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Abstract:  In the thesis, we developed and studied a novel polymer delivery system for 

the DNA-intercalator bearing radioisotope iodine-125. Auger electrons emitting radioisotopes 

(such as iodine–125 or indium-111) are a potentially effective cancer treatment. Their use as 

an effective cancer therapy requires that they will be transported within close proximity of 

DNA, where they induce double-strand breaks leading to the cell death. This type of therapy 

may be even more beneficial when associated with drug delivery systems. The DNA 

intercalators proved to be effective carriers for the delivery of Auger electron emitters into 

DNA. Therefore, the new radioiodinated DNA-intercalating ellipticinium derivatives were 

synthesized and characterized. These compounds were linked to N-(2-hydroxypropyl) 

methacrylamide copolymer with narrow molecular weight distribution via acid-sensitive 

hydrazone linker. The structure of the linker plays a crucial role in the biological effectivity of 

the delivery system, so it was optimized to be stable at pH 7.4 (representing the pH of blood 

plasma), whereas in slightly acidic pH in endosomes after the cell internalization, the 

radioiodine-containing biologically active intercalator is rapidly released from its polymer 

carrier.  The intercalating ability of the active compound was determined by titration with a 

DNA solution while its fast cell nuclear internalization was proven by confocal microscopy. 

Because the hydrazone conjugates showed incompatibility with the standard radioiodination 

conditions, the intercalator was first radiolabeled by iododestannylation procedure, followed 

by the polymer conjugation. In vivo experiments on mice with 4T1 murine breast cancer 

resulted in a statistically significant increase in the survival time of mice treated with the 

polymer radioconjugate. The free radioiodinated intercalator was also shown to be effective, 

but in a less extent than the polymer conjugate. 

Keywords: Ellipticine, polymer conjugates, drug delivery systems, PHPMA, 

radiotherapy, Auger electrons, hydrazone bond, iodine-125 
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Abstrakt:  V rámci této disertační práci byl vyvinut a studován nový polymerní systém 

pro cílený transport a řízené uvolné uvolňování DNA-interkalátoru nesoucího radionuklid 

jód-125. Radioizotopy emitující Augerovy elektrony (např. jód-125 nebo indium-111) jsou 

studovány jako nový prostředek léčby onkologických onemocnění. Pro zajištění jejich 

protinádorové účinnosti musí být dopraveny do těsné blízkosti DNA, kde působí její 

dvouřetězcové zlomy vedoucí ke smrti buňky. Tento typ terapie může být vylepšen spojením 

s polymerními systémy pro cílený transport léčiv. DNA interkalátory se osvědčily jako 

efektivní cílení Augerových zářičů do DNA. Proto byly připraveny a charakterizovány nové 

radiojodované deriváty DNA-interkalátoru elipticinu. Tyto sloučeniny byly navázány na 

kopolymer N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu s úzkou distribucí molárních hmotností 

pomocí kysele štěpitelného hydrazonového můstku. Chemická struktura spojky hraje zásadní 

roli pro biologickou efektivitu systému, proto byla optimalizována pro maximální stabilitu při 

pH 7,4 (pH krevní plazmy), zatímco v mírně kyselém prostředí endozómu po internalizaci do 

buňky bude radiojodovaný biologicky aktivní interkalátor uvolněn velmi rychle ze svého 

polymerního nosiče. Interkalační schopnost aktivní jodované látky byla potvrzena titracemi 

roztokem DNA, zatímco její rychlá internalizace do buněčného jádra byla potvrzena 

konfokální mikroskopií. Protože polymerní konjugáty obsahující hydrazonovou vazbu se 

ukázaly nestabilní za podmínek standardních radiojodací, elipticinový interkalátor byl nejprve 

radioaktivně označen pomocí jododestannylace a následně navázán na polymerní nosič 

hydrazonovou vazbou. In vivo experimenty na myších s 4T1 prsním nádorem prokázaly 

významné prodloužení délky přežívání při léčbě polymerním radiokonjugátem ve srovnání 

s neléčenými kontrolami. Volný radiojodovaný interkalátor byl také účinný, avšak méně než 

polymerní systém. 

Klí čová slova: Elipticin, polymerní konjugáty, PHPMA radioterapie, Augerovy 

elektrony, hydrazonová vazba, jód-125. 
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1.	Summary	in	English	

1.1. INTRODUCTION  

Apart from the surgery and chemotherapy, therapy with radionuclides (radiotherapy) 

is one of the most efficient methods of cancer treatment.1 It is mainly based on the radiation 

damage of the tumor tissue with ionizing radiation while minimizing the radiation burden of 

healthy tissues. Radiotherapy can follow the surgical intervention (as adjuvant therapy) to 

prevent recurrence of cancer after primary tumor removal or can be used as main 

therapeutical strategy for late-stage tumors where the surgery would be too risky. 

Furthermore, there is a beneficial synergy of radio- and chemotherapy frequently exploited in 

combinatorial therapy.2  

Auger electrons are low-energy (E < 30keV) electrons emitted by radionuclides 

decaying by electron capture (EC).3 In EC, the proton in the nucleus captures one of the inner-

shell electrons, forming a neutron (“reversed β- process”). The formed inner-orbital vacancy 

can be filled with one of the higher-sphere electrons. The energy from this process can be 

either released as X-ray photons or can be transferred to some of the outer-shell electron 

resulting in their emission.4 These secondary electrons, so-called Auger electrons (AEs), have 

low energy and a very low tissue range (1 - 20 nm).5 They have enormous destructivity, but 

only within a small area. Therefore, to be biologically effective, they need to be internalized 

into the cell cytoplasm and preferentially to the cell nucleus, where they cause the DNA 

double strand breaks and thus the cell death.6 Their decay outside the cell or on its surface 

does not have any substantial biologic effect (unlike β- and α emitters) and there is no non-

specific radiation burden of the healthy tissues during the transport. Therefore, the AE 

emitters are extremely biologically effective when attached to molecules with high affinity to 

DNA, e.g., DNA intercalators7 or groove binders.8 Internal radioherapy with DNA-

intercalator targeted AE emitters, such as 125I and 111In, represent an appealing alternative to 

the therapy with β- and α emitters.9,10 Recently, the studies of AE emitters functionalized 

compounds gained more popularity due to the advances in nanomedicine and drug-delivery 

devices (DDDs).11  

The use of DDDs could dramatically reduce the drawbacks of particular 

therapeutics.12,13 These devices usually consist of the low molecular weight cytostatic 

connected, either covalently or non-covalently, to the biocompatible carrier, which assures 
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prolonged drug circulation half-life and preferably the enhanced accumulation of the drug in 

the tumor tissue with respect to the other parts of the body.14,15 The drug carrier, usually 

nanoparticle, like antibody,16 hormone,17 polymer,18 liposome,19 etc., should be completely 

non-toxic, biocompatible and non-immunogenic. After the controlled release of the drug, the 

carrier should be also easily eliminated from the body. 

