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REFERÁTY SEKCE VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍK^

Gravitační závislost regionálního průtoku krve y plicích
titrálni stenózy a u zdrav:, h osob při různvch poloho-

I3,m* TJTT-T̂ '

A.OPPELT, V.STANĚK, P.JEBAVÝ

Výzkunný ústav pro využiti radioizotopů v lékařství,
Ústav chorob oběhu krevního, Praha - Krč

Regionální plieni ventilace a perfúze byle měřena

metodou intravenózne vstřikovaného radioaktivního xenónu

u souboru nemocných s haemodynamicky významnou mitrainí

sLenózou a u souboru kontrolních osob. Autoři sledovali

distribuci plieni perfúze a ventilace mezi horním a dol-

ním polem plic vsedě a distribuci ventilace a perfúze mezi

středním polem pravé a levé plíce v poloze na pravém boku.

Naměřené hodnoty jsou v souladu s předchozími nále-

zy, které ukazují, že distribuce plieni perfúze a ventila-

ce mezi horním a dolním polem plic vsedě jeví vztah k výši

tlaku v plicnici. Data získaná v této studii ukazují, že.

obdobnou distribuci ventilace a perfúze mezi výše a níže

uloženou oblastí plic lze prokázat i v poloze na boku. Per-

fúzní a ventilační gradient mezi středním polem levé A pra-

vé plíce v poloze na pravém boku jeví rovněž významný vztah

ke střednímu tlaku v plicnici. Tyto nálezy svědčí pro to,

že relativní snížení perfúze a ventilace v dolních oblas-

tech plic u nemocných s aiitrélní stenózou nejpou způsobeny
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organickými změnami v plicních cévách a v plicním paren-

chymu, ale změnami funkčními v závislosti na gravitaci.

Toto snížení ventilace a perfúze v níže uložených

oblastech plic u nemocných s těžkou postkapilární plieni

hypertenzí vzniká nejspíše v důsledku transudace edémové

tekutiny do plicního intersticia. K výstupu tekutiny z cév

dochází v oblastech vyššího hydrostatického tlaku a před-

pokládá se stlačování plicních cév edémem.

Problémy výpočtu regionální mozkové oerfuze vyšetrované
pomoci radioaktivních inertních plynu.

V.HUŠXřC, M.KRÁL, J.KUBA

Oddělení nukleární medicíny FN a Výpočetní středisko

přírodovědecké fakulty UP, Olomouc

Pro měření regionálního průtoku krve mozkem se radio-

aktivní indikátor, který volně difunduje mozkovou tkání,

injikuje buá intrakaroticky nebo je po určitou dobu inha-

loven a kolimovaným detektorem umístěným nad hlavou se

registruje časový průběh radioaktivity. V referáte je vě-

nována hlavní pozornost inhalační metodě, jež je z klinic-

kého hlediska nejpřijatelnější. Na druhé straně je stanove*

ní průtoku krve z experimentálních hodnot obtížné a bez

velkého počítacího stroje nemožné. Inhalační metoda je za-

ložena na vztahu

c'(t) : f (cfi - c v), v němž C*(t) je derivace zá-
a
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vislosti koncentrace aktivity v mozku podle času, f hleda-

ný regionální průtok krve mozkem v ml/min/g, e_ končen-

trace indikátoru v arteriárnl krvi, c koncentrace indi-

kátoru ve venózní krvi. Řešením této diferenciální rovnice

dostaneme C(t) = k A e" k t J ca(u)e
kudu, kde A je par-

tičnl koeficient a k = f^°- Četnost změřená nad hlavou

K(t) pcchází ze tří složek: ze dvou složek mozkové tkáně

(bílá a šedá hmota mozková) a z třetí složky představované
33

mimomozkovými tkáněmi: Kit) = OC yw^CjCt). V tomto vzta-

nu je OU koeficient úměrnosti a w. relativní váhové zas-
o

toupení jednotlivých složek. Z experimentálně zjištěného

časového průběhu četnosti nad hlavou a aktivity ve vydecho-

vaném vzduchu je třeba stanovit konstanty k- (j = 1, 2, 3)
j

a w- (j = 1, 2, 3). Pomocí metody nejmenších čtverců byly
j

nalezeny empirické formule vyjadřující a vyhovující přes-

ností experimentální křivky a obsahující hledané parametry

k- a w• . Výpočet regionálního průtoku krve u jednoho

pacienta trvá na počítači MINSK 22M asi 8 hodin.

Vyšetření regionální mozkové perfuze poiaocí inhalace Xe.

J.KUBA, V.HUŠJÍK, M.KRXL, K.KLEINBAUER

Oddělení nukleární medicíny FS a Výpočetní středisko
přírodovědecké fakulty UP, Olomouc

Pro stanovení průtoku krve mozkem byla v posledním

desítiletí vyvinuta řada radioizotopových metod. Má-li mít
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ovšem vyšetření mozkové perfúze klinický význam, musí meto-

dika splňovat dva základní požadavky: musí poskytovat s dos-

tatečnou přesností kvantitativní informace o totální nebo

regionální mozkové perfúzi a nesmí být pro nemocného trau-

mat izující. Tyto požadavky splňuje pouze metoda, při níž

sledujeme zevní detekcí clearance radioaktivního xenónu

•^Xe z mozkové tkáně, při čemž saturace tkání tímto plynem

dosáhneme inhalační cestou. K inhalaci radioxenonu používá-

me upraveného narkotizačního přístroje Chirana NMP. Vyše-

třovaná osoba inhaluje 2 minuty v uzavřeném okruhu "^Xe,

pak vdechuje čistý vzduch z místnosti. Po dobu 50 minut od

počátku inhalace sledujeme průběh radioaktivity kolimováným

detektorem v oblasti sulous ceatralis a pomocí upravené

scintilační sondy průběh radioaktivity vydechovaného Vzduchu.

Radioaktivita vydechovaného vzduchu probíhá paralelně s ra-

dioaktivitou erteriální krve a její sledování nám umožní ko-

rekci desaturační křivky nad mozkem na recirkulaci radio-

xenonu. V 10-vteřinových intervalech tiskneme digitálně výs-

ledky z obou aparatur, ty jsou pak zpracovány pomocí počíta-

če Minsk 22M. Způsob výpočtu je v principu uveden v předcho-

zím souhrnu* Vyšetřili jsme zatím skupinu kontrolních osob

a výsledky jsou srovnatelné s hodnotami mozkové perfúze uvá-

děnými v literatuře.
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Průtok krve orgány a tkáněmi krys (metoda s Rb)

J.KAPITOLA, M.SCHULLEROVÁ, O.SCHREIBEROVÁ

i Laboratoř pro endokrinológii a metabolismus fakulty vše-

obecného lékařství KU, Praha

I Obsah radioizotopu * K nebo Rb v tkáni je do 1 min.

po i.v. aplikaci úměrný průtoku krve tkání. Při dodržení

příslušných podmínek je tedy obsah izotopu v tkáni rela-

tivním ukazatelem průtoku krve. Určíme-li současně minuto-

vý srdeční objem (diluční metodou s Evansovou modří), lze
Qg

z obou hodnot, tj. z obsahu Rb v tkáni a z MV vypočítat

průtok krve v ml/min v 1 g tkáně. Kriteriem použitelnosti

metody a správnosti výsledků je stálost obsahu izotopu v tká-
* 86

ni. Pentobarbitalové narkóza kaptaci Rb ve většině orgánů

zvyšuje, v kosterním svalu snižuje (vliv inaktivity). Pro-

to v experimentálních podmínkách, které neovlivňují MV, pou-

žíváme hodnot kaptace Rb, stanovených bez narkózy. Za

fyziologických podmínek se neliší průtok svalem horní a dol-

ní končetiny, v bránici je vyšší; je stejný v pravé a levé

; ledvině; v tenkém střevu je vyšší než v tlustém; v podkožním

tuku je vyšší než v perirenálním; neliší se v kůži z horní

! a dolní končetiny a trupu. Stanovili jsme normální hodnoty

j průtoku krve v ml/min v 1 £ tkáně v 15 orgánech a tkáních
j

i 17 intaktních krysích samců* Pořadí hodnot je toto: 1. led-

| vina, 2* nadledviny, 3. srdce, 4* štítná žláza, 5* plíce,

6. hypofýza, 7* střevo, 6. pankreas, 9« slezina, 10. játra,

11. semenné váčky, 12. kůže, 13* sval, 14* varle, 15* tuk.
5.



Průtok krve štítnou žlázou krys

M.SCHOLLEROVÁ, J.KAPITOLA, O.SCHREIBEROVÁ*

Laboratoř pro endokrinológii a metabolismus fakulty všeo-
becného lékařství KU, Praha

Sledovali jsme průtok krve štítnou žlázou krys (metodou

s Rb) ve vztahu k její funkci (4 hod. akumulace ^ I)»

Normální průtok je 1,75 ml/min na g (štítná žláza je v po-

řadí na 4. místě po ledvinách, nadledvinách a srdci), frakce

MV činí 0,03 % (6x víc než je podíl štítné žlázy na celkové

tělesné váze). Po podávání sušené štítné žlázy jsou průtok

i akumulace RI sníženy. Po methylthiouraeilu je průtok na g

tkáně Čtyřnásobný, akumulace RI potlačena. Ve fázi tzv.

reboundu po vysazení MTU průtok klesá, akumul&ce RI stoupá.

Změny průtoku krve štítnou žlázou po sušené štítné žláze

a po MTU jsou patrně způsobeny změnami sekrece TSH. Aplika-

ce TSH zvyšuje průtok krve Štítnou žlázou. Po i.v. injekci

TSH je maximum vzestupu průtoku mezi 3. a 6. hod., kdežto

akumulace •* I nebo """TC stoupá poaději. Je prokazatelná

závislost účinku na dávce. Průtok krve stoupá po TSH u krys

intaktních i s blokádou endogenní sekrece TSH thyreo-idinem,

kdežto akumulace RI je za stejných podmínek stimulována pou-

ze u krys blokovaných. Výsledky ukazují, že TSH má patrně

významnou úlohu v regulaci průtoku krve štítnou žlázou. Me-

chanizmus jeho působení na průtok a na akumulaci RI je však

patrně odlišný.
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Současné měření průtoku krve a akumulace 1^ 1i ve štítné
žláze kr.vs

I.JAHODA, J.KAPITOLA

Laboratoř pro endokrinológii a metabolismus fakulty vše-
obecného lékařství KU, Praha

Při studiu průtoku krve štítnou žlázou, měřeném pomocí

Rb, používáme jako funkčního korelátu akumulace 1 ^ 1 I , sta-

novené na zvláštní skupině zvířat téže kategorie* Současné

stanovení obou hodnot umožní přesnější posouzení vzájemných

vztahů obou funkcí a zmenší spotřebu zvířat. Vypracovali jsme

postup současného měření Rb a ^ I v témže vzorku na jedno-

kanálovém analyzátoru typu NK-108/C mačarské výroby s auto-

matickým měničem vzorků. Uvádíme postup při volbě a kontrole

nastavení kanálu a ostatních měřicích parametrů a výsledky

měření vzorků o známém obsahu obou izotopů. Výsledky měření

průtoku krve a akumulace RI u krys intaktních, po aplikaci

thyreoidinu a po aplikaci methylthiouracilu, získané touto

metodou, odpovídají hodnotám, které jsme dříve nacházeli při

samostatném stanovení. Výsledky ukazují, že při dostatečné

pečlivostí a kontrole je tento postup proveditelný i na uve-

deném přístroji.

Využiti perfúze izolovaných kr.vsích .iater .iako modelu pro
studium .'.funkce jaterni buňky

, J.MUSIL, J.PP.OKOPEC

Oddělení nukleární medicíny FN, Praha 10, Biochemický ústav
přírodovědecké fakulty KU, Prahe
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Výsledky studia metabolických dějů, k nimž dochází v izo-

lovaném orgánu, závisejí na dodržení konstantních pokusných

podmínek, zejméně rychlosti a tlaku perfundované tekutiny,

jejím složení a saturaci kyslíkem. Předkládáme naše dosavadní

zkušenosti získané v tomto směru při studiu biosyntézy někte-

rých bílkovin za použití prekursorů značených C.

Izotopová s pleno port ografie s použitím irixrasplenické in.iekce
radioxenonu

J.KUBA, V.SEIDLOVÁ

Oddělení nukleární medicíny FN a III. interní klinika UP,

Olomouc

V tomto sdělení předkládáme výsledky izotopové spleno-

portografie, při níž registrujeme průběh radioaktivity vy-

dechovaného vzduchu po intrasplenické injekci 100-300 uCi

-^Xe rozpuštěného ve fyziologickém roztoku. U normálních

osob jsme pozorovali značně zpožděný nástup radioaktivity ve

vydechovaném vzduchu, protože v kapilární oblasti jater do-

chází ke zpětné difúzi plynu extravasálně podle koncentrač-

ního gradientu* U 12 kontrolních osob a 12 nemocných & hepato-

patií bez kolaterálního oběhu bylo rozmezí doby nástupu akti-

vity ve vydechovaném vzduchu 18-35 sek. po injekci, dosažení

poloviny maxima aktivity 30-54 sek. U nemocných s portosyste-

mickými zkraty jsme nacházeli podstatně nižší hodnoty, pro-

tože radioxenon přechází kolaterálami přímo do systémové cir-
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kulače. Abychom vyloudili vliv cirkulační rychlosti na výsle-

dek, dělili jsme.oba uvedené časy dobou nástupu aktivity ve

vydechovaném vzduchu po intravenózni injekci ^Xe. Získali

jsme tak dva indexy 1^ a I 2 Í jejichž hodnoty u nemocných

s portosystemickými zkraty byly ve vdech případech odděleny

od výsledků ostatních vyšetřených osob.

