IIIS-*f—9472
. t,

I. SJEZD
ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY A RADIAČNÍ HYGIENY
PRAHA 8.-12. LISTOPADU 1ft1

SBORNÍK

SOUHRNÔ PŘEDNÁŠEK A PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

I. SJEZDU ČESKOSLOVENSKÉ* SPOLEČNOSTI NUKLEÍRNÍ
MEDICÍNY A RADIAČNÍ HYGIENY

pořádaaéh* u příležitosti 25, vjřroží založení apolečaoati
r rámoi českoalovamako-soT^takých lékařakýoh O K &

P n h i 8. - 12. liatopaéw 1961

;

t:

KOMMEKCHAH PAflHOHyKJIHflHAH JtHATHOCTHKA
PAKA WfflmÚSt
IEEE3H
••\

Arpaaar B . 3 . , EaJiíopa A . B . , HaKorocaH ľ .A., TcuiKaieBä E.H.

M

B AoímaAe npotíJiewa ÄKarflocTaKii pana MOJIO^HOŽ acejie3H paccwaTpaBaerca B a c n e n i e "oTBeua" oprafla3Nia Ha onyxoneBuH npoijeco, K O ropiii Mcacer

npaxwsThczi

a) B H3MeHeHaa iHwia JtHK-CHH!re3Hpyiomax KJieroK

nepfl^epfl^eoKofi

KpOBH dOJIEHHX;
ó) B cflBflrax B ypoBHe HeKOTopux ropwoHOB a aHrareHOB fla p a 3 xsľwux

asanax fumfi^ecicoro

re^eaHH paxa MOHO^OÔ xene3u;

B ) B nQHBneflJUi orflajieHHHX Meracia30B B neieHH z KOCTHX.
B flOKna^e óy^yT npeÄcraBneHH aaaHHe n o :

A

I , a3yqefliuo oocTOHHOri nepa$epaqeoKoS KPOBH /no ^iHCJiy JEK-caHresapyxmax mieľos/ y tícwBHHX c ÄOÓpoKaiecrBeHfíHMEi saóaneBaaaaMa a
paKOM MOJioqHoS ÄeJie3H c iieJiBB BusMeHM: Ha^aJiBHHX a3MeHena3 B
peaituaa opraaa3Ma Ba onyxojieBuž npoqecc;
2* onpeflejieHaa KJiaBwqecKož 3Ha^aM0C!ra paÄaoaMMyHCwiora^eoKoro a c HeaoropHx ropMOHOB rano$H3a, maroBJi.miofl
a noíwenyÄOiHofi Kene3H, a saKx
afliarefla fla pa3JuraaiE: s i a n a x pasBaias onyxojieBoro npouecca a
EuaBJieBaH peitawBOB a Meracia3OB pana MOJIO^HOŽ
3 . a3y?eBaD B03MOKfloc!rea MeroÄH ÄOMnBiorep
ne^eaa a BOCT6Ž y ÓCWIBHHX paKOM wiano^Hofi sane3H c u&ľhn pannero
BUHBneHaH orflaneflHHX

MeracsasoB p a n a .

Patíoia ocHOBaHa Ha pesyjiiraiax KOMmreKCHoro paAKOHymiaworo
cBaraeti 400 don&HEix paKOM a ^oópoKagecrBeHflijMíi
MOJIOIHOH KenesH c yqeroM OCHOBHUX noK83aTejieä
Boro 3atíojieBaHHH.

fe'

- o -

3atío_

onyxtwie-

B.Angelis.J.Clfka
LYOřTLISÁTY PRO PSÍPRATO JATEEKÍCH DIAGNOSTIK OBSAHUJÍCÍCH
99
™Tc A JEJICH VLASTNOSTI
Ústav jaderného výzkumu,250 68 Řež
Byla připravena řada sloučenin obecného vzorce
AR - N - CO - CH 2 N / CH 2 C00H / g
K
Byly stanoveny jejich vlastnosti acidobasické a vlastnosti chelatační pomoci komplexů s něSnatými ionty.Iminodioctová skupina je
schopna vázat i ionty cínaté.Pro tvorbu komplexů s
ľc byly
připraveny u všech sloučenin eínaté komplexy s váhovým poměrem
SnCl 2 .2 H 2 0 : komplexotvorná složka 1:50.Po biologickém zhodnocení bylä vybrána sloučenina,kterou lze syntetizovat z tuzemských
surovině této sloučeniny byly připraveny lyofilisáty,které se
ukázaly být dostatečně stabilní.Při studiu tvorby komplexů
8 9 9 m T e bylo nalezeno,že redukce TeQ~. probíhá velmi rychle,
s koisplezotvornou látkou vznikají dvě sloučcnir^ .Obsah 9^"Tc V jedné
z nich postupně klesá s dobou od přípravy komplexu / z 30% na
méně než 10% /.I když biologické chování těchto sloučenin je podobné, vlastnosti komplexů jsou lepší,jestliže je přípravek aplikován 40 min po smísení.
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B.Angelis,J.Cífka,I.Cífková
KOMPLEXY 9 S a l Xc S DERIVÁTY IMTNODIOCTOVÉ KYSELIHY JAKO
JATERNÍ DIAfflTOSTIKA - VLIV STROKTURT
Ústav jaderného výzkumu,250 68 ftež
E&rly připraveny aromatické sloučeniny s koncovou skupinou
iainodioctové kyseliny,která je schopna vásat technecium-99m
pokud je redukováno do nižších valencí.Ve všech případech bylo
k redukci použito chloridu cínatého.Obecný vzorec zkoušených
sloučenin je
AR - K - CO -

CH 2 C00H

Biologické chování bylo studováno na krysách,zjištována byla
především rychlost vychytávání komplexů játry a poměr nezi
aktivitou vyloučenou do moče a do žluče.E|ylo nalezeno,že není
základní rozdíl mezi komplexy,u kterých AR tvořily různě substituovaný benzen a komplexem,kde AR byl naftalen,v obou skupinách
R 2 = H .U derivátů benzenu bylo zjištěno,že vzrůstající počet
metylových skupin zlepšuje chování komplexů jako jaterních
diagnostik,podobnS je tomu v případě že R 2 je n-butyl.
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K. Bakos, J. Hrubá :
SCIIÍTIGRAPIB MYOKARDU POMOCÍ 2 O 1 T 1 C 1 .
Státní sanatorium, Praha.

Jsou uvedeny prvé zkušenosti p použitím izotopové techniky
v klinické diagnostice poruch prokrvení srdečního svalu, ú skupiny
nemocných s ischemickou chorobou srdeční je sledován význam
201
scintigrafického zobrazení distribuce

TI při testování perfuse

myokardu.
Vyšetření byla provedena u nemocných v klidu a po stupňovaném
submaximálním zatížení na bicyklovém ergometru.
Jsou diskutovány možnosti kvalitativního a kvantitativního
vyhodnocení provedeného vyšetření a vhodnost použití segmentálni
analysy thaliového scintigramu. Je zdůrazněna užitečnost registrace
časových změn v kinetice radioaktivního thalia v myokardu pro
diagnostiku ložiskových lézí myokardu.
Positivní korelace výsledku scintigrafického vyšetření rozložení
radioaktivního thalia v srdečním svalu s klinickým nálezem potvrzuje
význam radioisotopové metody v klinice ischemické choroby srdeční.
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A. Bartoníčková , A. Vacek, D. Rotkovská :
RADIOPROTSKTIVNÍ

ÚČINKY

DEXTRANSULFÁTU U i.OTŠÍ .

Biofyzikálni ústav ČSAV, 612 65 Brno.

Byla analysována ochranná účinnost polyaniontu de;;transulfátu ( DS m.Vo 5. 10

) při jednorázovém a opakovaném

podání

v různou dobu před ozářením. Injekce DS zvyňuje přechodně počty
kmenových buněk krvetvorby ( GFUs )v kostní dřeni, periferní krvi a zejména ve slezina. Subletální ozáření přežívá větší množství CFUs kostní dřeně myší ovlivněných předběžnou aplikací D3.
Úprava buněčnosti kostní fřena a leukocyt"; oeriferní krve

a také

přežití zvířat je v souladu s příběhem aktivace krvetvor-by a ochranr.ýii účinkem DS na GFUs kostní čřenš.
Příznivý vliv .OS na úpravu radiačního ,%o..kožení krvetvorby byl
pozorován také při jeho aplikaci v časném období
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po oz;'.ľ-ení.

J. Bednář, J. Němec, L. Píchová x/ŕ, S. Rohling, V. Zamrazil,
S. Váňa, J. Holuäová:
POKUS 0 DETEKCI METASTÁZ DIFERENCOVANÉHO KARCINOMU STITNE
ŽLÁZ* POMOČÍ RADIOIMUNOANALÝZY TYREOGLOBULÍNU V SÉRU S VLASTNÍ ÚČINNOU PROTILÁTKOU.
Výzkumný ústav endokrinologický, Praha
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha 10-Uhříněves

^

Na menším souboru nemocných /asi 500 oaob/ diferencovaným
karcinomem štítné žlázy jsme se pokusili zjistit, zda je možno
pomocí stanovení tyreoglobulinu /TG/ v séru odlišit nemocné
bez scintigraficky popř. rentgenologicky prokázaných metastáz
nebo tumoru od nemocných s prokázanými metastázami a zda RIA
stanovení TG v séru by mohlo spolehlivě nahradit scintigrafické vyšetření. K radioimunoanalýze TG jsme použili vlastní účinnou protilátku /v konečném zředění 1 : 180 000 až 1 : 300 000/.
U nemocných s afunkSními metastázami neakumulujíclmi radio j ód jsme zpravidla zjistili vyšší hladinu TG než u kontrolní
skupiny zdravých osob. Naproti tomu malá část nemocných s positivním scintigrafickým nálezem vykázala normální hladinu TG
v séru. Domníváme' se, Se i přesto je stanovení TG v séru důležitým doplnkovým vyšetřením, které může velmi dobře sloužit
k časnému zjištění metastáz, zvláště nefunkčních, a které může
být vysoce užitečné při dlouhodobém sledování průběhu onemocnění diferencovaným karcinomem štítné žlázy k časnému záchytu případné recidívy onemocnění a ke kontrole účinnosti jeho terapie.,
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M.Beňo,V.Sierna,A.Hrabovcové,J.Kollár:
INKORPORÁCIA PRSKURZOROV NUKLEOVÍCK KYSELÍN DO LXMFOGYTOV
KRVI EXTERNE OŽIARSNÍCH POTKANOV
VtÍFL - Centru* hygieny práce a pracovného lekárstva,Bratislava

V pokuse sa sledoval priebeh reštaurácie lymfopénie po
ožiarení e jeho časová súvislosť s priebehom proporcii lymfocytov
inkorporujúcich H-uridín ako aj priebehom proporcií proliferujúcich buniek (inkorporujúcich H-tyaidín) v krvi potkanov.
Dospelé potkany boli jednorázové celotelové ožiarené
J
6O„
Co gama-dávkami 1,5 - 0,75 a 0,38 Qy* V časových intervaloch
od 1 do 35 dní boli zvieratá usmrcovaná odtiahnutím krvi zo
srdca.V tejto krvi sa stanovil počet lymfocytov.Lymfocyty izolované pomocou Verogxeflnu boli inkubované in vitro v médiu *>
pridaným ^H-uridínom alebo •'H-tymidínom.V náteroch boli potom
.autorádiograficky počítané bunky inkorporujúce uvedené prekurzory nukleových kyselín a ich proporcie porovnané s proporciami
zistenými u kontrolných - neožiarených zvierat* Po inkorporácii
^H-uridínu sa zisťovali frekvenčné distribúcie buniek podľa
intenzity značkovania (počtu autorádiografickych zŕn), po inkorporácii %-tymidlnu sa zisťoval celkový index značkovania*
Zistil sa pokles počtu buniek intenzívne inkorporujúcich
-'H-uridín v intervale od 1. do 16. dňa po ožiarení dávkou 1,5 Off
a v intervale od 2. do 4. dňa po ožiarení dávkou 0,75 Qy»
Zmeny v indexe značkovania buniek lymfocytárneho izolátu
boli menej výrazné, signiŕikantný pokles indexu značkovania
v porovnaní s kontrolnými hodnotami sa zistil len na t.a 2. deň
po ožiarení dávkou 1,5 Oy.
Výsledky svedčia pre to, že časové priebehy lymfopénie,
proporcii buniek inkorporujúcich %-uridín a proporcii buniek
inkorperujúcich ^H-tymidín sú odlišné.
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li.Beňo,A.Hrabovcové,V.Čieraa,J.Kollér:
NIEKTORÍ HEMATOLOGICRÉ A ORGÁNOVÉ ZMENY V PRIEBEHU DLHODOBEJ
EXPERIMENTÁLNEJ KONTAMINÁCIE RÍDIOCÉROIä
VÍPL - Centrum hygieny práce a pracovného lekárstva,Bratislava
V práci sa popisujú niektoré hematologické a patologickoanatomické nálezy zvierat použitých v experimente v ktorom sa
sleduje kancerogeneza rádiocéruo
Po injekcii 29,6 kBq **Ce na gram telesnej váhy dospelým
potkanom sa sledovala váhová krivka,diferenciálny krvný obraz,
doby recirkulácie krvných lymfocytov značkovaných in vivo
^H-tymidinom,histopatologické zmeny v slezine,týmuse a pečeni.
Zistil sa pokles váhového prírastku interne kontaminovaných
zvierat na 13 g/mesiac oproti kontrolnému : 16 g/mesiac.
Zistila sa dlhodobá leukopétď»,ktorá bola do veľkej miery
zapríčinená lymfopéniou s najväčším potlačením hladiny lymfocytov
na 7. deň internej kontaminácie - na 50% kontrolných hodnôt.
Po 175. dni kontaminácie mala leuko- aj lymfopénia tendenciu
ku normalizácii.
Nezistila sa signifikantná zmena doby recirkulácie krvných
lymfocytov vyprodukovaných organizmom týždeň pred internou
kontamináciou$ak sa proporcie týchto buniek porovnali s proporciami nájdenými u kontrolných zvierat identického veku.
Pokles váhy sleziny a pečene u interne kontaminovaných
zvierat nebol signifikantný.V slezine sa histopatologicky zistilo
potlačenie zložiek bielej pulpy a zmnoženie makrofágov obsahujúcich hemosiderín v červenej pulpe.V pečeni bola najčastejšin
nálezom steatóza s následnou nekrózou jednotlivých buniek v okolí
portobiliárnych priestorov,tvorbou polyploidných obrovských
buniek a cirhózou so súčasnou tvorbou regeneračných uzlíkov.
Do 37?.dňa sa histologický obraz pečene normalizoval.
Váha týmusu, ani pomer objemu jeho kôry ku objemu drene
neboli signifikantně zmenená.
V súvislosti s prácou osvetľujúcou vznik tumorov po horeuvedenej jednorázovej dávke rádiocéru výsledky tejto práce
ukazujú„ že prevážna väčšina nádorov sa objavuje až v čase
reparácie patologických zmien v krvi a ostatných sledovaných
tkanivách.
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M.Beäo,A.Hrabovcová,D.Chorvát:
VZNIK TUMOROV PO JEDNORÍZOVEJ EXPERIMENTÁLNEJ INTERNEJ
KONTAMINÁCII RÍDIOCÉROM
VÓPL - Centrum hygieny práce a prac.lekárstva,Bratislava
Po injekcii 29,6 kBq * 4 Ce na gram telesnej váhy dospelým
potkanom sa sledovala doba latencie vzniku nádorov,ich lokalizácia a histologická štruktúra.Radiometricky sa zisťovala retencia **Ce v tele a v kostiach.Z aproximovaných retenčnýeh kriviek
boli vypočítané absorbované dávky pr-s celé telo a pre dlhé kosti«
Pre kritické oblasti dlhých kosti boli stanovené absorbované
dávky pomocou denzitometrie autorádiogramov.
Prevážna väčšina nádorov pochádzala z tkanív kosti a bola
lokalizovaná v dlhých kostiach zadných konSatln potkanov, v oblasti rastových zón metafýz. Doba latencie potrebná pre vznik
nádorov mala rozpätie 161 až 375 dni.Ineidencia,vypočítané pre
jednotlivé 20-dňové intervaly bola najvyšäia ( 0,667 ) v intervale
361 - 380 dni od injekcie.
Rádioaktivita femurov klesala podľa aproximácie exponenciálne s poločasem 115,? dni.Rádioaktivita celého tela klesala podľa
aproximácie dvomi exponenciálami s poloSasom rýchlej zložky
6,25 dni a s poločasom pomalej zložky 103,45 dni.
Maximálna kumulatívna dávka v oblastiach vzniku osteosarkómov bola na 375* deň 6690 radov.Minimálna dávka akumulovaná vo
femure, potrebná pre vznik osteosarkómu bola na 161.deň - 4477
radov.
Takmer všetky nádory mali morfologicky vzhľad osteogénnych
sarkomov,líšiacich sa len stupňom diferenciácie tkaniva primárneho ložiska.
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B.Bílkové,AoStavratjevová,MoStavratjev
DIAGNOSTICKÉ PŘÍNOS RIA METOD U PORUCH GONADÄNÍ FUNKCE
V DĚTSKÉM
Oddálení klinické biochemie,FNsP Brno, Il.détská klinika,
Fakultní dětská nemocnice Brno
V průběhu let 1979 - 19tl byla u 480 dětí,vyšetřených
v Endokrinologické ambulanci II dětské kliniky FDN v Brně,
stanovena hladina FSH a LH,u některých i testosteronu v
krevním seru radioimunoanalytickými metodamioStanovenl
hormonálních hladin bylo provedeno u pacientů ve Tiku 3 "18
let s podezřením na gonadální dyagenesi,pubertas praecox,
hypoplaeii testes,prematurní telarche a pubarche, kongenitální hyperplasii nadledvin a hypofysarní nanismus*
Referenční hodnoty FSH,LH a testosteronu byly stanoveny u dětí s fysiologickým klinickým i laboratorním nálezem
a rozděleny do čtyř skupin: 3-6 let,7-9 let,10-12 let,13-15
leto U dětí předškolního a prepubertálního věku byly FSH i
LH na hranici citlivosti použitých metod 0,5 - 2 mU/l«
Hodnoty LHjbyly nepatrně vyšší než hodnoty FSH o S nastupující pubertou dochází ke zvyšování hodnot LH s následným zvyšováním hodnot FSHo
Pro klinickou praxi se nám osvSdSilo sledování hodnot
FSH,LH a testosteronu především pro upřesnění diagnostiky
gonadální dysfunkce„hypcplasií a aplasií testes,kde výrazně
přsvySují hodnoty FSH, hodnoty LHo Při diferenciální diagnostice pubertás praecoz hladina FSH a LH napomáhá rozlišit
centrální postižení od periferníhoo
U kongenitální hyperplasie nadledvin je možno pomocí hladin
hypofysárních hormonu spolu s ostatními laboratorními a klinickým parametry sledovat účinnost blokační a substituční
terapieo
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P. Brezáni, L. Záhumenská, I. Kalina

HODNOTENIE
ŽIARENÍM

GENETICKÉHO
POMOCOU

POŠKODENIA

MIKRONUKLEÁRNEHO

BUNIEK

IONIZUDÚCIM

TESTU

Katedra všeobecnej biológie PF UP3Š Košice

Genetické poškodenie krvotvorných buniek možno hodnotiť
na základe výskytu chromozómových aberácii v bunkách kostnej
drene alebo periférnej krvi. Túto metódu, materiálne i časovo
značne náročnú, možno úspešne nahradiť mikronukleárnym testom,
ktorý je po technickej stránke ovela efektívnejší.
V práci sme porovnávali citlivosť oboch testov u myší, ako aj
závislosť frekvencie

polychromatických erytrocytov s mikro-

jadrami na dávke a čase po ožiarení. Zistili sme, že frekvencia chromozómových aberácii ako i polychromatických erytrocytov s mikrojadrami stúpa v závislosti na celkovej dávke žiarenia. Zvyšovaním dávky sa predlžuje časový interval medzi
ožiarením a dobou, v ktorej bol zaznamenaný najvyšší výskyt
buniek s mikrojadrami, čo súvisí s depresívnym účinkom ionizujúceho žiarenia na erytropoézu.
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Z.Březík, E.Kunz, D.Březíková:
POZNATKY ZE SLEDOVANÍ

90

S r V KOSTECH V ČSR

Institut hygieny a epidemiologie,Centrum hygieny záření,Praha
90
Analýzy obsahu Sr ve 3.914 vzorcích kostí od 2.751 jedinců z období 1964-1975, rozčleněné do 12 věkových skupin,
ukázaly:
QO
7
1) Ve sledovaném období došlo k poklesu aktivity Sr
v obratlích osob všech věkových skupin. Pokles byl nejvýraznější u novorozenců a mladších dští a nejméně výrazný u dospělých.
2) V diaíýzách femuru (měření od r. 1968) se projevil
90
pokles aktivit
Sr pouze u mladších věkových skupin; u osob
starších 12 let pokles aktivit nebyl prokázán. U dospělých
QO
nad 19 let bylo pozorováno i určité narůstání hodnot
Sr.
3) Aktivity ^ Sr jsou závislé na věku* Hodnoty narůstaly
v obou druzích kostí od novorozenců až do stáří 1-2 roků a poté
s věkem klesaly. Pokles se s roky odběrů postupně zmírňoval.
4) Poměr aktivit
Sr v obratlích (V) k diafýze femuru (D)
nebyl u dětí a mladistvých odlišný od hodnoty 1. U dospělých
byl poměr V/D v roce 1968 vyšší než 2 a s roky odběrů postupně
klesal.
5) Průměrné dávkové příkony v kostní dřeni a v endosteálních buňkách nepřesáhly 0,1-0,2 mGy v r. 1964 ani v nejvíce
exponované dětské věkové skupině. B.ylo odhadnuto, že průměrná
vážená dávka v naší populaci činila v r. 1975 0,018 mGy
v kostní dřeni a 0,023 mGy v endosteálních bunkách.
6) Pozorované hodnoty obsahu " Sr v kostech, jež lze
pokládat za přijatelně výstižné pro situaci v celém státě,
se výrazně nelišily od hodnot zjištěných ve stejném období
a pro stejné věkové skupiny v jiných evropských státech,
popř. v zemích s mírným klimatem na severní polokouli.
7
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D.Březíkové,E.Kunz,Z.Březík:
9

NĚKTERÉ POZNATKY ZE SLEDOVÁNÍ °SR V POTRAVINÁCH v 5SR
Institut hygieny a epidemiologie,Centrum hygieny záření,Praha
Jsou prezentovány výsledky několika potravinových studií
z období 1965-1980.
Zahrnují sledování kontaminace pražského mléka ' Sr v období 1965-1980,i mlélca na území CSR v roce 1966 a srpnu 1972 :
9,0
současná hladina * Sr v pražském mléce se pohybuje asi na 16%
úrovně z roku 1965,která činila 0,59 Bq " Sr/g Ca.Je rovněž ukézén vztah mezi koncentracemi
Sr v mléce z různých lokalit i
srovnání našich výsledků se zahraničními údaji.
Dále je podán přehled o obsahu
Sr a Ca v hlavních druzích
potravin u nás,zjišíovaném v roce 1966,1973 a v menším rozsahu
v roce 1967.Za použití populačních dat o spotřebě potravin obyvateli CSR různého věku byl vypočten denní příjem
Sr ze stravy pro 11 věkových skupin v letech 1966 a 1973 a na základě
zjištěných vztahů
Sr/Ca v distě a mléce též odvoleny děrní.
příjmy v letech 1967-1972 s odhadem též v širším časovém rozmezí. Se zřetelem na věkové rozvrstvení v naSí populaci byly stanoveny průměrné denní příjmy 3 Sr na osobu v letech 1966-1973.
V roce 1966 činil průměrný denní příjem ^ Sr 0,64 Bq,v roce
1973 0,28 Bqjpoměr 'Sr/Ca ve stravě v odpovídajících letech
byl 0,91 Bq/g a 0,37 Bq/g.Hlavními zdroji 7 Sr v naší dietě
jaou obilovinyjmléko s juléčnými výrobky a brambory.
Závěr se dotýká hodnocení e.rpozice populace * Sr z radioaktivního spadu a uvádí možnosti dalšího využití našich poznatků.
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I. Bučina, I. blátové
POUŽITÍ Ge/Li/ SPEKTROMETRIE PŘI MONITOROVÁNÍ OSOB
A PROSTŘEDÍ. - III. - MINIMÁLNÍ DETEKOVATELNÉ AKTIVITY
PRO RÔZNÉ DRUHY VZORK8
Centrum hygieny záření, Institut hygieny a epidemiologie
Praha

S ohledem na rostoucí význam polovodičové spektrometrie gama při monitorování okolí, pra(;ovního prostředí a pracovníků jaderných elektráren jsou soustavně
studovány metody měřsní a interpretace výsledků. Zvláštní
pozornost je věnována dosažení co nejmenších detekovatelných aktivit.
Je uveden přehled výsledků získaných pro /Ge/li/
detektor s parametry, které dosahuje tuzemské produkce,
tj. s relativní účinností do 10% a rozlišovací schopností
do 2,6 keV. Údaje o nejmenších významných a nejmenších
detekovatelných aktivitách jsou uvedeny v závislosti na energii
fotonů gema a s ohledem na píky záření gama obsažené v pozadí,
a to pro detektor dokonale stíněný, Částečně stíněný
i nestíněný a pro vzorky malých rozměrů umístěné na detektoru i vzorky velkých rozměrů umístěné okolo detektoru
bud" v šesti válcových nádobkách nebo v tzv. Marinelliho
nádobě.
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«J. Carach :
PROBLEMATIKA RADIAČNEJ OCHKANY V JADROVBJ ENERGETIKE
Odbor hygieny žiarenia»KHS Bratislava
V ČSSR sa prijala koncepcia zabezpečenia 3alších prírastkov výroby elektrickej energie z jadrových zdrojov. Špecifické rizike v
jadrových elektrárnách je dané prítomnosťou veľkého množstva rádioaktívnych látok v reaktore a pomocných okruhoch.
Z hľadiska rádiologického rizika ponímame nukleárne zariadenia
komplexne v širších súvislostiach,a to od projekcie cez výber lokality, uvedenia do prevádzky,exploatáciu,vrátane údržby a opráv,likvidáciu odpadov až p© uvádzanie jadrového zariadenia do kľudového
stavu.Radiačné riziko pre personál sa udržuje na prijateľnej úrovni tienením,hermetizéciou proceau a ventiláciou,ktorých požiadavky
na účinnosť vychádzajú zo základnýtíh limitov,vytýčených v súlade sc
znalosťami o pôsobení ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus.
Na základe skúseností z hygienického dosoru v jadrových elektrárnách sa vykonala profesiografická analýza a to z hľadiska rizika z vonkajších a vnútorných zdroh'ov žiarenia.
V súčasnosti pri komplexnom pohľade na jadrovú elektráreň sa
javí etapa definitívneho ukončenia prevádzky z rádiologického hľadiska významnejšia,ako etapy uvádzania do prevádzky,jej exploatácia
vrátane výmeny paliva.
Na základe longitudinálnych pozorovaní,sa charakterizujú úniky rádioaktivity do životného prostredia podľa druhu,množstva a
izotopového zloženiR. Opísaný je monitorovací program a hodnotí sa
jeho efektívnosť.
Osobitná časť rádiologickej ochrany súvisí s likvidáciou následkov havárií,pričom zdravotnícka starostlivosť o personál je
daná traumatologickým plánom.
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ä. Csupka :
Kumulácia rádionuklidov niektorými druhmi flóry vo vodnom systéme v okolí jadrového zariadenia
Krajská hygienická stanica, Bratislava

Z jadrového zariadenia sú vypúšťané diskontinuálne
rôzne rádionuklidy, ktoré vznikajú ako produkty delenia rádioaktívnych prvkom palivn a ako korózni produkty vznikajúce neutronovou aktiváciou. Z produktov delenia v odpadových vodách
sú najvýznamnejšími
Cs a
Sr.
Tieto odpadové vedy sú vypúšťané z jadrového zariadenia v Oaslovských Bohuniciach do odpadového kanála, ktorý ústi
do vodného recipientu Dudváh a v'áh. Rádionuklidy vo vodnom roztoku odpadových vôd vytvárajú koloidy, ktoré suspendujú a sedimentujú. Vodné riasy a rastliny prijímajú rádionuklidy jednak
priamo z vodnej fázy a jednak z pevnej fezy, zo sedimentu.
rádioaktivita vedných rastlín závisí aj od dĺžky vegetačnej doby. Fodľa našich výsledkov, nižšie druhy rastlín /riasy/
majú vyššiu rádioaktivitu, a'-:o vyššie druhy - .ponorené a plávajúce, ktoré majú kratšiu vegetačnú dobu.
Vodné rastliny, ktoré raatii v recipiente odpadových
vôd z jadrového zariadenia sú spoľahlivými indikátormi zvýšenej
rádioaktivity vypúšťaných rádioaktívnych vôd a do určitej miery
aj kumulátormi rádionuklidov počas ich vegetačnej doby.