The nanoparticles could be passively accumulated in the tumor tissue due to the EPR 

(“Enhanced Permeability and Retention”) effect first described by Maeda et al..20-22 To supply 

the fast growing tumor with blood, the tumor angiogenesis proceeds rapidly. This causes the 

improper structure of the tumor blood vessels. Their leaky architecture allows permeation of 

the nanoparticles to the tissue from the bloodstream (not possible in the healthy tissue). 

Furthermore, lymphatic drainage of the tumor is usually damaged or missing, preventing the 

nanoparticles from leaving the tumor. As a consequence, concentration of nanoparticles in 

tumor tissue may be up to one to two orders of magnitude higher compared to healthy 

tissues.20 The extent of accumulation usually rises gradually with the size of nanoparticles and 

the cut-off size of pores in tumor vessels is 200 nm - 1.2 µm.23 However, in the case of simple 

non-degradable polymer carriers, their size has to be below the renal threshold (ca. 30 kDa for 

poly(ethylene oxide)24 or 45 kDa for poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] (pHPMA) 

linear chains, respectively)25 so they can be eliminated by kidneys, avoiding unnecessary 

accumulation in the body resulting in, e.g., the liver toxicity.  

In more advanced delivery systems, development of efficient methods for the triggered 

release of the drug from the polymer is desirable. One of the most efficient methods is the use 

of pH-degradable linker between the polymer and drug. Whereas the pH in blood plasma or 

cytosol is ca 7.4, the pH in cancerous tissue drops to 6.5 - 7.226 depending on the type and size 

of the tumor, with inhomogeneous spatial distribution. After the cell internalization by 

endocytosis, the DDDs are exposed to even more acidic conditions inside late endosomes (pH 

5.0 - 6.0)27 or lysosomes (pH 4.0 - 5.0).28 This pH gradient could be very profitable for the 

triggering the drug release from the polymer by incorporating the acid-sensitive linker in 

between.29 One of the most versatile structures used for the creation of pH-sensitive linkers is 

hydrazone bond, showing sufficient stability at neutral pH and rapid degradation under acidic 

conditions.30 

In this thesis, we describe the first polymer system for controlled delivery and release 

of DNA-intercalator bearing AE emitter 125I containing stimuli-responsive covalent hydrazone 

linker between the polymer carrier and the intercalator. 
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1.2. AIMS OF THE THESIS  

The aim of this study is to synthesize and characterize conceptually new multistage-

targeted polymeric delivery system intended for solid tumor therapy with Auger electron 

emitter 125I. The structure of the system will be as follows: 

 

The polymer carrier will assure the passive accumulation of the whole system in the 

tumor tissue. After internalization into endosomes in cancer cells, the DNA-intercalator 

bearing Auger electrons emitting radionuclide 125I will be released in an active form (by pH -

triggered release) and the intercalator will bring the radionuclide into nuclear DNA, where the 

Auger electrons will cause double-strand DNA breaks and thus the cell apoptosis. 

Particular emphasis is put on the following partial tasks: 

1. Fine-tuning the intercalator-polymer hydrazone linker structure to optimize the pH-

dependent release profile for different intercalators (ellipticine or acridine derivatives, 

respectively). The release rate should be negligible at pH of in blood plasma (7.4) 

during transport to target tissue, but the intercalator should be released as fast as 

possible upon the drop of pH after cellular internalization (pH ca 5). 

2. Optimizing the strategy for the radioiodination of hydrazone linker-containing drug 

delivery systems. 

3. Radiolabeling strategy for the radioiodination of ellipticine intercalator with respect to 

the high specific radioactivity of the product as well as the synthesis of its polymer 

conjugate, followed by radiochemical and biological examination of both systems. 

  

Biocompatible polymer carrier  

pH-dependent degradable linker 

DNA-intercalator bearing 125I   
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1.3. RESULTS AND DISCUSSION 

1.3.1. Proof of principle (publication D1)  

In publication D1, the first generation polymer system for the tumor delivery of AE 

emitter bearing intercalator was developed and studied. This system comprised of AE emitter 
125I covalently bound to intercalator ellipticine; this radiopharmaceutical was linked by acid 

degradable hydrazone bond to the biocompatible N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide 

(HPMA) copolymer carrier. This system involves triple-targeting approach (Figure 1) 

minimizing the radiation burden of healthy tissues: (1) Passive accumulation of the polymer-

based system in tumor tissue due to the EPR effect; (2) pH-triggered release of intercalator-

bound Auger electron emitter in slightly acidic interstitial space in solid tumor tissue or in 

endosome after internalization; (3) Targeting the AE emitter 125I into DNA by intercalation of 

the ellipticine derivative on which it is bound. 

 

Figure 1.: Mechanism of the triple-targeting approach. 

First of all, an ellipticine analogue with stable natural iodine 127I was synthesized to 

determine the main physico-chemical characteristics of the iodinated ellipticine derivative, 

such as the in vitro drug intercalation, internalization, and the release rate of the drug from the 

conjugate, all of which are largely independent of the isotope of the iodine used. The ketone-

containing 9-iodoellipticinium derivative 1 was conjugated with hydrazide-containing HPMA 
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copolymer poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide-co-1-N-(6-hydrazino-6-oxohexyl)-2-

methacrylamide] (pHPMA-MAAcap hydrazide) forming conjugate (2). The system was 

stable in the buffer of pH 7.4 (no intercalator was released from the polymer after 24 h of 

incubation) while iodine-containing intercalator 1 is released upon decrease of pH (25 % 

intercalator released after 24 h incubation at pH 5.0). 

MeOH/AcOH
Br-

Br-

pHPMA-MAAcap hydrazide

2

1

 

Figure 2.: Synthesis of 9-iodoellipticine derivative 2.  

As a next step, the 125I-containing radioactive derivative was synthesized in analogy to 

the stable 127I-containing derivatives. Unfortunately, only the low specific radioactivity of the 

products was achieved, leading to only statistically insignificant differences between 

cytotoxicities of radiolabeled and non-radiolabeled analogs were obtained. 

