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(54) Způsob přípravy radioaktivního thymidinu značeného radioizotopem 14C 

(57) Řešení se týká způsobu přípravy radioak-
tivního thymidinu značeného radioizotopem 14C, 
přeměnou thyminu značeného radioizotopem 
'4C či neznačeného, na thymidin značený ra-
dioizotopem ,4C. Příprava thymidinu značené-
ho radioizotopem 14C se provádí v přítomnosti 
2-deoxycytidinu značeného radioizotopem 14C 
či neznačeného, v přítomnosti detergentu a sti-
mulátoru reakce, v prostředí pufru a při reakční 
teplotě v rozmezí 3 °C až 38 °C, katalytickým 
účinkem biokatalyzátorů připravených z bakte-
rií Escherichia coli, jehož podstata spočívá 
v tom, že jako biokatalyzátory se používají 
buňky bakterií Escherichia coli В mobilizova-
né zabudováním do inertního nosiče, s výhodou 
do alginátu sodného. 

m 
<\l CNJ 
IX) 
*t 
CD Csl 
</) 
O 



1 

Předmětem vynálezu je způsob přípravy ra-
dioaktivního thymidinu značeného radioizoto-
pem 14C, založený na využití katalytických 
vlastností biokatalyzátorů připravených z bak-
terií Escherichia coli, které katalyzují přenos 
deoxyribosylové skupiny purinových či pyrimi-
dinových 2'-deoxyribonukleosidů (značených 
radioizotopem 14C či neznačených) na thymin 
(neznačený či značený radieizotopem 14C); pro-
duktem těchto transdeoxyribosylačních reakcí 
je radioaktivní thymidin, značený radioizoto-
pem l4C buď totálně nebo alternativně v bázi, 
resp. deoxyribosylovém zbytku. 

Využití 2'-deoxyribonukleosidů značených 
" radizoizotopy, například radioizotopem 14C, 

má zásadní význam pro řešení problémů vý-
zkumu deoxyribonukleových kyselin. Thymidin 
jako specifická stavební komponenta deoxyri-
bonukleových kyselin patří к metodicky nej-
významnějším 2'-deoxyribonukleosidům, a jeho 
aplikační šíře je značná. Z těchto důvodů je 
zkoumání účinných způsobů značení thymidinu 
radioaktivními izotopy i nadále záležitostí vy-
soce aktuální. 

Stávající způsoby přípravy thymidinu znače-
ného 14C vycházejí z metodických možností or-
ganické syntézy, biosyntézy a enzymové synté-
zy. Postupy organické syntézy jsou nejméně 
vhodné, a to pro nutnost specifického chránění 
funkčních skupin radioaktivního substrátu, 
zpravidla větší počet reakčních stupňů, a rov-
něž z hlediska požadavku vysoké stereoizome-
rické čistoty 14C značeného thymidinu. Dobré 
možnosti pro přípravu thymidinu značeného 
radioizotopem 14C poskytuje metodická oblast 
biosyntézy a enzymové syntézy. Thymidin zna-
čený totálně radioizotopem 14C lze izolovat 
z frakce [14C] nukleových kyselin jednobuněč-
ných zelených nebo modrozelených řas, pěsto-
vaných autotrofně v atmosféře t 4C02 (Nejedlý, 
Z., Filip, ]., Kolina, J., Ekl, J. a Griinberger, D.,čs. 
АО 121 808; Kolina, j., Vendlová, J., Nejedlý, Z., 

- Filip, J., Plander, E., Šetlík, I., Zachleder, V. 
a Latzel, K., čs. АО 1512 T). V oblasti enzymo-
vých syntéz se pro přípravu thymidinu znače-

« ného 14C z thyminu značeného 14C v široké mí-
ře využívá katalytických vlastností purifikova-
ných preparátů nukleosiddeoxyribosyltransfe-
rasy, izolovaných z Lactobacillu [Williams, D. 
L., Can. J. Chem. 40, 1 742 (1962); Cärdinaud, R. 
a Viswanathan, К. V., ]. Labelled Compounds 2, 
35 (1966); Nejedlý, Z., Ekl, J. a Filip, ]., J. Labe-
lled Compounds 3, 148 (1967)]. Byl rovněž vy-
pracován způsob přípravy thymidinu značené-
ho 14C, resp. 3H z thyminu značeného 14C, resp. 
3H, využívající katalytických vlastností enzymů 
přítomných v nepurifikovaných enzymových 
preparátech izolovaných z bakterií Escherichia 
coli B (Filip, J„ Nejedlý, Z., Čihák, A. a Veselý, 
j., čs. АО 194 013). 

