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ABSTRAKT CZ 

     Různé typy tkání mají svou charakteristickou morfologii buněk. Každá buňka pak má na 

svém povrchu typické molekuly, které mohou být fyziologického nebo patologického typu. 

Přítomnost těchto povrchových struktur se pak může jevit zajímavou z hlediska případného 

odlišení specifické populace buněk od buněk okolních. Využití této vlastnosti je pak 

podstatné zejména v případě nádorových buněk. Cílení nádorově speciálních struktur buněk 

zahrnuje využití receptorově specifických peptidů anebo monoklonálních protilátek. Objev 

přípravy monoklonálních protilátek otevřel novou kapitolu v terapii a diagnostice mnohých 

nejenom nádorových onemocnění. Výhoda monoklonálních protilátek spočívá v jejich vysoké 

specificitě a také mnohdy vysoké afinitě k danému typu cílové buněčné struktury.  

     Předkládaná diplomová práce je zaměřena na souhrn monoklonálních protilátek, které 

jsou v současné době aplikovány v terapii nebo diagnostice zejména nádorových 

onemocnění. Dále jsou v této práci uvedeny i protilátky, které jsou ve stádiu vývoje pro 

zamýšlenou aplikaci v medicíně se slibnými výsledky jejich klinických studií. Práce se navíc 

zaměřila zejména na ty protilátky, které se značí radioaktivně. Přítomnost radioaktivního 

zářiče s sebou přináší mnoho pozitivního z hlediska citlivého diagnostického nebo účinného 

terapeutického nástroje v podobě radioaktivně značené protilátky.   

     Nicméně výběr slibných radioaktivně značených protilátek jakožto radiofarmak je značně 

malý. Radioaktivní záření v sobě přináší mnohé komplikace z hlediska problematiky 

nakládání s radioaktivním materiálem, dále radioaktivní zátěže pro pacienta a ošetřující 

personál a také komplikací s radioaktivním značením daných monoklonálních protilátek. 

Přesto ale výhody radioaktivně značených protilátek v diagnostice z důvodu vysoké citlivosti 

převažují výše uvedená rizika. Radioterapie se může zdát být trochu komplikovanější, ale 

specificita protilátek a vhodný typ radionuklidu mohou znamenat pro léčené pacienty 

zlepšení jejich zdravotního stavu.  
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