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2. ÚVOD 

Důleţitým ukazatelem farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv je schopnost 

léčiva navázat se na plazmatické bílkoviny v krvi. Léčiva v organismu mohou být ve 

dvou formách – vázaná nebo volná. To, do jaké míry jsou vázaná, ovlivňuje jejich 

další chování v organismu, především procesy distribuce, biotransformace a exkrece.  

Na bílkovinné struktury se léčiva váţou převáţně vodíkovými, iontovými, 

případně polárními vazbami. Typ vazby potom ovlivňuje pevnost vzniklého komplexu. 

Část léčiva, jenţ je vázána na bílkovinné struktury, nemůţe prostupovat kapilární 

stěnou a proto se farmakodynamický účinek projeví pouze u nevázané frakce. Toto 

vázané léčivo představuje pak určitou zásobu aplikovaného léčiva. 

Obvykle je vazba léčivo – bílkovina reverzibilní a mezi vázanou a volnou frakcí 

existuje chemicko-fyzikální rovnováha. Vaznost závisí na afinitě léčiva 

k plazmatickým bílkovinám. Čím vyšší je afinita léčiva k dané bílkovině, tím více se 

léčivo váţe. Čím je vazba pevnější, tím pomalejší a dlouhodobější má léčivo nástup, 

protoţe setrvává v organismu déle. 

V současné době existuje několik metod k měření míry vazebnosti, díky 

kterým poté dokáţeme odhadnout chování léčiva po podání do organismu. 

Radioaktivně značené receptorově specifické peptidy dnes patří do skupiny 

významných léčiv, která výrazně rozšiřují diagnostické a terapeutické moţnosti 

převáţně neuroendokrinních nádorů. Mezi zástupce těchto peptidů patří především 

analogy somatostatinu, analogy cholecystokininu, gastrin, bombesin, neurotensin, 

alfa melanocyty stimulující hormon, vasoaktivní intestinální peptid a další. 
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3. ZADÁNÍ PRÁCE 

Stanovit vazebnost 111In – DOTA - minigastrinu 45 a 177 Lu – DOTA - 

bombesinu na plazmatické bílkoviny z hlediska mezidruhového srovnání metodami 

rovnováţné dialýzy a ultrafiltrace. Vyhodnotit moţný vliv vazebnosti těchto látek na 

farmakokinetické chování studovaných peptidů v lidském organismu. 

 

 

4. TEORETICKÁ ČÁST 

4. 1. VAZBA LÉČIV 

4. 1. 1. Vazba na plazmatické bílkoviny 

V plazmě se setkáváme se třemi základními typy proteinů, na které se léčiva 

váţou: albumin, glykoproteiny (1) a lipoproteiny. O vazbě rozhodují 

fyzikálně-chemické vlastnosti léčiv. 

Léčivo vstoupí do reakce s proteinem a vzniká tak komplex protein-léčivo. Tato 

vazba je reverzibilní, dynamická a kompetitivní. 

Hladinu plazmatických bílkovin ovlivňuje celá řada faktorů. Při sníţení hladiny můţe 

dojít ke zvýšení koncentrace volného léčiva a tím i ke zvýšení farmakologického 

účinku (někdy i toxického). S niţší hladinou albuminu se setkáváme např. u malých 

dětí, seniorů a u těhotných ţen. Pokles hladiny ale také způsobují nemoci jater, 

ledvin, GIT, diabetes. [1] 
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Plazmatické bílkoviny:  

 Albumin 

Hlavním proteinem plazmy je albumin, je tvořen jediným polypeptidovým 

řetězcem o 585 aminokyselinách a má elipsoidní tvar. Obsahuje 17 disulfidových 

můstků a působením proteáz se štěpí na tři domény s rozdílnými funkcemi. 

Molekulová hmotnost albuminu je 67 kDa a katabolický poločas 17 aţ 18 dnů. 

Hladina albuminu v plazmě je závislá na mnoha faktorech. Můţe být ovlivněna 

pohlavím, věkem, těhotenstvím, etnickou příslušností jedince nebo také chemickými 

sloučeninami, které jsou na albumin vázány. Plazmatická koncentrace albuminu 

v plazmě se pohybuje kolem 0,6 mmol/l, coţ je 4g/100 ml. Albumin je, podobně jako 

většina proteinů krevní plazmy, syntetizován v jaterních hepatocytech. Ty produkují 

za den asi 12 g albuminu, coţ je 50% proteinů vylučovaných játry a čtvrtina 

celkových proteinů v játrech tvořených. Proto se jakákoliv porucha schopnosti jater 

syntetizovat proteiny projeví sníţeným mnoţstvím albuminu. V plazmě se nachází 

zhruba 42% celkového tělního albuminu, zbytek je v tkáních, nejvíce v podkoţí a 

svalech. Malá část také proniká přes hematoencefalogickou bariéru 

do mozkomíšního moku. Díky osmotickému tlaku bílkovin, který vytváří, udrţuje 

stálou hladinu plazmatické vody a slouţí jako přenašeč některých látek – steroidních 

hormonů, hormonů štítné ţlázy, bilirubinu, volných mastných kyselin a iontů. Na tento 

protein se váţou léčiva typu slabých kyselin, anionty při pH plazmy. Jsou to například 

fenytoin, nesteroidní protizánětlivé látky, peniciliny, sulfonamidy. Lipofilní léčiva, 

neutrální při pH plazmy se mimo albuminu váţou také na lipoproteiny. [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

 Globuliny 

Široká skupina plazmatických bílkovin s dvojnásobnou molekulovou hmotností 

(150 000). Globuliny rozdělujeme do kategorií – α (dále dělíme na α1, α2), β (dále 

dělíme na β1, β2) a γ.  

α1- globuliny mají za úkol transport tuků, α2 – globuliny váţou měď a hemoglobin. β – 

globuliny jsou přenašečem ţeleza a tuků, zejména cholesterolu. Obzvláště důleţité 

jsou γ-globuliny (imunoglobuliny), které se podílí na obranyschopnosti organismu. 

Také na sebe dokáţou navázat některé enzymy a hormony. [1, 4, 10] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyseliny
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  Kyselý alfa glykoprotein 

Bílkovina s molekulovou hmotností 44 100 Da, v krevní plazmě je přítomna 

v koncentraci 0,5 – 1,0 g/l. Plazmatická hladina je velmi variabilní, estrogeny hladinu 

kyselého glykoproteinu v plazmě sniţují, z toho důvodu je koncentrace u muţů vyšší 

neţ u ţen. Jeho hladina je zvyšována při fyzické zátěţi. Na kyselý alfa glykoprotein 

se většinou váţou neutrální léčiva a léčiva typu slabých bází, kationty při pH plazmy. 

Mezi taková léčiva patří chinidin, digitoxin, bicyklická antidepresiva, cyklosporin A, 

streptomycin, chloramfenikol a další. [1, 4] 

 Lipoproteiny 

Lipoproteiny jsou komplexy lipidů s bílkovinami, jejichţ funkcí je transport ve 

vodě nerozpustných lipidů vodním prostředím krve. Vytvářejí kulovité částice, 

obsahující nepolární jádro, sloţené z triacylglycerolů a esterů cholesterolu. Jádro je 

obklopeno amfifilním obalem z proteinů, fosfolipidů a cholesterolu. Lipoproteiny lze 

rozdělit podle řady hledisek. 

 Chylomikrony -  částice tvořené v buňkách střevní sliznice (v 

enterocytech) z lipidů přijatých potravou 

 VLDL - (very low density lipoproteins) lipoproteiny o velmi nízké hustotě 

- tvořeny v játrech. 

 IDL - (intermediate density lipoproteins) lipoproteiny o střední hustotě - 

vznikají v krevním oběhu z VLDL. 

 LDL - (low density lipoproteins) lipoproteiny o nízké hustotě  - 

transportují cholesterol z jater do periferních tkání, aterogenní faktor. 