Biosyntézou lze připravit pouze thymidin 
značený radioizotopem 14C totálně, a jeho pří-
prava ze složité směsi reakčních produktů je 
komplikována vícestupňovými frakcionačními, 
izolačními a purifikačními postupy. 

Enzymovou syntézou lze připravit thymidin 
značený radioizotopy v jediném reakčním stup-
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ni a izolovat z reakční směsi jediným vybraným 
chromatografickým postupem. V případě vy-
užití katalytických vlastností nukleosiddeoxyri-
bosyltransferasy izolované z bakterií Lactoba-
cillus zůstává však objektivní nevýhodou po-
stupů nutnost aplikace purifikovaných enzymo-
vých preparátů. Pro získání žádoucích kataly-
tických vlastností se enzymové preparáty v řa-
dě případů izolují teprve z mutant divokého 
kmene bakterií Lactobacillus. К docílení opti-
málního výtěžku radioaktivního thymidinu je 
kromě toho nezbytné aplikovat donory deoxy-
ribosylu ve vysokém molárním přebytku vůči 
thyminu, a to až v poměru 10:1. Postupy jsou 
vhodné zejména pro přípravu thymidinu znače-
ného radioizotopem 14C v bázi. Způsob enzy-
mové syntézy thymidinu značeného radioizoto-
py dle shora uvedeného čsl. АО 194 013 umož-
ňuje aplikovat nepurifikované bakteriální ex-
trakty jako zdroj enzymů. Technologické vy-
užití tohoto způsobu enzymové syntézy thymi-
dinu značeného radioizotopy však předpokládá 
nezbytnost periodické přípravy enzymového 
preparátu. Značný problém postupu tkví v'nut-
nosti denaturace aplikovaného enzymového 
preparátu po ukončení reakce a jeho účinného 
odstranění z reakčních směsí, což vede ke ztrá-
tám radioaktivního materiálu. 

Je znám způsob, který v případě přípravy pu-
rinových 2'-deoxy'-(3-D-ribonukleosidů v urči-
tém smyslu překonává tyto nedostatky aplikací 
intaktních buněk auxotrofní mutanty thymin-
dependentního kmene bakterií Escherichia coli 
SFT" zabudovaných do inertního nosiče (Vor-
tuba, I. a Holý, А. A0 254 375). 

Výše uvedené nedostatky v oblasti přípravy 
radioaktivního thymidinu značeného 14C překo-
nává způsob přípravy radioaktivního thymidi-
nu značeného radioizotopem 14C přeměnou 
thyminu značeného radioizotopem 14C nebo 
neznačeného na thymidin značený radioizoto-
pem ,4C v přítomnosti 2'-deoxycytidinu znače-
ného radioizotopem 14C či neznačeného, v pro-
středí pufru, s výhodou Tris-HCl pufru o pH 7,0 
až 7Д v přítomnosti detergentů, s výhodou do-
decylsulfátu sodného, v přítomnosti substrátů 
stimulujících reakci, s výhodou D-glukosy, při 
reakční teplotě v rozmezí 3 až 38 °C, katalyzo-
vaný účinkem biokatalyzátorů připravených 
z bakterií Escherichia coli, jehož podstata spo-
čívá v tom, že jako biokatalyzátory se používa-
jí buňky bakterií Escherichia coli B, imobilizo-
vané zabudováním do inertního nosiče, s výho-
dou do alginátu sodného. Bakteriální buňky se 
imobilizují v libovolném inertním nosiči, per-
meabilním pro akceptor i donory deoxyribosy-
lových skupin a pro vzniklé reakční produkty. 

Způsob přípravy radioaktivního thymidinu 
dle předmětného vynálezu využívá skutečnosti, 
že v imobilizovaných bakteriálních buňkách 
použitých jako biokatalyzátory, jsou přítomny 
enzymy katalyzující přenos deoxyribosylové 
skupiny z 2'-deoxyribonukleosidů na thymin, 
a to thymidinfosforylasa [E.C.2.4.2.4., Thymi-
din:orthofosfátdeoxyribosyltransferasa], purin-
nukleosidfosforylasa [Е.С.2.4.2.1., Purin-nukleo-
sid.-orthofosfátribosyltransferasa] resp. Pyrimi-
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din-nukleosidfosforylasa [E.C.2.4.2.2., Pyrimi-
din-nukleosid : orthofosfátribosyltransferasal. 
případně nukleosid-deoxyríbosyltransferasa 
[E.C.2.4.2.6., Nukleosid:purin /pyrimidin/deoxy-
ribosyltransferasa]. 

