). 

4.2.5 Příprava a stanovení aktivity 
99m

Tc-HA  

Značení HA radionuklidem 
99m

Tc  

Ke značení byly použity tři různé šarže kosmetického HA s molekulovými 

hmotnostmi 80-100, 490-500 a 980-1000 kDa. V případě značení HA radionuklidem 
99m

Tc se 

jednalo o tzv. přímou metodu značení, a proto jsme výše uvedené molekulové hmotnosti 

uvažovaly i ve výsledných vzorcích 
99m

Tc-HA. HA byl značen radionuklidem 
99m

Tc dvěma 

různými metodami: 
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Metoda s použitím glukoheptonátu vápenatého 

Postup značení byl převzat z publikace Balogh a kol. 83. 9 mg HA bylo rozpuštěno 

v 900 μl ultra čisté vody a mícháno do druhého dne na elektromagnetické míchačce              

při laboratorní teplotě. Vzorek HA byl převeden do plastové zkumavky eppendorf (2 ml) a 

bylo přidáno 30 μl glukoheptonátu vápenatého (24,5 mg/50 ml ultra čisté vody), 1 ml 

technecistanu (2-10 mCi Na
99m

TcO4 v závislosti na druhu experimentu a stáří radionuklidu) a 

100 μl chloridu cínatého v 1 M kyselině chlorovodíkové (1 mg SnCl22H20 byl rozpuštěn     

v 1 ml 1 M HCl). Směs byla protřepána a umístěna po dobu 90 min v blokovém termostatu 

vyhřívaném na 50 °C. 

Transchelační metoda s  použitím kitu MDP fy Lacomed s. r. o 

V této metodě se využije transchelace radionuklidu 
99m

Tc ze slabého chelátu 

s methylendifosfonátem, který usnadňuje vytvoření komplexu s volnými chelátotvornými 

skupinami hyaluronanu s vysokou radiochemickou čistotou. Slabý chelátor v této reakci 

zabraňuje tvorbou přechodného komplexu s redukovaným techneciem jeho hydrolýze. 

Vlastní postup: 9 mg HA bylo rozpuštěno v 900 μl ultra čisté vody a mícháno            

do druhého dne na elektromagnetické míchačce při laboratorní teplotě. Ke kitu 6-MDP 

v originálním balení (sterilní skleněné lahvičce o objemu 10 ml) bylo přidáno 5 ml 

technecistanu (Na
99m

TcO4) zředěného fyziologickým roztokem (≈ 10 mCi). Obsah lahvičky 

byl řádně protřepán a ponechán 10 min při laboratorní teplotě. 450 μl vzorku HA bylo 

převedeno do zkumavky eppendorf (1,5 ml) a k tomuto množství bylo přidáno 500 μl směsi 

z 6-MDP kitu. Takto připravený vzorek byl umístěn v blokovém termostatu vyhřívaném       

na 50 °C po dobu 90 min. 

Stanovení aktivity a radiochemické čistoty 
99m

Tc-HA 

0,4 ml 
99m

Tc-HA bylo naneseno na předem připravenou kolonu (délka a průměr 

kolony: 18x1 cm, stacionární fáze: sephadex G-50 medium, mobilní fáze: fyziologický roztok 

(0,9 % (w/v) NaCl v ultra čisté vodě). Ihned po nanesení vzorku na kolonu bylo jímáno        

20 frakcí (1 frakce ≈ 20 kapek ≈ 1 ml). Aktivita frakcí byla analyzována přímo gama 

spektrometrem bez jakékoli předchozí úpravy. Radiochemická čistota frakcí s nejvyšší 

aktivitou byla ověřena pomocí HPLC s radiometrickou detekcí a také chromatografií na tenké 

vrstvě 83. 
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Po nanesení 1-2 μl 
99m

Tc-HA na tenkou vrstvu silikagelu ITLC-SG (délka 10-11 cm) 

zůstávalo redukované hydrolyzované technecium (koloid) při vyvíjení v 0,9% roztoku 

chloridu sodného na startu, zatímco volný technecistan (
99m

Tc) a komplex 
99m

Tc-HA se 

pohybovali s čelem mobilní fáze (obrázek 22). Na chromatografickém papíru TLC silica gel 

60 F254 zůstával komplex 
99m

Tc-HA společně s koloidem při vyvíjení v acetonu jako mobilní 

fázi na startu. Volný technecistan (
99m

Tc) za stejných podmínek putoval s čelem mobilní fáze 

(obrázek 23). Aktivita vzorků byla měřena na Raytest Rita TLC analyzer V2.15 (Raytest 

GmbH, Straubenhardt, Německo). 

 

Obrázek 22 Příklad ITLC-SG chromatografie 
99m

Tc-HA (450-500 kDa) ve vyvíjecí soustavě 

0,9% NaCl. Komplex 
99m

Tc-HA a volný technecistan (
99m

Tc) se oddělují od redukovaného 

hydrolyzovaného technecia a putují s čelem mobilní fáze.       

 

Obrázek 23 Příklad TLC chromatografie technecistanu (
99m

Tc), který putuje s čelem acetonu 

jako mobilní fáze (Rf=0,9-1).  
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4.2.6 Kinetická stabilita  

U vzorků nativního, modifikovaného (DTPA-HA, Tm(Trz)-HA) anebo radioaktivně 

značeného HA (
111

In-DTPA-HA, 
125

I-Tm(Trz)-HA, 
14

C-HA, 
99m

Tc-HA) různých 

molekulových hmotností byla sledována stabilita in vitro ve třech vybraných médiích 

(acetátový pufr, uměle připravená žaludeční šťáva a čerstvá potkaní plazma). Směs vzorku 

HA s acetátovým pufrem (0,2 M octan amonný, pH 7,5) byla inkubována při laboratorní 

teplotě. Umělá žaludeční šťáva (pH 1,7) připravená podle Českého lékopisu 2002 (2 g 

chloridu sodného R a 0,32 g pepsinu práškového R bylo rozpuštěno ve vodě R; poté bylo 

přidáno 80 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a naředěno vodou R na 1000 ml [150]) 

byla inkubována po smíchání se vzorky HA v termostatu při 37 °C. Vzorky HA s čerstvou 

potkaní plazmou byly inkubovány rovněž při 37 °C. 

Všechny vzorky značeného i neznačeného HA byly vždy smíchány s výše popsanými 

médii v poměru 1:1 a po celou dobu experimentu byly míchány na elektromagnetické 

míchačce. V časových intervalech 0, 1, 2, 4, 24 a 48 h od smíchání vzorku s médiem byl 

odebrán 1 ml této směsi, přefiltrován přes nylonový filtr s maximální velikostí póru 0,45 µm a 

přímo analyzován. V případě neznačených vzorků HA byla stanovena molekulová hmotnost 

pomocí GPC-MALLS. U radioaktivně značených vzorků byla měřena aktivita na HPLC 

s radiometrickou detekcí.  

4.2.7 Biodistribuční studie  

Pro biologické experimenty byli zvoleni samci laboratorních potkanů kmene Wistar 

(BioTest, Konárovice, Česká republika) chovaných v kontrolovaných podmínkách (12-ti 

hodinový světelný cyklus při teplotě 20-22 °C a vlhkosti 55-65 %) s volným přístupem k vodě 

a potravě. Hmotnost zvířat určených pro experimenty byla 210-290 g. Veškeré pokusy         

na zvířatech byly provedeny pracovníky oddělení radiofarmak Katedry farmakologie a 

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

experimenty byly schváleny Odbornou komisí pro ochranu zvířat proti týrání Univerzity 

Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Hradci Králové.  

V každém experimentu (vzorky 
111

In-DTPA-HA, 
125

I-Tm(Trz)-HA, 
14

C-HA a     

99m
Tc-HA s různou molekulovou hmotností aplikované v různých časových intervalech) byl 

použit soubor 3-4 zvířat. 18-24 h před pokusem byla zvířatům odebrána potrava, voda byla 

ponechána ad libitum. 
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Intraduodenální podání 

 Zvířatům uvedených do anestezie bylo aplikováno intraduodenálně 0,2 ml            

111
In-DTPA-HA (8-10, 80-100, 210-220 a 860-870 kDa). Na prvních 5 min byl podvázán 

žaludek pro zabránění zpětného vniknutí aplikovaného vzorku do žaludku. Po 2 h bylo zvíře 

usmrceno a byly odebrány krev, slinivka břišní, játra, nadledviny, ledviny, plíce, srdce, 

slezina, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, varlata, kůže ze stehenní části, kost stehenní, sval, 

štítná žláza, mozek a tuk). Plazma byla získána centrifugací při 4000xg po dobu 5 min          

na centrifuze. Hmotnost orgánů a tkání byla stanovena na elektronických vahách. Tenké 

střevo bylo rozděleno na tři části (duodenum, jejunum a ileum) a tyto části byly promyty 

fyziologickým roztokem. Výplachy jednotlivých částí byly po oddělení tuhého podílu 

centrifugací a následnou filtrací podrobeny HPLC analýze. Aktivita v tkáních a orgánech byla 

proměřena na gama spektrometru, přičemž aktivita ve vzorcích byla srovnávána s aktivitou 

standardních roztoků připravených následovně: 0,2 ml vzorku 
111

In-DTPA-HA bylo injekční 

stříkačkou převedeno do odměrné baňky, objem byl doplněn na 100 ml a po promíchání byl 

odpipetován 1 ml k měření aktivity. Z naměřených hodnot bylo vypočítáno procento 

radioaktivity z podané dávky v jednotlivých orgánech a tkáních (%D), a také procento 

radioaktivity z podané dávky vztažené na hmotnost orgánu (%D/g). 

