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Úvod 
Práce popisuje jeden z mnoha přístupů k radioimunoterapii nádorových 

onemocnění. Metoda pretargetingu se jeví jako perspektivní, jelikož oproti konvenční 

cílené radioimunoterapii přináší nesporně menší radiační zátěž pacienta. Základní 

myšlenkou tohoto systému je aplikace radionuklidu v takové formě, aby byl rychle 

transportován na požadované místo a následně jeho přebytek co nejrychleji vylučován 

z organismu. Toho je dosahováno vazbou na malou hydrofilní molekulu. Aby byl 

zajištěn uptake nádorovou tkání, musí být předcílena (pretargetována) preparátem 

s vysokou afinitou jak k nádorové tkáni, tak zároveň k nosiči radionuklidu. Těchto 

vlastností lze dosáhnou použitím avidin – biotin systému a monoklonálních protilátek.  

Nositelem vlastního kancerostatického účinku je radionuklid a práce se  tedy též 

zaměří i na přípravu a kontrolu kvality radionuklidů vhodných pro terapii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

1 Cíle práce 
 
 
Hlavní cíl:  

Zhodnotit praktické využití pretargetingové strategie radioimunoterapie nádorových 

onemocnění a experimentálně ověřit vybraný systém. 

 

Dílčí cíle:  

zpracovat literární rešerši 

přípravit 90Y a 177Lu 

ověřit metodu značení nosiče radionuklidů 

přípravit modifikovanou protilátku – bifunkční ligand 

přípravit komplex biotinylovaná protilátka – avidin – značený bifunkční ligand 
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2 Teoretická část 

2.1  Radioimunoterapie 

Principem radioimunoterapie (RAIT) je transport cytotoxické radiace 

k jednotlivým buňkám prostřednictvím protilátky značené radionuklidem  

(radioimunokonjugátem) tj. protilátka specifická pro příslušný antigen je použita 

k dopravení letální dózy radiace do okolí rakovinných buněk. Schopnost protilátky se 

specificky vázat na antigen nádoru zvyšuje dávku záření transportovanou do 

nádorových buněk 30 – 50x a tím snižuje dávku radioaktivního záření do normálních 

tkání. K navození žádaného biologického účinku není potřeba bezprostřední vazby 

nuklidu na každou nádorovou buňku, což je dáno tím, že záření emitované 

radionuklidem má větší dosah (akční rádius) než působení toxinů či cytostatik. 

V současnosti jsou jako radioterapeutika registrovány (FDA – USA) a to již od 

roku 2002 resp. 2003 Zevalin (Ibritumomab tiuxetan) a Bexxar (Tositumomab Iodine-

131) s monoklonálními protilátkami specifickými pro antigen CD20, přítomný na 

povrchu maligních i normálních G-lymfocytů, kam patří lynfom Hodgkinsův a 

mnohočetná skupina tzv. nonhodkinských lymfonů odolných vůči konvenční 

chemoterapii.  

Pakliže pro zobrazení nádoru (diagnostiku) je klíčový poměr příjmu 

radionuklidu nádorem a normální tkání, terapeutická účinnost je určována dávkou 

záření absorbovanou nádorem, tj. druhem a energií záření a poločasem rozpadu 

použitého radionuklidu na jedné straně a na charakteristikách nádoru, jakými jsou jeho 

rozměr a dosažitelnost na straně druhé. Ve skutečnosti než dojde k navázání na 

rakovinnou buňku, musí konjugát protilátka-radionuklid překonat kapilární stěny, 

migrovat krevním řečištěm, tj. projít mnohonásobnými překážkami. 

Nosnými molekulami nebo částicemi, které lze nazvat vektory radionuklidů 

mohou být makromolekuly jako např. protilátky, nebo jejich fragmenty, které směrují 

nuklid k antigenu na povrchu nádorové buňky (imunoscintigrafie, radioimunoterapie) 

nebo též menší molekuly jakými jsou např. peptidy, ligandy receptorů selektivně se 

zachycující na povrchu rakovinných buněk. 
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2.1.1 Faktory mající vliv na účinnost cílení (targeting efficacy) 

Tumor a faktory velikosti 

Dosažitelnost nádorových buněk a rozměry nádoru 

Transport látek tkáněmi je určován difúzí a konvekcí. Difúze je úměrná 

koncentračnímu gradientu mezi plazmou a intersticiální kapalinou. Konvekce závisí na 

pohybu intersticiální kapaliny a je úměrná gradientu tlaku. Zatímco normální tkáně jsou 

odvodňovány lymfatickými kapilárami, které sbírají intersticiální kapalinu, rakovinné 

tkáně jsou zbaveny tohoto lymfatického systému. 

Protože makromolekuly (< 5 kDa), jakými jsou i monoklonální protilátky, 

migrují převážně konvekcí, jejich pohyb uvnitř nádorové tkáně je relativně pomalý. 

Naopak malé molekuly (< 2 kDa) migrují převážně difúzí a jejich pohyb je mnohem 

rychlejší. 

Mimo to u velkých nádorů jsou časté nekrotické oblasti, které prodlužují čas 

potřebný k difúzi makromolekul k nádorovým buňkám vzdáleným od krevního řečiště, 

zatímco u povrchů nádoru je tomu naopak. 

 

Citlivost nádorů k záření 

Citlivost nádorů k ionizující radiaci je různá. Lymfony či rakoviny plic jsou 

velmi citlivé k záření a již u dávky 15 Gy lze zjistit prokazatelný efekt, nádory větších 

rozměrů jsou rezistentní. Týká se to zejména hypoxických oblastí, kde jsou buňky 

adaptovány na nízký přísun kyslíku a současně tvorby OH- radikálů vyvolaných radiací 

je omezená. Pro tyto oblasti platí, že i dávky větší než 60 Gy nemusí mít potřebný efekt.  

 

Vektory a faktory spojené s antigeny 

Afinita 

Byl vypracován model pro oblast koncentrací, která je blízká saturaci a 

stanoveno, že zvyšování afinity nad 109 M–1 výrazně nezvyšuje příjem protilátky 

tumorem. 

 

Hustota antigenů 

Příjem monoklonální protilátky nádorem silně závisí na hustotě antigenů. Bylo 

konstatováno, že nádorové buňky nejsou schopny specificky navázat více protilátky než 
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je počet molekul antigenu na povrchu. Zejména u zářičů beta je tak nutné dosáhnout co 

nejvyšší měrné aktivity použitých preparátů. 

 

Faktory ur čené typem radionuklidu 

Z hlediska použitelnosti pro klinické aplikace jsou pro radionuklidy určující 

jejich fyzikální parametry, kterými jsou typ emitovaných částic, jejich energie a poločas 

rozpadu. 

Chemické vlastnosti radionuklidu jsou též významné, protože se rozhodující 

měrou podílejí na „in vivo“ stabilitě konjugátů. Neméně významnou je i radiochemická 

čistota a měrná aktivita, kterých je třeba pro aplikaci dosáhnout a to zejména 

s přihlédnutím k určitým klinickým situacím jakými jsou jednotlivé nádory a jejich 

různá velikost, klastry nádorových buněk či jednotlivé buňky a cílené antigeny. 

 

Fyzikální parametry 

Typ částic emitovaných zářičem je nejdůležitějším parametrem. Pro detekci 

nádoru jsou důležité fotony (záření γ) stejně jako positrony jejichž anihilací vzniká pár 

fotonů s určenou energií (511 keV) a definovaným místem vzniku. 

Nabité částice tj. elektrony a částice alfa jsou určující z hlediska letálního 

zničení nádorových buněk což probíhá různými mechanismy tj. přímým zásahem DNA 

nebo buněčné membrány nebo spíše ionizací vody, tj. generováním reaktivních 

kyslíkových sloučenin (peroxidy), které následně destruují buňku. Částice opouštějí 

radionuklid s vysokou kinetickou energií a ionizace probíhá podél celé dráhy částice. 

Relativně velké částice alfa ztrácejí energii (několik MeV) na dráze několika mikronů 

od místa rozpadu radionuklidu. Vysoká ionizace podél dráhy částice je značně 

cytotoxická a několik částic alfa buňku s vysokou pravděpodobností zabíjí. Elektrony 

při rozpadu beta ionizují prostředí podstatně méně a proběh u elektronů s energií MeV 

ve tkáni je v cm. 