Metoda je málo traumatizující, aplikaci malého volumu

indikátoru provádíme tenkou jehlou, po injekci jsme nikdy ne-

měli komplikace.

Naše zkušenosti 8 vyšetřováním oběhu horní končetiny

F.BEŠKA, M.ziVADA, L.DUBROKA

Onkologické oddělení Krajské nemocnice s poliklinikou,
Ostrava

V léčbě onkologických nemocných setkáváme se často s oto-

ky horních končetin u rakoviny prsu. Otok je způsoben lymfo-

venózní nedostatečností, s únikem tekutin a makromolekulér-

* nich látek do intersticia a pozdější organizaci těchto látek.

Vyšetřili jsme nemocné jak běžnými klinickými metodami, tak

kontradbími látkami, tak i pomocí radionuklidů. Výsledky

porovnáváme s histologickými nálezy. Badionuklidy dovoluji

bližší studium dynamiky poruch a vlivů léčby.
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lyfaticlo? odtok z končatín u pacientovrnie a
a hvpertersívnou chorobou

M.ONDREJIČKA, J.PECHXŇ, M.JANOTKA

I.interná klinika FN, Bratislava

Prekrvenie a funkčný stav lymfatického systému konča-

tín sa vyšetril u 54 pacientov s hypertenzívnou chorobou

v štádiu I. a II. podia WHO a u 62 normotenzívnych osôb kon-

trolnej skupiny zodpovedajúceho veku* Vyšetroval sa kapilár-

ny prietok krvi podkožným tkanivom a svalom horných a dol-

ných končatín metódou tkanivovej clearance Ne ^ I celkové

prekrvenie predlaktia venézne okluzívnou pletyzmografiou,

u časti vyšetrovaných osôb lymfatický odtok z predkolenia

metódou podkožnej clearance rádioalbumínom označeného ^ I

a scintigrafia lymfatických uzlín dolných končatín rádiO-

zlatom 7 Au. Vyšetrenie prekrvenia končatín urobili sa jed-

nak v kíude, jednak poias niektorých zákazových situácií:

mentálnej aritmetiky, pracovného a chladového testu.

1) U pacientov s hypertenzívnou chorobou sa zietuje

v klude významné spomalenie resorpcie Ma ^ I z podkožného

tkaniva ruky, predkolenia a z lýtkového svalu čo poukazuje na

redukciu kapilárneho prietoku krvi vo vyšetrovaných tkani-

vách u hypertonikov v porovnaní s kontrolnou skupinou normo-

tonikov.

2) Resorpcia Na ^ I zo svalu predlaktia bola u hyperto-

nikov signifikantně rýchlejšia ako prejav zvýšenej kapilár-

' nej cirkulácie.
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3) Počas záíažových testov došlo u hypertonikov kva-

litatívne k rovnakým zmenám resorpcie Na ^ I v porovnaní

s ktudovou hodnotou ako u normotonikov zodpovedajúceho veku.

4) Resorpcia rádioalbumínu z podkožného tkaniva pred*

kolenia u hypertonikov bola významne pomalšia ako u normo-

tonikov •

5) Celkové prekrvenie predlaktia merané venozne okluzív-

nou pletyzmografiou bolo u hypertonikov nesignifikantne

väčšie ako u normotonikov*

Interpretácia výsledkov uvádza sa v diskusii práce.

Použitie tkanivového clearance Na -* J a cievne .i reaktivity
na Ar>f?iotenzín pri diagnostike chronické .i žilové.i Insvficien-
cie a v diferenciálnej diagnostike hypertenzie

H.FULĹMANN, O.PULItfANNOVA*, J. HOL AN

Interná klinika, Kožná klinika a Katedra fyziky a nukleár-
nej medicíny LFUK, Martin

Autori sledovali tkanivové clearance a cievnu reakti-

vitu na angiotenzín u pacientov s chronickou žilovou insu-

ficienciou. Táto býva často združená s hypo- až ar@aktivi-

tou cievnej steny, ktorá zhoršuje klinický obraz.Zistili,

že návrat cievnej reaktivity pri liečbe týchto stavov pred-

chádza až o 3 týždne morfologické známky zlepšovania, príp.

epitelizácie defektu. Mftže byt dobrým ukazateíom efektívnos-

ti liečby. Autori takto zhodnotili niekolko liekov užíva-

ných v liečbe chronickej žilovej inauficiencie. V ä&iéom
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určovali cievnu reaktivitu na angiotenzín u glomerulo-

nefritid a u rôznych foriem hypertenzie. Ukázalo sa) že

táto je významne zmenená hlavne tam kde je přítomný hyper-

aldosteronizRus a kde sa jedná o aktiváciu systému renín-

angiotenzín. Zdá sa, že napriek známym omedzeniam., tkáni*'

vové clearance znamená ešte stále přinos v klinike, kde sa

uplatňuje ako dobrá screeningová metodika.

Klinické zkušenosti s vyšetřením perfuze dolních končetin
pomoci

0.KUCHAŘ, J.KUBA, M.T0MŠ8

Odděleni nukleárni medicíny řW a I.chirurgická klinika UP,
Olomouc

Průtok krve svalem dolních končetin jsme vyšetřovali

pomocí clearance lokálně aplikovaného -̂*Xe do m. tibialis

anterior. Obvyklým způsobem jsme počítali klidový průtok

krve a maximálni průtok po pracovní zátěži svalu v ischémii

Vyšetrili jsme nejdříve 109 kontrolních oeob ve věku

od 17 do 81 let, z toho 36 mužů a 73 žen, u nichž nebyly

klinické známky onemocnění tepen dolních končetin. Sledova-

li jsme 3 parametry: 1) klidový průtok /KP/, 2) maximální

průtok /KP/ při hyperemické reakci po cvičení v ischémii a

3) čas /T/ od obnoveni oběhu do nástupu maximálního průto-

ku. Průměrný KP u celého souboru činí 2,68 i 1,23 ml /100g/

in,, prttaěrný HP 48,4 - 17,8 ml /100g/min. a prům. T je

12.



0,28 - 0,10 min. U 19 osob jsme opakovali vyšetření za stej-

ných kautel v intervalu 1-14 dnů a prokázali jsme dobrou

reprodukovatelnost výsledků (variační koeficient = 14 % ) .

Bále jsme vyšetřili 71 nemocných ve věku od 30 do 78

let, kteří měli uzávěr některé hlavní tepny celkem na 102

končetinách. Jeden nemocný měl uzávěr bifurkace aorty, 10

obiiteraci ilickou, na 53 končetinách b;/la obliterace femo-

rální a na 39 obliterace od a. poplitea periferně. Výsledky

získané u těchto patologických stavů jsme srovnávali s výs-

ledky skupiny 63 kontrolních osob starších 40 let. K lepší-

mu oddělení normálních a patologických výsledků přispívá

zavedení indexu, který získáváme dělením hodnoty MP v ml/

100g/min. časem T v min.

a séra za

M.TALAŠ

Porodnicko-gynekologická klinika PTí, Olomouc

FSH bylo. stanoveno radioimunologicky v podmínkách

non-ekvilibria. K jodování podle Greenwooda a spol. jsme

brali preparát LER-710-2, anti-FSH sérum bylo připraveno

Dr. Midgleym a jako referenční standard sloužil 2.IKP-HMG.

Srovnávali jame vlastnosti FSH z hypofýzy ve formě

čistého preparátu LER 907 a surového extraktu, z moče ve

formě Čistého preparátu 2.IKP-HMG a surového extraktu a ze

13.



2 ml séra žen po stenopauze a v těhotenství. Ke srovnání

byla použita kolona Sepnadexu G-100 pri ascendentním způ-

sobu a 0,03 M ammonium bikarbonátovém ústoji. Jednotlivé

frakce obsahovaly 3,5 ml eluátu. Při diskové elektroforese

se nám osvědčil*7,5 % polyacrylamidový gel o délce 6 cm při

aplikaci 225 V a 4 mamp./ trubici po 1 hod* U obou metod

jsme hodnotili polohu vrcholu FSH prokazovaného radioimuno-

logicky.

Ukázalo se, že při použití obou metod vrcholy FSH jsou

stejné pro preparáty z hypofýzy, moče i séra žen netěhot-

ných. V séru žen těhotných se nám uvedenou metodikou FSH

prokázat nepodařilo. Z toho vyplývá, že FSH se chová iden-

ticky ve všech vzorcích mimo sérum těhotných žen, kde se

v obvyklé poloze prokázat nedá.

Některé za.iimavé výsledky použití radi^ipwunochemického
stanoveni hormonu u endokrinopatii

I.KIMLOVÁ", V.VOTAVA, J.MUSIL, A.KOPECKÝ, J.MASOPUST,
J.PROKOPEC

Oddělení nukleární medicíny FN, Praha 10, Dětská fakultní
nemocnice, Praha

V současné době se pro stanovení inzulínu v krvi začí-

ná používat radioimmunochemického postupu. Řada firem vyvi-

nula soupravy, obsahující všechny složky ke stanoveni potřeb

né. Uvádíme zkušenosti, získané používáním soupravy fy.

Amersham s některými vlastními modifikacemi postupu. Jsou
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uvedeny jednak výsledky vyäetŕení obsahu inzulínu v krvi

normálních osob a jednak příklady praktického použití meto-

dy při řešení diagnostických problémů, především z oblasti

endokrinológie; časový průběh inzulínu v krvi po zátěži

glukosou, inzulínem a pod.

Radioimunostanoveni protilátek, reagujících s endotoxinem
E.coli. značeným **Cr a •* I

V.WAGNER

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podoií

End o toxin E.coli 0 83 byl označen "cr s ** I metodou

Leonga aj., resp. Greenwooda aj. K podstatnému označení end o-

toxinu dochází při užití CrCl3, kdežto chroman dává slabší

označení. Při jodování dochází velmi snadno k denaturaci

endotoxinu, takže přes vysoký stupeň označení je to metoda

značně choulostivá. Různá ředění endotoxinu byla zkoušena

co do vazby s protisérem, které vykazovalo v hemaglutinační

reakci titr kolem 1:3000. Radioizotopem měřená vazba endo-

toxinu na protilátku byla prokazována po srážení vytvořené-

ho imunního komplexu 50 % síranem amonným. Čím méně bylo

užito značeného endotoxinu, tím vyšší byla úroveň specific-

ké vazby a tím vyšší bylo ředění séra, které jevilo speci-

fickou vazbu. Iv normálních králičích sérech se však vys-

kytuje protilátka, vážící dosti podstatná množství endotoxi-

. Tato nespecifická reakce je patrně způsobena přítomnos-

15.



tí tzv. "common antigen", který je společný mnoha druhům

enterobakterií. Izotopové metody je možno užít pro průkaz

protilátek s vyääí citlivostí, nežli má hemaglutinační reak-

ce, považovaná za nejcitlivější sérologickou reakci k prů-

kazu antiendotoxinových protilátek. Byly též zkoumány někte-

ré podmínky, významně ovlivňující výsledek reakce.

Výběr vhodného antiséra pro radioimunologické stanovení

J.ŠRÁMKOVÁ, O.ENGELBERTH

Laboratoř pro endokrinológii a metabolismus fakulty vše-

obecného lékařství a III.interní klinika UK, Praha

Jedním ze základních předpokladů pro zavedení radio-

imunologické metody ke stanovení hormonů je vhodné antisé-

rum. Vyzkoušeli jame několik způsobů imunizace zvířat.Úspěš-

nější je imunizace emulzí hormonu s Freundovým adjuvans než

samotným hormonem. K výrobě antiséra se většinou nejlíp hodí

morce. Imunitní od po věd* na týž antigenní podnět a při stej-

ném postupu imunizace je u jednotlivých zvířat značně odliš-

ná. Je proto třeba testovat antiséra jednotlivých zvířat,

nikoli směsné vzorky.

Tvorbu protilátek během imunizace lze sledovat obvyk-

lými imunologickými způsoby, někdy se k charakteristice anti-

séra uvádí maximální vazebná kapacita pro příslušný hormon.

Rozhodující pro výběr antiséra pro radioimunologické stano-

vení je všek afinita antiaéro k hormonu. Máme-li určit vhod-

16.
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né antisérum, zjistíme titrací antiséra v přítomnosti sto-

pového množství značeného hormonu vhodné ředění; při tomto

ředěni pak určíme citlivost reakce na přidaný neznačený hor-

Zkušenosti s radioimunologickým stanovení™ inzulínu podle

M.ZAVADA, F.BEŠKA, R.DOLEČEK

Onkologické oddělení a I.interní klinika Krajské nemocnice
s poliklinikou, Ostrava

V metodice RCC Amersham se používá 2 protilátek a pre-

cipitát inzulínového komplexu se odděluje filtrací na ultra-

filtrech. Stanovení je pracné a vyžaduje precizní provedení,

zejména přesné dodržení teploty /2-4°CA Přesné dodržení

teploty je obzvláště důležité při míšení jednotlivých kompo-

nent a při filtraci. K těmto účelům byl používán chlazený

pracovní box. Kritickým místem celého stanovení je filtrace

na ultrafiltřech. Po vyzkoušení řady ultrafiltrů jsme se

rozhodli pro membránové ultrafiltry Synpor - 6 /velikost

pórů okolo 0,4 u/ n.p. Synthezia, které jsou předběžně 1 hod.

louženy v puŕru. Pro úspěch stanovení je důležité i rychlé

provedení filtrace a promývání. Nezbytná je kontrola kvali-

ty 125j - inzulínu a protilátek u každé dodané soupravy.

