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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.
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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
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