Nelze jednoduše odpovědět na otázku, jaké záření je pro vnitřní radioterapii 

optimální. Modelové výpočty ukazují, že při rozměru nádoru větším než 1 mm 

v případě 131I (částice beta s energií 183 keV) 85 % dávky je absorbováno nádorem. Při 

rozpadu 90Y s energií částic beta větší než 2 MeV je lineární přenos energie (LET) 

podstatně vyšší, proběh elektronu je delší a celková účinnost záření vysoká. 
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Pro částice alfa jsou optimálním terčem malé nádory, nebo izolované nádorové 

buňky, za podmínky, že dojde k transportu nuklidu do bezprostřední blízkosti.  

Některé nuklidy emitují současně částice i fotony a jsou vhodné pro 

monitorování účinnosti cílené terapie a pro výpočet dávek. Je vhodné jmenovat 131I 

s energií fotonů 700 a 360 keV, 177Lu s energií 113 a 208 keV a 67Cu s energií 185 keV. 

Dalším důležitým parametrem je poločas rozpadu nuklidu a to zejména 

z hlediska optimalizace doby transportu zářiče a jeho přítomnosti v nádoru. 

 

Radiochemické parametry 

Výběr radionuklidu pro terapeutické účely je určován i dalšími parametry, 

jakými je např. kompatibilita pro klinické použití, určená dostupností, cenou, existencí 

metod značení, in vivo stabilitou konjugátů apod. 

 

Interní radioterapie – farmakokinetika 

Cévní systém nádoru může být významnou překážkou pro transport konjugátů 

s radionuklidem do nádorové tkáně. Nekrotické části nádoru se vyznačují velice 

pomalým průnikem krve. 

Pomalý pohyb makromolekul jakými jsou protilátky je pro záchyt nádorem 

výhodný, nicméně vede k silnému ozáření krevního systému. Rychlý pohyb malých 

molekul, jako peptidů zhoršuje naopak akumulaci v tkáních. Jako optimální se z tohoto 

pohledu jeví fragmenty protilátek, které svými rozměry jsou pro radionuklidovou terapii 

optimální. 

Jak z předchozího vyplývá, je nutné hledat optimum mezi rychlostí záchytu 

konjugátů nádorem, dobou zadržení v nádoru (residence time) a poločasem rozpadu 

použitého radionuklidu. 
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2.2 Imunitní systém a protilátky 

Imunitní systém zajišťuje svými funkcemi obranyschopnost organismu a vedle 

ní také homeostázu, integritu a identitu vnitřního prostředí organismu. Specializované 

buňky imunitního systému – imunocyty, které se vyvíjejí z kmenových buněk kostní 

dřeně schopných intenzivního dělení a sebeobnovy, produkují látky odpovědné za 

imunitní reakce organismu [JÍLEK, 2002]. Imunitní reakce jsou dvojího typu: 

1. buněčná imunitní odpověď, kde hlavní úlohu mají produkty makrofágů, lymfocytů T 

a buněk NK (tzv.: Natural Killers – přirození zabíječi) – cytokiny, buněčná imunita je 

namířena zejména proti plísním, parazitům, intracelulární virové infekci, nádorovým 

buňkám a cizím tkáním, 

2. humorální imunitní odpověď, která je zajišťována B-lymfocyty, prostřednictvím 

produkce specifických protilátek, tento typ imunity působí hlavně proti extracelulární 

fázi buněčných a virových infekcí a proti rozpustným antigenům. 

Schopnost vyvolat odpověď imunitního systému (imunogenitu) mají objekty 

nazývané antigeny. Imunogenita je podmíněna několika vlastnostmi. Hlavní z nich 

představuje cizorodost látky pro daný organismus. Avšak ne každá cizorodá látka 

vyvolá imunitní reakci. 

Například nikotin či etanol jsou látky cizorodé, nikoliv však imunogenní, což je  

důsledkem jejich malé velikosti. Hranicí pro imunogenitu je relativní molekulová 

hmotnost asi 10000 a současně i dostatečně rigidní a stálá struktura molekuly [JÍLEK, 

2002, VODRÁŽKA, 2002]. 

Rozpoznání antigenu je obvykle soustředěno pouze na malou část celé molekuly – 

antigenní determinantu či epitop. Ta je představována 5 - 8 aminokyselinami nebo 

monosacharidovými jednotkami nacházejícími se ve struktuře vedle sebe. Mimo to, 

naváže-li se nízkomolekulární cizorodá látka na tělu vlastní makromolekulu (např. 

albumin), může fungovat jako antigenní determinanta a celá vzniklá molekula pak 

působí jako antigen a vyvolá imunitní reakci. Takto navázaná molekula se označuje 

jako hapten [JÍLEK, 2002, VODRÁŽKA, 2002]. 
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2.2.1 Protilátky a fragmenty 

Protilátky patří svým složením a strukturou mezi imunoglobuliny – 

glykoproteiny tvořené z 82 – 96 % polypeptidy a z 4 – 18 % sacharidy, s relativní 

molekulovou hmotností mezi 150000 a 950000. Imunoglobuliny se dělí podle struktury 

do pěti tříd (izotypy) – IgG, IgD, IgE, IgA, IgM – lišících se stavbou konstantních 

domén těžkých řetězců. V krevním séru se v největším zastoupení vyskytují protilátky 

třídy IgG. [JÍLEK, 2002], [VODRÁŽKA, 2002]. V základním modelu lze molekulu 

protilátky – typu IgG – aproximovat tvarem písmene Y tvořeným dvěma typy různě 

dlouhých řetězců – těžkých H (Mr ~50000) a lehkých L (Mr ~ 25000). V každé 

molekule jsou vždy dva těžké a dva lehké řetězce spojené mezi sebou disulfidovými 

vazbami mezi dvěma cysteiny. Disulfidové vazby vznikají i uvnitř jednotlivých řetězců, 

čímž molekula vytváří kruhovité smyčky – tzv. domény. Lehký řetězec obsahuje jednu 

doménu variabilní (VL) a jednu konstantní (CL), těžký řetězec pak jednu doménu 

variabilní (VH) a tři až čtyři domény konstantní (CH1, CH2, CH3, evnt. i CH4). 

Základní funkční částí molekuly protilátky jsou vazebná místa tvořená úseky variabilní 

domény vždy jednoho těžkého a jednoho lehkého řetězce – hypervariabilní oblasti. 

Jedna molekula tedy obsahuje dvě vazebná místa pro antigen. [JÍLEK, 2002, 

VODRÁŽKA, 2002, SITES, 1994]. 

Další charakteristiky protilátky zahrnují specifitu – selektivita vůči danému 

antigenu, afinitu – pevnost vazby s jednou antigenní determinantou, aviditu – pevnost 

vazeb protilátky s multivalentním antigenem a titr – maximální ředění protilátky, které v 

daném případě ještě dává pozitivní reakci. V neposlední řadě charakterizuje protilátku 

její stabilita a fyzikálně – chemické vlastnosti [SITES, 1994, GOSLINK, 2000, BIER, 

1984]. 
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Obr. 1 Struktura protilátky typu IgG [www.accesexcellence.org 6] 

 

Polyklonální a monoklonální protilátky 

Polyklonální protilátky se připravují imunizací laboratorních zvířat, vzniklé 

antisérum obsahuje směs protilátek různých izotypů proti všem antigenním 

determinantám použitého antigenu. Monoklonální protilátky jsou získávány tzv. 

hybridomovou technologií, při které je buňka produkující požadovanou protilátku 

spojena s buňkou, která má neomezenou schopnost dělení, vzniklý hybridom pak tvoří 

protilátku proti jediné antigenní determinantě s přesně definovanými vlastnostmi a v 

dostatečném množství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 Příprava MoAb 

[www.accesexcellence.org 6] 
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Fragmenty protilátek 

Štěpení molekuly imunoglobulinu enzymy produkuje biologicky aktivní 

fragmenty, které mohou sloužit jak k objasnění struktury tak i jako specifická reagens. 