As a result, several features of the first generation system have to be improved: 

- The structure of the hydrazone linker should be tuned-up so the drug release will be 

faster at acidic pH 5.0, while staying stable at neutral pH of blood plasma. 

- The HPMA copolymer carrier of lower polydispersity should be used, as this will 

provide more reliable results of system biodistribution. 

- The radioiodination procedure has to be optimized to achieve the high specific 

radioactivity of the bioactive products. 

 

1.3.2. Optimization of the polymer-intercalator hydrazone linker structure 

(publications D2 and D3) 

Because the release of the drug from the first generation conjugate was rather slow at 

acidic pH, the hydrazone linker structure was optimized. The aim was to achieve the fast 

release at pH 5.0, representing the pH in late endosomes, but the release at pH of blood 

plasma should be as slow as possible to prevent the drug cleavage during blood circulation 

before reaching the targeted tissue. As a cheap and relatively nontoxic alternative to 

ellipticine, yet exhibiting the same structural fragment, isoquinoline was used. Isoquinoline 
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was quaternized with plethora bromo- or tosyloxy ketones to produce oxo-alkyl 

isoquinolinium salts 3a-f. These were conjugated with hydrazide groups-containing HPMA 

copolymer (Mw = 24.5 kDa, Mw/Mn = 1.87) by acetic acid-catalyzed condensation, forming 

derivatives 4a-f (Figure 3). 

3a-f

4a-f

a

X                Y           Z-

a           -CH2-           -Me       Br

b           -CH2-           -Et        Br

c           -CH2-           -iPr        Br

d           -CH2-           -tBu       Br

e           -(CH2)2-       -Me        TsO-

f             -(CH2)3-       -Me        Br-  

Figure 3.: Syntheses and structures of the polymer conjugates. 

To assess the influence of steric hindrance on the acidic cleavage of hydrazone, the 

isoquinolinium conjugates containing methyl (4a), ethyl (4b), isopropyl (4c) and t-butyl (4d) 

groups adjacent to the ketone were synthesized, and their hydrolytic release profiles were 

determined. In the pH of blood plasma (pH 7.4), nearly no low molecular weight 

isoquinolinium model compounds were released. Sterical hindrance had a dramatic effect on 

the release rate at pH 5.0; the polymer conjugate of the methyl derivative 3a had the fastest 

release rate, and the polymer conjugate of t-butyl derivative 3d had the slowest release rate. 

This slow release rate could be ascribed to the steric hindrance of the transition state, which is 

most likely to have hybridization close to the sp2 state. The presence of a positive charge 

proximal to the original ketone substantially reduces its release rate. This decrease of release 

rate made the derivative with the closest charge (β-oxo-derivative 3a) the most stable 

derivative, whereas the conjugate with most remote charge (δ-oxo-derivative 3f) was the most 

labile conjugate, even at a pH of 7.4. This behavior could be explained by the electrostatic 

disinclination of hydrazones with proximate positive charges towards their protonation as the 

first step of the hydrolysis mechanism. 

Of all the linkers described above, the simplest 2-oxopropyl linker showed the best 

release profile for cancer applications (negligible at pH 7.4 and sufficiently fast in a slightly 

acidic milieu) and was thus chosen to connect ellipticine derivative to the hydrazide-

containing HPMA copolymer. 

In addition to the ellipticine-type intercalator polymer conjugates, polymer systems 

containing acridine intercalator were studied, as well (publication D3). The 3-(9-
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acridinylamino)-5-hydroxymethylaniline (AHMA) is potent DNA intercalator with strong 

chemotherapeutic potential. Because it contains free amino group, which can be acylated 

without losing biological properties, the series of AHMA derivatives functionalized with 

different oxo-acids were synthesized. These were conjugated to the hydrazide groups-

containing HPMA copolymer (Mw = 17.5 kDa, Mw/Mn = 1.87). However, part of the acridine 

drug was also bound in a non-cleavable manner as the product of a side reaction. The drug 

release experiments showed same patterns as above. A greater steric hindrance induces a 

slower release rate, with the α-oxo t-butyl-containing linker exhibiting the best release profile. 

Unfortunately, in this case the steric hindrance leads to the slow rate of the hydrazone 

formation and thus the major part of the acridine is bound via the hydrazone bond. Because of 

this, the system did not prove to be worth following for the delivery of radiolabeled drugs 

(there will be too many steps involving radioactive compounds). However, this linker 

optimization study will be useful in the design of pH-responsive delivery systems containing 

other amine-bearing drugs. 

1.3.3. Optimization of the radioiodination of hydrazone-containing conjugates 

(publication D4) 

The radiolabeling is usually performed as a final step in the reaction sequence. 

Therefore, the scopes of the direct radioiodination of hydrazone-containing polymer 

conjugates were studied. In our studies (depicted in publication D4), the most widely studied 

hydrazone conjugate, i.e. the HPMA copolymer hydrazone conjugate of cytostatic 

doxorubicin (DOX), was utilized. Unfortunately, the free hydrazides are readily oxidized by 

chloramine T, iodine monochloride or elemental iodine which in turn could compromise the 

radiochemical yields. Also, the DOX itself can be iodinated.31  

The first logical approach was to radioiodinate the tyrosine-containing polymer with 

already bound DOX to determine whether the radioiodination of the polymer occurred 

significantly faster than the aforementioned potential side-reactions. For this purpose, a 

copolymer conjugate of HPMA with hydrazone-bound DOX, containing 1 mol % of N-

methacroyl-L-tyrosinamide (MATA), was synthesized and subsequently radiolabeled with 
125ICl formed in situ by the oxidation of Na125I with either chloramine T or Iodogen®, 

respectively. However, the radiolabeling yields were very low; only 5 %, respectively 3 % of 

the initial radioactivity was bound to the polymer.  
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Therefore, we chose another approach. We found that when the hydrazide functional 

groups are protected with a t-butyloxycarbonyl (Boc) group, they can be iodinated directly via 

the chloramine T method. Therefore, we moved the radiolabeling step before the Boc 

deprotection and DOX conjugation steps. Thus, the tyrosine residues of the Boc-protected 

polymer were radioiodinated to result in a good radiochemical yield of the radioiodinated 

polymer (79 %, Mw = 24.4 kDa, Mw/Mn = 1.21) without any polymer crosslinking. After 

acidic Boc-deprotection and DOX binding, the polymer conjugate containing 8.7 wt. % of 

DOX (Mw = 26.9 kDa, Mw/Mn = 1.25) was obtained. The profile of in vitro DOX release from 

the conjugate at body temperature (37 °C) is very similar to that of other water-soluble DOX 

hydrazone conjugates reported elsewhere,32 ideal for the chemoradiotherapy of solid tumors, 

where the chemotherapeutic effect is synergistically supported by radiation if a higher dose of 

radionuclide such as, e.g., 131I is used. Furthermore, the use of a radiotracer at lower activities 

enables us to follow the fate of the polymer carrier in vivo. 