 HDL - (high density lipoproteins) lipoproteiny o vysoké hustotě - 

transportují cholesterol z periferie do jater. [1, 2, 4, 11] 

4. 1. 2. Vazba na erytrocyty 

Tato vazba je charakteristická pro bazická léčiva, uskutečňuje se na 

erytrocytární membráně, která nese za normálních podmínek negativní náboj 

(imipramin, chlorpromazin), případně léčiva pronikají do vnitřního prostředí erytrocytů 

(chinidin, propranolol). Záleţí tedy na ionizaci léčiva při pH krve a na jeho 

rozpustnosti v lipidech. [1] 
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4. 1. 3. Vazba na tkáňové bílkoviny 

Mnohá léčiva se rovněţ váţou na bílkoviny cílových orgánů a při opakované 

aplikaci se zde kumulují, coţ můţe mít za následek rovněţ toxický účinek. Pokles 

hladiny volného léčiva vyvolá uvolnění dalšího léčiva z komplexu s bílkovinou. Tento 

typ vazby má tedy depotní charakter, coţ znamená, ţe dochází k zadrţování 

kvantitativně významného podílu léčiva podaného do organizmu. Mezi léčiva, která 

se výrazně váţou na tkáňové bílkoviny, počítáme například léčiva ze skupiny 

antimalarik. [1] 

 

 

4. 2. TYPY VAZBY LÉČIVA NA BÍLKOVINY 

Léčiva se mohou vázat na bílkoviny různými typy vazeb. Mezi ně patří 

především iontová, vodíková a hydrofobní vazba. Tyto vazby se od sebe liší 

vazebnou energií, která představuje sílu vazby mezi bílkovinou a léčivem. Všechny 

níţe uvedené vazby jsou poměrně slabé a proto, aby byla vazba dostatečně pevná, 

je výsledná vazebná energie kombinací mnoha takových interakcí případně 

kombinací několika typů sil. 

4. 2. 1. Van der Waalsovy síly  

Jsou to přitaţlivé (nebo odpudivé) interakce mezi molekulami. Jsou slabší neţ 

 vodíkové můstky. Vznikají převáţně v nepolárních molekulách, které neobsahují 

stálé dipóly, jejich vazby nejsou polarizované. Charakterizuje je nespecifická 

přitaţlivost mezi nenabitými molekulami nebo částmi molekul - mezi dvěma 

methylovými skupinami (bílkovina a léčivo). 

4. 2. 2. Hydrofobní vazba 

Stejně jako předešlý typ se jedná o poměrně slabou vazbu. Je dána tendencí 

nepolárních hydrofobních skupin asociovat ve vodném prostředí. Můţe vznikat mezi 

dvěma aromatickými kruhy nebo mezi dvěma jednoduchými alkylovými řetězci, které 

navzájem vytváří hydrofobní oblast obklopenou vodou. 
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4. 2. 3. Vodíková vazba 

Formuje se mezi vodíky polárních skupin jako - OH, - NH2 a atomy s volným 

elektronovým párem jako kyslík nebo dusík (fenolická hydroxylová skupina 

tyrosinového zbytku proteinu vázaná ke karbonylové skupině léčiva). Bílkoviny mají 

velké mnoţství míst pro tvorbu vodíkových vazeb, proto je to velmi důleţitý typ vazby 

mezi bílkovinami a léčivy. 

4. 2. 4. Iontová vazba  

Je silnějším typem vazby neţ výše uvedené. Je zprostředkována 

elektrostatickými silami opačně nabitých skupin (záporně nabitá ionizovaná 

karoboxylová skupina - COO- a kladně nabitá ionizovaná amoniová skupina NH2), pro 

mnoho léčiv je nejdůleţitějším typem vazby. [6] 

4. 3. VLASTNOSTI VAZBY NA PLAZMATICKÉ BÍLKOVINY 

Na vlastnosti vazby léčiva na plazmatické bílkoviny má vliv řada faktorů nejen 

druh léčiva (jeho fyzikálně - chemické vlastnosti) a druh plazmatické bílkoviny. Léčivo 

L vstupuje do reakce s plazmatickým proteinem P za vzniku komplexu protein - léčivo 

LP s rychlostní konstantou K1. Komplex léčivo - protein však není ireverzibilní a jeho 

rozpad charakterizuje rychlostní konstanta K2. 

Celý proces vazby léčiv na plazmatické proteiny charakterizuje asociační konstanta 

(Ka), která je rovna: 

   
[  ]

[ ]
  [ ]   

  

  
 

L  léčivo 

P  protein 

LP  komplex protein - léčivo 

K1  rychlostní konstanta vzniku komplexu 

K2  rychlostní konstanta rozpadu komplexu 

  

 



14 
 

Jestliţe asociační konstanta popisuje proces vazby léčiva na plazmatické proteiny, 

disociační konstanta (Kd) nám udává proces uvolňování léčiva z vazby na 

plazmatické proteiny. 

                                     [ ] 
[ ]

[  ]
   

  

  
  

 

  
 

 

Celkové mnoţství léčiva, které bude navázáno na plazmatické proteiny, se vypočítá 

z rovnice, kde n se rovná počtu vazebných míst pro léčivo na plazmatických 

proteinech. 

[  ]

[ ]
    

[ ]

  
  [ ] 

U léčiv, která jsou na základě svých fyzikálně chemických vlastností vázaná 

jen slabě (Ka = 104), jsou změny ve vazbě v podstatě závislé pouze na změně 

v koncentraci proteinu.  

 Léčiva s intermediární vazebnou afinitou (Ka = 105) vykazují změnu podílu 

vázaného léčiva, jeţ je závislá jak na koncentraci proteinu, tak samotného léčiva. 

Podstatné změny ve vazbě se projevují teprve při velmi nízkých koncentracích 

proteinu. [1] 

4. 4. METODY STANOVENÍ VAZEBNOSTI LÉČIVA NA PLAZMATICKÉ 

BÍLKOVINY 

Stanovení koncentrace volného léčiva je důleţitá pro předvídání chování 

léčiva v organismu a k monitorování terapeutických hladin léčiv. Pro měření 

vyuţíváme několik různých technik, které nám ukáţou velikost podílu nevázané 

frakce. Měřením je dokázáno, ţe podíl nevázané frakce léčiva můţe být ovlivněn 

právě pouţitou metodou. 
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4. 4. 1. Rovnovážná dialýza 

Rovnováţná dialýza je nejpouţívanější metodou pro stanovení vaznosti léčiv 

na plazmatické bílkoviny. Většinou se provádí za fyziologické teploty 37°C. Při této 

technice se pouţívá dialyzační komůrka, ve které jsou jednotlivé části oddělené 

semipermeabilní membránou, která je propustná pouze pro nízkomolekulární látky, 

proteiny přes tuto membránu nemohou projít. Podle molekulových hmotností 

zkoumaných látek a bílkovin vybíráme membránu s různou velikostí pórů. 

Do jedné části dialyzační komůrky se umístí pufr a do druhé části plazma. Ty 

jsou od sebe oddělené polopropustnou membránou. Celá takto připravená soustava 

se poté inkubuje při teplotě 37°C aţ do ustanovení rovnováţného stavu. Čas, který 

potřebujeme k dosaţení rovnováhy je závislý na poměru mezi povrchem a objemem 

komůrky. Zkrácení času můţeme dosáhnout pomocí třepání nebo otáčení komůrky.  

Vazebnost můţe být ovlivněn i hodnotou pH plazmy, proto je nutné upravit pH 

na neutrální hodnotu 7,4. Díky osmotickému tlaku bílkovin, můţe docházet i 

k přestupu tekutiny z komůrky s pufrem do druhé komůrky s plazmou. 

Po dosaţení rovnováhy se odebere vzorek tekutiny z komůrek a měřením se 

stanoví koncentrace léčiva, kdy koncentrace léčiva z komůrky s plazmou je celková 

koncentrace léčiva CT a skládá se z koncentrace volného léčiva CU, získané 

z komůrky s pufrem a koncentrace vázaného léčiva CB, kterou můţeme počítat 

z rozdílu celkové koncentrace a koncentrace volného léčiva. 

      CB = CT  - CU 

Frakci volného léčiva vypočítáme ze vztahu: 

    
  

  
 

Frakci vázaného léčiva vypočítáme ze vztahu: 
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Výhody rovnováţné dialýzy – běţně dostupné a finančně nenáročné 

dialyzační aparatury, kontrolovatelná teplota, široce pouţívané. 