Dva fragmenty Fab (antigen-binding - s vazebnými místy pro antigen) a jeden Fc 

(crystallizable) vznikají štěpením molekuly imunoglobulinu papainem. Enzym pepsin 

produkuje fragment F(ab)2 (vazebný) tvořený dvěma fragmenty Fab a spojovacím 

článkem označovaným jako hinge. Fv fragment (vazebný) představuje variabilní části 

lehkého a těžkého řetězce, ale je nestabilní, stabilní scFv fragment je produktem 

rekombinantní technologie, kde jsou části VL a VH molekuly spojeny peptidovým 

linkerem. Fd fragment je tvořen N-terminální částí těžkého řetězce. Použití fragmentů, 

které neobsahují Fc část řetězce molekuly je výhodnější, neboť fragmenty mají nižší 

nespecifickou vaznost. Díky menší velikosti (25000 – 50000 daltonů) vykazují vyšší 

senzitivitu při detekci antigenů na pevné fázi a lépe prostupují tkáněmi při 

imunohistochemickém barvení. [AMERSHAM, 2002, PIERCE, 2006] Dalším krokem 

ve vývoji genetického inženýrství jsou různé varianty konstruovaných fragmentů 

protilátek. Ty představují novou generaci farmaceutických přípravků využívajících 

specifity protilátek a dosahujících výhodnějších farmakokinetických vlastností. 

Rekombinantními technologiemi je možné připravit multivalentní a multispecifické 

fragmenty, které pak vykazují vyšší afinitu a stabilitu oproti monovalentním 

fragmentům nebo je možné využít vazebných míst fragmentů pro konjugaci s dalšími 

molekulami (např. radionuklidy, toxiny, enzymy nebo viry).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3Štěpení protilátky na 

fragmenty 

[www.accesexcellence.org 6] 
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Humanizované protilátky 

Jde o řešení problému, spojeného s léčebným použitím MoAb. Protože jde 

vpodstatě o myší protilátku, tedy lidskému organizmu cizí bílkovinu, imunitní systém ji 

jako cizí rozpoznává a začne se proti ní bránit tvorbou vlastních (anti-myších) 

protilátek. To zejména při opakované aplikaci MoAb snižuje její účinnost, vyvolává 

riziko navození přecitlivosti atd. Proto je z molekuly myší protilátky izolována pouze 

část variabilní oblasti lehkého řetězce, komplementární k epitopu (vazebné místo 

protilátky) a spojena s molekulou lidského imunoglobulinu. Podíl lidské bílkoviny v 

protilátce pak je asi 95%, podíl myší je velmi malý. Proti takto humanizované MoAb 

pak lidský imunitní systém odpovídá jen slabě. Mimoto, tato technika umožňuje volit 

různý izotyp lidského IgG (IgG1 až IgG4) a ovlivnit tím, keré výkonné funkce 

(závisející na Fc fragmentu IgG molekuly) MoAb má mít (interakce s různými 

efektorovými buňkami, aktivace komplementové kaskády). 

 

 

 

Obr. 4 Humanizované protilátky [www.accesexcellence.org 6] 
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2.3 Pretargeting 

Konvenční radioimunoterapie s použitím přímo-značených MoAb se vyznačuje 

pomalou farmakokinetikou: poločas MoAb v krevním řečišti je 2-4 dny. Takto dlouhý 

poločas na jednu stranu umožňuje, aby se MoAb optimálně rozšířila v nádorové tkáni. 

Na druhou stranu ale způsobuje zadržování značené MoAb ve zdravé tkáni, což je 

nežádoucí.  

V systému pretargetingu, v první fázi je podána neznačená protilátka. Po 

clearance protilátky z krve, je teprve podán radionuklid. Radionuklid je optimálně vázán 

na relativně malou molekulu, která je rychle vyloučena z krve, čímž je minimalizováno 

ozařování zdravé tkáně. Značený ligand by měl vykazovat rychlou distribuci a měl by 

se navázat na předcílenou MoAb v nádorové tkáni, zatímco nenavázaný ligand by se 

měl rychle vyloučit ledvinami z krve.  

System pretargetingu byl navržen již v roce 1995 [GOODWIN, 1995], který 

navázal na nádorové buňky bifunkční  ligand (bifunkční protilátku), který byl specifický 

k nádorové tkáni a zároveň ke značené molekule. Od té doby se tímto systémem 

zabývají mnohé výzkumné skupiny po celém světě.  

 

2.3.1 Pretargeting na bázi avidin-biotin komplexu 

Avidin je bílkovina, složená ze 4 identických subjednotek, vyskytující se v bílku 

ptačích, plazích a obojživelnících vejcích. Je glykosylovaný a pozitivně nabitý. 

Molekula avidinu je schopna navázat až 4 molekuly vitamínu H, biotinu. Afinitní 

konstanta (1015/mol) je 1 000 000 větší než u vazby antigen – protilátka. Streptavidin je 

analogem avidinu, produkovaný bakteriemi Streptomyces avidinii.  

První experimenty s pretargetingem se soustředily na využití extrémně vysoké 

afinity biotinu k avidinu. V úvodních experimentech byla myším podána biotinylovaná 

protiláka a poté značený avidin. Tím bylo dokázáno, že značený avidin se 

mnohonásobně více akumuluje v tkáních, které byly předcíleny biotinylovanou 

protilátkou. Značený avidin se ale také navázal na biotinylovanou protilátku 

v systémové cirkulaci, proto byl zaveden další krok, který tento jev eliminuje. Proto byl 

po aplikaci biotinylované protilátky podán čistý avidin, který zablokoval cirkulující 
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biotinylovanou ptotilátku. Aby byla cirkulující radioaktivita minimalizována, vznikly 

několikastupňové systémy pretargetingu.  

 

Dvoustupňový pretargeting 

V prvním kroku je podána biotinylovaná protilátka (bAb), která se naváže na 

epitopy exprimované nádorovými buňkami. Po 2-3 dnech se v dalším kroku podá 

značený avidin, který se naváže na bAb. Nevýhodou je, že se naváže i na bAb 

v systémové cirkulaci a tím je organismus vystaven vysoké radiační zátěži. Clearence je 

také relativně pomalá. 

 

Třístupňový pretargeting 

Po podání a navázání bAb na nádorové buňky je podán avidin, který obsadí bAb jak 
v nádorové tkáni, tak v krevním oběhu. Jelikož je avidin molekula s nábojem, je  

komplex bAb-avidin rychleji vylučován z krve ledvinami.  

Ve třetím kroku je podán značený biotin, který se naváže na avidinovanou bAb vázanou 

v nádorové tkáni. Vhledem k malé velikosti molekuly biotinu, je během několika hodin 

eliminován ledvinami ze systémové cirkulace. 

 

Pětistupňový pretargeting 

Po podání bAb následuje dávka avidinu k odstranění bAb ze systémové 

cirkulace. Ve třetím kroku je aplikován streptavidin, který avidinuje nádorovou tkáň. 

Cirkulující streptavidin je odstraněn biotinylovaným albuminem. Nakonec je podán 

značený biotin. 
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Obr. 5 Vazebná místa avidinu a biotinu [www.chem.uwec.edu] 

 

 

 

2.4 Příprava a analytická kontrola terapeutických 
radionuklid ů 

 

2.4.1 Výzkumný jaderný reaktor  

V jaderných reaktorech jsou radioizotopy připravovány nejčastěji reakcí (n,γ). 

Isotopy jsou bohaté na neutrony, rozpadají se tedy rozpadem β-. Ne každý reaktor je ale 

vhodný pro přípravu radioizotopů. Mohou být rozděleny do dvou základních skupin: 

energetické reaktory, jejichž primární funkcí je výroba tepla pro parogenerátory a 

výzkumné, které poskytují neutrony pro výzkumné účely. Jednou z mnoha výhod 

výzkumných reaktorů je produkce termálních neutronů s jen malým podílem rychlých 

neutronů, které mohou v terči navodit reakce typu (n,2n), (n,p), nebo (n,α) a tím 

kontaminovat produkt. 
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Neutronové spektrum 

Neutrony vzniklé v reaktoru mají spojité spektrum s rozsahem cca od 0,01 – 10 MeV. 

Dle energie, jsou neutrony rozděleny do skupin: 

• chladné neutrony <0,002 eV 

• tepelné neutrony 0,002 – 0,5 eV jsou neutrony zpomalené na energie 

odpovídající energiím tepelného pohybu částic látky při dané teplotě. Zpravidla 

je při těchto energiích vysoká pravděpodobnost reakce (n, γ), při níž je neutron 

zachycen jádrem a emituje se foton záření γ. Distribuce energie v této skupině 

neutronů může být vyjádřena Maxwell-Boltzmannovou distribucí. 