1.3.4. Synthesis and evaluation of the optimized system for the nuclear delivery 

(publication D5) 

Based on the abovementioned research, the optimized system for the tumor delivery of 
125I-bearing intercalator was developed. The stable iodine-containing 9-iodoellipticine was 

quaternized with the simplest 2-oxopropyl-p-toluenesulfonate linker to form the N-(2-

oxopropyl)-9-iodoellipticinium p-toluenesulfonate (5).  The drug-DNA intercalation constant 

of 5, as proved by direct titration with DNA, was determined to be Ki = 4.3 ± 0.32 x 106 M-1 

(bp), proving its effective DNA intercalation. Also, the ellipticinium 5 readily internalizes into 

the cell nuclei, as proven by confocal microscopy using Hoechst # 33342 as nuclear stain 

standard. The non-radioactive iodoellipticinium 5 was linked to the hydrazide group 

containing HPMA copolymer (Mw = 25.4 kDa, Mw/Mn = 1.21) to form the polymer conjugate 

6 (Mw = 26.8 kDa, Mw/Mn = 1.24). The hydrazide group containing HPMA copolymer 

precursor pHPMA-MAAcap hydrazide was synthesized by reversible addition and 

fragmentation (RAFT) copolymerization of N-(2-hydroxypropyl)methylacrylamide with 

N-Boc-protected N-(6-hydrazino-6-oxohexyl)-2-methylacrylamide using 

azobis(isobutyronitrile) as an initiator and 2-cyano-2-propyl benzodithioate as chain transfer 

agent, followed by deprotection.33 The release profile of drug 5 from the HPMA copolymer 6 

at 37 °C was determined (Figure 4). At pH 7.4 (mimicking the pH of the blood plasma), the 

linker was stable and almost no drug was released from the polymer (0.11% in 24 h). 
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However, at pH 5.0, rapid release of drug 5 was observed (47% of the drug was released 

within 24 h). The amount of released drug in the pH 5.0 buffer after 24 h is approximately 

twice as fast as in our first generation system and the conjugate remained intact at pH 7.4. 

Also, the confocal microscopy proved the fast cell internalization of conjugate 6. 
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Figure 4.: The release profiles of derivatives 5 (solid line) and [125I]-5  (dashed line) 

from their conjugates 6, [125I]-6 , in buffered media at 37 °C.  

 After observing satisfactory in vitro results using the non-radioactive system, the 

same system was developed using the Auger emitting radioisotope 125I in place of the 

naturally occurring non-radioactive isotope 127I. As the iodination of hydrazone conjugates 

could be problematic, the radioactive intercalator was synthesized first, followed by its 

conjugation to polymer. Therefore, trimethylstannyl group-containing precursor was 

radioiodinated with 125I2, to give [125I]-5 (Figure 5).  The specific radioactivity was 

determined to be 63.2 GBq/mg, which is four orders of magnitude higher than in our first 

generation system. Then, the [125I]-5  was attached to the hydrazide-containing HPMA 

copolymer yielding conjugate [125I]-6 . As expected, the pH-responsive release profile of the 

radiolabeled drug from its conjugate (negligible release in pH 7.4 buffer, 44% release within 

24 h in pH 5.0 buffer) did not substantially differ from the release profile of its non-

radioactive analogue 6. 

In the in vivo experiment, the mean survival time of Balb/C mice inoculated with 4T1 

mammary carcinoma is prolonged after the therapy with 2 MBq of [125I]-5 (36.0 ± 9.9 days) 

compared to the untreated controls (27.1 ±6.1 days). The therapeutic effect is even more 

pronounced when the ellipticinium is bound to a polymer carrier, as in the conjugate [125I]-6  

(mean survival time 45.5 ±11.5 days after therapy with 2 MBq of conjugate). 
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ba

[125I]-6[125I]-5

TsO-
TsO-

 

Figure 5: Synthesis of polymer-bound 9-iodoellipticine conjugate [125I]-6 . Reagents 

and conditions: (a) Na125I, H2O2, acetic acid, RT, 15 min; (b) pHPMA-MAAcap hydrazide, 

9:1 MeOH/acetic acid.  

1.4. CONCLUSIONS 

1. We have successfully developed a therapeutically active drug composed of DNA-

intercalator ellipticine and Auger electron emitter 125I. This system readily penetrates 

to the cell nuclei, as proven by confocal microscope, and intercalates into the DNA, as 

proven by DNA-titration studies. The high specific radioactivity of the drug 

(63.2 GBq/mg) was achieved by the radioiododestannylation method. 

2. This drug was attached to the optimized biocompatible pHPMA carrier for its 

prolonged blood circulation, enhanced tumor accumulation and diminished immunity 

response. The structure of the drug-polymer hydrazone linker was optimized for the 

maximal drug release in the acidic tumor environment while staying intact at neutral 

pH during blood transport. This structure optimization is useful for the synthesis of 

other pH-responsive drug delivery systems. 

3. Therapy with the abovementioned polymer conjugate substantially prolongs life of 

4T1 mammary carcinoma bearing mice, with respect to its low-molecular weight 

analogue. 

4. Polymer conjugates containing traces of free hydrazide groups are not suitable for the 

conventional radioiodination. Therefore, a new protocol was developed. The polymers 

with protected hydrazides were successfully iodinated, followed by the deprotection 

and drug (doxorubicin) binding. 