Intravenózní podání 

Zvířatům uvedených do anestezie bylo aplikováno intravenózně (do povrchové 

stehenní žíly (vena saphena)) 0,2 ml vzorku radioaktivně značeného HA (
125

I-Tm(Trz)-HA, 

99m
Tc-HA). V případě 

14
C-HA byla tato dávka kvůli nízké specifické aktivitě připravených 

vzorků navýšena na 0,5 ml. V časových intervalech 5 min, 1 h, 2 h a 24 h, příp. 72 h, byla 

zvířata usmrcena a byly odebrány příslušné orgány a tkáně (viz intraduodenální podání). 

Aktivita v tkáních a orgánech byla proměřena na gama spektrometru (
125

I-Tm(Trz)-HA, 

99m
Tc-HA) anebo beta spektrometru (

14
C-HA). 

Perorální podání 

V první části experimentů bylo zvířatům uvedených do anestezie aplikováno žaludeční 

sondou 0,2 ml 
111

In-DTPA-HA (210-220 kDa). V časových intervalech 15, 30 a 60 min byla 

zvířata usmrcena a byly odebrány žaludek a tenké střevo (duodenum, jejunum a ileum). 

Všechny části byly promyty fyziologickým roztokem a jednotlivé výplachy byly po oddělení 
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tuhého podílu centrifugací a následnou filtrací podrobeny HPLC analýze. Na základě těchto 

pokusů byla zjištěna rychlost přechodu aktivity značeného HA z žaludku do střev.  

V druhé části experimentů bylo aplikováno zvířatům uvedených do anestezie 

žaludeční sondou 0,2 ml 
111

In-DTPA-HA různých molekulových hmotností (8-10, 80-100 a 

860-870 kDa). Po 1 h byla zvířata usmrcena a byly odebrány příslušné orgány a tkáně        

(viz intraduodenální podání). Aktivita v tkáních a orgánech byla proměřena na gama 

spektrometru. Výplachy žaludku, duodena a jejuna byly po oddělení tuhého podílu 

centrifugací a následnou filtrací podrobeny HPLC analýze. 

V poslední sérii experimentů bylo aplikováno zvířatům uvedených do anestezie 

žaludeční sondou 0,2 ml vzorku (
125

I-Tm(Trz)-HA, 
99m

Tc-HA). U vzorků 
14

C-HA byla tato 

dávka z důvodu nízké specifické aktivity navýšena na 0,5 ml. V časových intervalech 1 h, 2 h 

a 24 h, příp. 72 h, byla zvířata usmrcena a byly odebrány příslušné orgány a tkáně              

(viz intraduodenální podání). Za účelem studia distribuce značeného HA do kloubů byly 

rovněž odebrány pánevní a ramenní kloub. Aktivita v tkáních a orgánech byla proměřena      

na gama spektrometru (
125

I-Tm(Trz)-HA, 
99m

Tc-HA) anebo beta spektrometru (
14

C-HA). 

4.2.8 Hydrolýza orgánů a tkání obsahujících 
14

C-HA 

Zatímco na gama spektrometru byla měřena aktivita orgánů a tkání přímo bez jakékoli 

další úpravy, u vzorků obsahujících 
14

C-HA (beta zářič) musely být nejprve příslušné orgány 

a tkáně hydrolyzovány pomocí vhodného rozpouštěcího roztoku. K této směsi byl poté přidán 

scintilační roztok a po řádném protřepání byla měřena aktivita na beta spektrometru. 

Pro hydrolýzu orgánů byly vyvinuty dvě metody:  

Metoda s použitím Sigma-Fluor
TM

 

Vzorky tkání a orgánů byly odebrány homogenně v rozmezí hmotnosti 0,5-1 g, zality 

5 ml rozpouštěcího roztoku (80 g NaOH rozpuštěného v 1 l H2O : 1 l EtOH) a ponechány 

v plastových scintilačních lahvičkách v termostatu při 40 °C po dobu 5 dnů (do úplného 

rozpuštění). K 1 ml takto rozpuštěného orgánu/tkáně bylo přidáno 5 ml scintilačního roztoku 

(Sigma-Fluor
TM

) a 70 µl 50% kyseliny fosforečné pro úpravu pH. Po řádném protřepání byly 

vzorky proměřeny na beta spektrometru.  
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Metoda s použitím Ultima Gold
TM

  

Orgány (žaludek, játra, duodenum, jejunum, ileum a tlusté střevo) byly odebrány celé 

a zality příslušným množstvím rozpouštěcího roztoku Solvable
TM 

(5-20 ml). U ostatních 

orgánů a tkání bylo odebráno homogenně cca 100 mg a zalito 1 ml rozpouštěcího roztoku 

Solvable
TM

. Takto připravené vzorky byly ponechány v termostatu při 60 °C až do úplného 

rozpuštění (3-5 dnů). Nakonec bylo ke všem vzorkům přidáno 10 ml scintilačního roztoku 

Ultima Gold
TM

. Vzorky krve (0,1 ml) byly smíchány s 1 ml rozpouštěcího roztoku a uloženy 

v termostatu při 60 °C do druhého dne. Poté bylo přidáno 0,1 ml 0,1 M EDTA-Na2 a 0,3 ml 

30 % H2O2 a tato směs byla ponechána při laboratorní teplotě 15-30 min a po zašroubování 

víčkem dalších 30 min v termostatu při 60 °C. Na závěr bylo přidáno 10 ml scintilačního 

roztoku Ultima Gold
TM

. Vzorky plazmy (1 ml) byly smíchány přímo s 10 ml scintilačního 

roztoku Ultima Gold
TM

. Před měřením aktivity na beta spektrometru bylo nezbytné všechny 

vzorky řádně protřepat.  
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

HA je všudypřítomnou složkou extracelulární matrix a mimo to je v těle neustále 

metabolizován. Z tohoto důvodu je poměrně obtížné stanovit vliv exogenně podaného HA 

v organismu. Znalost farmakokinetiky a metabolismu HA má klíčový význam pro správné 

pochopení a interpretaci mechanismů jeho chování in vivo. Jednou z možností studia 

absorpce, distribuce a eliminace HA je využití radiochemických metod. Radioaktivně značený 

exogenní HA může být elegantně rozpoznán od endogenního HA ve studovaném subjektu a 

takto získaná data není nutné porovnávat s měnícími se vlastnostmi a obsahem endogenního 

HA 5.  

Biologické chování HA je přirozeně ovlivněno jeho molekulovou hmotností, a proto je 

při sledování exogenně podaného HA kladen důraz na vliv fyzikálně-chemických faktorů jako 

je pH 25, teplota 29 anebo přítomnost reaktivních skupin v molekule modifikovaného HA 

5, které mohou in vitro a in vivo HA degradovat. Pokles molekulové hmotnosti může být 

způsoben rovněž volnými radikály, enzymy a dalšími buněčnými strukturami, které jsou 

přítomny v organismu 20-24. V neposlední řadě je molekulovou hmotností limitována 

eliminace HA, která je převážně extrarenální 72.  

5.1 Metody radioaktivního značení  

Ve srovnání s tradičními analytickými metodami vynikají radiochemické metody 

vysokou citlivostí měření a často také rychlostí a jednoduchostí. Tyto metody jsou vhodné i 

pro stanovení stopových množství látek. Jejich nevýhodou ovšem je, že nikdy nestanovujeme 

látku samotnou, ale detekujeme pouze ionizující záření, případně aktivitu jejich značených 

rozkladných produktů a metabolitů, včetně látek neznámé struktury. Fragmenty, které 

neobsahují ve struktuře radioaktivní prvek, nejsou zobrazeny. 

Mezi nejpoužívanější metody značení patří chemická modifikace a biosyntéza. Každá 

z těchto metod má své přednosti stejně tak jako omezení v závislosti na chemické struktuře 

značené láky, vlastnostech radionuklidu a zamýšlené aplikaci. Radioaktivní značení může 

výrazně ovlivnit lipofilitu značené látky a její výsledný náboj, a proto je důležité sledovat 

všechny faktory, které by vedly k nežádoucí změně vlastností značené látky. 
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5.1.1 Chemická syntéza 

Zavedení radionuklidu do biomolekuly pomocí vhodného chelatačního činidla nebo 

prostetické skupiny patří mezi relativně snadné a levné techniky značení. Tyto metody navíc 

zajišťují vysoké výtěžky značení a čistotu výsledného produktu. Nevýhodou ovšem je, že 

modifikací chemické struktury může docházet ke změně vlastností molekuly, která tak může 

in vivo vykazovat rozdílné chování v porovnání s fyziologickým HA.  

V několika posledních letech byla vyvinuta celá řada bifunkčních chelatačních činidel 

(BFC) dostupných pro navázání radionuklidů k nejrůznějším biomolekulám jako jsou peptidy, 

polysacharidy, nukleové kyseliny atd. 63,65. V této práci byl HA modifikován pomocí 

kyseliny diethylentriaminpentaoctové (DTPA), která patří mezi velmi silná acyklická 

chelatační činidla a je díky svým vlastnostem používána při značení radionuklidy jako 
99m

Tc, 

111
In, 

90
Y, radiolanthanoidy a další. Příprava derivátu DTPA-HA vycházela ze studie 

Thieryho 65, jejíž detailní popis byl podán v experimentální části (kapitola 4.2.2). Proces 

značení HA radionuklidem 
111

In byl v roce 2008 popsán Svanovským a kol., který sledoval 

biodistribuci 
111

In-DTPA-HA různých molekulových hmotností po intravenózním podání 

151]. Na výsledky této práce bylo navázáno dalšími experimenty, které byly uskutečněny       

s deriváty 
111

In-DTPA-HA v rozsahu molekulových hmotností 10-1000 kDa (tabulka 2).   