• rezonanční neutrony 0,5 – 1000 eV 

• neutrony středních energií 1 keV – 500 keV 

• rychlé neutrony 500 keV – 10 MeV 

• neutrony s vysokými energiemi 10 MeV – 50 MeV 

• neutrony s velmi vysokými energiemi >50 MeV. 

 

Obr. 6 Neutronové spektrum reaktoru LVR-15 [ÚJV Řež, a.s. ] 

Účinný průřez 

Pravděpodobnost reakce neutronu s jádrem je vyjádřena pojmem účinný průřez, který je 

reprezentován jednotkou plochy v barnech (1 b = 10-28 m2). Hodnota účinného průřezu, 

σ, je závislá na energii neutronů a liší u každého izotopu. Obecně se dá říct, že čím 
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pomalejší neutron (s menší energií), tím je větší pravděpodobnost reakce (n,γ). V oblasti 

tepelných neutronů, platí pravidlo 1/υn, kde υn je rychlost neutronů. S narůstající 

energií neutronů k epitermální oblasti, vykazuje účinný průřez izolovaná maxima, zvaná 

rezonance. Závyslost ůčinného průřezu na energii neutronů se nazývá excitační funkce.  

Výběr terčového materiálu 

Vhledem k podmínkám panujících v jaderném reaktoru během ozařování, musí terčová 

sloučenina splňovat následující kritéria: 

– v podmínkách ozařování stabilní 

– dobrou tepelnou vodivost a vysoký bod tání 

– vysokou chemickou čistotu k minimalizaci kontaminace produktu 

radiokontaminanty 

– pokud je požadována vysoká specifická radioaktivita, je výhodné použít 

izotopicky obohacené terčové sloučeniny 

– geometrie terče minimalizující samostínící efekt 

2.4.2 Reaktor LVR-15 

LVR-15 je výzkumní jaderný reaktor moderovaný a chlazený lehkou vodou. 

Palivo typu IRT-2M je obohaceno na 36% a je používán kombinovaný reflektor voda - 

berylium. 

Základní charakteristiky reaktoru jsou: 

- maximální výkon reaktoru 10 MW 

- maximální tok termálních neutronů v aktivní zóně  1.5 × 1018 n/m2s 

- maximální tok rychlých neutronů v aktivní zóně   3 × 1017 n/m2s 

- maximální celkový tok neutronů v aktivní zóně   3 × 1018 n/m2s 

- celkový neutronový tok na ústí epitermálního svazku  1 × 1013 n/m2s 

 

Reaktor je vybaven následujícími experimentálními zařízeními: 

• tlakové vodní smyčky 

• vertikální kanály pro materiálové testy 

• vertikální ozařovací kanály 

• pneumatický manipulátor pro krátkodobé ozařování 

• devět horizontálních kanálů (paprskovité trubice) 
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• epitermální svazek 

• horké komory 

Experimentální kampaně LVR-15 jsou organizovány v cyklech 20 dnů permanentního 

provozu následovaných desetidenní odstávkou. Reaktor pracuje obvykle od září do 

konce června. 

 

 

Obr. 7 Schéma umístění ozařovacích kanálů v aktivní zóně reaktoru LVR-15 [ÚJV Řež ] 
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2.4.3 Příprava radionuklid ů produkční reakcí (n,γγγγ) 

Pokud je terčový izotop XA
Z  vložen do neutronového svazku v jaderném reaktoru, 

probíhají současně procesy: vzniká radionuklid YA
Z
1+

 ( )( )YnX A
Z

A
Z

1, +γ  a současně vzniklý 

radionuklid podléhá radioaktivní přeměně ( )SY A
Z

A
Z

1
1

1 +
+

−+ →β
. Výtěžnost reakce je dána 

rozdílem vzniku a přeměny radionuklidu dle rovnice [BUDSKÝ, 2005]: 

 

 
 

kde 

NY počet vzniklých atomů radionuklidu Y, 

NX počet atomů terčového izotopu X, 

φ neutronový tok (cm-2s-1), 

σX účinný průřez pro tepelné neutrony terčového izotopu X (cm2), 

λY rozpadová konstanta radionuklidu Y (s-1), 

t čas ozařování (s). 

 
Integrací rovnice dostaneme tvar: 

 

 

 

Radioaktivita AY (s-1, Bq) radioizotopu Y v čase t (s-1) je dána vztahem: 

 
 
 
Pokud je čas ozařování delší než poločas rozpadu radionuklidu Y, dosáhne se saturační 
radioaktivity, kdy již nedochází ke zvyšování NY :  
 
 
 
Dle rovnice je zřejmé, že saturační radioaktivita je limitována neutronovým tokem 

v reaktoru. Aktivační rovnice je základní vzorec pro výpočet výtěžku aktivace terče 

reakcí (n,γ). V praxi je ale dosažená radioaktivita menší než vypočtená, jelikož 

ozařování je ovlivněno mnoha faktory, zejména pak: 

– samostínícím efektem v terčové sloučenině 

– kolísání výkonu reaktoru  

YYX
Y

NN
dt

dN
X λφσ −=

( )t

Y

x
Y

YX

e
N
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λ
φσ −−= 1
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– deprese neutronového svazku sousedními vzorky, zejména pokud se jedná o 

silné neutronové absorbéry 

– konsumpce terčového materiálu 

– konsumpce produktu (vyhoření produktu) 

 

 

Samostínící efekt 

Tento efekt vzniká převážně v případě ozařování větších terčů s velkým účinným 

průřezem pro tepelné neutrony. Neutronový tok se zeslabuje směrem ke středu terče a 

tím dochází k nerovnoměrnému ozařování. Existují korekční faktory v závislosti na 

geometrii terče.  

 

Obr. 8 Schéma deprese neutronového toku samostínícím efektem terče 

 

Vyhoření terče a konsumpce atomů produktu 

Jedná se o efekt, který vzniká při dlouhodobém ozařování terčů s velkým účinným 

průřezem. V těchto případech je možné vypočítat výtěžek ozařování dle vztahu [DE 

CORTE, 1994]: 

YYYYXX
Y

NNN
dt

dN φσλφσ −−=  

kde: 

NX je rovno NX,0e
-φσxt, Nx,0 je počáteční počet terčových atomů X 

σY absorpční účinný průřez atomů produktu Y 

 

terč 

φ1 

φ2 
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pokud je  σY malý, vyhoření atomů produktu může být zanedbáno: 







 −−−
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2.4.4 Příprava radionuklid ů reakcí (n,γγγγ) s následnou přeměnou ββββ- 

Reakce může být schematicky zapsána jako ( ) SZYnX →→ −− ββγ, . V tomto 

případě, NZ se vypočítá dle vztahu [DE CORTE, 1994]: 
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kde: 
t čas ozařování 
td čas rozpadu po ukončení ozařování 
 

 

2.4.5 Příprava 177Lu 

Použití 177Lu, který patří do skupiny radionuklidů prvků vzácných zemin, pro 

účely terapie se každoročně rozšiřuje jeho využití [14,15,16,17]. Tento nuklid je 

perspektivní pro široké použití jak z důvodu vhodného poločasu rozpadu 6,65 dne, 

maximální energie záření beta 498 keV je vzhledem k dosahu záření v tkáních kolem 2 

mm vhodný pro terapii rakovinných nádorů. Současná přítomnost záření gama o energii 

208 keV (11 % výskyt) je optimální pro účely diagnostiky (gama scintigrafie). Podobně 

jako pro další radionuklidy, prvky vzácných zemin, jsou známy postupy vazby 177Lu do 

konjugátů s biologicky aktivními molekulami. 

V současnosti jsou známy následující postupy přípravy 177Lu: 

– ozařování přírodního lutecia, 

– ozařování obohaceného lutecia, 
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– ozařování přírodního a obohaceného ytterbia. 

 

Ozařování lutecia 

Přehled o stabilních izotopech prvku Lu a účinných průřezech záchytu 

termálních neutronů jsou uvedeny v literatuře [15,18]. Ozařování 3 mg přírodního oxidu 

bylo v reaktoru s průměrným neutronovým tokem 2.1014 s–1cm–2 dosaženo po 10 

hodinách ozařování aktivity 4,6.103 MBq. Aktivita stejného terče s obohacením 68,9 % 
176Lu byla 9,8.104 MBq [MIKOLAJCZAK, 2003].  

