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Úvod 

 
Pro úspěšnou léčbu pacienta je nutná správná a včas-

ná diagnóza onemocnění. O úspěšnosti léčby rozhoduje 
řada faktorů. Mezi nejdůležitější lze zařadit včasný pří-
chod pacienta k ošetřujícímu lékaři a stanovení rychlé 
a správné diagnózy lékařem. Vyšetření a následná léčba se 
řídí zobecněnými postupy a jen velice málo se přihlíží 
k individuálnímu stavu organismu jedince a jeho specific-
kým vlastnostem (věk, pohlaví, výška, váha, strava, život-
ní prostředí ad.), což může u závažnějších průběhů one-
mocnění mít i fatální následky. Nedostatky těchto postupů 
při vyšetření a následné samotné terapii se snaží řešit tzv. 
personalizovaná medicína, která se neomezuje jen na hle-
dání nových, rychlých a včasných postupů diagnóz, ale 
i monitoruje průběh samotné léčby, kterou upravuje podle 
specifické odpovědi organismu pacienta na danou terapii. 
Personalizovaná  medicína  využívá  genomických 
a molekulárních analýz tělních tekutin (moč, plasma, kon-
denzát  vydechovaného  vzduchu,  mozkomíšní  mok) 
a tkání1. Pro její širší rozšíření do rutinní lékařské praxe je 
potřeba  vytipovat  specifické  látky  charakteristické  pro 
konkrétní  onemocnění – tzv.  “biomarkery“2  a vytvořit 
vhodnou standardizovanou analytickou metodu pro jejich 
detekci a kvantifikaci. V  nedávné době byly pro řadu ne-
mocí  vytipovány  vhodné  biomarkery,  které  vznikají 
v průběhu daného patologického procesu. Při kvantifikaci 
těchto biomarkerů v krevní plazmě anebo moči jsou získa-
né  informace  většinou odrazem patologického procesu 
odehrávajícího se v rámci celého organismu. Naproti tomu 
analýza specifických tělních tekutin (např. kondenzát vy-
dechovaného vzduchu, mozkomíšní mok) přináší informa-
ci o dějích odehrávajících se na konkrétním místě (plíce, 
centrální nervový systém). V uvedených tělních tekutinách 
se sledované biomarkery vyskytují ve velice nízkých kon-
centracích  (femto-,  pikogramy),  což  spolu  se  značnou 
komplexností matrice klade vysoké nároky na vyvíjené 
analytické metody. Předkládaná práce se zabývá přípravou 
a  charakterizací  pórovitých  polymerních  imunočástic 
vhodných k separaci biomarkerů z tělních tekutin a jako 
mezikrok k přípravě tzv. diagnostického proužku, který by 
se měl stát vhodnou pomůckou pacientů pro orientační 
stanovení biomarkerů v moči. Diagnostický proužek by 

umožňoval  včasné  a  snadné  rozpoznání  patologických 
procesů odehrávajících se v organismu. 

Principem  je  příprava  polymerních  imunočástic, 
v jejichž struktuře jsou imobilizovány vysoce specifické 
protilátky proti zvoleným antigenům (biomarkerům). Zvo-
lené protilátky – primární imunoglobuliny produkované B-
lymfocyty, jsou přirozenou součástí imunitního systému3. 
Nejčetnější třídou protilátek přítomnou v krvi a tkáňovém 
moku savců jsou imunoglobuliny G (IgG). Jedná se o gly-
koproteiny složené ze dvou lehkých a dvou těžkých řetěz-
ců spojených disulfidickými můstky. Řetězce protilátek lze 
rozdělit na dvě podoblasti: variabilní část a konstantní část. 
Variabilní oblast je zakončena jedinečnou strukturou ra-
men, do kterých antigen zapadá jako klíč do zámku4,5. 
Konstantní  oblast  lze  modifikovat,  aniž  by  došlo 
k ovlivnění vazebné schopnosti protilátky vůči danému 
antigenu, a využít k imobilizaci na různé nosiče6. Této 
skutečnosti bylo využito při vývoji polymerního materiálu, 
v jehož struktuře jsou zakotveny uvedené protilátky tak, 
aby nedošlo ke ztrátě jejich biologické aktivity. Zároveň je 
struktura polymeru vytvořena tak, aby póry polymeru spl-
ňovaly  podmínky  nemožnosti  průchodu  protilátky 
z polymerního materiálu do biologické matrice a zároveň 
snadné  difuze  biomarkeru  k  zakotvené  protilátce 
s minimálním difuzním omezením.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Experimentální část 
 