Za účelem využití radioaktivně značeného HA pro biologické pokusy, bylo nezbytné 

vytvořit nejen dostatečně pevný komplex s radionuklidem, ale dosáhnout také co nejvyšší 

radiochemické čistoty značeného komplexu. Kvalita značení radionuklidem 
111

In závisí        

na čistotě reakčního prostředí, zejména na stupni kontaminace trojmocnými kovy, které 

soutěží o navázání na ligand DTPA. K separaci nečistot (aktivních nízkomolekulárních frakcí) 

od výsledného radioaktivně značeného komplexu 
111

In-DTPA-HA byla použita skleněná 

kolona naplněná sephadexem G-50 (obrázek 24). Radiochemická čistota byla ověřena pomocí 

kapalinové chromatografie s radiometrickou detekcí (obrázek 25).  

Bylo zjištěno, že s rostoucí molekulovou hmotností docházelo ke zvyšování obsahu 

nízkomolekulárních nečistot, čímž se snižoval výtěžek značení spolu s radiochemickou 

čistotou konečného produktu 
111

In-DTPA-HA. V případě HA s molekulovou hmotností    

860-870 Da byl obsah nečistot nejvyšší, což pravděpodobně souviselo s procesem značení. 

Vodný roztok HA aplikovaný na sloupec  sephadexu G-50 byl i přes relativně nízkou 

koncentraci (0,2 %) viskózní, a to mohlo být příčinou zpomalení eluce anebo rozmývání zóny 

HA-DTPA.  
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Obrázek 24 Příklad separace 
111

In-DTPA-HA různých molekulových hmotností (8-10 kDa 

(▬), 80-100 kDa (▬), 210-220 kDa (▬) a 860-870 kDa (▬)) na skleněné koloně naplněné 

sephadexem G-50. Červenými šipkami je znázorněna oblast vysokomolekulárních frakce 

111
In-DTPA-HA. 

 

Obrázek 25 Příklad HPLC analýzy „přečištěného“ komplexu 
111

In-DTPA-HA různých 

molekulových hmotností (8-10 kDa (▬), 80-100 kDa (▬), 210-220 kDa (▬) a 860-870 kDa 

(▬)) na Shimadzu HPLC systému s radiometrickou detekcí. HA s vyšší molekulovou 

hmotností eluuje z kolony v kratším retenčním čase než HA s nižší molekulovou hmotností. 
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Pro značení HA radionuklidem 
125

I byla zvolena poměrně rutinní metoda                  

tzv. oxidativní jodace (elektrofilní substituce) s použitím jodogenu jako oxidačního činidla. 

Tato metoda je v odborné literatuře velmi dobře popsána 69,70. Stejně jako v případě 

značení radionuklidem 
111

In musel být HA nejprve modifikován pomocí prostetické skupiny 

tyrozinu anebo tyraminu (dekarboxylovaný tyrozin). Jako optimální syntetický proces se 

ukázalo navázání tyrozinu (tyraminu) na molekulu HA přes sekundární –OH skupinu v pozici           

D-glukuronové kyseliny za vzniku pevné karbamátové vazby (obrázek 21). Nevýhoda reakce 

spočívala v úbytku molekulové hmotnosti HA až o třetinu původní velikosti HA. Vlastnosti 

HA byly velkou měrou ovlivněny rozpouštědly a iontovou silou roztoků, ve kterém reakce 

probíhala. Za těchto podmínek byly získány dva různé deriváty HA (tabulka 3) s molekulovou 

hmotností nižší než 200 kDa.  

Jodogen používaný pro oxidativní jodaci byl zvolen za předpokladu, že je ve vodě 

těžce rozpustný, tudíž jodace probíhala v pevné fázi (oxidační činidlo bylo přítomno jako 

odparek na stěnách reakční vialky) a nežádoucí vedlejší reakce byly omezeny a stejně tak 

docházelo k minimální degradaci HA 63. Porovnáním obrázků 26 a 27 je zřejmé,                 

že v průběhu přípravy 
125

I-Trz-HA na skleněné koloně naplněné sephadexem G-50 byla 

účinnost značení nižší než v případě značení derivátu Tm-HA. Příčinou mohla být nižší 

rozpustnost derivátu Trz-HA ve vodném prostředí. HPLC analýzou 
125

I-Tm-HA (obrázek 28) 

a 
125

I-Trz-HA byl zjištěn malý pík nízkomolekulární formy, řádově několik % celkové 

aktivity, který indikoval přítomnost nespecificky vázané aktivity ve struktuře HA. Tato 

„nečistota“ byla úspěšně odstaněna filtrací přes sraženinu AgCl, která zachycovala přebytečné 

iontu jodu. Zavedením tohoto kroku v procesu značení bylo dosaženo vyšší radiochemické 

čistoty konečného produktu (obrázek 29).  

Při měření aktivity vzorků HA značených radionuklidem 
125

I na gama spektrometru se 

projevila chemiluminiscence vykazovaná skleněnými zkumavkami používanými pro sběr 

frakcí a výsledný signál dával nulovou případně nízkou odezvu. Z toho důvodu musely být 

skleněné zkumavky nahrazeny plastovými. Při opakované separaci vzorků na koloně 

docházelo ke snižování výtěžnosti značení, které mohlo být způsobeno nečistotami 

z předchozích analýz. Za tímto účelem bylo důležité důkladné a pravidelné promývání kolony 

a všech dalších pomůcek používaných při značení.  
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Obrázek 26 Příklad separace 
125

I-Tm-HA (100-110 kDa) na skleněné koloně naplněné 

sephadexem G-50. Červenými šipkami je znázorněna oblast vysokomolekulární frakce      

125
I-Tm-HA.  

 

Obrázek 27 Příklad separace 
125

I-Trz-HA (170-180 kDa) na skleněné koloně naplněné 

sephadexem G-50. Červenými šipkami je znázorněna oblast vysokomolekulární frakce      

125
I-Tzr-HA. 
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Obrázek 28 Příklad HPLC analýzy 
125

I-Tm-HA (100-110 kDa) po separaci na skelněné 

koloně naplněné sephadexem G-50 bez filtrace přes sraženinu AgCl. 

 

 

Obrázek 29 Příklad HPLC analýzy 
125

I-Tm-HA (100-110 kDa) po separaci na skleněné 

koloně naplněné sephadexem G-50 a následné filtraci přes sraženinu AgCl. 
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Nedílnou součástí vývoje analytické metody je validace metody, jejímž účelem je 

prokázat vhodnost metody pro plánované použití. V rámci časových možností byla sledována 

opakovatelnost metody u vybraných chromatografických parametrů (retenční čas a plocha 

píku) radioaktivně značeného komplexu 
125

I-Tm-HA. Poločas rozpadu radionuklidu 
125

I      

(60 dní) nám dovolil měření krátkých i dlouhých časových intervalů, tzn. opakovatelnost 

měření v průběhu jednoho (tabulka 6) a několika dnů (tabulka 7). Další validační 

charakteristiky nebyly zjišťovány. Cílem této práce nebylo kvantitativní stanovení HA, ale 

jeho identifikace (určení vysokomolekulární či nízkomolekulární formy) a následné sledování 

radioaktivní stopy po aplikaci značeného HA do organismu. Vzhledem k tomu, že se 

nejednalo o analýzu farmaceutického přípravku, nebyly vypočtené hodnoty parametrů 

porovnávány s žádnými doporučenými limity podle příslušných norem. Relativní směrodatné 

odchylky retenčních časů a ploch píků byly ve všech případech  2%.  

Tabulka 6 Opakovatelnost ploch píků (A) a retenčních časů (Rt) radioaktivně značeného 

komplexu 
125

I-Tm-HA sledovaná v průběhu jednoho dne (intra-denní opakovatelnost). 

SD=směrodatná odchylka, RSD=relativní směrodatná odchylka, n=počet nástřiků. 

Vzorek 

(n=3) 

Průměrná hodnota 

RtSD (min) 

RSD 

(%) 

Průměrná hodnota 

ASD (%) 

RSD  

(%) 

1 16,430,09 0,55 99,530,27 0,27 

2 16,640,25 1,50 99,360,19 0,20 

3 16,680,23 1,36 99,490,26 0,26 

Souhrn 16,580,21 1,26 99,460,21 0,21 

 

Tabulka 7 Opakovatelnost ploch píků (A) a retenčních časů (Rt) radioaktivně značeného 

komplexu 
125

I-Tm-HA sledovaná v průběhu několika dnů (inter-denní opakovatelnost). 

SD=směrodatná odchylka, RSD=relativní směrodatná odchylka, n=počet nástřiků. 

Vzorek 

(n=3) 

Průměrná hodnota 

RtSD (min) 

RSD  

(%) 

Průměrná hodnota 

A SD (%) 

RSD  

(%) 

1 16,420,12 0,73 99,470,35 0,35 

2 16,390,20 1,21 98,400,52 0,52 

3 16,700,18 1,10 98,330,30 0,31 

4 16,300,17 1,04 98,550,57 0,57 

5 16,550,18 1,11 96,370,15 0,15 

6 16,750,24 1,44 97,710,40 0,41 

7 16,800,11 0,67 99,390,46 0,46 

8 16,610,16 0,94 95,690,36 0,38 

9 16,640,27 1,61 94,280,33 0,35 

10 16,540,30 1,80 96,610,22 0,23 

Souhrn 16,570,22 1,30 97,481,67 1,71 
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5.1.2 Biosyntéza 

Zatímco metody značení HA radionuklidy 
111

In a 
125

I byly založeny na klasických 

metodách organické syntézy, 
14

C-HA byl připraven fermentačním procesem, který je 

používán při výrobě nativního HA. Biosyntéza vyžadovala sestavení speciálního 

„mikroreaktoru“, ve kterém byla 
14

C-glukóza metabolizována do struktury HA během 15-ti 

hodinové kultivace. Výhodou tohoto časově i finančně náročného postupu bylo,                    

že polysacharidový řetězec HA neobsahoval jiné funkční skupiny, tudíž bylo možné molekulu 

považovat za totožnou s fyziologickým HA. Na druhé straně specifická aktivita výsledného 

produktu nebyla postačující pro účely biologického testování. Celkem bylo připraveno pět 

šarží 
14

C-HA, u kterých byly upravovány podmínky fermentace tak, aby bylo dosaženo        

co nejvyššího výtěžku a specifické aktivity ve výsledném produktu. Nejdůležitějšími faktory 

ovlivňující výtěžek byly teplota a způsob míchání kultivačního média. V tabulce 4 jsou 

shrnuty konečné hodnoty množství získaného produktu 
14

C-HA a jejich specifická aktivita. 