V případě terče Lu obohaceného 176Lu musí být bráno v úvahu vzhledem 

k vysokým účinným průřezům stínění (Self-Schielding) materiálem terče. 

Je tedy dosahováno specifických aktivit 177Lu 1,5 GBq/mg pro neobohacený terč a 33 

GBq/mg Lu pro terč s obohacením 68,9 % 176Lu. Pro dlouhodobá ozařování (2x 100 

hodin) bylo dosaženo až 570 GBq/mg 177Lu, obsah radioaktivních nečistot nepřesáhl 

2,7.10–2 %. Vzrůstá však kontaminace 177mLu s poločasem rozpadu 161 dní. Pro krátká 

ozařování (1 – 5 hodin) je poměr 177mLu k 177Lu 8.10–5 pro delší ozařování pak 1.10–4.  

Z tohoto hlediska je vhodnější připravovat 177Lu ozařováním 176Yb, kdy 

metastabilní 177mLu nevzniká [MIKOLAJCZAK, 2003]. Z tohoto důvodu je proto 

klíčovou záležitostí vypracování postupu separace 177Lu z ozářeného terče, což je 

v případě vzácných zemin obtížný postup. Logistikou přípravy 177Lu pro terapii se 

zabývá Pillai [PILLAI, 2003]. Pro stanovení nečistot (příměsí) v ozařovaném terčovém 

materiálu i konečném produktu bývá používáno metody ICP-OES [PAWLAK, 2004] či 

ICP-MS.  

 

Separace 177Lu od terčového ytterbia 

Nepřímý postup přípravy 177Lu ozařováním ytterbia má zásadní přednost v tom, 

že preparát neobsahuje metastabilní 177mLu s poločasem rozpadu 160 dní, což má za 

následek možné dlouhodobé ozařování pacienta. Postup navržený Lebeděvem [23,24] 

řeší složitý problém selektivních separací Yb, redukcí yterbia sodíkovou amalgámou. 

Redukci je nutné opakovat a proces zakončit běžným postupem čištění na měniči 

kationtů. Tento krok je nezbytný mj. i pro odstranění stop rtuti, která do roztoku ze 

sodíkové amalgámy přechází. 

Postup patentovaný v USA [MIRZADEH, 2004] používá k separaci speciální 

sorbent „LN resin“, výrobek Eichrom Technologies, Inc., se zabudovanou di(2-

ethylhexyl) ortofosforečnou kyselinou (HDEHP). 2M roztokem kyseliny solné je 
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nejprve eluováno 179Tm, následuje 169Tb a 6M HCl je eluováno 177Lu. K separaci jsou 

nutné velké objemy elučního činidla (900 ml). Pro separaci 177Lu od terčového 

materiálu byla navržena extrakce 1 % roztokem HDEHP v cyklohexanu [LAHIRI, 

1998] z 1M roztoku kyseliny solné, kdy 30 % 177Lu je extrahováno bez kontaminace 

yttebiem.  

Výše uvedený postup [LEBEDĚV, 2000] se sestává v rozpuštění 200 mg terče 

Yb2O3 (čistota 99,999 %) v 1,4 ml 4M HCl, přidáním 3 ml 4,5M CH3COONa a H2O je 

pH upraveno na 3,4 (objem na 6 ml) a roztok je 4x kontaktován s Na(Hg) amalgámou 

(0,4 % Na) po dobu 90 sekund. Před kontaktováním je pH vždy upraveno 8M 

CH3COONa na hodnotu 3,4. Po 4 cyklech je odstraněno 99 % Yb a 177Lu je separováno 

spolusrážením s 1,5 mg La(III) nosiče roztokem NaOH (4M). V případě potřeby je po 

rozpuštění sraženiny cementace amalgámou 4x zopakována, množství Yb se tak sníží 

na 0,01 – 0,02 % výchozí koncentrace. Závěrečné čištění probíhá na měniči kationtů po 

opakovaném srážení hydroxidů vzácných zemin při kterém jsou ve formě 

nerozpustného chloridu odstraněny i stopy rtuti. Eluce 177Lu Probíhá 0,07M roztokem 

 α-HIB (hydroxyisomáselná kyselina) při pH 4,2 (kolona 2x80 mm, sorbent AMINEX 

A6). Kontrola procesu cementace a konečného dočištění na měniči iontů probíhá 

spektrometricky, 175Yb (Eγ = 396 keV), 177Lu (Eγ = 208 keV). Izotopicky obohacené 
176Yb použité pro ozařování je recyklováno rozložením sodíkového amalgámu 0,5M 

HCl s následným vysrážením Yb při pH 1 ve formě šťavelanu s následným rozkladem 

žíháním (1 000 °C) po dobu několika hodin (odstranění stop rtuti).  

Originální způsob separace 177Lu z ozářeného terče byl navržen Hashimotem 

[HASHIMOTO, 2003]. Použita je kapalinová extrakční chromatografie iontových párů 

na koloně se zakotvenou organickou fází (C18 Radial-Pak column – 8 mm Ø x 100 

mm). Terč 10 – 15 mg obohaceného 176Yb2O3 je ozařován 3 hodiny – neutronový tok 

1.1014n cm–2s–1. Současně je produkováno 175Yb (poločas rozpadu 4,185 dne) a to 

ozářením 174Yb přítomného v terči (1,93 %), které slouží jako stopovač pro detekci 

ytterbia. Ozářený terč se ponechá několik dní, aby 177Yb (poločas 1,9 hodiny) se 

rozpadlo na 177Lu. Terč po rozpuštění ve směsi 6M HCl – 30 % H2O2 (1 : 1) se odpaří 

do sucha a odparek rozpustí v 0,1M HCl. Roztok obsahující do 5 mg Yb2O3 se nanese 

na kolonu sestávající ze 3 C18 Radial-Pak segmentů (8 mm Ø 300 mm) a 177Lu se 

eluuje směsí 0,2 – 0,3M α-hydroxymáselné kyseliny (2-HIBA) a 0,01 – 0,1M 

octansulfonátu (1-OS).  
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Experimentálně bylo ověřeno, že dokonalá separace je možná pouze pro 

množství terčového Yb2O3 do 1 mg. Preparát byl dále čištěn od 2-HIBA sorpcí na 

katexu s promytím 0,1M HCl a následnou elucí 177Lu 6M HCl. Předností této metody je 

použití standardních, komerčně dostupných kolon pro separaci, jednoduchost operací 

použitých při separaci, nedostatkem je omezení hmotnosti terčového materiálu a časová 

náročnost postupu. 

 

 

 

 

Analýza čistoty finálního produktu 177Lu 

Tenkovrstvá chromatografie ke které byl použit ITLC silikagel. 177Lu zůstává 

100 % na startu při vymývání (mobilní fází) směsí konc. NH4OH/voda v poměru 1 : 25. 

 

Specifická aktivita získaného preparátu 
176Yb2O3 terč zpravidla obsahuje 50 ppm Lu jako nečistotu. Specifická aktivita 177Lu 

produkovaného 3hodinovým ozařováním byla vypočtena na 1,6.1014 Bq/g Lu 90 hodin 

po EOB. Tato hodnota je více než 20x vyšší než při ozařování terče přírodního lutecia 

(2 dny ozařování, neutronový tok 1,1014n cm–2s–1). Specifická aktivita 177Lu může být 

zvýšena prodloužením doby ozařování na 10 dnů a to až na 2,7.1015Bq/g Lu (90 hodin 

po EOB) což je přibližně 2/3 specifické aktivity beznosičového lutecia-177 (4,06.1015 

Bq/g Lu). Pro získání vyšších měrných aktivit je nezbytné odstranění Lu-nečistoty 

z terčového materiálu.  