- 15 -

M. Černá, M, Gubricová, E. ^dvecká, E. Bednérikové,
M. Martišovicové, H. Podhorové:
METODICKÍ POSTUP PRI VYŠETŘOVÁNÍ MALIGNÍCH LYMFOMOV
67
G a CITEÄTOM
Oddelenie nukleárnej medicíny Ústavu klinickej onkológie,
radiologie a nukleárnej medicíny LFUK Bratislava

Gamagrafické vyšetrenie

Ga-eitr.átom. má svoje významné

využitie v diagnostike malígnych. lamfómov, najmä lymfogranulómu.Pri tomto vyšetrovacom postupe prichádzajú do úvahy
dva motodické problémy?
a/ vyšetriť všetky lokalizácie, ktoré môže chorobný proces
postihnúť,
b/ pripraviť vhodne pacienta na vyšetrenie / týka sa to najmä
odstránenia rádiogallia vylučovaného' do črevného obsahu /•
Autori zdeľujú svoje skúsenosti, ktoré získali pri vyšetrení
550 pacientov na Oddelení nukleárnej medicíny Ústavu klinickej
onkológie, v Bratislave.Boporucujú najprv urobiť gamagraíTiu
celéha tela gamakamerou prispôsobenou na celotelový záznam
E prednej a zadnej projekcie.Pa tanrta orientačnom1 vyšetrení
sa ÍIE. osvedčila lokálne vyšetrenie záujmových oblastí gamakamerost aleba gamagrafomoSalejj autori predkladajú svoje skúsenosti s prípravou pacienta pred gamagrafickým vyšetrením
brušnej oblasti*
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M. Čerňanský
EXPERIMENTÁLNÍ SROVNÁNÍ STABILITY A DETEKČNÍ ÚČINNOSTI
SCINTILAČNÍ SONDY A G E I G E R - M O L L E E O V Y TRUBICE
Fyzikální ústav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8
Snaha o větší přesnost měření hustoty toku částic vede
k použití detektorů s maximální účinností, protože očekávaná relativní chyba počtu pulsů N je 1/víí. Z toho hlediska je
na první pohled scintilační sonda vhodnějším áetektcrem rtg
a gama záření než GM-trubice, protože má vyšší účinnost»
Chyba skutečně změřeného počtu pulsů však zřejmě závisí na
stabilitě celého detekčního systému. Poruchy stability scintilačního detektoru souvisí většinou s kolísaním koeficientu
zesílení a diskriminačních hladin. U GM-trubice ja elektronický systém jednodušší, takže lze očekávat lepší stabilitu.
V našem případ5 se jednalo o detekci rtg záření s energií S keV scintilační sondou s jednokanálovým analyzátorem
od fy. Gamma, Budapest. Scintilátorem byl krystal ICalíTl) pro
aičkké záření (itonokrystaly, Turnov). Tentýž zdroj záření byl
pak sledován GM-trubicí (fy Philips). Naměřená hustota toku
částic byla u scintilační sondy 5!37±170 pulsů za 30 sekund
a u GM-trubice 4C65±,75 za 30 s. Účinnost scintilační sondy
tedy byla 1,26krát větSí, čemuž odpovídá poměr očekávaných
relativních chyb 0,89. Ve skutečnosti je relativní chyba u
scintilační sondy 1 ,79krát větší, než u GM-trubice..
Účelem tohoto příspěvku nen-í zpochybnit nesporné výhody
scintilačních detektoru, ale upozornit, že skutečné chyby
měření závisí složitějším způsobem na vlastnostech celých
detekčních systémů, což může mít význam např. v radiační hygieně pro výběr vhodného detektoru zářen.í nižších energií r
r*a zrovna špičkovou aparaturou.
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7,Sernoch, J.Kidery, I.Runczik, E.Jiříčkova.
ľlZltílÄÍ ASPEKTY VÍOBPARAMBTOOVfOH DYMAMICKřCH STUDIÍ.
CIP-IKEU Praha, IIP Praha.

V práci jsou nejprve shrnuty nSktsré teoretické předpoklady^
na nichž je založena metoda víceparametrové analysy dynamických
acintigrafiekých studil. Jsou diskutovány zejména otárky Kasového
a prostorového grupovaní dat z hlediska interpretačních možností.
Sále jsou popsány některé praktické aplikace této aetody se
svlá&tním zřetelem na rovnovážnou radionuklidovou ventrikulografii.
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E. Mbáková, V. Pípa, Š. Podaná, Ž. Hupka
SKÚSENOSTI S PERFÚZKOU GAMAGRAFIOU PĽÚC.U DETÍ A DOSPELÍCH
Ústav klinickej onkológie' Bratislava
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Z.Dienstbier, M.Bechyně, V.Foltýnová, A.Sehr, J.Bruna, S.V.Kanajev, A.V.Artjuškin, A.P.Malinin:
LAPAROTOL1ICKÁ* VERIFIKACE A KORELACE IZOTOPOVĚ A RADIOLOGICKÉ
LYMFOtíRAFIE
Ústav biofyziky a nukleární medicíny PVL UK a Oddělení nukleární medicíny PU IsF Praha
Radiologická klinika LFH Praha
Vědecko-výzkumný ústav onkológie N.N.Petrova MZ SSSR Leningrad

Ve spolupráci s radiologickým oddělením W Ó O MZ SSSR v Leningradě jsme provedli srovnávací studii významu radioizotopové
a radiologické abdominální lymfografie u nemocných maligním lymfogranulomam. Shoda závěrů u obou metod byla u 44 nemocných ve
34 případech, tj. 77,2 %,
Náš soubor má více nemocných v generalizovaných stadiích a
shoda u našich 22 nemocných je v 18 případech, tj. 81,8 %,
Histologický jsme měli možnost ověřit po explorativní laparotomii 30 nemocných (9 v našem souboru)* U 18 z nich byly potvrzeny shodné závěry obou metod, tj. v 60 %, 11 případů histologický bylo negativních u pozitivních lymľografických nálezů a
1 byl histologický pozitivní u negativní lymfografie.
Naše výsledky potvrzují význam radioizotopové lymfografie vedle radiologické - v klinice maligního lymfogranulomu a svědSí
o nutnosti větší spolupráce chirurga s diagnostikem při odběru
uzlin na histologii u maligních lyraľomu.
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S. Dluholucký, V. Hornová, M. bucek
DOTERAJŠIE SKÚSENOSTI SO SCREENINGOM A LIEČBOU
KOfcUEIvITÁLlvEJ HYPCTÍRLÓZY V STRErOSLOVEMSKOM KRAJI
letské oddelenie a oddelenia nukleárnej medicíny KÚlvZ
Banská Bystrica
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H.Dostál:
RADIAČNÍ BIOLOGIE SAVČÍHO ORGANISMU A JEHO BUNĚČNÝCH POPULACÍ
Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací úatav JEP, Hradec
Králové

Křivky přežití tkáňových buněk in vivo ae vyznačují
širším raménkem než in vitro. RB1J záření a vyaokým LPE je
v oblasti krvetvorné dřené menší než v jiných tkáních.
Úzké raménko a nízkým LPE může vyavétlit nevelký rozdíl
v účinnosti obou druhů záření.
I když po oelotělovém ozáření jaou poškozeny všechny
buněčné prekuraory v dřeni a v lymfoidních tkáních, život
je ohrožován především ztrátou granulocytů a destiček.
Po aubtotálním nebo nerovnoměrném ozáření kmenové buňky
krvetvorby migrují do jiných míst dřeně, jejichž repopulaci
urychlují. I po aupraletální dávce je uchován dostatek dřeňových buněk k přežití, jestliže radiační poškození v ostatních kritických soustavách je relativně mtmsi.
Při léčbě obětí ozářením usilujeme udržet je při životě
dokud není sabezoečen průběh spontánní úpravy. Podpůrnou
a substituční léčbou urychlujeme obnovu krvetvorby. K prevenci
infekce a hemoragií převádíme infuze gi-uaulocytů a destiček,
a to opakovaně pro jejich krátkodobý účinek.
Ozářením krve in vitro lze omezit proliferační schopnost
mononukleárních buněk, aniž bychom potlačili jejich funkci.
U imunologicky utlumeného pacienta nejvhodnějším prostředkem
substituční léčby jsou buňky, které v kultuře poskytují granulocytové kolonie a nebo kmenové buňky dřeně. Dostatečný
počet jaderných buněk, transplantovaných na začátku latentního
údobí, může uchovat život osob celotělově ozářeních v krajním
rozmezí dávek od 3 do 16 Gy.

- 22 -

T. Droppová:
V/NIK, VÝVOJ A SÚÔASNť STAV POSTAVENIA 3ZP V N U K L E / R N K J MEDICÍNE.
Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava
Pri poskytovaní zdravotníckych služieb významná úloha prislúcha aj stredným zdravotníckym pracovníkom. Preto s ".'ozvojom
nukleárnej medicíny vzrastali aj nároky na ich odborné vzdelanie
a potreby praxe ukázali nutnosť vytvoriť samostatnú špecializáciu v tomto odbore, ktorá by zaistila jednotnú a požiadavkám
zodpovedajúcu predatestačnú prípravu. Túto prípravu a možnosť
získania odbornosti v nukleárnej medicíne formou pomaturitného
špecializačného Štúdia.zaisťujú Ústavy pre ďalšie vzdelávanie
SZP v Brne a v Bratislave. Vďaka ich činnosti máme už dnes v ČSSR
83 plne kvalifikovaných SZP pre prácu v nukleárnej medicíne,
z toho 62 v Českých zemiach a 21 na Slovensku.
Veľká časť týchto pracovníkov je organizovaných v Spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny, ktorá pre nás
vytvorila samostatnú Komisiu SZP a umoŕľiuje nám aktívnu účasť
na jrj podujatiach. Tak na celoštátnych Dňoch nukleárnej medicíny
odznelo od roku 1969 okolo 150 prednášok SZP na vysokej úrovni,
ako o tom svedčí trvalý záujem vysokoškolských pracovníkov o prednášané tématiky a kladné hodnotenie týchto programov v rámci
záverečného hodnotenia.
Aktívna účasť SZP na celoštátnych akciách nukleárnej medicíny dokumentuje významnú skutočnosť, že okrem svedomité vykonávaných každodenných rutinných povinností snažia sa svojej práci
rozumieť, zlepšovať ju a o svoje skúsenosti sa podeliť aj s ostatnými. Je to ich príspevok k zlepšovaniu úrovne zdravotníckych
služieb, ktoré Československá nukleárna medicína poskytuje zdravotníckemu terénu.
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L.Dubroka
OBVODOVÉ tiPRAVT PBO GAMMA XII HP A VYHODNOCOVACÍHO Zd&ÍZENÍ
CLIHCOM PRO PiZOVi STUDIE S C A S O V Í M ROZJulŠEHÍM 0,01 S
MoSnost proved*t faxová studie Je výiiadou konerSníeh sointlgrafiokýoh zařízeni dovázeaýoh i k S v posledních l«t«oh.
Příspěvek popisuj* provedené úpravy na maříseal PHO Gaw&A III
a vyhodnooovaola xařlaeni Clincoa od zaSátim preoí na úpravS
tohoto maříš*ní pro fázové studie aí po dneSni stav, kdy radionuklidová. ••ntriiculosraf le Je mařamena do klinické praxe«
Pro toto saříiení bylo nutt» upravit frekvenci generátoru
5aso>vyoh zna6sk, navrhnout detektory R vlny, implantovat in*
pulsy odpovídajíoí R vlní do toku sointlgraflckýoh dat z detektoru kasjery do pooltaSe, zvétalt měřítko sobrazení a u~
•ožni.i vyvolání přeruSovaoí procedury pofiítafie iapulaorn z detektoru R vlny.
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J«3rban,I£o ľ, ieder!iiann,J«Uobza, !>!• Kysliveček, V»Hušák•
VYUŽITÍ VÍPOCSTIlflIO SYSTÉMU GA12.IA-11 S ŕ b w „ÍEI" PDP11/34
PŘI DYiCALUCKÝCH F/ŠETAEIIÍCH SE SCIIITILACHÍ KAÍ.3H0U LFOV.
Klinika nukleárni medicíny PN f Olomouc*
V posledních dvou lotech byly na pracovištích, nukleární medicíny v fiSSR instalovány tři výpočetní systémy firmy Digital s
počítačem FDP ll/34o Počítač je vybaven pamětí 256 KB, dvěma
diskovými jednotkám RI01 s celkovou kapacitou 10 byte, barevným
monitorem a tiskárnou LA-120. Firma Digital dodává jednak svůj
universální program RT-11, jednak systém Gamma-11, určený pro
nukleární r.iedicínu. Dále je možno vytvářet a používat programy v jazyce Basic,event. Fortran IV aj« Systém může pracovat se
sdílením oasu ( t.zv. P B ) , což umožňuje vyhodnocování předcházejících vyšetření i v dobe záznamu dat z kamery*
V našem sdělení jsou uvedeny technické parametry, možnosti
záznamu a zpracování dat s ohledem na vyuäití při dynamických
vycGtřeních s kamerou IFOV firmy Searle« Zaměřili jsme se na
ukázky zpracování a hodnocení dynamických vyšetření pomocí časových histogramů, playbacku, vícenásobného displeje, znázornění parametrů časových směn v distribuci aktivity a aritmetických operací s obrazy. Je uvedeno několik příkladů na základě
prvních zkušeností, Které jsme s přístrojem získali*,
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Ing* Karol Faik :

Radiačná ochrana a dávková záťaž pracovníkov pri výmene
paliva v jadrovej elektrárni V 1 .
Atómové elektrárne Bohunice

Výmena paliva v jadrovej elektrárni je jednou z n a j závažnejších etáp prevádzky elektrárne. Stručne sa uvádza
prehľad najdôležitejších prác vykonávaných na primárnom
okruhu elektrárne, charakter radiačného rizika a rozdiely
oproti výkonovej prevádzke. Uvedené sú organizačné a technické opatrenia pre minimalizáciu dávkovej záťaže pracovníkov. Jedným z opatrení je sledovanie dávkovej záťaže
podľa charakteru práce a profesie pracovníkov. Analýza
dávkovej záťaže, ktorá je uvedená, umožnila vyhodnotiť
najrizikovejšie práce a najviac exponované profesnú skupinu.
Zo získaných skúseností pri prvej výmene paliva vyplynuli
určité opatrenia, ktoré boli realizované pri druhej rozšírenej výmene paliva na prvom bloku a výmene paliva na druhom bloku elektrárne V'1.
Sú uvedené výsledky dávkovej záťaže, urobené porovnanie výsledkov z jednotlivých výmen paliva a uvedená prognóza na äalšie obdobie.
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A, Fikrle, M. Suchý, I. Knedlhansová, P, Popule

RADIONUKLIDOVA"

VEN0GRAPIE'

Oddělení nukleární medicíny KlfcZ-Fakultní nemocnice Plzeň.
Podány první zkušenosti s redionuklidovou venor;rafix. Diskutovány různé metodické přístupy, použití různých
radiofarmak ( makroagregát lidského albuminu, značené erytrocyty apod, ) a zhodnocen jejich praktický význam. Poukázáno na možné způsoby hodnocení a interpretace scinti^rafických nálezů a na jejich úskalí.
Srovnáním výsledků rpdionuklidové veno^rafie s RTCí
kontrastní flebografií posouzen klinický význam metody a její postavení mezi ostatními technikami používanými k
ní žilního systému.
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O. FOLDES
IN VITRO DIAGNOSTICKÉ TFSTY.
Ostav experimentálnej endokrinológie Centra fyziologických vied
SAV, Bratislava

In vitro diagnostické testy dnes už představuji! samostatnú oblast
uplatnenia rádipnuklidov v-nukleárnej medicíne. Všetky tieto stanovenia sa vyznačujú" spoločnými znakmi, medzi ktoré patria
špecifickej väzobnej zložky stanovovanou látkou,

a/ saturácia

b/ kompetícia medzi

sledovanou látkou a rádioaktívnym, chemicky totožným alebo podobným
"indikátorom" o väzobné miesta na väzobnej zložke. Tieto stanovenia,
ktoré sú často spoločne nazývané rádiosaturačnou analýzou umožňujú
kvalitatívne a/alebo kvantitatívne

posúdenie väzobnej zložky /trans-

portnej bielkoviny, protilátky, receptora/ alebo viazanej látky /hormónu, lieku, vitamínu, bielkoviny/. Hlavným predstaviteľom týchto metód je rádioimunoanalýza /RIA/, ktorá bola za posledných 20 rokov
rozpracovaná pre stanovenie približne 300 rôznych biologických látok.
RIA svojou vysokou citlivosťou, špeciŕicitou, reprodukovatelnosťou,
možnosťou automatizácie a v neposlednom rade rozšírením komerčných
súprav pre stanovenia, rozhodujúcim podielom prispela ku zvýšeniu
spoľahlivosti diagnózy a dopomohla k novým poznatkom v mnohých odvetviach lekárskych vied.
Rozpracovanie rádioimunologických stanovení v ČSSR sa začalo v 60tych rokoch, prevažne na oddelaniach nukleárnej medicíny. Počiatočné
ťažkosti, medzi ktoré treba počítať nedostatočné vybavenie, malé.
skúsenosti a občas i nepochopenie, sa prekonali nadšením jednotlivcov.
Metóda sa rýchle udomácnila, a počet RIA vyšetrení dnes už predstavuje vyše polovicu všetkých vyšetrení v rámci nukleárnej medicíny. Äj
keťf problémy s prístrojovým vybavením nie sú všade vyriešené a nedostatok, hlavne domácich súprav je citelný, in vitro testy sa aj u nás
stali organickou súčasťou diagnostických postupov.
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J. Portýnová, K. Bakos, J. Pradáčová:
SCINIIGRAFIE DŘENĚ KOSTNÍ U IÍTLUMOVÍCH STAvS KRVETVORBY.
Ústav hematologie a krevní transfuse, Fraha,
tfstav biofysiky a nukleárni medicíny FVL UK, Praha.
Scintigrafie kostní dřeně byla vyšetřena u 23 nemocných
s útlumovými stavy krvetvorby různé etiologié. K visualiíjaci
kostní dřeně bylo použito 2 radionuklidů: """Tc-S-koloidu e
InCl,, některé nemocné se podařilo vyšetřit oběma radionuklidy.
Veškerá vyšetření byla uvedena v korelaci s nálezem ve
dřeňovém punktátu. U dřeňových útlumů jak s hypoplastickou
tak hyperplastickou dření byla ve většině případů shoda mezi
výsledky vyšetření punkčního i scintigrafického, pouze u několika případů scintigrafické vyšetření pomohlo upřesnit
diagnózu příslušného dřeňového útlumu.
Určitou nevýhodou této metody, aí již a použitím °mTc-Skoloidu nebo

InCl 3>

z ů a t á v á >

ž e n á m

M t í a

umožňuje prokazovat

pouze poruchy červené řady a RES, isolované poruchy bílé nebo
destičkové řady dosud tímto způsobem prokazovat nelze.
Vyšetření má u útlumových stavů i význam prognostický,
čemuž je zejména v posledních letech věnována ve svetové
literatuře velká pozornost.
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.jjeictroueter neutrónov pre určovanie dávok
nn ri-jiitov/oh pracoviskách.
M.xrko ŕiilťíp
Výskurmý ústiv preveatívoho lekárstva, Bratislava

•V príspevku sa hodnotia vlastnosti spektrometra iieutrónov
pre uróovanie dozimetrických charakteristik na pracoviskách s
izotopickými a štiepnymi zdrojmi neutrónov.
Takýto spektrometer by mal mať predovšetkým dostatočnú citlivosť na neutron/ o energiách od 10

do 10 eV. Mal by byť

dobre presný pri určovaní tvaru spektra energií rýchlych neutrónov a použitelný aj pre potrebu dlhodobého sledovania tvaru spektra neutrónov v určitej lokalite pracoviska.
V práci navrhnut/ spektrometer pozostáva z kombinácie moderačných a štiepn/ch detektorov. Vierohodnosť určeného tvaru spektra sa vyšetruje pomocou citlivosti vypočítaného tvaru spektra
na použitých apriórnych predpokladoch výpočtu.
Experimentálne sa vlastnosti navrhnutého spektrometra overili
na zväzku neutrónov reaktora ŠR-0 v Plzni.
Rozbor presnosti určovania dávkového ekvivalentu, absorbovanej
dávky, kermy a ďalších charakteristík potrebných v dozimetrii
netrónových polí potvrdil vhodné vlastnosti vyšetrovaného spektrometra.
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Garba, A., Chyaký, J.
HODNOCENÍ RIZIKA VNITŘNÍ KONTAMINACE PŘI LIKVIDACI
RADIOAKTIVNÍCH ODPAD8.
Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu, ZÚHZ UP Příbram.