5. The system is promising for the future studies 
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2.	Autoreferát	v	českém	jazyce	

2.1. ÚVOD 

Vedle chirurgie a chemoterapie je radioterapie jedním z nejúčinnějších způsobů léčby 

rakoviny.1 Je založena zejména na radiačním poškození nádorové tkáně ionizujícím zářením 

při minimalizaci radiační zátěže zdravých tkání. Radioterapie může být aplikována po 

chirurgickém zákroku (jako adjuvantní terapie), aby se zabránilo recidivě rakoviny po 

odstranění primárního nádoru, popřípadě může být použita jako hlavní terapeutické strategie v 

pozdní fázi nádorů, kde se operace jeví jako příliš riskantní. Synergického efektu radio- a 

chemoterapie se využívá v kombinační terapii nádorů.2 

Augerovy elektrony jsou nízkoenergetické (E <30keV) elektrony emitované radionuklidy 

rozpadající se elektronovým záchytem.3 Při něm dochází k záchytu elektronu z K slupky 

jádrem za současné přeměny protonu na neutron a neutrino ("obrácený β - proces "). Vzniklá 

vakance ve vnitřním orbitalu je obvykle vyplněna s jedním z elektronů z vyšších 

slupek. Energie z tohoto procesu může být uvolněna jako rentgenové záření (fotony), nebo 

může být předána elektronům z vnějších slupek a způsobit jejich emisi.4 Tyto sekundární 

elektrony, tzv. Augerovy elektrony (AE), mají nízkou energii a velmi krátký dosah v tkáni 

(1 - 20 nm).5 Mají vysokou ionizační účinnost, avšak pouze v malém dosahu. Proto, aby byly 

biologicky účinné, je tedy třeba jejich internalizace do buňky, respektive do buněčného jádra, 

kde způsobují dvouřetězcové zlomy DNA a následně smrt buňky.6 Jejich rozpad vně buňky 

nebo na povrchu buňky nemá žádné biologické účinky (narozdíl od β - a α zářičů), což 

eliminuje nespecifické radiační poškození zdravých tkání během transportu. Proto jsou zářiče 

AE biologicky nejúčinnější, pokud jsou navázány na molekuly s vysokou afinitou k DNA, 

například DNA interkalátory.7 Vnitřní radioterapie s interkalátory cílenými zářiči AE, jako 

jsou například 125I nebo 111In, představují atraktivní alternativu k terapii s β-, popřípadě  α 

zářiči.9,10 V poslední době získávají studie AE zářičem funkcionalizovaných sloučenin stále 

větší popularitu díky pokrokům v nanomedicíně a v materiálech pro cílený transport a řízené 

uvolňování léčiv.11  

Použití systémů pro cílený transport léčiv může výrazně omezit nedostatky jednotlivých 

léčiv.12,13 Tyto systémy se obvykle skládají z nízkomolekulárního cytostatického léčiva 

připojeného buď kovalentně nebo nekovalentně na biokompatibilní nosič, který zajišťuje delší 

dobu cirkulace léčiva v krvi a také zvýšenou akumulaci léčiva v nádorové tkáni vzhledem 
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k jiným částem těla.14,15 Nosič léčiva, obvykle nanočástice, protilátka,16 hormon,17 polymer,18 

liposom,19 atd., by měl být zcela bez toxických účinků, biokompatibilní a neimunogenní. Po 

řízené uvolnění léčiva musí být nosič také snadno vylučitelný z těla. 

 

Nanočástice jsou pasivně akumulovány v nádorové tkáni v důsledku tzv. EPR efektu 

(z anglického „Enhanced Permeation a Retention" - zvýšená propustnost a zádrž), popsaného 

poprvé Maedou.20-22 Během růstu nádoru probíhá vznik a růst nových cév (angiogeneze) 

určených pro jeho výživu velmi rychle. Tyto nové cévy nejsou řádně vyvinuty a jejich 

„děravá“ architektura umožňuje pronikání nanočástic z krevního řečiště do tkáně (narozdíl od 

zdravé tkáně). Mimoto lymfatická drenáž nádoru je obvykle nevyvinuta nebo zcela chybí, což 

brání vyloučení nanočástic z nádoru. V důsledku toho může být koncentrace nanočástic v 

nádorové tkáni až o jeden až dva řády vyšší než ve zdravých tkáních. 20 Míra akumulace 

obvykle roste postupně s velikostí nanočástic až do maximální velikosti pórů v nádorových 

cévách (200 nm - 1.2 um). 23. V případě jednoduchých nedegradovatelnými polymerních 

nosičů musí být jejich velikost pod tzv. renálním prahem (asi 30 kDa pro lineární řetězce 

poly(ethylenoxidu)24 nebo 45 kDa pro poly [N -(2-hydroxypropyl)methakrylamidu] 

(PHPMA)),25 kdy ještě mohou být eliminovány ledvinami, aby se zabránilo zbytečnému 

hromadění v těle, což může vést k nežádoucímu zatížení jater. 

U pokročilých polymerních nosičových systémů je žádoucí vývoj efektivních metod pro 

řízené uvolňování léčiva z polymeru. Jedním z nejúčinnějších způsobů je použití pH-

degradovatelného můstku mezi polymerem a léčivem. Zatímco pH v krevní plazmě nebo je 

7,4, pH v nádorové tkáni klesne na hodnotu 5,6 - 7,226 v závislosti na typu a velikosti 

nádoru. Po internalizaci do buňky pomocí endocytózy jsou nosičové systémy vystaveny ještě 

kyselejším podmínkám uvnitř pozdních endozómů (pH 5,0 - 6,0)27 nebo lyzozómů (pH 4,0 - 

5,0).28 Tento gradient pH může být s výhodou využit pro řízené uvolňování léčiva z polymeru 

jejich propojením spojkou citlivou na kyselé prostředí.29 Jednou z univerzálních struktur 

používaných pro takové spojky je pH-senzitivní hydrazonová vazba, vykazující dostatečnou 

stabilitu při neutrálním pH a rychlou degradaci za kyselých podmínek.30 

V této práci jsem popsal první polymerní systém pro cílený transport a řízené uvolňování 

DNA-interkalátoru nesoucího AE zářič 125I, obsahujícího kysele štěpitelnou spojku mezi 

polymerním nosičem a interkalátorem. 
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2.2. CÍLE PRÁCE  

Cílem této disertační práce bylo připravit a charakterizovat nové polymerní nosičové 

systémy pro cílený transport a řízené uvolňování emitoru Augerových elektronů (AE) 125I, 

využitelných v terapii pevných nádorů. Struktura systému je následující: 

 

Polymerní nosič zajistí pasivní akumulaci celého systému v nádorové tkáni. Po 

internalizaci do endozómů v nádorových buňkách bude řízeně uvolněn DNA-interkalátor 

nesoucí AE zářič 125I v aktivní formě. Tento interkalátor transportuje radionuklid do DNA, 

kde se Augerovy elektrony způsobí dvoušroubovicové zlomy DNA a tím apoptózu celé 

buňky. 