Nevýhody rovnováţné dialýzy – čas potřebný k dosaţení rovnováhy, štěpení 

nestabilních bílkovin, moţnost navázání léčiva na dialyzační komůrku nebo na 

membránu, zředění plazmatických bílkovin. [12, 13] 

 

Obrázek č. 1: Schéma rovnováţné dialýzy 

 

4. 4. 2. Ultrafiltrace  

Vyuţívání metody ultrafiltrace pro zjištění vazebnosti plazmatických bílkovin 

v posledních letech rostlo. Tato technika je s oblibou vyuţívána ve studiích klinické 

farmacie. Plazma obsahující léčivo je umístěna v ultrafiltrační jednotce, ta je 

rozdělena na dvě části, které jsou vzájemně odděleny semipermeabilní membránou. 

Přes tuto membránou dokáţe projít voda a nízkomolekulární látky. Větší molekuly 

jako například plazmatické bílkoviny, jsou membránou zadrţeny. Plazma prochází 

přes membránu pomocí negativního (centrifugace) nebo pozitivního tlaku (dusíkatý 

plyn nebo stříkačka). Poté, co se plazma zfiltruje, se v druhé části ultrafiltrační 

jednotky objeví ultrafiltrát, ve kterém se předpokládá koncentrace volného léčiva CU. 

Tekutina, která zůstává v první části, nad membránou, představuje celkovou 

koncentraci léčiva CT. 

Výhody ultrafiltrace -  technicky snadné provedení, rychlé, finančně 

nenáročné, v praxi široce vyuţívané, není potřeba pouţít nefyziologický pufr. 
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Nevýhody ultrafiltrace – během filtrace se zvyšuje koncentrace bílkovin 

v plazmě, proto se odebírá pouze malý objem ultrafiltrátu, aby nebyla koncentrace 

bílkovin v plazmě tolik ovlivněna; nekontrolovatelná teplota během ultrafiltrace. [12, 13] 

 

Obrázek č. 2: Schéma ultrafiltrace 

 

4. 4. 3. Mikrodialýza 

Mikrodialýza je v dnešní době nejvíce se rozvíjející metodou. Jako jediná totiţ 

umoţňuje in vivo stanovení volné koncentrace léčiva v plazmě, tkáních a jiných 

tělních tekutinách jako je mozkomíšní mok. Mikrodialyzační sonda obsahující 

dialyzační membránu je chirurgicky implantována do krevního řečiště, prostoru 

s tekutinou nebo prostoru tkáně. Skrz sondu je pak pomalu pumpován pufr a volné 

léčivo přestupuje z krve nebo tělní tekutiny přes membránu do sondy na základě 

koncentračního gradientu. Dialyzát je pak po určité době odebrán a můţe 

proběhnout analýza. Touto metodou měříme pouze koncentraci volného léčiva, 

nepodává nám informaci o celkové koncentraci ani o koncentraci léčiva vázaného. 

K určení celkové koncentrace musí být vzorky odebrány odděleně. Koncentrace 

vázaného léčiva můţe být vypočtena jako rozdíl celkové koncentrace a koncentrace 

léčiva volného.  
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Výhody mikrodialýzy – jediná metoda, která slouţí k diagnostice in vivo; 

měření průniku léčiva do specifického orgánu, tkáně nebo tělní tekutiny. 

 

          Nevýhody mikrodialýzy – sonda musí být po celou dobu experimentu vloţena 

do krevního řečiště, tkáně nebo orgánu, je třeba pouţít velmi citlivé analytické 

metody, jelikoţ mnoţství odebraného dialyzačního pufru je velmi malé, koncentrace 

léčiva je závislá na délce intervalu sběru. [12, 13, 14] 

  

4. 4. 4. Gelová filtrace 

Jedná se o chromatografickou metodu, která je zaloţena na oddělování látek 

s velmi rozdílnými molekulovými hmotnostmi. Chromatografická kolona je naplněna 

gelem. Uvnitř gelu jsou póry - jedná se o molekulové síto. Směs látek se nanese na 

povrch gelu. Kolonou protéká konstantní rychlostí eluční činidlo stejného sloţení jako 

má roztok v pórech gelu a látky procházejí kolonou různou rychlostí. Molekuly větší 

neţ póry gelu nemohou pronikat do pórů a procházejí přes kolonu stejnou rychlostí 

jako eluční roztok. Objeví se v eluátu hned po vytečení intersticiální kapaliny z 

kolony. Dochází k tzv. stérickému vyloučení (= exkluzi) větších molekul. Malé 

molekuly pronikají do pórů gelu. Tam eluční roztok neprotéká a neunáší je. Pokud se 

difúzí dostanou ven z částice gelu, proud elučního roztoku ji odnese k další částici 

gelu. Látky se rozdělují se podle zmenšujících se rozměrů molekul. Velké molekuly 

tedy procházejí kolonou rychleji, malé pomaleji.  

Výhody gelové filtrace – velmi šetrná metoda, k experimentu stačí malé vzorky 

plazmy. 

Nevýhody gelové filtrace – časově náročné. 
[12, 13]  

4. 4. 5. Cirkulární dichroismus 

V metodě cirkulárního dichroismu se jedná o měření změn absorbance nebo 

fluorescence Cottonova jevu molekul vázaných na bílkovinu jako je albumin. Pokud 

se léčivo naváţe na sérový albumin, vznikne vnější Cottonův jev, který se poté 

projeví změnou absorbance nebo fluorescence v normálním cirkulárním dichroickém 

spektru bílkoviny. Přesněji se jedná o rozdíl absorbancí levotočivě a pravotočivě 
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cirkulárně polarizovaného světla u opticky aktivní látky v oblasti jejího absorpčního 

pásu. 

Výhody cirkulárního dichroismu – rychlé provedení. 

Nevýhody cirkulárního dichroismu – finančně náročné. [12, 13, 15] 

 

4. 4. 6. Vazba na albuminové mikrosféry 

Mikrosféry jsou rozpuštěny v pufru a tato suspenze je přenesena do 

plastových stříkaček, které mají na dně porézní disk. Po přidání léčiva se stříkačky 

nechají inkubovat, aby bylo dosaţeno rovnováhy mezi volným léčivem a léčivem 

vázaným na mikrosféry. Protlačením suspenze přes porézní disk získáme volnou 

frakci léčiva. Ve stříkačce zůstávají mikrosféry, které přes disk neprojdou. 

Výhody vazby na albuminové mikrosféry – finančně nenáročné. 

Nevýhody vazby na albuminové mikrosféry – nelze regulovat teplota, pouţití 

pouze pro vazebnost na albumin. [12, 13] 

  



20 
 

4. 5. RADIOFARMAKA 

Radiofarmaka jsou látky, do jejichţ molekuly byl zaveden radioaktivní atom a 

jsou určené pro diagnostické nebo terapeutické účely. Radiofarmakon je tedy 

přípravek, který má určité konstantní sloţení, definovanou radionuklidovou a 

radiochemickou čistotu a ustálené biologické chování či ustálenou biologickou 

účinnost.   

Radiofarmaka jsou na rozdíl od neradioaktivních léčiv vyuţívána mnohem vice 

k diagnostice neţ k terapii. Oborem, který je vyuţívá nejvíce, je nukleární medicína. 

Za pouţití vhodných detekčních aparatur a díky své selektivní biodistribuci nebo 

farmakokinetice umoţňují radiofarmaka sledovat a hodnotit některé funkční 

ukazatele (např. míru látkové přeměny), vyšetřovat normální nebo patologické funkce 

orgánů, diagnostikovat nádory, zobrazovat orgány, sledovat hladinu působků v 

odebraných tělních tekutinách, které je zaloţeno na radioimunoanalýze. 

Radiofarmaka určená pro terapii ovlivňují svým zářením patologicky změněné 

tkáně. Čím větší je afinita k danému místu, tím lepší je radioterapeutický efekt. 