Likvidace radioaktivních odpadů v ÚJV má průmyslový charakter. Na pracovišti je zpracováváno velké množství zejména
dlouhodobých radionuklidů o relativně nízkých objemových aktivitách. Provozní činnost, na které se podílí malý počet pracovníků, zahrnuje obsluhu, opravy a údržbu zařízení. Vzhledem
k tomu, že kolem jednotlivých zařízení nejsou vytvářeny samostatné izolující systémy, dochází v průběhu provozu k rozptylování kontaminantu do všech aktivních prostor pracoviště.
Z modelového rozboru závažnosti povrchové kontaminace
vyplynulo, že nejvýše možný stupeň vnitřní kontaminace, ke
která může dojít v důsledku činnosti v kontaminovaném prostředí, je závislý zejména na stupni a rozsahu povrchové kontaminace a době příjmu* K ověření skutečného rizika vnitřní kontaminace byly na tomto pracovišti odhadovány příjmy jednotlivých
pracovníků vždy ve 14ti denních intervalech. Příjmy byly zjiSíoyény z hodnot průměrných objemových aktivit mařených v dýchací zóně pracovníka a na referenčních místach v pracovním
prostředí. Kromě toho byl příjem radionuklidů do organizmu
kontrolován celotelovým měřením a měřením aktivity exkretů*
V práci jsou diskutovány výsledky zjištěné jednotlivými
metodami monitorování. Z rozboru je zřejmé, že při likvidaci
radioaktivních odpadů, při zachovávání standardu radiační ochrany, je stupeň vnitřní kontaminace velmi nízký, na hranici citlivosti monitorovacích metod. Hygienicky významná vnitřní kontaminace by musela být s dostatečnou citlivostí indikována stávajícím systémem monitorování.
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H. Uemlicki, K. Kosowicx
METHODOLOGICAL PROBLEMS AND CLINICAL VALUE OF HUMAN
THYREOGLOSULIH RADIOIMMUHOSSAÍ
Department of Endocrinology Poznon, Poland
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V.Grossmann, J.Jcžck.N.Vorienióarov
K. OTÁZKÁM PREKLTNICKÉHO ZKOUŠENÍ NOVÝCH RADIOPARMAK.
ÚEM ČSAV Olešnice-Rzy.
Vedle zkušebního atestu schváleného SUKLem nusí každé
nové rad iofarmakon livt prověřeno na hl-ivní diagnostický
efekt a na eventuální nežádoucí ňřinkv.Tu je třeba znát
pop-rr toxické dávky a dávky diagnost i ckó, který nul být
více než 200.Déle je nutno přj iv. podáni ověřit kompatibilitu s krví, vliv na základní funkce organismu při jednorázovém podáni dávky alespoň lOx vět ší než je předpokládaná
d iagnastická dávka u člověka v přepočtu na kg hmotnosti,
a L Z V . t oxicita po týdenním podávání, při níž se provádí analysa nmči.Krve a M stopnto) o<ti ská snalysf
10ti tkám'.
Akutní tnvicita se jen zřídka dá vyjádřit jako L^cn
a proto se provádí TrwinřCuv tost spolu se zkouškou tolerincc ni technicky dosažitelnou (Lávku.Vliv na jednotlivé
systémové funkce hyl metodicky námi rozpracován pro
centrální nervový system,srdce a cévy a zažívací trakt
vřetně jatorních f'inkcí .VI i v na funkci ledvin se zkoumal
jen prostou analysou moči,při řemž i u kontrolních zvířat
se takřka fysiolojíicky najdou bílkoviny, erytrocyty a leukocyty
v šedi mentu , tnk/e sKi^rodatná je jen acetonuri e ,jtlukos<iri e
:Í (JI l i rubinurie ,00/. však jsou svmptoiuy spojené s poškozen'tn ext rarep.;i] ním.Navrhli a vyzkoušeli jsme jiný indikátor
a to noret vyloučených tubulárnfc'i epitelií za Imin za
standardních podmínek.Za pou/jtí sublimáfcu a aflat.oxinu
jsme prokázali že hladiny Kalia 'ini Natria nejsou směrodftné.z^t ím co exVrece epitelií je výrazn ň zmíněna.
Jde o metodiku technicky nenáročnou ukazující ne zménu funkce
ale zkuteřné poškození.
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V.Orossmann,J.ľtohá^ek, I.Jarkovská.V.Vlřek,J.Viždn:
ZOBRAZOVÁNÍ V.ÍDPHU POMOČÍ JODEM ZNAČENÉHO DEOXYURIDINU.
ľEM ČSAV Olešnice, KČNZ Hradec Králové.
T-deoxyuridin,podobný strukturou thymidinu,je používán buňkou
k synteze DNK.Inkorporují ho tkáně s rychlým rfistero nebo
výmónou jako epithel střevní ap.Za předpokladu,že rychlost
inkorporpce v zhoubných nádorech je větší než v okolních
tkáních .zkoušeli jsme nejdřív ^ I-deoxyuridin pomocí
studia kinetiky j^ko indikátor u hepatomu a Walkerova
k^rcinosřTkomu na pot kanech a výsledky publikovali
v Karlových Varech na nukl. med. sjeSdu.Ukázali jsme
ž.e 7-10x větší radioaktivita na lg tkáně se objevuje teprve
po 72hod. Pro analysu na Angherrově kameře jsme použili
Walkerfiv karcinosarkom u potkani Vistar podkožní transplantovaný.
Pět dní po transplantaci jsme podali iv. 250mikrocurie
tj. 9,25 MBq a snímky jsme pořizovali v 24hod intervalech
pětkrát.Zároveň jsme měřili radioaktivitu v orgánech
a tkáních.V.še bylo provedeno 2x.Ze snímkfi vyplývá,že se
nádor znázornil dosti výrazně po 48hod spolu se slezinou.
Nebyly však výrazné rozdíly mezi naměřenou hladinou
radioaktivity v samotné krvi a v nádoru.Dfikaz o výhodnosti
T-deoxyuridinu vyrobeného Kronrádem v fíjv ňež není
jednoznačný.
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I

J.Grossová, N.Žáčkova:
SROVNÍNÍ VLASTNOSTÍ NĚKTERÝCH AMINOPOLYKARBONOVfCH KYSELIN
ZNAČENÍCH " B T c
Katedra biofyziky a nukleární medicíny LFH DX Praha

Z aainopolykarbonových kyselin, které tvoří obecně velmi pevné komplexy se nejdéle v klinické praxi používá
"Tc značená £DTA a DTPA. Nižší deriváty aminopolykarbonových
kyselin byly prozatím sledovány ojediněle, především k teoretickým studiím valenčníbo stavu
*Tc. Na našem pracovišti
jsme se proto zabývali take možnostmi značení nejjednodušších
členu této řady t.j. kyseliny iminodioctové a nitrilotrioctové. Jako redukčního činidla bylo použito chloiidu cínatého.
Byly vypracovány optimální podmínky značení z hlediska koncentrace reakčních komponent, pH, teploty a doby značeni. JednoduSší postupy přípravy jsou u DTPA a IDA ve srovnání s EOIA
a NTA.
Vlastnosti těchto značených preparátů in vivo byly porovnány
metodou orgánové distribuce u krys. Na středních laboratorních
zvířatech (pes) byla sledována časová závislost pr&bShu aktivity nad zvolenými oblastmi zájmu 8 použitím gama kamery. Jako
srovnávací štandartní látka byl použit
I-hippuran.
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1. Haaík, T. Pípa:
ZARI4DSNIS MA ťho_ *TO tKUPKOTIOrfCH DÍVOK 121J,
Odd*l«nia nukleárnej aedieíny, UEO BratialaTa
Pri liečbe diferencovaných nádoroT itltnej ilaaar aa podáva pacientovi terapeutické dávka 1 3 1 J d» 11,1 OB« Í 3 1 J .
HakoXko rádioaktívny rostok 1 3 1 J aa dodáva od výrobcu balený T panici'llnkaeh o objeme 5 ca 3 a aktivita 1,8$ (ffiq v jadnej penicillnka, ja potrebné terapeutickú dávko pred podaiUĹa
pripraviť a to alebo oddelenia s pOvodnébc mnoiatva alebo
častejšie «ldčeola obaahu viacerých penicílíniek podlá aktivity, ktorá potrebujeme pacientovi podať.
Zariadenie aa skladá s dvoch blavnýeh celkov. Prvá 5aať
alúži na príprava .terapeutickej dávky, druhá 8a*ť na aeranie
aktivity pripravovanej dávky* Ra prípravu /vytlačenie rostoku/ sae pouSili Pb vrchnák s kontajnera B-30y do ktorého
boli epoiydoa upevnené dve ihly apolu s uaelohaotnya noai5oa. Ha inly aú naaadené tenké hadiSky, jednou hadičkou aOieaa vtláčať do penieilínky vsduch alebo vodu a druhou aa
vytláča roa«ok 1 3 1 J . Výtlačná hadižka je vedená sa 10 ea
hrubú Pb ataan, kde ja vyvedená nad aplikačný pohárik. Karacia časť zariadenia aa akladá i QM aondy a s rádioaetra
RUSI 2* Sonda j* umieatnená v aai nad aplikacnya pohárikoa,
kodiaovaná Pb pleehon a meria nám ekamiitú aktivita roztoku
• poháriku. Radiometer je okalibrovaný v rosaahu 0,37 GBq
ai 11,1 OBq pre rostok 1 3 \ j .
Počaa celej prípravy neprídu ruky pracovníka do priameho atyku a rádioaktívnym rostokom, sari&Aenie podatatna sniiuje radiačnú sáťai pracovníkov, sároven aj sniSuje risike
kontaminácia a naosanje kontrola aplikovanej aktivity.
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1
V. Horák, I. Režnák:
ZAŘÍZENÍ PRO VYŠETŘOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH PLICNÍCH FUNKCÍ POMOCÍ 133 Xe.
Klinika nukleární medicíny, FNsP Martin
Ve sdělení je popsána konstrukce zařízení vyrobeného ve
spolupráci KNM FNsP v. Martině a Vývojového oddělení dýchacích
přístrojů koncernového podniku Chirana Stará Tura.
Zařízení pozůstává ze spirometru s nucenou cirkulací
vzduchu, alektronického*digitálního vyhodnooovače spirometrických parametrů, automatického dávkovače kyslíku, specielního vent5.1u pro přepínáni jednotlivých funkčních režimů / I . dýchání v uzavřeném okruhu, 2. wash-out, 3. výplach spirometru
či'stým vzduchem/, odsávacího zařízení kontaminovaného vzduchu
a detektoru specifické aktivity ve spirometru.
Zařízení umožňuje současné vyšetření plic pomocí 133 Xe
/gamakamerou a počítačem/ a vyhodnocení globálních spirometrických i^ajů. Dále svou konstrukcí bez použití zpětných ventilů umožňuje téměř bezodporové dýchání v režimech 1. a 2.
Ve sdělení je dále diskutována radiohygienická stránka
stránka zařízení, a způsob měření úniku 133 Xe ze zařízení.
Konstatuje se, ž« popisované zařízení plně vyhovuje všem
požadavkům a že svými parametry se vyrovná zahraničním typům,
přičemž je konstrukčně mnohem jednodušší a cenově dostupnější.
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Z. Horák, P. Rovný:
RADIONUKLIDOVA' UROFLOWMETRIE A MEREHÍ REZIDUÁLjrf
MOČE ZEVNÍ DETEKCÍ - DESETILETÉ' ZKUŠENOSTI
Oddělení nukleární medicíny, KUlíZ Brno
Klinika dětské chirurgie, KÚITZ Brno

Autoři shrnují své desetileté zkušenosti s radionuklidovou. uroflowmetrií a s měřením reziduálni môče zevní detekcí. Oba vyšetřovací postupy rozpracovali pro rutinní praxi
a ověřili jejich přesnost. Při hodnocení uroflowmetrických
nálezů, doporučují nejvhodnější kritéria a způsoby jejich vyjadřování.
Dokladují na poměrně velkých souborech nemocných své
zkušenosti s diagnostickým přínosem těchto netod u různých
onemocnění dolních mečových cest u nemocných detského i dospělého věku.
Vr,h.ledeni k dostupnosti, dostatečxaé přesnosti a ri«invazivncsti js doporučují jako metody vhodné ke sledování progre-"*s onnTnoonění i k posouzeni výsledků terapie.
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Z« Horák, F. Rovný, E. Jordánová, V. linger:

FOOPBRASNÍ VÍSLBPKY PLASTIK

LEDViiraí

PÁNVIČKY.

U HYDRONEFROS - SROVNA'llŕ RENTGENOVÝCH
NUKLIDOVYCH VYŠETŘENÍ
Oddělení nukleární medicíny, KtÍNZ Brno
Klinika dětské chirurgie, 'KlÍNZ Brno
Rentgenové oddělení FDNsP, KlÍNZ Brno

A RADIO-

Autoři hodnotí 45 pooperačníeh výsledků plastik ledvinné pánvičky u dětí pro hydronefrosu. V bezprostředním poope«
račním průběhu byl výsledek kontrolován náplní nefrostomlckého drénu těsně před extrakcí. Další kontroly byly za 6 a
12 týdnů a za 6 až 12 měsíců intravenosni urografii, radionuklidovou renografií a dynamickou scintigrafií.
Z kontrolních vyšetření vyplývá ve větSině případů rozdíl mezi uspokojivými nálezy rentgenovými a vyšetřeními radionuklidovými. Radiortuklidová vyšetření zachycují většinou
funkční poruchy horních močových cest.
Na základě svých zkušeností se autoři domnívají, že ke
komplexnímu sledování pooperačníeh výsledků je vhodná kombinace obou vyšetřovacích metod.

- 39 -

J. Horký, Č. Haákovec
STUDIUM BADIOSBNZITIVITY NĚKTERÝCH IMUNOLOGICKÝCH JEV8
A JEJICH VYUŽITÍ JAKO BIOLOGICKŽCH INDľíKÄTORÔ RADIAČNÍHO
POŠKOZENÍ
Institut hygieny a epidemiologie Praha
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Alojzia Hrabovcová
MOŽNOSTI ODHADU DAVKOVÝCH VELIČÍN NEUTRÓNOVÉHO ŽIAR3JJIA
Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava
Abstrakt
Odpoved integračného detektora (aktivačného, štiepneho,atď)
je závislá na energetickom spektre neutrónovo
V predloženom referáte sa nevyužívajú odpovede vybranej
sady detektorov na stanovenie neznámeho spektra :*.íE), ale sa
híadajú intervaly spolehlivosti určitého parametra definovanéb
ho vztahom : p(x) = ' w(E) x(E) dE, pričom w(E) je volitelná
funkcia.
B'.W.Rust vypracoval metodu, v ktorej použijúc rôzne aproximácie, rieši tento problém metódami lineárneho programovania*
V práci sú uvedené niektoré výsledky, ktoré sme získali použitím tejto metódy, pričom sme zvolili za funkciu w(E) závislost časticovej dávky z neutrónov resp. dávkového ekvivalentu
a dávky z ganu* žiarenia na energii neutrónov. Výpočty odhadu
týchto parametrov sme stanovili pre niekoíko teoretických spektier neutrónov (

3

Cf, Am-Be zdroj resp. moderované reaktorové

spektrum) ako aj pre experimentálne získané odpovede integračných detektorov a porovnali s hodnotami dávkových veličín stanovenými zo spektra. Ako detektory sa uvažovali stopové detektory so štiepnymi radiátormi : Np, Th, -^U a
v praxi hygieny žiarenia.
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^ U, používané

P.Hradilelc > K.Kopička ,L.Kronrád
ZNAČíUÍ

TYEOXINU A

TRIJOKTIRONINU IZOTOPOVOU

VfeŽNWOU

REAKCÍ

Ústav jaderného výzkumu,Sež

V referátu je popsána metoda přípravy T. a T, značených
radioaktivním jodem- "\j pomocí izotopové výměnné reakce.
Tato metoda sice neumožňuje připravit preparáty o vysoké
specifické aktivitě vhodné' pro RIA metody, pro některé
účely (např.STR) je vsak dosahovaná špecifickí; aktivita
soleni 400 IvBq/mg dostačující. Preparáty zísí:ané touto metodou jsou čistší a stabilnější než preparáty připravované
jinými způsoby za použití jodačních činidel, které nohou
způsobit degradaci preparátu. Referát popisuje vliv jednotlivých reakčních podmínek na výtěžek výměnné reakce.
Za reálných podmínek se výtěžek reakce pohybuje kolem 85fr.
Odstraňování nezreagovaného radioaktivního jodidu je prováděno novou originální metodou. V závěru referťtu jscu
uváděny údaje o stabilitě preparátů.
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J. Srubá, K. Bakos t
ZMENY EJEKČNÍ FRAKCE LEVÉ KOMORY A- SRDEČNÍHO VÍDEJE PO SUSĽIBGUtĽBÍM
PODXNÍ NITROGLYCERÍNU HODNOCENÍ! RADIONUKLIDOVOU VBNlKIKULOGRAPll.
Státní sanatorium, Praha
Příznivý účinek nitroglycerínu na funkci levé komory apoSívá
ve snížení spotřeby kyslíku v myokardu, zvýšení pratoku koron>frními
tepnami a jeho rsdiatribuci ve prospěch subendokardiáiních
vrstev, eventuálně v úpravě aaynergle levé komory. Ukazateli
funkce levé komory jsou ejekční frakce a srdeční výdej.
Účelem práce je určit změny ejekční frakce a srdečního výdeje
po sublinguálním podání jedné tablety nitroglycerínu ( 0,5 mg )
a určit časové vztahy těchto hemody.iamických změn.
Metoda užitá v této studii - radionuklidová ventrikulografie
je obzvláště vhodná pro hodnocení funkce levé komory, protože je
neinvazivní, hodnotí najednou několik hemodynamických veličin
a umožňuje provádět opakovaná kvantitativní měření v relativně
dlouhém časovém období. Metoda nedovoluje určování absolutních
hodnot objemil na konci systoly a diastoly, protože objem krve,
absorpce záření a stavba těla jsou různé u každého vyšetřovaného.
Tyto faktory jsou však během vyšetření stálé u každého vyšetřovaného a dovolují hodnocení relativních změn.
U sledovaného souboru nemocných se po aplikaci jedné tablety
nitroglycerínu významně zvyšují hodnoty ejekční frakce a srdečního
výdaje. Toto zvýšení neovlivňuje dlouhodobá léčba nitrity.

K.Hruška,M.Fránek,P.Kaláb,L.flodák.ď.Hampl.J.Bursa:
VYUŽITÍ RADIOIUUNOANALťZY VB V E T E R I N X R N Í DIAGNOSTICE
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
Radioimunoanalýza má dobré předpoklady pro zpracováni
velkých seril vzorků při sledováni pohlavního cyklu podle
koncentrace progeateronu v krvi nebo v m^-je, při hodnoceni funkce žláz s vnitřní sekrec/

>ri průkazu specifických

protilátek proti některým virovým onemocněním, při sledováni metabolismu i při průkazu některých toxinů. Vysoká produktivita práce specialisovaných laboratoři je podmíněna
účelnou organizaci přísunu i zpracování vzorků, využitím
výkonných dávkovacích a ředících zařízeni, vícedetektorového měřícího zařízení s výstupem výsledků na děrnou pásku a
výpočetní a organizační techniky. Při práci se zkumavkami
dáváme přednost jejich kontinuálnímu transportu před použitím kazet. Nepřímá imunoradiometrie, používaná k průkazu
protilátek, se nejlépe provádí v mikrozkumavkéch, umístěných
ve stojánku velikosti serologických mikrotitračnlch destiček.
Osvědčilo se vyhodnocování výsledků počítačem se vstupem naměřených hodnot z děrné pásky. Programy umožňuji výpis výsledků do žádanek o vyšetření a jejich archivaci v paměti počítače k průběžnému hodnocení a ke grafickému opracování výeledků opakovaných vySetření. Počítač usnadňuje systematickou
kontrolu prováděných analýz, což je předpokladem správnosti
výsledků. Při zpracovávání velkých sérií vzorků je značným
problémem malá stabilita některých protilátek, používaných
ve velkém zředění.
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J. Hupka, Š*. Hupka, P. Gavorík
SVALOVÁ CLEABENCE AKO KHITBBIUM POSÚDENIA ÚČINNOSTI,
FYSIKÁLNEJ LIEČBI
Bratislava
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V, Hnšák, J* Srban, M. Wiederniann, K.Kleinbauer, V, Ullmann«..
MĚSENÍ A HODNOCENÍ ZXKLADIÍÍCH DETEKČNÍCH PARAIEBIRQ ANGEROVY
KAIÚERY POMOCÍ SYSTŽMJ GAS3HA-11 S POČÍTAČEM P D P - 1 1 / 3 4 .

Klinika nukleární mediciny PNt01omoucf0ddělení nukleární
medicíny, KÚlíZ, Ostrava -Poruba*
Scintilační kanera s vyhodnocovacím zařízením (počítačem )
představuje složitý detekční systém vyžadující pravidelnou kontrolu a hodnocení základních parametrů: polohové rozlišovací
schopnosti, homogenity zorného pole, linearity, mrtvé doby, citlivosti aj-« Vyhovující detekční parametry scintilační kamery
jsou základním předpokladem pro získání spolehlivých diagnostických informací v nukleární medicíně. Pro kontrolu některých
detekčních .parametrů byly na KTJ1I v Olomouci vyrobeny vhodné fantomy ( originální i obdobné komerční, jež jsou dostupné jen v
zahraničí). Vyhodnocení homogenity zorného pole se provádí pomocí programu na počítači PDP-11/34;což dovoluje posoudit, mimo jiné, snadno a kvantitativně vliv malých odchylek od správného nastavení přístroje ( např, nastavení okénka analyzátoru na
fctopík) na homogenitu pole a rovněž i změny tohoto parametru
s časem. Problémem hodnocení homogenity a dalších parametrů kamery je značná nejednotnost definic a měřících postupů zveřejněných v literatuře.
Je diskutována otázka frekvence kontroly parametrů. Na
shromážděných údajích je rovněž demonstrováno rychlé zdokonalování Angerovy kamery od doby, kdy se začala vyrábět.
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c
iíf;

J. Husáková, J. Havlík, K. Kleinbauer
MOŽNOSTI CHYB PŘI NASTAVENÍ SCINTILAČNÍ KAMERY A JEJICH
VLIV MA VYäETÍlElll.
Klinika nukleární medicíny FN,Olomouc
V referáte se upozorňuje na některé chyby při nastavení
scintilační kamery při vyšetřeních, k nimž v praxi může snadno dojít, "ejména se jedná o nesymetrické nastavení okénka
analyzátoru na fotopík radionuklidu použitého pro vyšetřeníi při malých odchylkách od symetrické polohy může dojít k narušení záznamu v důsledku nehomogenity zorného pole* Vyšetrení
jsou nepříznivě ovlivněna i voľbou

nevhodného kolimátoru,

nesprávnou vzdáleností čela kolimátoru od povrchu těla pacienta,
volbou nevhodného jasu záblesku aj. Uvedené vlivy jsou demonstrovány na záznamech fantomů a na klinických vyšetřeních*
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V. Chaelař, I. Vodítka:
ROZDÍLY V XNKORPORACI

3

H-THrnxoiNu A OBSAHU ONK v BUNKACH

KOSTNÍ oftSNĚ U KRYS PO CELOTÉLOVÉM A PARCIÁLNÍ* OZAftElii
Rad1ob1oLog1cké oddelení LF UK Hradec Králové
V práci byla sledována Inkorporace 3 H-thya1d1nu / 3 H-Td8/
do buněk kostní dřeně in vitro v závislosti na fiase p M standardní dávce 4 6y u krys po celotělovéa ozářeni / C o / a u
krys, kde byla ozářena jen.jedna zadní končetin* /rtg/« U krys
parciálně ozářených byla také sledována Inkorporace H-TdR do
buněk kostní dřeně feauru u končetiny chráněné. Zatiiico ain1aua inkorporace u krys celotělově ozářených bylo nalezeno
v období 6 h po ozářeni, u krys parciálně ozářených bylo ainiaua nalezeno dříve a poklek nebyl tak výrazný; Nejn1ii1 počet
buněk a 1 obsah ONK v kostní dřeni byl nalezen u obou skupin
zvířat 4. dne po ozářeni. U krys celotělovS ozářených bylo nalezeno 4. dne po ozářeni převýšeni Inkorporace proti kontroláa, u krys parciálně ozářených toto převýSeni nebylo pozorováno. Teprve 6. den po ozářeni se inkorporace H-TdR u obou
skupin zvířat blíži hodnotáa nalezcnýa u kontrol. U chráněné
končetiny jsae nalezli proti kontroláa statisticky ncvýznaaný
pokles inkorporace v období 1 - 4 h po ozářeni/ naopak 24 h
po ozářeni byla Inkorporace o 30% vySil. V dálil Sásti práce
byla sledována závislost poklesu Inkorporace 3 H-TdR do buněk
kostní dřeně na dávce zářeni v období 4 h po ozářeni u kryř
parciálně ozářených a hodnoty byly srovnány s hodnotaai nalezenýai po celotělovéa ozářeni.
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Z. Chodounský, V.Krajské, U.Jirásek, R.Bembenek
Srovnání mozkové scintigrafie s počítačovou tomografií
při sledování nemocných s nádorovým onemocněním CNS
Radiologická klinika LFH UK Praha
Neurologická klinika LFH UK Praha
Katedra biofyziky a nukleární mediciny LFH UK Praha
Počítačová tomografie je v současné době nejpřesnější metodou
ke stanovení diagnózy nádorů CNS. S výhodou je též využívána
při sekvenčním sledováním nádorů CNS po provedené léčbě i ílyí
se zde setkává neuroradiolog s četnými úskalími / artefakty
způsobenými cizími kontrastními tělesy - svorky, ventily, katetry, změny mozkové tkáně po provedeném léčení apod./.
Sekvenční scintigrafické sledování léčených nádorů CNS podává
informace ve vysokém procentu rovnocenné nálezům počítačové
tomografie a je vhodným doplňkem této nové metody.
Snadná dostupnost mozkové scintigrafie, její nenáročnost pro
nemocného, vysoká výtěžnost ji ponechává jako jednu z hlavních
metodik při dlouhodobém sledování výsledků léčJay nádorů CNS.
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J. Chyšky, Z. Hälgye, A. Garba
ÚLOHA HYGIENICKÉ" SLUŽBY Pňl MONITOROVÁNÍ PR^COVIŠÍ
A PRAC0VNÍK8 VÝZKUMNÍHO 'JADERNÉHO CENTRA
ZÓbZ UP UHP UP pobořka Řež u Prahy

i

*eferát odvolán

W. Jafcubowakl, W. Grabaa, T. Peltymowiski
C0MPARÄTIV3 STUDIES OP SCINTlGRAPÍTf, ULIRASOHOGRAFIfX
AÄD COMPUTER TOMOGRAPHY OF ADRERAL GLANDS
Department of Nuclear Hadicím*, Ifedlcal School Waresava
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E. Janovská, H* Vízdalovát
ÚČINNOST BAKTERIÍLNÍCH REPARAČNÍCH STSTÉMB PŘI POŠKOZENÍCH FIGA,
VYVOLÁNÍCH UV ZÍŘENÍM S H0BKOU DÉLKOU VLNY.
Biofysikélní ústav ČSAV, Brno.
Různými autory bylo zjištěno, že stejně jako při ozařování
krátkovlnným UV světlen (254 nm), dochází i při UV záření s delšími vlnovými délkami (300-400 nm) v bakteriálních buňkách do
jisté míry k indukci pyrimidinových dimerů a ke zlomům jednoho
vlákna DNK.
Chtěli jsme stanovit, zda jsou tyto typy poškozeni DNK zodpovědný
také za inaktivaci bakterii a fágů dlouhovlnným UV a proto za použití fága jako modelu inaktivace a bakterií jako modelu buněčné
reaktivace .jsme sledovali, do jaké míry je možno poškozeni, vyvolaná UV zářením se střední a dlouhou délkou vlny reparovat pomocí
phr, exc a rec systémů Eo coli B, reparujícícii poškození, vyvolaná krátkovlnným UV zářením.
Relativně malý sektor fotoreaktivace, specifické pro dimery, ukazuje, že hostitelem zprostředkované reparační systémy působí méně
účinně proti poškozením, indukovaným ve fagovi 365 nm zářením, než
proti poškozením, vyvolaným ozářením 254 nm UV.
Temnotní reparace dlouhovlnným UV indukovaných dimerů nebyla u bakterií přímo pozorována a také temnotní reaktivace fága T7 na kmenech her* byla pro dlouhovlnné UV nejnižší. Poněvadž dlouhovlnným
UV ozářené fágy se repárují hůře než bakterie, je možno předpokládat, že v DNK bakterií po ozáření dlouhovlnným UV vzniká menší
množství nereparovatelných poškozeni než v DNK fágů a že zářením
365 nm mohou být indukována dosud nedefinované poškození DNK
(a nikoliv zlomy jednoho vlákna), která mohou být odpovědná za
sníženou schopnost hostitelem zprostředkované reparace fotoproduktů, indukovaných dlouhovlnným UV v DNK fága.
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V. Juróäkovó, V. Dréšil, L. Tkadleček:
STANOVENÍ RADIOSENZITIVITY NÁDOROVÝCH BUNĚK METODOU JATERNÍCH
KOLONIÍ.
Biofyzikálni Ustav ČSAV, Brno
Ionizující záření v závislosti na dávce vede ke ztrátě
schopnosti neomezené proliferace nádorových buněk. Nejspolehlivějším předpokladem pro kvantitativní hodnocení účinku

zá-

ření je přímé počítání přežívajících buněk.
Jako kriterium růstu nádorových buněk je používáno hodnocení pomocí kolonií v tkáňových kulturách in vitro, ve slezinách in vivo, přímé počítání buněk po vypláchnutí z břišní
dutiny, nepřímé hodnocení výpočtem ze střední doby

života

hostitelů a další.
V našich pokusech jsme pro stanovení radiosenzitivity
LS/BL leukemických buněk použili metodu jaterních kolonií,
která poskytuje přímo hodnoty pro konstrukci křivky přežití
a umožňuje kromě toho snadnou izolaci jednotlivých buněčných
klonů.
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I. Kalina, A. Ondruěšeková, P. Brezáni
FREKVENCIA
ŽIARENIA