Metodika je vhodná pro koncentrace inzulínu O - 200 uj/ml.

Nároky na její přesnost nemohou být takové jako u běžných

chemických analytických metod.

17.
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liv hubnutí a podávání tvreoidálních prípravku na hodnoty
.nunoreal

R.DOLEČEK, U.ZÁVADA, F.BEŠKA

Interní klinika a onkologické oddělení Krajské nemocnice
s poliklinikou, Ostrava

U otylých žen byly sledovány hodnoty radioimunoreak-

tivního inzulínu v plasmě (IRI) během'léčby otylosti, sou-

časně s hodnotami glykémie. U všech byly sledovány hodnoty

na lačno za 30, 60 a 120 min. po zátěži 100 g glukózy. Toto

vyšetření bylo provedeno celkem čtyřikrát a to před zaháje- )Á

ním léčby, po 16ti denní léčbě pouhou redukční dietou, po j

11 denním podávání trijodtyroninu, po další redukci váhy za j

2 měsíce ambulantní léčby tyreoidálními přípravky, dietou. j
i

Před léčbou a. po 16ti dnech redukční diety, byly hodnoty IRI i
i

zvýšené, zatím co po 2 měsíční léčbě redukční dietou a tyre-

oid. přípravky zpravidla značně'poklesly. Přes významný po- ,

kles inzulínu, nedošlo k zlepšení tolerance glukózy. Heduk- ;

ce váhy o necelých 13 kg, během průměrných 3 měsíců, při }

užívání tyreoidálních hormonů, podstatně snížila hodnoty

IRI během dynamického testu a snížila tím zřejmě i žatíže- j
*?;

ní inzulárního aparátu.

Inunoreaktívnv inzulín v plazme uremikov stanovovaný
rádioinmnologicky pomocou značkovaného inzulínu J

M.DANKO, E•HUSAROVA, J.HOLAN, E.ŠPAŇÁR, V.ZÁHRADNÝ, Š.KUKU?A

Interná klinika a Katedra fyziky a nukleárnej medi číry
LF UK, Martin

i o
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Hladiny imunoreaktívneho inzulínu u 25 pacientov

s pokročilým chronickým uremickým syndrómom, stanovené pomo-

cou rádioimunologickéj metodiky jódom 12-\j (Amersham) boli

statisticky významne zvýšené u 69,2 %, znížené u 19,3 %

a normálne u 11,3 %. Tieto nálezy sú pravdepodobne súčasťou

komplexu patogenetických činiteíov, podielajúcich sa na po-

ruche glycidového metabolizmu u pacientov s chronickým ure-

mickým syndrómom.

Vplyv účinku biguanidov na hladinu inzulínu v krvi zistova-
ného radioimunologickou metodou

E.ŠPAŇÁR, V.ZÁHRADNÝ, P.UHRIN, J.HOLAN, Š.KUKURA

Interná klinika a Katedra fyziky a nukleárnej medicíny LF UK,
Martin

V prednáške sa autori zapodievajú zistovaním hladín

inzulínu v krvi po aplikácii biguanidov jednak u zdravých

jedincov ako aj u diabetikov a na základe diferentného cho-

vania sa hladín inzulínu po podaní biguanidov u diabetikov,

pokúšajú sa kategorizovat typy diabetů na rozdielne nozolo-

gické jednotky v rámci t.zv. jednotného diabetického syndro-

mu. Hladiny inzulínu zistovali radioimunologiekou metodou.

Hodnoty imunoreaktivního inzulínu u popálených

R.DOLEČEK, M.ziVADA, F.BEŠKA, D.BURÝŠKOVÍ

Interní oddělení, Onkologické oddělení a Oddělení léčby
popálených Krajské nemocnice s poliklinikou, Ostrava

19.



Po popálení dochází k výraznému zvýšení hodnot imuno-

reaktivního inzulínu v plazmě,-které přetrvávají i mnoho

týdnů. Tak např. hodnoty iaunoreaktivního inzulínu na lač-

no během prvního týdne po popálení u 6 popálených s«\ pohybo-

valy okolo 50, během 2 týdne kolem 80, během 3 týdne dosa-

hovaly i přes 100 pj/ml. Současně s hodnotami inzulínu byly

sledovány i hodnoty glykemie na lačno. Většinou se jednalo

o těžce popálené. Vysoké hodnoty inzulínu na lačno předsta-

vují značnou zátěž pro inzulární aparát, která by mohla vést

u citlivých jedinců, obzvláště při nevhodné stravě, příliš

bohaté na glycidy, ke vzniku tzv. burn stress pseudodiabetes.

Vyšetření radioimunoreaktivního inzulínu bylo provádě-

no metodou doporučenou z Amershamu, odkud byly i soupravy

pro vyšetřování radioimunoreaktivního inzulínu v plazmě.

Inzulín a růstový" hormon značený -* I a -*!

J.ŠRÁMKOVX, I.JAHODA, N.SPINETHOVÁ

Laboratoř pro endokrinológii a metabolizmus fakulty vše-
obecného lékařství a III.interní klinika KU, Praha

Přesnost a citlivost radioimunochemických stanovení

2načnř závisí na kvalitě radioaktivního hormonu. Znakem

dobrého aktivního preparátu je ne po mušená* imunoreaktivita

fi vysoká specifická aktivita. Obě vlastnosti jsou navzájem

v nepřímém vztahu. Podmínky jcdace - množství hormonu,

radioizotopu, reakční objem a pod. - je třeba vybalancovat.

í
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s ohledem na obě požadované vlastnosti.

I při stejném pracovním postupu výsledek jodace kolísá,

především v důsledku nekonstantní kvality preparátů jodu

používaných ke značení. U každé šarže značeného hormonu sta-

novujeme výtěžek jodace - specifickou aktivitu hormonu a po-

díl zřejmě poškozeného hormonu. Tíže postižitelné změny imu-

noreaktivity se prokáží reakcí hormonu s protilátkou.

Uvádíme zkušenosti se značením inzulínu a růstového

hormonu preparáty IBS-3 ( I) a XMS-3 ( I ) firmy Amersham

a postupy užívané v naší laboratoři k čištění a testování

značených preparátů.

Příprava inulinu značeného indiem-lllm

I.BENEŠ, V.VRXNA, J.PROKOPEC, J.NEUBERGOVÁ

Oddělení nukleární medicíny lékařské fakulty hygienické KU,
Praha

Ke stanovení funkce ledvin se v současné době používá

nejča8těji sodné soli kys.o-jodhippurové, značené radiojodem

131. Vyšetření se provádí většinou metodou fázové izotopové

nefrografie. Injekce radiohippuranu sodného obsahují vždy

určité množství volné aktivity (nejčastěji v podobě volného

jodu:jodidu), nevázané na o-jodhippurové kyselině. ČsL 3

připouští 3% volné aktivity, ale její obsah ve skutečnosti

je vyšší a záleží jak na provenienci, tak i na stáří prepa-

rátu (radiolýza). Volná aktivita se v podobě jodidu vychy-

21.



tává ve štítné žláze, což je zvláště u dětí a gravidních

žen velni nevhodné. V některých státech je z tohoto důvodu

podávání o-jodhippuranu sodného dětem a gravidním zakázáno

nebo alespoň velmi omezováno a předem rozvažováno.

Abychom vyloučili toto nebezpečí a mohli provádět vy-

šetření renální funkce i u malých dětí a těhotných žen, pou-

žili jsme inulinu značeného indiem-113m. Spojením bezpraho-

vého inulinu s krátkodobým a přitom dostatečně energetickým

indiem-113a, podařilo se nám získat vhodně kombinované radio-

farmakum k použití při fázové izotopové nefrografii.

Vzhledem ke krátkému poločasu india-113m (1,66 h), vy-

pracovali jsme metodu dostatečně rychlou, spolehlivou a ne-

náročnou. Značení inulinu se provádí v prostředí ethylalko-

holu při vhodné optimální teplotě za dodržení pH a míchání.

Dodržení koncentrace vodíkových iontů hraje při značení

podstatnou úlohu. Při dodržení optimálních podmínek dojde

k navázání až 96% aktivity india-113ni na inulin. Nezreago-

vané indium se odstraní bud* filtrací nebo slitím superna-

tantu po centrifugaci a několikerým promytím sraženiny alko-

holem a etherem. Usušený osnačený inulin se rozpustí v tako-

vém objemu vody k injekci, aby výsledný roztok byl 5% (izo-

tonický s krví). Sterilizuje se ultrafiltrací pomocí mem-

bránových filtrů nebo se celá příprava provádí za aseptic-

kých podmínek z předem vysterilizovaných látek, roztoků ve

sterilních nádobkách.
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Příprava, značkování e použití albmninov./ch mikrosfér

JORGE ALVAREZ-CERVERA, P.RABAN, J.ŠANTORA, J.ŠINDELÁŘ,
V.GREGORA

Comisión Nacionál de Energia Nuclear, Mexico City
Biofysikální ústav FVL UK, Praha

Zavedení částic značkovaných radioaktivními izotopy

obohatilo nukleárni medicínu o další diagnostické techniky,

zejména pak o scintigrafii plic. První látkou, vyvinutou pro

tento účel Taplinem a j. byl •* I značený makroagregovaný

serum albumin. Po dlouhou dobu byl i látkou nejužívanější,

s rostoucím používáním generátorových izotopů jako '^"TC

a ^mIn se váak hledaly nové látky s vhodnějšími vlastnost-

mi. Byla jich postupně vyvinuta celá řada, z nichž hlavni

typy jsou 1} na basi makroagregovaného albuminu, ale značko-

vané jiným izotopem, 2) na basi částic hydroxidu železitého

s vázaným ^mIn nebo ""Tc, 3) na basi tzv, albuminových

mikrosfér značkovaných různými izotopy. Použití albuminových

mikrosfér bylo publikováno v r.1968, postup pro jejich pří-

pravu se váak objevil v tisku až o rok později*

Vzhledem k tomu, že albuminové mikrosféry nejsou dosud

běžně obchodně dostupné a že jejich vlastnosti jsou ovliv-

něny řadou faktorů při výrobě, snažili jsme se na našem pra-

covišti sledovat vliv některých podmínek a vypracovat jedno-

duchou a standardní metodu přípravu albuminových mikrosfér.

Z produktu obsahujícího vždy částice o různé velikosti jsme

23-



vytřídili několik frakcí s částicemi v úzkém rozmezí veli-

kostí. Tyto mikrosféry jsme označkovali 1 3 1 I , 9 9 mTc a l l 3 m I n

podle specifičnosti jejich použití a jejich diagnostickou

použitelnost jsme experimentálně sledovali dvojím způsobem:

jednak pomocí orgánové distribuce u krys v různých časových

intervalech po aplikaci, jednak sledováním dynamiky značené

látky u králíků pomocí scintilační kamery. Z výsledků vyplý-

vá, že takto připravené a značkované albumínové mikrosféry

jsou vhodné pro scintigrafii plic.

Příprava partikulí nového typu značených ^mIn k diagnos-
tice plicních lézí

jartiki
lích li

I.KLEISNER, I.BENEŠ, V.VRXNÄ, J.PROKOPEC

Oddělení nukleární medicíny lékařské fakulty hygienické KU,
Praha

K diagnostice plicních lézí se v nukleární medicíně

používá eikrosuspenzí různého typu. Většinou jde o makro-

agregovaný lidský sérový albumin značený různými radionuk-

lidy nebo anorganické mikrosféry napr. podvojný hydroxyd

indito-železitý. Při přípravě těchto částic se získává ne-

homogenní preparát o velikosti partikulí od 1 do 150 ̂

i větších. 0 přípravu částic s definovanou velikostí se sna-

ží mnoho výrobců radiofarmak i pracovišt nukleární medicíny.

Vzali jsme si za úkol připravit partikule nejen o definova-

né velikosti, ale i značené radionuklidem o krátkém poločasu
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s vhodnou energii. Jako radionuklidu bylo použito india-

113m* Jako nosný materiál sloužily partikule methylovaného

polysacharidu o definované velikosti /kolem 40 u/. Z chemic-

kého hlediska bylo ke značeni využito tvorby ferrokyanidu

inditého. Ferrokyanid draselný byl předem inkorporován do

partikul!• Vazba india-113m na takto preparované partikule

je velmi rychlá a rovnovážného stavu za statických podmínek

je dosaženo již za několik minut. Výtěžek značení je závis-

lý na pH prostředí. Maxima výtěžku bylo dosaženo při pH

11,06, kdy výsledek činil 95^ 2% a minima při pH 8, čemuž

odpovídá 15 - 20%. Méně výrazná je závislost ne koncentra-

ci inkorporovaného ferrokyanidu draselného v částicích. Zvý-

šeni koncentrace této látky 4x vede ke zvýšení výtěžku asi

o A%» Výtěžek je prakticky nezávislý na množství methylova-

ného polysacharidu v rozmezí od 50 mg výše. V práci je také

sledován vliv některých iontu obsažených v krevní plezmě

v odpovídajících koncentracích. Dále byla sledována pevnost

vazby india na partikulich jakož i rychlost jeho uvolňování.

