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Proces angiogeneze zajišťuje tvorbu krevního řečiště v místě jeho zvýšené potřeby.
Není proto překvapením, že je angiogeneze mnohdy zahrnuta do procesu tvorby nádorů,
jelikož zajišťuje nádorovým buňkám přístup živin a odvod metabolitů. Cílení
angiogeneze se tak stalo klíčovým tématem některých vědeckých výzkumů. Proces
tvorby krevního zásobení nádorů zajišťuje rodina vaskulárních endoteliálních faktorů
(VEGF) a jejich příslušných receptorů, které se tak staly cílem útlumu angiogeneze
v onkologické léčbě. Jednou z mnoha terapeutik je i monoklonální protilátka
ramucirumab cílená proti VEGF receptoru typu 2 (VEGFR-2). Radioaktivní značení
ramucirumabu vhodným radionuklidem může přinést výhody ať už v radioterapii nebo
radiodiagnostice.
Cílem této diplomové práce bylo nepřímé radioaktivní značení monoklonální
protilátky ramucirumabu pomocí radiodiagnostického nuklidu

99m

Tc přes chelatační

činidlo succinimidyl-6-hydrazino-nikotinamid (HYNIC) s následným stanovením
radiochemické čistoty připraveného radiofarmaka a zejména jeho schopnosti vazby na
VEGFR-2 exprimovaném na lidských nádorových buňkách s následnou buněčnou
internalizací. Pro stanovení radiochemické čistoty připraveného radiofarmaka se
použily metody iTLC a HPLC s radiometrickou detekcí. Pro stanovení buněčné
internalizace se využila ruční technika stanovení internalizace a dále automatická
radioimunoanalýza s detekcí v reálném čase.
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Výsledky přinesly zjištění, že nepřímé radioaktivní značení radiodiagnostickým
99m

Tc bylo s radiochemickou čistotou přes 99 %. Dále byla ověřena velmi dobrá stabilita

připraveného radioligandu po dobu 24 hodin. Výsledky internalizace na dvou lidských
nádorových

buněčných

linií

potvrdily

zachování

schopnosti

vazby

99m

Tc-HYNIC-ramucirumabu na cílový buněčný receptor VEGFR-2.

Zjištěné výsledky potvrdily možnost radioaktivně značit monoklonální protilátku
ramucirumab přes chelatační činidlo HYNIC radionuklidem

99m

Tc s tím, že byla

zachována vazebná schopnost protilátky na VEGFR-2. Díky tomuto zjištění by mohlo
být připravené radiofarmakum vhodným radiodiagnostickým ligandem.
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The process of angiogenesis ensures the formation of the bloodstream at the site of
its increased need. Therefore, it is not surprising that angiogenesis is often included in
the tumor production process, because it provides the tumor cells nutrition supply and
metabolite removal. The targeting of angiogenesis has become a key topic of some
scientific research. The process of tumor blood supply formation provides a family of
vascular endothelial factors (VEGFs) and their respective receptors, which have become
the target of the angiogenesis attenuation in a cancer treatment. One of many
therapeutics is the monoclonal antibody ramucirumab targeted against VEGF receptor
type 2 (VEGFR-2). Radioactive labeling of ramucirumab with a suitable radionuclide
could bring benefits in either radiotherapy or radiodiagnostics.
The aim of this diploma thesis was the indirect radioactive labeling of monoclonal
antibody ramucirumab using

99m

Tc as radiodiagnostic nuclide via the chelation agent

succinimidyl-6-hydrazinonicotinamide (HYNIC) with the subsequent determination of
the radiochemical purity of the prepared radiopharmaceutical and particularly its ability
to bind VEGFR-2 expressed on human tumor cells followed by the cell internalization.
Radiochemical purity was determined using the methods of iTLC and HPLC with the
radiometric detection. The cell internalization was tested with the employment of the
manual internalization technique and automatic radioimmunoassay with the real-time
detection.
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The found results showed that the indirect radioactive labeling of monoclonal
antibody ramucirumab with the radiodiagnostic nuclide

99m

Tc resulted in the

radiochemical purity over 99 %. Furthermore, the very good stability of the prepared
radioligand was verified for 24 hours. The results of the internalization on two human
tumor cell lines confirmed the maintenance of

99m

Tc HYNIC-ramucirumab binding to

the targeted cellular VEGFR-2.
The found results confirmed the possibility of monoclonal antibody ramucirumab
radiolabeling with

99m

Tc via the chelating agent HYNIC. The binding ability of the

radiolabeled antibody to VEGFR-2 was maintained. Thanks to these findings, the
prepared radiopharmaceutical could serve as a promising radiodiagnostic ligand.
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1. Seznam použitých zkratek
AD – Alzheimerova nemoc, angl. Alzheimer disease
ADCC – na protilátce závislá cytotoxická reakce, angl. Antibody dependent cellmediated cytotoxicity
Ag – antigen, angl. Antigen
BCA – analýza pomocí bicinchonní kyseliny, angl. Bicinchoninic acid assay
BCR – B-buněčný receptor, angl. B-cell receptor
BFC – bifunkční chelátory, angl. Bifunctional chelators
BSA – hovězí sérový albumin, angl. Bovine serum albumin
CDR – vazebné místo pro antigen, angl. Complementarity determining region
CT –Výpočetní tomografie, angl. Computed tomography
DMF – dimethylformamidu, angl. Dimethylformamide
ECACC – European Collection of Authenticated Cell Cultures
EDTA – kyselina ethylendiamintetraoctová, angl. Ethylenediaminetetraacetic acid
EMA – Evropská léková agentura, angl. European Medicines Agency
Fab – fragment vázající antigen, angl. Fragment antigen binding
FBS – fetální bovinní sérum, angl. Fetal bovine serum
Fc – krystalizující fragment, angl. Fragment crystallizable
FDA – Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, angl. Food and Drug
Administration
FDG – 2-fluoro-deoxy-D-glukóza, angl. 2-deoxy-2-fluoroglucose
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HAHA – lidské protilátky vytvořené proti lidským protilátkám, angl. Human antihuman antibodies
HAMA – lidské protilátky vytvořené proti myším protilátkám, angl. Human antimouse antibodies
HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie, angl. High performance liquid
chromatography
HYNIC – kyselina 2-hydrazinonikotinová, angl. 2-hydrazinonicotinic acid
Ig – imunoglobulin, angl. Imunoglobuline
iTLC-SG – instantní tenkovrstvá chromatografie na silikagelu, angl. Instant thinlayer chromatography-on silica gel
mAb – monoklonální protilátka, angl. Monoclonal antibody
MHC – hlavní histokompatibilní komplex, angl. Major histocompatibility complex
MRI – magnetická rezonance, angl. Magnetic resonance imaging
NRP – neuropiliny, angl. Neuropilins
NSB – nespecifická vazba, angl. Non-specific binding
PBS – fosfátový pufr, angl. Phosphate buffered saline
PC – papírová chromatografie, angl. Paper chromatography
PC-3 - buňky lidského prostatického adenokarcinomu, angl. Human caucasian
prostate adenocarcinoma cells
RES – retikuloendotelový systém, angl. Retikuloendotel system
SK-OV-3 - lidský ovariální adenokarcinom, angl. Human caucasian ovary
adenocarcinoma
PlGF – placentární růstový faktor, angl. Placental growth factor
PET – pozitronová emisní tomografie, angl. Positron emission tomography
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SPECT – jednofotonová emisní výpočetní tomografie, angl. Single photon emission
computed tomography
TLC – tenkovrstvá chromatografie, angl. Thin layer chromatography
TNF-α – tumor nekrotizující faktor α (alfa), angl. Tumor necrosis factor α (alpha)
UV – ultrafialové záření, angl. Ultraviolet radiation
VEGF – vaskulární endoteliální růstový faktor, angl. Vascular endothelial growth
factor receptor
VEGFR – receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor, angl. Vascular
endothelial growth factor receptor
VIS – viditelné spektrum, angl. Visible radiation
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2. Úvod
Cílená terapie onkologických onemocnění nebo pouze jejich diagnostika je v dnešní
době náplní práce mnohých světových výzkumných skupin. Tato cílená terapie zahrnuje
látky od oligonukleotidů přes peptidy až k makromolekulám, jako jsou monoklonální
protilátky. Právě monoklonální protilátky jsou charakteristické svou specifitou a
schopností transportovat další na ně navázané molekuly, které umožní diagnostiku nebo
terapii. Molekulami vázanými na protilátky kromě různých enzymů a fluorescenčních
barviček mohou být i radionuklidy.
Ke stanovení vazebných vlastností studovaných ligandů pro diagnostiku nebo terapii
nádorových onemocnění včetně laboratorně připravených monoklonálních protilátek se
používá metoda kompetitivní vazby, která může mít různé varianty uspořádání, zejména
co se týká způsobu detekce, a dále pak saturační a internalizační studie. Jednou z
nejcitlivějších variant stanovení vazebných schopností monoklonální protilátky je její
konjugace s chelatačním činidlem s následným radioaktivním značením tohoto
imunokomplexu. To umožňuje práci ve výše uvedených vazebných studiích zkoumané
monoklonální protilátky i ve velmi nízkých koncentracích právě díky radioaktivnímu
značení.
V rámci internalizačních studií, které studují vazbu ligandu na příslušný receptor a
jeho následný transport do buněk, se radioaktivně značený ligand přidá v určité
koncentraci a v časových inkubačních intervalech se sleduje rychlost jeho transportu do
buněk. Manuální metoda internalizační studie je sama o sobě náročná na provedení,
množství použitých reagencií a čas. Jako možným ulehčením v náročnosti metody by
tak mohla být její automatizace. Automatické uspořádání se nabízí v technice
radioimunoanalýzy s detekcí v reálném čase, kterou představuje technologie
LigandTracer.
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3. Teoretická část
3.1 Imunoterapie
Pro imunitní systém je hlavním úkolem nejen ochrana organismu, kterou rozlišujeme
na boj proti infekcím či identifikaci cizorodých molekulu a organismů (patogenů), ale i
neustálý buněčný dohled. Schopnost neustálého dozoru nad buňkami našeho těla je
nedocenitelná v procesu včasné identifikace nádorově transformovaných buněk.
Imunitní systém, který je neodmyslitelnou a důležitou součástí našeho života, tímto
procesem napomáhá k předcházení tvorby nádorových procesů, jenž by mohly
znamenat fatální důsledky pro celý organismus [1-3].
Léčebné postupy podporující nebo využívající obranné mechanizmy imunity k
působení proti nádoru nazýváme imunoterapií. Imunoterapie je buď pasivní, když do
organismu podáváme již hotové protilátky nebo aktivované bílé krvinky (efektory
imunity), nebo aktivní, podáváme-li různě upravené antigenní produkty nádoru,
abychom podpořili protinádorovou reakci imunitního sytému [2-3].
Mezi výhody imunoterapie oproti chemoterapii a ozařování patří především výrazná
selektivita v ničení nádorových buněk a tím ochrana buněk zdravých před chemickou
potažmo radiobiologickou zátěží [1-3].
Smysl imunoterapie spočívá v podání potřebných látek jako výrazné podpory v boji
s nádorovým ložiskem či jako doléčení po klasické terapii. Doléčení může dokonce vést
k úplnému zotavení se z nádorového onemocnění. Z tohoto důvodu je potřeba stále
nacházet více informací o různých druzích nádorů pro kvalitnější a včasnou detekci. Z
tohoto pohledu hraje imunoterapie v dnešní době v některých formách protinádorové
léčby značně důležitou roli [1-3].