Zvláštní důraz je kladen na následující dílčí úkoly: 

1. Optimalizace struktury hydrazonové spojky mezi polymerem a různými interkalátory 

(deriváty elipticinu a akridinu). Rychlost uvolňování interkalátoru by měla být 

zanedbatelná při pH v krevní plazmě při přepravě do cílové tkáně (cca 7,4), avšak při 

poklesu pH na hodnoty vyskytující se v buněčných kompartmentech po internalizaci 

(pH v endozómu je cca 5) by se měl interkalátor z nosiče uvolnit co nejrychleji. 

2. Optimalizace strategie pro značení polymerních systémů obsahujících hydrazonovou 

spojku radioaktivním jódem 

3. Strategie pro radiojodaci elipticinového interkalátoru s vysokou specifickou 

radioaktivitou, dále pak příprava jeho polymerního konjugátu, následovaná 

radiochemickou a biologickou studií obou systémů. 

  

Biokompatibilní polymerní nosič  

Kysele štěpitelná spojka 

DNA-interkalátor nesoucí 125I   
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2.3. VÝSLEDKY A DISKUSE  

2.3.1. Ověření principu systému (publikace D1)  

V publikaci D1 byl vyvinut a studován první polymerní konjugát pro cílenou terapii DNA-

interkalátorem nesoucím Augerův zářič. Systém se sestává ze zářiče 125I kovalentně vázaného 

na interkalačně účinný derivát elipticinu. Toto radiofarmakum bylo připojeno pomocí kysele 

štěpitelné hydrazonové spojky k biologicky kompatibilnímu N-(2-

hydroxypropyl)methakrylamidovému (HPMA) kopolymernímu nosiči. Tento systém 

vykazuje vícestupňové cílení účinku (Obrázek 1), čímž se minimalizuje radiační poškození 

zdravých tkání: (1) Pasivní akumulace polymerního systému v nádorové tkáni v důsledku 

EPR efektu; (2) řízené uvolnění interkalátorem vázaného Augerova zářiče díky slabě 

kyselému prostředí intersticiálního prostoru v nádorové tkáni či v endozómu po 

internalizaci; (3) cílení Augerova zářiče 125 I do DNA díky jeho vazbě na interkalátor. 

 

Obrázek 1.: Mechanismus vícestupňového cílení účinku. 

Jako první byl syntetizován derivát elipticinu se stabilním přírodním jódem 127I pro 

studium základních jeho fyzikálně-chemických vlastností, jako je například in vitro DNA 

interkalace, buněčná internalizace či rychlost uvolňování léčiva z konjugátu, z nichž všechny 

jsou do značné míry nezávislé na použitém izotopu jódu. Derivát 9-iodoelipticinia obsahující 

oxoskupinu (1) byl připojen na HPMA kopolymer poly [N-(2-hydroxypropyl)-1- 
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methacrylamide-co-N-(6-hydrazino-6-oxohexyl)-2-methakrylamid] (PHPMA-MAAcap 

hydrazid) obsahující volné hydrazidové skupiny za vzniku konjugátu 2. Tento systém byl 

stabilní v pufru o pH 7,4 (žádný interkalátor se neuvolnil z polymeru po 24 hodinách 

inkubace), po poklesu pH dochází k uvolňování jodovaného interkalátoru 1 z polymeru (25% 

interkalátoru bylo uvolněno po 24 hodinách inkubace při pH 5,0). 

MeOH/AcOH
Br-

Br-

pHPMA-MAAcap hydrazide

2

1

 

Obrázek 2.: Syntéza derivátu 9-iodoelipticinu 2. 

V dalším kroku byl stejnou metodou připraven radioaktivní derivát 

obsahující 125I. Bohužel bylo dosaženo pouze nízké specifické radioaktivity produktů, což 

vedlo pouze k statisticky bezvýznamným rozdílům mezi cytotoxicitami radioaktivně 

značeného a neznačeného bioaktivního produktu. 

V důsledku toho bylo potřeba vylepšit následující vlastnosti prvního systému: 

• Struktura hydrazonové spojky by měla být vyladěna tak, aby uvolňování léčiva bylo 

rychlejší při kyselejším pH, zatímco konjugát zůstane stabilní při neutrálním pH 

krevní plazmy. 

• Je potřeba použít HPMA kopolymerní nosič s nižší polydisperzitou kvůli uniforní 

biodistribuci systému. 

• Postup značení radioaktivním jódem musí být optimalizována tak, aby bylo dosaženo 

vysoké specifické radioaktivity bioaktivních produktů. 

 

2.3.2. Optimalizace struktury hydrazonové spojky mezi polymerem a 

interkalátorem (publikace D2 a D3) 

Vzhledem k tomu, že rychlost uvolňování prvního interkalátoru z polymeru byla v kyselém 

prostředí poměrně nízká, rozhodli jsme se pro optimalizaci struktury hydrazonové spojky 

mezi interkalátorem a polymerem. Cílem bylo dosáhnout rychlého uvolňování při pH 5,0, což 

představuje pH v pozdních endozómech, zatímco uvolňování interkalátoru při pH krevní 
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plazmy by mělo být co možná nejpomalejší, aby nedošlo k odštěpení biologicky aktivní látky 

v krevním oběhu před dosažením cílové tkáně. Pro tyto účely byl použit isochinolin jako 

levný a relativně netoxický model elipticinu vykazující stejný strukturální 

fragment. Isochinolin byl kvarternizován množstvím bromo- nebo tosyloxyketonů za vzniku 

oxo-alkyl isochinoliniových solí 3a-f. Ty byly připojeny na HPMA 

kopolymer (Mw = 24,5 kDa, Mw / Mn = 1,87) obsahující hydrazidové skupiny pomocí kysele 

katalyzované kondenzace za vzniku hydrazonových konjugátů 4a-f (Obrázek 3). 

 

3a-f

4a-f

a

X                Y           Z-

a           -CH2-           -Me       Br

b           -CH2-           -Et        Br

c           -CH2-           -iPr        Br

d           -CH2-           -tBu       Br

e           -(CH2)2-       -Me        TsO-

f             -(CH2)3-       -Me        Br-  

 

Obrázek 3.: Syntéza a struktury polymerních konjugátů. 

