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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
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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.
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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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