3.2 Monoklonální protilátky
3.2.1 Třídy monoklonálních protilátek
Monoklonální protilátky (mAb) jsou produkovány jedním klonem B-lymfocytů
imunitního systému. B-lymfocyty vznikají v kostní dřeni, kde i dozrávají. Jejich
maturace probíhá po setkání s antigenem v sekundárních lymfatických orgánech
15

(lymfatické uzliny, slezina a tonzily). Konečným diferenciačním stádiem B-lymfocytů
jsou plazmatické buňky produkující protilátky proti bílkovinným a glykoproteinovým
antigenům a toxinům. Ta část klonů, která se nepřeměnila na plazmatické buňky zůstává
v organismu v relativním klidu a nazývá se paměťové buňky. Uplatňují se v procesu
imunitní odpovědi na již v minulosti vyvolaný podnět v tom okamžiku, kdy se
organismus opětovně setká s již identifikovaným antigenem (Ag) [1].
Přesněji mAb vznikají postupným, celkem složitým procesem, na jehož počátku stojí
akt setkání Ag s panenským B-lymfocytem. B-lymfocyty musí mít pro daný antigen
vhodně kompatibilní receptor. Mluvíme zde o B-buněčném receptoru (BCR). Jde o
komplex tří proteinů, kde prvním proteinem je imunoglobulin, druhým Igα protein a
třetím Igβ protein. Když se tedy panenský B-lymfocyt setká s antigenem a je ho schopen
navázat na BCR, znamená to ve své podstatě dvě věci. Nejprve se vyšle signál dovnitř
buňky s informací o tom, že byl úspěšně obsazen BCR. Poté dojde k aktivaci
tyrosinkináz a k fosforylaci Igα a Igβ proteinů. Za další je dovnitř buňky pomocí BCR
endocytována část takto navázaného antigenu a část tohoto antigenu je dále dopravena
zpět na membránu do povrchových molekul hlavního histokompatibilního komplexu
(MHC), přesněji MHC typu II. MHC II zde reprezentuje identifikovaný Ag a je poté
rozeznáván zejména pomocnými T-lymfocyty II. typu, které za pomoci kostimulačních
signálů aktivují tento panenský B-lymfocyt [2].
Ke stimulaci mezi T-lymfocytem a B-lymfocytem dojde buď při blízkém kontaktu či
na dálku pomocí cytokinů. Při blízkém kontaktu se uplatňují také povrchové molekuly
CD40 na B lymfocytech, které dostanou druhý signál při vazbě na jejich protějšek na
druhé buňce (Th2 lymfocytech) zvaný CD40L. Tímto směrem se nastartuje transformace
a klonování B lymfocytů do plazmatických buněk a následná výroba přesně mířených
protilátek proti danému Ag. Pokud B-lymfocyty nedostávají druhý signál od Th2
lymfocytů, nastávají procesy spojené se začátkem apoptózy [2].
Monoklonální protilátky jsou tvořeny jednotkou ve tvaru Y, složené ze čtyř
polypeptidických řetězců, a to ze dvou identických krátkých lehkých řetězců a dvou
identických těžkých dlouhých řetězců. Jejich rozlišení reflektuje jejich molekulové
hmotnosti. Variabilní části, které se mezi jednotlivými protilátkami liší složením
aminokyselin, se nachází na vrcholu Y (viz Obr. 1(A), modře označené části protilátky).
Tyto vrcholy označujeme jako aminové konce řetězců. Variabilní části protilátky jsou
16

zodpovědné za vazbu k antigenu. Díky variabilitě těchto oblastí existují různé varianty
protilátek. Oblast řetězce na karboxylovém konci je neměnná, a proto se označuje jako
oblast konstantní. Řetězce jsou spojeny disulfidovými můstky [4].

Obr. 1: (A) Základní struktura protilátky. Protilátky jsou tvořeny dvěma těžkými
řetězci (dolní index H) a dvěma lehkými řetězci (dolní index L) spojené disulfidickými
můstky. Každý řetězec má variabilní domény (VH a VL) a jednu, nebo více z těžkých
domén (CH a CL). (B) Fragmenty protilátky po štěpení enzymem papainem. Vzniklé
fragmenty jsou fragment vázající antigen (Fab) a velký krystalizující fragment (Fc).
Upraveno dle (7).
Lehké řetězce jsou rozlišovány na typ kappa (κ) a lambda (λ). Existuje pět typů
savčích imunoglobulinových těžkých řetězců označovaných jako α, δ, ε, γ, a μ. Podle
typu těžkého řetězce rozdělujeme protilátky na pět tříd tedy izotypů: IgA, IgG, IgD, IgE
a IgM. Rozdílné typy těžkých řetězců se liší ve velikosti a složení: α a γ obsahují asi
450 aminokyselin, zatímco μ a ε mají cca 550 aminokyselin [4].
Konstantní oblasti těžkých řetězců jsou identické u všech protilátek stejného izotypu,
ale liší se u protilátek různých izotypů. Těžké řetězce γ, α a δ mají konstantní oblast
tvořenou ze tří domén, těžké řetězce μ a ε mají konstantní oblast tvořenou ze čtyř
imunoglobulinových domén. Variabilní oblast těžkého řetězce se liší u protilátek
17

produkovaných různými B-lymfocyty, ale jsou stejné u protilátek produkovaných
jednotlivým B-lymfocytem nebo klonem jednoho B-lymfocytu. Individuální protilátky
se vzájemně liší strukturou vazebných míst, kterými rozeznávají příslušné Ag. Tyto
specifické části se nazývají idiotopy (stejné idiotopy tvoří jeden idiotyp) [2].
K diferenciaci protilátek dochází při dozrávání B-lymfocytů, kde gen pro těžký
řetězec je tvořen ze čtyř subgenových úseků (V (200), D (12), J (4), C (5 subgenů)).
Subgenový úsek C odpovídá počtu tříd imunoglobulinů (IgA, IgG, IgD, IgE a IgM). Při
dozrávání lymfocytů dochází k přeskupování subgenů tak, že z každé skupiny se použije
jen jeden náhodný subgen. Vzniká tedy řetězec, kde může vzniknout až cca 9600
různých genů. Ve skutečnosti je počet genů vyšší díky nepřesnému spojování subgenů
a také díky mutacím. Proces pro lehké řetězce je podobný. Kombinací různých těžkých
a lehkých řetězců vzniká široká rozličnost počtu možných protilátek [1].
Molekulu protilátky lze rozdělit, po štěpení papainem, na fragment vázající antigen
(Fab-fragment), který obsahuje dvě části. Přesněji dvě rozvětvená ramena (celý lehký a
část těžkého řetězce). Druhou částí mAb po jejím rozštěpení papainem je velký
krystalizující fragment (Fc-fragmentu), který obsahuje zbývající části těžkého řetězce
či řetězců. Fc fragment hraje významnou roli ve zničení cílové buňky, které je
zprostředkováno fagocytózou, na protilátce závislou cytotoxickou reakcí (ADCC) [3].
ADCC je druh imunitní reakce, při níž dochází k likvidaci buněk, na jejichž povrchu
je navázána protilátka. Lýzu vykonávají K (Killer) buňky, které svým receptorem
rozeznávají Fc fragment imunoglobulinu, a dále také eozinofily, neutrofily a monocyty
[3].

3.2.2 Příprava a uplatnění monoklonálních protilátek
Určitou komplikací při přípravě monoklonálních protilátek je, že samotné lymfocyty
v kultuře rostou velmi pomalu. Pro potřeby výzkumu nelze v in vitro podmínkách
kultivovat B-lymfocyty. Z tohoto důvodu nemůžeme dosáhnout odpovídající tvorby
požadované monoklonálních protilátky. Naproti tomu nádorová forma plazmocytu
(myelomová buňka) má ideální vlastnosti pro kultivaci in vitro. Nádorová buňka se
snadno a rychle dělí, ve velké míře disponuje dlouhou životností. Myelomové buňky
získáme nejčastěji v laboratorních podmínkách. Využívá se techniky indukce u
pokusných zvířat po intraperitoneální (uvnitř dutiny břišní) aplikaci injekce nejčastěji
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minerálního oleje. Minerální olej u experimentálních zvířat působí jako karcinogen a
některé plazmocyty se přemění v nádorové buňky myelomu [4-6].
Takto změněné plazmocyty se poté snadno odeberou a následně úspěšně kultivují
v živném médiu. Plazmocyty doposud neprodukují požadované monoklonální
protilátky. Je proto třeba ještě podstoupit fúzi plazmocytu s požadovaným klonem
nejčastěji myších B lymfocytů. Vznikne hybridní buňka, která se příznačně nazývá
hybridom. Hybridom si takto zachoval vlastnosti myelomových buněk i B-lymfocytů.
Disponuje vlastnostmi, jako jsou rychlé dělení, nesmrtelnost a produkce protilátek Blymfocytu použitého při fúzi. Celý postup přípravy shrnuje Obr. 2 [5-6].
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Obr. 2: Názorné schéma postupné přípravy hybridomu. V prvním kroku je
indukována imunitní odpověď na specifický antigen u experimentálního zvířete. Ze
sleziny je získána směs lymfocytů, z nichž některé tvoří protilátky specifické proti
podanému antigenu. Tyto lymfocyty jsou smíchány s myelomovými buňkami, kde poté
dojde k fúzi obou typů buněk. Proliferovat tak budou jen buňky hybridomové. Ty však
kromě požadované monoklonální protilátky produkují i směs jiných protilátek. Dalším
selektováním a klonováním pak postupně získáme buněčnou kulturu, která produkuje
požadovanou monoklonální protilátku Upraveno dle [9].
Problémem, který může vyvstat při použití myších monoklonálních protilátek, je
jejich následné použití v klinické praxi. Zde se mohou projevit nežádoucí účinky. K
nejvýznamnějším patří tvorba lidských protilátek proti protilátkám myším (HAMA).
Tyto protilátky nepodporují vazbu myší monoklonální protilátky na cílový antigen a
mohou vést až k anafylaxi nebo sérové nemoci. V případě humanizovaných protilátek
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jsou myšího původu jen CDR (vazebné místo pro antigen) oblasti reagující s
antigenními epitopy. Také tyto protilátky mohou vyvolat tvorbu tzv. HAMA [6-8].
Názvosloví monoklonálních protilátek je odvozeno od jednotlivých generací
související s jejich původem. Přípona u názvu mAb je vždy stejná, tj. -mab. Další
součást názvu mAb reflektuje původ protilátky. Konkrétně -u- je rezervováno pro
humánní monoklonální protilátku (např. alirocumab), -zu- pro humanizovanou (např.
idarucizumab), -xi- pro chimérickou (např. abciximab) a -o- pro myší, -a- pro
krysí, -e- pro morčecí či -i- pro imunoglobulin z primátů. Názvosloví popisuje Obr. 3
[8].

Obr. 3: Typy monoklonálních protilátek. Vývoj monoklonálních protilátek
zaznamenal čtyři fáze. Prvním typem byly plně myší protilátky. Dalším typem byly
monoklonální protilátky druhé a třetí generace obsahující jen menší části myší variabilní
oblasti, kdy konstantní, imunologicky významnější oblast, už byla lidská. Současné
biotechnologické postupy umožňují připravit plně lidské protilátky, které mají nejnižší
alergenní potenciál, jejich další výhodou je dlouhodobá účinnost. Upraveno dle [9].
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Aplikace mAb je nutná zpravidla parenterálně. Nitrožilní podání má výhodu plné
biologické dostupnosti a možností aplikace velkého množství léčiva. Naopak je
zatíženo vyšším rizikem generalizované alergické reakce a je méně schůdné pro domácí
léčbu. Podkožní podání je omezeno nižší biologickou dostupností pohybující se mezi
25 % až 95 %, kdy jsou navíc lépe absorbovány fragmenty protilátek, naopak
neocenitelnou výhodou je domácí autoaplikace [9].
Eliminace monoklonálních protilátek v lidském organismu je dvojího typu. Prvním
typem je eliminace zprostředkovaná cílovou strukturou (antigenem), kdy po vazbě
protilátky a antigenu dochází k eliminaci komplexu např. fagocytózou následovanou
lysosomální degradací. Druhý typ, který není závislý na přítomnosti antigenu, využívá
postupnou eliminaci buňkami RES (retikuloendotelového systému). Na delším setrvání
humánních imunoglobulinů (Ig) v cirkulaci se podílí vazba na Fc receptor na povrchu
buněk, která je chrání před rychlou eliminací [10-11].
Toxicita monoklonálních protilátek jako takových je nevelká, alergické reakce
na humánní či humanizované protilátky se při srovnání s placebem vyskytují zřídka.
V malém procentu se objevují lokální reakce typu exantému apod. Daleko významnější
jsou nežádoucí účinky vyplývající z farmakodynamického účinku, např. inhibice
daného regulačního působení. Příkladem jsou protilátky proti tumor nekrotizujícímu
faktoru alfa (TNFα) či proti interleukinům, kdy je aktivována obranyschopnost
organismu. Vzhledem k tomu, že do farmakokinetiky mAb nejsou zapojeny transportní
či metabolické systémy, je riziko lékových interakcí nízké [10-11].