Indikační rozmezí radiofarmak je limitováno jejich biodistribucí a tu ovlivňují 

hlavně fyzikálně – chemické vlastnosti a moţnosti cílené distribuce. Diagnostická či 

terapeutická účinnost je spojena především se selektivitou jejich systémového 

rozdělení v organismu. Tato selektivita pohybu farmak v organismu má svá 

odstupňování, od prostého rozdělení látky mezi vodnou a lipofilní fázi organismu přes 

zvláštnosti prostupu jednotlivými biologickými membránami, aţ po diferencované 

vazebné vztahy k jednotlivým působkům, metabolitům, buňkám nebo tkáním 

organismu. 

Radiofarmaka se nemocným podávají nejčastěji intravenózně a perorálně. 

Detekce záření se provádí pomocí scintilačních detektorů. [16] 

4. 6. PEPTIDY 

Peptidy jsou chemické sloučeniny organického původu, které vznikly spojením 

několika aminokyselin peptidickou vazbou. O peptidech mluvíme, jsou-li sloţené 
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z méně jak 100 aminokyselinových zbytků a mají niţší molekulovou hmotnost neţ 

10 000 Da. 

Peptidy jsou látky se širokým spektrem účinku, proto jsou ve velké míře 

pouţívány jak v humánní i veterinární medicíně, tak v základním nebo aplikovaném 

výzkumu v oblasti biochemie, farmakologie a imunologie. [1, 4] 

4. 7. RADIOAKTIVNĚ ZNAČENÉ PEPTIDY 

Radioaktivně značené peptidy jsou značeny takovými radionuklidy, které jsou 

schopny vytvořit s organickou molekulou dostatečně stabilní chemickou vazbu. Jejich 

nejdůleţitější vlastností je, ţe jsou odolné vůči enzymatickému rozkladu. Ke zvýšení 

jejich odolnosti je vyuţívá například acetylace N-konce, záměna AMK nebo 

cyklizace.  

Peptidy mohou být značeny buď přímo nebo pomocí chelatačních činidel. [1, 4] 

 

4. 7. 1. Gastrin 

Gastrin je peptid, který je přítomný v mozku a v GIT a má mnoho účinků. Je 

sloţený ze 17 aminokyselin. Ţaludeční gastriny jsou vylučovány v pylorických 

ţlázách a ve vratníkové části ţaludku. Vznikají zde ve dvou formách: „velký“ a „malý“ 

gastrin. Velký gastrin obsahuje 34 aminokyselin („G-34“), malý pouze 17 („G-17“), 

přičemţ platí, ţe malý gastrin je produkován ve vyšším mnoţství. Podporují sekreci 

kyseliny chlorovodíkové a pepsinogenu, dále ovšem také zvyšují sekreci 

pankreatické šťávy a podporují střevní a ţaludeční pohyblivost. Uvolňování gastrinu 

brzdí ţaludeční HCl a jiné gastrointestinální hormony. 

Všechny funkce jsou zprostředkovány dvěma druhy receptorů CCK-B/gastrin 

a CCK-A. Tyto receptory se nachází především v gastrointestinálním traktu, ale byly 

nalezeny i u některých typů nádorů. Hlavně receptory CCK-B/gastrin se objevují u 

nádorů dřeně štítné ţlázy, malobuněčného karcinomu plic, astrocytomu a u nádorů 

vaječníků. [17] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=G-34&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=G-17&action=edit&redlink=1
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Obrázek č. 3: Vzorec gastrinu 

4. 7. 2. Bombesin  

Bombesin je tetradekapeptid původně izolovaný z kůţe ţáby rodu Bombina 

bombina. Patří do rodiny peptidů, které mají strukturní podobnost na C-konci 

dekapeptidové části. Peptidy podobné bombesinu byly později objeveny i u savců. 

U člověka se peptidy podobné bombesinu nazývají gastrin uvolňující peptid (GRP), 

sloţený z 27 aminokyselin a dekapeptid neuromedin B. 

Tyto peptidy mají široké spektrum účinku v oblasti farmakologie - uvolňování 

hormonů ve střevech, stimulace uvolňování gastrinu, vylučování ţaludeční kyseliny, 

pankreatickou sekreci, kontrakci hladké svaloviny, vzniku hypoglykémie a další. 

Předpokládá se, ţe GRP je růstovým faktorem malobuňečného karcinomu plic a také 

podporuje růst nádorových buněk u nádorů prostaty, ţaludku a neuroblastomu. [17] 

 

 

Obrázek č. 4 : Vzorec bombesinu 
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4. 7. 3. Somatostatin 

Somatostatin je cyklický peptid, sloţený ze 14 aminokyselin, poprvé izolovaný 

z ovčího hypotalamu. Vzniká v D-buňkách Langerhansových ostrůvků slinivky břišní 

z pre-pro-somatinu (116 aminokyselin), ze kterého vzniká pro-somatin (28 

aminokyselin) a pak vlastní somatostatin. Je nejrozšířenějším hormonem 

produkovaných hypotalamem. Vyskytuje se v CNS, ve slinivce, v ţaludku a ve 

sřevech. 

Hlavní funkcí somatostatinu je inhibice sekrece inzulinu a glukagonu přímo 

v Langerhansových ostrůvcích. Také se podílí na inhibici  uvolňování ţaludečních a 

střevních hormonů jako jsou gastrin, cholecystokinin, sekretin, motilin, vazoaktivní 

intestinální peptid, ţaludeční inhibiční polypeptid a enteroglukagon. Právě díky 

všeobecnému inhibičnímu účinku na vylučování hormonů mnoha ţláz byl zvaţován 

jeho přínos a vyuţití v léčbě nadprodukce hormonů způsobených hyperfunkcí ţláz 

nebo endokrinně aktivními nádory. 

Receptory pro somatostatin se vyskytují na povrchu mnoha buněk včetně 

nádorových, např. u nádorů GIT, u malobuněčného karcinomu plic, meningiomu 

nebo karcinomu štítné ţlázy. V dnešní době máme popsáno 5 různých typů 

somatostatinových receptorů SSTR 1 – SSTR 5. [17, 18, 19, 20, 21] 

 

Obrázek č. 5: Vzorec somatostatinu 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cholecystokinin
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4. 7. 4. Neurotensin  

Neurotensin je peptid sloţený z 13 aminokyselin a nachází se v mozku, v GIT, 

a také reguluje funkci buněk ve slinivce a tračníku. Jako mnoho dalších regulatorních 

peptidů funguje v CNS jako neurotransmiter a neuromodulátor a na periferii jako 

hormon. Reguluje funkce luteinizačního hormonu a prolaktinu a má významný vliv na 

dopaminergní systém. Podnětem pro jeho tvorbu a uvolňování je hlavně přítomnost 

tuku v ileu. Tlumí ţaludeční sekreci a vyprazdňování ţaludku. Má také 

vazokonstrikční účinky. Poprvé byl izolován z extraktu hovězího hypotalamu. 

Nejvíce receptorů pro neurotensin bylo objeveno u adenokarcinomů štítné 

ţlázy. Syntézou byly získány NT analogy značené 123I nebo 111In za pomoci DTPA. 

[17] 

 

   

Obrázek č. 6: Vzorec neurotensinu 

 

4. 7. 5. Alfa melanocyty stimulující hormon 

Alfa melanocyty stimulující hormon je peptid, sloţený ze 13 aminokyselin, 

odvozený od propiomelanokortinu. Svou funkci uplatňuje převáţně v mozku, 

v periferních ţlázách, ale také se nachází v kůţi obratlovců, kde ovlivňuje tvorbu 

pigmentu v melanocytech. Podílí se tedy i na regulaci růstu a funkce buněk 

melanomů. 
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Pro melanokortin bylo popsáno 5 druhů receptorů (MC-R) 1-5, ale jen MC-R 1 

je důleţitý v kontrole melanomů. Přítomnost MSH receptorů s vysokou afinitou 

k lidským melanomům bylo potvrzeno s MSH ligandy značenými 125I. Analogy pro 

pouţití in vivo jsou spojené pomocí chalátů DTPA nebo DOTA většinou indiem nebo 

jódem. [17] 

4. 7. 6. Vasoaktivní intestinální peptid 

VIP je lineární peptid sloţený z 28 aminokyselin. Má široké spektrum funkcí 

v rozdílných typech buněk. Ve vyšších koncentracích se nachází v lidských plicích. 