Práce je doplněna scintigrafickými snímky plic malých a střed-

ních laboratorních zvířat a údaji farmakologicko-toxikolo-

gického hodnoceni s histologickými nálezy.

Kladem této metody je rychlost a jednoduchost přípravy

při zachování dostatečně vysokého výtěžku.
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Příprava koncentrátů ^ " T C a 3m I n Q vyao^ specifické
aktivitě

V.VRÍNA, I.BENEŠ, I.KLEISNER, J.PROKOPBC

Oddělení nukleární medicíny lékařské fakulty hygienické
KU, Praha

Hadibfarmaka o vysoké specifické aktivitě se uplatňují

v klinické praxi váude tam, kde je vysoká specifická akti-

vita nutná z hlediska metodiky vyšetření. Metoda umožňuje

ekonomické využití aktivity i starších generátorů, které již

produkují roztoky o nízké specifické aktivitě.

Podstata koncentrační metody u india-113m spočívá v ko-

precipitaci india s vhodným nosičem v alkalickém prostředí.

Po odstranění supernatantu po centrifugaci se sraženina

s obsahem 95 - 98% aktivity rozpustí malým objemem kyseliny.

Přidáním roztoku EDTA, DTPA nebo kys.citrónovou a úpravou

pH na fyziologické podmínky se získá roztok ^mIn-DTPA,

113mIn-EDTA n e D O ^mIn-citronan o vysoké specifické aktivi-

tě a minimálním objemu /I - 2 ml/. Tato metoda umožňuje

použít eluátů i z několika generátorů.

Podstata koncentrace u technecia-99m spočívá v reduk-

ci pertechnetátu na nižší valenční formy za použití vhodné-

ho redox-systému, který současně slouží jako nosič k násled-

né precipitaci v alkalickém prostředí. Po odstranění super-

natantu je více jak 95% aktivity ve sraženině. Srsženina se

rozpustí v malém objemu konc.kyseliny nebo se přidá ještě

EDTA příp. DTPA.
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Doba potřebná k přípravě nepřesahuje 10 - 15 min.

Tento jednoduchý pracovní postup, který se nám podařilo

vyvinout, zajišíuje minimální expozici pracovníků zářením

a dává standardní výsledky, které jsou kontrolovány chro-

mát ograficky.

Referát je doplněn závislostí vazby obou radionukli-

dů na pH a experimenty na laboratorních zvířatech.

Použití chlormercuricysteinu pro scintigrafii
a ischemický změněných tkání

I.PETRBOEOV/, L.KHONRXD, B.VAVREJN

Výzkumný ústav pro využití radioizotopů v lékařství, Praha
Ústav jaderného výzkumu ČSAV, Řež

Podrobné studium chování některých rtutňatých látek

v organizmu pokusných zvířat ukázalo, že různý druh-vazby
r

rtuti na zbytek molekuly může vést k diferencím v distribu-

ci aktivity rtuti v organismu. U sloučenin, které jsou led-

vinami zachycovány z krve jen zvolna, dochází ke zvýšené

hladině aktivity těchto látek jak v krvi, tak v podstatné

míře také v ostatních tkáních. Současně při tom dochází

k výraznému obohacení patologicky změněných tkání. Ze stu-

dia diurézy vyvolané rtutňatými látkami je známo, že iont

rtuti může být uvolňován z ledvin do moče nebo do cirkula-

ce ve formě cysteinového komplexu. Námi provedené experi-

menty ukázaly, že při aplikaci těchto látek, kde je atom

27.

I



rtuti vázán na S atom zbytku molekuly, je zádrž aktivity

ledvinami minimální a dochází ke zvýšenému obohacení

v patologické lézi. Podobně byl tento efekt studován na mo-

delu přetrženého svalu a experimentálním tumoru typu Wolker.

V obou případech vykazoval chlormercuricystein - JHg nej-

vyšší obohacení z látek, které jsme studovali. Různé druhy

tumorů projevují rovněž rozdílnou schopnost vychytávání

chlormercuricysteinu - JHg. Při srovnání tumoru Wolkrova,

Yoshidova a Sarcomu 37 vykazuje největší kumulaci Sarcom 37«

Hodnoty poměrů aktivit nalezených na 1 g tkáně tumoru ku

1 g zdravé tkáně nebo mozku jsou při tom dostatečné pro

úspěšné provedení scanu.

Príspevok k vyšetreniu klbov pomocou 9^mTc-pertechnetátu

A.SKUPENOVÄ, I.IIAKAIOVX, F.MAKAI, V.PÍPA

Onkologický ústav pre Slovensko, Katedra fyziky a nukleár-
nej medicíny a Ortopedická klinika LFUK, Bratislava

V kíboch postihnutých zápalom sa ukazuje zvýšené hro-

madenie "^Tc-pertechnetátu v porovnaní s normálnymi resp.

s kibami degeneratívne zmenenými bez sekundárneho zápalu.

Ako sa zistilo, je vychytávanie najintenzívnejšie v zápalo-

vej synoviálnej membráne a o niečo zvýšené tiež v okolitom

mäkkom tkanive. Toto zvýšené hromadenie ^^Tc-pertechnátu

je následkom svýšeného prekrvenia synovie a okolitého tka-

niva. Rýchla distribúcia tohto izotopu v organizme umožňuje
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v priebehu krátkeho času po jeho podaní zisťovať a pri vhod-

nom postupe merania aj lokalizovať zápalový proces v kĺbe.

Vyšetrili sme sériu pacientov, ktorí vo väčšine trpeli, na

polyarthritídu a boli pripravení na synovektómiu. Fo i.v.

podaní 2-3mCi ""Tc-pertechnetátu sme k.tby vyšetrili a v kaž-

dom prípade ame robili tiež snímok s gama kamerou. Na zákla-

de profilografických kriviek spolu s príslušnými gama-sním-

kami bolo možné zieťovať prítomnosť zápalového procesu, lo-

kalizovať ho ako aj usúdiť na jeho intenzitu. Fo konzerva-

tívnej alebo operatívnej liečbe robíme kontroly tým istým

metodickým postupom.

^Pc—Siwkomplex v diagnostice intraVraniélních expanzivních
procesů

J.KUBA, O.CHARAMZA, M.ŠEVČÍK

Oddělení nukleární medicíny FN a neurologická klinika UP,
Olomouc

Pro scintigrafii mozku se v poslední době užívá pře-

vážně radiopertechnácu, je to dáno výhodnými fyzikálními

vlastnostmi " " T C . Zajímalo nás, zda pertechnát je pro moz-

kovou scintigrafii optimálni forma 9mTc. Provedli jame

proto u 34 nemocných s intrakraniální lézí srovnání scinti-

grafie mozku po aplikaci radiopertechnátu a cínového komple-

" * T C > který běžně užívame pro scintigrafii ledvin. U 17

nemocných s ložiskovou lézí jsme našli při vizuálním hodno-
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cení acintigramú výsledky totožné, u 15 nemocných byla leze

kontrastněji zobrazena pomocí cínového komplexu, u 2 nemoc-

ných s AV malformací bylo ložisko kontrastnější po podání

radiopertechnátu.U 15 nemocných jsme kvantitativně srovná-

vali poměr četnosti impulsů nad lézí a zdravou mozkou tká-

ní po podání obou radicřarmak (v maximálním intervalu 3 dnů)

a našli jsme statisticky významně výhodnější hodnoty po

aplikaci cínového komplexu* Ve srovnání s radiopertechnétem

je ovšem příprava cínového komplexu časově náročnější a ztrá-

ty aktivity nejsou zanedbatelné. Podle našich zkušeností je

však jeho aplikace výhodná při sporných nálezech po podání

pertechnátu a také při podezření na expanzivní proces v zad-

ní jámě Išbeční.

Vyšetření základních funkcí ledvinnvch PO .jednorázovém podé-íráetře
IÍ značni značených sloučenin

L.KOHL, V.VÍŠEK, J.MUSIL, J.PROKOPEC

Oddělaní nukleární medicíny FK, Praha

I.interní klinika LFHKU, Praha

Je popsán způsob stanovení hodnot průtoku krve ledvinou

za použití jednorázového podání 1^1I-hippuranu, hodnot glo-

aerulární filtrace za použití jednorázového podání 51Cr-EDTA

a simultánního podání 131I-hippuranu a 125I-diatrizoátu pro

zjištění obou shora uvedených hodnot současně. Dosažené výs-

ledky jsou porovnávány se standardními metodami klinické che-

mie* Význam uvedených postupů je demonstrován na některých

zajímavých případech.
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Sledováni fagocytárni aktivity leukocytu z periferní krve
pomoci Čéstic značených ^ Cr

V.PALI3A, A.KUBÁT, J.MAINZ, V.KRIGAR

technická spolupráce I.TÍCHOVÁ, M.ŠTRÉROVÁ, L.KUBÁTOVÁ

Klinika chorob infekčních, Onkologické oddělení FN, Plzeň

Metodou námi dříve popsanou byl připraven antigen slo-

žený z anorganických mikrokrystalů konstantní velikosti na-

sycených lidským serumalbuminem značeným ^ Cr.

Ve zkoušce stálosti byla kontrolována u hotového pre-

parátu pevnost vazby chrómu v několikatýdenních intervalech.

Spolehlivost výsledků byla ověřena osminásobným určením

procenta fagocytovaných částic v rozděleném vzorku odebrané

periferní krve. Preparát byl užit ke stanovení fagocytární

aktivity leukocytu v odebraných vzorcích krve při různých

fyziologických a patologických stavech. Jako výsledek bylo

udáváno procento aktivity, která byla s pohlcenými částice-

mi zachycena v oddělených fagocytech, zatím co jako základ,

t.j. 100%, byla udána veškerá aktivita aplikovaná do vzor-

ku krve. Metoda byla uplatněna při různých stavech, u nichž

byla očekávána změna immunobiologických poměrů. Jako první

příklad uvádíme sledování v době kolem porodu. Ukázalo se,

že fagocytární aktivita těsně před porodem začne stoupat,

vyvrcholí po porodu a v průměru čtvrtý den po porodu se vra-

cí k výchozím hodnotám.

U nemocných spálou není obraz tak jednotný. Při přícho-
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du do léčby byla v průměru fagocytoza nejvyšší a během léč-

by penicilinem klesala. Značně rozdílné hodnoty jednotlivých

nemocných vysvětlujeme tím, že byli odesíláni do léčby s růz-

ně vyvinutým onemocněním. Metoda se hodí k objektivnímu hod-

nocení fagocytérní aktivity jako jedné z obranných funkcí

organizmu a je zkoušena u dalších procesů.

Nové možnosti diagnostiky kostních lézí pomocí pozitronových 1
zéričů gaHia-68 a fluoru-18

V.KRAJSKÁ, I.BENEŠ, V.VRÁNA, I.KLEISNER, J.PROKOPEC

Oddělení nukleární medicíny lékařské fakulty hygienické KU,
Praha

V současné době se na mnoha pracovištích nukleární me-

dicíny v zahraničí využívá výhod krátkodobých radionuklidů

emitujících pozitrony. Na našem pracovišti jsme přistoupili

k hodnocení gallia-68 a fluoru-18 z hlediska možnosti jejich

využití v diagnostice kostních lézí. \

V první etapě jsme provedli přípravu vhodné lékové |

formy obou radionuklidů a stanovili distribuční a kinetické |

studie na malých a středních laboratorních zvířatech. Urči-

li jsme optimální dobu vhodnou k vyšetření, která je nutná,

aby se příslušný radionuklid po aplikaci vestavěl do kost-

ní tkáně. Stanovili jsme vhodnou aplikační dávku obou radio-

nuklidů, která je nutná k dobrému zobrazení leze.

Po farmakologicko-toxikologickém zhodnocení jsme pro-

vedli klinické vyšetření pacientů s primárním zhoubným
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kostním novotvarem, s metastatickým postižením skeletu

a s normálními frakturami dlouhých kostí.Diagnostickou vý-

těžnost využití těchto radionuklidů jsme provedli porovná-

ním se standardně užívaným stronciovým testem.

Jako nejvýhodnější se nám projevilo užití fluoru-18

pro jeho rychlé vestavování do skeletu patologicky postiže-

ného. Je nutné hodnotit jeho zanedbatelnou toxicitu v apli-

kovaném množství k vyšetření a nízkou radiační zátěž vzhle-

dem k jeho krátkému poločasu (109,7 m), což je zvláště dů-

ležité vzhledem k orgánům citlivým na záření.

Dobrých výsledků jsme dosáhli též při použití gallia-68

ve formě citronenu gallitého.