3.3 Ramucirumab
Ramucirumab (komerční název Cyramza) je plně humanizovaná monoklonální
protilátka cílená proti extracelulární doméně receptoru vaskulárního endotelového
růstového faktoru 2. Tato protilátka je novou terapeutickou možností, která selektivně
inhibuje lidský VEGFR-2 s mnohem větší afinitou než jeho přirozené ligandy. Na
základě slibných výsledků předklinických a raných klinických studií byl ramucirumab
testován na různých typech nádorů buď samostatně anebo v kombinaci s chemoterapií.
Zatímco v nedávné době bylo uděleno první schválení Úřadu pro kontrolu potravin a
léčiv (FDA) v USA pro použití jako samostatného přípravku u pacientů s pokročilým
nebo metastatickým karcinomem žaludku nebo karcinomem gastroesofageálního
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spojení, jeho případná klinická role v metastazujícím karcinomu prsu nebo v pokročilém
nemalobuněčném karcinomu plic je stále diskutována. Dále bylo získáno schválení od
Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) pro použití v Evropské unii [32].
Ramucirumab samostatně nebo v kombinaci s chemoterapií prokázal významné
zlepšení u předem léčených pacientů s pokročilým karcinomem žaludku nebo
karcinomem gastroesofageálního spojení. Tyto výsledky jsou relevantní zejména u
adenokarcinomu žaludku. Scénář karcinomu žaludku ve srovnání s karcinomem
gastroesofageálního spojení je však úplně jiný. U adenokarcinomu žaludku nebyla před
ramucirumabem schválena standardní léčba druhé linie a navzdory selhání
bevacizumabu pro zlepšení celkového přežití se zdá, že dráha VEGF je relevantní a má
klíčovou úlohu v této nemoci. Přínos ramucirumabu byl ve výrazném snížením rizika
progrese až o 52 % [32-33].
Úspěchy aplikace ramucirumabu jsou dále potvrzeny pozitivními výsledky studie
RAINBOW, kde byl ramucirumab kombinován s paklitaxelem v léčbě druhé linie a
srovnáván se samotným paklitaxelem. Ramucirumab je významnou látkou pro léčbu
karcinomu žaludku, avšak časná progrese onemocnění u většiny pacientů naznačuje, že
přínos u vybraných pacientů, kteří by mohli mít prospěch z tohoto terapeutika [33].

3.4 Angiogeneze
Nová tvorba krevních cév (angiogeneze) je zásadní událostí v procesu růstu nádoru
a metastatické diseminace. Molekulární základ nádorové angiogeneze je proto velmi
zajímavý v oblasti výzkumu nádorového procesu. Klíčovým regulátorem tohoto procesu
je vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF) [24].
Aktivace dráhy receptoru pro VEGF faktor (VEGR) poté spouští síť signalizačních
procesů, které podporují růst endoteliálních buněk, migraci a přežití z již existujících
krevních zásobení. Navíc, VEGF zprostředkovává propustnost endoteliálních cév pro
nádorové buňky. Nedávno byla objevena důležitá role VEGF při mobilizaci
endoteliálních progenitorových buněk z kostní dřeně do vzdálených míst
neovaskularizace, tedy procesu tvorby nového krevního zásobení uplatňovaného při
růstu nádoru [25].
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Dobře zavedená role VEGF při podpoře nádorové angiogeneze a patogeneze
lidských malignit vedla k racionálnímu návrhu a vývoji činidel, která by selektivně cílila
tyto procesy obstarávající nádorový růst a přežívání. Studie s různými léčebnými
postupy proti receptoru VEGFR ukázaly, že tyto látky mohou účinně inhibovat
angiogenezi a růst nádorů v preklinických modelech. Relativně nedávno byla
představena anti-VEGF protilátka bevacizumab (komerční název Avastin) při
kombinaci s chemoterapií, která významně zlepšila míru přežití a odezvy u pacientů s
metastazujícím kolorektálním karcinomem, a tak validovala inhibitory VEGF dráhy
jako důležitou novou modalitu léčby [26].

3.4.1 Vaskulární endoteliální růstový faktor
Receptory endotelového růstového faktoru jsou tyrozin kinázy, které jsou klíčovými
regulátory vaskulárního vývoje u obratlovců. Jejich aktivace je regulována
prostřednictvím rodiny vylučovaných glykoproteinů, vaskulárních endoteliálních
růstových faktorů. Exprese, proteolytické zpracování a difúzní rozmezí proteinů VEGF
musí být těsně regulovány kvůli jejich rozhodující roli ve vývoji. Zatímco některé
VEGF vytvářejí koncentrační gradienty v rozvíjejících se tkáních a působí jako
morfogeny, jiné fungují jako inhibitory aktivace receptoru a potlačují signalizaci.
Ligandem indukovaná dimerizace receptoru vede k aktivaci vnitřní aktivity
tyrosinkinázy, která vede k autofosforylaci receptorů a na druhé straně buněčné
membrány spouští aktivaci interaktivních proteinů. Ačkoliv byly odhaleny mnohé
biochemické detaily signalizace VEGFR, je ještě třeba prokázat in vivo význam
některých signalizačních aspektů [27].
Vaskulární endoteliální růstový faktor je důležitým signalizačním proteinem, který
se podílí na vaskulogenezi (tvorbě oběhového systému) a na angiogenezi (růst cév z již
existujících vaskulatur). Jak naznačuje jeho název, aktivita VEGF je omezena převážně
na buňky vaskulárního endotelia, i když má účinky na omezený počet dalších buněčných
typů (například stimulační migrace monocytů / makrofágů). In vitro bylo prokázáno, že
VEGF stimuluje endoteliální buněčnou mitogenezi a migraci buněk. VEGF také zvyšuje
mikrovaskulární propustnost a je někdy označován jako faktor vaskulární permeability.
Všichni členové rodiny VEGF stimulují buněčné odpovědi vázáním se na receptory
tyrosinkinázy na povrchu buněk, což způsobuje, že tyto receptory dimerizují a aktivují
se transfosforylováním. Přesněji popisuje jednotlivé vztahy Obr. 8 [28-29].
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Obr. 8: Přirozené ligandy a cílové receptory z rodiny VEGF společně
s antiangiogenními

sloučeninami

(Apatinib,

bevacizumab

a

ramucirumab)

s naznačením cílových struktur. VEGF-A vaskulární endoteliální růstový faktor-A;
VEGF-B vaskulární endoteliální růstový faktor-B, VEGF-C vaskulární endoteliální
růstový faktor-C, VEGF-D vaskulární endoteliální růstový faktor-D, VEGF-E
vaskulární endotelový růstový faktor-E, PlGF placentární růstový faktor, VEGFR1
receptor 1 vaskulárního endotelového růstového faktoru; VEGFR2 receptor 2
vaskulárního endotelového růstového faktoru; VEGFR3 vaskulární endoteliální
receptor růstového faktoru 3. Upraveno dle [28].
Receptory VEGF mají extracelulární část sestávající ze 7 imunoglobulinových
domén, jedné transmembránové oblasti a intracelulární části obsahující rozštěpenou
tyrozin-kinázovou doménu. VEGF-A se váže na VEGFR-1 a VEGFR-2. Zdá se, že
VEGFR-2 zprostředkovává téměř všechny známé buněčné odpovědi na VEGF. Funkce
VEGFR-1 je méně dobře definovaná, i když se předpokládá, že moduluje signalizaci
VEGFR-2. Další funkcí VEGFR-1 je působení jakožto fiktivní či také zabraňující
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receptor, sekvestrující VEGF z vazby na VEGFR-2, kdy tento proces je zvláště důležitý
během vaskulogeneze v embryu). Ve skutečnosti alternativně sestřižená forma VEGFR1 není membránově vázaným proteinem, ale je sekretována do extracelulárního prostoru
a funguje zde primárně jako záchranná složka pro vychytávání VEGFR molekul [30].
Kromě vazby na VEGFR se VEGF váže na receptorové komplexy sestávající z
neuropilinů a VEGFR. Tento neuropilin – VEGFR receptorový komplex má zvýšenou
signalizační aktivitu VEGF v endotelových buňkách (cévách). Neuropiliny (NRP) jsou
pleiotropické receptory, a proto další molekuly mohou interferovat se signalizací
komplexů receptorů NRP / VEGFR. Neuropiliny se nacházejí na těle neuronů většiny
obratlovců [31].

3.5 Radionuklidy
Radioaktivní záření objevené Henri Becquerelem v roce 1896 odolávalo běžným
fyzikálním pokusům tehdejší doby, kdy se jeho paprsky nechtěly lámat při průchodu
čočkou a hranolem a ani se ohýbat nejjemnější mřížkou. Pak přišlo několik fyziků s
myšlenkou působit na ně magnetickým polem. Ale ani tady nebyl výsledek
jednoznačný. Měkké paprsky, tedy záření o nízké energii se odchylovaly magnetickým
polem snadno a pohltil je papír nebo tenká hliníková fólie. Tvrdší paprsky prošly
několik milimetrů tlustou hliníkovou destičkou a magnetické pole je odchýlilo
minimálně. A nakonec tvrdé záření o vysoké energii, které pronikalo olověnou
destičkou, magnetické pole neodchylovalo vůbec [15].
Pořádek v chaosu s typy radioaktivního záření udělal až konečně Ernest Rutherford,
který pojmenoval záření prvními třemi písmeny řecké abecedy – α, β, γ na základě
zjištění jejich fyzikální povahy. Záření α je tvořeno jádry heliových atomů, záření β
lehkými záporně nabitými elektrony anebo kladně nabitými pozitrony a záření γ, které
má stejnou povahu jako rentgenové záření, je tvořeno fotony, tedy částicemi bez náboje
a hmotnosti [16].
Záření α, β, γ vysílají např. uran, radium a některé další prvky s nestabilními jádry
při samovolném štěpení a přeměně na jádra jiných prvků. Tato vlastnost se nazývá
přirozená radioaktivita. Za radioaktivní prvek považujeme takový atom, jehož jádro je
energeticky nestabilní v čase a postupně se přeměňuje (rozpadá) na dceřiné jádro jiného
prvku nebo jádro o jiné energii v případě gama záření. Takový prvek označujeme jako
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radionuklid. V současné době je známo přibližně 50 přirozených radionuklidů.
V případě α a β záření jsou nestabilní prvky takové atomy, jejichž jádra, mají buď velmi
vysoké hmotnostní číslo (α záření) nebo nepoměr mezi počty protonů a neutronů (β
záření) [16].
Radionuklidy jsou charakterizovány rozpadovým zákonem, přeměnovou konstantou
a poločasem přeměny. Rozpadový zákon charakterizuje pokles atomů radionuklidu s
časem. Rozpadová křivka má charakter exponenciální. Přeměnová konstanta vyjadřuje
rychlost úbytku atomů radionuklidů za 1 s. Další charakteristickou veličinou týkající se
radioaktivity je fyzikální poločas přeměny T1/2, který udává dobu, za kterou klesne
aktivita radionuklidu na polovinu [16].

3.5.1 Umělá radioaktivita
K umělé radioaktivitě vede další cesta. Známé prvky mohou být ostřelovány
neutrony za vzniku nových nestabilních jader, které se přirozeně nevyskytují. Neutrony
nemají elektrický náboj, proto snadno prostupují atomovým obalem a nejsou
odpuzovány od kladně nabitých jader atomů a lépe tak do nich pronikají. Již 10. dubna
1934 Enrico Fermi oznámil, že se mu podařilo pomocí neutronů aktivovat 14 prvků.
Zjistil, že na rozdíl od reakce s α částicemi, je jím vytvořená umělá radioaktivita pomocí
neutronů tvořena emisí elektrony [18].
Výroba umělých radionuklidů je náročná. Při průměru atomového jádra 10-15 až 1014

je velmi malá pravděpodobnost jeho zásahu ostřelovanou částicí. Proto se vždy

používá značné množství částic soustředěných do úzkých hustých svazků.
Pravděpodobnost průběhu určité jaderné reakce udává účinný průřez. Ten závisí na
druhu střely (neutron) a na druhu jádra (počtu protonů a neutronů) [18].

3.5.2 Jednotky a měření radioaktivity
Nejjednodušší jednotkou popisující záření je údaj o počtu impulsů, které emitované
částice vyvolají v účinném objemu počítače. Součet impulzů za libovolný čas je dávkou.
Počet impulsů za určitý čas je intenzitou záření. Počet impulsů však nemůže být
přesným měřítkem účinnosti nebo nebezpečnosti záření. Účinnost záření totiž nezáleží
jen na počtu částic, ale také na druhu a energii záření [18].
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Zdroj záření se popisuje pomocí veličiny zvané aktivita radionuklidu. Je to počet
radioaktivních jader v určitém množství radionuklidu, která se rozpadnou za 1 sekundu.
Jednotkou je jeden Becquerel (Bq) na počest objevitele radioaktivity Henriho
Becquerela. Rozměr jednotky je s–1. Dojde-li v látce k jedné přeměně za 1 sekundu, má
aktivitu 1 Bq. Dá se říci, že aktivita udává rychlost přeměny radionuklidu na výsledný
dceřiný nuklid. Úbytek počtu dosud nepřeměněných jader je roven přírůstku produktů
radioaktivní přeměny. Určuje tedy počet přeměn za časovou jednotku a také počet částic
radioaktivního záření emitovaných zářičem za časovou jednotku. Ve starší literatuře se
objevuje dnes již nepoužívaná jednotka aktivity Curie (1 Ci = 3,7 x 1010 Bq), která
představuje radioaktivitu radonu, který je v rovnováze s jedním gramem čistého radia.
Becquerel je rozměrově velice malou jednotkou. Například lidské tělo obsahuje několik
tisíc Bq přirozených radioaktivních látek (např. draslíku
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K), tzn. že v našem těle

každou sekundu probíhá několik tisíc radioaktivních rozpadů [18]. Jedním z možných
způsobů měření aktivity je použití Geigera počítače znázorněného na Obr. 5.