Původně byl tento peptid charakterizován jako vasodilatační substance s účinkem 

právě na plicní krevní tlak. Podílí se také na stimulaci sekrece celé řady hormonů. 

Dále je povaţován za hlavního regulátora sekrece vody a elektrolytů ve střevě a 

u pacientů, kteří trpí nádory produkující VIP, způsobuje průjem. 

Všechny jeho účinky jsou zprostředkovány vazbou na specifické receptory. 

Nejvíce jich bylo lokalizováno pomocí ligandu 125I-Tyr10 – VIP na adenokarcinomech 

a karcinomech squamózních buněk. Receptory pro tento peptid byly také nalezeny u 

všech nádorů prsu a jejich metastází, u karcinomů prostaty, močového měchýře, 

dělohy, tračníku a jícnu. VIP je tímto nadřazen somatostatinu. Dále většina nádorů 

vaječníků, slinivky, glioblastomů, neuroendokrinní nádory jako feochromocytom, 

neuroblastom a adenom hypofýzy vykazují větší mnoţství receptorů pro VIP. Tento 

peptid má veliké vyuţití jak v diagnostice, tak v terapii. [17] 

4. 7. 7. Substance P  

Substance P je undekapeptid, patřící do rodiny chemicky příbuzných peptidů 

tachykininů, které jsou charakterizovány C-koncem aminokyselin. Je široce rozšířen 

v centrálním a periferním nervovém systému, kde funguje jako neurotransmiter a 

neuromodulátor. V systému cévním plní funkci vazodilatační. Existují také důkazy, ţe 

SP se podílí na přenosu bolestivých podnětů a s nimi spojenou odpovědí. 

Receptory byly nalezeny především na karcinomech gliových buněk, dřeně 

štítné ţlázy a nádorech prsou. Velký výskyt SP receptorů na glioblastomech nám 

pomáhá v radioterapii tohoto nádoru s velmi špatnou prognózou. Jediným 

syntetizovaným radioligandem je 111In-DTPA-Arg1 – SP. Jeho nevýhodou je rychlé 

enzymatické odbourání. Poločas rozpadu je pouze 3 minuty. [17] 
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4. 8. RADIONUKLIDY POUŢÍVANÉ V PRAXI 

4. 8. 1. Druhy radioaktivního záření 

Záření alfa 

Radioaktivní přeměna alfa představuje přeměnu izotopu těţkého prvku 

doprovázenou emisí částice alfa a uvolněním energie odpovídající hmotnostnímu 

úbytku v systému. Toto záření je monoenergetické a jeho dosah v hmotě je velmi 

malý. Vzhledem k tomuto malému dosahu se jedná o nejslabší druh jaderného 

záření. Odstínit se nechá pouhým listem papíru. 

Záření beta 

Beta záření jsou elektrony, které jsou vysílány radioaktivními jádry prvků při 

beta rozpadu. Pohybují se velmi rychle, nesou kladný nebo záporný elektrický náboj 

a jejich pohyb můţe být tedy ovlivňován elektrickým polem. Jejich pronikavost je 

větší neţ u alfa částic, pronikají materiály s nízkou hustotou nebo malou tloušťkou, 

k jejich zastavení postačí vrstva vzduchu silná 1 m nebo vrstva kovu o šířce 1 mm. 

Záření gama 

Gama záření  je vysoce energetické elektromagnetické záření vznikající 

při radioaktivních a jiných jaderných a subjaderných dějích. Je to druh ionizujícího 

záření, které má velmi vysokou pronikavost. Na pohlcení záření γ je třeba velké masy 

materiálu. Vhodnější jsou materiály s vyšším atomovým číslem a s vysokou hustotou. 

Čím energetičtější je záření, tím silnější stínění je zapotřebí. [16, 21, 22, 23] 

 

4. 8. 2. Radionuklidy používané v diagnostice 

99mTc 

 Technecium – 99m je povaţován za nejdůleţitější radionuklid v diagnostice. 

Díky dobré dostupnosti a velmi dobrým fyzikálním vlastnostem je techneciem 

značeno zhruba 80 % všech radiofarmak. Krátký poločas rozpadu nám umoţní 

vystavit pacienta potřebným dávkám bez poškození a zároveň nám zaručí dobrou 

kvalitu snímkování. 
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111In 

 Indium – 111 se přeměňuje elektronovým záchytem. Poločas rozpadu má 62,5 

hodin. Při záření gama dochází současně k emisi záření rentgenového a k emisi 

Augerových elektronů, které mohou poškodit DNA blízkých buněk. 

 

67Ga 

Gallium – 67 se přeměňuje pomocí elektronového záchytu, poločas rozpadu je 

78 hodin. Dochází u něho také k emisi Augerových elektronů. 

 

123I 

 Jód – 123 se vyuţívá především při metodách in vivo. Patří mezi zářiče gama 

a poločas rozpadu má 13 hodin. Samotný přípravek je obvykle ve formě perorálního 

roztoku (radioaktivní jodid) nebo jej lze vyuţít ke značení sloţitějších molekul. 

 

125I 

 Jód – 125 se vyuţívá při metodách in vitro. Přeměňuje se elektronový 

záchytem a poločas rozpadu má 60 dní. Také se vyrábí ve formě perorálního 

roztoku. 

 

4. 8. 3. Radionuklidy používané v terapii 

90Y 

Yttrium – 90 patří mezi částečné beta mínus zářiče. Dosah v tkání má pouze 

několik mm a poločas rozpadu 64 hodin. 
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131I 

 Jód – 131 je smíšený gama a beta zářič s poločasem rozpadu 8 dní. Vyuţívá 

se zejména pro radioterapii.  

 

177Lu 

 Lutecium – 177 je částečný beta i gama zářič. Poločas rozpadu je 160 hod. 

 

32P 

 Fosfor – 32 je čistý beta zářič s poločasem rozpadu 14,3 dne. 

 

68Ga 

 Galium – 68 patří mezi beta plus zářiče a jeho poločas rozpadu je 68 min. 

[17, 21, 24, 25, 26] 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1.  MATERIÁL 

 

5. 1. 1. Chemikálie 

 antikoagulační látka Heparin Léčiva, injekční roztok, Heparinum natricum 

5 000 IU v 1 ml injekčního roztoku 

 izotonický fosfátový pufr pH 7,4 (1,82 g KH2PO4 a 19,2 g Na2HPO4 . 12 H2O 

v 1000ml roztoku) 

 destilovaná voda 

 

5. 1. 2. Pomůcky 

 dialyzační kotouč 

 jehly 

 stříkačky 

 laboratorní sklo 

 pipety 

 lahvičky na měření 

 Eppendorfovy zkumavky 

 celofán 

 ultrafiltr Vectaspin Micro, Cellulose Triacetate, 12K MWCO 100 Units, Cat. No. 

6834 - 10001 

 

5. 1. 3. Biologický materiál 

Krevní plazmy byly získány centrifugací heparizované krve při 5 500 otáčkách po 

dobu 5 minut. 



30 
 

 lidská krev – heparizovaná krev získaná od zdravého dárce, ze ţíly na 

předloktí 

 hovězí krev – heparizovaná krev dodaná společnosí LabMediaServis s.r.o. 

 králičí krev – heparizovaná krev králíka plemene Český albín 

 potkaní krev – heparizovaná krev odebraná potkanovi kmene Wistar 

 

5. 1. 4. Přístroje 

 Gama counter, Wallac 1480 Wizard 3 

 Termostat TCH 100, Laboratorní přístroje Praha 

 Centrifuga U-32R, Biotech 

 Zařízení pro otáčení kotouče při rovnováţné dialýze 

 

5. 1. 5. Radioaktivní materiál 

111In – DOTA – minigatrin 45 

Značení bylo provedeno přidáním 36 µl roztoku peptidu DOTA – minigastrinu 

(dodaného firmou piCHEM Forschungs- u. Entwicklungs- GmbH., Graz) k 60 µl 

0,04M acetátovému pufru o pH 5. A následným přidáním 2 µl roztoku 111In-

InCl3 v 0.05M HCl (dodavatel PerkinElmer, USA), A cca 90 MBq. Roztok byl 

promíchán a 30 minut zahříván při 92°C. Kontrola kvality byla provedena pomocí 

HPLC. 

