
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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