0 interakci některých osteotropnich radioizotopů s vvsoko-
molekulérními složkami po.iiva in vitro

I.KXMLOVÁ, J.MUSIL, J.PROKOPEC

Oddělení nukleární medicíny FN, Praha 10

K vyšetření funkčního stavu pojiva kostní tkáně se pou-

žívá řady radioizotopů a značených sloučenin. Jejich inter-

akce s makromolekulámími složkami je zčásti známá, chybí

však představa o kvantitativních poměrech a vzájemných vzta-

zích mezi ionty. Z toho důvodu byla provedena řada studií

založených na stanovení rychlosti dialýzy ligandu, při nichž

byly sledovány podmínky interakce řady mukopolysacharidů

(hyaluronové kyseliny, chondroitin sulfátu, heparinu), gly-
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koproteinu a kolagenu s osteotropními ionty: ^Sr,
3 2P0^~ a dalšími. Na podkladě dosažených výsledků byl uči-

něn pokus o bližší charakteristiku vazeb ligandů a o posou-

zení vlivu těchto vazeb na použití osteotropních iontů na

diagnostiku lézí pojiva.

Radiochromatografické stanovenie hydrox.vlagne.i kapacity
nadobličiek v experimenteS
R.PULLJIANN, Š.KUKURA, I).SMREKOVÁ, E.ŠPAŇÁR, J.HOLAN

Interná klinika a Katedra fyziky a nukleárnej medicíny LFUK,

Martin

Autori sledovali kortikoidogenézu a hydroxylačnú kapa-

citu nedobličiek potkanov za fyziologických podmienok a v pod-

mienkach imúnnej adrenalitídy. Hydroxylačná kapacita enzý-

mov biosyntézy kortikosterónu a aldosterónu sa určovala pře-

li * 'i

menou 4- C- progesteronu ne jednotlivé hlevné metabolity- |

kortikosterón, aldosterón, 18^0H DOC a 18 OH kortikosterón. 1
.i

U imúnnej adrenalitídy zistili významné nahromadenie 18-

sub8tituovanýeh metabolitov. Tento nález svedčí pre zníže-

nie aktivít 21 a 11- hydroxylézy. Aktivita lS-hydroxylázy

je zvýšená. Tieto nálezy sa potvrdili při sledovaní závis-

losti premeny 4- *C- progesteronu na čase. Získané údaje

svedčia aj o tom, že pri inkubačných štúdiách in vitro Sil-

versmithove predpoklady pre Hsteady state" nie sú uplatnené

v plnom rozsahu a že významné miesto v metabolizovsní pci-



daného substrátu má difúzia pridaného substrátu na aktívne

miesto enzýmu v tkanivovom preparáte.

J
1 Současné názory ne stabilitu scintilagních spektrometri*

:

icintilagnich
íich režimecha radiometrú v různých pracovních režimeci

J. ŠILA ŕ?

Výzkumný Ustav přístrojů jaderné techniky, Přemyšlení,
Sadioizotcpová ambulance KÚNZ, Praha

Z měření, na fotonásobičích typu 61 PK 413 - 415 a fo-

tonásobičích typu 65 PK 423 vyplývá, že ustálení výšky sig-

nélních impulzů na výstupu scintilačních detektorů dané zrně-

nou rozložení elektrostatického pole mezi elektrodami je

I- ] krátkodobý jev, trvající řádově jednotky až desítky vteřin,
i
\ který lze vysvětlit omezenou vodivostí polovodivých vrstev
1 na povrchu dynod a fotokatody. Během ustalování pracovního
d
I režimu se může výška impulzů na výstupu detektoru měnit až

o několik desítek %. Změna koncentrace cesia nebo jiného

alkalického prvku na povrchu dynocl - daná především difúzí

ionizovaných atomů vrstvami vlivem elektrostatického pole -

způsobuje pomalou změnu výšky impulzů; velikost změny je

u kvalitních fotonásobičů při malých proudových zátěžích

několik % a doba potřebná k ustálení kolem 15 minut.

V přerušovaném provozu spektrometrů a radiometrú je

nutno ustálení a únavu fotonásobiče opakovat. V nepřerušo-

vaném provozu toto odpadá, ale mohou se projevit stále na-

růstající malé změny zisku fotonásobiče*
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Změny celkové citlivosti fotonásobičů se mohou promít-

nout do měřené četnosti ve fotopíku nebo plošině radiometru.

Na několika radiometřech složených z tuzemských detektorů \
-Í

a vyhodnocovacích aparatur BFJ byla sledována dlouhodobá |

stabilita výšky impulsů a četnosti měřené ve fotopíku a plo-
j

sině v přerušovaném i nepřerušovaném provozu. Z výsledků vy-

plývá, že podstatnou měrou se na relativně velkém rozptylu j

měřených hodnot u několika radiometr£ podílí nestabilita j

obvodů vyhodnocovacích aparatur. 4

i
Matematický rozklad složených rozpadových křivek 1
Z.PROUZA, M.EÁXOVIČ j

j'
Biofyzikálni ústav fakulty všeobecného lékařství UK, Praha ;

í

Autoři ae zabývali třemi metodami pro analýzu sloze- !

ných rozpadových křivek. První 2 metody byly přímo na BFJ j
j

FVL UK Praha vypracovány, Z nich skupinová roetoda je založe- ]
-1

na na předběžném grafickém rozkladu lískaných experimental- j

nich rozpadových křivek, který umožni rozdělit experimen-

tální data do jednotlivých skupin (použitelnost metody je

demonstrována na 2 - 3 složkových křivkách). Dosazením do

odvozených matematických vztahů Ise vypočítat zastoupení

jednotlivých složek a střední kvadratické odchylky vypočte-

ných hodnot. Druhý prt-sťjp je založen na metodě nejmenších

čtverec. Třet.C metoda vychí/íí z Fourierovj analýzy experi-

mentální rozpadové Vřrvky.

36.



Výhodou první metody je, že jednotlivé experimentální

body je možno matematicky zpracovat se zřetelem na jejich

váhu v naměřené křivce. Nevýhoda spočívá v nutnosti předběž-

ného grafického rozkladu, který není prakticky možný v pří-

padě složek s blízkými poločasy rozpadu. Pro tento případ

je vhodné uvedená metoda nejmenších čtverců. Třetí metoda

Fourierovy analýzy byla zvolena pro srovnání s oběma nově

odvozenými metodami, nebot se zdála být velmi účinnou a při-

tom její praktické využití pro rozklad rozpadových křivek

není v literatuře známo.

Pro jednotlivé metody byly zjištěny meze použitelnosti

(přesnost) v závislosti na různých faktorech (poměry polo-

časů jednotlivých složek, jejich procentuelní zastoupení,

doba měření vzorku, počet naměřených bodů).

Autoři se těmito metodami zabývali z hlediska jejich

použití pro aktivační analýzu biologického materiálu, resp.

řešení jakýchkoliv problémů, při nichž se setkáváme se směsí

známých radionuklidů, jako např. v případě štěpných produk-

tů, diagnostických testů a pod.

SPEKTAL - program pro racionální provádění analýzy — spekter

\ J.KALAŠ, J.ZIMi&C

Oddělení nukleární medicíny lékařské fakulty hygienické KU,

Praha

Spektrometrie Y se převážně provádí pomocí Nal(Tl)
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detektorů a polovodičových detektorů typu Ge(Li) a Si(Li).

S ohledem na dosažitelnou rozlišovací schopnost má mít spek-

trometr v prvém případě cca 100 - 200 kanálů, polovodičová

spektrometrie cca 1000 - 4000. Zpracování těchto informací
i

klasickým způsobem vyžaduje neúměrně dlouhou dobu, zvláště , i
o)

•* . }

jedná-li se o směs nuklidů neznámého složení. Časový faktor ]

limituje možnost provádění rutinních spektrometrických měře- j
i

ní, např. kontrolu radiofarmak před aplikací. i

Cílem naší práce je vypracování systému sběru dat i

a jejich následného vyhodnocení samočinným počítačem pro i

polovodičovou spektrometrii. V literatuře byla publikovane j

řada prací zabývající se problematikou automatizované ana- ]

lýzy spekter. Vypracovali jsme programy pro praktické ov£- I

ření těchto metod. Na základě získaných 2kušeností byl ses- j
I
i

taven program SPEKTAL (programováno v jazyku FORTRAN), kte-

rý provádí vyhledání píku ve spektru a metodou nejmenších

čtverců určí nejlepší parametry aproximace pro každý pík.

Dle cejchovního měření linearity systému a detekční účinnos-

ti je vypočtena energie jednotlivých píku a procentní zas-

toupení ve spektru. Struktura programu SPEKTAL a příklady

praktického použití budou předneseny ve sdělení.

Většina měření byla provedena na spektrometru v sesta-

vě: Si(Li) detektor + předzesilovač, 1600 - kanálový analy-

zátor, magnetopásková jednotka (digitální magnetofon). Data

z paměti analyzátoru jsou zapisována ne 7-mi stopou magne-

tickou pásku, která je přímo použitelná jako vstupní páska
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dat pro počítač (IBM 1410, případně CDC 3300). Kontrolní

a srovnávací měření uskutečňujeme na zařízeních IÍVVR a FTJF.

ji

Automatická třídička zkumavek

J.ERBAN, A.PILAŘ

Oddělení nukleární medicíny FN, Olomouc

Zkumavky, použité při práci s radioaktivními látkami,

je nutno před dalším použitím proměřit. Stupeň kontaminace

se kontroluje měřením v dutině scintilačního krystalu. Dosud

se provádělo měření ručně. Zkonstruovali jsme přístroj, kte-

rý automaticky proměřuje a třídí zkumavky podle předvolené-

ho počtu impulzu. i

Aparaturu je možno použít také jako automat pro měření

radioaktivních vzorků v otevřených zkumavkách. Výsledky mě-

ření se v tomto případě zaznamenávají automatickým tiskačem

ASCOTA.

Srovnání základních parametrů scintilačni kamery při normál-
ní a pozitronové kolimacT

H.ŽXČKOVÁ, F.NÍČEK, J.KALAŠ, J.VACEK

Oddělení nukleární medicíny FN, Praha 10 a Vědecké oddělení
nukleární medicíny LFH UK, Praha

V referáte je proveden rozbor a numerické zhodnocení

experimentů, které byly provedeny se scintilačni kamerou

typ PHO/GAMMA III s výstupem na 1600 kanálový analyzátor,
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při použití olověného mnohoděrového kolimótoru a pozitrono-

vé kolimace.

Při kolimaci mnohoděrovým kolimátorem byly experimen-

ty zaměřeny na vyhodnocení:

1/ Zobrazení ostrého přechodu mezi definovanými oblast-

mi s různými úrovněmi aktivity.

2/ Rozlišovací schopnosti pro nejužší horký a studený

pás vedoucí přes celý průměr scintilačního krystalu

(zjištění okrajových efektů), a pro nejmenší vzdá-

lenost dvou přímkových zářičů ještě rozlišitelných.

Pro pozitronovou kolimaci je uvedena zjištěná optimál-

ní aktivita mezi oběma detektory. Je provedeno zhodnocení

rozlišovací schopnosti při proměřování přímkových zářičů

umístěných na vybraných ohniskových rovinách při několika

vzdálenostech zobrazovacího a fokusačního detektoru.

Je zhodnoceno zachycení studeného bodu metodou tomo-

graf ických řezů.

V diskusi jsou srovnány výsledky měření rozlišovací

schopnosti při normální a pozitronové kolimaci a pro demon-

straci zobrazování složitých objektů je uvedeno proměření

trojrozměrného geometrického fantomu naplněného gama a po-

zitronovými zářiči.

Použití ekvidistantní registrace při barevné scintigrafii

J.ROHÁČEK, W.EHRLICH

KuTJZ Hradec Králové, Krankenhaus Neukolln, Berlin
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Lokalizační diagnostika v nukleárni medicíně je v sou-

časné době určována přístrojovým vybavením. I když celkový

vývoj směřuje k zavádění a používání stacionárních detekto-

rů-kamer, nestratily gamagrafy e pohyblivými detektory jeátě

zdaleka svoje vedoucí postavení na rutinních pracovištích.

Autoři provedli srovnávací studii na barevně píšících

Ifagnascanner Automatic fy Picker* Užili konvenčního způsobu

registrace a ekvidistantního tištění záznamu. Úprava pří-

strojů byla provedena tak, že lze způsob registrace volit

nastavením přepínače do příslušné polohy.

Fantómové pokusy ukázaly, že při ekvidistantním způso-

bu registrace

1* je zachována úplná informace,

2. odpadá" diskrepance mezi časovou konstantou pisátka,

a časovou konstantou vodícího zařízení barevné pás-

ky,

3o využívá se v plném rozsahu všech zvolených barev,

4* v záznamu nedochází ke zkreslení tvaru orgánu,

5. malou Úpravou se získává část výhod, které skýtá

barevný fotoscan.

Závěrem diskutuji možnosti použití této metody v diagno-

stice* Na barevných scintigramech vyniká zvláště výhoda

"snadnějšího** vyhodnocování, protože oko vnímá lépe barvy,

které vyplňují plochu z větši části než je tomu u konvenč-

ního způsobu barevné registrace.
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•fcroirozmerná seintifinpflfie za nomoci samotin—

K.KRONRJÍDOVX, T .BLAŽEK

Matematicko-fysikální fakulta, Centrum numerické matematiky
UK, Ústav pro biofyaiku a nukleární medicínu UK, Praha

V referátu je uváděna nově vypracovaná metoda zjedno-

dušené trojrozměrné scintigrafie. Metoda byla ověřována na

modelu štítné žlázy. Získané výsledky byly vyhodnocovány na

číslicovém samočinném počítači ODRA 1013. Možnost použití

této metody scintigrafie pro různé druhy vyšetření je v re-

ferátu diskutována.