 

177Lu – DOTA - [Pro1, Tyr4] bombesin (1 – 14) (= 177Lu – DOTA – bombesin) 

Značení bylo provedeno přidáním 30µl 0,04 M acetátového pufru o pH 5 do 2µl 

peptidu DOTA - [Pro1, Tyr4] bombesin (1 – 14), (dodaného firmou ABX, advanced 

biochemical compounds ) a přidáním 0,3 ml 177Lu. Roztok byl promíchán a zahříváni 

na 92,5 °C a poté se nechal 15 minut odstát. Na závěr bylo přidáno 100µl 

fyziologického roztoku. Kontrola kvality byla provedena pomocí HPLC.  

 



31 
 

5. 2. METODIKA 

5. 2. 1. Postup při stanovení vazebnosti metodou rovnovážné dialýzy 

Nejdříve jsme připravili jednotlivé vzorky pufru a plazmy. Fosfátový izotonický 

pufr o pH 7,4 byl připraven ze dvou dílů dihydrogenfosforečnanu draselného a osmi 

dílů dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu draselného. K 10 ml tohoto pufru jsme 

přidali 100 µl radioaktivně značeného peptidu o koncentraci 1 µg/ml. Výsledná 

koncentrace peptidu ve vzorcích pro stanovení vazebnosti byla 10 ng/ml. Roztok 

jsme důkladně promíchali. 

Ke stanovení rovnováhy jsme pouţili metodu rovnováţné dialýzy. Dialyzační 

aparát se skládá ze dvou plastových kotoučů, které jsou k sobě připevněny pomocí 

osmi šroubů. Kotouč má osm kruhovitých otvorů, ke kaţdému z nich vede z obvodu 

úzký kanálek. Po přiloţení těchto dvou plastových kotoučů musí protilehlé otvory 

vytvořit dialyzační komůrku. Předtím, neţ je spojíme, vloţíme mezi ně celofán, který 

má funkci semipermeabilní membrány. Ta je propustná pouze pro nízkomolekulární 

látky. Celý sestavený dialyzační kotouč se pomocí středového otvoru můţe upevnit 

na otočnou hřídel.  

Při stanovení mezidruhové vazebnosti receptorově specifických peptidů jsme 

pro kaţdý ţivočišný druh pouţili 4 dialyzační komůrky. Pomocí 1ml injekční stříkačky 

a jehly jsme postupně naplnili všechny komůrky z jedné strany 0,5 ml plazmy a 

z druhé strany 0,5 ml radioaktivně značeným pufrem. Pro kaţdou komůrku byla vţdy 

pouţita čistá jehla. Bylo třeba dbát velké opatrnosti, abychom jehlou nepropíchli 

membránu uprostřed komůrky. Všechny kanálky jsme uzavřeli gumovým špuntem, 

aby plazma ani pufr nemohli odtékat pryč. Stejně jsme postupovali u všech typů 

plazmy. Celý naplněný kotouč jsme pak umístili na otáčivou hřídel a na 20 hodin dali 

inkubovat při teplotě 37°C. Po 20 hodinách jsme postupně odebrali vzorky ve 

stejném pořadí, jako jsme je do komůrky umisťovali. Opět pomocí injekčních 

stříkaček jsme vzorek plazmy a poté vzorek pufru dali nejdříve do Eppendorfových 

zkumavek. Na měření jsme pak odebrali pouze 100µl tekutiny do plastové měřící 

lahvičky a uzavřeli ji uzávěrem. Následně jsme změřili všechny vzorky na Gama 

counteru. Pro kontrolu a případné zamoření Gama counteru jsme do jedné měřící 

lahvičky odpipetovali 100µl destilované vody. 
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5. 2. 2. Postup při stanovení vazebnosti metodou ultrafiltrace 

 Nejdříve jsme si připravili vzorky tak, ţe jsme do 1ml plazmy přidali vţdy 10 µl 

radioaktivně značeného peptidu.  

Membránové ultrafiltry jsou malé plastové zkumavky, které se skládají ze dvou 

částí, oddělených speciálním filtrem o dané velikosti. Do vrchní části jsme 

odpipetovali 0,4 ml vzorku (vţdy dva ultrafiltry pro jeden ţivočišný druh). Ultrafiltry 

jsme nechali centrifugovat po dobu 5 minut. Ze vzniklého ultrafiltrátu jsme poté 

odpipetovali dvakrát 20 µl do měřících lahviček a na Gama counteru jsme změřili 

aktivitu jak v ultrafiltrátu, tak celkovou aktivitu v plazmě.  

 

5. 2. 3. Zpracování naměřených hodnot 

Na Gama counteru jsme zjistili aktivitu jednotlivých vzorků a pro vypočtení volné 

frakce jsme pouţili vztah: 

 Rovnováţná dialýza 

   
            

              
 

 Ultrafiltrace  

 

   
                    

              
 

 

Volná frakce peptidu v procentech byla vypočtena ze vzorce: 

                

Vázaná frakce v procentech byla vypočtena ze vzorce: 
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Ze všech měření u jednotlivého ţivočišného druhu jsme vypočítali aritmetický průměr 

a směrodatnou odchylku podle vzorců: 

               

  ̅   
 

 
∑  

 

 

 

 ̅ aritmetický průměr 

n počet měření 

   výsledky jednotlivých měření 

 

  ̅    √
∑       ̅    

 

     
 

  ̅  směrodatná odchylka aritmetického průměru 
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6. VÝSLEDKY 

 

 

6. 1. MEZIDRUHOVÉ SROVNÁNÍ VAZEBNOSTI  

6. 1. 1. Metoda rovnovážné dialýzy 

 Pro stanovení vazebnosti 111In – DOTA - minigastrinu 45  a 177Lu – DOTA - 

bombesinu na plazmatické bílkoviny metodou rovnováţné dialýzy při 37°C jsme 

pouţili plazmu lidskou, hovězí, králičí a potkaní. Vzorky jsme inkubovali po dobu 20 

hodin. 

 V tabulkách č. 1 a 3 jsou znázorněny hodnoty aktivity naměřené na Gama 

counteru s následným výpočtem vazebnosti – aktivita pufru/aktivita plazmy. 

 V tabulkách č. 2 a 4 jsou procentuelní hodnoty volné frakce jednotlivých 

měření u kaţdého ţivočišného druhu, průměr těchto hodnot a směrodatná odchylka. 

 V grafech č. 1 a 2 jsou graficky znázorněny hodnoty všech měření. 
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111In – DOTA - minigastrin 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Rovnováţná dialýza – naměřené hodnoty aktivity 
111

In – DOTA – minigastrinu 45 

 

VOLNÁ FRAKCE V % potkan Králík hovězí člověk 

1.měření 63,06 67,66 75,57 86,89 

2.měření 65,62 83,61 95,41 78,54 

3.měření 72,30 80,30 79,02 80,57 

4.měření 79,81 81,68 85,49 67,84 

průměr 70,20 78,31 83,87 78,46 

směrodatná odchylka 7,50 7,23 8,72 7,92 

 

Tabulka č. 2: Mezidruhové srovnání vazebnosti 
111

In – DOTA – minigastrinu 45 

 

 

ROVNOVÁŽNÁ DIALÝZA     

- vazebnost  111In -DOTA -  minigastrinu 45    

Hodnoty naměřené aktivity     

    
aktivita pufru 

CPM 
aktivita plazmy 

CPM 

 aktivita 
pufru/aktivita 

plazmy 

potkan 1.měření 20587,3 32649,0 0,6306 

  2.měření 21489,3 32749,2 0,6562 

  3.měření 22749,1 31466,3 0,7230 

  4.měření 24144,4 30252,5 0,7981 

          

králík 1.měření 25287,9 37377,0 0,6766 

  2.měření 27503,3 32895,9 0,8361 

  3.měření 27216,7 33895,6 0,8030 

  4.měření 25355,7 31042,4 0,8168 

          

hovězí 1.měření 24216,7 32044,7 0,7557 

  2.měření 21889,4 22942,4 0,9541 

  3.měření 17010,0 21527,4 0,7902 

  4.měření 22345,4 26136,6 0,8549 

          