Obr. 5: Geigerův počítač je detektorem ionizujícího záření, který umožňuje
nepřetržité měření radioaktivity v místě měření. Upraveno dle [13].
Základní veličinou popisující účinek záření na hmotu je dávka. Veličina dávka
udává, kolik energie ionizujícího záření pohltí 1 kg látky. Její jednotkou je Gray (Gy).
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Nejdůležitější věc, kterou potřebujeme měřit, je vliv záření na člověka. Protože různé
druhy záření mají při shodné dávce odlišné účinky, zavedla se pro přesnější vyjádření
účinku záření na člověka veličina zvaná dávkový ekvivalent, jehož jednotkou je Sievert
(Sv, častěji mSv) na počest švédského fyzika Rolfa Sieverta, který se zabýval
biologickými účinky radioaktivního záření [17].
Pro práci s ionizujícím zářením je důležitý údaj udávající působení záření v čase, pro
který byla zavedena veličina příkon dávkového ekvivalentu. Měří se v jednotkách
Sievert za hodinu. Pro praxi je jednotka příliš veliká, proto se častěji setkáváme s
milisieverty nebo mikrosieverty za hodinu [17].

3.6 Radioterapie v nukleární medicíně
Radioterapie nádorových onemocnění je založena na účincích ionizujícího záření na
živou tkáň, kdy dostatečně vysoké dávky záření jsou schopny inaktivovat a usmrcovat
buňky, v tomto případě nejčastěji buňky nádorové. V nádorové tkáni je potřeba
zlikvidovat především kmenové klonogenní buňky, jejichž neomezené dělení způsobuje
nádorové onemocnění. Významný podíl na zastavení nádorového růstu může mít i
radiační poškození cévního zásobení nádoru. Radioterapie tak může být účinnou
metodou terapie nádorových onemocnění a případně i některých jiných ložiskových
onemocnění a poruch [16].
Radiační likvidace nádorových buněk může být součástí účinné kurativní terapie s
cílem úplného vyléčení nádorového onemocnění, zvláště v počátečním stádiu. V těžších
a pokročilejších případech se pak uplatní paliativní terapie, která zmírňuje a zpomaluje
průběh onemocnění a jeho obtíží. Po chirurgickém odstranění nádorového ložiska se
často aplikuje tzv. adjuvantní (pomocná) radioterapie, která je podporující či zajišťovací
léčbou po operaci za účelem snížení rizika recidivy v důsledku možného metastazování
v okolí původního nádoru [12].
V určitých případech se používá i preoperační radioterapie před chirurgickým
výkonem ve smyslu redukce rozsahu nádoru a tím zlepšení jeho operability. Preoperační
radioterapie se pak uplatní i v případě omezení viability nádorových buněk a tím snížení
rizika lokální či metastatické infiltrace, což se týká případu, kdy se při operaci nádoru
mohou uvolňovat nádorové buňky do okolí, lymfatického systému a do krevního oběhu.
Chirurgický výkon se pak provádí asi za šest týdnů po radioterapii, kdy již odezní akutní
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radiační příznaky, a ještě nenastoupí pozdní změny [12]. Jedním z příkladů je i
radioterapie ucha či tkáně blízko něho, což prezentuje Obr. 4.

Obr. 4: Příklady aplikace radioterapie ucha. Délka léčby je 3 až 7 týdny v závislosti
na typu a velikosti nádoru a zvoleném radioterapeutickém režimu. V případě ozařování
oblasti blízko ucha může dojít k nedoslýchavosti, která je způsobena špatnou ventilací
středouší (poruchou funkce Eustachovy trubice, spojující nosohltan se středouším). Tato
problematika je řešitelná zavedením tzv. ventilační trubičky do bubínku, umožňující
provzdušnění středouší a tím zlepšení sluchu. Upraveno dle [12].
Pro externí radioterapii, tedy ozařování z externích zdrojů radioaktivního záření, se
nejčastěji používají silné zářiče gama, rentgenové záření a také záření z urychlovačů.
Někdy se zářiče ve tvaru jehel aplikují přímo do nádorového ložiska nebo tělní dutiny.
Nádory jsou tvořené mladými buňkami, které se velmi rychle dělí a jsou mnohokrát
citlivější k záření než zdravá tkáň. Místo, v němž je zhoubný nádor, se s velkou přesností
ozáří a nádor se tak zničí. Na tomto principu je založen i Leksellův gama nůž, který
úspěšně léčí nádory a jiné chorobné procesy v lidském mozku. Používá se ke zničení
neoperovatelných nádorů. Používá se záření gama z radionuklidu 60Co. V těle pacienta

30

dochází k emisi ionizujícího záření z radiofarmaka. To je zachycováno detektorem gama
kamery v blízkém okolí pacientova těla [12].
Na rozdíl od běžné radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá
fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají
protonové terapii její mnohé výhody. Největší výhodou protonové terapie v porovnání
s běžnou radioterapií je její přesnost a její schopnost maximálně eliminovat ozáření
zdravé tkáně. Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své
energie před i za nádorem. Protony mají ovšem určitou fyzikální vlastnost, které se říká
Braggův vrchol, která má schopnost odevzdat výrazně míň energie cestou k nádoru a
nemá dopad na tkáně za nádorem [12].
Další aplikace externího ozařování zdroji radioaktivního záření je sterilizace
zdravotnického materiálu, injekčních stříkaček, chirurgických nástrojů, protéz, obvazů
atd. za účelem eliminace přítomnosti mikroorganismů. Výhodou je, že se může
sterilizovat jednak materiál už neprodyšně uzavřený, protože radioaktivní gama nebo
rentgenovo záření díky svým vlastnostem pronikne obalem, a dále se mohou sterilizovat
materiály, které nelze ošetřit klasicky, např. horkým vzduchem nebo vyvařením [12].

3.6.1 Radiofarmaka
Radiofarmakum je jakýkoliv léčivý přípravek obsahující jeden nebo více
radionuklidů (radioaktivních izotopů). V lékařství jsou radiofarmaka používána z 95 %
k diagnostice různých patologických stavů a také se uplatňují v terapii (5 %), kdy svým
ionizujícím zářením působí na patologicky změněné tkáně a eliminují je [17].
Radiofarmakum se skládá ze dvou částí: radionuklidu a farmaka (nosiče). Na nosič
je navázán vhodný radionuklid. Po podání pacientovi je radiofarmakum distribuováno
v organismu. Výsledný obraz ukazuje fyziologickou funkci dané tkáně nebo orgánu,
případně jeho patologické změny. Radiofarmakum je poté z těla vylučováno močí,
stolicí, potem, popřípadě jinými mechanismy [17].
Vybrané radionuklidy se používají pro zobrazení orgánů nebo procesů v lidském těle,
např. ledvin, štítné žlázy, srdce, struktury kostí, nádorů apod. Vhodná látka se označí
radionuklidem a vpraví se do těla. Koluje krevním oběhem a podle svých vlastností se
usazuje v různých orgánech [17].
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3.6.2 Obecné zhodnocení zobrazovacích metod za použití radiofarmak
Pohyb radiofarmaka v organismu je dán jeho radiochemickou povahou, fyzikálními
a chemickými vlastnostmi a způsobem podání. Radiofarmakum se může vyskytovat ve
formě anorganické, organické látky, bílkoviny, protilátky či jako označený krevní
element. Může být ve stavu suspenze nebo koloidu. V nukleární medicíně se používají
pouze uměle vyrobené radionuklidy. Vhodné radiofarmakum je vybíráno na základě
distribuce či specifické funkce v lidském těle např. podle vylučování či vychytávání
daným orgánem. Radiofarmakum se podává buď intravenózně, inhalačně či perorálně
[14].
Zobrazovací zařízení pak detekuje vysílané záření a vytvoří obraz zkoumaného
orgánu. Používají se nejčastěji radionuklidy s krátkým poločasem rozpadu (řádově
desítky minut až hodiny), aby pacient nebyl zbytečně radiačně zatěžován. [14].
Léčiva obsahující radionuklidy se používají v diagnostice, ke stopovacím účelům i k
terapii. Pomocí značených látek a protilátek se ve zkumavce studují vzorky tělních
tekutin (např. krve) a velmi přesně se tak stanovují hormony, enzymy, viry, některé
drogy a jiné látky. Tato metoda spolehlivě zjistí přítomnost látky již při koncentraci
v nanogramech na objem jednoho litr. Při radioimunoanalýze pacient do žádného
kontaktu s radioaktivní látkou nepřijde. Při terapii mohou radiofarmaka nahromaděná v
nádorové tkáni účinně ozařovat nádor zevnitř. Stopovací vyšetření umožňují sledovat
základní životní pochody, např. proudění krve, činnost ledvin a plic [17].

3.6.3 SPECT
Jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT) je tomografický zobrazovací
systém používaný v nukleární medicíně (viz. Obr. 6). SPECT stejně jako pozitronová
emisní tomografie (PET) poskytuje informace o funkci tkání a orgánů (tj. poskytuje
údaje pro funkční diagnostiku) a tudíž nikoli o anatomické struktuře, o které poskytuje
údaje např. počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance(MRI) [19].
SPECT je scintigrafická metoda, což znamená, že k vyšetření se používá sledovací
radioaktivní materiál s poločasem rozpadu několik hodin. Jedná se o gama zářiče, které
mají dostatečnou energii záření pro detekci, ale navíc takovou, aby nedocházelo ke
zbytečné radiační zátěži pacienta. S oblibou se používá radioaktivní technecium 99mTc,
32

které splňuje podmínky zářiče s dostatečnou energií gama záření a krátkým nicméně
dostačujícím fyzikálním poločasem (T½ = 6 h). Dalším příkladem je radioaktivní izotop
jódu 131I, který se používá pro vyšetření štítné žlázy [19].
Radiofarmakum používané pro vyšetření pomocí SPECT techniky se podává
intravenózně, perorálně či inhalačně. V těle se usazuje v místech cílených
radiofarmakem. Může se jednat o místa se zvýšeným metabolismem nebo místa se
sníženým průtokem krve. Radionuklid pak v ideálním případě z místa, kde je
akumulován, vyzařuje gama fotony, které zachycuje detektor gama kamery [19].

Obr. 6: Přístroj typu SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie).
Upraveno dle (20).
SPECT představuje rozšíření planární scintigrafie, jelikož detektor gama kamery
snímá planární neboli rovinné obrazy pod různými úhly (0–360). Jedna projekce se
snímkuje po 3-6 stupních, a na jednu projekci je třeba 15-20 sekund. Celková doba
vyšetření se tedy pohybuje okolo 15-20 minut. Pro urychlení celého procesu snímání
byly vytvořeny systémy SPECT s více hlavami. Používají se buď 2 nebo 3 hlavové
detektory s gama kamerami a podle toho vyžadují otáčení o úhel 180 nebo 120 stupňů.
Počítačovou rekonstrukcí nasnímaných obrazů získáváme 2D tomografický obraz
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příčného řezu tkání. Série těchto řezů vytváří celkový trojrozměrný obraz distribuce
radiofarmaka v tkáni [19].

3.6.4 PET
Pozitronová emisní tomografie je lékařské vyšetření z oboru nukleární medicíny,
které se v klinické medicíně používá teprve od nedávné doby (od devadesátých let
dvacátého století). Toto vyšetření zobrazuje rozdílné tkáně na základě jejich rozdílného
metabolismu. Nejvíce se využívá v onkologii, ale také se používá v neurologii či
kardiologii. Pozitronová emisní tomografie zobrazuje různé tkáně na základě jejich
různé schopnosti akumulovat v sobě podanou radioaktivní látku [19].
V případě PETu, který se v současnosti používá v klinické medicíně, je touto
radioaktivní látkou modifikovaná molekula glukózy. Glukóza je jednoduchý cukr běžně
používaný našimi buňkami pro výrobu energie. Na rozdíl od normální glukózy, která je
obsažena v naší potravě, je do molekuly používané při PETu inkorporován radioaktivní
izotop fluoru 18F. Chemický název této molekuly je pak 2-fluor-2-deoxy-D-glukóza, což
se zkracuje na FDG a o vyšetření se někdy mluví jako o FDG-PET. Tato molekula je
zajímavá tím, že je natolik podobná glukóze, že ji buňky vychytávají z krve a začnou ji
štěpit stejně jako glukózu, aby získaly energii. To ale funguje jen s první reakcí
metabolického řetězce. V další reakci se ale už tato molekula štěpit nedá a zůstane
uvězněna v buňce. Postupně se pak z těla zcela vyloučí, ale na chvíli v těchto buňkách
zůstane, a to je důležité pro vyšetření. Speciálním skenerem můžeme totiž detekovat,
kolik radioaktivity emitováno z různých míst těla [19].
Buňky zvýšené vychytávající glukózu budou oproti okolní tkáni „viditelné“ zatímco
buňky, které jsou inaktivní a glukózu nevyužívají, se budou ve vyšetřovaném PET
obraze jevit jako tmavé. Aby bylo vyšetření co nejkvalitnější, je třeba vyšetřovat
pacienty nalačno. Tak totiž bude mít pacient nízkou hladinu glukózy v krvi a zdravé
buňky nebudou motivovány k tomu, aby glukózu zvýšeně zpracovávaly [19].