Uvedené enzymy katalyzují přenos deoxyri-
bosylové skupiny mezi thyminem a purinovými 
či pyrimidinovými 2'-deoxyribonukleosidy buď 
dvoustupňové dle reakčního schématu: 
(a) 2'-Deoxyribonukleosid + orthofosfát 
Base + 2-deoxy-ct-D-ribosá-l-fosfát, (b) Thy-
min + 2-deoxy-a-D-ribosa-l-fosfát ^ Thymi-
din + orthofosfát. 
případně jednostupňové dle reakce: 
Thymiix + 2'-deoxyribonukleosid Thymidin 
+ base. 

Způsobem přípravy radioaktivního thymidi-
nu dle vynálezu lze využít katalytických vlast-
ností shora uvedených enzymů, aniž je nutno je 
předem z bakteriálních buněk izolovat, případ-
ně je purifikovat. 

Biokatalyzátory se připraví tak, že se bakte-
rie Escherichia coli, s výhodou bakterie Esche-
richia coli B, kultivují libovolným vhodným 
způsobem, například v čistě syntetickém médiu 
obsahujícím glukosu (Škoda, J., Hess, V. F. 
a Šorm, F., Coli. Cztech. Chem. Commun. 22, 
1 130 /1957/). Získaná bakteriální biomasa se 
promyje sterilní destilovanou vodou. Bakteriál-
ní buňky se imobilizují v prostředí fyziologic-
kého roztoku za chladu; reakční směs obsahuje 
15 % intaktních buněk a 2 % alginátu sodného, 
přičemž к iniciaci polymerizační reakce se po-
užije 1% roztok chloridu vápenatého. Takto se 
bakteriální buňky zabudují do částic o průměru 
přibližně 4 mm; tyto částice lze dlouhodobě 
přechovávat ve fyziologickém roztoku při tep-
lotě 5 °C. 

Princip přípravy radioaktivního thymidinu 
značeného radioizotopem I4C dle předmětného 
vynálezu spočívá v tom, že se thyrnin značený 
radioizotopem 14C nebo neznačený, ponechá 
reagovat s vybraným 2'-deoxyribonukleosidem 
značeným radioizotopem 14C nebo neznače-
ným, v přítomnosti biokatalyzátoru, D-glukosy 
a detergentu. Reakce probíhá v prostředí pufru, 
s výhodou Tris-HCl pufru o pH 7,0—7,5, po do-
bu několika hodin při teplotě v rozmezí 3 °C až 
38 °C. Po ukončení reakce se reakční směs 
kvantitativně oddělí od biokatalyzátorů a dále 
zpracuje konvenčními chromatografickými po-
stupy tak, že se izoluje thymidin značený 14C 
a veškeré další reakční produkty značené ra-
dioizotopem 14C. Biokatalyzátor se několikrát 
promyje pufrem, převrství fyziologickým roz-
tokem a uskladní při teplotě 5 °C; takto je při-
praven к aplikaci v dalších výrobních šaržích. 

Způsob přípravy radioaktivního thymidinu 
značeného radioizotopem 14C dle předmětného 
vynálezu lze alternovat tak, aby se získal thy-
midin značený specificky či nespecificky v bázi 
radioizotopem 14C, nebo thymidin značený ra-
dioizotopem I4C nespecificky v deoxyribosylo-
vé skupině, resp. thymidin značený radioizoto-
pem !4C totálně. 

Způsob přípravy thymidinu značeného ra-
dioizotopem 14C dle vynálezu se vyznačuje níz-
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kou substrátovou specifitou biokatalyzátoru, 
což dovoluje aplikovat jako donory deoxyribo-
sylu různé 2'-deoxyribonukIeosidy, například 
2'-deoxyadenosin, 2'-deoxyguanosin, 2'-deoxyi-
nosin, 2'-deoxyuridin či 2'-deoxycytidin, nezna-
čené resp. značené radioizotopem ,4C. S výho-
dou se jako donor deoxy [U- l4C] ribosy u apli-
kuje 2'-deoxy [U-14C] cytidin; tímto dochází 
к relativně nejvyššímu stupni konverze [U- ,4C] 
thyminu na [U-14C] thymidin. V důsledku pří-
tomnosti cytidindeaminasy v biokatalyzátorech 
se již v počátečních fázích reakce deaminuie 2'-
deoxy [U-I4C] cytidin na 2'-deoxy [U-14CJ uri-
din, který je však donorem deoxy [U- ,4C] ribo-
sylu stejné účinnosti. 