Koincidenční metodou (kapalné scintilátory) byla též provedena standardizace 

zářičů a upřesnění hodnot rozpadových dat 177Lu a 188Re [Schötzig, 2001]. Hodnoty 

poločasů rozpadu jsou následující: 

T1/2 (177Lu) = 6,646(5) d a T1/2 188Re = 0,70848(9) d 

 

Komerční výroba 177Lu o vysoké měrné aktivitě byla firmou MDS Nordion 

zahájena 2. 3. 2004. Výrobcem je deklarována efektivní měrná aktivita > 1,66 GBq (45 

mCi)/µg lantanidů, aktivita 200 µCi (7,4 Bq)/ml a radiochemická čistota > 99,9 % 
177Lu, < 0,1 % 175Tb. Ozařován je terč 176Yb. 
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2.4.6 Příprava 188Re 

Rhenium se nachází společně s techneciem v VIIa skupiny Mendělejevovy 

tabulky z čehož vyplývá, že 188Re jako „terapeutický partner“ diagnostickým 

preparátům značeným Tc-99m má chemické vlastnosti velice podobné a že je možné 

použití i stejných metod značení proteinů jako je tzv. přímá metoda značení 

monoklonálních protilátek [29,30,31,32]. Skutečností je však to, že ač jsou chemické 

vlastnosti obou prvků podobné, nejsou totožné, což se projevuje např. na rozdílném 

redox potenciálu reakcí 

 OH2TcOe3HTcO 22
--

4 +→++ +4  U = 0,738 V 

 OH2ReOe3HReO 22
--

4 +→++ +4  U = 0,510 V 

Radionuklid 188Re je  β zářič s poločasem přeměny 17 hod. a připravuje se 

separací od mateřského radionuklidu 188W, který je rovněž  β zářič a má poločas 

přeměny 69 dní. Pro separaci jsou využívány tzv. generátory 188W – 188Re a  první 

generátor 188W – 188Re, založený na chromatografickém způsobu separace,  byl sestaven  

již v r.1966 [LEWIS, 1966]. Vzhledem k poločasům přeměny mateřského a dceřinného 

radionuklidu je možné z tohoto generátoru připravovat 188Re 2-3 krát týdně po dobu 2 

až 3 měsíců. Jeden z hlavních  problémů však spočívá v tom, že 188W se připravuje 

aktivační reakcí, která  probíhá mechanizmem dvojnásobného záchytu tepelných 

neutronů: 186W  (n,γ) 187W (n,γ) 188W. 

 

Stanovení radiochemické čistoty 

Tenkovrstvá chromatografie (TLC) a chromatografie s reverzní fází (RP) jsou 

používány pro monitorování čistoty preparátů resp. kvality značení. Chromatografické 

dělení probíhá na proužcích papíru Whatman, nebo impregnovaných materiálů typu na 

ITLC-SG (Gelman Sciences Inc., Ann Arbor, Mich.). Stanovení nevázaného 188Re je 

možné za použití 0,9 % roztoku NaCl jako mobilní fáze. 188Re – nevázané migruje 

s čelem kapalné fáze [ZAMORA, 1997]. Obdobně množství 188Re ve formě 

radiokoloidu lze stanovit tenkovrstvou chromatografií za použití 85 % etanolu 

okyseleného na pH 3,5. V tomto systému zůstává radiokoloid na startu [ZAMORA, 

1997]. Přítomnost radionuklidických nečistot lze stanovit gama spektrometrieky [35].  
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2.4.8 Příprava 90Y 

Jediným osvědčeným způsobem přípravy beznosičového 90Y je 90Sr - 90Y 

generátor. Současné generátory jsou uspořádány na principech sorpčních (Dowex – 50 x 

12) nebo extrakčních (HDEHP), často jsou z důvodů zvýšení radiační odolnosti oba 

postupy kombinovány (membrána s polytetrafluoroethylenu impregnovaná 2-

ethylhexyl-2ethylhexyl-fosfonovou kyselinou [IAEA, 2003]. 

 

Radionuklidická čistota 

Nejdůležitějším kritériem kontroly kvality 90Sr - 90Y generátoru je absence 90Sr v 

eluátu. Je to z toho důvodu, že 90Sr je nevratně zachycováno kostmi a tolerovány jsou 

proto pouze preparáty s aktivitou 90Sr nižší než 2 µCi (74 kBq). Ke stanovení 90Sr jako 

kontaminantu je používáno značkování (spike) roztoku 90Sr nuklidem 85/89Sr. 

Následným gama spektrometrickým měřením 90Y eluátu lze prokázat přítomnost 85/89Sr 

a tím nedostatečnost separačního postupu.  

Chromatograficky lze v acetátovém prostředí též rozdělit oba nuklidy. Zatímco 
90Sr na papíru Whatman No. 1 nebo při tenkovrstvé chromatografii (ITLC-SG) – 

mobilní fáze 0,9% NaCl, migruje s čelem (Rf 0,8 - 1,0) acetátový komplex 90Y zůstává 

na startu (Rf 0,0 – 0,1). Obdobné dělení je možné i elektroforézou na papíru Whatman 

No. 1 (0,03M NaCl, 0,15 g/l citranu sodného, 500V, 2H), kde 85/89/90Sr se pohybuje ke 

katodě, zatímco komplex 90Y k anodě [IAEA, 2003]. 
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3. Praktická část 

3.1 Biotinylace protilátek 

3.1.1 Biotinylace na pevné fázi 

Imunoglobuliny třídy G, které mají své variabilní regiony bohaté na histidin, se 

reverzibilně navážou na komplex agarozy a niklu (příp. Co2+) [HALE, 1994]. K takto 

imibilizivané protilátce je následně přidáno biotinylační činidlo, po jeho odstranění je 

protilátka eluována. Výhodou je, že od protilátky nemusí být následně odstraňováno 

biotinylační činidlo, které se vždy přidává v několikanásobném nadbytku.  

 Biotinylace byla provedena s činidlem NHS-PEO4-Biotin, který přednostně 

reaguje s primárními aminy. V případě IgG se jedná o ε- aminoskupinu lyzinových 

zbytků. N-hydroxysukcinimidový (NHS) ester reaguje s aminoskupinou nukleofilní 

substitucí za vzniku amidické vazby a uvolnění NHS. 

 

Obr. 9 NHS-PEO4-Biotin [www.piercenet.com] 

 

Materiál:  EZ-Link Nickel- chelated column (Pierce, USA), PBS pH= 7,2, 0,2M 

imidazol v PBS (SA, Praha), NHS-PEO4-Biotin (Pierce, USA), lidský IgG (SA, Praha), 

anti-CD20 (Exbio, Praha), VivaSpin 150 (SA, Praha) 

 

Postup: Ni-agarozová kolona byla ekvilibrována 15 ml PBS při laboratorní teplotě. 1 

ml roztoku obsahující 10 mg/ml IgG, resp. anti-CD20 bylo doplněno PBS do 6 ml a 

naneseno na Ni-agarozovou kolonu. Po úplném vsáknutí roztoku protilátky, byla kolona 

promyta 15 ml PBS.  

 Na kolonu s imobilizovanou protilátkou byly naneseny 3 ml 2,5mM NHS-PEO4-

Biotinu v PBS (30násobný přebytek). Po úplném protečení kolonou, byla uzavřena a 

ponechána 30 min při laboratorní teplotě. Po inkubaci, kolona byla promyta 15 ml PBS, 
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čímž se odstraní nezreagovaný přebytek činidla.  Biotinylovaný IgG byl následně 

eluován 3 ml 0,2M imidazolu v PBS. Imidazol byl následně vyměněn za PBS 

ultracentrifugací na koloně VivaSpin a změřen obsah IgG fotometricky. Zjištěná 

výtěžnost metody > 98%. 

3.1.2 Stanovení stupně biotinylace 

Stupeň biotinylace (mol biotinu vázaného / mol IgG) byl stanoven 

spektrofotometrickou metodou reakcí s kyselinou 2(4-hydroxyfenylazo)benzoovou 

(HABA). Principem metody je vytěsňovací reakce. Biotinylovaný IgG je přidán ke 

směsi HABA-avidin, jelikož avidin má nesrovnatelně větší afinitu k biotinu přítomném 

na IgG, vyváže se z komplexu s HABA. Množství uvolněné HABA kvantitativně 

odpovídá množství biotinu vázaného na IgG.  Výpočet byl proveden pomocí webového 

kalkulátoru HABAcalc [www.piercenet.com]. 

 

Materiál:  HABA (Pierce, USA), ImmunoPure Avidin (Pierce, USA). 1M NaOH, PBS, 

křemenné kyvety, UV-Vis spektrofotometr Secomam 

Postup: k 24,2 mg HABA v 9,9 ml vody bylo přidáno 0,1 ml 1M NaOH (roztok R1). 