Aby bylo možné posoudit vliv sterického bránění na rychlost kyselé hydrolýzy 

hydrazonových spojek, byla připravena série homologických konjugátů isochinolinia 

obsahujících methyl (4a), ethyl (4b), isopropyl (4c), respektive t-butyl (4d) skupinu sousedící 

s oxoskupinou a byly změřeny rychlostní profily jejich hydrolýzy. V pH krevní plazmy 

(pH 7,4) nedošlo k téměř žádnému uvolnění nízkomolekulárních modelových sloučenin 

(hydrazonová vazba zůstala stabilní). Sterické bránění však mělo dramatický efekt na rychlost 

uvolňování při pH 5,0; polymerní konjugát methylderivátu 3a se uvolňoval nejrychleji, 

zatímco polymerní konjugát t-butylderivátu 3d měl rychlost uvolňování nejpomalejší. Tato 

vyšší stabilita bráněných konjugátů může být připisována vyšší energii stericky bráněného 

tranzitního stavu, který bude mít pravděpodobně strukturu blízkou sp2 hybridizaci. Přítomnost 

permanentního kladného náboje poblíž hydrazonové vazby podstatně snižuje její 

hydrolýzy. Uvolňování modelové látky s nejmenší vzdáleností kladného náboje od hydrazonu 

(β-oxoderivát 3a) bylo nejpomalejší, zatímco konjugát s největší vzdáleností náboje od spojky 

(δ-oxoderivát 3f) byl nejvíce labilní, dokonce i při pH 7,4. Toto chování může být vysvětleno 

nižší hydrazonů s blízkým kladným nábojem k jejich protonaci jako prvnímu krok 

mechanismu hydrolýzy. 

Ze všech výše uvedených linkerů vykázal nejlepší profil řízeného uvolňování pro 

terapeutické aplikace (zanedbatelným při pH 7,4 a dostatečně rychlým v mírně kyselém 
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prostředí) konjugát s nejjednodušší 2-oxopropylovou spojkou. Ta byla tedy vybrána pro 

připojení derivátů elipticinu k HPMA kopolymernímu nosiči. 

Vedle elipticinových polymerních konjugátů byly také studovány systémy obsahující 

deriváty interkalátoru akridiny (publikace D3). 3-(9-Akridinylamino)-5-hydroxymethylanilin 

(AHMA) je silný DNA interkalátor se velkým chemoterapeutickým potenciálem. Obsahuje 

volnou aminoskupinu, která může být acylována bez ztráty biologických vlastností. Proto byla 

připravena řada derivátů AHMA s různými amidicky vázanými oxo-kyselinami. Tyto byly 

konjugovány s hydrazidovými skupinami HPMA kopolymerního nosiče (Mw = 17,5 kDa, 

Mw / Mn = 1,87). Bohužel část akridinového léčiva byla vázána také neštěpitelným způsobem 

jako produkt vedlejší reakce. Studie ukázaly, že uvolňování léčiva se řídí stejnými principy 

jako výše uvedené isochinoliniové konjugáty. Větší sterické bránění způsobuje pomalejší 

rychlost uvolňování, nejlepší profil vykazuje spojka obsahující α-oxo-t-butylový fragment. 

Bohužel, v tomto případě sterická zábrana vede k pomalé rychlosti tvorby hydrazonu, což má 

za následek vyšší podíl neštěpitelně vázaného akridinu na polymeru. Proto se tento systém 

ukázal jako nevhodný pro přípravu radioaktivně značených polymerních konjugátů (příliš 

mnoho kroků by zahrnovalo manipulaci s radioaktivními sloučeninami). Nicméně, tyto spojky 

mohou být s výhodou využity při syntéze polymerních konjugátů cytostatik obsahujících 

aminoskupinu. 

2.3.3. Optimalizace syntézy radiojodovaných polymerních konjugátů 

obsahujících hydrazonové vazby (publikace D4) 

Značení radionuklidem se obvykle provádí jako poslední krok v reakční sekvenci. Proto byly 

studovány možnosti přímého značení z hydrazonových polymerních konjugátů radioaktivním 

jódem. V naší studii jsme se zabývali HPMA kopolymerní konjugáty cytostatika 

doxorubicinu (DOX). Tento systém může být využit pro chemoradioterapii pevných nádorů, 

kde je chemoterapeutický efekt v synergii s efektem radioterapeutickým, zvláště pokud jsou 

použity vyšší dávky radionuklidu, jako je například 131I. Kromě toho, při použití značení 

izotopem jódu o nižší aktivitě nám umožní sledovat osud polymerního nosiče in vivo.  

Jako problematická se jeví zajména přítomnost volných hydrazidů, jenž jsou snadno 

oxidovány chloraminem T, chloridem jodným nebo elementárním jódem, což by mohlo snížit 

radiochemické výtěžky. Také samotný DOX může být jodován.31 
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Prvním logickým přístupem bylo radiojodovat HPMA polymer obsahující tyrosinové skupiny 

a hydrazonově navázaný DOX a zjistit, zda probíhá značení tyrosinových skupin polymeru 

radioaktivním jódem podstatně rychleji, než rychlost výše uvedených možných vedlejších 

reakcí. Za tímto účelem byl připraven HPMA kopolymerní konjugát hydrazonově navázaným 

DOX, obsahující 1% mol. N-methakroyl-L-tyrosinamidu (MATA) v polymerním řetězci. 

Tento konjugát byl následně radioaktivně značen pomocí 125ICI vzniklým in situ oxidací 

Na125I, a to pomocí buď chloraminu T nebo Iodogenu®. Nicméně radiochemické výtěžky byly 

velmi nízké. Pouze 5% (v případě chloraminové oxidace), respektive 3% (při použití 

Iodogenu®) počáteční radioaktivity bylo navázán na polymer. 

Proto jsme zvolili jiný přístup. Zjistili jsme, že pokud jsou hydrazidové funkční skupiny 

chráněny t-butyloxykarbonylovými  (Boc)  skupinami, mohou být polymery přímo jodovány 

chloraminovou metodou. Proto jsme polymer první radioaktivně označili a až poté odchránili 

hydrazidové skupiny a navázali DOX. Tento postup zajistil dobré radiochemické výtěžky 

značení chráněného polymeru (79%, Mw = 24,4 kDa, Mw / Mn = 1,21), bez jakýchkoli známek 

jeho síťování. Po kyselém odchránění Boc skupin a vazbě DOX byl získán polymerní 

konjugát obsahující 8,7 % hmotnostních DOX (M w = 26,9 kDa, Mw / Mn = 1,25). In vitro 

profil uvolňování DOX z konjugátu v pufrech při tělesné teplotě (37 °C) se jen minimálně 

lišil od hodnot popsaných u jiných DOX hydrazonových konjugátů.32  

2.3.4. Příprava a charakterizace optimalizovaného polymerního systému pro 

dopravu Augerových zářičů (publikace D5) 