3.6.5 SPECT vs. planární scintigrafie
Běžná (planární) scintigrafie zobrazuje pouze dvojrozměrný obraz sledované oblasti.
Díky tomuto uspořádání se tedy nemohou zobrazené tkáně přesně lokalizovat. SPECT
rozšiřuje scintigrafii do 3D uspořádání podobně jako výpočetní tomografie rozšiřuje
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běžný rentgenový snímek. Při vyšetření SPECT je pacientovo tělo po určité době od
podání radiofarmaka snímáno scintilační kamerou, která zachycuje gama paprsky
vysílané z radiofarmaka a přeměňuje je na elektrický signál, který vytvoří digitální
obraz v počítači [19].
Na rozdíl od dvojrozměrné scintigrafie se při SPECT scintilační kamera pohybuje a
snímá z mnoha úhlů určitý výřez pacientova těla. Z těchto mnoha projekcí se pomocí
výkonného počítače zrekonstruuje obraz daného řezu, obvykle řezu kolmého na dlouhou
osu pacientova těla, a z poskládání těchto řezů pak lze zrekonstruovat trojrozměrný
obraz [21].
Výsledek je velmi efektní. Na rozdíl od jiných vyšetřovacích metod, které zobrazují
především rozdílné struktury těla provádí scintigrafické metody zobrazování buňky na
základě jejich rozdílné funkce. Ve výsledném obraze tak můžeme například rozlišit
oblasti ve svalovině srdce, které jsou špatně zásobené kyslíkem a přestávají správně
pracovat, nebo ložiska v kosti, kde se buňky zvýšeně dělí. Nevýhodou je menší přesnost
zobrazení, proto se někdy SPECT kombinuje s výpočetní tomografií, která má rozlišení
okolo jednoho milimetru. Tato kombinace je v takzvaných hybridních SPECT/CT
přístrojích. Problematikou rozdílných zobrazeních u SPECT vs PET se zabývá Obr. 7,
kde můžeme vidět detailněji patrné rozdíly v zobrazeni daných technik [21].
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Obr. 7: (A) Dobrá korelace mezi PET a SPECT je zobrazena prostorově
normalizovanými originálními obrázky pacientů s AD (Alzheimerovou chorobou),
zejména s ohledem na snížené vychytávání v temporoparietálním kortexu (bílé šipky).
(B) Nesoulad mezi PET a SPECT můžeme pozorovat u jiného pacienta s poruchou čelní
absorpce pro PET (červené šipky), ale ne pro SPECT. Upraveno dle [22].

3.7 Radioaktivní značení
Radioaktivní technecium

99m

Tc je hlavním pilířem v radiodiagnostice a v nukleární

medicíně již asi půl století. Navzdory zvýšenému využití pozitronové emisní tomografie
a s tím související rostoucí dostupnosti
diagnostickým radionuklidem.

18

F, je i přesto nejčastěji používaným

99m

Tc je a pravděpodobně zůstane jedním z

nejdůležitějších radioaktivních prvků pro klinickou aplikaci v rámci radiodiagnostiky
[34-35].
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Poslední dvě desetiletí jsme byly svědky vývoje v radioaktivním značení, kdy se
značení radiofarmak techneciem původně pouze s koordinačními komplexy s
jednoduchými chelatačními ligandy posunulo ke konkrétnějším sondám charakteru
biomolekul, jako jsou peptidy a bílkoviny. Důležitou složkou této procedury byl
pokračující vývoj spolehlivých chemických přístupů pro začlenění

99m

Tc do těchto

biologických molekul [34-35].
Na počátku 90. let 20. století došlo k rozvoji několika přístupů značení biomolekul
s 99mTc, včetně přímého značení. Přímé značení využívá afinity nativního cysteinu nebo
redukovaných skupin cystinů v proteinech. Oproti tomu nepřímé značení se uskutečňuje
pomocí různých bifunkčních chelátorů (BFC). BFC je molekula, která může být
kovalentně vázána na cílovou molekulu a zároveň může chelatovat radionuklid.
Příkladem BFC je molekula kyseliny 2-hydrazinonikotinové (HYNIC), která je
vyobrazena na Obr. 9. HYNIC byl a stále jedním z nejpopulárnějších a nejúčinnějších
BFC používaných k tomuto procesu pro značení 99mTc [35].

Obr. 9: Struktura chelátoru HYNIC (kyseliny 2-hydrazinonikotinové). Upraveno dle
[35].

3.8 Radiochemická čistota
Ke zjišťování radiochemické čistoty lze v podstatě použít téměř jakoukoliv
analytickou separaci. Mezi doporučované patří papírová chromatografie, tenkovrstvá
chromatografie, elektroforéza, vylučovací kapalinová chromatografie a plynová
chromatografie. V praxi se nejběžněji používá papírové a tenkovrstvé chromatografie.
Na start chromatografického proužku se nanese malé množství radiofarmaka a nechá se
vyvíjet v mobilní fázi. Po eluci mobilní fáze se vrstva/chromatografický papír usuší,
proužky se rozstříhají a jednotlivé dílky chromatogramu se proměřují pomocí
scintilačního studnového detektoru. Novější vyhodnocovací přístupy TLC metody
využívají moderní přístroje. Příkladem je přístroj označovaný jako RITA, který
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umožňuje citlivou analýzu v celé délce chromatografického papírku díky lineárnímu
radiodetektoru [23].
Jednou z příčin přítomnosti radiochemických nečistot, které můžeme detekovat,
může být použití nižšího nebo naopak vyššího množství radioaktivity ke značení
přípravku, než je doporučováno výrobcem. Dalšími možnými příčinami je, radiolýza
vzorku (nosiče radionuklidu) rozkladem vlivem teploty, času, změny pH, vystavením
světlu nebo přítomnosti oxidujících či redukujících činidel [23].

3.8.1 Chromatografie
Všechny chromatografické separační metody jsou založeny na rovnovážné distribuci
složek vzorku mezi dvě fáze, z nichž jedna je mobilní a druhá stacionární. Aby
docházelo k výše uvedené distribuci, musí existovat fázové rozhraní mezi stacionární a
mobilní fází, která unáší složky vzorku tak, aby obtékala stacionární fázi. Při dělení
dochází k opakovanému vytváření rovnovážných stavů separovaných látek mezi
mobilní a stacionární fází [39].

3.8.2 Chromatografie na tenké vrstvě (TLC)
Princip papírové a tenkovrstvé chromatografie spočívá v tom, že při průchodu
rozpouštědla papírem nebo vrstvou silikagelu dochází k separaci látek. Na
chromatografický papír či tenkou vrstvu se vyznačí ve vhodné vzdálenosti od okraje
start s body pro nanesení analyzovaných vzorků, na tato označená místa se nanesou
vzorky v kapalné formě a po odpaření rozpouštědla se chromatogram umístí do
chromatografické komory, která je nasycena parami stacionární i mobilní fáze [40].
Stacionární fáze je zakotvena v papíře (vrstvě) a mobilní fáze protéká papírem či
vrstvou vlivem kapilárních sil. Chromatografický papír se buď zavěsí do lodičky s
rozpouštědlem a rozpouštědlo protéká papírem sestupně, nebo se papír stočený do válce
či tenká vrstva sorbentu postaví na dno chromatografické komory, v níž je již předem
připraveno rozpouštědlo (mobilní fáze) a v tomto případě vlivem kapilárních sil vzlíná
rozpouštědlo po chromatogramu vzhůru a unáší s sebou jednotlivé složky, které se dělí
na základě svých rozpustností [40].
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3.8.3 iTLC
Při analýze instantní tenkovrstvovou chromatografií (iTLC) je skleněná deska
potažena adsorpčními materiály, jako je oxid křemičitý (silikagel). Oxid křemičitý je
nejčastěji používaným adsorpčním materiálem pro analýzu iTLC. Strukturálně se
silikagel skládá z matrice skupin Si-OH, které mohou interagovat s molekulami
prostřednictvím vodíkové vazby a adsorpce. Několik mikrolitrů zředěného roztoku se
nanese na křemenný povrch destičky pomocí mikrokapiláry. Deska se potom umístí do
nádoby obsahující rozpouštědlo (obecně směsi hexanů). V průběhu času rozpouštědlo
postupně vzlíná na desku díky kapilárnímu působení, které nese součásti vzorku s ním
[40].
Různé molekuly se přenášejí po desce na různé vzdálenosti vlivem variabilních
interakcí s adsorpčním materiálem. Pokud se například použije křemík, polární
molekuly se skupinami, jako je hydroxy (OH) nebo amin (NH2), budou mít tendenci
vytvářet vodíkové vazby se skupinami oxidu křemičitého (Si-OH) a nebudou tak rychle
posunovány po chromatografické desce. Zatímco poměrně nepolární molekuly budou
mít méně interakcí se silikagelem a budou mít tendenci být rozpustnější ve fázi
rozpouštědla, a proto budou rychleji unášeny s čelem rozpouštědla [40].
Jakmile rozpouštědlo doputovalo na určitou vzdálenost dostatečnou k oddělení
složek naneseného vzorku, separované části vzorku se buď přímo vizualizují
ultrafialovým světlem nebo reakcí s příslušnou chemikálií, či se detekují pomocí
radiodetektoru v případě stanovení radiochemické čistoty [40].

3.8.4 HPLC
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je analytická metoda, která na základě
povahy sledovaných látek, mobilní fáze a pevné fáze slouží k separaci, identifikaci a
kvantifikování obsahu sledovaných látek v mobilní fázi. Tato metoda je používána v
současnosti jako jedna z hlavních analytických metod v široké oblasti výzkumu a vývoje
[40].
Základní podmínkou je, aby probíhala určitá interakce mezi separovanou látky a
stacionární fází za podmínek určených povahou mobilní fáze. Mobilní fáze obsahující
směs rozpuštěných chemických látek prochází stacionární fází podél kolony a dochází
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k ustavování rovnováhy, Důsledkem je rozdílná rychlost a rozdílný čas průchodu
kolonou pro různé látky, tento čas se označuje jako retenční [40].
Po průchodu kolonou je třeba výstup analyzovat, použít typ detektoru, který dokáže
na základě odlišného chování separovaných látek a mobilní fáze zaznamenat změnu
chování a tuto změnu vyhodnotit a převést na chemicky srozumitelnou veličinu, tedy
například na okamžitou koncentraci [40].

3.8.5 Popis systému HPLC
1. Mobilní fáze je při isokratických podmínkách tvořena jednou látkou. Při
gradientové eluci je to směs kapalin, jejichž poměr je v průběhu procesu měněn tak, aby
se postupně zvyšovala eluce sledovaných látek. V mobilní fázi je na začátku vyšší podíl
látky s nízkou sílou eluce, v průběhu separace roste podíl látky s vyšší eluční silou. V
případě gradientové eluce je třeba volit detektor, který není ovlivňován měnícími se
parametry mobilní fáze [40].
2. Stacionární fáze může dělit směs na základě velikosti molekul, nicméně účinnost
takové separace je nízká, bývá to zpravidla příprava směsi pro vlastní separaci. Proto
bývá stacionární fáze tvořená upraveným silikagelem. Nepolární fáze je obvykle
ukotvený alifatický řetězec na silikagelu. Zvýšené polarity stacionární fáze se dosahuje
začleněním polárních skupin do uhlíkatého řetězce. Polarita stacionární fáze a polarita
separovaných látek určují retenční čas [40].
3. Po průchodu kolonou se směs analyzuje detektorem, kde je zaznamenáván rozdíl
v odezvě čisté mobilní fáze a odezvě okamžitého průtoku. Nedokonalostí detektorů
vzniká šum základní čáry (baseline, background). Vlivem změn pracovních podmínek
se mění sklon základní čáry. Nejčastějšími detektory jsou UV/VIS, kdy se měří
absorbance v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti spektra. Při hmotnostní detekci
se výstup z kolony ionizuje a v analyzátoru dělí na základě hmotnosti a náboje. U
fluorescenčního detektoru se měří emitované fluorescenční záření a elektrochemický
detektor měří změny elektrických parametrů. Typů detektorů je více, podle povahy
analyzovaných látek je třeba vybírat vhodný typ [40].
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3.9 LigandTracer
Přístroj LigandTracer je laboratorní zařízení, které bylo zkonstruováno na Univerzitě
Uppsala ve Švédsku. Tento přístroj má několik prototypů z hlediska typů měření.
Ligand Tracer Yellow měří aktivitu gama zářičů o vysoké energii jako například
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Lu nebo

111

In,

99m

Tc. Přístroj Ligand Tracer Grey slouží pro měření gama záření, ale o

velmi nízké energii jako je tomu například u radionuklidu
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I. Ligand Tracer White

oproti předchozím modelům je schopen měřit záření z elektronových a pozitronových
beta zářičů. A konečně Ligand Tracer Green je konstruován pro měření fluorescenčního
záření o různých vlnových délkách. Ligand Tracer Yellow, který je umístěn na
pracovišti radiofarmak Katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové, Univerzity Karlovy (Obr. 11), je schopen provádět měření
akumulované radioaktivity v buňkách v in vitro prostředí. Princip měření znázorněný
na Obr. 10, spočívá v tom, že jsou použité buňky nasazeny anebo jenom cílové proteiny
ukotveny na povrchu Petriho misky v jedné nebo vícero výsečí dle typu experimentu
[41].