Chemikálie 

 
Polyvinylalkohol  (PVA),  polyethylenglykol  (PEG), 

deionizovaná voda, protilátky proti 8-isoprostanu (IgG), 

Obr. 1.Schéma protilátky imunoglobulinu 
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8-isoprostaglandin F2α, fosfátový pufr, borátový pufr, síran 
sodný (Aldrich, USA). 

 
Příprava polymerních nosičů 

 
PEG  byl  rozpuštěn  v  deionizované  vodě 

a za současného zahřívání byl postupně přimícháván PVA. 
Směs byla zahřívaná na teplotu  9598 °C na vodní lázni, 
dokud nedošlo k vyčeření roztoku. Po vychladnutí směsi 
na teplotu 35 °C byly do viskózního gelu vneseny protilát-
ky.  Následujícím krokem byla samotná příprava polymer-
ních částic. Směs byla nanesena ve tvaru čoček na předem 
zváženou Petriho misku. Čočky byly vysušeny na defino-
vanou hmotnost a promyty fosforečnanovým pufrem. Pro-
mytím částic došlo k jejich rebobtnání a k vymytí PEG ze 
struktury, čímž bylo docíleno požadované porézní struktu-
ry. Takto připravené polymerní imunočástice byly použity 
k samotné separaci biomarkerů z tělních tekutin. Vlastní 
imunoseparace pak byla realizována následujícím způso-
bem: částice byly přidány k analyzovanému vzorku (tělní 
tekutiny – moč, krevní plazma, dechový kondenzát ad.), 
kde  došlo  k  vytvoření  komplexu  mezi  antigenem 
a protilátkou. Částice s vytvořeným komplexem byly sepa-
rovány  z  biologické  matrice  kombinací  centrifugace 
a dekantace. Separované částice obsahující komplex anti-
gen – protilátka byly po promytí vodou vloženy do roztoku 
glycinu (100 mM), čímž došlo k rozvolnění komplexu 
a uvolnění antigenu (sledovaný biomarker) do roztoku, 
který byl použit pro HPLC/MS kvalitativní a kvantitativní 
analýzu. Polymerní imunočástice byly po regeneraci znovu 
použity k další separaci bez výraznější ztráty vazebné ka-
pacity. Pro kvantifikaci bylo využito principu ředění vzor-
ku isotopicky značeným standardem biomarkeru (Stable-
Isotope Dilution Assay).   

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Stěžejní část předkládané práce byla věnována přípra-

vě a optimalizaci parametrů přípravy polymerních imuno-

částic, přičemž byly monitorovány kroky, které by mohly 
způsobit zejména deaktivaci (denaturaci) protilátky (např. 
teplota potřebná k polymeraci monomerů, pH, přítomnost 
solí ad.). 

Prvním ze zkoumaných parametrů přípravy byl poměr 
výchozích látek pro přípravu polymerních částic, tj. poměr 
deionizované vody, PVA a PEG. Experimentálně  bylo 
zjištěno, že optimální poměr PVA a vody pro přípravu 
polymerních částic je 1:5 (za konstantního množství PEG). 
Důvodem ke stanovení tohoto poměru byl fakt, že při níz-
ké teplotě nutné k přidávání protilátek do polymerního 
roztoku a následném tuhnutí  se vyskytly dva problémy – 
(1) v přítomnosti většího množství vody ve směsi nedo-
chází ke tvorbě gelu a naopak (2) při malém množství 
vody roztok tvoří pevnou fázi, kdy je principiálně nemož-
né vnesení  protilátky (viz obr. 2). 

