
Abstrakt

Lutecium-177 je radionuklidem se stále narůstajícím potenciálem v radioterapeutických aplika-
cích. Nemalou roli hraje výzkum tohoto radionuklidu pro použití především v oblasti značení 
biomolekul, radioimunoterapii, paliativní radioterapii, značených polymerních systémech pro 
terapii jaterních metastáz či radiosynovektomii.

Cílem této práce  bylo studium vlastností značených sloučenin s potenciálním využitím ve 
vybraných oblastech nukleární medicíny a na základě získaných výsledků následné posouzení 
vhodnosti značeného systému z hlediska jeho přípravy, optimálních podmínek či stability in 
vitro. Studovanými oblastmi jsou zde příprava Lu-177, Lu-EDTMP pro paliativní terapii ske-
letálních metastáz, polymerní systémy značené Lu-177 pro terapii hepatocelulárních metastáz 
a značené bombesiny pro terapii karcinomů prostaty, pankreatu a celé řady dalších nádorových 
onemocnění.

Byly vyvinuty a optimalizovány metody přípravy a separace značených systémů, které byly 
dále posuzovány z hlediska závislosti na reakčním čase,  teplotě, pH či stability in vitro.  Vý-
sledky experimentů uvedené v této disertační práci pak mohou sloužit jako jeden z faktorů, na 
jejichž základě lze rozhodnout jakým směrem se  lze v případě využití lutecia-177 v nukleární 
medicíně dále ubírat.



Abstract

Lutetium-177 appears to be a radionuclide with the increasing potential in the field of radio-
therapeutical application especially for it’s suitable decay charecteristics. It can be prepared 
either by direct activation from enriched lutetium targets or by indirect activation from enriched 
ytterbium targets. The method of preparation of Lutetium-177 from ytterbium leads to NCA 
preparate. 

The increasing importance of this radionuclide has been predicted for many fields of nuclear 
medicine: labeling of biomolecules, radioimmunotherapy, palliative radiotherapy, labeling of 
polymer systems for therapy of disseminated liver metastases, radiosynovectomy etc.

The main aim of this thesis was the study of Lutetium-177 labeled systems, particularly  lute-
tium chelates with DOTA, EDTMP, bombesins, polylactic acid microspheres and microspheres 
of DOTA-polymer, including the preparation of carrier added preparate, irradiated target pro-
cessing and its quality control. The methods for preparation of radionuclide, labeled systems 
and quality control of Lu-177 were developed and optimized.  The important factors such as re-
action time, pH, temperature or in vitro stability were observed and the dependency of reaction 
yield on these parameters was proved. The obtained results of this research could be essential 
for furher study and development of the lutetium-177 labeled compounds. 


