
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.
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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<
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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-

63.