.kou pracovníků se zářením při aplikaci radionuk—
xžcě a terapii

V.HDŠÁK, K.KLEINBAUER, J.ERBAN, L.LIDOVÁ

Oddělení nukleární medicíny FN a Katedra lékařské fyziky
University Palackého, Olomouc

Sledování osobních celotělových expozic pracovníků

v nukleární medicíně pomocí filmových a jiných dozimetrů

je v současné době běžně zavedenou praxí. Mnohem méně pozor-

nosti se však věnuje sledování radiačního zatížení rukou

pracovníků při přípravě značkovaných sloučenin a jejich

aplikaci pacientům. Jednou z příčin je ten nedostatek, že

u nás není dostupný vhodný a dostatečně citlivý dozimetr,

jenž by mohl být umístěn přímo nô nejvíce exponovaných
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prstech ruky. V na5í práci jame se pokusili zjistit expozi-

ci rukou pracovníků našeho oddělení při aplikaci ""Ve, * Au,
l j I a jiných radionuklidů pro diagnostické a terapeutické

účely. Expoziční příkon na povrchu injekčních stříkaček růz-

ných velikostí naplněných radioaktivní látkou známé aktivi-

ty a závislost expozičního příkonu na vzdálenosti od stříka-

ček byly stanoveny jednak teoreticky, jednak experimentálně

pomocí termoluminiscenčních a filmových dožimetrů a ionizač-

ních komůrek. Použití prvních dvou typů dozimetrů s malými

rozměry má zásadní význam, jelikož dovoluje zjistit expo-
jf

ziční příkon v těsné blízkosti povrchu stříkačky. Expozič-

ní příkon na povrchu stříkačky o objemu 10 cnr naplněné

" m T c je 4 mR/min/mCi, u stříkačky 2 cm3 s 1 9 8 A u 50 mR/min/

mCi, u stříkačky 1 cm3 s I 3 I 80 mR/min/mCi. Apróximativní

průměrná expozice rukou při jedné aplikaci byla stanovena

na základě průměrné doby, po níž drží lékař stříkačku v ru-

kou. Ukazuje se, že průměrná týdení dávka na ruce 4,5 rem

povolená předpisem dosud platným u nás (1,5 - 3 rem podle

zahraničních předpisů) sice obecně překračována není, ale -

zatížení rukou je poměrně značné a vyžaduje zavedení někte-

rých ochranných opatření k jeho snížení. V závěru referátu

je uveden zajímavý graf o růstu celotělové expozice pracov-

níků našeho oddělení měřené filmovými dozimetry v průběhu

let 1965 až 1970. ~
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Problematika propouštění pacientů s aplikovanými radionukl idv

L.NXlfěSTEX, E.KUNZ

Výzkumný ústav hygieny záření, Praha

Dosavadní praxe při propouštění pacientů s terapeutic-

ky i diagnosticky aplikovanými radionuklidy je u nás dopo-
«

sud, ve srovnání s některými státy, dosti konzervativní,

což způsobuje organizační obtíže, zvyšuje náklady tohoto

způsobu léčby a omezuje kapacitu současných zařízení. Proto

jsme se již před časem začali zabývat myšlenkou novelizace

našich předpisů* Východiskem nám byla dvě kritéria, definu-

jící ohrožení osob žijících v blízkosti pacientově v jeho

domácnosti z hlediska vnějšího ozáření a vnitřní kontamina-

ce. Kritériem z hlediska vnějšího ozáření je nepřekročení

maximálně přípustné roční expozice jednotlivců z populace

při trvalém pobytu v průměrné vzdálenosti 1 m od pacienta.

l>ruhé kritérium pro vnitřní kontaminaci uvažuje obdobně ne-

překročení maximálně přípustného ročního příjmu (intake)

daného radionuklidu v případě ingesce nebo inhalace l°/oo

aktivity z pacientem denně vylučovaného množství. Obě kri-

téria se jeví poměrně přísná, přesto však umožňují podstat- j

né zkrácení doby hospitalizace* Není však jisté, zda krité-

rium vnitřní kontaminace je zcela opodstatněné. Byly odvo-

zeny ebecné vzorce, umožňující výpočet doby hospitalizace

podle aplikované aktivity a známých par&Jietrů kin*tiky přís-

lušného radionuklidu v těle pacienta. Později uveřejněné
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doporučení ICRP a anglický předpis s taxativním seznamem

radionuklidů ukázaly shodu s námi navrženým postupem pro
1 3 1J, poněkud horší však u 1 9 8Au a 3 2P. Přestože by bylo

jistě snadné přijmout do naší praxe doporučení ICRP, za-

ložené hlavně na kritériu vnějšího ozáření osob během do-

pravy pacienta do domácího ošetření, bylo by naproti tomu

obecné řešení umožňující výpočet doby hospitalizace pro ja-

kýkoliv perspektivně používaný nuklid výhodnější. Proto

jsme uvážili ještě některé aspekty kritéria vnitřní konta-

minace osob z pacientovy domácnosti, zejména možné cesty

této kontaminace též slinami a potem pacienta, aditivní

charakter dávky z vnějšího ozáření a vnitřní kontaminace

a rezervy pro případné opakování procedury v průběhu jedno-

ho roku, případně též respektování zvláštních podmínek při

návratu pacienta do rodinného prostředí, kde žijí malé děti

nebo těhetné ženy. Jestliže se parametry kinetiky aplikova-

ného rédionuklidu a pacienta mění nebo jsou nejisté, je

možno podle dalších uvedených vzorcu stanovit den propuště-

ní do domácího ošetření na základě limitovaného depa u pa-.

eianta, případně jeho exkrece v den propuštění.

bv nutné hospitalizace nemocných na odděleních

V.HUSÁK, M.WIEDERXANN

Oddělení nukleární medicíny FN, Olomouc
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Podnětem k tomu, abychom se zabývali touto otázkou byl

nový návrh ČSN 34 1730, v němž známá podmínka pro hospitali-

zaci pacientů po diagnostické a terapeutické aplikaci radio-

aktivních izotopů byla převzata v původním znění ze staré

normy. Tato podmínka byla již vícekráte kritizována a bude

nepochybně v novelizovaném předpise změněna. Problémem ovšem

zůstává, jaké vhodné kriterium pro stanovení doby hospitali-

zace volit. Jelikož kompetentním pro konečné řešení této

otázky je Výzkumný ústav hygieny záření v Praze, naše sděle-

ní je omezeno jen na diskuzi o možnostech řešení. Vzorce pro

výpočet doby hospitalizace na základě reziduálni aktivity

(tj. aktivity v pacientovi, při níž může být již propuštěn)

a na základě maximálního přípustného externího ozáření umož-

ňuji názorným způsobem porovnat různá stávající kriteria

a posoudit i kriteria, jež budou navržena v budoucnu. Uka-

zuje se např., že rozumné doby hospitalizace v případě apli-

kace 3 I by se dosáhly tehdy, bude-li povolená reziduálni

aktivita 0,5 - 1 mCi 1 3 1I (doporučení 1CW z r.1964 uvádí

jako kriterium pro propuštění pacienta reziduálni aktivitu

dokonce 15 mCi ^ I). Při krátkém efektivním poločasu vylu-

čování •* I z těla jsou kriteria založená na vylučované ak-

tivitě přísnější než kriteria z maximálně přípustného vněj-

šího ozáření, v případě dlouhého efektivního poločasu je to-

mu naopak. Vyplývá z toho, že při stanovení doby hospitaliza-

ce je třf-ba uvažovat oba druhy kriterií. Stálo by také za

úvahu zdali by nebylo vhodné při formulování kriteria doby

I
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hospitalizace vtěleného do radiačně hygienických předpisů

stanovit určité rozmezí povolené aktivity s tím, že by se

u každého jednotlivého případu přihlédlo k tomu, jak může

1 pacient ohrozit své okolí. Přísnější hranice by se ovšem vo-

lila v případě, že nemocný se stýká s malými dětmi nebo gra-

vidní m i ženami.
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Kineticko-diatribuční studie fluoru-18

I.BENEŠ, I.KLEISNBR, V.VRÁNA, J.PROKOPEC, J.HRUBÝ, B.MUDROVÁ,
K.SVOBODA

Oddělení nukleární medicíny lékařské fakulty hygienické KU,
Praha, tfstav jaderného výzkumu ČSAV, Žež

Radionuklidu fluoru-18 bylo použito ke studiu kinetiky

a jeho orgánové distribuce na malých a středních laborator-

ních zvířatech. Fluor-18 ( T/2 109,7 m ), je připravován na

cyklotronu &JV - ČSAV v Řeži, reakcemi 1 6 0 Co-,d) 1 8 P a
i (\ i ft

0 CoC/,pn) F. Jako terčový materiál je používána destilo-

vaná voda, která je ozařována vyvedeným svazkem částic o ener-

gii asi 25 MeV. Voda, umístěná ve speciálním uzavřeném systé-

mu, je oddělena od evakuovaného iontovodu cyklotronu tenkou

titanovou folií, která umožňuje průchod bombardujících čás-

tic s malou ztrátou energie. Ozařovací systém je opatřen za-

řízením na rekombinaci plynných radiolytických produktů ter-

čové látky. Ozařováním připravený roztok beznosičového fluo-

ru-18 je izotonizován chloridem sodným a sterilizován fil-

trací.

Roztok takto připraveného fluoru-18 byl aplikován intra-

venózne ve formě fluoridu sodného a sledován v organismu po

dobu 6 hod. Byl pozorován velmi rychlý pokles aktivity v kr-

vi : po 1 hod. méně než 1 °/oo aktivity na gram krve krysy

a po 2 hoď. pouze 0,1 °/oo na gram krve. Obsah aktivity, 15

min. po aplikaci, v hojně vascularizovaných orgánech (játra,
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slezina, tenké střevo) byl stejný jako v krvi. Po téže době

byla aktivita u orgánů méně prokrvených (svaly, kůže) oproti

krvi podstatně nižší a k vyrovnání aktivity s krví došlo až
181 hod. po aplikaci. K výrazné koncentraci F došlo v ledvi-

nach (moči) a skeletu. Nejvyšší koncentrace F ve skeletu

bylo dosaženo za 3 1/2 až 4 hod. po aplikaci, kdy v kostech

bylo průměrně 50% podané aktivity, přičemž obsah fluoru-18

v ostatních orgánech byl již malý. Tuto dobu považujeme také

za optimální k diagnostice kostních lézí. Obsah fluoru-18

ve všech kostech nebyl stejný a lišil se podstatně typem

a strukturou kosti. Nejvyšší kumulace F byla v obratlích

a mandibule ( 0,065-0,07 % na gram). 0 něco nižší byla v kos-

tech pánve, žebrech e kosti lebeční (0,035 - 0,045 % na gram).

Nejnižší kumulace fluoru-18 v kostech byla nalezena v tibii

(0,01 % na gram) a zubech. Mezi zuby je opět druhový rozdíl

v kumulaci fluoru: řezáky 4 hod. po aplikaci vykazují dvakrát

vyšší aktivitu na gram zubní tkáně, než moláry. Vyšší koncen-

trace fluoru-18 byla nalezena též u tibie zlomené (2,5x) opro-

ti tibii zdravé.

Na pozitronové kameře byla stanovena optimální doba

vhodné diagnostické výtěžnosti skeletu ( na psech ), která

je mezi 3 1/2 - 4 hod. po aplikaci fluoru-18. Dobré zobra-
18zení skeletu je však patrné za 2 hod. po aplikaci F.

Referát je doplněn tabulkami, graty a snímky z pozitro-

nové kamery. Technická spolupráce: J.Grossová, J.Neubergová,

H.Váňové, J.Veverková.
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čaaov.Ý průběh retance Mo-99 u pokusných zvířat

B.9IBR, J.LENER, J.ERAZÍMOVÁ, A.BABICKÝ _

Izotopová laboratoř biologiclcých ústavů ČSAV, TÍstav hygieny,
Ústav pro výzkum výživy lidu, Praha

Studium retence Mo-99 v organizmu krysích samců různého

stáří zpracované v referátu autorů Lener, Bibr, Erazimova

a Babický bylo vyhodnoceno především z hlediska určení bio-

logického poločasu Mo-99 ve sledovaném časovém intervalu od

2 do 10 dnů.

Křivka celotělové retence Mo-99 pro mladá i dospělé zví-

řata je téhož charakteru a odlišuje se pouze velikostí jed-

notlivých konstant pro oba typy.

Biologický poločas byl stanoven u jednoměsíčních krys

^ ^ 2 » 2,69, u dvouměsíčních ^ -,2 = 1,88 dne.

Křivky retence Mo-99 v jednotlivých tkáních lze v pod-

statě rozdělit do dvou typů. První z nich lze charakterizo-
-% tvat prostou exponenciální funkcí y = b e B + c a platí

na př. pro játra, myokard, příčně pruhovaný sval a tibii.

Druhý typ je charakterizován složitou funkcí s více Či

méně výrazným maximem. Sem patří na př. dolní řezák, moláry,

ale i ledvina a slezina.