člověk 1.měření 20292,5 23353,2 0,8689 

  2.měření 20980,2 26712,0 0,7854 

  3.měření 15846,3 19667,1 0,8057 

  4.měření 15861,8 23381,3 0,6784 
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Graf č. 1: Mezidruhové srovnání vazebnosti 111In – DOTA – minigastrinu 45 získané metodou 

rovnováţné dialýzy  
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177Lu – DOTA - bombesin  

ROVNOVÁŽNÁ DIALÝZA      

- vazebnost 177Lu – DOTA - bombesinu 

Hodnoty naměřené aktivity     

    
aktivita pufru 

CPM 
aktivita plazmy 

CPM 

aktivita 
pufru/aktivita 

plazmy 

potkan 1.měření 5707,8 6298,6 0,9062 

  2.měření 6012,2 6343,6 0,9478 

  3.měření 5821,9 6549,9 0,8889 

  4.měření 6238,5 6476,8 0,9632 

          

králík 1.měření 5370,4 5709,8 0,9406 

  2.měření 5312,3 6022,2 0,8821 

  3.měření 5381,4 6107,3 0,8811 

  4.měření 5375,4 6135,3 0,8761 

          

hovězí 1.měření 3001,6 3641,4 0,8243 

  2.měření 2977,1 3357,4 0,8867 

  3.měření 2878,0 3341,4 0,8613 

  4.měření 2966,1 3357,4 0,8835 

          

člověk 1.měření 4907,8 5069,0 0,9682 

  2.měření 4830,7 4847,8 0,9965 

  3.měření 4205,1 4535,4 0,9272 

  4.měření 4214,1 4400,3 0,9577 

Tabulka č. 3: Rovnováţná dialýza – naměřené hodnoty aktivity 
177

Lu – DOTA - bombesinu  

 

VOLNÁ FRAKCE V % potkan králík hovězí člověk 

1.měření 90,62 94,06 82,43 96,82 

2.měření 94,78 88,21 88,67 99,65 

3.měření 88,89 88,11 86,13 92,72 

4.měření 96,32 87,61 88,35 95,77 

průměr 92,65 89,50 86,39 96,24 

směrodatná odchylka 3,01 3,05 2,87 2,86 

Tabulka č. 4: Mezidruhové srovnání vazebnosti 
177

Lu – DOTA - bombesinu  
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Graf č. 2: Mezidruhové srovnání vazebnosti  
177

Lu – DOTA - bombesinu získané metodou rovnováţné 

dialýzy  

92,65 89,50 86,39 
96,24 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

potkan  králík  hovězí  člověk

vo
ln

á
 f

ra
kc

e 
v 

%
 

druh plazmy 

Mezidruhové srovnání vazebnosti 177Lu – DOTA - 
bombesinu - rovnovážná dialýza 

měření 1

měření 2

měření 3

měření 4

průměr



39 
 

6. 1. 2. Metoda ultrafiltrace 

Pro stanovení vazebnosti 111In – minigastrinu 45 a 177Lu – DOTA - bombesinu 

na plazmatické bílkoviny metodou ultrafiltrace jsme pouţili plazmu lidskou, hovězí, 

králičí a potkaní. Vzorky jsme umístili do ultrafiltrů a nechali centrifugovat po dobu 5 

minut.  

V tabulkách č. 5 a 8 jsou znázorněny hodnoty aktivity naměřené na Gama 

counteru s následným výpočtem vazebnosti – aktivita ultrafiltrátu/aktivita plazmy. 

 V tabulkách č. 6 a 7 jsou procentuelní hodnoty volné frakce jednotlivých 

měření u kaţdého ţivočišného druhu, průměr těchto hodnot a směrodatná odchylka. 

 V grafech č. 3 a 4 jsou graficky znázorněny hodnoty všech měření. 

111In – DOTA - minigastrin 45 

ULTRAFILTRACE       

- vazebnost 111In -DOTA -  minigastrinu 45    

Hodnoty naměřené aktivity     

    

aktivita 
ultrafiltrátu     

CPM 
aktivita plazmy 

CPM 

aktivita 
ultrafiltrátu/ 

aktivita plazmy 

potkan 1.měření 6088,9 20723,3 0,2938 

  2.měření 6412,1 21000,4 0,3053 

  3.měření 6262,3 20673,6 0,3029 

  4.měření 6737,7 23875,4 0,2822 

          

králík 1.měření 6214,5 21756,2 0,2856 

  2.měření 6486,6 22756,4 0,2850 

  3.měření 4716,9 22532,0 0,2093 

  4.měření 4577,1 22823,9 0,2005 

          

hovězí 1.měření 5059,7 17376,1 0,2912 

  2.měření 5499,9 17266,2 0,3185 

  3.měření 5151,2 16882,7 0,3051 

  4.měření 5152,9 19382,5 0,2659 

          

člověk 1.měření 5028,6 21269,0 0,2364 

  2.měření 4842,9 21830,0 0,2218 

  3.měření 3876,9 22748,6 0,1704 

  4.měření 4547,6 22238,4 0,2045 

Tabulka č. 5: Ultrafiltrace – naměřené hodnoty aktivity 
111

In – DOTA – minigastrinu 45 
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VOLNÁ FRAKCE V % potkan králík hovězí člověk 

1.měření 29,38 28,56 29,12 23,64 

2.měření 30,53 28,50 31,85 22,18 

3.měření 30,29 20,93 30,51 17,04 

4.měření 28,22 20,05 26,59 20,45 

průměr 29,61 24,51 29,52 20,83 

směrodatná odchylka 1,05 4,66 2,25 2,84 

Tabulka č. 6: Mezidruhové srovnání vazebnosti 
111

In – DOTA – minigastrinu 45 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Mezidruhové srovnání vazebnosti  
111

In – DOTA – minigastrinu 45 získané metodou 

ultrafiltrace 
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177Lu – DOTA - bombesin  

ULTRAFILTRACE       

- vazebnost 177Lu – DOTA - bombesinu  

Hodnoty naměřené aktivity     

    

aktivita 
ultrafiltrátu     

CPM 
aktivita plazmy 

CPM 

aktivita 
ultrafiltrátu/ 

aktivita plazmy 

potkan 1.měření 2543,6 6692,1 0,3801 

  2.měření 2590,6 6190,4 0,4185 

  3.měření 2675,9 6827,3 0,3919 

  4.měření 3093,2 6827,3 0,4531 

          

králík 1.měření 2419,7 7598,6 0,3184 

  2.měření 2747,9 8701,6 0,3158 

  3.měření 2402,8 8183,6 0,2936 

  4.měření 2781,0 8183,6 0,3398 

          

hovězí 1.měření 2456,8 8207,6 0,2993 

  2.měření 2623,9 7514,4 0,3492 

  3.měření 2523,8 6940,3 0,3636 

  4.měření 2927,1 7940,3 0,3686 

          

člověk 1.měření 1685,4 6098,3 0,2764 

  2.měření 1622,4 6234,2 0,2602 

  3.měření 1339,3 5820,9 0,2301 

  4.měření 1824,4 5907,8 0,3088 

Tabulka č. 7: Ultrafiltrace – naměřené hodnoty aktivity 
177

Lu – DOTA - bombesinu 

 

VOLNÁ FRAKCE V % potkan králík hovězí člověk 

1.měření 38,01 31,84 29,93 27,64 

2.měření 41,85 31,58 34,92 26,02 

3.měření 39,19 29,36 36,36 23,01 

4.měření 45,31 33,98 36,86 30,88 

průměr 41,09 31,69 34,52 26,89 

směrodatná odchylka 3,24 1,89 3,17 3,28 

Tabulka č. 8: Mezidruhové srovnání vazebnosti 
177

Lu – DOTA - bombesinu 
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Graf č. 4: Mezidruhové srovnání vazebnosti  
177

Lu – DOTA - bombesinu získané metodou ultrafiltrace 
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7. DISKUSE 

Vazebnost léčiv na plazmatické bílkoviny je jedním z parametrů, které mohou 

významně ovlivnit jejich farmakokinetiku, a tím i jejich chování v organismu. Přes 

biologické membrány můţe pronikat pouze ta část léčiva, která je v nevázané formě 

(není vázána na plazmatické bílkoviny). 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat vazebnost dvou radioaktivně 

značených peptidů  - 111In – DOTA – minigastrin a 177Lu – DOTA – bombesin -  

na plazmatické bílkoviny z hlediska mezidruhového srovnání (potkan, králík, hovězí, 

člověk). Pro zjištění vazebnosti byly pouţity 2 metody – rovnováţná dialýza při 37°C 

a ultrafiltrace. 