14
C-HA připravený kultivací obsahoval nízkomolekulární nečistoty (5-20 %), které 

pravděpodobně pocházely z prekurzoru 
14

C-glukózy (obrázek 30). Součástí vyvíjené 

metodiky proto bylo zavedení vhodného purifikačního kroku. Vzhledem k vysokým 

nákladům na radionuklid 
14

C-glukózu, malým výtěžkům značeného 
14

C-HA a dlouhému 

poločasu rozpadu (5730 let) byl výběr purifikačních technik do jisté míry omezen. V prvním 

případě byl zvolen opakovaný nástřik 
14

C-HA na Shimadzu chromatografickém systému       

se zapojením sběrače frakcí. Spojením všech nasbíraných vysokomolekulárních frakcí (oblast 

vyznačená červenými šipkami na obrázku 30) a jejich následnou lyofilizací byl získán čistý 

14
C-HA (obrázek 31). Jako druhá metoda čištění byla vyzkoušena membránová filtrace 

s využitím centrifugačních zkumavek obsahujících filtry s různým stupněm porosity, který 

určuje separační limit. I když byla tato metoda velmi rychlá a jednoduchá, docházelo 

k vysokým ztrátám výtěžku sorpcí částí značeného HA na mebráně filtru a zároveň 

k nežádoucímu poklesu molekulové hmotnosti. Pokles molekulové hmotnosti 
14

C-HA byl 

zaznamenán u obou purifikačních metod, ovšem příčina degradace značeného HA nebyla 

objasněna. Při interakci záření s molekulami vody dochází k radiolýze vody, což mohlo mít 

jistý negativní dopad na finální vlastnosti produktu 
14

C-HA. Přehled jednotlivých šarží         

po přečištění je shrnut v tabulce 5 v experimentálné části. 
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Obrázek 30 Příklad analýzy 
14

C-HA (120-150 kDa (▬)) získaného 15-ti hodinovou kultivací 

v porovnání se záznamem 
14

C-glukózy (▬). Červenými šipkami je znázorněna oblast 

vysokomolekulární frakce 
14

C-HA. 

 

 

Obrázek 31
 
Příklad analýzy 

14
C-HA (120-150 kDa), který byl připraven 15-ti hodinovou 

kultivací a následně purifikován pomocí HPLC se sběrem frakcí.  
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5.1.3 Přímé značení 

Postup značení HA radionuklidem 
99m

Tc byl převzat ze studie Balogha a kol., ve které 

byly podány první důkazy o tom, že se radioaktivně značený HA po perorálním podání 

distribuuje v nepatrném množství v kloubech, chrupavkách, kostech a slinných žlázách 83. 

Podstatou tzv. přímé metody značení je, že se nejprve technecistan získaný z 
99

Mo-
99m

Tc 

generátoru prakticky v nereaktivní formě redukuje chloridem cínatým v kyselém prostředí    

za vzniku 
99m

Tc
4+

, který se váže na HA pomocí glukoheptonátu vápenatého. Při redukci 

technecistanu chloridem cínatým musí být cínaté ionty v nadbytku, protože vzdušný kyslík 

rychle oxiduje dvojmocný cín a jeho množství se pro redukci technecistanu snižuje.             

Ve vodných roztocích může redukované technecium podléhat hydrolýze za vzniku sloučenin 

typu 
99m

TcO2, 
99m

TcO
+

 a 
99m

TcOOH
+
, které snižují výtěžek požadované radioaktivně značené 

látky, v našem případě 
99m

Tc-HA 63. Na obrázku 32 je porovnán chromatogram vzorku 

99m
Tc-HA, který byl separován na sephadexu G-50 a chromatogram nejaktivnějších frakcí 

téhož vzorku 
99m

Tc-HA, který byl znovu přečištěn na sephadexu G-50. Radiochemická čistota 

výsledného komplexu 
99m

Tc-HA byla potvrzena pomocí HPLC s radiometrickou detekcí 

(obrázek 33). Tímto způsobem byly připraveny tři vzorky 
99m

Tc-HA s různou molekulovou 

hmotností 80-100 kDa, 490-500 kDa a 980-1000 kDa. 

Pro kontrolu čistoty radiofarmak značených 
99m

Tc je často na pracovištích nukleární 

medicíny využívána chromatografie na tenkých vrstvách, která umožňuje vyvinutí 

chromatogramu v řádu několika desítek minut. Podle postupu popsaného v literatuře 83, 

byly vyzkoušeny dvě metody: ITLC-SG s fyziologickým roztokem jako mobilní fází           

pro stanovení přítomnosti koloidu a TLC s organickou fází (aceton) jako vyvíjecím činidlem 

pro určení volného technecistanu (
99m

Tc). Výsledky těchto metod ovšem nebyly uspokojivé,  

a proto se od chromatografie na tenké vrstvě upustilo a radiochemická čistota byla určována 

pouze pomocí HPLC. 

Při přípravě radiofarmak značených 
99m

Tc se v praxi často uplatňují různé kity, které 

lze velmi rychle a jednoduše použít se zárukou zachování vysokých výtěžků značení.          

Pro značení HA byl vyzkoušen kit 6-MDP, pomocí něhož byl získán komplex 
99m

Tc-HA 

vysoké čistoty. Tento kit je používán k diagnostice kostního skeletu, což by mohlo vést        

ke zkreslení výsledků biodistribucí v případě detekce radioaktivního HA v kloubech, a proto 

byla tato metoda z dalších pokusů vyloučena. 
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Obrázek 32 Porovnání chromatogramu 
99m

Tc-HA (450-500 kDa) separovaného na sephadexu 

G-50 ihned po značení (▬) a chromatogramu nejaktivnějších frakcí (frakce 7-9) stejného 

vzorku opakovaně přečištěného na sephadexu G-50 (▬). 

 

 

Obrázek 33 Příklad HPLC analýzy komplexu 
99m

Tc-HA (450-500 kDa) separovaného a 

purifikovaného na sephadexu G-50. 
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5.2 Kinetická stabilita 

 Radioaktivně značená látka by měla kromě dostatečné specifické aktivity a 

radiochemické čistoty vykazovat také vysokou termodynamickou a kinetickou stabilitu. Tato 

dvě kritéria hrají významnou roli při plánování biologických experimentů, protože 

radioaktivně značená látka musí in vivo odolávat celé řadě faktorů (teplota, pH, přítomnost 

reaktivních forem kyslíku nebo dusíku atd.). Pokud ve své struktuře obsahuje navíc bifunkční 

chelátor, musí být také schopna obstát v kompetici s kovovými ionty a přirozenými chelátory 

plazmy jako je například transferin a další. 

5.2.1 Stabilita neznačeného HA a jeho derivátů 

 Kinetická stabilita byla nejprve sledována u neznačených vzorků nativního HA a jeho 

derivátů (DTPA-HA, Tm-HA a Trz-HA) v rozsahu molekulových hmotností 8-1000 kDa.   

Pro testování byla vybrána dvě různá prostředí; acetátový pufr (pH 7,5 a t=25°C) a uměle 

připravená žaludeční šťáva (pH 1,7 a t=37°C). Byla stanovována molekulová hmotnost 

pomocí chromatografického systému Agilent se sériovým zapojením detektoru rozptylu světla 

(MALLS) a refraktometrického detektoru (RI).  

Z naměřených dat vyplynulo, že v prostředí acetátového pufru byly vzorky nativního 

HA v celém rozsahu molekulových hmotností stabilní (tabulka 8), tzn. molekulová hmotnost 

HA se neměnila. Kyselé prostředí se u HA s molekulovou hmotností vyšší než 240 kDa 

projevilo po 24 h poklesem molekulové hmotnosti. V případě HA s molekulovou hmotností 

950-960 kDa došlo ke snížení molekulové hmotnosti po 48 h až o 50 % (tabulka 9). 

Naměřená data byly v souladu s literaturou, podle které rostoucí teplota a klesající pH 

urychlují degradaci HA 25,28. 

U derivátu DPTA-HA s nejvyšší molekulovou hmotností (860-870 kDa) byl 

v intervalu 24-48 h zaznamenán pokles molekulové hmotnosti také v prostředí acetátového 

pufru. S rostoucím časem byla molekulová hmotnost nepatrně snížena i v případě derivátu 

Tm-HA (tabulka 10), což by mohlo být vysvětleno možnou částečnou degradací struktury HA 

v průběhu procesu modifikace. V kyselém prostředí uměle připravené žaludeční šťávy 

docházelo ke snižování molekulové hmotnosti s rostoucím časem u vzorků DTPA-HA 

s molekulovou hmotností vyšší než 210 kDa (tabulka 11). U derivátu Tm-HA po 48 h 

molekulová hmotnost klesla o cca 25 %. V krátkých časech ovšem byly všechny vzorky 

derivátů HA stabilní jak v prostředí acetátového pufru, tak v kyselém prostředí pH 1,7. 
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Tabulka 8 Kinetická stabilita HA s různou molekulovou hmotností (Mw) sledovaná 

v prostředí acetátového pufru (pH 7,5) při 25 °C. SD=směrodatná odchylka, n= počet měření. 