Obr. 10: Princip analýzy přístroje LigandTracer. Upraveno dle [36].
Výstupní měřený signál ze zařízení je definovaný jako rozdíl mezi maximální
radioaktivitou aktivní plochy s buňkami a nejmenší radioaktivitou referenční oblasti na
ploše kultivační misky. Ve standardním nastavení přístroje se miska otáčí s rychlostí 14 otoček za minutu, a tak generuje alespoň jedno měření korigované na nespecifickou
aktivitu zhruba každou minutu. Přístroj je z hlediska své konstrukce schopen měřit
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afinitu, internalizaci, retenci a kompetiční analýzy. Zařízení je schopno měřit v rozmezí
teplot od 4°C do 37°C s tím, že ho lze umístit i do buněčného inkubátoru. Jediným
limitujícím prvkem v přístroji je detektor, který je citlivý na vlhkost a náhlé teplotní
změny. Proto je potřeba při měření dodržovat instrukce pro manipulaci doporučených
výrobcem [37].

Obr. 11: Přístroj LigandTracer Yellow. Upraveno dle [36].
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4. Cíl práce
•

Nepřímo radioaktivně označit monoklonální protilátku ramucirumab pomocí
konjugace s chelatačním činidlem HYNIC s následným navázáním
radionuklidu

99m

Tc. V návaznosti na radioaktivní značení stanovit

radiochemickou

čistotu

připraveného

radiofarmaka

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab pomocí metod iTLC a HPLC s radiometrickou

detekcí.
•

Provést

stanovení

internalizace

připraveného

radiofarmaka

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab pomocí manuální metody internalizační studie a

dále pomocí automatické technologie radioimunoanalýzy s detekcí v reálném
čase.
•

Porovnat získané výsledky internalizační studie pro obě metody a zejména
vyhodnotit případný vliv radioaktivního značení na monoklonální protilátku
ramucirumab.
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5. Experimentální část
5.1 Použité přístroje a software
– Analytické váhy (Sartorius analytic)
– Automatické pipety (v pipetovacím rozsahu 0,5–10 μl, 2–20 μl, 20–200 μl, 100–
1000 μl; Ependorf Research plus)
– Buněčný inkubátor (Sartorius Stedim Biotech product Certomat® CS-18)
– Bürkerova počítací komůrka pro kvantifikaci buněk (Brand)
– Detektor povrchové kontaminace (POLON)
– Detektor radioaktivního záření (Bq metr 4, BQM)
– Digestoř (POLON)
– Gamma (γ) Counter (Automatic Gamma Counter, Waltec Wizard2 3", 2480 Perking
Elmer)
– HPLC systém (Agilent 1100 Series, Agilent Technologies Inc.) s radiometrickou
detekcí
– Buněčný inkubátor (SANYO)
– Nesterilní buněčný inkubátor dry-bath (MS Science)
– iTLC-analyzátor RITA Star (Raytest)
– Laminární box (Bio Air Instruments)
– Magnetické míchadlo (IKA RTC basic)
– Mikroskop (XDS-IR, OPTICA)
– Multidávkovací pipeta (v pipetovacím rozsahu 0,5-50 ml; Handy step, Brand)
– Multikanálová pipeta (Comfort)
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– pH metr (Eutech Instruments pH510)
– Program GraphPad Prism 7.03
– Program Excel (Microsoft Office Profesional Plus 2016)
– Program TraceDrawer (Ridgeview AB)
– Předvážky (Kern PLB 200-3)
– Přístroj LigandTracer Yellow (Ridgeview AB)
– Skleněná Pasteurova pipeta (Brand)
– Spektrofotometr (TECAN INFINITE M200 PRO)
– Třepačka (Vortex V1 plus Biosan)
– Ultrazvuková lázeň (Ecoson Ultrasonic Engineering)
– Vodní lázeň (Julabo, TW12)

5.2 Použitý materiál
– Centrifugační zkumavka (50 ml, TPP)
– HPLC kolona (BIO – Sil Sec 250, 300 × 7,8 mm, BioRad Gel column)
– iTLC-SG (Glass microfiber chromatography paper impregnated with silica gel,
Varian)
– Kolonka na pročištění (Illustra™ NAP 5 Column Sephadex™ G-25 DNA Grade)
– Kultivační lahve (75 cm2 a 182 cm2, TPP)
– Petriho misky (92 × 17 mm, Nuclon Delta surface)
– Pipetovací špičky (Eppendorf)
– Sérologické pipety (o objemech 5, 10, 25 ml, TPP)
– 24 a 96-jamkové destičky (TPP)
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5.3 Použité chemikálie
– Argon (Linde Gas a.s.)
– C6H8O7 * H2O (Penta)
– C6H5O7Na3 * 2H2O (Penta)
– CaCl2 (Penta)
– BCA Protein Assay Kit (Thermo scientific)
– Bovinní fetální sérum (FBS, Sigma-Aldrich)
– Bovinní sérový albumin (BSA, Sigma-Aldrich)
– 70% etanol (Penta)
– Fosfátový pufr (PBS)
– Glukóza (Penta)
– Glycin (0,2 M, Sigma-Aldrich)
– Glycinový pufr (pH 2,8)
– 37% HCl (Sigma-Aldrich)
– Hepes (4(2- hydroxyethyl) piperazine-1- ethanesulfonic acid, Sigma-Aldrich)
– KCl (Penta)
– Kultivační médium pro PC-3 buňky (Coons Modified Ham’s F12, (GE Healthcare)
– Kultivační médium pro SK-OV-3 buňky (McCoy 5 A, (Sigma-Aldrich)
– L-glutamin (200 mM, Sigma-Aldrich)
– MgCl2 (Penta)
– NaCl (Penta)
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– Na2HPO4 * 12H2O (Penta)
– NaH2PO4 * 2H2O (Penta)
– NaN3 (Sigma-Aldrich)
– NaOH (1 M, Penta)
– Ramucirumab, infuzní roztok (CYRAMZA 40 ng/ml, ELI LILLY)
– Roztok neesenciálních aminokyselin pro buněčnou kultivaci (Sigma-Aldrich)
–S-HYNIC crosslinker, sukcinimidyl-6-hydrazin-nikotinamid (Synchem)
– 99mTc, technecistan sodný 99mTc(NaTcO4), (GE Healthcare, DRYTEC™)
– Trypsin EDTA roztok (Sigma-Aldrich)
– TritonX (Sigma-Aldrich)
– Ultra čistá voda (Millipore)

5.4 Použitý biologický materiál
– Buněčná linie PC-3 3 (buňky lidského prostatického adenokarcinomu, angl.
Human Caucasian Prostate Adenocarcinoma Cells), produkce ECACC (European
Collection of Authenticated Cell Cultures)
– Buněčná linie SK-OV-3 (buňky lidského ovariálního adenokarcinomu, angl.
Human Caucasian Ovary Adenocarcinoma), produkce ECACC (European
Collection of Authenticated Cell Cultures)
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5.5 Pracovní postup
5.5.1 Příprava fosfátového pufru
Fosfátový pufr (PBS) se používá k udržení konstantního pH v neutrální oblasti,
případně lehce zásadité. Pro experimentální část práce byl připraven 1 l roztoku PBS
pH 7,4. K přípravě tohoto pufru bylo naváženo 8,01 g NaCl, 1,56 g NaH2PO4, které byly
následně rozpuštěny ve 200 ml destilované vody. Dalšími komponentami roztoku byly
navážky 0,21 g KCl a 3,58 g Na2HPO4 do 800 ml destilované vody. Oba připravené
roztoky byly smíchány a jejich pH upraveno na 7,4 přídavky NaOH (1 M) za současného
monitoringu pomocí pH metru. Připravený PBS se uchovával v lednici.

5.5.2 Příprava citrátového pufru
Pro přípravu citrátového pufru, který byl použit jako mobilní fáze u iTLC, byly
připraveny dva výchozí roztoky, které byly následně smíchány. Pro přípravu roztoku
(A) bylo naváženo 2,14 g C6H8O7 a rozpuštěno ve 100 ml destilované vody. Pro
přípravu roztoku (B) bylo použito 2,94 g C6H5O7Na3 a rozpuštěno ve 100 ml destilované
vody. Výsledný citrátový pufr o pH 5 byl vytvořen smícháním 35 ml roztoku (A) a 65
ml roztoku (B). Tento pufr byl uchováván v lednici.

5.5.3 Příprava Krebs-Ringerova roztoku
Příprava Krebs-Ringerova roztoku je důležitá pro kultivaci buněk. Pro přípravu 2 l
roztoku bylo potřeba navážit a následně rozpustit 14,32 g NaCl, 0,805 g KCl, 0,266 g
CaCl2, 0,325 g MgCl2 * 6H2O, 0,573 g Na2HPO4 * 12H2O, 0,064 g NaH2PO4 * 2H2O,
1,980 g glukózy a 4,766 gramů Hepes. Roztok byl uchováván v lednici.

5.5.4 Příprava glycinového pufru
Pro přípravu glycinového pufru, který byl použit pro oplach receptorově vázané
radioaktivně značené protilátky ramucirumab z buněčných receptorů, byl navážen a
rozpuštěn glycin do objemu 500 ml destilované vody pro získání jeho roztoku o molární
koncentraci 0,2 M. Výsledné pH pufru bylo upraveno pomocí HCl (37%) na hodnotu
2,8. Tento pufr byl uchováván v lednici.
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5.5.5 Příprava mobilní fáze
U HPLC měření byla použita mobilní fáze, která byla připravena navážením 2,92 g
NaCl a 0,65 g NaN3 a jejich následným rozpuštěním v 1 l destilované vody pro získání
roztoku o koncentraci 0,05 M NaCl a 0,01 M NaN3. Následně byl tento roztok umístěn
na 15 minut do ultrazvukové lázně, aby se zbavil molekul vzduchu.

5.5.6 Kultivace buněčných linií PC-3 a SK-OV-3
Buněčné linie PC-3 a SK-OV-3, které byly použity v experimentální části diplomové
práce, byly nejdříve kultivovány v kultivační lahvi o velikosti 182 cm2 a za použití
kultivačního média Coons Modified Ham’s F12 (PC-3 buňky) a McCoy's 5a (SK-OV3 buňky) s obsahem FBS (10 %), L-glutaminu (1 %) a neesenciálních aminokyseliny
(1 %). Inkubace buněk probíhala v buněčném inkubátoru při 37 °C a atmosféře s 5 %
CO2 a vzdušnou vlhkostí.
Vždy 48 hodin před experimentem byly buňky v kultivační láhvi ztrypsinizovány a
následně nasazeny na mírně nakloněnou Petriho misku v množství 1 x 106 ve 3 ml
média. Takto nasazené buňky byly kultivovány 6 hodin na nakloněné rovině, aby došlo
k jejich přichycení ve spodní výseči Petriho misky. Po šesti hodinách bylo odsáto
médium a přidáno 5 ml média nového. Buňky byly umístěny v horizontální poloze v
inkubátoru při 37 °C a atmosféry s 5 % CO2 do doby, něž byly použity pro měření. Část
buněk byla navíc nasazena na 24-jamkové destičky v množství 1 x 105 buněk na jamku
a takto byly inkubovány do dob provedení experimentu při 37 °C a atmosféry s 5 %
CO2.