Rovnováţná dialýza je široce vyuţívaná metoda pro stanovení interakce 

léčiva s plazmatickými bílkovinami. Nevýhodou této metody je dlouhá doba 

provedení, moţnost částečného rozkladu studovaného peptidu a také, ţe 

radioaktivní atom nemusí být vázán na původní strukturu. 

Ultrafiltrace je oproti dialýze velice rychlá metoda, která nám při výběru 

vhodných ultrafiltrů dokáţe poskytnout výborné výsledky vazebnosti léčiva 

na plazmatické bílkoviny. Výsledky mohou být ovlivněny sorpcí studovaného peptidu 

na membráně ultrafiltru. To znamená, ţe stanovená koncentrace peptidu 

v ultrafiltrátu je niţší, neţ skutečná hodnota volné frakce. Velikost sorpce 

na membráně závisí na koncentraci studovaného peptidu, ale i na přítomnosti 

bílkovin případně dalších látek ve vzorku před provedením ultrafiltrace. 

Při stanovení vazebnosti 111In – DOTA – minigastrinu metodou rovnováţné 

dialýzy nám volná frakce rostla v pořadí potkan (70,2%)   králík (78,31%)   člověk 

(78,46%)   hovězí (83,87%). Při vyuţití metody ultrafiltrace volná frakce rostla 

v pořadí člověk (20,83%)   králík (24,51%)   hovězí (29,52%)   potkan (29,61%). 

Při stanovení vazebnosti 177Lu – DOTA – bombesinu metodou rovnováţné 

dialýzy nám volná frakce rostla v pořadí hovězí (86,39%)   králík (89,56%)   potkan 
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(92,65%)   člověk (96,24%). Při vyuţití metody ultrafiltrace volná frakce rostla 

v pořadí člověk (26,89%)   králík (31,69%)   hovězí (34,52%)   potkan (41,09%). 

Plazmatická vazebnost tedy v těchto pořadích klesala. 

 Vazebnost u všech druhů byla niţší u 177Lu – DOTA – bombesinu v porovnání 

s vazebností u 111In – DOTA – minigastrinu. 

Při porovnání výsledků získaných metodou rovnováţné dialýzy a ultrafiltrace 

je nutné konstatovat, ţe hodnoty plazmatické vazebnosti získané těmito metodami se 

významně liší. K vysvětlení těchto rozdílů je moţné uvaţovat o několika důvodech: 

1. Rozdílná teplota při stanovení vazebnosti: rovnováţná dialýza byla 

prováděna za pokud moţno fyziologických podmínek, tedy při teplotě 37°C. 

Naproti tomu ultrafiltrace byla z technických důvodů prováděna při laboratorní 

teplotě (20 – 23°C). 

2. Odlišná doba potřebná pro stanovení vazebnosti: rovnováţná dialýza 

byla prováděna po dobu 20 hodin, doba stanovení vazebnosti ultrafiltrací byla 

(od přidání studovaného peptidu k plazmě do ukončení ultrafiltrace) 10 – 20 

min. Vzhledem k omezené stabilitě studovaných peptidů mohlo při stanovení 

vazebnosti rovnováţnou dialýzou dojít k rozkladu významného podílu peptidu 

na produkty s niţší vazebností, neţ odpovídá parentní látce a tím i k niţším 

hodnotám vázané frakce při porovnání s výsledky získanými ultrafiltrací. 

3. Vazebnost na membránu/ultrafiltr: Zatímco u rovnováţné dialýzy 

případná vazba studované látky na pouţitou semipermeabilní membránu 

neovlivňuje rovnováţný stav (koncentrace volné formy je na obou stranách 

membrány stejná bez ohledu na podíl látky vázané na membránu), můţe 

vazebnost studované látky na ultrafiltr při ultrafiltraci výrazně sniţovat 

koncentraci látky v ultrafiltrátu a tím falešně zvyšovat frakci vázaného léčiva 

v plazmě. 

Z výsledků vyplývá, ţe hodnota plazmatické vazebnosti můţe být ovlivněna 

různými faktory (pouţitá metoda stanovení, teplota, doba provedení experimentu 

atd.) a ţe při interpretaci výsledků získaných pouze jednou metodou je třeba 

postupovat obezřetně. 
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Při celkovém zhodnocení dosaţených výsledků (i přes rozdílné hodnoty 

vazebnosti získané pouţitými metodami) lze konstatovat, ţe vazebnost studovaných 

peptidů na plazmatické bílkoviny nebude výrazně ovlivňovat jejich farmakokinetické 

chování. Vzhledem k tomu, ţe studované peptidy jsou vylučovány z organismu 

především ledvinami glomerulární filtrací, rozsah plazmatické vazebnosti můţe 

ovlivnit rychlost jejich vylučování z těla (danou jak glomerulární filtrační rychlostí, tak i 

frakcí volné látky v krvi). 
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8. SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ PRÁCE 

1. Studovali jsme vazebnost značených peptidů 177Lu – DOTA – bombesinu  a 

111In – DOTA – minigastrinu na plazmatické bílkoviny z hlediska 

mezidruhového srovnání a z hlediska srovnání metody rovnováţné dialýzy a 

ultrafiltrace. 

2. Plazmatická vazebnost u 111In – DOTA – minigastrinu metodou rovnováţné 

dialýzy rostla v pořadí hovězí   člověk   králík   potkan. Při vyuţití metody 

ultrafiltrace rostla vazebnost v pořadí potkan   hovězí   králík   člověk. 

3. Plazmatická vazebnost u 177Lu – DOTA – bombesinu metodou rovnováţné 

dialýzy rostla v pořadí člověk   potkan   králík   hovězí. Při vyuţití metody 

ultrafiltrace rostla vazebnost v pořadí potkan   hovězí   králík   člověk. 

4. Celkově vyšla vyšší vazebnost u 111In – DOTA – minigastrinu neţ u 177Lu – 

DOTA – bombesinu. 

5. Metodou ultrafiltrace byla naměřena u obou studovaných peptidů i všech 

ţivočišných druhů vyšší vazebnost, neţ metodou rovnováţné dialýzy. 

6. Výsledky ukazují, ţe stanovená hodnota plazmatické vazebnosti můţe být 

ovlivněna experimentálními podmínkami (doba stanovení, teplota, sorpce látky 

na membráně nebo ultrafiltru, její stabilita apod.) a ţe při interpretaci 

dosaţených výsledků je třeba brát tyto faktory v úvahu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AMK  aminokyselina 

CCK-A  cholecystokynin A 

CCK-B  cholecystokinin B 

CB  koncentrace vázaného léčiva 

CT  celková koncentrace léčiva 

CU  koncentrace volného léčiva 

CNS   centrální nervový systém 

DOTA   1,4,7,10 – tetraazocyklododekan-N,N´,N´´,N´´´-tetraoctová kyselina 

DTPA  diethylentriaminpentaoctová kyselina 

fb  vázaná frakce 

fu  volná frakce 

GIT   gastrointestinální trakt 

GRP  gastrin uvolňující peptid 

HDL  high-density lipoproteins 

IDL  intermediate-density lipoproteins 

Ka  rovnováţná konstanta 

Kd  disociační konstanta 

LDL  low-density lipoproteins 

MC-R  receptor pro melanokortin 

MSH  melanocyty stimulující hormon 

NT  neurotensin 

SP  substance P 

SSTR  somatostatinové receptory 

VIP  vasoaktivní intestinální peptid 

VLDL   very low-density lipoproteins 
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