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Abstrakt: Monoklonální protilátka TU-20 byla připravena proti C-konci lidské třídy III β-
tubulinu, který je součástí cytoskeletu neuronů. Protilátka nebo její scFv fragment by mohly 
po označení radionuklidem sloužit jako diagnostické radiofarmakum pro onemocnění 
označovaná jako periferní neuropatie, při kterých dochází k poškození motorických nervů.  

Tato diplomová práce se zabývá značením monoklonální protilátky TU-20 a jejího 
scFv fragmentu radionuklidy 125I a 123I a následnou kontrolou radioaktivního preparátu. Cílem 
práce byl vývoj metody, která bude sloužit k určení imunoreaktivity označeného preparátu, 
založené na principu RIA (radioimunoanalýza), a dále vyhodnocení výsledků 
z biodistribučních studií provedených na zdravých myších.   

Pro vývoj RIA metody byly vybrány dva způsoby modifikace zkumavek. Na základě 
provedených experimentů se jako vhodnější ukázal postup chlorsulfonace polystyrenových 
zkumavek. V biodistribučních studiích se potvrdilo rozdílné chování protilátky a fragmentu 
značených 123I. Výsledky získané z měření na SPECT kameře odpovídají vyhodnocení 
z preparativních biodistribucí.  
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Abstract: Monoclonal antibody TU-20 was raised against C-terminus of human class III β-
tubulin, that creates a component of neuronal cytoskeleton. Radiolabeled antibody or its scFv 
fragment could serve as a diagnostic radiopharmaceutical for diseases known as peripheral 
neuropaties, which are acompanied by damages of motor neurons. 
 This thesis deals with labeling of monoclonal antibody and its scFv fragment with 
radionuclides 125I and 123I followed by analytical control of labeled compounds. The goal of 
the work was the developement of  a method that can be used to determine immunoreactivity 
of labeled biomolecules based on the principle of RIA (RadioImmunoAssay) and evaluation 
of the results obtained in biodistribution studies with normal mice. 
 There were two types of surface modification chosen for developement of RIA method. 
The best results were gained for chlorosulfonated polystyrene tubes. Biodistribution studies 
confirmed the difference between antibody and fragment behaviour in organism. Results 
measured on SPECT cameras well corresponds to results acquired in biodistribution studies. 
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