NONDISOUNKCIÍ CHROMOZÓMOV
U

PO

MALÝCH

DÁVKACH

MYŠÍ

Katedra všeobecnej biológie PF UPDS Košice

Cielom experimentu bolo zistiť genetické riziko malých
dávok žiarenia, ktorými môžu byť ožiarení ludia pri diagnostických, resp. terapeutických postupoch. Za týmto účelom sme
použili test pre hodnotenie frekvencie nondisjunkcii chromozómov v pohlavných bunkách samic a hodnotených v tkanivách
plodov. V experimentoch sme použili pohlavne dospelé myši
kmeňa ICR. Samice boli ožiarené jednorazovo dávkami 50, 250
a 500 mGy a 5 dní po ožiarení pripúšťané k neožiareným samčom. Chromozómovú analýzu embryi sme robili 10 dni po oplodnení. Naše výsledky ukázali, že už malé dávky žiarenia vyvolávajú poruchy distribúcie chromozómov v ožiarených oocytoch myši.
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V.' Kamarád
HISTOCHEUICKÉi STUDIE ZMĚM V R/iDIOSENZITIVNÍCH U Í Í N Í C H
KRYSY PO LOKÍLNÍM OZÁSSMÍ HLAVY
Katedra histologie LF UP Olomouc

Z. Karpfel
MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÁ RADIOHXOLOGZE
Biofyzikálni ústav řSAV, Brno
Nejdůležitější poznatky na molekulárni úrovni se týkají poruch vyvolaných zářením v DNA, a to hlavně zlomů a radiační chemických změn bázi. Jednoduché a dvojité zlomy DNA in vivo vznikají v nejrůznějších buňkách zhruba se stejnou pravděpodobnosti,
bez vstanu k jejich radioaenzitivitě. Podobně je tomu e poškozením bíaí (hl. thyminu), j«rž jsou poškozovány danou dávkou $x až
3x častěji ve srovnáni s indukci zlomů.
Technika detekce zlomů a poškozeni bázi přinesla i možnost
sledovat reparaci těchto změn po ozářotal. Jednoduché zlomy DNA
jsou po ozářeni poměrně rychle znovu spojeny, jsou reparovány i
zlomy dvojitét Zdá se,-že i produkty radiolýzy bázi jsou z DNA
v buňce odstraňovány. Doposud sledované procesy rapara.ce DNA nemají vždy jednoznačný vztah k celkové radiosunzitivitě buňky.
Jde zřejmě o mechanizmy, které opravuji nepřesnosti, vznikající
při nitrobuněčném přenosu informací. Tyto nepřesnosti vznikají
nezbytně z fyzikálních důvodů, vzhledem k malé vazebné energii
molekul, jež se předáváni informaci účastni.
Na úrovni buněčné je v podstatě ukončeno "popisné období
radiobiologie". Přes pokroky, kterých bylo dosaženo na úrovni
molekulární, viak zatím chyb! detailní znalosti procesů, které
vedou od primárního poškození k viditelnému efektu. Není např.
vyřešen vztah poruch DNA k poSkozenim chromozomů, souvislost
mezi poškozením DNA, rozpadem chromátlnového komplexu a interfázovou smrti buněk. Chybí také údaje o tom, který z reparačnlch procesů souvisí s t. zv. nápravou subletálaiho poškozeni
buňky. Studium reparaonioh procesů na buněčné úrovni je velni
aktuálni, neboř jejich ovlivněním lze měnit i celkový účinek zářeni při Jeho praktických aplikacích v medicíně i v jiných oborech.
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J. Ka salický.V.Stýs:
VLIV NĚKTERÝCH FAKTOR^ MA DETEKCI LOKÄLKl"lSCHEMIE
MYOKARDU POMOCÍ* RADIONUKLIpft.
Na základě pokusu na psech a krysách s ložiskovou ischemii
myokardu dospěli autori k těmto závěrům:
l)při akutní ložiskové ischemii myokardu vzniká v okolním neísche—
mickétn myokardu hyperemie:při použití radionuklidů—analogů

draslí-

ku je ischemické místo obklopeno nebo zavzalo do tkáně s e zvýšenou koncentrací radionuklidů.
2 )po krátkodobé ischemii vzniká reaktivní hyperemie,úměrná

předcho-

zí ischemizaci
3 )radioi->uklidy analogů draslíku mají různou afinitu k myokardu
4 )radioaktivní inertní plyny s e po intrakoronární injekci

dostávají

do ischemických oblastí omezeně,takže hodnoty průtoku,vypočtené
z jejich vyplavováníjodpovídají průtoku v neischemickém myokardu
5)největší koncentrační rozdíl anelogů draslíku (86—Rb) mezi i s c h e mickým a neischemickým myokardem je za 1O minut po intravenosní
aplikaci.Dipyridamol.isoprenalin a indometacin nemají na tento koncentrační poměr při ischemii,trvající

dvě hodiny.podstatný vliv.Snížené

vychytávání v čerstvé ischemii je způsobeno pouze sníženou perfu—
sí,a nikoliv změnami tkáKové Na + ,K + -ATPasy.
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J. Kaušitz, Š. Hupka, T. Tesarek, Á. Qoäél, A. Pelikán
VÝZNAM URČOVANIA KAHCINOEMBRYOHÁLMEHO ANTIGÉNU U KARCIHÓlflJ
PRSKÍKA
Subkatedra nukleárnej medicíny Bratislava
Autori pomocou komerčných rédioimunoalalytických
súprav z firmy CEA-IEE.-SOaiH vyšetrovali sérové hladiny
karcinoesibryonélneho antigénu /CEA/ u celkového počtu 336
pacientiek s karcinómom prsníka. Za zvýšené považovali
hladiny CEA presahujúce hodnotu 10 ng/ml. Sledovaný súbor
tvorilo jednak 188 pacientiek z chirurgického oddelenia
ÚKO v Bratislave, u ktorých sa vyšetrili hladiny CEA pred
chirurgickým zákrokom a po ňom. Predoperačné sme zvýšenú
produkciu CEA zistili u 29% pacientiek, pričom CEA produkcia
bola v priamej súvislosti s klinickým štádiom ochorenia,
ale prakticky nezávisela od histologického typu nádoru*
Druhú čast sledovaného súboru tvorilo 148 pacientiek
s pokročilými štádiami ochorenia liečenými na rádio- a chemoterapeutickom oddelení ÚKO v Bratislave. Zvýšenú produkciu
CEA sme zistili u 58% pacientiek, pričom s pokročilosťou
ochorenia stúpalo percenta výskytu ako aj výška produkovaných hladín. Príčina chýbania produkcie CEA u časti
pacientiek s generalizovaným ochorenie zatiaí nie je objasnená. Produkciu vysokých hladín CEA u pacientiek s pokričilejäím ochorením sa autori snažili využívat na systematické
monitorovanie efektívnosti liečby.

J.Kautaká,J.Miäustové,B.Ho.še!'
OCHRANNÁ ÚČINNOST SMĚSI MEXAMINU S CYSTAMIIJEM
V0Cl PRAKCIONOVANÉMU OZÁŘENÍ
Biofyzikálni ústav ČSAV,Brno

Byla sledována ochranná účinnost mexaminu (25mg/vg),
cystaminu (120 rogAg) a jejich směsi (15 mg/kg + 90 mgAg)
vrtči fra^cionovanému ozařování.Pokus byl proveden na myších 'mene C 57 Bl,ve stáří 9-12 týdnů.Zvířata byla ozařována 3x ve 3<3ennlch a 6ti denních intervalech a byla Vypočtena hodnota LD 50/30.Vysled1 y ukázaly,že ŕra'cionace
dávky zvyšuje hodnotu LD 50/30 z 5,94 Gy u zvířat ozářených jednorázově, na L2,0 Gy u myäí ozářených ve 3denních
intervalech a 12,9 Gy při ozáření v 6ti denních intervalech. Samo statné podání radioproteHivníeh láte1' zvyšuje
hodnotu LD 50/30 o dalších 3,5-4,5 Gy,v případě radioprotektivní směsi o 7,6 Gy.ÓčineV radioprote^torťi byl stejný
při 3 i 6ti denních intervalech ozáření.V práci byl sledován také vliv opakovaného podání radioprotektivních látek
na průběh spotřeby 0~ a tělesné teploty*
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KADIORECEPTOROVÄ ANALÝZA
Kimlová Irena, Hampl Richard
Katedra biofyziky a nukleární mediciny LPH KU, Praha
Výzkumný ústav endokrinologický, Praha
Je znémo, že steroidnl hormon estradiol se účastní
proteosyntézy v bunkách a to jak intaktnlch, tak nádorově
změněných. Jeho funkce je však podmíněna přítomností proteinových molekul zvaných receptory, které mají na svém povrchu
k němu odpovídající specifické vazebné místo. Tyto receptory
mají též důležitou roli při hormonální terapii některých nádorů, kdy na jejich specifická vazebná místa se váží podávaná léčiva jakými jsou na př„ syntetické steroidy. Vazba s jiným než přirozeným hormonem brání zahájení procesu proteosyntézy již na úrovni transkripce, která v nádorových bunkách
vede k nekontrolovatelnému růstu nádorů.
Z experimentálních prací je známo, že koncentrace
přítomných receptoru dosti dobře koreluje a úspěšností hormonální terapie. Zájem o určování estradiolových receptoru v
nádorové tkáni mléčné žlázy je dán tím, že v ČSSR je výskyt
tohoto druhu maligního zvratu poměrně častý a je nacházen u
16,1% všech diagnostikovaných maligních nádorů.
Stanovení receptoru je založeno na vysycení vazebných míst receptoru značeným estradiolem. Specificky vázaný
značený estradiol musí být z vazby kvantitativně yytěsnitelný nadbytkem neznačeného hormonu. Z toho vyplývá i experimentální uspořádání analýzy. Nezreagované steroidy se odstraňuji sorpcí na směs aktivního uhlí s dextranem. Uvedený postup má řadu modifikací. Při vlastní práci jsme se drželi
postupu popsaného Mc Guirem, ve kterém se přeď kompeticí z
homogenátu nádorové tkáně odstraňují endogení steroidy tak,
aby neblokovaly receptorová místa. Vlastní metodika má však
mnohé úskalí, v neposlední řadě stojí i volba postupu výpořtu.
Při hodnocení vlastních výsledků jsme nelezené
hodnoty rozdělili do 3 skupin:
1/ nízká hladina estrogeních receptoru, méně než b "featomolů v 1 mg proteinu
<:/ přechodné pásmo, 5-10 femtoir.olů v 1 mg proteinu
3/ pozitivní hladina estrogeních receptoru, více než 10
•femtomolů v 1 mg proteinu.
Z týchž experimentálních dat jsme vyjádřili hladinu estradiolových receptoru z měrné aktivity použitého
estradiolu a dále použitím dvoubodové Seetchardovy křivky.
Při zavádění metody jsme hledali optimální shodu v nárocích
na co nejpřesnější provedení analýzy s kapacitními možnostmi laboratoře, v rozsahu jakém pracujeme vyšetříme zhruba
100 vzorků nádorové tkáně prsní žlázy za rok, ovžření účinku podávané hormonální terapie však budeme moci odpovědně
hodnotit až za delší časové období.
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K. Kleinbauer, J* Erban
VLIV RÔZUÍCH ZPUSOBÔ ZOBRAZEHl DAT PŘI VYŠETŘENÍCH MA SCINTIKAIÚESE.

Klinika nukleárni medicíny Pli,Olomouc,
Ha většině pracovišť nukleární medicíny je Angerova kamera
základním vyšetřovacím zařízením. Je-li kamera vybavena navíc
dalšími vyhodnocovacími přístroji -Uiďodot, mnohokanálový analyzátor, počitač -poskytuje široké možnosti zpracování a zobrazení informací o distribuci aktivity v těle.
11a naší kameře typu LPOV firmy Siemens vybavené počítačem
PD.P-11/34 a Microdotem jsme porovnávali různé metody zobrazení
na základním pultu kamery ( polaroidní snímky ) a na Líicrodotu
s obrazy zpracovanými na počítači. Je diskutován přínos počitače při statické scintigrafii.
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I.Kleisner, V.Vrána, J.Vacek:
VYUŽITÍ REDOX POLYMEHÔ k PŘÍPRAVĚ SLOUČENIN ZNAČĽNÍCH

99m

Tc

Katedra biofyziky a nukleární medicíny LFH UK Praha

Problematika redukce m Tc na nižší valenční stav
je obecně známá a v řadě případů způsobuje značné potíže při
vypracováni postupu značeni různých sloučenin a jadiofarmak.
Na našem pracovišti jsme se zabývali metodikou redukce * m Tc
v heterogenní soustavě, která probíhá na rozhraní kapalné a
pevné fáze. Tato metodika umožňuje redukci roztoků m Tc za
statických či dynamických podmínek, aniž by výsledný roztok
byl znečištěn dalšími součástmi, jak je známo při běžně prováděných oxidačně-redukčních reakcích. Pevnou fázi představují komerčně dostupné měniče na bázi styren-DVB kopolymerů,
jakož i vlastní deriváty gelovýcb systémů polysacharidového
typu.
V práci jsou hodnoceny redox potenciály použitých iontových
redox párů, vztahy základních skeletů a funkčních skupin pevné fáze na účinnost značení a radiochemiekou čistotu značených látek. Rovněž je uveden vícesložkový model reakční kine t iky pro značení štandartní látky (kyselina asparágová) a
vymezen rozsah účinnosti metodiky.
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J- Knajfl, V. Vondráček, J. Petraček, D. Sokol, J. Severe
OVLIVNĚNÍ RESORPCB RADIOSTRONCIA U KRYS SUBMIKRONOVÉ
MLETÝM IONEXEM
Vojenský lékařský výzkumný a doškolovacl ústav JEP
"radee králové
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H.KoSmerževská, M.Plocková, J.Zelenková, M.Vohnoutová,
J.Sedmihorská:
DISPESZARIZACE HODGKIHSKÍCH LYMFOlíB NA ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY
Ústav biofyziky a nukleární medicíny PVL UK a Oddělení
nukleární medicíny P H I B P Praha
V onkologické diagnostice se významnou měrou uplatňují
metody nukleární medicíny*
Ha pracovišti ÚBNM FVL UK a OHM PN I s P byl vypracován
v ranci diagnostického a léčebného protokolu program sledování radioizotopových vyšetření u nemocných s m.Hodgkin upřesňujících rozhodnutí o klinické* stadiu u aelécených a relapsu
u pokročilých forem onemocnění.
Význam těchto vyšetření a jejich postupný sled je zdůvodněn v přednesené práci.
Studie je součástí činnosti 2 úkolůi
jednoho resortního v HFE 25 Onkológie jako HÓ 25-10-01 a jednoho ve státním plánu P 17-561-507-03/11.

- 64 -

Ing.Otto Kodl
záření_
Institut hygieny a epidemiologie,
Šrobárova 48, Praha 10 - Vinohrady
Počátky kontrolní činnosti a prosazování zásad radiační
ochrany na rentgenových pracovištích spadají do období 1948 až
1956, kdy prováděl dohlížející činnost Státní radiologický
ústav v těsné spolupráci s organy ROH a Poradní a iniciativní
komise KZd pro rentgenová pracoviště. Zásadní obrat nastal
v r.1956, kdy se této činnosti ujala hygienická služba. Významného úspěchu bylo dosaženo v letech šedesátých vybudováním
oboru hygieny záření, zřízením radiačních oddělení KHS a odborných a výzkumných pracoviší hygieny záření. V letech sedmdesátých pak ustanovením subkatedry hygieny záření při LKF.
Pracovníci oboru vyvíjejí odbornou činnost zahrnující
jednak hygienický dosor na radiodiagnostických pracovištích
a posuzování zdrojů rentgenového záření a jednak řešení úkolů zaměřených ke snížení expo-cice personálu a pacientů při
radiodiagnostice zahrnující práci výzkumnou i osvětovou*
Díky této činnosti s důsledným uplatňováním zásad radiační ochrany zakotvených v našich legislativních předpisech, je ochrana pracovníků na radiodiagnostických pracovištích na velmi dobré úrovni. Taktéž dodržování pravidel ochrany
pacientů při. radiodiagnostických vyšetřeních se soustavně
zlepšuje*
Do budoucna se jeví jako nezbytná opatření vedoucí ke snížení expozice daxar zvyšování techn.úrovně radiodiagnostických pracovišt.
Především ale je nutné a účelné dbát na soustavné zvyšování kvalifikace pracovníků a jejich uvědomělý přístup k
radiační ochraně při provádění diagnostického výkonu*
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Hodnoty efektivního dávkového ekvivalentu a dávky ve vybraných
orgánech pro některá skiagrafioká vyšetření v ČSKKodl,0. - Kunz,B. - Šnobr,J. - Bučina,!. - Kliment,V. - Mikušová,M.
Institut hygieny a epidemiologie, Praha
Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů,Praha
Jako veličinu, která charakterizuje zátěž pacientů zářením při
rentgenovém vyšetření, jsme zvolili efektivní dávkový ekvivalent.
Zjišíovali jsme jednak efektivní dávkový ekvivalent počítaný pomocí váhových koeficientů uvedených v doporučení ICRP č.16, jednak
modifikovaný efektivní dávkový ekvivalent, který je vhodnější pro
hodnocení zátěže populace.
V příspěvku jsou uvedený hodnoty obou dávkových ekvivalentů
pro 9 skiagrafických vyšetření. Dále jsou uvedeny kolektivní dávky,
z nich plynoucí zdravotní újma a průměrný rfektivní dávkový ekvivalent na obyvatele.
Je analyzován rozptyl efektivních dávkových ekvivalentů pro
jednotlivé typy vyšetření a ukázány rozdíly v parametrech rtg vyšetření <
Jsou srovnány hodnoty dopadové expozice a gonádových dávek s výsledky zjištěným v r.19^2.
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V.Xofránek, H.Kopřivová, J.Jandejsek, D.Bubeníkova, M.Jczífko:
ZMĚNY AKTIVACE LYMPOCYTÍJ A ÍÍOMONUKLEAROVÉHO FAGOCYTÁftiiÍHO SYS259
TÉMU U MYŠÍ PC PODÁNÍ
P U A TKANSPLANTACI SYKCÍEIJNÍHO PIBROSAKKOMU
Institut hygieny a epidemiologie, Praha,
Ústav biofyziky a nukleární mediciny FVL UK, Praha
Morfologie nukleolů periferních lymfocytů a fagoeytární
aktivita mononukleárů periferní krve a tkáňového MPS systému
byla sledována u myší s přirozenou a aktivně navozenou protinádorovou imunitou.
Inbrednim myším C57B1/1O byly transplantovány dvě hladiny
syngenních fibrosarkomových buněk /5.1O^ a 5.10 /, indukující
u kontrol přibližně 50 a 100$ nádorů. Již za 1 týden po s.e.
implantaci 5.10* nádorových buněk, kdy tumory nebyly ještě
hmatné, poklesl statisticky významně počet aktivních lymfocytů
s kompa*.iními nukleoly stejně jako počet lymfocytů s nukleoly
prsténčitými, schopnými reaktivace. Za 4 týdny po transplantaci, kdy se již nádory manifestovaly, došlo k dalšímu významnému snížení těchto typů lymfocytů.
U myší po podání ^39p u v dávce 5»1 kBq/myš byl pozorován
významný pokles obou těchto typů lymfocytů oproti kontrolám,
který se zdvojnásobil po přidání nádorových buněk. Ve 4. týdnu
došlo k úplnému vymizení aktivních lymfocytů.
U specificky imunizovaných zvířat bylo zjištěno vysoce
významné avýšení aktivních forem lymfocytů, které se opět snížilo po prolomení protinádorové bariéry vlivem podaného J 3 P u
a to v předstihu před objevením se nádorů.
Hepříznivý vliv ' Pu se podobně projevil i při vyšetřování fagocytární aktivity a clearence koloidního uhlíku významným
poklesem hodnot obou indikátorů oproti kontrolám.
Prokázali jsme, že změny aktivace lymfocytů i MPS jsou
citlivým prognostickým ukazatelem protinádorové imunity a jejího ovlivnění ionizujícím zářením.
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V.Kofránek, H.Kopřivová, J.Jandejsek, V.Klener:
ADOPTIVNÍ PŘENOS BUNĚČNÉ PKOTINÁDOROVÉ IMUNITY U MYŠÍ
A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘUUÍ
Institut hygieny a epidemiologie, Praha,
Ústav biofyziky a nukleární mediciny PVL UK, Praha

K detailnější analýze celulární složky protinádorové
imunity u inbredního kmene myší G57B1/1O bylo použito adoptivního transferu syngenních slezinných buněk jednak z neimunizovaných myší a jednak z myší 3x aktivně iaiunlzo váných
ozářenými nádorovými buňkami dávkou 22 Gy.
Syngenňí buňky tkáňově kultivovaného fibrosarkomu byly
podávány s.c. bučí spolu se slezinnými buňkami nebo 4. den
vždy v poměru 1 : 100. Transfer syngenních slezinných buněk
od imunizovaných zvířat se projevil téměř 100$ ochranným
protinádorovým účinkem v obou intervalech.
Podání syngenních slezinných buněk od neimunizovaných
myší nebylo, jak by se dalo očekávat, bez protinádorového
efektu, ale projevilo se určitým ochranným účinkem na vznik
nádorů. Výraznějšího efektu bylo dosaženo zejména po podání
neimunních slezinných buněk od ozářených syngenních dárců
dávkou 2,5 Gy nebo i přímo ozářenými slezinnými buňkami toutéž dávkou. 4. den po transplantaci nádorových buněk. Slezinné buňky od mySí s inkorporovaným '°Pu tento ochranný účinek však neprojevily, což naznačuje poškození přirozené imunokompetenoe těchto lymfooytA.
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ó .i:ollár,L.Cndriš
SIGK/LKE HLADINY VVIÁ *"LíiANK VNÚTORi\r J ílCl.ľA'.-.ll.k'ZlZ Í
CiiLtTiLCVihC DfiTiKTOhl
Cdbor hygieny ž i a r l i a , K:iá B r a t i s l a v a
Závodné zdravotnícke

stredisko,aBC

ťasiuvsíj

Bohunics

V subcre diognastii'Výer Sicto^i pre určcvf-^iie v.iutornuj kor.»ti~.5nácie predstavuje neranic- "jfctivity "ÍJI vivo" jooinu p: i-inu,rel 'tívne rýchlu a a . tec tabelisTX iiiVorporov Jiitfco rtidi onukli'cu nez'.'vislv.
rnetódu. i-c;; ocuu c. io'.elov'ho ;:or ir.i--i Ľ.Ľ'T.O ui'ľovpt rádior.uk! ii»;- cic ponovmú v luLSiccn. CI-J ir.i^-iSjktcré e:rátuju ''cstatoins prenikavé M a renie, aby pc prechode Jecriotlivými tkáňaii eäte mohlo interagovaí
s citlivým objemoiL detektoru.Tuto poži<3fiavku apiňuje vníšina gair.a
rádionuklidov.
Celotelové mej-ania v ráxoi preventívricho dozoru spravidla vedu ku komparácii s príslušnými signálnymi úrovňami pre jednotlivé
rádionuklidy.Tieto úrovne,ktorých vzíah k citlivosti merania je zrejmý,sú volené tak,aby zar-učovnli,že pri ich 2;eprevýšeni nedfljde ani
ku akumulácii takej dávky v partikulárnom orgáne,resp.v celoir tele,
ktorá by viedla k prevýšeniu vhodne zvolenej frakcie NPĽ.V tejto súvislosti kiúčovu úlohu má vymedzenie pojmu "signifikantněj" aktivity /depo v príslušnom orgáne,resp.v celom tele/.
V referáte su diskutované okrajové podmienky prístupy používané pri určovaní "signifikantnej"aktávity /signálnej úrovne/.Z legislatívneho hladiska možno doporučil určovanie signifikantněj aktivity
pomocou vhodne zvolenej frakcie najvyššieho prípustného ročného
príjmu.
Uvedené su konkrétné hodnoty signifikantných úrovní pre niektoré rédiotoxicky významné rádionuklidy rešpektujúce vstupnú cestu do
organizmu a získané pomocou zjednodušených modelov transportu do
jednotlivých orgánov.

_ 69 -

ř. Komárek
BADIÚFARUAKi V ČISKOSLOVSKSKŠ NUKLSaRHÍ MĚDÍCÍMA
Katedra farmaceutické technologie Institutu pro další vzdělávání
lékařů a farmaceuti, Praha.
Příprava radiofanaak je novou špecifickou oblastí farmaceutické technologie, která se zabývá studiem radioaktivních
léčiv včetně jejich fosaulace, přípravy, analytické kontroly
a biofaroaoeutického hodnocení.
V klinické praxi se používají radionuklidy převář. i$ z
izotopových generátoru, nejvíce techneeium-99m. S generátorevými radionuklidy určenými pro diagnostiku pracuje r ČSSR téněř čtyřicet pracovišť. Za posledních p<ft let vzrostlo používání generátoru "ic a ^^^*Zn více nei o polovinu.
Podle zásad správné výrobní praxe je v Československa
příprava xmdiofaraak na vysoké úrovni. Dodržují se zásady radiační hygieny, příprava a kvalita radiofarnak jsou sabezpe&eny právnÍBi no m a t ivy a odbornými, předpisy.
V současné technologii radiofaraaK se projevují snahy používat zásobní lékové foray obsahující a«.adic»rktivní slouSeniny, které lze déle skladovat a v Sase potřeby označit radionuklidem. Jedná se o individuální přípravu na každém oddelení.
0 hromadné výrobě takových látek se uvaluje.
Fro formulaci nových radiofarmak bude třeba lépe porozumět jejich chemické a fyzikálni-chemické struktuře, transportním mechanism&m a metabolickým poehodfim v organismu. Ma základe nových poznatku jejich biofarmaoie a farmakokinetiky
pak budou radiofaxaaka ještě lépe plnit svoji důležitou úlohu v nukleární medicíně.
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R* Kopáček
PŘÍNOS ZAŘÍZENÍ NA ÚSCHOVU POUŽITÝCH RA
JEHEL K ZLEPŠENÍ HYGIENY A BEZPEČNOSTI

IWJEKČHÍCH
PRÁCE NA OHM.

Oddělení nukleární medicíny , K1ÍNZ Ústí nu.d Labem
Shrnujeme naše dosavadní zkušenosti se sařízením vlastní
konstrukce, které používáme na našem pracovišti & uschově použitých RA infekčních jehel.
Odstranilo se tak nebezpečí poranění a zamoření pracovníků, při manipulaci s RA odpadem, oproti dřívějšímu způsobu. Zařízení slouží k úschově jehel po diagnostických i
therapeutických aplikacích.
Prostřednictvím diapozitivů seznamujeme s konstrukcí a
obsluhou tohoto jednoduchého zařízení.
Zařízení se nám v dosavadní práci osvědčilo a můžeme ho
doporučit formou rozšíření zlepšovacího návrhu na další
oddělení nukleární medicíny.