Průběh retenčních křivek jednotlivých tkání pro mladá

i dospělá zvířata je stejný a liší se pouze velikostí jedno-

tlivých konstant*
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Stanovení změn .iaterní a Dortální cirkulace vlivem umrlé_ ža.
oortoavstémove anaatomOzv
V.BLÁHA, J.VOSHÍK

Subkatedra nukleární medicíny IDVLF, tfstav klinické a expe-
rimentální chirurgie, Praha

Autoři vyšetřili u skupiny pacientů a jaterní cirhózou

efektivní jaterní krevní průtok metodou clearance koloidu

198-Au, clearance beng.č. 131-J a stanovili E.F. bengálske

červeně 131-J před a po provedení portokavální anastomózy či

splenektomie.

Hodnota efektivního jaterního krevního průtoku, stano-

vená metodou clearance koloidu 198-Au se u pacientů změnila

různými směry. Vzhledem ke zvýšené extrakci radiokoloidu ve

slezině a odvodu části slezinné žilní krve přímo k pravému

srdci nepovažují autoři tuto metodu pro stanovení změn efek-

tivního jaterního průtoku i stavů se spleno- či porto-systé-

movcu anastomo8ou za vhodnou.

Clearance bengálske červeně 131-J poklesla po operaci

u /\s 50% nemocných, u zbývajících pacientů se nezměnila* Au-

toři považují změnu této hodnoty po operaci za vhodný ukaza-

tel změn efektivního jaterního krevního průtoku za předpo-

kladu, že ae nezměnila funkční schopnost polygonálnich buněk

extrahovat ze sinusoidální krve bengálskou červeň.

Hodnota t.zv. EF bengálske červeně 131-J není u stavů

se splenektomií a splenosystémovým zkratem (přirozeným či

umělým) ukazatelem okamžité chromoexkreční schopnosti poly-
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gonálních buněk; tato hodnota je arteficielně snížena extrak-

cí radiokoloidu ve slezine. Změny této hodnoty (EF) lze však

s určitou aproximaci využít pro stanovení změn splenosysté-

mového zkratu vlivem operace.
U pacientů po splenektomii je clearance koloidu 198-Au

#

ukazatelem efektivního jaterního krevního průtoku. Změna té-

to hodnoty proti stavu před splenektomii vyjadřuje extrakci

radiokoloidu ve slezině a současně i minimální hodnotu sple-

nosystámového zkratu před splenektomii.

Naáe skúsenosti s Tvopac - testom

Y.DAJČAROVÁ, I.POKORNÁ, D.ADAMKOVIČ

Oddělení nukleární medicíny, II.Interná klinika FN, Košice

Po niekolkoročnej skúsenosti autorov s trijothyronino-

vým testom podlá Hamolského s T, značeným I, zaviedli me-
125

todiku s T^ značeným 'I - Tyopacom, výrobkom firmy Amers-

ham. Previedli vyšetrenie u 150 pacientov. U každého pacien-

ta boli výsledky skorigované s celkovou klinickou diagnó-

zou, bol prevedený akumulačný test, scintigrafia štítnej žía-

zy i laboratórne skúšky. Výsledky potvrdzujú jeho spoíahli—

vosí a presnosť. Pre velkú jednoduchosť, je to vhodná meto-

dika i pre rutinné vyšetrenia na izotopových pracoviskách.
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Príprava a stabilita ^""TC koloidu aír.v

M.EY3SELT, D.ZEMANOVÁ

Katedra radiologie a nukleární medicíny LF UJEP, Onkologic-
ký ústav y izotopové oddělení, Brno

Z předpisů pro přípravu " " T C koloidů síry, uvedených

v literatuře, byly vybrány dva, u nichž koloid síry vzniká

působením kyseliny solné na sirnatan sodný ve vhodném mediu.

4 u obou předpiáú sledován vliv ubírání sirnatanu sodného, ky-

* seliny solné a želatiňa nahrazována Subtosanem nebo Dextra-

nem. U všech pokusů sledován vliv této změny předpisu na pH,

na velikost mikročástic síry a na stabilitu přípravku;

Po všech těchto pokusech vypracován vlastní předpis

přípravy sestávající ze tří sterilních roztoků, ze kterých

se přidáním sterilního eluátu 9 9 mTc pertechnetátu a vzájem-:

ným postupným smísením připraví velmi snadno a rychle sta-

bilní koloid síry značený -^"TC. U tohoto přípravku pak zjiš-

ťována isotonie, isoacidita, stabilita a toxicita. Po studi-

ích distribuce tohoto přípravku v těle pokusných zvířat pro*

vedeny u králíků scintigrafie jater a sleziny.

Ačkoliv přípravek nebyl dosud klinicky použit, zdá se,

že námi vypracovaný postup přípravy 44v4 .dobré předpoklady

pro jeho užití v klinické praxi jako agens pro scintigrafii

jater a sleziny. K diskuzi se předkládá otázka vhodnosti

některých substancí tohoto přípravku z farmakologického hle-

diska.
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Distribúcia ^mIn v orgánoch kr.Ýa a .ieho prienik placentou

Š.HUPKA, A.HRIVŇÍKOVÁ

Katedra fyziky a nukleárnej medicíny LFUK a Onkologický ús-
tav pre Slovensko, Bratislava

^mIn eluované 0,05nHCl previedlo sa do izotonického

roztoku pridaním príslušného množstva KaCl. Z tohoto rozto-

ku sa odoberali jednotlivé dávky o objeme 0,5 ml, obsahujúce

cca 0,5 mCi a vstrekovali sa dospelým krysám do chvostovej

žily. DistribiScia vpraveného ^mIn sledovala sa v priebehu

4 hodin jednak in vivo zobrazením distribúcie rádionuklidu

v celom zvierati pomocou gamakamery a jednak priamym meraním

krve a orgánov po utratení zvierat. Aktívne hromadenie -*mIn

zistilo sa v obličkách, pečeni a v slezine, pri čom i po 4

hodinách prevážna časí aktivity bola prítomná v krvi,.

Prienik "*mIn placentou sledoval sa na gravidných kry-

sách. Na snímkach z gamakamery sa výrazne zobrazili placen-

ty. Po utratení zrovnávala sa aktivita placent a plodov, pri

čom sa v plodoch našlo asi 1% z aktivity prítomnej v placen-

tách •

experimentální embolizaci plic
Arfonaaem

Změny orgánového průtoku pri exper^m
u králíků a .ie.lich ovlivněni Arfonacľ

J.KASALICKÝ

Výzkumný ústav pro využití radioizotopů v lékařství, Praha

Na 72 králících byl studován vliv embólie plicního ře-
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čistě na perfuzi orgánů v systémové cirkulaci. Z předešlé

práce je zrejmé, že cirkulační reakce po plieni embolizaci

je charakterizována snížením perfúze splanchnických orgánů

s zvláště ledvin. V této práci jsme se snažili tuto reakci

ovlivnit Arfonadem, blokujícím beta-receptory. Pro měření

orgánového průtoku byla použita Sapirsteinova metoda tkáno-

vé kaptace Rb, minutový objem srdeční byl stanqven diluč-

ní metodou dle Hamiltona odběrem vzorků tepenné krve a sta-
86

novením jejich aktivity po injekci RbCl. Lokalizace krev-

ních embolů v plicích byla určena rtgaiímkem po předchozím

smíchání injikovaných trombů s rtg kontrastní látkou.

Králíci reagovali na embolizaci výrazným poklesem te-

penného tlaku, 8 mírným snížením minutového srdečního obje-

mu. Průtok myokardem nebyl ovlivněn. Ledviny jevily nejvý-

raznější pokles perfúzei který vSak byl Arfonadem blokován.

Stejně tak významné snížení perfúze v játrech, slezine, tan-

kem střevu a kůži bylo Arfonadem normalizováno. Průtok kos-

terním svalem po embolizaci nevýznamně klesl a po Arfonadu

výrazně stoupl nad normální hodnoty.

Závěrem můžeme říci, že plieni embolizace vyvolá výraz-

né snížení perfúze ve splanchnické oblasti, kůži, ledvinách,

kdežto krevní zásobení myokardu a kosterního svalstva se

příliS nemění. Promptní efekt Arfonadu na tuto cévní reakci

nasvědčuje tomu, že přestavba systémové cirkulace po emboli-

zaci do plic je řízena neurovegetativním systémem.
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/waeh-out/ z Plic a .ieho v.Ýznam pro určeni
rj

J.KASALICKÉ, J.BJURE, B.BAKE, A.NACHEMSON

výzkumný ústav pro využití radioizotopů v lékařství, Praha
Ústav klinické fysiologie a orthopedická klinika, Goteborg,
Švédsko

45 nemocných s kyfoskoliozou bylo rozděleno dle zakři-

vení páteře do 4 skupin: do 30°, 30° - 60°, 60° - 100°,

a nad 100°. Jejich regionální plieni ventilace byla sledová

na modifikovanou technikou dle Balla po inhalaci směsi

a kyslíku. Wash-out nad čtyřmi oblastmi každé plíce byl sta-

noven při normálním dýcháni, po i.v. injekci xenónu ve fysi-

ologickém roztoku a při hlubokém dýchání. Vymývání xenónu

z plic bylo zásadně kratší po injekci, což svědčí pro mož-

nost, Se dobře perfundované oblasti jsou též dobře ventilo-

vány. U nejlehčí skupiny byl wash-out při normálním dýchání

kratší než při hluboké ventilaci; to lze vysvětlit tak, že

během hlubokého dýchání se xenonem naplní i špatně ventilo-

vané oblasti. U středně těžké ventilace kratší wash-out na

konvexní straně svědčí pro lepší ventilaci v místě gibbu.

Pomalý wash-out bazálne a apikálně byl nalezen u nejtěžší

skupiny; to ukazuje, že nemocní s výraznou kyfoskoliozou

dýchají hlavně střední částí plic. Tyto fakta běžná metoda

regionální ventilace plic neukázala a proto autoři zdůraz-

ňují, že určení rychlosti regionálního vymývání -^Xe

vhodně doplňuje běžné vyšetření a přináší poznatky o re-

gionální alveolárni ventilaci.
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Tkáňová distribuce Mo-99

J.LENER, B.BIBR, J.ERAZÍMOVÁ, A.BABICKÝ

tfstav hygieny, Ústav pro výzkum výživy lidu, Izotopová labo-
ratoř biologických ústavů ČSAV, Praha

V rámci studia vlivu stopových prvků na organizmus by-

la sledována distribuce a retence Mo-99 u krysích samců růz-

ného stáří. Mo-99 byl aplikován subkutánně ve formě molybde-

nanu amonného a dávky aktivity byly odstupňovány tak, aby

v době zabíjení byl vyloučen vliv rozpadu aktivního izotopu.

Aplikovaná dávka za těchto podmínek činila 24 jiCi Mo-9S-/zví-

ře. Krysy byly zabíjeny v intervalech 2,4,6,10 dnů po apli-

kaci a jednotlivé tkáně po ustavení radioaktivní rovnováhy

měřeny na Nal(Tl) studnicovém krystalu a zbytek mrtvoly zví-

řete měřen na celotělovém počítači.

Ze zjištěných hodnot aktivit je patrno, že maximální

retenci Mo-99 vykazují parenchymatózní tkáně, zejména ledvi-

ny a játra, kde u mladých zvířat po 2 dnech dosahuje u led-

vin 1,15 % aplikované dávky/1000 mg tkáně; u jater 0,70 %

dávky/1000 mg. Ostatní sledované tkáně vykazují podstatně

nižší retenci Mo-99• Na př. tibie za stejných podmínek obsa-

hovala 0,047 %, dolní řezák 0,04 %, dolní moláry 0,057 %

aplikované dávky/1000 mg tkáně*

Je zřejmé, že-Mo-99 je vylučován z organizmu především

močí, jak je patrno z naměřených aktivit v krvi a ve tkáni

ledvin a z jejich časového průběhu.
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Charakteristické je, že retence Mo-99 u jednoměsíčních

zvírat je ve vdech tkáních vyšší, v některých dokonce sig-

nifikantně vyšší než u svírat dospělých.

Referát je doplněn přehlednými tabulkami a grafy*

Haše zkuáenoati se acintigrafií placenty pomocí india -*m

J.URBXNEK, M.GRÁF

Biofyzikálni ústav FVLKU, I.gynekologická a porodnická kli-
nika FVIKtT, Praha

V referáte shrnujeme výsledky a indikace scintigrafic-

kých vyšetření placent pomocí india ^ mIn. Scintigrafii

provádíme velmi jednoduchým a časově nenáročným způsobem:

Po propláchnutí cínového generátoru 0,05 N kyselinou solnou

upravíme kyselost eluátu na pH 3,5• Po sterilizaci membrá-

novou ultrafiltrací změříme celkový volum eluátu a jeho ak-

tivitu na Dose-Calibratoru Mediae. Těhotným aplikujeme

900 - 1000 uCi radionuklidu ^ " i n zvolna intravenózne.

Frontální a boční snímky provádíme scintikamerou Pho-Gamma

III.