Dalším ze zkoumaných parametrů byl vliv použitého 
roztoku na rebobtnání polymerních částic po vysušení. 
Bylo zjištěno, že roztok musí mít vhodné pH, aby nedošlo 
ke ztrátě biologické aktivity protilátek. Rovněž bylo zjiště-
no, že pH má výrazný vliv na stabilizaci povrchu polymer-
ních čoček a vznikající morfologii polymeru, kdy jemným 
laděním hodnoty pH lze ovlivňovat difuzní vlastnosti při-
praveného  materiálu.  Zkoumanými  roztoky  byla  voda, 
roztok síranu sodného, fosforečnanový a borátový pufr. 
Jako optimální se  osvědčil roztok síranu sodného.  

Polymerní částice byly charakterizovány i řadou in-
strumentálních technik. Při FTIR analýze (v kombinaci 
s mikroskopickým nástavcem) bylo potvrzeno, že z čoček 
se v průběhu rebobtnání vymývá PEG a celá kostra poréz-
ní částice je tvořena pouze zesíťovaným PVA. Metodou 
konfokální mikroskopie a TEM (mikrořezy polymeru) byl 
analyzován povrch částic a tím potvrzen pórovitý povrch, 
stejně jako stanovena závislost distribuce velikosti pórů na 
podmínkách přípravy.  

Funkčnost čoček byla ověřena separací biomarkerů 
z komplexních biologických matric, přičemž obsahy mar-
kerů byly následně stanoveny vyvinutou HPLC/MS analý-
zou. U polymerních imunočástic byly stanoveny následují-
cí parametry: (1) vazebná kapacita a (2) optimální čas 

Obr. 2. Stanovení optimálního poměru výchozích surovin 
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imunoextrakce biomarkerů z roztoku (viz obr. 3). Jako 
optimální čas imunoextrakce byla stanovena doba 60 min. 
Po uplynutí této doby dochází ke snižování detegovaného 
množství 8-isoprostanu, které je způsobeno jeho teplotní 
labilitou za laboratorních podmínek. 

Výsledky klinické studie potvrdily funkčnost čoček 
i na reálných vzorcích. Byly zkoumány 3 skupiny pacien-
tů: osoby s diagnózou silikóza, azbestóza a kontrolní sku-
pina zdravých jedinců. Jako paralelní výstup předkládané 
práce byl v klinické studii potvrzen zvýšený výskyt bio-
markeru  8-isoprostanu  u   pacientů  diagnostikovaných 
s výše uvedenými onemocněními oproti zdravým jedin-
cům. 

 
 

Závěr 
 
Byly vytvořeny porézní polymerní imunočástice urče-

né k separaci biomarkerů z tělních tekutin. Jejich funkč-
nost byla potvrzena klinickou studií. Výhodou těchto poly-
merních částic je snadná manipulace, jednoduchá příprava, 
vysoká efektivita a biokompatibilita materiálu s tělními 
tekutinami (nedochází  k degradaci  protilátek).  Na této 
práci se bude dále intenzivně pracovat ve snaze vyvinout 
tzv. diagnostický proužek, který by sloužil jako orientační 
pomůcka nejen pro lékaře, ale i pro laickou veřejnost. Cí-
lem je vytvořit nástroj personalizované medicíny, který by 
jedincům s predispozicí k určitým onemocněním dovolo-
val monitorovat přítomnost určitých biomarkerů ve snadno 
odebíratelných tělních tekutinách (moč, sliny ad.), přičemž 
nákladný analytický detekční systém by měl být nahrazen 
kolorimetrickou změnou proběhnutou v polymerním mate-

riálu  v  případě  pozitivní  reakce  protilátka-biomarker 
(vyvázání barviva z protilátek v důsledku vyšší afinity 
biomarkeru k protilátce), což by poskytnulo jasný signál 
k návštěvě lékaře.  
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Obr. 3. Stanovení optimálního času extrakce částicemi 