K 0,6 ml R1 bylo přidáno 10 mg avidinu a 19,4 ml PBS (roztok R2). Do kyvety bylo 

napipetováno 0,9 ml R2 a zaznamenána A500. Následně bylo k roztoku v kyvetě přidáno 

0,1 ml roztoku biotinylovaného IgG v PBS a zaznamenána A500. 

Výsledky jsou shrnuty v příloze č. 1. 

 

3.1.3 Stanovení stability biotinylovaného IgG 

Roztoky biotinylovaného IgG s definovaným SB byly ponechány 5 dní za stanovených 

podmínek a poté stanoven SB.  

 t SB1 SB2 % 
RB1 4-6oC 4,68 4,62 98,72 
RB2 20oC 4,41 2,53 57,37 
RB3 -15oC 4,57 4,54 99,34 
 

Tab. 1 Stabilita bIgG 
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3.2 Příprava radionuklid ů s terapeutickým potenciálem 

3.2.1 Příprava beznosičového 90Y ze 90Sr/90Y generátoru 

Radionuklid 90Y má poločas přeměny 64,1 hod. a je čistým zářičem, max. 

energie částic β je 2,3 MeV a střední energie je 0,9 MeV. Radionuklid 90Sr má poločas 

přeměny 28,5 roku a je rovněž čistým zářičem β max. energie částic β je 0,5  MeV a 

střední energie je 0,2  MeV. Pro separaci 90Y od 90Sr [MILER, 2003] je v generátoru 

využita osvědčená  ionexová chromatografie. Nejprve se  oba radionuklidy, rozpuštěné 

ve zředěné kyselině  dusičné, nasorbují na kolonce naplněné silně kyselým katexem  

v H+ formě. Z katexu se pak 90Y uvolňuje  vymýváním roztokem citronanu lithného, 

protože 90Y vstoupí do  citronanového komplexu [90Y]-

[Y(OOCCH2COHCOOCH2COO)2]
3-. K eluci se používá  roztok citronanu lithného o 

koncentraci 0,026 mol/l , pH = 5,50+-0,05. Tímto roztokem se eluuje rychlostí 

maximálně 0,8 ml/min. Roztok se připravuje rozpuštěním 5,90 g tetrahydrátu citronanu 

lithného a 1,07 g monohydrátu kyseliny citronové v 1000 ml vody pro injekce, pH musí 

však být upraveno pomocí roztoku hydroxidu lithného c(LiOH) =0,1 mol/l. resp. 

roztoku kyseliny chlorovodíkové c(HCl) = 0,1 mol/l. Přesné udržení hodnoty pH 

ovlivňuje v podstatné míře kvalitu eluátu a životnost generátoru. Z uvedeného 

generátoru je možné získat 3 MBq/ml 90Y 1x týdně. Uvedená radioaktivita je pro 

experimentální práce dostačující. 

 

3.2.2  Příprava radionuklidu 177 Lu  

Aktivace terče probíhá podle těchto reakcí: 

 Produkční reakce 176Lu (n, γ) 177Lu   σ = 1770 barn ,  T1/2 = 6,73 d 

 Vedlejší reakce    176Lu (n, γ) 177mLu,  σ = 317 barn,  T1/2 = 160,4 d 

        175Lu (n, γ) 176mLu,   σ = 16 barn,   T1/2 = 3,66 h 

Jako terč byl použit chlorid lutecitý , čistota 99,9 %,  Fa  Aldrich. 

Aktivace byla prováděna v křemenné ampuli o průměru 4 mm, tlouštce stěny  0,5 

mm a výšce 60 mm. Jako vnější ozařovací schránka sloužila   běžná úzká hliníková 

schránka užívaná na reaktoru LVR_15.  Schránka má tyto rozměry:  průměr 25 mm, 

tlouštka 1 mm  a výška 105 mm. Do  schránky lze umístit až 6 křemenných ampulí. 



 31

Roztok 177Lu byl připravován tak, že ozářené ampuli byla odříznuta horní část se 

zátavem a ampule byla vypláchnuta po částech 1 – 2 ml 0,026 M roztoku citronanu 

lithného , pH = 5,5. Podrobné parametry ozařování uvedeny v příloze č. 2. 

 

číslo 

vzorku 

Navážka 

 

Kanál doba 

ozařování  

Integrální 

dávka n 

Radioaktivita 177Lu k EOB  

vypočtená                      nalezená 

 [mg]  [hod]  [GBq] 

2/Lu 2 H5, P2 24 7,6E18 1,10                                         1,05 

3/Lu 2 H5, P2 24 7,8E18 1,20                                         1,15 

Tab. 2 Přehled ozářených terčů LuCl3 

 

3.3 Značení biotinylovaného bifunkčního ligandu 

Bifunkční ligand pro potřeby systému pretargetingu musí jednak vykazovat 

vysokou afinitu k avidinu a jednak vytvářek silný komplex s radionuklidy trojmocných 

kovů (90Y, 177Lu). Na základě výše uvedených vlastností byl vybrán DOTA-biotin-

sarkosin (Macrocycslics, USA). Přítomností molekuly biotinu je zajištěna afinita 

k avidinu, DOTA vytváří velice stabilní komplexy s uvedenými radionuklidy 

[REKOVÁ, 2009].  

DOTA-biotin-sarkosin byl značen 90Y a 177Lu za různých podmínek a výtěžek 

značení stanoven TLC. HPLC metoda nebyla vyvíjena vzhledem k časové náročnosti. 

Výsledky značení jsou shrnuty v tab. 3. 

radioaktivita 
[MBq] 

navážka 
DOTA-
biotin-
sarkosinu 
[mg] prostředí radionuklid výtěžek % 

15 0,5 
citrátový 
pufr, pH= 5,5 177Lu > 98% 

6 1 
acetátový 
pufr, pH= 6,0 90Y > 98% 

5,5 0,5 
citrátový 
pufr, pH= 5,5 90Y > 98% 

17 1 
acetátový 
pufr, pH= 6,0 177Lu > 98% 

 

Tab. 3 Výtěžky značení DOTA-biotin-sarkosinu 
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TLC byla provedena na papíru Whatman No. 1, délka stripů 10 cm, elučním roztokem 

byl 0,026M citrátový pufr o pH = 5,5. Za těchto podmínek DOTA-biotin-sarkosin Rf = 

0, volného radionuklidu Rf = 0,9-1. Stripy byly analyzovány Raytest RitaStar β- 

analyzérem a vyhodnoceny softwarem GINAstar, chromatogramy viz. příloha č. 3.  

 

 

Obr. 10 Struktura DOTA-biotin-sarkosinu [www.macrocyclics.com] 

 

3.4  In-vitro ověření systému pretargetingu 

 Indikátorem, že systém pretargetingu na bázi avidin-biotinu je funkční a 

použitelný pro terapii nádorových onemocnění je, že na biotinylovanou protilátku se 

musí navázat avidin. Ve druhé fázi by se n takto vytvořený komplex měl navázat 

značený bifunkční ligand.  

 Po potřeby absolventské práce byl použit biotinylovaný IgG, DOTA-biotin-

sarkosin a [90Y]-citronan ytritý. Proces byl sledován HPLC- SEC. Při této 

chromatografické metodě, jsou analyty děleny na základě rozdílné molekulové 

hmotnosti. Čím je molekula větší, tím má nižší Rt (na chromatogramu více vlevo). 

 

 

Podmínky HPLC: 

pumpa Agilent 1200, detektor DAD 1050, autosampler 1050, Radiomatic 515T 

s pevným scintilátorem SolarScint, průtoková cela 0,300 ml, 100% split 

Kolona: Phenomenex BioSep SEC-S 3000, 300 x 4,6 mm 

Mobilní fáze: 0,1M fosfátový pufr, pH= 6,8 

Průtok: 0,350 ml/min 

Nástřik: 10 µl 
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λ = 280 nm 

Postup: k 1 ml roztoku biotinylovaného IgG (5 mg/ml) bylo přidáno 0,1 ml roztoku 

avidinu (5 mg/ml) a 0,1 ml roztoku značeného DOTA-biotin-sarkosinu (0,5 mg, 5,5 

MBq). Po protřepání byla směs okamžitě analyzována. Analýza byla opakována po 15 a 

30 minutách.  