                Průměrná hodnota Mw±SD (n=3) 

Čas 

(h) 

HA  

(8-10 kDa) 

HA  

(100-110 kDa) 

HA  

(240-250 kDa) 

HA  

(440-450 kDa) 

HA  

(950-960 kDa) 

0 8,09±1,04 107,15±0,07 241,12±2,40 450,11±1,89 958,69±3,20 

1 8,10±0,63 105,55±0,64 237,18±1,45 443,06±1,12 953,41±1,18 

2 8,02±1,24 105,30±0,28 236,87±1,63 446,33±3,40 949,18±3,51 

4 8,10±0,71 106,50±0,42 234,41±0,98 448,91±1,03 954,34±2,88 

24 8,11±0,97 104,40±2,12 238,14±3,08 442,28±1,20 951,04±1,43 

48 8,06±1,02 104,90±0,14 233,67±3,12 445,46±2,15 956,36±151 

 

Tabulka 9 Kinetická stabilita HA s různou molekulovou hmotností (Mw) sledovaná v uměle 

připravené žaludeční šťávě (pH 1,7) při 37 °C. SD=směrodatná odchylka, n= počet měření. 

           Průměrná hodnota Mw±SD (n=3) 

Čas 

(h) 

HA  

(8-10 kDa) 

HA  

(100-110 kDa) 

HA  

(240-250 kDa) 

HA  

(440-450 kDa) 

HA  

(950-960 kDa) 

0 8,07±0,23 107,59±0,24 238,03±3,20 448,16±1,76 856,12±3,17 

1 8,11±0,99 107,35±1,91 233,42±1,15 434,27±0,97 860,07±2,67 

2 8,09±0,06 107,55±0,64 229,21±0,54 427,19±2,08 841,55±1,73 

4 8,13±1,32 104,25±0,92 223,29±0,88 419,68±3,07 720,88±1,58 

24 8,05±0,87 103,70±0,42 202,13±2,17 336,54±1,46 517,92±2,04 

48 8,08±1,06 104,58±0,64 192,66±1,43 289,77±2,04 463,73±1,13 

 

Tabulka 10 Kinetická stabilita derivátů HA (DTPA-HA, Tm-HA, Trz-HA) s různou 

molekulovou hmotností (Mw) sledovaná v prostředí acetátového pufru (pH 7,5) při 25 °C. 

SD=směrodatná odchylka, n=počet měření. 

 

Průměrná hodnota Mw±SD (n=3) 

Čas 

(h) 

DTPA-HA 

(8-10 kDa) 

DTPA-HA  

(80-100 kDa) 

DTPA-HA 

(210-220 kDa) 

DTPA-HA 

(860-870 kDa) 

Tm-HA  

(100-110 kDa) 

Trz-HA  

(170-180 kDa) 

0 9,93±0,07 82,02±0,06 215,32±0,05 861,70±1,17 101,55±0,64 178,10±2,37 

1 9,90±1,02 81,09±0,30 213,58±0,84 857,33±2,10 95,39±1,40 177,15±1,20 

2 9,86±0,16 81,17±0,28 213,24±0,37 858,91±0,89 95,56±1,85 177,28±0,74 

4 9,87±0,85 81,05±0,47 212,27±1,12 851,37±1,42 94,28±1,52 176,15±0,49 

24 9,84±1,04 80,87±0,16 185,56±0,91 387,25±2,61 89,50±2,31 174,73±2,77 

48 9,81±0,12 80,80±0,57 174,37±2,62 246,61±1,06 85,59±0,20 175,00±0,99 
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Tabulka 11 Kinetická stabilita derivátů HA (DTPA-HA, Tm-HA, Trz-HA) s různou 

molekulovou hmotností (Mw) sledovaná v umělé žaludeční šťávě (pH 1,7) při 37 °C. 

SD=směrodatná odchylka, n=počet měření. 

 

Průměrná hodnota Mw±SD (n=3) 

Čas 

(h) 

DTPA-HA 

(8-10 kDa) 

DTPA-HA 

(80-100 kDa) 

DTPA-HA 

(210-220 kDa) 

DTPA-HA 

(860-870 kDa) 

Tm-HA  

(100-110 kDa) 

Trz-HA  

(170-180 kDa) 

0 9,82±0,93 81,39±1,20 212,07±0,02 857,96±1,03 100,84±2,78 174,25±0,35 

1 9,79±0,06 80,61±0,37 211,72±0,25 857,04±0,71 94,43±2,67 173,45±0,92 

2 9,74±0,43 80,53±0,72 211,23±0,78 700,72±0,08 91,20±2,72 173,30±3,11 

4 9,78±0,07 80,65±0,31 201,46±0,65 422,94±1,24 83,74±0,95 175,05±3,32 

24 9,77±0,95 44,59±2,26 148,63±0,97 219,26±1,36 74,48±0,16 174,64±1,28 

48 9,59±0,53 33,32±1,77 106,19±0,15 141,23±0,65 73,63±0,74 172,80±1,77 

5.2.2 Stabilita radioaktivně značeného HA 

Stabilita radioaktivně značených vzorků HA (
111

In-DTPA-HA, 
125

I-Tm(Trs)-HA,   

14
C-HA a 

99m
Tc-HA) byla studována 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). Potkaní 

plazma byla zvolena kvůli ověření stability vazby mezi radionuklidem 
111

In a chelatačním 

činidlem (DTPA) použitým k modifikaci HA. Je známo, že transferin přítomný v krevní 

plazmě má vysokou vazebnou konstantu s indiem, což může mít za následek snížení stability 

značeného komplexu. 

Vzhledem k radioaktivitě vzorků nemohl být již dále používán Agilent GPC-MALLS 

systém ke stanovení molekulové hmotnosti, který byl dostupný v laboratořích Contipro C, a.s. 

Analýza značeného HA probíhala na Shimadzu chromatografickém systému s radiometrickou 

detekcí. Výstupními daty pro vyhodnocení stability vzorků bylo procentuální zastoupení 

vysokomolekulární frakce radioaktivně značeného HA. Na obrázcích 34-36 jsou uvedeny 

příklady analýz radioaktivně značeného komplexu 
111

In-DTPA-HA s molekulovou hmotností 

8-10 kDa v prostředí acetátového pufru (obrázek 34), umělé žaludeční šťávy (obrázek 35) a 

potkaní plazmy (obrázek 36) v různých časech. V kyselém prostředí docházelo k degradaci 

komplexu 
111

In-DTPA-HA za vzniku nízkomolekulární frakce, jejíž totožnost by mohla být 

vysvětlena několika procesy. V první řadě by mohlo jít o fragment 
111

In-DTPA (obrázek 37) 

odštěpený z komplexu 
111

In-DTPA-HA anebo frakci 
111

In-DTPA-HA s podstatně nižší 

molekulovou hmotností. V dalším případě by se mohlo jednat také o 
111

In uvolněné 

z chelatačního činidla, i když tato teorie je méně pravděpodobná v důsledku poměrně vysoké 

stability značeného komplexu v prostředí plazmy a acetátového pufru. 
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Obrázek 34 Stabilita 
111

In-DTPA-HA (8-10 kDa) v acetátovém pufru. Vzorky analyzovány 

na Shimadzu HPLC systému s radiometrickou detekcí v časech 0 (▬), 1(▬), 2(▬), 4(▬), 

24(▬) a 48(▬) h. 

 

Obrázek 35 Stabilita 
111

In-DTPA-HA (8-10 kDa) v potkaní plazmě. Vzorky analyzovány    

na Shimadzu HPLC systému s radiometrickou detekcí v čase 0 (▬), 1(▬), 2(▬), 4(▬), 

24(▬) a 48(▬) h. 
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Obrázek 36 Stabilita 
111

In-DTPA-HA (8-10 kDa) v umělé žaludeční šťávě. Vzorky 

analyzovány na Shimadzu HPLC systému s radiometrickou detekcí v čase 0 (▬), 1(▬), 

2(▬), 4(▬) a 24(▬) h. 

 

 

Obrázek 37 Příklad HPLC analýzy 
111

In-DTPA. 
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Stability radioaktivně značených vzorků HA (
111

In-DTPA-HA, 
125

I-Tm(Trs)-HA,    

14
C-HA a 

99m
Tc-HA) různých molekulových hmotností byly pro zjednodušení zaneseny       

do souhrnných grafů (obrázky 38-42). V případě komplexu 
111

In-DTPA-HA byla u všech čtyř 

molekulových hmotností (8-10 kDa, 80-100 kDa, 210-220 kDa a 860-870 kDa) zjištěna 

relativně nízká stabilita v prostředí potkaní plazmy i uměle připravené žaludeční šťávy 

(obrázek 38). V kyselém prostředí docházelo po uplynutí 24 h k úplné degradaci komplexu 

111
In-DTPA-HA v celém rozsahu molekulových hmotností. Naměřená data korelovala 

s výsledky neznačených derivátů DTPA-HA, u kterých byl se zvyšující se molekulovou 

hmotností rovněž sledován pokles stability v intervalu 0-48 h (tabulka 11).  

In vitro studie potvrdily nepatrně nižší stabilitu 
125

I-Tzr-HA (obrázek 39) v porovnání 

s 
125

I-Tm-HA (obrázek 40) v prostředí potkaní plazmy a umělé žaludeční šťávy. V případě 

neznačených derivátů Tm-HA a Trz-HA naopak vykazoval vyšší stabilitu derivát Trz-HA a  

to i v kyselém prostředí (tabulka 10 a 11). Na stabilitu značeného HA by tak mohly mít dopad 

např. oxidační činidlo či další faktory uplatňující se v průběhu značení oxidativní jodací. 