Ing.B.Kopecká CSc
VÝVOJ GEKBBÍTOHU INDIA

113m

In

NA BÁZI SILIKAGELU

Ústav jaderného výzkumu,25C 68 fiež
Bylo testováno několik typů silikagelu z hlediska vhodnosti
pro přípravu generátorů india- 1 1 3 n i In .Základními kriterii hodnocení
byla sorpční kapacita daného sorbentu pro cín a výtěžek eluce
india- -^In po termální sterilizaci generátoru.Z hlediska praktického použití postačující hodnoty prokázal pouze äirokoporézní
silikagel připraveny postupem sol-gel.
Vyvinutý pracovní postup při přípravě generátorů indiazahrnuje:
- rozpouštění neutrony ozářeného cínu,obohaceného izotopem 112 Sn,
v koncentrované kyselině chlorovodíkové,
- úpiavu tohoto základního roztoku na vlastní sorpční roztok,
v němž je cín v prostředí 0,05 H HCl s 2M NaCl,
- sorpci na silikagel za statických podmínek,
- převedením sorbentu do kolony a promytí roztokem 0,05 M HCl,
- termální sterilizaci kolony se sorbentem
Eluce generátorů se provádí 0,05 M HCl,výtěžek eluce 1 1 3 m I n
je min.SOífc rovnovážné aktivity -^"in na koloně.Na náplň jedné*
kolony je možno nasorbovat až 20 mg Sn.což odpovídá při dosažitelných mčrných aktivitách 1 1 3 m I n celkové aktivitě na koloně 1 GBq 1 1 3 In.
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Ing.B.Kopecká CSc
CS. GEHERÍTOR UJMA -

lllB

Ia

Ústav jaderného výzkumu,250 68 Řež
V referátu je uveden stručný pracovní postup přípravy
generátorů,který byl vyvinut, v Ústavu jaderného výzkum a popis
technického řešení generátorů.Souhrn výsledků testování několika
pokusných šarží generátorů u-výrobce,závěry prekliniekého zkoušení a Z. etapy klinického zkoušení prokázaly dlouhodobou stabilitu funkce generátoru,dobré kvalitativní parametry eluátů
india- ^ I n a dostatečnou funkční spolehlivost jednoduchého
elučního systému generátoru.
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kopečky,A.,Kimlová,J.,Vavřince,J.
T Ä Y PKOTI ILZULÍEU U fl&ťSufCIi UIABÍÍTIAB
i'il Praiia-ltotolířň Praiia-Vinonrady
I5 diabetiku průměrného věku 14r 3 měs.,kteři byli léčeni
T průměru J>r 3 mis.komerčními inzulíny apofa - většinou kombinaci iiieutralní inzulín a Interdep inzulín - bylo převedeno
na .ťUii-inzulíny ópofa.
íienrÁ potřeba inzulínu poklesla v průměru skupiny ze 68
jednotek na pO jednotek,tedy o 17#.
Pred převedením- byl u pacientu s-tanoven jednak celkový inzulín podle iiediajové/1972/.kteiý Sinil 742 uj/ml,jednak inzulínové protilátky podle wa£akawa/1973/«Pro celou skupinu byla
prumárná hoda^ota pmtilátek 6O,3ý« celkové vazby.
Lebyl nalezen vztah, mezi množstvím protilátek a mezi efektem
léčby.ŕodle výše protilátek proti inznlinu v seru pacienta nelze tedy usuzovati na aetabeáckou účinnost chromatograrieky
eiateiidiiQ iĽzulínu,na příklad na rizika Jaypoglykémie při převádění.
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Ing.P.Kopecký CSe

VfVDJ INJEKCNÍHO PfefPBAVKU

67

Ga

Úatav jaderného výzkumu,250 68 Řež

Hadionuklid ^Ge je vyráběn v Ústavu jaderného výzkumu
r fteži ozařováním zinkového terče protony ne isochromním cyklotronu U-120 M. Při zpracování ozářeného terče je používána
metoda separace extrakcí diisopropyletherem,která v závěrečné
fázi vede k injekčnímu rostoku litronanu sodného isotonisovaného
chloridem sodným.Vývoj byl započat v roce 1979 s v jeho priběhu
byly řešeny tři etapy,
a/ Optimalizace incidentní energie protonů a tlouětky zinkového
terče s ohledem na přípustný obsah
Ga v referenční době
b/ Stanovení vlivu poměru citronan-chlorid a vlivu pK injekčního
roztoku'na biologické chování
Ga
c/ Vypracování metodiky kontroly kvality injekčního roztoku
"^Ga s ohledeffi na chemické složení ,pH,obsah těžkých kovů
a radionuklidické čistoty
Vývoj byl ukončen v prosinci 1980 a v současné době je
injekční přípravek °^Ga testován srovnáváním biologické distribuce s injekčním roztokem 'Ga z dovnzu.
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Ing.P.Kopecký CSc
VOLBA PARAMETRŮ INJEKCE

67

Ga

Ústav jaderného výzkumu,25C 68 Řež
Za základní parametry charakterizující injekční rostofe
^ G a jsou považovány:
- chemické složeni preparátu / koncentrace citronanovýeh • chloridových iontů v injekčnlm roztoku /
- acidita / přípustná oblast pH pro aplikaci /
- radionuklidická čistota / obsah 6 6 G a /
- chemická čistota / obsah Fe /
Při volbě parametrů byla uplatněna následující kriteri*
* pro koncentraci citronanu a chloridu kriteriu» vlivu poseru
citronan - chlorid na biologické chování Ge
- pro aciditu injekčního roztoku kriterium vlivu pH na biologické chování 6 7 G a
- pro radionuklidickou čistotu kriteriím přídatné dávky z Oa
- pro chemickou čistotu kriterium vlivu iontů železa na vazbu
'Ga na bílkoviny krevní plazmy
7 příspěvku jsou uvedeny pŕísluäné údaje a závislosti na
podkladě kterých byla volba parametrů injekce 6 7 Oa ôs. výroby
orovedena.
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V.Koprda, E.Sedláčková,V.Ščasnár :
NOVÝ GENERATOR ULTRAKHÁTKOŽIJÚCEHO

137m

Ba«

Ústav experimentálnej farmakologie,Centrum fyziologických vied,
SAV.Bratislava,Dúbravská cesta.
Výsledky základného výskumu,získaná pri štúdiu extrakSného chovania dikarbolidových asociátov alkalických kovov a kovov alkalických
zemin sa využili pr.i vývoji pôvodného rádionuklidového extrakčno-chro
matografického spôsobu opakovanej prípravy aivrakrátkodobého rádiofarmaka

3a,vhodného pre diagnostické a stopovacie účely.

Vyšetrili sme možnosti extreikčno-chromatografického oddeľovania
rádionuklidu

"J'irBa od

Cs v genetickej súvislosti a vypracovali

spôsob prípravy beznosičDvých preparátov

3a a preparátov s no-

sifiom.Získali sme údaje pre charakterizovanie optimálnych podmienok prípravy preparátov 1 ^ 7 m B a z hľadiska ich rádiochemiekej čistoty,
opakovatelnosti,reprodukovateľnosti a rýchlosti prípravy a z hľadiska koncentrácie nosičov v eluáte.
Skonštruovali sme zariadenie na opakovanú prípravu preparátov
^'"Ba pre praktické použitie a vyšetrili jeho činnosť.K príprave
preparátov sme overili možnosti adaptovania využitých generátorov
komerčne dostipných rádiofarmak.
Ukázali sme, že použitie ultrakrátkého stopovaSa ^•^ m Ba znižuje
pri humánnej aplikácii podstatne radiačnú dávku vyšetrovaného a umožňuje opakovanú aplikáciu do systému pri sledovaní jeho procesor.

Ing. V. Koprda
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H.Kopřivová, V.Kofránek, J.Jandejsek, Z.Dienatbier:
ZlífiNY PHOTIWÍDOBOVČ IMUNITY ÚČINKJSM IONIZUJÍCÍHO
A CYKLOFOSFAMIDU U MY§Í
Ústav biofyziky a nukleárni medicíny FVL UK, Praha,
Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Na syngenním 3-methylcholanthrenejn indukovaném fibrosarkomu u myäí inbredního kmene C57B1/1O byly sledovány změny v,přirozené a v aktivně navozené protinádorové imunitě
vlivem x-záření a cyklofosfamidu.
Trojnásobná imunizace ozářenými syngenními nádorovými
buňkami z tkáňové kultury měla za následek kompletní rejekci
následného podání nádorových buněk v dávce 5.10 , která u
kontrol vyvolává 100?S incidenci nádorů. Tento specifický protinádorový efekt nebyl zrušen cyklofosfamidem podaným i.p.
v dávce 2mg/myš 1 den po 2. a 3. imunizaci. Celotělové ozáření myší 1 den před první a druhou imunizaci dávkou 2 ffy
porušilo ochranný účinek imunizace ze 40$ a prokázalo citlivost primární imunitní odpovedi.
Současné celotělové ozáření a podání cyklofosfamidu ve
stejném časovém schématu imunizací se projevilo potenciačním
účinkem těchto zákroků na incidenci nádorů ve smyslu úplného
zrušení specifické protinádorové imunity u lOOji imunizovaných
zvířat a urychleného růstu nádorů u kontrol.
Studium těchto v onkológii běžně používaných terapeutických zásahů má význam pro volbu schématu léčby tak, aby neporušila protinádorovou imunitu.

j
i
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¥.Kováčikovi, A.^rbecká, V.Paldanová
VPLYV KOLirtfCIE NA H^EICCIRKULOGRAFICKtf KRIVKU.
VLASTNÉHO A FIEEUÍNÍCH KOLI'.'XTCRCV.
Radioizotopové pracovisko I.internej kliniky, FN Brati-iava

Ridiocirkulografické vy Šetrenie fa urobilo radiocirkulografc?ľ NS 11O-I, fy Vldeoton /MĽR/. Ako indikátor r~
použil l'ud=ký séruni albumin značkovaný
I v d^vke 555
v 1 ml izotonického roztoku NaCl.Indikátor "a aplikoval
do v.cubiti na pravej =trsinc.Porovnal -a vplyv koliroútoru
vlastnej konštrukcie /dĺžka 96 mír, hor.otvor:priemer 33 mm,
dol-otvor:prienier 42 TTTT:/ a fireirných kolimátorov /dĺžka
96 TPrn, ho r-otvor: pri e me r 35 mm, dolný otvor r priemer 17 P P
a dĺžka 60,5 tnir, hor.otvor:priewier 45mir, dol.otvor:priemer
30 mrV na -"iebeh rádiocirkulografickej krivky a na hodnoty
Tinútového vývrhového objemu prdca.
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H. Kovářová, 3. Křízala, A. Stoklasová, M. Ledvina:
AKTIVITY SUPEROXIDDISMUTASY V NĚKTERÝCH TKÄNlCH OZÄŕŠENÝCH KRYS
CHRÁNĚNÝCH CYSTAMINEM. I. ZMĚNY DO 3EDNÉ HODIMY PO EXPOSICI
Katedra biochemie LFUK, Hradec Králová
Spektrofotoraetricky s využitím systému hydroxylamin - nitrobluetetrazoliová sůl byly sledovány aktivity Cu, Zn-suporoxiddismutasy (SOD; E.C. 1.15.1.1) v postinitochondriálnícli frskcích
různých tkáni do 60. min po exposici. Pokusy byly provedeny na
krysích samcích Wistar, hmotnost 180 - 200 g. Zvířata byla ozařována celotělovou vzdušnou exposicí 8,0 Gy ( C o , prii: on 1,20
Gy/min).
V radioresistentnich tkáních (játra a mozek) noclošlo ve oloo'ovanéra období k téměř žádným výraznějším změnám aktivity oOO.
fJaproti tomu v radiosensitivni kostní dřeni byl z^iSteu oirniřikantní pokles aktivity SOD v 15. - 30. min po ozáření. Poóóni
ochranné dávky cystaminu před exposicí (50 mg/kg; i.p.) působilo vyrovnání změn vyvolaných radiaci. Také v erytrocytoch jylo
prokázáno snížení aktivity SOD s minimem v 15. min po o::;i::e.ii
(35JÓ z hodnoty kontrol). Cystauin vyvolal pouze rcdu!:ci tčc'ito
postiradiačních zněn v krvi.
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A. Kozubík, H. Pospíšil, J. Netíkové:
ZHSNÉNÁ FREKVENCE PŘÍJMU POTRAVY JAKO ČINITEL
RADIOREZISTEMJI.

OVLIVŇUJÍCÍ

I I I . ČASOVÉ ZÁVISLOSTI EFEKTU.

Biofyzikálni ustav ČSAV, Brno
V minulých sděleních jsme ukázali, že pomocí modelu tzv.
intermitentního hladovění (krmení ob den) lze u Bjyší navodit
takové metabolické změny, které se mohou příznivě uplatnit
v mechanismech obnovy radiací poškozených funkci, Bylo zjištěno významně zvýšené přežívání po celotělovém gama ozáření
u samců i samic myší kmenů „H" a C57 BL/1O adaptovaných 2-3
týdny na infrekventní režim výživy. V pokusech na subletálně
ozářených zvířatech byl příznivý efekt metabolického ovlivnění spojen s lepší úpravou leukocytární krevní řady a s urychlenou úpravou hmotností sleziny a thymu. Nové pokusy provedené
na samcích hybridních myší (CBA x C57 BL/1O) F^ předchozí
zjištění plně potvrdily. Efekt zvýšené radiační odolnosti jako
následek 2-3 týdenní adaptace na infrekventní krmení se tedy
pravděpodobně uplatňuje u myši jako biologického druhu. Bylo
dále zjištěno, že příznivé účinky pokusného působení úzce souvisí s rozvojem periodické hyperfagie. Svědčí pro to skutečnost, že maximální schopnost vyrovnávat kalorický deficit
množstvím přijaté potravy (kalkulováno Jako g/dávka/zvlře) je
nejvyšší v období největší radiační odolnosti. Badiorezistence
adaptovaného organismu myši je závislá na stavu nasycení, maximum ochranného účinku se projevuje po 24 hodinách realimontace po předchozím 24hodinovém lačnění. Příznivý vliv pokusného
2-3 týdenního režimu mé přechodný charakter a lze jej pozorovat do třetího dne po ukončení infrekvjntního krmení.
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J
P.Kračmar:
ELEKTROCHEMICKÁ JODACE TYROXINU A JINÝCH LÁTEK PRO RIA
Oddělení nukleární medicíny,Fakultní nemocnieš Praha 10
Jodace elektrolytickou oxidaci jodidu byla provedena v zařízení vlastní konstrukce.Průběh elektrolýzy nebyl závislý na
přítomnosti bílkoviny,ale na pH prostredí (při pH 8 elektrolýza neproběhla) a zejména na množství jodidu.Citlivost proudové registrace definovalo množství jodidu 5,3 nmol.Vhodné
podmínky pro jodaci bílkovin byly sledovány v modelových po1

127

12 ?

kusech s použitím 5,3 nmol ía'l s přídavkem 3,7 UBq

x

°I,

v závislosti na pH prostředí,napětí při elektrolýze a poměru
složek.Ukázala se snadná jodace tyrosinových derivátů (při
ekvimolární koncentraci směsi jodidu a tyrosinu vznikal zna>
čený monojedtyrosin až a 50% výtěžkem).Nižší výtěžky poskytla
jodace tyroninů.Použití beznosičového Na

I (IMS.30,RCA Aoer-

sham, 5,3 nmol)vedlo ke značeným látkám se značnou variabilitou výtěžku.Značený tyroxin jodaci 3,3,5-Tg vznikal s měrnou
aktivitou lOgGBq.mg"1 s výtěžkem 17% a značený trijodotyronin
3,3 GBq.mg

a 3%.Jodace inzulínu,lutropinu.tyreotropiau a só-

mat o tropinu vedla k výtěžkům nižším v porovnáni s chemickou
oxidaci.Souvislost nutno hledat s nízkou koncentraci použitého
jodidu,který během elektrolyt.oxidace uniká konverzi do jodičnanové foray.Použiti 370 UBq Ná

I znamenalo napr.u značeného

tyroxinu výtěžek 51%,ale současně i překročení povolené aktivity v rámci schválené kategorie.Dlouhodr>bé sledováni kvality
značených látek při různých teplotních režimech nepřineslo výsledky pro jejich preferenci.
Elektrolytická jodace potvrdila snadný průběh vstupu jodu
do tyrosinových derivátů na fenolickou skupinu mechanismem
elektrofilní substituce.S větším výtěžkem vznikaly vždy pro-

1

dukty substituce než výměnnou.Monojodované vznikaly v ekviao»
lamích směsích jodidu a org.látky,dijodované v přebytku jodidu.

P.Kračmar,O.Hníková,S.Pirkl:
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY A ORGANIZACE SCREENING" KONGENITÁLNÍCH
HYPOTYREÓZ (SKH)
Oddělení nukleární medicíny,Fakultní nemocnice Praha 10
První porada o zavedení SKH v ČSSR konané v Praze dne
18.11.1980 nás p.-stavila před úkol přispět souborem 5000 vyš ./rok
k zjiStění incidence tohoto onemocnění v ČSSR.V této souvislosti bylo nutné řešit otázky:
l/Personálního charakteru a to formou pracovní iniciativy
(osobní závazky a vytvoření komplexní rac.brigády) zúčastněných pracovníků.
2/Uetodického zajištění.K odběrům se nebízejí filtr.papírky
pro stanovení PKU (Imuna,Sar.MichaIany).Ke stanovení celk.tyroxinu z terčíku suché kapky krve novorozence průměru 3 mm jsme
použili postupu jednoho kroku tj.přidání všech reagencií najednou v systému tvořící se pevné fáze protilátky s komplexem
IgG a polyethylenglykolu v pracovním roztoku.Výsledky byly hodnoceny na základě statistického rozložení hodnot a jejich porovnáním s předpokl.norm.dárcem,tzv.tyroxinovým screeningovým
indexem (TSI).
3/Klinického dosahu.Sereeningové vyšetření se provedlo ze dvou
skvrn krve.Při nízkých hodnotách byla event.laboratorní chybs
vyloučena dalším stanovením ze třetí skvrny,Při pottrrzeni nízké
hodnoty následovalo vyšetření T 4 a TSH z venózní krve.Pozitivní
případy byly pak pod klinickým sledováním.
Během zkušebního provozu od 1.1.1981 nevyskytly se problémy
s vlastní metodou stanovení T^.Pracovní roztok byl stabilní déle
než 6 týdnů,reprodukovatelnost byla - 5,4%.Nevyhovujíci se ukázaly uvedené odběrové papírky.Jejich ssavost i tlouštka jo nestandardní nejenom v různých,ale i v jednotlivých šaržích.
Technika i kvalita odběru je proto zatížená velkou chybou,která
se pak odráží i v naměřených hodnotách.Důsledkem je i vysoké
číslo volaných novorozenců k odběru venozní krve,které bylo 15%.
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L .Kronrád,P „Hradilek ,K.Kbpiôka
PÍÍfPRAVA

13:L

5-JODDBOXíUHIDINU- J

Ústav Jaderného výzkumu,fiež

V referátu je uváděna metoda prípravy 5-joddeoacyuridinuvhodného pro metabolické studie a sledování jeho kinetiky
v organismu. Preparát je připravován isotopovou výměnnou
reakcí mezi neradioaktivním 5-joddeoxyuridinem a radioaktivním jodidem sodným-

J katalysovanou solemi mědi.

Uvedený postup umožňuje připravit preparáty o specifické
aktivitě 40 MBq/mg, V referátu je popsán vliv jednotlivých
faktorů na výtěžek výměnné reakce. Za běžných podmínek se
výtěžek výměnné reakce pohybuje kolem 25%. Odstraněním
nezreagovaného jočlidu sodnéhondcké čistoty vyšší než 95%.
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J lze dosáhnout radioche-

J

3. Křižala, H. Kovářová, A. Stoklaaová, M. Ledvina
RADIOSENSITIVITA A OBSAH SUPEROXIDOISMUTASY V TKANÍCH
Katedra biochemie LFUK, Hradec Králové
U krysím samců Wistar byly vyšetřovány aktivity-superexiddismutasy (E.C. 1.15.1.1; SOO) s client posoudit možnou souvislost mezi obsahem enzymu ve tkáních a odolností té které tkáně
vůči ionizujícímu zářeni (8,0 Gy, 6 O C o ) . ' Ukázalo se, že některé neozářené radioresistentní orgány (játra) skutečně vykazuji
vysokou aktivitu SOD a naopak některé radiosansitivni tkáně
(kostní dřeň) mají obsah SOD značně nízký. Z přes tuto skutečnost však není možno bez výjimek generalizovať tvrzeni, že citlivost na záření je přímo podmíněna hladinou SOD ve tkáni.
Obsah SOD ve slezině byl totiž mnohem vyšší než v mozku, a přitom slezina je na zářeni velice citlivá, zatímco mozek nikoliv.
Radiosensitivita jednotlivých tkáni se zřetelněji projevovala
změnaífli aktivit SOD po ozářeni.

M. Kselíková, J. Novák, J. Urbánková
RADIOIMONOANALYSA (BIA) V DETEKCI HEPATITÍDY B (HB)
Ústav hematologie a krevní transfuse, Praná
RIA je nejcitlivéjSím teatem z testů trati generace k
detekci väech páti známých ukazatelů viru HB, které se postupně1 vyskytuji v séru jedince, který pšHáel do styku s infekčním agena, tj. k detekci povrchového antigénu (HBsAg)
a povrchové protilátky (HBsAb), protilátky proti jádru viru
HB (HBcAb) a e-antigenu (HBeAg) a e-protilátky (HBeAb).
Standardnost provedení průkazů a srovnatelnost výsledků
mezi různými pracovišti umožňuje výroba obchodních souprav,
předevaím fy ABBOTT, tj: souprava AUSRIA 11.125 k průkazu HBsAg,
souprava AUSAB k průkazu HBsAb, souprava CORAB k průkazu
HBcAb, souprava ABBOTT H B e k průkazu buä HBeAg nebo HBeAb.
Výsledky u vybraných souborů
HBsAg
soubory
HBsAb
HBcAb
dárci krve
3,3^
34£
zdravotníci
2,25Í
51 *
nemocní ÚKKT
39fa
3^,8fo
nemocní inf. hep.
63,4&
14f,
nemocní dial. prac. 82,0$
23?ó
99f»
zdravot, dial . prac., 13,O?Í
80fo
K.osiSi HBaAg
*

HBeAg
0%

Of

HBeAb

32CP
36ý'

10<

80<

Průkaz HBsAg a HBeAg svBdčí o probíhajícím onemocnSní
viroyou hepatitídou B, průkaz HBeAg navíc o vysoké infekciositS nemocného a průkaz HBcAb o replikaci viru. HBsAb se
prokáže v séru jedinců, kteří buä prodělali HB, nebo u tSch,
kde styk a nízkymi podprahovými•dávkami vedl k tvorbo protilátek. Konečna výskyt HBeAb ukazuje na přechod onemocnění
do příznivějšího stadia, na snížení hladiny viru a jeho replikace a na menáí histologické zmeny jater.
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J. Kuba
RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V DIAGNOSTICE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Radionuklidové diagnostické metody se po mnoho let význavné
uplatňují v posuzováni funkčního stavu kardiovaskulárního systému - Již v roce 19^8 byla zavedena do klinické diagnostiky
radlokardiografie- Konstrukoe a výroba scintilaSn£ch kamer a
vhodných záznamových zařízení v druhé polovino šedesátých let
pak dovolila zobrazování průtoku radioaktivního indikátoru kardiopulmonálním systémem. Bylo tak možno získat podstatné informace pro diagnostiku získaných a především vrozených onemocnění srdce a velkých cév.
Užití výpočetní techniky ve spojení se scintilační kauserou
v posledních letech pak znamenalo vypracování nových diagnostických postupů, jejichž cílem je získání kvantitativních dat
0 funkci levé srdeční komory vňetné hodnocení regionální mot ility její stony. Významným pokrokem Je také pozitivní zobrazování akutních infarktů myokardu po podání vhodných radiofarmak
1 zjišlování regionální koronárni insuficience scintigrafií
srdce po zátěži a v klidu s použitím thallin-2Ol.
Radionuklidové metody se vSak mohou uplatnit i v diagnostice poruch cévního řeoiSte centrálního nervového systému, portální cirkulace i k objektivizaoé onemocnění krevního obôhu
končetin, včetně okluze venozního systému.
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J.Kuba, O.Kuchař, J.Muller:
DIAGNOSTIKA A TERAPIE AUTONOMNÍCH ADENOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
Rozborem, výsledků vyšetření 172 nemocných s autonomními adenomy Štítná žlázy byly zhodnoceny současné diagnostické možnosti u tohoto onemocnění. Cílem práce bylo zjistit validitu vyšetřovacích metod při stanovení diagnózy autonomního adenonm
štítné žlázy a při posuzování jeho případné hormonálni nadprodukce, což má zásadní důležitost pro indikaci léčby.
Potvrdilo se, že v diagnostice autonomního adenomu má zásadní postavení scintigrafie. I když u řady nemocných lze vystačit
při vhodné modulaci obrazu s nativním scintigramem, u větší
části se nelze obejít bez opakování scintigrafie po stimulaci
TSH, resp. supresi trijodthyrotiinem. Pro korektní hodnocení je
však nezbytná počítačové normování scintigramů před a po stimulaci, resp. supresi, což je zvláatě potřebné při diagnostice
mnohodetných adenomů.
Pro zhodnocení hormonální nadprodukce se ukázalo být prakticky bezcenné provádění radiojodového akumulačního testu, omezený význam má i stanovení thyreoidálních hormonů. Spolehlivé
výsledky vžak poskytuje TRH-TSH-test, jehož provedení má t«d.y
u autonomních adenomů Štítné žlázy zásadní důležitost.
Nemocní s hyperprodukčnimi autonomními adenomy jsou pak indikování k léčbě. U mladších nemocných v reprodukčním věku je
vhodná léčba chirurgická. Autonomní adenomy jsou vSak především onemocněním vySšleh věkových skupin, proto u většiny j«
131
eliminp.ee radioaktivním jodem
J léčbou volby. U hodnoceného
souboru nemocných byla tato léčba provedena bez komplikací
u 7O pacientů.
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J.KakáakeTá, J.Eargerevá, ftUFeritevé, B*9aateaArav<
SOUBaSMÍ PBOELKH&TXKl PBOTOZU •Un.&lHRÍ MtfiXCÍNr
Oddileaí auklearmí medicíajr, o4NZ Kalia
Autarky dleuhedebě aledují problematiku P ? I T M U ONM V OtJHZ
Kalím • převádějí p*dr*ba»u mamlf*u j«da»tliv^ch ak»sat«lA
Sinavati t»htt»
Prace vychízí s více ml 15-l«tých skuě«a»8tí» p» pr»v«á«aí víc»
naž 100.000 jednotlivých radioizitapavých vyS«t?aní, jak funkčnit
talc i tapegrafických a radioeaturačních analýz*
Autarky daktuwntaji jiatau stagnaci jadnoduehýeh funkčních
vyšatřaní a přasun Sinnaati addSlaní aněrera k radiaaatoraSaia
analýsáa a k náraSaSjSín, zejména dynamickým studiín, pamoeí
Gaaa kamery.
Sravaaaía pa&tu ryšetřaní a vztahu mezi poíty jadnaduehýeh
funkCních vySetření, níraCaějíích aludií » rudiosaturaíních
analys a poSty oriehásajíeloh aavýeh lékařů da O0MZ i a publikaSní Sinaaatí w a baru aokltanil madleíay, iakuantují autarky
autaoat, laaSMt Skaléaí aavých xdravataiekých praoavaíka
k rekapitulaci aálcladů auklatfmí medioíay.
V druhé fiáati praea aa autarky aabývají navýai anataaai
a tendencemi v avidanei a analyse prevesníhe zatížwní addělaal
nukleární medicíny aapř. navrženou metodikou dec.Dohoélka a
dec.Hupky a dekumentují význam a praepěSnaat těchta snah
i z hlediaka středních edravetnických praeavalka, jejich
hednocení, diferenciace i preWLematiky radiační hygieny
jejich práce.
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O. Kubíček, V. Dražil
HADIAČNÍ POŠKOZENI BAKTEBIÍ liICROCOCCUS RADIOPROTBOLYTICUS:
II. POŠKOZENÍ A REPARACE DNA
Biofyzikálni ústav ČSAV Brno