 

Obr. 11 Radiochromatogram systému pretargetingu 

 

 Radiochromatogramy na obr. 11 znázorňují postupnou vazbu radionuklidem 

značeného bifunkčního ligandu (2a) na komplex biotinylovaného IgG s avidinem (1a-b) 

až do úplného navázání (1c).    
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4 Diskuze 
Biotinylace lidského imunoglobulinu G (IgG) jako moedlové protilátky byla 

provedena na pevné fázi a stanoven stupeň biotinylace fotometricky. Nalezené hodnoty 

stupně biotinylace vykazují poměrně malý rozptyl hodnot a metodu je možno považovat 

za vhodnou i co se týče způsobu provedení a experimentální náročnosti. Naměřená data 

nebyla statisticky vyhodnocena.  

 Výsledky značení bifunkčního ligandu radionuklidy jsou shrnuty v tab. 3. 

Z výsledků je patrné, že bylo dosaženo stejných výtěžků značení nezávisle na reakčním 

prostředí a radionuklidu. Bylo zjištěno, že výhodné je značení metodou transchelatace 

z prostředí slabého chelatačního činidla, aplikováno bylo citrátové prostředí. 

Transchelatace umožňuje zvýšení pH i nad hodnoty, kdy za normálních podmínek může 

nastat hydrolýza radionuklidu a vznik radiokoloidu.  

V příloze č. 3 jsou uvedeny radiochromatogramy TLC, ze kterých je v části a) 

patrná čistota 90Y, resp. 177Lu (Rf = 1). V části b) jsou uvedeny chromatogramy 

radionuklidy značeného bifunkčního ligandu DOTA-sarkosin-biotinu (Rf = 0). 

Z chromatogramu je patrná vysoká čistota produktu a výtěžek značení (není přítomen 

volný radionuklid s Rf = 1).  

Interakce složek pretargetingu byly ověřeny metodou SEC, při které se 

stoupající velikostí molekuly analytu klesá jeho retence na koloně. Na obr. 11 jsou 

uvedeny výsledné radiochromatogramy. Z chromatogramů vyplývá, že při prvním 

nástřiku byla většina značeného ligandu volná (2a) a postupně docházelo k vazbě na 

komplex biotinylovaného IgG a avidinu (1a-b), což potvrzuje i pokles radioaktivity 

značeného ligandu (2b). Výsledkem je kompletní vazba, resp. přesun radioaktivity, 

značeného ligandu na komplex biotinylovaného IgG s avidinem (1c). Těmito výsledky 

bylo experimentálně ověřeno, že systém pretargetingu na bázi avidinu a biotinu je 

funkční. 
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Závěr 
 

Primárním cílem bylo ověření systému pretargetingu pro použití v terapii 

nádorových onemocnění. Z experimentů je zřejmé, že dochází k předpokládaným 

interakcím mezi jednotlivými složkami  což potvrzuje vhodnost zvoleného systému 

pretargetingu. 

 V úvodní části byly popsány varianty systému pretargetingu, trendy v přípravě 

radionuklidů a obecné principy RIT.  

Radionuklidy 90Y a 177Lu byly připraveny v radiochemické čistotě > 98 % a v 

dostatečné specifické radioaktivitě pro provedené experimenty. Značení 

biotinylovaného ligandu bylo provedeno za různých podmínek a bylo dosaženo > 98% 

výtěžku značení při zachování vysoké čistoty značeného ligandu. Výtěžek značení byl 

stanoven TLC. 

Metodou SEC bylo zjištěno, že dochází k vazbě biotinylovaného IgG na avidin. 

Tím byla současně ověřena metoda biotinylace na pevné fázi. Dále byla experimentálně 

ověřena vazba komplexu [90Y]-DOTA-sarkosin-biotinu na avidinem pretargetovaný 

biotinylovaný IgG. 
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Summary 
Development of Radionuclide Precursors of Cancerostatics on the 

Principles of Pretargeting Strategy 

 I chose this theme because I deal with it also at work. The aim of my assignment 

is to review and verify the pretargeting based on the avidin/biotin system, because this 

system has its potential to be perspective.       

 In the theoretical part of the work, I describe general knowledge about 

radioimmunotherapy (RIT), immunology and preparing of radionuclides. RIT provides 

good results, but radiation stress is usually very high.  Monoclonal antibodies used as 

vectors have very slow pharmacokinetic properties and are held with the radionuclide in 

the body within several days.        

 Therefore, I began to research the pretargeted strategy of RIT. The benefit of   

pretargeting is in the separated steps of administering. The radionuclide, cancerostatic 

agent, is administered with a low molecular carrier.      

 This leads to very fast uptake and clearance within several hours. The three-step 

pretargeting increases target-to-background ratios in radioimmunodetection and can 

potentially decrease harmful radiation to the normal tissues in radioimmunotherapy. 

 In the practical part of the assignment, I verified the pretargeting by the 

laboratory methods. I biotinylated the antibody and determined the rate of biotinylation. 

I also determined the stability of biotinylated human immunoglobulin. I prepared 90Y, 
177Lu and labelled biotin-chelate conjugate (BCC) for use in the avidin/biotin 

pretargeting system. I studied BCC by the thin-layer chromatography (TLC). I studied 

the binding properties of all units of pretargeting by the size-exclusion HPLC. From the 

experiments arises that pretargeting has its potential to become a perspective method for 

therapy of tumor diseases.  

Keywords: radioimmunotherapy, antibody, pretargeting, avidin-biotin system, LVR-15, 
90Y, 177Lu, 188Re 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Zásobní roztok 
IgG  R1  
navážka 60 mg 
PBS 60 ml 
koncentrace 10 mg/ml 
množství IgG 6,60E-06 mol/ml 
   
HABA R2  
haba 24,2 mg 
voda 9,9 ml 
1-M NaOH 0,1 ml 
   
HABA-AVD R3  
avidin 10 mg 
R2 0,6 ml 
PBS 19,4  
   
NHS-PEO4-biotin R4  
NHS-PEO4-biotin 2 mg 
PBS 0,2 ml 
množství 3,40E-06 mol 
biotinylováno R1 1 ml 
   
nalezené SB:   
 4,68 RB1 
 4,41 RB2 
 4,57 RB3 
 4,55 RB4 
 4,61 RB5 
 4,52 RB6 
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Příloha č. 2 

Vstupní konstanty Rozměr Symbol Hodnota 

Izotopové zastoupení  K1a 0,026 

Molekulová hmotnost terče g.mol-1 K2a 281,350 

Atomová hmotnost 177Lu g.mol-1 K3a 177,000 

Atomová hmotnost176Lu g.mol-1 K4a 176,000 

Počet atomů Lu v terčové molekule  K5a 1,000 

Navážka terče g K6a 2,00E-03 

Hustota( sypná váha) terče g.cm-3 K7a 3,000 

Tlouštka terče cm K8a 0,108 

Přeměnová konstanta 177Lu s-1 K9a 1,195E-06 

Účinný průřez 176Lu pro tepelné neutrony cm2 K10a 1,770E-21 

Rezonanční integrál cm2 K11a 9,100E-26 

Tok tepelných neutronů cm-2.s-1.MW-1 K12a 1,000E+13 

Tok rezonančních neutronů cm-2.s-1.MW-1 K13a 1,000E+12 

Počáteční radioaktivita terče s-1 K14a 0,000E+00 

Doba ozařování hod K15a 3,000E+01 

Výkon reaktoru MW K16a 9 

Cena za založení schránky Kč K17a 3 000 

Cena za prvních 24 hod. ozařování Kč/hod.MW K18a 80 

Vypočtené veličiny    

Makroskopický účinný průřez pro tepelné 
neutrony 

cm-1 V1a 3,150E-04 

Makroskopický účinný průřez pro rezonanční 
neutrony 

cm-1 V2a 1,619E-08 

Počáteční počet atomů 176Lu v terči  V3a 1,113E+17 

Střední hodnota toku tepelných neutronů cm-2.s-1 V4a 9,000E+13 

Střední hodnota toku rezonančních neutronů cm-2.s-1 V5a 1,000E+13 

Počet vyhořelých atomů 176 Lu  V6a 1,783E+15 

Konečný  počet atomů 176Lu v terči  V7a 1,095E+17 

Radioaktivita 177Lu k EOB GBq V8a 2,13 

Cena za ozáření Kč V10a 22 440,00 
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Příloha č. 3 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Příloha č. 4 
 
aktivní zóna jaderného reaktoru LVR-15 
 
 
 

 
 
 
 
 