Z obrázku 40 vyplývá, že 
125

I-Tm-HA byl stabilní ve všech studovaných prostředích dokonce 

po uplynutí 48 h. 

14
C-HA (120-150 kDa) připravený biotechnologickým procesem vykazoval stejně jako 

nativní HA (tabulka 9) a 
125

I-Tm-HA vysokou stabilitu ve všech testovaných prostředích 

(obrázek 41). Jelikož se nepodařilo připravit dostatečné množství 
14

C-HA s vyšší 

molekulovou hmotností nelze jednoznačně prohlásit, zda by bylo dosaženo stejných výsledků 

také pro vysokomolekulární HA. 

 HA značený radionuklidem 
99m

Tc s molekulovými hmotnostmi 80-100 kDa,         

490-500 kDa a 980-1000 kDa vykazoval sníženou stabilitu jak v uměle připravené žaludeční 

šťávě tak v prostředí potkaní plazmy (obrázek 42). Stabilita 
99m

Tc-HA s molekulovou 

hmotností 980-100 kDa byla relativně vyšší v porovnání s 
99m

Tc-HA o molekulové hmotnosti 

80-100 kDa, což bylo v rozporu s výsledky stabilit všech předešlých analyzovaných vzorků. 

Pravděpodobná příčina by mohla být daná působením redukčního činidla (0,4 mM SnCl2    

v 1 M HCl) v průběhu značení HA. Při přípravě 
99m

Tc-HA velmi záleželo na rychlosti 

provedení jednotlivých kroků, protože vzdušný kyslík a vodné prostředí snižovaly 

radiochemickou čistotu 
99m

Tc-HA. 
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Obrázek 38 Stabilita 
111

In-DTPA-HA různých molekulových hmotností ve třech vybraných 

médiích (acetátový pufr (▬▬8-10 kDa,•▬•80-100 kDa,▬ ▬210-220 kDa,•••860-870 kDa), 

potkaní plazma (▬▬8-10 kDa,•▬•80-100 kDa,▬ ▬210-220 kDa,•••860-870 kDa) a 

žaludeční šťáva (▬▬8-10 kDa,•▬•80-100 kDa,▬ ▬210-220 kDa,•••860-870 kDa). Vzorky 

byly analyzovány na HPLC s radiometrickou detekcí v časovém rozmezí 0-48 h. 

 

Obrázek 39 Stabilita 
125

I-Trz-HA (170-180 kDa) ve třech různých médiích (acetátový pufr 

(▬), potkaní plazma (▬), žaludeční šťáva (▬)). Vzorky byly analyzovány na HPLC 

s radiometrickou detekcí v časovém rozmezí 0-48 h. 
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Obrázek 40 Stabilita 
125

I-Tm-HA (100-110 kDa) ve třech různých médiích (acetátový pufr 

(▬), potkaní plazma (▬), žaludeční šťáva (▬)). Vzorky byly analyzovány na HPLC 

s radiometrickou detekcí v časovém rozmezí 0-48 h. 

 

Obrázek 41 Stabilita 
14

C-HA (120-150 kDa) ve třech různých médiích (acetátový pufr (▬), 

potkaní plazma (▬), žaludeční šťáva (▬)). Vzorky byly analyzovány na HPLC 

s radiometrickou detekcí v časovém rozmezí 0-48 h. 
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Obrázek 42 Stabilita 
99m

Tc-HA různých molekulových hmotností ve třech vybraných 

médiích (acetátový pufr (▬80-100 kDa, •▬•490-500 kDa,•••980-1000 kDa), potkaní plazma 

(▬80-100 kDa,•▬•490-500 kDa,•••980-1000 kDa), žaludeční šťáva (▬80-100 kDa, 

•▬•490-500 kDa,•••980-1000 kDa). Vzorky byly analyzovány na HPLC s radiometrickou 

detekcí v časovém rozmezí 0-24 h. 

5.2.3 Porovnání metod značení z hlediska jejich přípravy a kinetické stability 

 Značením HA modifikovaného DTPA, tyrozinem anebo tyraminem byly poměrně 

rychle, jednoduše a levně připraveny produkty s relativně vysokou specifickou aktivitou    

(18-28 MBq/mg
 111

In-DTPA-HA; 0,8-1,8 MBq/µg
 125

I-Tm(Trz)-HA). Hlavní nevýhodou 

těchto metod byla přítomnost funkčních skupin ve struktuře HA, která se mohla projevit 

v nestabilitě značené látky a vyžadovala další charakterizaci. Z kinetických studií vyplynulo, 

že stabilita komplexu 
111

In-DTPA-HA s rostoucí molekulovou hmotností klesala s časem 

vlivem kyselého prostředí uměle připravené žaludeční šťávy a také v potkaní plazmě. 

Deriváty Tm(Trz)-HA značené radionuklidem 
125

I vykazovaly relativně vysokou stabilitu     

ve všech testovaných médiích. V souvislosti s využitím jodovaného HA pro biologické 

experimenty je pravděpodobně vhodnějším zástupcem derivát Tm-HA, protože jodovaný 

tyrozin je strukturně podobný hormonům štítné žlázy, o kterých je známo, že jsou velmi 

rychle metabolizovány enzymy obsaženými v játrech, ledvinách a štítné žláze.  

Biotechnologická syntéza 
14

C-HA byla v porovnání s chemickými syntézami velmi 

drahým a časově náročným procesem, který vyžadoval sestavení speciálního zařízení 
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(mikroreaktor). Ačkoli byl připraven 
14

C-HA identický s nativním HA a jeho kinetická 

stabilita byla ve všech třech vybraných prostředích vysoká i po uplynutí 48 h, nízká specifická 

aktivita (4,5 kBq/mg) finálního produktu nebyla postačující pro zamýšlené biologické 

experimenty. Další nevýhodou byla nekontrolovatelnost molekulové hmotnosti v průběhu 

kultivace a dlouhý poločas rozpadu radiochemikálie 
14

C-glukózy (5730 let), který kladl 

vysoké nároky na likvidaci odpadu na rozdíl od radionuklidů 
111

In (67,2 h) a 
125

I (60 dní). 

Příprava 
99m

Tc-HA byla pravděpodobně finančně i časově nejméně náročnou metodou 

ze všech výše popsaných technik značení. Přímým značením bylo možné získat produkt 

s vyšší molekulovou hmotností (500 kDa), která nebyla v případě chemické syntézy i 

kultivačního procesu řízená. Na druhou stranu kinetická stabilita 
99m

Tc-HA byla jak v potkaní 

plazmě tak uměle připravené žaludeční šťávě relativně nižší, což bylo pravděpodobně 

zapříčiněno faktory působícími v průběhu značení jako přítomnost vzdušného kyslíku, 

agresivním účinkem redukčního činidla a především velmi nízkým pH. Pro distribuční 

studie krátkých časových intervalů (poločas rozpadu radionuklidu 
99m

Tc je 6 h) byla ovšem 

tato stabilita dostačující. 

5.3 Biodistribuční studie 

 Studium biodistribuce je nezbytným předpokladem pro získání základních informací  

o určení místa působení aplikované látky v organismu. Rychlost a rozsah absorpce a všechny 

následující procesy (distribuce, metabolismus a vylučování) závisí na způsobu podání této 

látky do organismu 85. Mezi nejčastější cesty aplikace HA do organismu patří intravenózní 

a topické podání, nicméně poslední výzkumy naznačují, že by mohl být HA účinně 

absorbován v nepatrném množství i perorálně 83. Pomocí radiochemických metod, které 

jsou při studiu biodistribuce a farmakokinetiky HA používány, je možné sledovat exogenní 

HA bez ohledu na to, že se v organismu vyskytuje přirozeně.  

Biologické experimenty realizované v rámci této disertační práce navazovaly na studii 

Svanovského a kol., který zkoumal vliv molekulové hmotnosti 
111

In-DTPA-HA (10, 100 a 

450 kDa) po intravenózním podání 151. Z jeho výsledků vyplynulo, že intravenózně podaný 

111
In-DTPA-HA velmi rychle přecházel z krevního řečiště do jater. V případě HA s vyšší  

molekulovou hmotností (450 kDa) byl během prvních pěti minut v játrech detekován daleko 

vyšší podíl aktivity (75%) než u HA s molekulovou hmotností  100 kDa (50%). Na rozdíl 

od intravenózně podaného HA značeného 
3
H nebo 

14
C (2/3 aktivity detekovány v moči        
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po 24 h) byla doba setrvání 
111

In-DTPA-HA (45-65 % aktivity naměřeno v játrech po 72 h)    

v organismu delší a navíc nebyla potvrzena jeho redistribuce do dalších tkání (slezina, 

lymfatické uzliny a kostní dřeň) 72,81.  

5.3.1 Analýza radioaktivně značeného HA v biologickém materiálu   

První biologické experimenty byly uskutečněny s radioaktivně značeným komplexem 

111
In-DTPA-HA, protože v té době byly 

125
I-Tm(Trz)-HA a 

14
C-HA teprve připravovány. 

Cílem těchto pokusů bylo určit vliv kyselého prostředí žaludku na případnou degradaci 

značeného HA. Po aplikaci 
111

In-DTPA-HA (210-220 kDa) sodnou do žaludku bylo zjištěno,     

že 1 h po podání docházelo k významnému poklesu aktivity v žaludku a jejím nárůstu 

v jejunu (obrázek 43). Z výsledků kinetické stability 
111

In-DTPA-HA v prostředí uměle 

připravené žaludeční šťávy (obrázek 38) vyplynulo, že výrazný pokles stability nastal až 

v delších časových intervalech, a proto lze předpokládat, že setrváním radioaktivně značeného 

komplexu v žaludku po dobu 1 h by nemělo k jeho podstatné degradaci docházet. Pro ověření 

této hypotézy byly 1 h po perorálním podání 
111

In-DTPA-HA (8-10, 80-100, 210-220 a     

860-870 kDa) odebrány části trávicího traktu (žaludek, duodenum a jejunum) a byla 

proměřena jejich aktivita (obrázek 44). Chromatografií výplachů jednotlivých částí orgánů byl 

sledován podíl vysoko- a nízkomolekulární formy 
111

In-DTPA-HA (obrázek 45). V tabulce 12 

je uveden přehled procentuálního zastoupení vysoko- a nízkomolekulární formy komplexu 

111
In-DTPA-HA v odebraných orgánech. V případě vzorků s vyšší molekulovou hmotností 

(210-220 a 860-870 kDa) nebyla získána spolehlivá chromatografická data z důvodu příliš 

nízké aktivity analyzovaných vzorků. Identita nízkomolekulární frakce nebyla potvrzena.  