Při stanovení diagnostického závěru se můžeme setkat

s nesnázemi, na které upozorňujeme. Je to především obtíž-

ná orientace o uložení vnitřní branky děložní a hodnocení

snímku u obézních těhotných a při hyperanteversi - flexi

děložní.
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REFERÁTY SEKCE STŽEDNĚ ZDRAVOTNICKÝCH A TECHNICKÝCH PRACOVNÍK^

GflP>agrafie štítné žlázy pomoci . ľci výsledky dynamických
testů, kvantitativní hodnoceni

A.BLAHOVCOVÁ, Z.LÍMANOVÁ, E.HLAVATÍ

Radioizotopové oddělení při III.interní klinice FN, Praha

*

Vyšetřili jsme 100 pacientů, kteří byli odesláni na

naší ambulanci k vyšetření. Pacienti byli bez určitého vý-

běru, ale všichni byli podezřelí z poruchy funkce štítné

žlázy. Vyšetřovali jsme přístrojem zn. Scintikart fy Metrim-

pex. Pro gamagrafii jsme zvolili ^9mTc, které se svými fyzi-

kálními vlastnostmi podobá halogenům, má krátký poločas,

měkké gama záření a z toho vyplývající minimální dávku pro

vyšetřovaného. Dávka izotopu se pohybovala mezi 250-2500 JÍCÍ

^""TC. Abychom mohli zhodnotit nejen tvar a funkci jednotli-

vých částí žlázy, ale i kvantitativní vychytávání 9^mUc, vo-

lili jsme záznam pomocí číslic a hodnoty jsme získávali pro-

počítáváním proti standardu.

Vyšetřovaní byli rozděleni do 3 skupin podle funkce

štítné žlázy.

Největší význam mělo vyšetření krátkodobým isotopem

tam, kde jsme dále vyšetřovali dynamickými testy, kde jsme

chtěli zopakovat gamagrafii v odstupu času, tam, kde před-

cházela terapie nevelkými dávkami jódu a ďále taa, kde jsme

potřebovali omezit radiační zátěž na minimum,Kvantitativní
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hodnocení jsme využili v těch případech, kde jsme nevyšetřo-

vali akumulaci jódu a tam, kde jsme porovnávali vychytávání

"^"Tc V jednotlivých oddílech či uzlech štítné žlázy. Naše

hodnoty pro eufunkční štítnou žlázu jsou 1,4 - 4,12%, pro

hyperfunkční 3,8 - 28%, pro hypofunkční do 1,4%.

Scintigrafie sleziny - provedení a praktické použití

E.ŠKODOVÁ

Oddělení nukleární medicíny FN, Olomouc

Scintigrafie sleziny je mnohostranně užitečná metoda,

která je značným obohacením současných diagnostických mož-

ností. Její velikou předností je minimální traumatizace

nemocného a jeho malá radiační zátěž, zvláště při použití

radionuklidú s krátkým fyzikálním poločasem. Dovoluje zís-

kat informace o tvaru, poloze a velikosti tohoto orgánu. Lze

,ii s výhodou použít pro zjištění splenomegalie, pro diferen-

ciální diagnostiku tumorů levého hypochondria, pro volbu

optimálního místa perkutánní punkce sleziny, pro průkaz ak-

cesorní sleziny a pro zjištění ložiskových změn v tomto or-

gánu.

Uvádíme provedení scintigrafie slsziny po aplikaci au-

tologních erytrocytu značených radiopertechnátem 7- ^c a al-

terovaných teplem.

Popisujeme způsob provedení scintigrafie predevSíir

s ohledem na věrné zobrazení velikosti sleziny a uvádíme n£-
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kolik příkladů z našeho klinického materiálu.

Metodika scintigřáfického vyšetřený mozku a možné chyby
vliveia nesprávné kolimace

A.ŠANTLOVA

Cddčlení nukleární medicíny FN, Praha 10

Výtah referátu nebyl dodán.

Značkování erytrocytu "^"TC pro scintigrafii slezinv

M.MATUROVi, M.KRYSTÝNOVX

Oddělení nukleární medicíny FN, Olomouc

Pro scintigrafii sleziny a placenty zavedl více jak

před třemi lety Fischer použití erytrocytO. značených 7 ic.

Od té doby se řada autorů snažila převést jeho vtipnou

a jednoduchou myšlenku* do praktického použití. Původní Fis-

cherova metodika značkování byla velmi jednoduchá, avšak

při jejím praktickém provádění se většinou dosahovalo ne-

patrné značkovací účinnosti. Haubold věnoval této tematice

obsáhlou práci. Hlavní podmínkou úspěšného značkování měl

být podle něho nízký saturační stupen Hb značkované krve.

V loňském roce na izotopových dnech v Bratislavě vyšel

z našeho pracoviště referát o značkování erytrocytu ̂ "Tc.

Tohoto postupu používáme dosud a v tomto našem příspěvku

uvedeme několik technických podmínek počínaje odběrem krve,
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přes použití protisrážlivých činidel, až do úpravy erytrocy-

tů před vlastním značkováním. Ve stručnosti možno zdůraznit

odběr krve z ischemizované paže, použití oxalátu a heparinu

jakožto protisrážlivých činidel současně a důkladné odstra-

nění plazmatických bílkovin izotonickým roztokem bikarboné-

tu. Tepelnou alteraci erytrocytu provádíme obvyklým způso-

bem při 49,5°C po dobu 30 minut.

Způsob přípravy aolikétorů ^ P k léčbě haemangiomů

M. DAVIDOVÁ*

Výzkumný ústav pro využití radioizotopů v lékařství,
Praha - Krč

K léčení plošných haemangiomů ee 8 výhodou používá ap-

likátorů s beta zářiči, protože pôsobí jen v povrchních vrst-

vách tkáně. Původně jsme používali aplikátorů z filtračního

papíru, syceného ^2P. Tyto aplikátory se v praxi neosvědči-

ly, protože rozvrstvení fosforu v nich nebylo homogenní.

Následkem toho docházelo k vystupňovaným zénětlivým reakcím

na kůži pacientů. Proto byla v našem ústavu, za vydatné po-

moci chemiků, vyvinuta nová metodika přípravy aplikátorů.

Aplikátory podle této metodiky se připravují z plastické

anexové folie ve tvaru ozařovaného ložiska. Tato folie je

po dobu 10 hodin namáčena v roztoku obsahujícím destilova-

nou vodu, neaktivní fosforečnan sodný a aktivní beznosičový

fosfor. Tento způsob přípravy zaručuje homogenní rozložení



aktivity v aplikátoru.Q homogenitě se přesvědčujeme provede-

ním autoradiografie, která je nezbytnou součástí našeho pra-

covního postupu. Kroiaě homogenity je třeba stanovit přiklá-

dací dobu, kterou zjištujeme proměřením v ionizační komoře.

Protože naší ionizační komorou nemůžeme stanovit absolutní

hodnotu absorbované dávky v radech, korelujeme výchylku elek-

trometru srovnáním se standardním aplikétorem. Při přikládání

hotových aplikátorů je nutná ochrana personálu štíty z ple-

xiskla a krytí aplikátorů maskou z modelitu.

S touto metodikou přípravy aplikátorů jsme dosáhli us-

pokojivých výsledků, i když jde o terapii zdlouhavou, proto-

že je třeba ozařování téhož místa několikrát opakovat. Me-

todika přípravy při rutinním používání je velmi jednoduchá

a z hlediska ekonomického výhodné.

Osobní dávky obsluhujícího personál
dobými izotopy, ze .jména při r~ ~- j

rovvch izotopů 1 1 3 mIn a 99mT<

V.ŠAFRÁNKOVÁ, H.MACHALICKÁ

Výzkumný ústav pro využití radioizotopů v lékařství,
Praha - Krč

Budou uvedeny experimentální výsledky získané pomocí

dozimetrů umístěných v různých vzdálenostech od pacienta

a na rukou obsluhujících sester a přibližný odhad radiační-

ho zatížení pracovníků obsluhujících pacienta a gamagraf při

vyšetřování, dále výsledky porovnávání dávek filmových dozi-
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metrů při jejich ozáření známou expoziční rychlostí izotopů
113mIn a

Značení inzulínu „jodem—131 I

N.SPIWETHOVÁ, J.ŠR/JKOVÁ

Izotopové oddělení III.interní kliniky KU, Praha

Inzulín značený jódem-131 používáme k určování nízkých

koncentrací inzulínu v séru. Snažíme se proto připravit pre-

parát o vysoké specifické aktivitě. Nejlepší výsledky pro

tento účel dává metoda jodace podle Greenwooda a Huntera.

Metoda je pracovně jednoduchá, reakční složky se postupně

mísí v malé zkumavce. Výsledek je příznivě ovlivněn malým

reakčním objemem a rychlým provedením* Roztoky odměřujeme

odkapávacími mikropipetami vlastní výroby. Jodace je skon-

čena během minuty a v dalších 10 - 15 minutách se aktivní

inzulín vyčistí na sloupečku celulosy od nezreagovaného ak-

tivního jodidu a větší části poškozeného inzulínu. Ve frak-

cích značeného hormonu se stanoví zbylý podíl naštěpaného

inzulínu. Nejlepší frakce se spojí a v podílech po 5 ml se

uloží při -20°C až do dalšího použití ve vlastním radioimu-

nochemickém stanovení.

Při výchozích 2-1 mCi jódu-131 a 5 ug inzulínu získáme

zpravidla preparát se specifickou aktivitou kolem 200 pc/pg

B se 3-5 % poškozeného inzulínu. Výtěžek je obvykle daleko

vyšší než jsme schopni v následujících 3 týdnech zpracovat;
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stačí na stanovení několika tisíc vzorků.

A.KSIKLAVOVÍ

Oddělení nukleární medicíny FN, Olomouc

Při zakládání každého nového vědního oboru vyvstane

otázka postgraduální výchovy.

Ve svém referátu se zabývám postgraduální výchovou SZP

v oboru nukleární medicíny.

Postgraduální výchova SZP se dá rozdělit do 4 skupin.

Tyto skupiny jednotlivě rozvádím podle zkušeností již získa-

ných v postgraduální výchově a jako požadavek v růstu odbor-

nosti v oboru nukleární medicíny u stredne zdravotnického

personálu. Dále se zmiňuji o požadavku specializace v oboru

nukleární medicíny u středně zdravotnických pracovníků z hle-

diska praxe.

Informativně uvádím Školící akce pořádané doškolovacími

ústavy v Brně a v Bratislavě ve školním roce 1970 - 1971

a plán požadavků na kurzy a Školicí akce na další školní rok

1571 - 1972.



Výhody použitia krátkodobých izotopov pre g^Pflgrafiu píúc

L.BUKOVÍNIOVÍ, K.LACKOVA

Oddělení nukleární medicíny FN, Košice

Autori referujú svoje skúsenosti o výhodách použitia

krátkodobých izotopov /^"Tc a ^*In/ pre gamagraŕiu plúc.

Vyšetrenie sa prevádza na prístroji Picker Nuclear

llagnascanner 500, ihneď po i.v. podaní.

K príprave nakroagregátu používáme generátor 9 mTc

z NDR a generátor ^mIn firmy Mallincrodt z NSR.

Popisujú sa výhody použitia sterilného generátora

a jednoduchost prípravy makroagregátu a generátora ^*In

a náročnost spracovania makroagregátu u generátora 9 9™Tc.

Chovanie sa iónu In DO intravenóznom podaní

T.DROPPOVÁ'

Subkatedra nukleárnej medicíny ILF, Bratislava

Pacientovi sa sterilné odobralo 50-70 ml krve, do kto-

rej sa za mierneho miešania pomaly prikvapkal čerstvý eluát,

obsahujúci 3-5 mCi "̂"in. Irv sa obratom vrátila vyšetrova-

nému až na cca 10 ml* V tejto krvi sa sledovalo rozdelenie

india medzi krvinkami a plazmou, extrahovateínoet india z

bielkovín a miesto vazby na bielkoviny plazmy elektroforézou

na papieri. U pacienta sa sledoval priebeh rádioaktivity
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v plazme, jeho exkrécia do moča a rozloženie v organizme po-

mocou prof ilografie.

Indium podané uvedeným spôsobom viaže sa výlučne na biel-

koviny plazmy. Z bielkovín ho možno extrahoval kyselinou tri-

chlóroctovou, nie vôak absolútnym etanolom. Pri elektrofore-

tickom vyšetrení našla sa rádioaktivita naviazaná na beta-

globulíny, najpravdepodobnejšie na transferin.

Priebeh rádioaktivity v plazme po počiatočnom prudšom

poklese sa ustálil a vykazoval polčas úniku asi 2,5 hod. Vzor-

ky moča odobrané jednorázové za cca 2,5 hod. od podania ma-

li minimálnu aktivitu. Profilografické krivky získané v prie-

behu 3 hod. nevykazovali podstatnejších zmien až na naznačený

mierny presun india do pečene.

Uvedené výsledky súhlasne svedčia pre selektívnu a dos-

tatočne pevnú vazbu india na bielkoviny a jeho dlhodobé zo-

trvanie v intravazálnoa priestore, čo potvrdzuje vhodnost je-

ho použitia k zobrazovaniu krvných rezervárov.

PrísDevok ku itamajcraf ii ívPntxckých uzlfp

0.MIKULOVA, A.SIDOROVÁ

Oddělení nukleární medicíny FN, Košice

Autori referujú svoje skúsenosti s prípravou a prevád-

zaním izotopových lymfografií parasterr.álneho lymfatického

systému a brušnej ddtiny.

Lymfografie prevádzame s koloidom ^ 8 A u o velkosti ČÄB
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tic do 10 p z Amershamu a v případe že toto nemáme, robíce

s rádiozlatom z ZSSR.

Vyšetrenie sa robí na přístroji Picker Nuclear Magna-

scenner 500, po podaní za 24 - 43 hodin.
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