Na základě výše uvedeného výzkumu byl vyvinut optimalizovaný polymerní systém pro 

dopravu interkalátoru nesoucího 125I do nádoru. 9-Jodoelipticin obsahující stabilní izotop jódu 

byl kvarternizován oxopropyl-2-p-toluensulfonátem jako spojkou za vzniku N-(2-oxopropyl)-

9-jodoelipticinium p-toluensulfonátu (5). DNA interkalační konstanta látky 5 byla stanovena 

přímou titrací roztokem DNA jako Kj = 4,3 ± 0,32 x 10 6 M -1 (bp), což dokazuje její efektivní 

interkalaci do DNA. Použitím konfokální mikroskopie s jaderným barvivem Hoechst #33342 

jako standardem byla potvrzena rychlá internalizace derivátu 5 do buněčných. Derivát 

jodoelipticinia 5 byl dále konjugován s hydrazidovými skupinami HPMA 

kopolymeru (Mw = 25,4 kDa, Mw / Mn = 1,21) za vzniku polymerního konjugátu 6 

(Mw = 26,8 kDa, Mw /Mn = 1,24). Polymerní HPMA prekurzor (PHPMA-MAAcap hydrazid) 

obsahující volné hydrazidové skupiny byl připraven kontrolovanou radikálovou kopolymerací 

(adičně-fragmentační přenos radikálu, tzv. RAFT) kopolymerací HPMA s N-Boc-N-(6-
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hydrazino-6-oxohexyl)-2-methylacrylamidem za použití  2,2´-azobis(isobutyronitrilu) jako 

iniciátoru a 2-kyano-2-propylbenzodithioátu jako přenosového činidla, s následným 

odstraněním chránicích skupin.33 Rychlost uvolňování biologicky aktivní látky 5 z HPMA 

konjugátu 6 při 37 ° C (Obrázek 4) byla při pH 7,4 (pH krevní plazmy) zanedbatelná, a téměř 

žádné léčivo 5 se z polymeru neuvolnilo. Avšak při pH 5,0 jsme pozorovali rychlé uvolňování 

účinné látky 5 (47% léčiva se uvolní do 24 hodin). Množství uvolněného léčiva v pufru o pH 

5,0 po 24 hodinách je přibližně dvakrát větší než u systému první generace (kapitola 2.3.1.), 

zatímco stabilita konjugátu při pH 7,4 zůstane stejná. Dále byla pomocí konfokální 

mikroskopie prokázána rychlá buněčná internalizace konjugátu 6. 
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Obrázek 4.: Profily uvolňování derivátů 5 (plná čára) a [125I]-5  (přerušovaná čára) z jejich 

konjugátů 6, respektive [125I]-6, v pufrovaném médiu při teplotě 37 °C. 

Po vyhovujících in vitro testech za použití neradioaktivního systému byl vyvinut 

stejný systém za použití Augerova zářiče 125I namísto přírodního izotopu 127I. Protože jodace 

hydrazonových konjugátů je problematická (kapitola 2.3.3.), byl jako první připraven 

radioaktivní interkalátor, který byl následně konjugován s polymerem. Při přípravě 

radiojodovaného interkalátoru [125I]-5 bylo využito jodace trimethylstannylového prekurzoru 

jódem-125 s následnou separací reakční směsi pomocí HPLC (Obrázek 5). Specifická 

radioaktivita produktu byla dozimetricky stanovena jako 63,2 GBq/mg, což je o čtyři řády 

vyšší hodnota než specifická radioaktivita systému první generace. Poté byl interkalátor [125I]-

5 byl připojen hydrazonovou vazbou k HPMA kopolymernímu nosiči za vzniku 

konjugátu [125I]-6 . Profil uvolňování radioaktivně značeného interkalátoru z jeho konjugátu 

(zanedbatelný v pufru o pH 7,4, 44 % uvolněného interkalátoru za 24 hodin v pufru o pH 5,0) 

se významně nelišil od profilu uvolňování jeho neradioaktivního analogu 6. 
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Při in vivo terapii Balb/C myší s 4T1 prsním karcinomem interkalátorem 2 MBq [125I]-

5 bylo dosaženo prodloužení střední doby přežití myší (36,0 ± 9,9 dnů) ve srovnání s 

neléčenými kontrolami (27.1 ± 6.1 dnů). Terapeutický účinek je ještě výraznější, pokud je 

interkalátor navázán na polymerní nosič, jako je tomu u konjugátu [125I]-6  (střední doba 

přežití myší 45,5 ± 11,5 dnů po léčbě s 2 MBq konjugátu). 

ba

[125I]-6[125I]-5

TsO-
TsO-

 

Obrázek 5.: Syntéza polymerního konjugátu [125I]-6 . Reakční podmínky: (a) Na125I, 

H2O2, kyselina octová, RT, 15 min; (b) PHPMA-MAAcap hydrazid, 9: 1 MeOH/kyselina 

octová. 

2.4. SHRNUTÍ  

1. Úspěšně jsme vyvinuli terapeuticky aktivní léčivo složené z DNA-interkalačně 

účinného derivátu elipticinia a Augerova zářiče 125I. Tento systém snadno proniká do 

buněčných jader, což bylo prokázáno pomocí konfokální mikroskopie, a interkaluje do 

DNA. Vysoké specifické radioaktivity léčiva (63,2 GBq/mg) bylo dosaženo 

jododestannylační metodou. 

2. Toto léčivo bylo připojeno k optimalizovanému biokompatibilnímu HPMA 

kopolymernímu nosiči pomocí kysele štěpitelné hydrazonové vazby. Struktura této 

spojky byla vyladěna pro maximální rychlost uvolňování nízkomolekulárního léčiva v 

kyselém prostředí nádoru a zároveň maximální stability systému při neutrálním 

prostředí krevní plazmy během jeho přepravy do nádoru. Tato optimalizace struktury 

je také užitečná při syntéze jiných systémů s řízeným uvolňováním léčiva.  

3. Terapie s výše uvedeným polymerním konjugátem výrazně zvyšuje dobu přežívání 

myší s 4T1 prsním karcinomem ve srovnání jeho nízkomolekulárním analogem. 

4. Bylo zjištěno, že polymerní konjugáty obsahující volné hydrazidové skupiny nejsou 

vhodné pro standardní značení radioaktivním jódem. Proto byl vyvinut nový protokol 

pro jejich radiojodaci zahrnující radioaktivní značení polymeru s chráněnými 

hydrazidy s následujícím odstraněním chránících skupiny a vazbou léčiva 

(doxorubicin). 
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