Další řadou pokusů na zvířatech byla intraduodenální aplikace radioaktivně značeného 

komplexu 
111

In-DTPA-HA různých molekulových hmotností (8-10, 80-100, 210-220 a     

860-870 kDa). Záměrem těchto experimentů bylo obejít kyselé pH žaludku a sledovat vliv 

střevního prostředí na možnou degradaci HA. 2 h po aplikaci byly zvířatům odebrány celé 

části duodena a jejuna, ve kterých byla stanovena aktivita (obrázek 46). HPLC analýzou 

výplachů duodena a jejuna (obrázek 47) bylo určeno procentuální zastoupení vysoko- a 

nízkomolekulární frakce 
111

In-DTPA-HA (tabulka 13). Stejně jako v předchozím případě 

nebyly u některých analyzovaných vzorků získány reprodukovatelné záznamy kvůli velmi 

nízké aktivitě těchto vzorků. 

Z důvodu významného rozptylu naměřených dat (tabulka 12 a 13) nebylo možné 

porovnat vliv molekulové hmotnosti v souvislosti s degradací 
111

In-DTPA-HA a zodpovědět 
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tak otázky týkající se mechanismu farmakologického vlivu radioaktivně značeného 

hyaluronanu po perorálním a intraduodenálním podání. U takto náročných experimentů je 

kladeno značné zatížení na živý organismus a při hodnocení výsledků hraje významnou roli 

také různorodost metabolické aktivity jednotlivých zvířat.  

 

Obrázek 43 Sledování přechodu aktivity 
111

In-DTPA-HA (210-220 kDa) z žaludku             

do tenkého střeva po perorálním podání v časech 15, 30 a 60 min.  

 

Obrázek 44 Sledování aktivity komplexu 
111

In-DTPA-HA různých molekulových hmotností 

(8-10, 80-100, 210-220 a 860-870 kDa) u celých orgánů (žaludek, duodenum a jejunum) 1 h 

po perorálním podání.  
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Obrázek 45 Příklad HPLC analýzy 
111

In-DTPA-HA (standardu 8-10 kDa (▬) a výplachů 

žaludku (▬), duodena (▬) a jejuna (▬)) 1 h po perorálním podání. 

 

Tabulka 12 Přehled procentuálního zastoupení vysoko- (HMW) a nízkomolekulární (VMW) 

formy 
111

In-DTPA-HA různých molekulových hmotností (8-10, 80-100, 210-220 a            

860-870 kDa) ve výplachu žaludku, duodena a jejuna 1 h po perorálním podání.  

 

Procentuální hodnota (%) radioaktivní formy 
111

In-DTPA-HA±SD (n=3) 

 

8-10 kDa 80-100 kDa 210-220 kDa 860-870 kDa 

Orgán HMW LMW HMW LMW HMW LMW HMW LMW 

Žaludek  66±21 34±21 54±10 46±10 nedetekováno nedetekováno 

Duodenum 55±23 45±23 36±16 64±16 nedetekováno nedetekováno 

Jejunum 29±17 71±17 25±12 75±12 nedetekováno nedetekováno 
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Obrázek 46 Sledování aktivity komplexu 
111

In-DTPA-HA různých molekulových hmotností 

(8-10, 80-100, 210-220 a 860-870 kDa) u celých orgánů (duodenum a jejunum) 2 h              

po intraduodenálním podání. 

 

Obrázek 47 Příklad HPLC analýzy 
111

In-DTPA-HA (standardu 8-10 kDa (▬) a výplachu 

duodena (▬) a jejuna (▬)) 2 h po intraduodenálním podání. 
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Tabulka 13 Přehled procentuálního zastoupení vysoko- (HMW) a nízkomolekulární (VMW) 

formy 
111

In-DTPA-HA různých molekulových hmotností (8-10, 80-100, 210-220 a             

860-870 kDa) ve výplachu duodena a jejuna 2 h po intraduodenálním podání.  

 

Procentuální hodnota (%) radioaktivní formy 
111

In-DTPA-HA±SD (n=3) 

 

8-10 kDa 80-100 kDa 210-220 kDa     860-870 kDa 

Orgán HMW LMW HMW LMW HMW LMW   HMW   LMW  

Duodenum 79±13 21±13 60±12 40±12 94±1 6±1 nedetekováno 

Jejunum 74±12 26±12 56±15 44±15 64±11 36±11 nedetekováno 

 

5.3.2 Biodistribuce radioaktivně značeného HA po perorálním a intravenózním podání  

V sérii experimentů zaměřených na biodistribuci radioaktivně značeného hyaluronanu 

po intravenózním a perorálním podání byly použity vzorky 
125

I-Tm-HA (100-110 kDa),     

125
I-Trz-HA (170-180 kDa), 

14
C-HA (120-150 kDa) a 

99m
Tc-HA (80-110, 490-500 a          

980-1000 kDa). 
111

In-DTPA-HA z důvodu nižší stability do těchto studií již zařazen nebyl. 

Po intravenózním podání 
125

I-Tm(Trz)-HA docházelo k velmi rychlému vychytávání 

radioaktivně značených molekul HA z krevního řečiště játry. Po pěti minutách od podání bylo 

80 % aktivity detekováno v játrech a za dalších 24 h klesla tato aktivita zhruba na polovinu 

(obrázky 48a) a 49a)). U vzorků 
99m

Tc-HA bylo po 5 min kumulováno v játrech 55-70 % 

aktivity, ale na rozdíl od jodovaného HA byl pokles této aktivity v následujících 24 h 

pozvolnější (obrázky 50a) až 52a)). S rostoucí molekulovou hmotností docházelo k nepatrně 

rychlejšímu přechodu aktivity z krve do jater, nicméně další významné rozdíly týkající se 

molekulové hmotnosti nebyly zaznamenány. Aktivita naměřená v gastrointestinálním traktu a 

ledvinách souvisela s vylučováním radioaktivních HA fragmentů, které pravděpodobně 

vznikly vlivem působení hyaluronidáz anebo volných kyslíkových radikálů 20,66. V případě 

125
I-Trz-HA bylo detekováno také malé množství aktivity ve štítné žláze, což by mohlo být 

vysvětleno dejodinací značeného tyrozinu enzymy, které se nachází v játrech, štítné žláze a 

ledvinách a mají obdobnou strukturu.  

Po perorálním podání 
125

I-Tm(Trz)-HA a 
99m

Tc-HA byly detekovány prakticky limitní 

koncentrace aktivity v krevním oběhu a dalších orgánech či tkáních kromě GIT.                      

1 h po aplikaci 
125

I-Tm(Trz)-HA bylo zhruba 40 % aktivity kumulováno v žaludku a 50 % 

v jejunum (obrázky 48b) a 49b)) zatímco u vzorků 
99m

Tc-HA byl přechod aktivity z žaludku 

do střev pomalejší (obrázky 50b) až 52b)). Delší doba setrvání 
99m

Tc-HA v žaludku mohla 

vést k degradaci molekuly vlivem kyselého prostředí. Po uplynutí 24 h od aplikace byla 
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detekována už jen zbytková aktivita v tlustém střevě. Výsledky nepotvrdily, že by byly       

125
I-Tm(Trz)-HA anebo 

99m
Tc-HA anebo jejich fragmenty absorbovány z trávicího traktu, což 

je v rozporu se závěry Balogha a kol., kteří 4 h po perorálním podání detekovali 
99m

Tc-HA   

(1 MDa) v pojivových tkáních 83. 

Pravděpodobnou příčinou podstatně delší kumulace 
125

I-Tm(Trz)-HA a 
99m

Tc-HA 

v játrech mohla být modifikace polysacharidového řetězce, která zvyšovala polaritu molekuly. 

Výrazně vyšší polarita molekuly mohla negativně ovlivnit transport aktivních HA fragmentů 

přes biologické membrány, což se předpokládalo i v případě 
111

In-DTPA-HA 151. 

K objasnění výše uvedených hypotéz měly posloužit biodistribuční studie s 
14

C-HA, jehož 

specifická aktivita však byla velmi nízká. Z toho důvodu byla navýšena dávka aplikovaná 

zvířeti z původních 0,2 ml na 0,5 ml. Po intravenózním podání 
14

C-HA byl přechod aktivity 

z krve do jater výrazně pomalejší (obrázek 53a)) v porovnání s 
125

I-Tm(Trz)-HA a 
99m

Tc-HA. 

Tyto rozdíly ovšem mohly být dány v důsledku různého množství podané látky. Výsledky    

ex vivo stabilitních studií 
14

C-HA v plazmě prokázaly, že s rostoucím časem klesala 

molekulová hmotnost (obrázek 54). Po perorálním podání 
14

C-HA bylo v centrálním 

distribučním systému nalezeno jen zanedbatelné množství aktivity, které neprokázalo 

přítomnost 
14

C-HA anebo jeho degradačních produktů v kloubech (obrázek 53b)).  