í
\
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J.Kubištová,O.Ott :
VYUŽITÍ PŘÍSTROJE VICTOREEN 2810 K OCHRAŇME" DOZIMETRII
POMOCÍ TĽD V NUKLEJCRNÍ MEDICÍHĚ
Výzkumný ústav klinické a experimentální onkológie,Brno,

Aplikace diagnostických aktivit isotopu ''mTc v nukleární
medicíně přináší značné risiko osobních dávek personálu.
Pro ověření stínících vlastností nově navršených pomůcek
byly použity TLD dozimetry Victoreen. Parametry přístroje
a použitých doaimetrickýoh materiálů i metodika exponování
a vyhodnocování umožnila objektivní posouzení zkoumaných
přípravků za dynamických podmíneľr skutečného provozu.
Statická měření stínících vlastností byla provedena scintilačním detektorem a automatickým analyzátorem impulsů.
Výsledky jednoznačně potvrdily vhodnost navržených stínících pomůcek jak z hlediska manipulace,tak ochrany před
zářením.
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F. Kuna:
TOXICITA A RADIOPROTEKTIVNI ÚČINNOST GAMAFOSU (WE-2721)
ČESKOSLOVENSKÍ VÝP^BY

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyně,
Hradec Králové
Radioprotektivní látka gamafos (WR-2721) je chemicky
S-2-(3-aminopropylamino)etylé8ter kyseliny tiofosforečné.
Podle Pipera a spol. (1969)- ji v r. 1980 prvně v ČSSR syntetizoval C. Krajčovič. Gamafos je ve srovnáni s cystaminem
při vyšší ochranné účinnosti méně toxický s mírnými vedlejšími farmakologickými účinky. Jeho použití při rádioterapii
je velmi výhodné proto, že ochranný účinek v hypoxické nádorové tkáni je podstatně nižší než ve zdravé tkáni.
V pokusech na myších, krysách, králících a psech j sire
srovnali ochrannou účinnost gamafosu s účinností optimálně
ochranných dávek cystaminu před smrtícími účinky celótělového gama ozáření. Protektory rozpuštěné ve fyziol. roztoku
jsme podávali nitrosvalově 1 0 - 2 0 min před zahájením ozařování. Myši, krysy a králíky jsme ozařovali dorsoventrélně
radiokobaltovým zdrojem Chisotron s dávkovým příkonem 0,17
až 0,39 Gy.min" . Psi byli ozářeni v gama poli přístroje
Ghiaobox při dávkovém příkonu 0,91 Gy.min" .
Radioprotektivní účinnost čs. gamafosu je u myší v dáv1
kách 200 - 300 mg.kg" (1/3 L D 5 Q ) plně srovnatelná s účinností amerického a sovětského gamafosu. Je účinnější než
cystemin podaný v dávce 150 mg.kg" 1 (3/4 LI> 50 ). Význunný
radioprotektivní účinek gamafosu jsme stanovili u krys pro
dávku 200 mg.kg" 1 , u králíku a u psů pro dávku 100 mg.kg" 1 .
U psů byl ochranný účinek gamafosu rovnocenný s účinností
cyetaminu, podaného v dávce 50 mg.kg" 1 .
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E. Kunz
OCHRANA PŘED ZÁZEMÍM A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Institut hygieny a epidemiologie, Praha
ředitel akademik Bohumír Rosický
Aktuálnost problematiky životního prostředí v ochranS
před zářením je dána úkoly při rozvoji jaderné energetiky
v ČSSR i zájmem odborné i široké veřejnosti o tuto oblast*
S hlediska nutného dalšího rozvoje ochrany před zářením jsou
významné tyto okruhy otázek:
1) Získávání údajů o pohybu radioaktivních látek v prostředí,
jakc předpokladu pro předpověď expozice obyvatel v důsledku
provozu jaderných a jiných zařízení. V praxi jsou užívány již
programy pro.výpočet individuálních a kolektivních dávek na
základě modelů pohybu radionuklidů v ovzduší, vodách, půda a
potravinových řetězcích* V dalším je třeba tyto modely propracovávat, aby přiměřeně vystihovaly všechny závažné procesy
v prostředí pro potřeby hodnocení různých provozních stavů*
Požadavek zahrnuje i získávání vstupních dat a jiných parametrů, odpovídajících konkrétním podmínkám ČSSRj jsou nezbytné
cílové studie a analýza využitelnosti údajů již získaných různými obory vědními i praktickými*
2) Zjišťování radionuklidů ve složkách prostředí a výsledné
expozice obyvatel* Významným je jak znalost expozice s různých lidských aktivit, tak i další vyroj vhodných metod monitorování vycházejících z nových dozimetrických možnosti(v3etně návrhu přiměřeného systému aledováni exposice naieho obyvatelstva z různých zdrojů*
3) Závažným praktickým úkolem je i vysvětlování skuteSného
vlivu a významu jaderné energetiky pro životní prostředí.
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JC. Kupka, J. Hanča*; V. äjroeaman jr. í. Stach, J. Odvárko
99m

T c - DUS, INDIKÁTOR PRO SCHMIGRAFICKÉ ZOBRAZEHÍ
LEDVIN - HĚKTERÉ EXPERIMEMTÁLMÍ A KLINICKÉ ASPEKTY
Ústav biofyziky a nukleární medicíny FVL UK Praha,
pobofiné pracoviště v Jilemnici
Oddelení nukleárni medicíny nemocnice v Jilemnici

Jsou uvedeny klinické zkušenosti e použitím
meso 2,3 dimerkaptojantarové kyseliny v renální diagnostic
ca. Metoda byla použita při rozeznávání ložiskových
a difusních změn pomocí zobrazovacích technik při onemocnění řenálního parenchymu'a odtokových cest močových. Při
srovnání s jinými obvykle používanými radiofarmaky byly
zjištěny některé výhodné vlastnosti dimerkaptojantarové
kyseliny pro acintigrafii ledvin.
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M. Kuprová, E. Růžička
SOUČASNÝ STAV A VYUŽITÍ STANOVENÍ PROLÄKTINU A
TESTOSTERONU
OÚNZ Kolín
Ma oddělení nukleární medicíny OÚNZ K^lín bylo během
dvou let radioimunologicky stanoveno přes 500 hodnot pŕolaktinu a přibližně stejný počet testosteronu. Lidský prolaktin byl stanovován pomocí komerčně vyráběné soupravy ,
hladina testosteronu byla určována nekitově. Byly ověřeny
rozsahy normálních hodnot prolaktinu a testosteronu u mužů
a žen. Soubor pacientů, jimž byl stanoven prolaktin a event,
testosteron, pocházel především z poradny pro sterilní
manželství, které zahrnovala pacienty ze spádové oblasti
tří okresů, potom z endokrinologické poradny s diagnózou
hirsutismus, dále cephalgie a různé případy nepravidelností
mentruačních cyklů. Autoři potvrzují, že poruchy ve vyměšování proltktinu patří k nejčastějším poruchám vnitřního
vymífcvfSní vůbec a dokumentují jako vhodný diagnostický postup
kombinaci stanovení prolaktinu a testosteronu u sterilních
manželských párů.

- 95 -

J. Kvasnička
MONITOROVÁNÍ DÁVEK A POLÍ ZÁŘENÍ V PROSTŘEDÍ POMOCÍ
DOZIMETRIE PEVNOU FÁZÍ
Výskumný ústav jadrových elektrární, 919 31 Jaalovské Bohunice
Integrální termoluminiscenSní detektory /TLD/ se často
používají ke stanovení celkové absorbované dávky záření v
prostředí. Z hlediska ochrany před zářením je však důležité
znát externí dávku záření gama, která se stanoví odečtením
odpovídající dávkové korekce TLD na kosmické záření stanovené ozářením TLD na vodní hladine od zmíněné celkové dávky
záření., V koncepci radiační kontroly jaderných elektráren
je však nutné stanovit příspěvek záření gama umělých radionuklidů k externí dávce záření v prostředí* Proto se teoreticky vypočítá dávková korekce terestriálního záření gama
od radionuklidů uranové s thoriové rozpadové řady a od draslíku v půdě. Ve výpočtu je uvážen vliv difúze radonu z pudy
a vliv koncentrace radonu a jeho rozpadových produktů v přízemní atmosféře» Protože integrálními TLD se stanoví dlouhodobé průměrné hodnoty dávkových rychlostí, jsou také koncentrace radonu v půdním vzduchu monitorovány integrálními stopovými detektory. Exaktní použití detektorů stop v uvedených
aplikacích vychází z provedené kalibrace detektoru KODAK LR
11?. Tato dovoluje použít detektor ke stanovení specifické
aktivity alfa v různých vzorcích, jak je ukázáno na výsledcích některých experimentálních měření.
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Límanová, Z.,

Šimonova, J.:

III. interní klinika

PVL KU, Praha

Změny tyreoidálních hormonů u akutního onemocněn;' srdce.

Hladiny tyreoidálních hormonů se mění ľ ^idy netyreoidálních onemocnění i po podání léků. Zajín D ÍU.S, jaké posuny
v- hladině tyroxinu/T4/, trijódotyroninu/ T3/ a reversního
trijódotyroninu / rT3/ nastávají u akutního infarktu myokardu
a zda jsou zmeny závislé na podávané léčbě. V priběhu 14 dní
no pi'ijetí na kliniku jsme opakovaně vyšetřili skupinu 23 osob a akutním "infarktem myokardu a skupinu 18 osob, u kterých
byl infarkt myokardu vyloučen. U nemocných c infarktem myokardu
byl pokles hladiny 13 na 65%, u neraocr .ih s neprokázaným infarktem klesl v průměru na 78fc.Hladina. T4 se u obo'i skupin
neměnila. Hladina rT3 u nemocných 3 infarktem stoupala, zatímco u neprokázaného onemocnění srdce se neměnila. Dále jsme
posoudili vliv podávání kortikoidů a ant.ikoagulancií na nalezené hladiny hormonů ;ítítné ilázy.

- 97 -

H. Idpsová, J.PradáSová, D.Schnorr, K.Sohfirer, Z.Dienstbier,
H*-J. Correna:
,,VEDLEjgf FÍLEZY" SÍ LEDVIHXCH Á MOČOVÝCH CBSTJCCH PSí
SCINTIGRAPII SKELETU PROVEDENÉ" S " m TC-DIPOSPOHÍTBM
Oddělení nukleární medicíny s poliklinikou, Berlín.
Katedra urologie s poliklinikou, Berlín,
ťfstav nukleárni medicíny a bioŕyaiky, Praha.
Scintigrafie skeletu provedená sloučeninami fosforu,
které se vylučují z organismu převážně ledvinami, podává nám
důležité vedlejší iaformace o stavu ledvin a močových cest.
Tyto nálezy mohou, ale teJcé nemusí být v přítmím
vztahu k základnímu onemocnění. Důležité jsou v tom případě,
kdy jsou výrazem progrese tohoto onemocnění anebo naopak podávají obraz o jeho zlepšení, a kdy ostatní klinické nálezy
jsou nepříliš výrazné.
Zhodnotili .jsme 632 scintigrafií skeletu ( Berlín
n-306, 9 9 m Tc-difosfonátu, Magnascanher PICKER; Praha n»326,
Pho/Gamma IV - kamera SEARLE). Převážně šlo o nemocné s ca
prostaty a prsu.
U 97 pacientů <15»3%) chybí ,svedlejší nálazy" na
ledvinách a močových cestách. U 53 pacientů (8,4/5) tyto
nálezy podstatně přispěly k diagnose a další therapii. Převažují především obštrukční změny v ledvinách a ureterech.
Je diskutována shoda a neshoda s klinickými nálezy.
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TI.Loksjífiek, X.Prokes, I.Přidal-.

MODELOVÁ' ANALÝZA INAKTIVAČNÍHO MECHAWISMU IONIZUJÍCÍCH ČÁSTIC
T DIPLOIDNÍCH BUŇKÁCH
fyzikální ústav ČSAV, Praha; Onkologická lab. UK, Praha;
Mat.-fyz„fakulta UK, Praha
Za primární poškození způsobená zářením se dnes prakticky
všeobecně pokládají dvojné zlomy (DZ) chromozomální DNA. Tvar
křivek přežití u diploidních buněk je pak významně ovlivněn
tím, že může docházet ke značné reparaci těchto poškození. K
inaktivaci buňky může dojít pouze v takovém případě, jestliže
v okamžiku mitózy existuje v buňce dostatečný počet DZ, které
nebyly opraveny.
Z měření počtu DZ prováděného tak, že buňky byly po určitou
dobu po ozáření drženy v tzv. nerůstovém prostředí (tj. v roztoku neobsahujícím živné látky), se však ukazuje, že některé DZ
jsou irreparabilní. Podle předpokladu jsou to takové DZ, jež
vznikly současně ve dvou identických úsecích na dvojici homologických chromozomů. Na základě experimentálních dat (Rad.Res. 82,
498)

jsme pak odvodili, že u diploidních buněk Saccharomyces

cerevisiae (kmen 211) jeden chromozom sestává průměrně ze 40 takových úseků. Irreparabilní zlomy jsou zcela odpovědné za inaktivaci v případě zpožděného přenášení na živnou půdu. Přitom se
ukazuje, že u chromozomů irreparabilně poškozených zůstává neopravena též značná část DZ vzniklých jinde na těchto chromozomech.
Při časnějáim přenášení na živnou půdu dochází pak k inaktivaci,
jestliže v okamžiku mitózy jsou poškozeny oba chromozomy alespoň
jedné homologické dvojice. Křivky přežití v oblasti velkých dávek
jsou významně ovlivněny tím, Se vždy zůstaví* určitá část buněk
bučí zcela nezas&žena anebo poškozena nepodstatně.

I. ilakaipvá:
SÚČASNÍ STAŤ ONKOLOGICKEJ NÍKLEXRNEJ DIAGNOSTIK*.
Katedra onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LFUK, Bratislava.
Súčasný stav onkologickej nukleárnej diagnostiky u nás v súlade s celosvetovým trendom predstavuje vyvrcholenie už mnohoročnej
snehy o zobrazenie nádorového tkaniva in vivo gamagrafickými metódami a určovanie nádoru v organizme metódami in vitro* V prvom období
vývoja gamagrafickej diagnostiky je v popredí negatívne zobrazenie
nádorov v takmer všetkých parenchýmových orgánoch. Avšak vzhľadom
na jeho malii ápecificitu a nízku diagnostickú spoľahlivosť v zobrazení nádorov sa ich význam pre onkologickú prax v súčasnosti prehodnocuje. Významným pokrokom v lokalizačnej diagnostike nádorov
je rozpracovanie pozitívnych metód zobrazovania, ktoré sú metodicky
spoľahlivejšie a ich klinická výťažnosť je vyššia, Z nich najväčší
význam v onkologickej äisgnostike má gamagrafia vnútrolebečných
expanzívnych procesov, diagnostika nádorov skeletu /najmä metastáz/
a diagnostika nalígnych lymfómov a bronchogermého karcinomu

Ga-

citrátom. Tieto vyšetrenia sú u nás dcbre metodicky rozpracované.
Yyužitie značkovaných cytostatik v nádorovej diagnostike je u nás
zatiaľ sporadické a vo vývoji.
Onkologická diagnostika in vitro sa opiera o rádioimunologické
stanovenie niektorých nádorových proteinov. Z klinického hľadiska
sú u nás najviac rozpracované metódy určovania hladiny choriogonadotropínu, alfa-fetoproteinu a karcinoembryonálneho antigénu, najmä
pri monitorovaní úspešnosti terápiei a odhalení relapsu.
Hoäno konštatovať, že napriek tonu, že u nás sa vcelku vykonávajú takmer všetky nukleárne vyšetrovacia metódy využiteľné v onkologickej diagnostike, sostávame dlžní v jej systematickej realizácii.
Týka sa to najmä prehodnotenia negatívnych zobrazovacích metód a
najmä problému prenosu už áobre prepracovaných a overených diagnostických postupov aj mimo centrálne onkologické pracoviská na ďalšie,
vhodnými prístrojmi vybavené oddelenia nukleárnej medicíny.
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I* Uakaiová, Š. Hupka, F. Makai, M. Vivodová, J. Kauäitz,
L. Rajniaková, V. Pípa, A. Kutarňa, E. Huráj, sen.:
VÍZNAM GAMAGRAFIB SKELETU V DIFEHKNCI/CLNBJ DIAGNOSTIKE
LOŽISKOVÝCH PROCESOV V CHRBTICI
Katedra onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LFUK,
Oddelenie nukleárnej medicíny Ústavu klinickej onkológie,
Inštitút pre doäkolovanie lekárov a farmaceutov, Bratislava
Vychádzajúc z 5 ročných skúseností s gamagrafiou kostí osteotropnými rádiofarmakami značenými rádioaktívnym technéciom
v súbore 1192 pacientov s rôznym nádorovým ochorením, autori
sa pokúsili zhodnotiť význam tohto vyšetrenia z hľadiska
diferenciálnej diagnostiky, najmä nádorov chrbtice. Za týmto
cieľom sa urobila gamagrafia kostí u 150 pacientov s podozrením na nádorové ochorenie chrbtice. V 87 prípadoch /58V sa
zistila zvýšená osteogenéza v chrbtici. Berúe do úvahy lokalizáciu a tvar patologického ložiska, v 42 prípadoch /48%/ sa
diagnostikoval nenédorový kostný proces /kompresívna fraktúra/.
Na základe skúseností autori doporučujú gamagrafické vyšetrenie
kostí ako citlivú vyšetrovaciu metódu na diferenciálnu diagnostiku nejasných patologických procesov v chrbtici. Zdôrazňujú dôležitosť správnej interpretácia gamagramov, vrátane
dôslednej anamnézy a výsledkov biochemických a rSntgenologických
vyšetrení.
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I. Malátová, I. Bučina, V. Michálek
POUŽITÍ Ge/Li/ SPEKTROMETRIE PŘI MONITOROVÁNÍ OSOE
A PROSTŘEDÍ. - II. - VLIV OBSAHU GLOBÁLNÍHO 1 3 7 C s V UOČI
Centrum hygieny záření, Institut hygieny a epidemiologie
Praha

Na rozdíl od většiny ostatních radionuklidů, kde
možnosti odhalení profesionální vnitřní kontaminace jsou
omezeny pouze nejmenší detekovatelnou aktivitou, jsou
v souvislosti s globální kontaminací biosféry ^'Cs možnosti odhalení profesionální kontaminace tímto radionuklidem
omezeny hlavně statistikou jeho obsahu v organismu. S cílem
stanovení nejmenší aktivity J Cs odliáitelné při měření
Ge/Li/ spektrometrem byl stanoven obsah
'cs v moči
u skupiny profesionálně nekontaminovaných osob.
Jsou popsány postupy zpracování moči a měření vzorků
polovodičovým spektrometrem gama umožňující stanovení
obs&hu
Cs u sledovaných osob. Jsou uvedeny výsledky,
ze kterých vyplývá, že při současné úrovni globální kontaminace lze na základě měření vzorků moče odhalit profesionální kontaminaci meni.í než odpovídá 1/1000 prípustného ročního příjmu
'Cs.
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J. Marek, J»3rámková:
VYUŽITÍ

RADIOIZOTOPOVÝCH

HYPOTALAMO - HYPOFYZÁRNÍCH

METOD

PRi

DIAGNOSTICE

PORUCH

III. interní klinika a laboratoř pro endokrinológii a metabolismus fakulty všeobecného lékařství University Karlovy,
Praha

Radioimunologie dovolila velmi přesné stanovení všech
hypofyzárních hormonů v tělesných tekutinách a přinesla tak
zásadní obrat do vyšetřování endokrinního hypotalamu a hypofýzy. To má význam nejen pro diagnostiku těchto onemocnění,
sle i pro jejich úspěšnou léčbu.
Za použití radioimunologického stanovení růstového hormonu jsme vyšetřili 110 nemocných s akromegalií pomocí dynamických testů /diurnální profil, test se zátěží glukózou,
test s TRH, test s lisuridem/, určili tak aktivitu akromegalického procesu a indikovali léčbu /operační, ozářením, medikamentózni/.

Při vyšetřování akromegaliků má rovněž velký vý-

znam stanovení imunoreaktivního inzulínu. Na příkladu 67 vyšetřených nemocných ukazujeme, jak slouží stanovení odpovědi
inzulínu po glukózové zátěži k prognóze vzniku diabetů mellitu.
Imunoreektivní prolaktin byl stanoven.u 306 nemocných s podezřením ne patologickou hyperprolaktinémii.

Z nich byl u 48

diagnostikován prolaktin secernujíe.í adenom hypofýzy a u 15
žen syndrom idiopatické hyperprolaktinétnie, Vyaetřením sledujeme úspěch operační léčby a monitorujeme velikost dávky léků.
Vyšetření růstového hormonu i prolaktinu má rovněž význam p?i
diagnostice hypopituitarismu a pro odlišení hypopituitarismu
hypotalemického od hypofýzárního.
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T. Marik, M. Kselíková, B. Bíbr, V. Brabec a J. Lener
INTERAKCE

99

M o S NORMÁLNÍ ERYTROCYTOVOTJ MEMBRÁNOU A TJ

H B R E D X T X R N I SFÉROCYTÔZY

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Izotopová laboratoř bio'ogickýeh ústavů ČSAV, Praha
Institut hygieny a epidemiologie, Praha
V naií předchozí práci (1) byla prokázána specifická
v&zba
Mo (Mo , hnědý komplex) na spektrin, hlavni periferní
membránovou bílkovinu červených krvinek. Vzhledem k některým
hypotesám o existenci defektního spektriizu u hemolytlckých
chorob s morfologicky změněnými červenými krvinkami byla
sledována interakce tohoto izotopu s krvinkovými membránami
u Jedinců a heredltární sféroeytózou \HS).
Metodou elektroforézy na polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodeoylsulfátu sodného a následnou autoradiografií
bylo prokázáno, že i u HS krvixiek dochází k vazbě " " M O
výhradně na spektrin. Přes dílčí potíže s přesnou reprodukovatelností přípravy hnědého komplexu (citlivost na podmínky přípravy, zvláště pH, kvalita dodaného 9 9 M o atd.) jsme
ani po stránce kvantitativní nezjistili žádné významné rozdíly
v interakci
Mo s normálními a HS krvinkami.
Touto metodou jsme tudíž nemohli prokázat podobnou
abnormalitu spektrinu u HS, jak ji demonstrovali sníženou
fosforylací s izotopem ^ 2 P jiní autoři (2). Nevylučuje to
však ještě možnost jiné abnormality v cytoskeletu červené
krvinky. Tento oytoskelet určuje tvar a deformovatelnost
erytrocytu a spektrin je jeho převažující součásti.
Literatura:
1) Kselíková M., Marik T., Bíbr B., Lener J.: Biol. Tr.
Biem. Res. £, 57-64 (198O)
2) Greenquist A.C., Shohet S.B.: FEBS Lett. 48, 133-135
(1974)
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J. Matyášová, M. Skalka, M. čejková :
PŘÍSPĚVEK K OBOASNÉNf ROZPADU CHROMATINU T H Y M 0 C Y T 6 PO
OZÁŘENÍ IN VIVO
Biofyzikálni ústav ČSAV Brno
časné hynuti lymfoidnich buněk po ozářeni organismu in vivo je provázeno enzymatickou degradaci chromatinu. Svým charakterem je tato degradace podobná působeni endogenního enzymu,
který je aktivni v podmínkách in vitro při mirně kyselém pH
v nepřítomnosti dvojmocných kationta. V obou případech dochází k uvolněni nukleosomů aniž by se současně tvořily jednovláknové úseky délky 10 nukleotidů a jejich násobků. Tento proces
je doprovázen uvolněním pouze malého množství acidosolubilnich
štěpů a relativně vysokou hodnotou frakce rozpustné v 0.14M
NaCl. Část chromatinu, která podle různých biochemických měřeni je poškozena, odpovídá asi 25-30% celkového množství, což
kvantitativně souhlasí s množstvím poškozených buněk, resp,
jader, jak je známo z morfologických studií. Pro další studium
vzniku tohoto poškozeni a charakteru zúčastněného enzymu je
potřebí získat populaci citlivých buněk, očištěnou pokud možno od buněk nepoškozených.
Za tímto cílem jsme isolovali thymocyty ozářených myší
(4 hod. po 5,7 Gy) v modifikovaném roztoku Krebs-Ringrově o pH
7,4 a modifikovanou metodou frakcionace v hustotním gradientu
jsme je dělil-, v prostředí Lymphoprep(fy Nyegjaard a spol. CO)
doplněném Verografinem(Spofa)« Ukázalo se, že k degradaci chromatinu na nukleosomy dochází téměř výlučně ve frakci buněk
nejrychleji sedimentujících, které podle vitálního barveni eosinem lze považovat za mrtvé. Ze srovnáni buněčné populace,
nacházející se v jednotlivých frakcích lze usuzovat, že buňkami, postiženými intermitotickou smrti a degradací chromatinu
na nukleosomy jsou především malé thymocyty.
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3. Měáfan. v. Suchan, A. Michaljsnič, + / M. Kubíček,
teehn. spolupráca L. Kameníková, 0. Loňská:

HA" VÝZNAM VÝPOČET ODHADU STŘEDNÍHO PULMOKAPILARNÍHO TLAKU,
STŘEONÍHO TLAKU V PLÍCNICE A SYSTOLXCKEHO TLAKU V PRAVÉ
KOMOŘE Z RADXOKARDXOGRAMU PRO PRAXI?
Ústav fyziologických regulaci ČSAV, Praha 8 a +/ Odd. nukleárni medicíny, OÚNZ, Kolín.
Radiokardiografleky (RCG) a katetrizacně (KAT) bylo
vyšetřeno 93 osob. Podle středního tlaku v pllcnlci (PX-KAT)
jsou 3 skupiny. Normály (n • 13, P A do 15 torrA), 1. skupina
(n - 53, TO 16-30 torrfl), 2. skupina (n • 27, PA 31-61 torrfl).
V 1. a 2. skupině Jsou kardlaci s razným stupni* funkčního
postiženi podle PÄ. Průměr Pč, PÁ a systoliekiho tlaku v p.k.
(SPK) normálů, vypočítaný a změřený, se významně nell&l
(p-tO.05). PA a SPK vypočítané se liSi od zaěřaných, je aezi
nini významná korelace (r>r 0,05). Ve 2. ekupine RCG tlaky KAT tlaky se význame lisi a neni korelace. Vypočítaný 'Pc normálů ss neliél od 1. skupiny. LISÍ se 1. a 2. skupina (p>0,05).
Hodnoty KAT se liii neži nornály, 1. skupinou, 1. a 2. skupinou
(p>0,05). PÄ norsálfl 1. skuoiny, 1. a 2. skupiny se llil
(p>0,05). Tato význaanost piati i pro KAT hodnoty. Vypočítaný SPK norme1A. 1. skupiny, 1. a 2. skupiny se neliil. Rozdíl
SPK - KAT normálo a 1. skupiny (p>0,05). 1. a 2. skupiny ee
neliší. Sensitivita, specificita a predikce PC, PÁ e SPK
jsou nižší oproti hodnotám KAT. Predikce RCG - PČ* a PA ee
neliší od predikce KAT hodnot. RCG

PČ a PA jsou v dobrém

souladu s KAT tlaky, a tudíž v,'-počet odhadu těchto tlaků
z RCG je použitelný v .praxi.
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M. Uihoková, Y. líacháňová, J. Szabové
POROVNANIE VYŠETRENIA H E P A T O B I L I Á W H O SYSSíílíU PGI
A EHIDA
Oddelenie nukleárnej medicíny FHsP Košice
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M.Mifcušová, O.Koál, J.Snotr:
PŘI MAMOGRAFICKÍCH VYŠETŘENÍCH
Subkatedra hygieny záření U F , PrahaCHZ - IHE, Praha
Byla provedena modelová měření na různých typech rentgenových
přístrojů, která slouží na raijiodiagnostiekých odděleních Je vyžetřoprsu. Jednalo se o přístroje líamomat fy Siemens, DG 240 fy TUR, Chirodur-Statix-Tablix fy Chirana, Mtiller HA 1001* Byla porovnávána zátěž
při snímkování na film a při xerografii. K proměřování zátěže tyl. použit fantom z tkánekvivalentního materiálu a ke zjištění dávek termoluminiscenôní dozimetry LiP fy Victoreen.
Z dopadových a výstupních aávek byla odhadnuta střední dávka na
mléčnou žlázu pro jednotlivé typy rentgenových přístrojů a různé metodiky vyšetření a pomocí této střední dávky a váhového součinitele byl
vypočten efektivní dávkový ekvivalent odpovídající tomuto radiodiagnostickému vyšetření.
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P. Minárik:
ODVODENÉ LIMITY A ICH APLIKÁCIA V PRAXI.
Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

V rámci obecných princípov praktickej ochrany pred
žiarením rozlišujeme ako standardy ochrany základné limity (limity dávkového ekvivalentu a sekundárne limity)„
odvodené limity, autorizovaní limity a referenčné úrovne
(registračné, vyšetrovacie a intervenčné). Pretože odvodené limity sú operatívnym nástrojom radiačnej ochrany,
nazývajú sa čacto aj odvodenými pracovnými limitmi. Odvádzajú sa zo základného limitu dávkového ekvivalentu pomocou zvoleného modelu, ktorý nahrádza skutočnú situáciu.
Odvodené limity možno stanovit pre rozličné veličiny (povrchovú kontamáináciu, kontamináciu osob, kontamináciu o—
vzdušia, vody a pod.). Čím je radiačná situácia jednoduchšia a jednoznačnejšia, týra je možno stanovit odvodené limity presnejšie. Naopak, ak chceme, aby odvodené limity
boli aplikovatelné za rôznych podmienok a pre viaceré radi onuklidy, budú nutne konzervatívne so značným koeficientom rezervy.
V referáte sa uvádzajú prístupy a metódy, používané
pri výpočte ako i naše skúsenosti z praxe. Pozornost bola
zameraná predovšetkým na povrchovú kontamináciu a na kontamináciu ovzdušia rádioaktívnymi aerosólmi. Boli uvažovaná rádionuklidy60Co, 1 3 4 C s a 1 3 7 C s .
Záverom referátu sú porovnávané získané hodnoty- a hodnotami odvodených limitov v zmysle doporučenia I.C.R.P.,
publ.č. 30.
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S i M i S IÍ r o T 4 ,

I . K a l i n a

VPLYV RTG ŽIAíiSNIA NA DNA-SYNTETIZUJÚCB BUNKY V KRVI POTKANOV
ci^ 0 v š e o b e c n e j

b i o l ó g i e HF UPJŠ, K o š i c e

V krvi potkanov sme sledovali kvantitatívne zmeny nukleových
kyselín, inkorporáciu ^H-tymidinu B keloniŕormnú schopnosť
kmeňových buniek krvi počas 28 dní po jednorazovom ožiarení
dávkou 5,5 Gy rtg žiarenia.
Koncentrácia nukleových kyselín, najme DNA, ea prudko znížila
už počas 1. dňa k minimálnym hodnotám na 10. deň po ožiarení.
Do 21. <3ňa sa upravila koncentrácia flNA a do 28» dňa aj koncentrácia DNA o
Inkorporácia

H- tymidínu do DNA krvi ožiarených zvierat bola

zvýšená, najmä ňa 10. - 14. <3eň. Na základe zvýšenej inkorporácie prekurzora do DNA po krátkodobom /4 hod./ značení
in vitro a bez dodatočnej stimulácie usudzujeme, že v tomto
čase sa v krvi ožiarených zvierat objavili vo zvýšenom počte
DNA-syntetizujúce bunky0
S cieľom prispieť k zisteniu funkcie týchto buniek sme vyšetrovali paralelne koloniformnú schopnosť krvi /CFU-S/.
Zistili sme, že koloniŕormná schopnosť bola zvýšená n»jmä
na 14. deň po ožiarení, čo svedčí o tom, Se aspoň časť
DNA-syntetizujucich buniek predstavuje kmeňové bunky.
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J.Mišustová, B. Hošek, J.Šikulova, A.Lojek
VLIV PREIRADIASNÍ HYPOXIE NA RESISTENCI MÍSÍ
V&ÍI PROLONGOVANÉMU OZÁŘENÍ
Biofysikélní ústav ČSAV,Brno

Byl sledován vliv 2 a 3 týdenního přerušovaného pobytu
myší v hypoxických podmínkách na resistenoi vůči prolongovanému ozářeni(Pokus byl proveden na myších kmene H, samicích,
ve stáří 9-12 týán&.Myši byly chovány 5 dnů v týdnu(10 hodin
denně) -v podtlakové komoře při 0,054 MPa a v různé dny po
ukončení hypoxie(2«-5» den) ozářeny na gamma ozařovači Ghisostát dávkou 11,5 - 12,9 Qy*( dávkový příkon 48 mGy/min.,doba
ozařování 4 - 4 , 5 hod.) . Výsledky ukázaly,že 2 i .3 týdenní
preiradiační hypoxie zvyšuje resistenci myší vůči prolongovanému ozáření 3 maximem ve 3. a 4. dnu po ukončení hypoxie,
20 - 56% myší ozářených v tomto období přežívá ALD„Odeznívání hypoxických účinků je provázeno i změnami ve spotřebě
kyslíku.
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J. Moravek
MONITOROVANIE PLYNNÝCH EXHALÁTOV Z JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ
Výskumný ústav jadrových elektrárni, Jaslovské Boh mice.
Niektoré udalosti na zahraničných jadrových elektrárniach, ktoré boli spojené s únikom rádioaktívnych látok do
okolia ukazujú, že spoľahlivý systém monitorovania rádioaktivity výpustí a únikov vo ventilačnom komíne má prvoradý význam pre pohotové stanovenie radiačnej situácie v okolí jadrovej elektrárne, So umožňuje včas prijať príslušné
opatrenia k ochrane okolitého obyvateľstva. Spoľahlivé a dostatočne presné údaje o aktivite plynových exhalátov však majú význam tiež počas normálnej prevádzky a umožňujú stanoviť
reálnu veľkosť radiaSného vplyvu na okolité obyvateľstvo.
Nakoľko'priame meranie v okolitom prostredí väčšinou nedíva
hodnoty,ktoré by sa významne odlišovali od prirodzeného pozadia, ,je výpočet radiačnej situácie v okolí, na základe
spoľahlivých výsledkov monitorovania exhalátov a výpustí,
jedinou schodnou cestou.
Prevádzkový monitorovací systém musí predovšetkým zabezpečovať monitorovanie na úrovni limit s dostatočnou rezervou pre nepredvídané zvýšenie úrovne. VäSSinou nadáva
teda možnosť monitorovať s dostatočnou presnosťou súčasne
nízke hodnoty rádioaktivity exhalátov počas normálnej prevádzky • Je preto vhodné, vedľa prevádzkového monitorovania
mať možnosť merať aktivitu jednotlivých zložiek plynových
exhalátov /aerosoly, jód, a plyny/ po*as normálnej prevádzky s ohľadom na ich izotopické zloženie a fyzikálno-chemické formy.

i

V referáte je popísaný takýto súbor meraní, zaľožený
na monitorovacích metodách, využívajúcich kumuláciu príslušnej zložky na vhodných filtroch s následným spektrometriekým meraním kumulovanej aktivity. Uvedené sú reálne hodnoty
aktivity najvýznamnejších rádionuklidov v plynových exhalátoch jadrovej elektrárne VI pre jednotlivé prevádzkové režimy.
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M. Iíysliveček, V* Rýznar, KU Ví'iedennann, lví. Řehulka, J* Doubravský, J* Kučera
PftÍNOS SCINTIGRAFIE K DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE PSEUDOTUIIORÔ
LEDVIN
Klinika nukleární medicíny, radiologická klinika, urologická
klinika Flí Olomouc,
V morfologii ledvin není neobvyklý výskyt normálních anatomických variant imitujících při vylučovací urografii

expan-

zivní proces. Včasné odlišení těchto t.zv. pseudoturaorů od skutečných nádorů může zabránit invazivní arteriografii nebo chirurgické intervenci.
Autoři se zaměřili na posouzení přínosu scintigrafie ledvin v dif. diagnostice těchto stavů. Scintigrsrie byla provedena u 16 pac. s hypertrofideou Bertiniho ;:olunnou, prokázanou
při AG nebo operačněe Všechny se na vylučovací urogrcdľii chovaly
jako

expanze. Při scintigrafii ledvin byla ve všech případech

prokázána v susp. oblasti normální akunulace radioaktivity svědčící proti přítomnosti maligního nádoru nebo jiné expanze.
Autoři uzavírají, že normální scintigram ledviny při podezření na renální expanzi, vysloveném na podkladě vylučovací urografie, svedčí s vysokou pravděpodobností proti přítomnosti pravého nádoru a doporučují scintigrafii ledvin jako vyšetřovací netodu volby v dif. diagnostice těchto stavů.
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J.Němec
VfZKAM RADIONUKLIDÔ V BHLOKRIKOLOGII
Výzkumný ústav endokrinologický Praha a odd.nukleární medicíny
Fakultrí nemocnice Praha - Motol
T začátku používání radionuklidů v endokrinológii hrálo
nejdůležitější roli podání radioaktivních isotopů jodu in vivo.
Znamenalo to začátek fceela nových diagnostických metod, jež
umožnily měřit tvorbu tyreoidálních hormonů u člověka, i u pokusných zvířat> Hšření akumulace radiojodu ve štítné žláze umožnilo diagnostické zhodnocení mnoha pacientů. Technický pokrok
později umožnil měřit rozložení radionuklidů , což otevřelo diferenciální diagnosu uzlové struny. Radiojod také sehrál velmi
důležitou roli v rozvoji diagnostické a terapeutické taktiky u
karcinomu štítná žlázy.
Léčebné aplikace radiojodu 1 3 1 I se staly nejdůležitější
metodou v léčbě mnoha tisíc nemocných tyreotoxLkoaou. Tyto metody byly zavedeny Šilinkem a spol. v Československu již v r.
1951 a umožnily diagnostikovat a léčit mnoho našich nemocných.
V pozdějších letech aplikace radiojodu in vivo ztrácela na významu a byla nahrazována in vitro testy, jež užívaly znaSe&ých radiofarmak. Některé z těchto testů zůstávají užitečným diagnostickým prostředkem v tyreoidální diagnostice i dodnes. Zavedení
technecistanu '^"Tc umožnilo provádět scintigrarii štítné žlázy
a malou radiační zátěží, radlojod ovšem zůstal základním radiofarmaceutikem pro léčbu chorob štítné žlázy. Posledním krokem
bylo zavedení RIA metodik, jež umožňují měřit stopová množství
všech hormonů, jako 73, 14, rT39 TSH. To umožňuje praktické
užití v kombinaci s dynamickými testy a klinickým vyšetřením.
Ve stručném přehledu je uvedeno i užití radionuklidů
v ostatních oblastech endokrinológie .
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M. Neunannová, A. Kaupillo*. R. Vlhkox:
KONCENTRACE RECEPTORU ESTRAOIOLU A PROGESTERONU V ENDOMETRIU
Výzkuaný ústav veterinárního lékařství Brno,
"university of Oulu, SF-90220 Oulu 22, Finland
Koncentrace receptoru aetradiolu a progastaronu v cytosolu (ERc, PRc) a v buničnéa jádra (ERn, PRn) endoaetria byla stanovena u 13 zdravých žan v pozdní proliferačni fázi
cyklu, u 33 pacientek s adenokarelnoaan endoaetria a u 6 paeisntek s Jinýa zhoubný* oneaocndnla endoastria. Va všech
uvedených případech byla aěřena aktivita 17/3-hydroxyateroid
dehydrogenézy (17-HSD). Relatívni aalá odchylky byly namérany ve sledovaných parametrech u skupiny zdravých žan, kdá
vzorky tkáni byly odebírány dvanáctý den menstruačního cyklu
a fáze cyklu byla kontrolována koncantracl progestersnu v eáru. V aáně stejnorodá skupině žen sa zhoubný* enaaocněni*
ondonatria byly zaznaaenány větii odchylky v naafiřených hodnotách. Koncentrace ERc a PRc byla signifikantně vyšii
u zdravých žen než u pacientek ss zhoubnýa oneaocněnia endonetria. Opačná tendence byla zaznaaenána u koncentrace ERn a
PRn. VzájMiný poaěr ERc a ERn a PRc a PRn byl signifikantně
vyšôi u skupiny zdravých žen. Byla zaznaaanána vzájeaná korelace mezi ERc a PRc a ERn a PRn u obou sladovaných skupin.
Aktivita anzyau 17-H9D byla identická a korelovala s PRc
u skupiny s adenokarcinoaaa endoaatrla. Předkládaná výsledky
jsou v souladu s pŕedeälýai nálezy, ž* převážná větělna tkáňových vzorků adenokarcinoau endouetria aá měřitelnou koncantracl recaptorfl pro aatradiol a progesteron v cytoaolu a
ukazuji, ža uulttěni ER a PR v buněčná* Jádře Je podporováno
tkáni s adenokarcinoaea endôaatrla.
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Niček F., Koral V., Bláha V,
Kvantitativní analýza dynamické scintigrafie ledvin
FN 1 0 , Šrobárova 50, Praha 10
Pracoviště lékařské elektroniky IKEM, Praha
IFH UK, Šrobárova 4 8 , Praha 10

Tato práce je příspěvkem k metodice vyhodnocováni
dynamických studií ledvin. Data ze scintilační kamery jsou
ukládána v paměti číslicového vyhodnocovacího zařízeni, jsou
konstruovány křivky z oblastí zvolených světelným perem a vyhodnocení je prováděno za kontroly obsluhy <>
Prvním krokem ka získání objektivních parsnetrů, které
jsou mírou schopnosti ledviny radiofarmakon absorbovat resp«
uvolňovat, byla modifikace metody používané při vyhodnocování
izotopové nefrogrsfie pomocí nomogramú. Kapacita používaného
počítače nedovolovala provádět celý rozsáhlý výpočet podle
původního irodelu, proto bylo do programu včleněno několik
vstupů obsluhy, která určuje na křivkách konsc 1. fáze a ukládá konstanty odečtené z nomogremu.
Ealším zlepšením metody je program, který přímo anelyzuje
data křivky a vypočítavé její pateraetry.
V rutinním používání je první z uvedených metod již př»r,
rok, druhá zkušebně pět trřsíců.
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D.Nikodémova, A.Hrabovcová
INTERPRETÁCIA IÍDAJOV EEUTRÓNOVÍCH DOZIMBTROV V HYíilENE ŽIARENIA
Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava
Abstrakt
V praktickej radiačnej ochrane je prvorauou úlohou zaistit
s dostatočnou presnostou hodnotenie velkosti rizika, ktorému sú
pracovníci so žiarením vystavení. Zatiaí čo hygienické požiadavky na dozimetria gama a x spĺňajú prísne kritériá, vymedzené doporučeniami ICRP (č.2£,1977)» v oblasti neutrónovej dozimetrie
je dosial množstvo závažných faktorov, Ktoré nedovoíujú jednoznačne charakterizovat profesionálne expozície pracovníkov so žiarením, na základe odozvy jediného osobného lozimetra. noseného
na povrchu těla. Vzhladom na zložitú závislost údaja neutrónového dozimetra od poía žiarenia, ku ohodnoteniu rizika od neutrónov,
sa vyžaduje informácia o energetickom rozdelení, smere dopadu
žiarenia, sprievodnom gama ľ.iarení atd. Táto informácia je tým
významnejšia, čím viac sa úroveň expozície blíži ku maximálne
prípustným hodnotám, resp. tieto prekračuje.
ICRP 26 zaviedla nový koncept efektívneho dávkového ekvivalentu a ako sekundárny limit pre externé ožiarenie definovala
maximálnu hodnotu dávkového ekvivalentu v hĺbke väčšej naa \ cm*
Vztah medzi polom žiarenia a veličinami relevantnými pre radiačnú ochranu umožňujú konverzné faktory medzi dávkovým ekvivalentom
a radiometrickými veličinami, stanovené na základe výpočtov v rôznych poliach žiarenia.
V referáte budú rozobrané rôzne možnosti otanovenir.

dáv-

kového ekvivalentu neutrónov, ich spoíahlivost a možnost správnej interpretácie pre účely hy o ieny žiarenia.
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O. Novákova, J. Kula, K» Broj, V. Slezák
íió-.r" 1 TESLY VÚPJT PRO RADIAČNÍ OCHRANU A NUKLEÁRNÍ
Tesla - VÚPJT Přemyšlení
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D.Ondriš,M.Herchl,M.Hojnole
VNÍÍTORNÄ KONTAMINA'CIA PRACOVNÍKOV ATÓMOVEJ ELEKTRÁRNE V-l
POČAS VÝMENY PALIVA
Závodné zdravotnícke stTeôifko Atómových elektrární Jaslovské
Bohbnice
Referát oboznamuje so systémom a výsledkami monitorovania z hl'adiska vnútornej kontaminácie rádionuklidmi tých pracovníkov Atómových elektrární Jaslovské Bohunice,ktorí sa zúčastnili na výmene paliva elektrárne V-l ..V práci je uvedený rozbor úväzkov
dávkového ekvivalentu z vnútornej kontaminácie .• závislosti na
mieste a druhu vykonávanej činnosti.
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A. Opptlt

DucnosnxA. somcf usioixrvmtoH IDXXJEO T
Xnatltut klinická * expariaantálni awdioiny, Fraha.

Vývoj nukleárni aadielny T poeladnleh lataoh přiaptl ka
(dokonalení diagnostiky v řade aealoinakjcA oborů. Toto M týká předarala vnitřního láfcařatví * jeho apecialisovanyoh podoborů.
Badlolsotopová diagaoatika.poruoh fuakoa i aorfologU ledTin a ryredných caat BoCoTyoh ja • najataralob i najrosiířaaajĚích r oboru. T fiaakOMlovanaku prakticky naní oddalvaí, ktara
by aa tteito TyiatřoTacial aatodaal naaa.byva.lo. T najjadaodttiaí
feraS jda o klaalckou ranografii, k jajúaiš proradatti ataSí aaaa
sáklalní doatupná ap&ratora « o aás vyribiný jodovýa/ klppunut.
Santo metodicky přiatup poaáhá řaiit řata nafrologlekyob i urologiokyeb prottláBŮ, 1 r padiatrii. 0 aoxfologiokyoki poatiianC
la£Tla ja Títliní prcooriši doatupná atatioká aointicrafla ppoTádiná koaplazy tachnacia.
Ani aointllafiní kaaary najaoa dnaa na řadí praoorlii vsáonoatí. Ihwiňají pro^ádiní dynaadoká aoiatigrafla, ktará f>iásor>
ňuja aaany Borfologiokáno obrasu T fiaat. Punkoni diagnoc' .kr ;»
takto obobaoana o aorfologlekou a naopak. Jají liroTaň ja pak na saja^na úrovní vyhodnocovacích aaříaaoí. >ajjadaodnššia přía*
tupaa ja uliti polaroidníob filaA, poatma jadnoduohtf ja i pouliti rtg flSaft r ayatéaa "alerodot". Ib8ít«8orá twobnika ja yk doatupna jan vit lín eantrůa.
Ja třaba najracionálnijiibo příatupu a anaaaná to aaobovati
i jadnodulíí Mtodloká pKatupy, jaou-U úSalná. Wktará ralsi
iůlaiitá nafsologická radiolsotopoTi vyíatřaiBÍ, jako na příklad
propoSat kvaatltatiraiho průtoku ladTinaal, jaou arládnutalná
napřílii aloiityai saMsaniai.
Xafrologioká nuklaárni-aadioínská TyiatřoTaoí aatody jaou
vyramyji přiinoaaa i T dialyaaSaa-tranaplanta5aÍB pzograau.
ja koordlnálioraa tohoto prograan a to bylo 1 dálila iapalaaa
ronroja tlobto aatod.
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N. Pappová, E. Siracké, J. Surkovsky :
IMPORTANCE OF OXYGEN TENSION DETERMINATION IN CLINICAL
RADIOBIOLOGY
Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences,
Institute of Clinical Oncology, Bratislava
By means of polarographoc method oxygen tension and its
changes were estimated in mammary cancer during radiation
treatment. In all cases who were histologieally verified
ei'her preoperative radiation.treatment or radiation treatme t alone was applied. The measurement of oxygen tension
in veneer tissue was made by monopolar needle sensor and
the values were registered by oximeter Chirana.
Changes in pOo observed during treatment course suggest
that expressive reoxygenation of the tumor tissue takes
place in the cancer site studied only after the application
of higher total doses and were in correlation with regression of the tumor masses.
The importance of this method in the study of tissue oxygen*ation during radiotherapy is discussed.
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M.Paŕízek,J.Holan,P.Kutdsz:
vfZNAM STANOVENÍ BETÄ-fHROMBOOLOBULINU V PLAZMŽ
Oddělení klin.biochemie OUNZ Nový Ji&ín,katedr& biofyziky
a nukleární medicíny FN Martin,University Ore*(Alžír)
Plazmatická koncentrace specifického trombocytárníh*
proteinu beta-throaboglobulinu(BTG) byla stanovovárna re
skupině zdravých jedinců rozdělených do 4 vékovýeh podskupin a ve skupinách pacieiťců s různými formami arteriálnl
a venózní trembóay a metabolickými poruchami.Signifikantní
rozdíly byly nalezeay mezi kontrolním souborem a sledevanými skupinami.Zvýšení plazmatické koncentrace BTG korelovalo pozitivně s produkcí prostaglandinů sledovanou na
tvorbě MDA.Korelace obou těchto faktorů se sérovými triglyceridy a poměrem HDL/celk.cholesterolu ukazuje na aktivaci
systému trombocytární uvolňovací reakce i syntézy prostaglandinů u hyperlipidemických pacientů.Anomální sérové
lipoproteiny ovlivňují negativně trombocytární funkce a zapojují tak trombocyty do pathogeneze atherosklerózy.
V kontrolním souboru bylo nalezeno statisticky významné
zvýSení koncentrace BTG ve vyšších věkových skupinách*
Stanovení koncentrace BTG dovoluje relativně včasnou detekci
hyperaktivních trombocytů,jejichž příznivé medikamentózni
ovlivnění by mohlo znamenat snížení rizika tromboembelických
komplikací.

- 123 -

Z.Pavliščová:
NĚKTERÉ METODICKÉ ASPEKTY JEDNOKROKOVÉHO SCREENINGOVÉHO
TESTU RIA T4

Oddělení nukleární medicíny,Fakultní nemocnice Praha JO
Při metodickém řešení úkoju ověření incidence kongenitá.lních
hypotyreóz jsme použili pro stanovení celkového tyroxinu postupu,který byl na našem pracovišti dostupný.K tomu nás vedla
zejména skutečnost,že na domácím trhu není dosud vhodná souprava.Uvedený postup je založen na tom,že se všechny reagencie
přidávají jedním krokem v systému tvořící se pevné fáze-sraženiny gamaglobulinu a polyethylenglykolu/PEG/.
Dosažené výsledky jsme porovnali se získanými výsledky stejných vzorků stanovených soupravou RIA test T4,výroba ĎRVJT Košice.Koeficient korelace byl 0,936.Vlastní pracovní postup
spočívá ve vyseknutí terčíku o průměru 3mm z filtračního papírku/výrobce Imuna,Šarišské Michalany/nasáklého kapilární krví novorozence»Ve zkumavce se k nim napipetoval 1 ml praODvního roztoku dávkovačem s použitím přístroje pro posun zkumavek.
Po inkubaci následovala centrifugace.Výsledky byly hodnoceny
na základě a/statistického rozložení hodnot, b/porovnání s hodnotoupředpokládaného normálního dárce tzv.tyroxinový screeningový index.
Viskozita prostředí má vliv na extrakci tyroxinu.Projevilo se
to při použití dvou koncentrací PEGu v pracovním roztoku a to
12,5% a 10,0%.Vhodnější koncentrací byl 10,0% PEG,který však
dává sraženinu,která nebyla dostatečně stabilní.Pro dobrou reprodukóvatelnost by bylo nutné provádět stanovení při 4°C.
Předběžná extrakce terčíku v pufru dává možnost použití 12,5%
PEGu a tím získání reprodukov.itelných výsledků.
Použitá metoda je jednoduchá,dostatečně rychlá a vhodná pro
vyšetřování ve screeningových podmínkách.Technická jednoduchost
provedení umožňuje i její automatisaci použitím v tuzemsku dostupných přístrojů.