5.5.7 Konjugace HYNIC s ramucirumabem
Konjugace chelatačního činidla derivátu s humánní protilátkou byla připravena
rozpuštěním 4 molárního nadbytku sukcinimidyl-6-hydrazino-nikotinamidu (SHYNIC) v bezvodém dimethylformamidu (DMF), který se po kapkách přidal do
roztoku PBS s mAb ramucirumab (přečištěný roztok přes NAP-5 column protilátky o
koncentraci 1000 µg ve 100 µl roztoku). Roztok byl míchán 2,5 hodiny při pokojové
teplotě a v temnu. Po ukončení inkubace, aby se odstranila nekonjugovaná frakce
HYNIC, byla reakční směs přečištěna na kolonce NAP-5 column pomocí PBS jako
mobilní fáze. Zachycená frakce obsahující konjugát HYNIC-ramucirumab byla
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rozdělena na menší podíly a ty byly zamrazeny do doby jejich použití v experimentech.
[42].

5.5.8

99m

Tc značení konjugátu HYNIC-ramucirumab

HYNIC-ramucirumab IgG modifikovaný nikotinyl hydrazinem byl radioaktivně
značen

99m

Tc. Radioaktivní značení probíhalo reakcí s

99m

TcO4 ve fyziologickém

roztoku, čerstvě připraveného. Při radioaktivním značení se k HYNIC-ramucirumab
(100 µg) přidal Typická souprava pro značení derivátů IgG s 99mTc obsahuje: 74 až 850
MBq radioaktivity v 0,2 ml 99mTcO4-, 8 mg HYNIC-IgG, 20 mg SnCl2 (20 mg), 80 mg
EDTA (80 mg) a nakonec 99mTc(TcO4-) o aktivitě 20 MBq. 800 ml vody pro injekce. S
Připravená rekční směs byla inkubována 30 minut. při 37 °C a bezprostředně po
inkubaci byla byl ke směsi doplněna 100 ml roztoku přidán chloridu hořečnatého MgCl2
[42].

5.5.9 Stanovení radiochemické čistoty pomocí HPLC
Radiochemické čistota

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab byla stanovena pomocí HPLC

s radiodetekcí za použití chromatografické kolony BIO-Sil Sec 250, 300 × 7,8 mm. Jako
mobilní fáze se použil roztok NaCl (0,05 M) s NaN3 (0,01 M) a eluce probíhala při
průtokové rychlosti 0,5 ml/min. Směs vzorku

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab (40 µl) a

mobilní fáze (80 µl) o celkovém objemu 120 μl byla napipetována do vzorkové lahvičky
a následně aplikována na kolonu v množství 100 μl. Analýza vzorku probíhala po dobu
35 až 45 minut.

5.5.10 Stanovení radiochemické čistoty pomocí iTLC
Jako další metoda k ověření radiochemické čistoty byla použita instantní tenkovrstvá
chromatografie (iTLC). Vzorek značeného radioligandu

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab

byl pipetován na start chromatografického proužku potaženého vrstvou silikagelu v
množství 2,5 μl. Po zaschnutí skvrny s naneseným vzorkem byl chromatografický
proužek vyvíjen v citrátovém pufru o pH 5 a následně detekován pomocí analyzátoru
RITA Raytest.
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5.5.11 Měření internalizace radioligandu

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab

pomocí přístroje automatické radioimunoanalýzy s detekcí
v reálném čase
V rámci buněčné kultivace byla buněčná linie nasazena v malé výseči Petriho misky
v množství jednoho milionu buněk na Petriho misku. Díky tomu zůstala na Petriho
misce v protilehlé oblasti referenční oblast bez buněk pro stanovení nespecifické vazby.
Před vlastní analýzou byly buňky jedenkrát opláchnuty roztokem PBS (5 ml) a
následovalo přidání Krebs-Ringerova roztoku (3 ml). Takto připravená Petriho miska
s buňkami byla vložena do přístroje LigandTracer Yellow pro automatickou
radioimunoanalýzu s detekcí v reálném čase, který byl umístěn v inkubátoru
předehřátém na 37 °C. V ovládacím programu pro LigandTracer bylo nastaveno měření,
kdy se nastavil sběr dat po určitých časových úsecích (1 nebo 3 minuty) a dále se
nastavilo jako typ radionuklidu

99m

Tc, jehož radioaktivní záření bylo detekováno

z důvodu zahrnutí fyzikálního poločasu rozpadu tohoto radionuklidu do korekce
měřeného signálu. Prvních 10 minut měření probíhalo bez přidaného radioligandu, aby
se stanovilo pozadí signálu bez záření (baseline).
Poté se připipetoval

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab (3 nM) a měření probíhalo

následující cca 2 hodiny při teplotě 37 °C do doby, než došlo k viditelné ekvivalenci
(narovnání křivky) mezi volnou a na VEGFR-2 vázanou frakcí značené protilátky. Po
dosažení rovnovážného stavu (ekvivalence) mezi množstvím vázaného/nevázaného
ramucirumabu, byl přidán další podíl značené protilátky tak, aby jeho výsledná
koncentrace v Krebs-Ringerově roztoku v Petriho misce byla 9 nM. Po dosažení
druhého bodu ekvivalence pro koncentraci 9 nM bylo médium od buněk odpipetováno
a následovalo přidání čerstvého Krebs-Ringerova roztoku (3 ml). Následně se spustilo
pokračování měření, kdy se tentokrát měřila po dobu 1–2 hodin disociace na receptory
VEGFR-2 vázaného radiofarmaka. Po ukončení měření byly buňky zničeny přípravkem
Savo. Veškerá měření se provedla ve třech opakování pro oboje dvoje buněčné linie PC3 a SK-OV-3.

51

5.5.12 Měření internalizace radioligandu

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab

pomocí ruční metody
Stanovení internalizace ruční metodou probíhalo ve 24 jamkové destičce. Před
vlastní analýzou byly buňky jedenkrát opláchnuty roztokem PBS (1 ml). Poté se
připipetoval

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab (3 nM) do jamek v internalizačním médiu

(Krebs-Ringerův roztok). Následovala inkubace ve zvolených časových intervalech (30,
60, 90, 120, 150 a 180 minut) při 37°C, kdy pro každý inkubační čas byl použit triplikát
buněk. Podobně se provedla příprava a následná inkubace další 24-jamkové destičky
s tím rozdílem, že se do jamek vždy přidal nativní (neznačený) ramucirumab ve vysoké
koncentraci (1 µM) pro stanovení nespecifické vazby (NSB).
Po příslušné proběhlé časové inkubaci se vždy odsálo internalizační médium a
následoval dvojitý oplach jamek s buňkami roztokem PBS (1 ml). Poté se připipetoval
glycinový pufr za účelem narušení vazby značené protilátky a VEGFR-2 pro zjištění
množství receptorově navázaného podílu radiofarmaka. V glycinovém pufru byly
buňky inkubovány velmi krátce (méně než minutu). Glycinový oplach se provedl
dvakrát pro každou jamku, kdy se glycinové oplachy sbíraly do mikrocentrifugačních
zkumavek a následně změřily na Gamma Counteru na množství gama záření.
Následně se připipetoval k buňkám desintegrační roztok (TritonX + NaOH; 0,5 ml)
a buňky se ponechaly cca 20 minut lyzovat. Po lyzaci se odpipetovalo dvakrát 20 µl
buněčného lyzátu do 96-jamkové destičky pro stanovení množství buněčného proteinu
a zbytek lyzátu se převedl do mikrocentrifugačních zkumavek, které byly změřeny na
Gamma Counteru na množství do buněk internalizované radioaktivity. Veškerá měření
se provedla ve třech opakování pro oboje dvoje buněčné linie PC-3 a SKOV-3.
Výsledná data byla vyhodnocena v programu MS Excel, kde se přepočetla aktivita
receptorově vázaného (glycinový oplach) anebo do buněk internalizovaného
(desintegrační roztok)

99m

Tc-HYNIC-ramucirumabu na množství buněčného proteinu.

V tomto programu byla také data korigována na NSB. Výsledky přepočtu se
vyhodnotily v programu GraphPad Prism v závislosti na době inkubace.
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5.5.13 Stanovení koncentrace buněčného proteinu
Stanovení buněčného proteinu pomocí roztoku bicinchonní kyseliny (BCA)
probíhalo pro ruční techniku určení na receptory vázaného a do buněk internalizovaného
podílu

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab. To znamená, že se na receptory vázaná nebo do

buněk internalizovaná radioaktivita přepočítávala na množství buněčného proteinu.
Z každé jamky 24-jamkové destičky se odpipetovalo 20 µl vzorku v duplikátu do 96jamkové destičky. Následně se připravila kalibrační řada za použití bovinního sérového
albuminu (BSA) jakožto standardu. Kalibrační řada BSA byla připravena v
koncentracích 0, 25, 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 µg/ml.
Pro každou koncentraci standardu se připravil duplikát jamek v 96 jamkové destičce,
kdy se do každé jamky pipetovalo 20 μl standardu. Ke každé koncentraci standardu nebo
vzorku bylo přidáno 200 μl roztoku BCA, který s proteiny vytváří komplex s rozdílnou
intenzitou zbarvení v závislosti na koncentraci proteinu. Na základě intenzity zbarvení
je měřena absorbance na spektrofotometru Tecan při vlnové délce 590 nm. V programu
MS Office Excel byla sestrojen kalibrační přímka pro kalibrační řadu s rovnicí lineární
regrese, dle které byly provedeny jednotlivé výpočty koncentrace buněčného proteinu
ve vzorcích a na získané koncentrace byla přepočítána na receptory vázaná a do buněk
internalizovaná radioaktivita.
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6. Výsledky
Kapitola shrnující výsledky je rozdělena na dvě základní části V první části jsou
prezentovány výsledky týkající se radiochemické čistoty připraveného

99m

Tc-HYNIC-

ramucirumabu pomocí metod HPLC a iTLC. Druhá část zahrnuje výsledky
internalizačních studií značené protilátky se cílovým VEGFR-2 (exprimovaném na
buněčných liniích PC-3 a SK-OV-3).

6.1 Stanovení radiochemické čistoty

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab

metodou HPLC
Stanovení radiochemické čistoty značené protilátky pomocí HPLC bylo provedeno
v časových intervalech 0 a 24 h od radioaktivního značení a přečištění protilátek.
Hlavním cílem analýzy bylo monitorovat průběh případného uvolňování

99m

Tc

z komplexu HYNIC-ramucirumab během 24 hodin, který byl skladován v roztoku PBS
za teploty 4°C. První graf zobrazuje pík volného radionuklidu

99m

Tc (viz Obr. 12),

druhý a třetí graf zobrazují stav radioimunokomplexu v době 0 a ve 24 h od
radioaktivního značení (viz. Obr. 13 a Obr. 14). Z chromatogramu v 0 h a ani ve 24 h
od značení nebyla detekována přítomnost volného
připraveného radiofarmaka.
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99m

Tc, což potvrzuje stabilitu

Obr. 12: Záznam radiochromatogramu volného radionuklidu

99m

Tc (TcO4-). Pík

v retenčím čase 23 min dokazuje přítomnost volného technecia jako radiochemické
nečistoty.

Obr. 13: Záznam HPLC radiochromatogramu

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab

pořízeném ihned po provedeném radioaktivním značení a přečištění. Ze záznamu nebyla
pozorována přítomnost měřitelné radiochemické nečistoty.
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99m

Obr. 14: Záznam HPLC radiochromatogramu

Tc-HYNIC-ramucirumab po 24

hodinách od radioaktivního značení.

6.2 Zjišťování

čistoty

a

stability

radioaktivně

značeného

ramucirumabu pomocí iTLC
Jako druhá metoda k ověření čistoty a stability připraveného radioligandu
99m

Tc-HYNIC-ramucirumab byla zvolena instantní tenkovrstvá chromatografie. Oproti

HPLC metodě je iTLC metoda méně citlivou metodou a slouží spíše pro orientační
stanovení čistoty připravených radioligandů. Analýza iTLC byla provedena pro
porovnání s HPLC metodou. Stejně jako u HPLC byla provedena kontrolní analýza
volného radioaktivního technecia (viz Obr. 15), kdy volné radionuklid putuje s čelem
mobilní fáze. Z dosažených výsledků lze vyhodnotit, že tato metoda potvrdila
zanedbatelný výskyt radiochemických nečistot u inkubace v 0 h a i 24 h (viz. Obr. 16 a
Obr. 17) od radioaktivního značení. Inkubace

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab probíhala

v roztoku PBS při teplotě 4°C a radiofarmakum při eluci mobilní fází zůstávalo na startu
(místě aplikace vzorku). Tab. 1 informuje o procentuálních hodnotách nečistot
z naměřených radiopíků. Pro ilustraci nepodařeného radioaktivního značení, kdy
připravené radiofarmakum nebylo použito pro další měření, je uveden v Obr. 18 iTLC
chromatogram.
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Tab. 1: Procentuální vyjádření zastoupení

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab (zeleně) a

volného 99mTc(TcO4-) jako nečistoty (červeně).