Zásadní výhody způsobu přípravy radioak-
tivního thymidinu značeného radioizotopem 
14C dle předmětného vynálezu spočívají v tom, 
že 

1. Enzymy katalyzující syntézu značeného 
thymidinu v transdeoxyribosylačních reakcích 
se neaplikují po předchozí izolaci resp. purifi-
kaci z bakteriální biomasy, ale využije se jejich 
katalytických vlastností přímou aplikací intak-
tních buněk mobilizovaných zabudováním do 
inertního nosiče. 

2. Zabudované bakteriální buňky, používané 
jako biokatalyzátory, se v enzymových reak-
cích neaplikují jednorázově, ale lze je s výho-
dou aplikovat opakovaně ve více produkčních 
šaržích. Biokatalyzátory se dlouhodobě pře-
chovávají v prostředí fyziologického roztoku 
při teplotě 5 °C, aniž dochází ke ztrátě jejich 
enzymové aktivity. 

Způsob přípravy radioaktivního thymidinu 
značeného radioizotopem 14C je dále uveden 
v příkladu, aniž je tím omezena aplikační šíře 
použitého principu. 

P ř í k l a d 

Směs [U-14C] thyminu /3 jimol; 27,75 MBq/ 
o molové radioaktivitě 9,25 GBq.mmol"1 , 
2'deoxy [U-14C] cytidinu /3 jimol; 55,5 MBq /о 
molové radioaktivitě 18,5 GBq. mmol"1, dode-
cylsulfátu sodného (0,1 nmol/ a D-glukosy 
(0,1 (imol) byla inkubována v přítomnosti jedné 
částice biokatalyzátoru připraveného imobili-
zaci bakterií Escherichia coli B v alginátu sod-
ném, v objemu 0,4 ml 0,1 M Tris-HCl pufru 
o pH 7,2, při teplotě 37 °C, po dobu 5 hodin. 
Poté byla částice biokatalyzátoru z reakční 
směsi vyjmuta, promyta dvakrát 0,2 ml pufru, 
převrstvena fyziologickým roztokem a usklad-
něna při 5 °C pro další aplikace. Reakční směs 
byla analyzována tenkovrstevnou chromato-
grafií na silikagelu, v rozpouštědlovém systému 
ethylacetát nasycený vodou. V reakční směsi 
byla prokázána přítomnost těchto radioaktiv-
ních sloučenin značených radioizotopem 14C, 
v uvedeném procentickém zastoupení: [U- ,4C] 
Thymidin (33,6%), 2'-deoxy [U-14C] uridin 
(38,2 %), 2'-deoxy [U-14C] cytidin (3,5 %). [U-14C 
uracil (10,7 %), [U-14C] thymin (11,9 %) a [U-14C 
cytosin (2,1 %). Směs uvedených radioaktivních 
sloučenin byla separována vysokotlakou kapa-
linovou chromatografií na hydrofobním gelu 
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Separon SGX Cig, užitím roztoku 0,1 M kyseli-
ny mravenčí ve 4% ethylalkoholu jako eluentu 
Uvedeným způsobem byl z reakční směsi ízolo-

P Ř E D M Ě T 

Způsob přípravy radioaktivního thymidinu 
značeného radioizotopem UC, přeměnou thy-
minu značeného radioizotopem С či neznače-
ného, na thymidin značený radioizotopem 14C, 
v přítomnosti 2'-deoxycytidinu značeného ra-
dioizotopem l4C či neznačeného, v prostředí 
pufru, s výhodou Tris-HCl pufru o pH 7,0 až 
7,5, v přítomnosti detergentů, s výhodou dode-
cylsulfátu sodného, v přítomnosti substrátů sti-
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ván [U-14C] thymidin o molové radioaktivitě 
17,5 GBq.mmol-1

 a radiochemické čistotě 
98 %. 

V Y N Á L E Z U 

mulujících reakci, s výhodou D-glukosy, při re-
akční teplotě v rozmezí 3 až 38 °C, s výhodou 
při 37 °C, katalytickým účinkem biokatalyzáto-
rů připravených z bakterií Escherichia coli, vy-
značený tím, že jako biokatalyzátory se použijí 
buňky bakterií Escherichia coli B, imobilizova-
né zabudováním do inertního nosiče, s výhodou 
do alginátu sodného. 
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