  

Obrázek 48 Distribuce aktivity ve vybraných orgánech a tkáním a) po intravenózním podání, 

b) po perorálním podání 
125

I-Tm-HA (100-110 kDa); hodnoty jsou vyjádřeny jako procento 

aktivity z podané dávky vztažené na celý orgán (%D/orgán). 
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Obrázek 49 Distribuce aktivity ve vybraných orgánech a tkáním a) po intravenózním podání, 

b) po perorálním podání 
125

I-Trz-HA (170-180 kDa); hodnoty jsou vyjádřeny jako procento 

aktivity z podané dávky vztažené na celý orgán (%D/orgán).  

  

Obrázek 50 Distribuce aktivity ve vybraných orgánech a tkáním a) po intravenózním podání, 

b) po perorálním podání 
99m

Tc-HA (80-100 kDa); hodnoty jsou vyjádřeny jako procento 

aktivity z podané dávky vztažené na celý orgán (%D/orgán).  
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Obrázek 51 Distribuce aktivity ve vybraných orgánech a tkáním a) po intravenózním podání, 

b) po perorálním podání 
99m

Tc-HA (450-500 kDa); hodnoty jsou vyjádřeny jako procento 

aktivity z podané dávky vztažené na celý orgán (%D/orgán).  

  

Obrázek 52 Distribuce aktivity ve vybraných orgánech a tkáním a) po intravenózním podání, 

b) po perorálním podání 
99m

Tc-HA (980-1000 kDa); hodnoty jsou vyjádřeny jako procento 

aktivity z podané dávky vztažené na celý orgán (%D/orgán). 
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Obrázek 53 Distribuce aktivity ve vybraných orgánech a tkáním a) po intravenózním podání, 

b) po perorálním podání 
14

C-HA (120-150 kDa); hodnoty jsou vyjádřeny jako procento 

aktivity z podané dávky vztažené na celý orgán (%D/orgán).  

 

Obrázek 54 HPLC analýza 
14

C-HA připraveného kultivací (St-1, St-2, St-3), radiochemikálie 

14
C-glukózy (14C-glukoza) a vzorků plazmy odebíraných po intravenózním podání 

14
C-HA 

v časech 5 min (5 min-1, 5min-2, 5 min-3), 60 min (60 min-1, 60 min-2, 60 min-3) a 120 min 

(120 min-1, 120 min-2, 120 min-3). Analýza každého vzorku byla provedena 3x (tj. čísla 1-3). 
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6 ZÁVĚR 

HA nachází díky své biokompatibilitě, biodegradabilitě a jedinečným viskoelastických 

a lubrikačním vlastnostem široké spektrum využití v lékařství a kosmetice. I když je tomuto 

biopolymeru věnováno mnoho let usilovného výzkumu, zůstává jeho role při některých 

biologických procesech stále ještě neobjasněna. Jednou z nich je i mechanismus účinku HA 

při léčbě kloubních onemocnění po jeho aplikaci orální cestou.  

  Vliv exogenně podaného HA je velmi obtížné stanovit pomocí běžných analytických 

metod, protože je HA v těle nepřetržitě metabolizován. V případě, že se ovšem exogenní HA 

radioaktivně označí, lze ho po aplikaci do organismu jednoduše rozpoznat od endogenního 

HA. Předností radiochemických metod je vysoká citlivost a relativně časová nenáročnost. 

Jejich další výhodou je možnost nastřikovat biologické vzorky, které neobsahují proteiny,    

na kolonu bez předchozí úpravy, neboť jsou detekovány pouze radioaktivně značené složky. 

Na druhou stranu nestanovujeme látku jako takovou, ale sledujeme pouze její radioaktivní 

stopu, případně aktivitu jejich značených rozkladných produktů a metabolitů. 

Chemickou syntézou, která patří mezi poměrně rychlé a jednoduché techniky značení, 

byly připraveny 
111

In-DTPA-HA a 
125

I-Tm(Trz)-HA různých molekulových hmotností 

s vysokou specifickou aktivitou a radiochemickou čistotou. Nevýhoda těchto metod spočívala 

v přítomnosti funkčních skupin ve struktuře HA, které mohou ovlivňovat stabilitu a polaritu 

značeného HA, a to může vést k nežádoucí změně jeho vlastností. Biotechnologickým 

procesem byl získán 
14

C-HA strukturně identický s hyaluronanem nativním, nicméně pracnost 

provedení, nízké výtěžky v poměru k vysokým nákladům a nekontrolovatelnost molekulové 

hmotnosti konečného produktu byly limitujícími faktory této metody. Jako poslední byla 

otestována metoda přímého značení HA radionuklidem 
99m

Tc. V tomto případě byl v krátkém 

čase velmi snadno připraven 
99m

Tc-HA různých molekulových hmotností, ale radiochemická 

čistota byla v porovnání s předešlými metodami nižší. 

Výsledky stabilitních studií radioaktivně značeného HA (
111

In-DTPA-HA,              

125
I-Tm(Trz)-HA, 

14
C-HA a 

99m
Tc-HA) poskytly základní a velice důležité informace týkající 

se degradačních procesů in vitro. Díky těmto údajům bylo možné alespoň částečně 

předpovídat biologického chování HA in vivo. Všechny produkty radioaktivního značení HA 

splňovaly požadované parametry (dostatečná specifická aktivita, radiochemická čistota a 

kinetická stabilita) v souvislosti se zamýšlenými biologickými experimenty. Zjistilo se, že u 

modifikovaného radioaktivně značeného HA s rostoucí molekulovou hmotností klesala 
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stabilita při vyšší teplotě nebo nízkém pH (v prostředí uměle připravená žaludeční šťávy). 

Tyto výsledky souhlasily s řadou studií věnovaných problematice degradace HA. 

Biodistribuční studie nepotvrdily, že by se radioaktivně značený HA po perorálním 

podání vstřebával z gastrointestinálního traktu do centrálního distribučního systému. Získaná 

data tak byla v rozporu s prací Balogha a kol., podle které byl 
99m

Tc-HA po perorálním podání 

detekován v nepatrném množství v pojivových tkáních. Po intravenózní aplikaci radioaktivně 

značeného HA byly hlavním distribučním orgánem játra, což je v souladu s odbornou 

literaturou. Zjistilo se, že s rostoucí molekulovou hmotností docházelo k nepatrně rychlejšímu 

vychytávání molekul radioaktivního HA z krevního řečiště do jater. Modifikace 

polysacharidového řetězce HA a rovněž účinek redukčních či oxidačních činidel v průběhu 

značení se pravděpodobně projevily změnou polarity a především v případě techneciem a 

iodem značené struktury snížením stability, což mohlo ovlivnit transport přes biologické 

membrány. Tento faktor byl zřejmě příčinou delší akumulace radioaktivního HA v játrech    

po intravenózním podání.    
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8 ABSTRAKT 
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Kandidát   Ing. Dagmar Čožíková 
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Název disertační práce  Analýza radioaktivně značené hyaluronové kyseliny a jejich 

    metabolitů v biologickém materiálu 

 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 (
111

In, 
125

I, 
14

C a 

99m
Tc). 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, 
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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                

(
111

In-DTPA-HA, 
125

I-Tm(Trz)-HA, 
14

C-HA a 
99m

Tc-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.   
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Title of Doctoral Thesis Analysis of radiolabeled hyaluronic acid and its metabolites 

    in biological material 

The presented dissertation thesis deals with an optimization process of radiolabeled 

techniques and the following analysis of radioactive HA in biological material. 

Theoretical part include basic information about physical, chemical and biological 

properties of HA, and its function and degradation processes in vitro and in vivo. Furthermore, 

there are described analytical methods for the determination of HA, and also some of the most 

employed radiolabeled techniques of HA and its derivatives. Last but not least, there are 

summarized all the latest knowledge about biodistribution and pharmacokinetics of HA after 

intravenous, or topical administration, etc. In addition, we can also find there the most often 

medical and cosmetic application of HA.   

Radiolabeled techniques using four different radionuclides (
111

In, 
125

I, 
14

C and 
99m

Tc) 

were developed: chemical synthesis, biosynthesis, and direct labeling method. Consequently, 

purification process of radiolabeled HA using separation on sephadex G-50 or membrane 

filtration was optimized. The purpose of purification process was to obtain the final product 

(radioactive HA) with a sufficient specific activity, and high radiochemical purity. 

Radiochemical purity of radioactive HA was determined using HPLC with highly sensitive 

radiometric detection. 

As the next issue, the kinetic stability of radioactive HA with different molecular 

weight was studied. Stability studies are required before radiolabeled HA in biological 

experiments is employed, especially if chelating moiety in HA molecule is present. Therefore, 

the stability of radioactive HA was assessed in three different mediums: acetate buffer        

(pH 7.5) at 25 ºC, artificial gastric juice (pH 1.7) at 37 ºC, and fresh rat plasma at 37 ºC. 

Finally, all of the radiolabeled techniques were compared. The evaluated parameters were: 

laboriousness of the method, costs, kinetic stability, the final yield of labeling and purification 

process, specific activity and radiochemical purity of radiolabeled HA.  
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The final subject we deal with, was the pharmacokinetics of radiolabeled HA      

(
111

In-DTPA-HA, 
125

I-Tm(Trz)-HA, 
14

C-HA a 
99m

Tc-HA) after intravenous and oral 

administration to male Wistar rats. All of the biological experiments were accomplished by 

the workers of the Section of Radiopharmacy, Department of Pharmacology and Toxicology, 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. The aim of these 

experiments was to find out the presence or absence of activity in joints after oral 

administration. In conclusion, the results were compared with the world′s technical journal 

literature.  

All acquired data were the part of project which was supported by companies CPN, 

s.r.o. and Contipro C, a.s., which are subsidiaries of holding Contipro Group, Dolní Dobrouč, 

Czech Republic.  
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