0 Hodin

24 Hodin

Obr. 16

Obr. 17
99,78 %, 0,22 %

99,55 %, 0,45 %

Obr. 15: Analýza iTLC volného radioaktivního 99mTc.
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Obr. 16: Výsledný radiografický záznam výsledků radiochemické čistoty

99m

Tc-

HYNIC-ramucirumabu metodou iTLC v 0 hodině od radioaktivního značení.

Obr. 17: Výsledný radiografický záznam iTLC stanovení radiochemické čistoty
99m

Tc-HYNIC-ramucirumab po 24 hodinové inkubaci.
58

Obr. 18: Radiografický záznam výsledku nepovedeného radioaktivního značení
99m

Tc-HYNIC-ramucirumabu (zelený pík) s jasnou přítomností nevázaného technecia

(červený pík).

6.3 Výsledek internalizační studie

99m

Tc-HYNIC-ramucirumabu na

VEGFR-2 exprimovaného na buněčných liniích
Na Obr. 19 je vidět reprezentativní průběh měření internalizace radioligandu 99mTcHYNIC-ramucirumab na VEGFR-2 prezentovaného na povrchu buněčných linií PC-3
(červená křivka) a SK-OV-3 (černá křivka). Měření probíhalo tím způsobem, že se
značený ligand přidal ve dvou narůstajících koncentracích, kdy první koncentrace byla
3 nM a následně 9 nM. Tato dvoje přidání byla součástí asociační fáze 99mTc-HYNICramucirumabu, kdy se měření ponechalo proběhnout do doby, než se vytvořila vzájemná
rovnováha mezi na receptory vázanou či do buněk internalizovanou formou a formou
nevázanou tedy volně přítomnou v médiu. Po asociační fázi následovala fáze disociační,
která umožňuje stanovit sílu vazby mezi radioligandem a cílovou strukturou. Disociační
fáze byla měřena bez přítomnosti volného radioligandu v médiu.
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Výsledek manuální techniky měření vazby radioaktivně značené protilátky
99m

Tc-HYNIC-ramucirumab na VEGFR-2 a její následné internalizace je znázorněn na

Obr. 20 pro buněčnou linii PC-3 a na Obr. 21 pro buněčnou linii SKOV-3. Z grafického
vyhodnocení je patrné, že se radiofarmakum ve velké míře internalizovalo
(trojúhelníkové symboly) a jen malá část z přidaného množství protilátky zůstala vázána
na VEGFR-2 na povrchu buněk (čtvercové symboly).

Obr. 19: Grafický záznam měření internalizace

99m

Tc-HYNIC-ramucirumab na

buněčných liniích PC-3 (červená křivka) a SKOV-3 (černá křivka). Dvojitá asociační fáze
pro každou buněčnou linii odpovídá dvojitému přidání radioligandu (3 a 9 nM) v určitých
časových odstupech. Disociační fáze byla měřena bez přítomnosti volného radioligandu
v médiu.
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Obr. 20: Graf internalizace 99mTc-HYNIC-ramucirumab u buněčné linie PC-3. Pro
každý bod radioligandu v čase (0, 30, 60, 90 a 120, 150 a 180 minut) byl použit triplikát
jamek s buňkami. S rostoucí časem (osa x) narůstalo množství vázaného radioligandu
(osa y) na povrchových receptorech VEGFR-2 a zejména pak do buněk. Křivka
s nejnižšími hodnotami vázaného radioligandu (symbol čtverec) reprezentuje aktivitu
vázanou

na

receptorech,

křivka

s

trojúhelníkovými

symboly

reprezentuje

internalizovaný podíl radioligandu a křivka s nejvyšším podílem vázané radioaktivity
(kulaté symboly) reprezentuje celkový buňkami vázaný podíl přidaného radioligandu.
Celkový počet měření byl n = 3.
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Obr. 21: Graf internalizace 99mTc-HYNIC-ramucirumab u buněčné linie SK-OV-3.
Pro každý bod radioligandu v čase (0, 30, 60, 90 a 120, 150 a 180 minut) byl použit
triplikát jamek s buňkami. S rostoucí časem (osa x) narůstalo množství vázaného
radioligandu (osa y) na povrchových receptorech VEGFR-2 a zejména pak do buněk.
Křivka s nejnižšími hodnotami vázaného radioligandu (symbol čtverec) reprezentuje
aktivitu vázanou na receptorech, křivka s trojúhelníkovými symboly reprezentuje
internalizovaný podíl radioligandu a křivka s nejvyšším podílem vázané radioaktivity
(kulaté symboly) reprezentuje celkový buňkami vázaný podíl přidaného radioligandu.
Celkový počet měření byl n = 3.
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7. Diskuze
Některá nádorová onemocnění bývají doprovázena novotvorbou cévního zásobení
nazývaného jako angiogeneze za účelem zajištění přísunu živin nádorovým buňkám a
odvodem zplodin metabolismu. Svou podstatnou roli v procesu angiogeneze hraje
skupina vaskulárních endoteliálních faktorů, která stimuluje endoteliální buňky
k vytváření nových cév. Jejich působení je pak závislé na přítomnosti příslušných VEGF
receptorů, které endoteliální buňky k tomuto účelu stimulují. Vědecký výzkum se proto
zaměřil na inhibici VEGF ligandů a jejich receptorů. Kromě tyrosin kinázových
inhibitorů se v inhibici angiogeneze uplatňují i monoklonální protilátky, které se buď
vážou na VEGF molekuly jako například bevacizumab, nebo se vážou přímo na VEGF
receptory jako právě v této práci zkoumaná mAb ramucirumab [28].
Cílem předkládané práce bylo ověřit možnost radioaktivního značení monoklonální
protilátky SPECT radiodiagnostickým nuklidem 99mTc přes chelatační činidlo HYNIC.
Následně se ověřila schopnost takto radioaktivně značené protilátky vazby na receptor
a následné internalizace do nádorových buněk přes cílový receptor VEGFR-2.
První část diplomové práce se týkala procesu radioaktivního značení a následně se
připravené radiofarmakum testovalo na výtěžek značení, tedy zda se radionuklid 99mTc
navázal na HYNIC skupinu konjugovanou s mAb v dostatečné míře. Současně se
testovala stabilita připraveného

99m

Tc-HYNIC-ramucirumabu po dobu 24 hodiny od

značení. Tato krátká stabilitní studie byla zvolena s ohledem na krátký fyzikální poločas
radioaktivního technecia. Pro všechny zmíněné analýzy, tj. výtěžek, stabilita a
radiochemická čistota, se využily dvě analytické metody s radiometrickou detekcí.
Testování probíhalo pomocí metody HPLC a iTLC.
Výtěžek vazby

99m

Tc na imunokonjugát HYNIC-ramucirumab byl velmi

uspokojující, jelikož se v HPLC chromatogramech nevyskytoval žádný jiný pík vyjma
toho odpovídajícího radioaktivně značené protilátce. Podobný výsledek byl poskytnut i
metodou iTLC, kdy se kalkulací radiochemické čistoty z plochy pod přítomnými píky
v chromatogramu zjistila radiochemická čistota převyšující hodnotu 99 %. Jenom
zanedbatelné množství volného technecia zůstalo nevázané ve vzorku. Evropským
lékopisem vyžadovaná radiochemická čistota připravených radiopreparátů určených
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k aplikaci pacientům je ≥95 %. Proto námi připravené radiofarmakum tuto podmínku
naprosto splnilo.
Přítomnost radiochemické nečistoty, v našem případě volného technecia, se
sledovala i po 24 hodinách od radioaktivního značení. Dle výsledných iTLC a HPLC
chromatogramů množství volného

99m

Tc nenarůstalo. To znamená, že vazba

99m

Tc na

HYNIC byla dostatečně silná. Nicméně je nutno poukázat na to, že jsme prováděli pouze
24 hodinovou stabilitní studii v roztoku PBS a při 4°C. Daleko průkaznější stabilita by
byla prokázána v biologickém vzorku krve inkubované při teplotě 37°C.
Ve druhé části práce se měřila schopnost radioaktivně značené protilátky navázat se
na cílový receptor VEGFR-2. Jinými slovy, šlo zde o testování zachování vazebné
aktivity protilátky, tedy zda nedošlo k negativnímu ovlivnění ať už přímo vazebného
místa protilátky nebo celé její struktury procesem radioaktivního značení. Dále se
sledovala rychlost akumulace radiofarmaka v lidských nádorových buněčných liniích.
K této vazební a internalizační studii se využila manuální a automatická technika.
Obě metody potvrdily schopnost

99m

Tc-HYNIC-ramucirumabu se vázat na cílový

receptor. Internalizaci radiofarmaka do cílových buněk probíhala relativně pomalu. Dle
manuální techniky došlo k úplné internalizaci značené protilátky ve 150. minutě pro
PC-3 buňky, a ještě stále probíhala u SK-OV-3 buněk v poslední 180-minutové inkubaci
pro zvolenou koncentraci. Navíc, výraznější internalizace byla dle výsledků manuální
techniky pro buňky PC-3. To může být způsobeno jednak vyšším počtem receptorů na
této buněčné linii, anebo také případnými poměry na buněčném povrchu. Ty mohou
zahrnovat případné interakce cílového VEGFR-2 s dalšími receptory (homo- a
heterodimerizace) anebo případný vliv množství receptorů, které mohou bránit vazbě
ramucirumabu na cílový receptor [43].
Proces vazby a internalizace 99mTc-HYNIC-ramucirumab do cílových buněk byl také
monitorován

automatickou

technikou

se

zobrazováním

v reálném

čase.

Z internalizačních křivek je patrná opět pomalá vazba radiofarmaka na cílové receptory
s následnou internalizací. Dokazuje to mírný sklon křivek směrem k časové ose (osa x).
Strmější tvar křivek směrem k ose y by poukazoval na rychlou vazbu radiofarmaka na
cílové receptory, k němuž zde nedocházelo. Navíc je patrné, že vyšší vazba a
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internalizace byly opět pro buňky PC-3, což je v souladu s výsledky měření
internalizace manuální technikou.
Obě in vitro metody tedy potvrdily vazbu a akumulaci připraveného radiofarmaka
99m

Tc-HYNIC-ramucirumab na cílový buněčný receptor VEGFR-2. Ačkoliv se

radioaktivně značená protilátka vázala a následně internalizovala, byl tento proces
pomalý, což dosvědčují internalizační křivky z grafů pro manuální a automatickou
techniku. Poukazuje to tedy na fakt, že mohla být protilátka ramucirumab mírně
poškozena podmínkami radioaktivního značení. Jelikož radioaktivní značení probíhalo
v mírných podmínkách, jako bylo neutrální pH a při laboratorní teplotě, domníváme se,
že zde mohl být vliv na afinitu v důsledku vazby chelatačního činidla HYNIC na Fab
vazebnou část protilátky. Tento fakt by pak vedl buď ke zhoršení, nebo úplné ztrátě
afinity radiofarmaka k cílovému receptoru.
Studie prezentovaná v této práci potvrdila možnost radioaktivního značení
monoklonální protilátky ramucirumab hojně rozšířeným SPECT diagnostickým
radionuklidem

99m

Tc. Připravené radiofarmakum vykazovalo afinitu k cílovým

receptorům a následně se internalizovalo do lidských nádorových buněk. Výsledek
měření je slibným startem pro případnou aplikaci

99m

Tc-HYNIC-ramucirumabu pro

radiodiagnostické vyšetření VEGFR-2 pozitivních nádorů. Nicméně, je ještě potřeba
provést in vivo distribuci, zda připravené radiofarmakum obstojí ve vizualizaci
skutečných nádorových transformací.
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8. Závěr
Jednotlivé cíle diplomové práce byly předem vyznačeny, kde při jejich plnění bylo
dosaženo následujících výsledků:
•

Bylo provedeno radioaktivní značení monoklonální protilátky ramucirumab
radionuklidem 99mTc přes chelatační činidlo HYNIC s průměrným výtěžkem
reakce přes 99,55 %.

•

Byla ověřena zcela dostačující radiochemická čistota (≥95 %) metodou
HPLC a iTLC, kdy byla navíc dokázána dostatečná stabilita připraveného
radioligandu po dobu 24 hodin.

•

Řadou in vitro analýz na lidských nádorových buněčných liniích byla pomocí
automatické radioimunoanalytické metody a manuální techniky sledována
vazba a internalizace

99m

Tc-HYNIC-ramucirumabu, které byla plně

uspokojivé, ačkoliv byly tyto procesy dle získaných grafických výsledků
pomalejší.
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