__

BTtDr.Pekárek.RIIDr.Tauer,Ing.Prokop
ZKOSENOSTI

S PROVOZEM BOTEWCClIÍHC GEREHÍTOEU 9 9 "Te NA OH*

ÚstaT jaderného výzkumu,250 68 Řež
Jsou shrnuty zkušeností a provozem generátorů na dřou
pracovištích ONlt během roku 1980.Dále jsou zmíněny úpravy
postupů i zařízení,které vyplynuly z dlouhodobého zkouSení
a jsou ji2 uskutečněny při probíhajícím klinickém zkoušení.
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T. Pelikán, J. Kaušitz, Š. Hupka
VÝZNAM URČOVANIA CEA Z HĽADISKA. "SECOND LOOK" OPEEÍCII
PRI KOLOREKT-ÄLNOM KARCINOME
Subkatedra- nukleárnej medicíny Bratislava
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I. Petr
VLASTNOSTI A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DVOUVRSTVÍCH DOZIMETi
V TERAPEUTICKÍCH SVAZCÍCH ELEKTRONU A BRZDNÉHO ZAMENÍ
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha
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.VM-etrásová, D . V i k t o r y , O . K o l l á r
RADIAČNÁ BIZťľ'ÍKCSŤ V ATÍZCVTM

ELEKTRÁľal

CT. VI V i-RVÍCH Ii

TRIVÁDZKY
Odbor hygien," žiarenia, KHS Bratislava
Činnosť jadrových energetických zariadení je sprevádzané s určitým stupňom radiačného rizika pre prevádzkový perr-onál
i ckclité životné prostredie.
i> cioľcn) kontrolovať a usmerňovať toto radiačné riziko
vykonávaje orgány hygienickej služby systematické sledovanie n>diačnr-^ situácie v prevádzke atemevej elektrárne oi£ VI a v jej
ok^Ií. V súvislosti s prevádzkovými etop_;i:.i dezorné ory:'r.y i ť'it c-úňu Jú kor.plexné previerky, ktoré s,Í ^arr.ori sva JU rs ccikrvfí '-:Cr.-teinc rnčiačnej situĹcic vc vy:.-: ^nýcí1 vr^covu-Jct ; r it.Kt: ri. c1-.
Zrační pezórnesť E.-Í vrnuje kontrole činnosti útvjrov rsdi.'2čm.o bczpečr.csti , plneniu požiadaviek krftjskéhc > j^ieníka ,
oti'.zkonš likvidéc.ie rádioaktívnych odpadov a evidencii nftsle»:ujúci-ch údajov F? meraní vy k c n ŕ váných prevádzkovateľom :
- určovanie objemových'aktivít plynov, aerosólov :•> vzdužr.ých Prvkových príkonov v priestoroch s trvalou obsluhou,
- meranie alt ivít teohnclogických médií,
- dávková záťaž personÉlu,
- meranie rádioaktivity exhalátov a odpadových vôd.
V referáte prezentujeme prehľad zistených o cvi^cvaný'-í"
dát charakterizujúcich celkovú radiačnú situáciu v elektrárni,
dávkovú záťaž personálu s výsledky bilancie aktivít vypúšťaných
vo forme exhalátov a odpsdových vôd de ži vetného prortrrdia v priebehu doterajšej činnosti JIí VI.
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C. Petrželová
BREHLAD DOŠKOĽOVANIA STBEDNÍCB ZDRAVOTNÍCKÍCH PRACQVMÍKOV
V SSH V UPLINULOM 12 ROČNOM OBDOBÍ
Ústav klinické onkológie

Bratislava
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B. Petýrek, J. Vávrová
OVLIVKSNÍ FOSTRADIAČNÍCH ZMĚN KHVETVORBY'IKŠÍ STÍNĚNÍM
KHITICKÍCH ORGANOVÍCH SOUSTAV

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav JEP
Hradec Králové
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S, Uriel, P. Kračmar

TECHNICKÍ ASPEKTY SCRBENINGOVÉHO TESTU RIA.
Oddělení nukleární medicíny, KflNZ Ostí n.L.
Oddělení nukleární medicíny, M Praha 10
Ha modelových pokusech byla testována extrakce tyroxinu ze suché krve na papírku během vlastního radioimuuologického stanovení* Byla sledována závislost extrakce
na čase, míchání a stáří vzorku.
Pomocí krve označené ihned po očběru "" •'l-tyroxinem
byl stanoven objem krve v terčících různého průměru a vypočtena reprodukovate3:nost dávkování vzorku. Z těchto hledisek
byly porovnány papírky různého původu (Pharmacia, Nuclear
Medical Systems, Whatman, Imuna) a je diskutována jejich
vhodnost pro sreening T.9
Radioimunoanalýza tyroxinu byla prováděna optimalizovaným jednokrokovym postupem (Kračmar, Pirkl) a je porovnána citlivost a reprodukovatelnost metody s komerční
diagnostickou soupravou NEO-T. finny Nuclear Medical Systems,
l n e , USA,
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I. Pokorné, R. xextoris
NAŠE SKÚSENOSTI S RA-DIONUKLIDOVOU DIAGNOSTIKOU PÍÚCBYCH
NÁDOROV
Oddelenie nukleárnej medicíny FNsP Kosice
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E.Poláčkové,J.C ífka
ISOTONICITA NĚKTERÝCH RADIOFAHMftK A VLIV NA HEMOĽIStJ
Ústav jaderného výzkumu,250 68 fiež
Pro některé radiofarraaka vyráběné hromadně,nebo připravovaná na odděleních nukleární medicíny v C3SR byly stanoveny
základní parametry pro posouzení jejich lékových forem.U injekce
o-jodhippuranu sodného a sodné sole bengálske červeně byly nalezeny kryoskopické hodnoty základních složek,u magistraliter přípravků pak hodnoty pro konečný přípravek.U řady přípravků bylo
zjiStěno,že jsou hypertonické / koloid síry - ^ T c / ,jiné
naopak hypotonické.Pro tyto přípravky byla navržena jednoduchá
úprava.Hemolytický účinek některých přípravků je dán především
jejich aciditou.V některých případech jej lze odstranit jednoduše
přídavkem citronanu sodného bez ztráty účinnosti / ^""in pro
placentografii / . U jiných přípravků by bylo nutno měnit postup
přípravy / koloid síry - ''mTc / za cenu změny vlastností.
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J.Po0pišil,M.Zltko,M,SadílkoTá,P#PouSkoYÍ,J.VraiMWBká,E.Skalas

POSKOZEHÍ SRBVHÍCH DESTICEK
Katedra a ústar bicfysiky a nukleárni medicíny PVL UK Praha
(přednosta:Prof,MUDr Z*Dienstbier DrSc)
Ústřední vojenská nemocnice Praha( náčelník :geamjr*lfu1)r J.Sabo)
Po celotSlovém ozáření
Co králíku expoaicí
4*0 Gy byly zjištěny metabolické změny fosfclipidů krevníoh
destlSek uvolněných do periferní krve z radiaeí poškozené,
nebo již po ozáření reparujíeí se kostní dřenS.Jedenáctý a
dvacátýprvý den po celotělové exposici 4»O Gy dochází k výraznému
zvýšení inkorporaoe ^ P do pěti najvíce zastoupených fosfolipidů:fosfatidylcholinu,fosfatidyletanolamíiu,efingomyellnut
fosfatidylserinu a fosfatidylinositolu.V uvedeném údobí
radiačního poškození se mění rozložení Inkorporaoe
P do
jednotlivých foafolipidů.Nejvýraznější směny byly nalezeny
u fosfátidyUnositolu a fosfátidyletanolaminu,
V průjšau celého sledování nebyly zjištěny
žádné významné zmény adhesivity krevních destiček,agregace
krevních destiSek a směny disponibility třetího destičkového
faktora.
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M. Pospíšil, J. Netiková, A. Kozubík;
HAŠE ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM

1?5

I-DBOXYUHIDIIJU K3 SL3D0VÁHÍ

P R O L I F S R A S N Í A UIGRASIJÍ AKTIVITY KRVETVORNÝCH BUIÍŠSlIYCH
POPULACÍ U' SU3L3TÁĽNS OZÁŘENÝCH LIYSf
Biofysikální ústav ÔSAV, 3rno
Využiti 5-jod--2'-deoxyuridinu značeného

1 2 5

I /

12j

TJäR

/

poskytuje řadu výhod při sledovaní kine tiky burfěčaých populací krvetvorby laboratorních zvířat. Tento thy.nidinový nna
log je specificky inkorporován do buněl: v.S fázi a zCstává
zabudován do DNA až do buněčné s:r.rbi. ľ.'ÍLká reuí;ilizace jej
činí vhodným pro studie migrace a ztrát znače-i^cl: bua^lí. ...e
toda byla využita ke sledování repopul>.čaí aictj.vity krvetvo
rných or^ánň / kosení dřeň fe.auru, slezina, thy..iue / myr.í,
samců kmene C 5731/10 po celotělovém Oerlnorázovó:n sublet činím gama ozáření dávkou 5»5 Gíy. Výsledky u,.o:nily odvodit
tyto důležitější závory: Potlačení ;srjlifcra^ní aktivity ve
včech sledovaných or-jánech 24 hod. po ozáření ^e núsl-.v.cv.íno obnovou buněčného dělení, kt.ercí losanuje / a jJ^evyí'Ľjc- /
výchozí úroveň nejrychleji ve tkáni thy .tu, nejpozději ve
slezině. Tyto rozdíly v obnovo prjlifeoao.-ií nativity / X ' - I U
dR na jednotku hmotnosti/ odpovídají rozdíl-",a v ryculjFti
obnovy hmotnosti orgánů, která má však v ^ľí^ode thy-.u .řechodný charakter patrné v důsledku olezené cebeobnovne sc'.unnos'ti radiorezistenť-iíóh jro^e'i.itor'i thynovýcb bu:i3ii. C^i.—
va hmotnosti sleziny je mino ísictiv--ici prolil.'i'a"-:iľcix

roco'

provázena i zrninami ve vyxjlavení a i:iflu~-i 'iinL, ..ľ-i^ť-.'.z
do'iiniije předevřiíni influx r, na č e n.;, oh bunei: z
zdroji" v období 13.-13. dne po ozáření.
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.i us:! ezi : lýe^

J
H. Procházka, H. Veit, K. Hruška, B. Kábelová
VlCBDETBKTOROVÉ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO RIA
Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brnp
Zařízeni využívá přednosti měření RIA vzorků současně v
16 detektorech Nal/Tl, optimalizovaných pro měření energie gama záření v okolí 10ú keV. Každý z kanálů vstupní části lze pomocí voľby dolní a horní diskriminační úrovně optimálně nestavit pro měření požadovaného energetického intervalu a jsho signál samostatně vyhodnotit centrální jednotkou, která zahrnuje
operační paměí s cyklem 80us, ovládací obvody, krystalem řízené stopky s předvolbou doby měření, přepínatelný LED display
a výstupní převodníky pro zapisovač a děrovač. Oba napěíové
zdroje jsou stabilizovány.
Ke vstupu lze připojit externí detekční sondu z unifikované řady Tesla pro kontrolu kontaminace pracovního prostředí,
štítné žlázy apod. RIA vzorky se pro měření vkládají ručně ve
speciální kazetě. Pro rutinní stanovení je vzhledem ke kvalitě detektorů postačující doba měření 60 s, při čemž hodnota
pozadí činí cca 30 imp/min.
Vestavěné detekční sondy jsou testscintového provedení,
vlastní detektor má studnu 0 14 x 19 mm. Ověřovací prototypy
byly zhotoveny podle našeho návrhu ve VŮPJT Tesla Přemyšlení
a n.p. Monokrystaly Turnov.
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K. Prokeš, II. Lokajííek
MATEMATICKÉ* MODBLOVÄHÍ REPARAČNÍCE A PBOLIFERAČHÍCH
PEOCES8 Efil PRAKCIOMOVAKéll OZAŘOVANÍ
Onkologické laboratoř PVL UK, Fyzikální ústav Praha.
Otázka biologické interpretace celkové absorbované
dávky při frakcionovaném ozařování se stává v poslední
době jednou z klíčových otázek rádioterapie. O kvantitativní zhodnocení celé situace se jako první pokusil ELLIS
na základě Cohenových grafů. Jeho přistup, který byl ve
své době nesporným přínosem k exatnějtímu posuzování radioterahie, však již v současné době plně neuspokujuje. Je
zapotřebí přejít od Ellisovy relativní, blíže však neurčené
škály radiačního účinku, k jiné stupnici, která by umožnila
vyjádření biologického efektu v nějaké absolutní stupnici,
např. počtem zničených buněk. Nedávno navržená formule pro
výpočet kumulativního biologického účinku CBE /cumulative
biological effect/ CBE = N.h/d/.f/t,T/ splňuje tento požadavek a rpVněž tak splňuje všechny základní charakteristiky Cohenových grafůj počet přežívajících buněk lze vyjádřit vztahem Sj,/D,T/ = exp/-CBE/. Veličina H ve výrazu
pro CBE je rovna celkovému počtu frakcí. Funkce h/d/ vyjadřuje destruktivní účinek; definuje.křivku přežití pro
daný typ buněk a záření za daných podmínek při jednorázovém uzáření s/d/ = exp /-h/d//, iunkce f/t,T/ popisuje vliv
proliferačních a reparačních procesů^ závisí jak na intervalu t mezi jednotlivými frakcemi, tak i na celkové době
ozáření.T. Obsahem tohoto sdělení bude podrobnější modelová analýza této funkce.
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Ing.Prokop
OBSLUHA E X T R A K C N Í H O GENERÁTORU

99ni

Tc URČENÉHO PRO ONM

Ústav jaderného výzkumu,250 68 ftež
99m

Je uveden pracovní návod obsluhy extrakčního generátoru
T c typ fiež 20.
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Ing.Prokop,Ing.Budský,Z.Šebek,L.Pavlis
EXTRAKČKÍ GENERÁTOR

99m

T c URČENÝ PRO

ONM

Ústav jaderného výzkumu,250 08 íež

Oddělování ^^Xc od % o extrakcí umožňuje následnou koncentraci. ľento postup je proto vhodný pro zpracování neutrony
ozářeného molybdenu s měrnou aktivitou tak nízkou,že je nevhodná
pro přípravu generátoru ^ľc chromatografického typu.
Tc je
extrahován metyletylketonem,který je po oddělení fází odpařen
s *mTc je vyjmuto isotonickým roztokem chloridu sodného.
V ÚJV jsou několikaleté zkušenosti s tímto postupem.Aparaturu
se podařilo zmenšit a zjednodušit natolik,že m*iže být instalována a obsluhována na větších odděleních nukleární medicíny.
V tomto roce probíhá klinické zkoušení na dvou pracovištích.
Ukazuje se,že rozmístění asi deseti kusů generátorů na hlavní
oddělení nukleární medicíny by odstranilo závislost dalších
609; spotřebitelů na dovozu a umožnilo tak současně zvýšit i počet
vyaetření nebo provádět více vyšetření s větší aktivitou.
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Ing.Prokop,Ing.Ríša
BODÍVKT

TECHNECISTANU / 9 9 m T c / SODNÉHO PBO PRAHO A OKOLÍ

Ústav jaderného výzkumu,250 68 Řež

Jsou uvedeny objemy dodávek injekce technecistanu / 99in Tc /
sodného a informace o kvalitě jednotlivých šarží.Tím,že byla
odstraněna závislost pražských odběratelů na dovozu,došlo k výraznému nárfistu spotřeby techneeia-99m.
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Z* Prouza:
MEZINÍRODNÍ A NÍRODNÍ POROVNÁNÍ METOD OSOBNÍ DOZIMETRIE SUfiSo
NÍCH POLÍ NÍOTRONU A ZÁŘENÍ GAMA.
Ústav biofyziky a nukleární medicíny BVL UK, Praha
7 rámci komplexní racionalizační brigády vytvořené v ÔSSR
v oblasti dozimetrie směsných polí neutronů a záření gama byla
v uplynulých 10 letech provedena řada srovnávacích měření dozimetrů neutronů a záření gama. V první etapě byla provedena
čel. porovnání metod a prostředku' osobní a havarijní dozimetrie
u

Cf, 14 MeV neutronových zdrojů a na jaderném reaktoru

77R-S v Řeži. 7 další etapě pak byla provedena- srovnávací měření mezinárodní /dvoustranná a vícestranná/ v rámci spolupráce zemí RVHP na tématu IX "Zajištění radiační bezpečnosti"
mezi ČSSR a ústavy v NDR,, MLR, PLR, současně se Čsl. pracoviště
zúčastnila vícestranného porovnání zemí RVHP na jaderném reaktoru IBR-30, které organizoval SÚJ7 Dubna v SSSR.
7 referátu jsou zhodnoceny výsledky 5sl. účasti v uvedených porovnávacích měřeních a analyzovány jednotlivé dozimetrické prostředky a metody se zřetelem na správnost a přesnost
získaných dozimetrických veličin.
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Z.Puchálková, L.Ullmannová
SUDOVÁNÍ STABILITY SPEKTROMETRICICÝCH PŘÍSTROJŮ POMOCÍ
4096 KANÁLOVÉHO ANALYZÁTORU ICA 70
Při zjiStěn£ nestability spektrometrické soupravy pomoci metody vhodné pro každodenní kontrolu stojíme před problémem co
je příčinou této nestability.
Možnost připojit hO96 kanálový analyzátor ICA 70 do několika míst spektrometriokóho řetězce umožňuje vyloučit nebo usvědčit testovanou část přístroje.
V úvodní části je stručně popsán ICA 70 a způsoby nastavení
v jednotlivých místech spektrom©trickeho řetězce. Dále pak
jsou ukázány praktické výsledky při pátrání po příčinách nestability spektrometrxckych souprav.
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K. Putanko", L. Cernický, R. Textoris
AUTOMATICKÉ SYSTÉM OPTIMALIZÁCIE VYUŽITIA GENERA'TCBOV NA ONM.
Oddelenie nukleárnej medicíny, FN - Košice.
Organizácia pracovnej smeny oddelenia nukleárnej medicíny aa prevádza na základe známych parametrov rádioaktívnych
vyšetrovacích látok, nachádzajúcich sa v zásobách oddelenia*
Určenie parametrov generátora ai vyžaduje matematické výpočty.
Správne určené parametre sú hlavným predpokladom k hospodárnejšiemu využitiu kapacity fentrátor* a tiež k optimálnej organizácii pracovnej

smeny na oddelení. Spoľahlivé rieäenie

hospodárnosti a optimalizácie umožňuje samočinný počítača
V referáte

uvádzame popis informačného systému na samo-

činný počítač PDP - 8e,alebo TPA - i pre registráciu údajov
generátora podľa certifikátu. Dialogová štruktúra systému zabezpečuje cez klaviatúru alfanumerickéj

obrazovky rýchlu a

jednoduchú obsluhu,, Z obrazovky dostávame informácie o aktivite a•koncentrácii eluátu, o nomograme frakciovanej elúcie,
dobe * stupni regenerácie ako aj c účinnosti elúcie generátorov-.
Okrem alfanumerickéj obrazovky si počítač vyžaduje mozaikovú
tl-5iareň

alebo di&ľnopis pre prípadnú dokumentáciu-parame-

trov.,, rýchly čítač & vymeniteľnú diskovú jednotku, ktorá má
rozšíriť 16 K byt - ovú vnútornú pamäť počítača.
Kontrola zásob rádioaktívnych látok samočinným počítačom
dáva í»j možnosť efektívnejšieho využitia *>r í strojového parku.
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androatendionu

Z.Putz,R.HampI,J.Veleminský,L.Stárks

Souhrn:
Je popsána a zhodnocena metoda rádioimunologického stanovení
plasmatického androsténdionu.Vysoce specifická antisera byla
získána iraunisací králíku jednak 6 -hydroxy-4-androsten-3»17-dion-6-sukcinátem-BSA,jednak 11 -hydroxy-4-androsten-3,17-dion-11-sukcinátem-BSA.Použití specifičtějšího antisera vůči
6-derivátu umožnilo vlastní stanovení přímo v extraktu z biplogického materiálu.Normální hodnoty androsténdionu v plasmě v raních
hodinách stanovené u 15 žen ve folikulární fázi činí 3,ó - 0,9
nmo1/1./Průměr - 5.D./Rozsah 2,7 až 4.5 nmol/1 je v dobré shodo
s údaji v písemnictví.
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lvi. Rešl, M. Zouhar:
MOAFOLCGICKJĚ NÁLEZY U POSTIRADIAČNÍCH MYELOPATIÍ ČLOVĚKA
Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyně
říradec Králové

Budou referovány kasuistiky dvou případů maligních
onemocnění léčených zářením, u kterých morfologickým korelátem paraplegie je postiradiačr.í myelopatie.
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J.Roháček, J.Vlček, V.Grossmann, K.Kupka, t.Kalivoda :
F^EMLKOKINiäTICKÁ
9 9 m

Tc

STUDIB

ELEKTROLYTICKY

FŔIERAVENÉHO

DBIJJBKAFTCSUKCINÁTU

Krajská hygienická stanice, KUNZ Hradec Králové
Ústav experimentálni medicíny, ČSAV Olešnice
Oddělení nukleární medicíny, OÚNZ. Jilemnice
Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha
Klasickým apčusobem značený
Tc dinerkaptosukcinát
byl do klinické praxe zaveden Linem a spol. v roce 1974.
Chemicky se jedná o kys. 2,3 dimerkaptosukcinovou. Lii ve
své původní práci vyzvedl, že se tento preparát kumuluje
v kůře ledvin podobně jako chlormerodrin.
ííeferuje se o Jednoduché a rychlé metodě přípravy
elektrolyticky značeného
Tc dimerkaptosukcinátu. Farnakokinetické vlastnosti takto připraveného radiofarmaka
byly zkoumány na krysách. V ledvinách pokusných zvířat
bylo nalezeno za 20 minut po aplikaci 30 % , za 90 minut
40 % a po třech hodinách 4í) % aplikované aktivity
Tc.
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S.Rohling, J,Němec, S.Váňa, V.Zamrazil, Mjr»radilová,D.PohunKová
UŽITEČNOST STOLNÍCH K A I £ O L £ K > R & PRO HODSOCEBÍ DIAGHOSIICEf
ZJÍVAŽIlŕCH DAT (vfsĽBDKB ) U TYREOPATlí
Výzkumný ústav .endokrinologický Praha a ONU PS Praha - Motol
Počítače a kalkulátory mohou pomoci lékaři v tom, aby se vy T
rovnal s excesivníin tokem informací, Hlavním problémem je vyžádat
si a získat diagnosticky závažnou informaci. Znamená to, že lékař
si musí vyžádat určitý test a musí vědět, jak má výsledek vyhodnotit. To je ovšem obtížné, protože lékař, který přímo nepracuje s
laboratorními metodami nebo metodami nukleární medicíny nebývá obvykle schopen využít veškerou diagnostickou informaci, která je
zakódována v jednotlivém výsledku nebo skupině výsledků • S rostoucí specialisací lékaře se snižuje počet vyšetření jež jsou nezbytná k stanovení diagnosy. Lékař prvé linie si sice může vyžádat
a získat řadu laboratorních údajů, nebývá však obvykle schopen je
použít k stanovení jasné diagnosy. Hlavní užití malých kalkulátorů
vidíme v pomoci při hodnocení získaných informací .
Pracovali jsme na stolním kalkulátoru HP 9820 a vypracovali
jsme diagnostický přístup, který nazýváme "Použití pravděpodobnostního pole" . E' charakteristice každé diagnostické skupiny
užíváme dva nezávislé parametry funkce štítné žlázy (dané průměry, směrodatnými odchylkami a korelačním koeficientem). Jako výsledek dostáváme plochy elips, jejichž orientace a umístění přímo
závisí na shora zmíněných parametrech a velikost je úměrná pravděpodobnosti, kterou můžeme libovolně volit . Kterýkoli bod v poli
je prvkem nejrůznějších elips odpovídajících různým diagnostickým
skupinám, ovšem s různou pravděpodobností. Vedle rychlé orientace,
kterou přináší grafické znázornění, mohou být výsledky předloženy
též numericky. Jako nejjednodušší ukázku pro praxi předkládáme
graf pro hodnocení kombinace celkového tyrozinu a reflexu Achillovy
šlachy,.
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J
A..Rokos,B.Angelis,J.CÍf]cá,I.CÍfková
BIOLOGICKÉ CHOVÁNÍ NĚKTERÍCH NOVÝCH KO1ÄPLEX&

113m

In

Ústav jaderného -výzkumu,250 68 Sež
Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha

Byly připraveny některé sloučeniny obsahující skupinu
iminodioctovou nebo nitrilotrioctovou.Bylo sledováno biologické
chování komplexu uvedených látek s indiem-113m.Komplexy se skupinou iminodioctovou jsou příliš slabé,indium-113m je po i.v.
aplikaci ihned navázáno na transferin.U komplexů se skupinou
nitrilotrioetovou je pevnost vazby srovnatelná s pevností vazby
mezi indiem a transferinem.Pro jednotlivé komplexy dochází
k přechodu na transferin s různou rychlosti.Biologické chování
nerozložených komplexů india je silně ovlivněno celkovou
polaritou molekuly.
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A.Rokoa.J.Cífka
PŘÍTOMNOST ZINKU V ELUÁTECH Z GENERÁTORU INDIA -113m
VLIV NA VLASTNOSTI RADIOFARMAK In - 113m

A JEHO

Ústav jaderného výzkumu, 250 68 Řeií

Bylo nalezeno,že eluéty z dovážených generátorů obsahuji
ionty zinečnaté.Jejieh zdrojem jaou gumové uzávěry lahviček
s eluátem a množství proto individuálně kolísá kolem 1 - 2 ug/ml.
Při přípravě radiofarmak india-113m je roztok v převážné většině
případů neutralizován.V případě vyššího obsahu zinku přitom
dochází k tvorbě sraženiny kremičitanu zinečnatého,který znehodnocuje přípravky,nebo u koloidů mění jejich chování.
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A.RokoSjJ.Cífka
VAZBA

1 1 3 m

ľn

NA TRAN3FERIN ZA PftfTOMNOSTI CHELATOTVOBNÝCH

SLOUČENIN
Ústav jaderného výzkumu,250 68 Řež

Bylo porovnáno několik způsobil na zjištění množství
india-113m

naváza'ného na transferin.Pomocí řady komplexotvor-

ných sloučenin byl proveden odhad pevnosti vazby mezi indiem-113m
a transferinem,Pokusy jsou prováděny pro předběžné hodnocení
in vitro sloučenin tvořících komplexy s indiem-113m
ných jako možná radiofarmaka.
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a studova-

M,R ô s s 1 e r
PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍK^ ODDELENÍ. NUKLEÍRNÍ MEDICÍNY
Z

POHLEDU

DOHLÍŽEJÍCÍHO PRACOVNÍKA,

Oddělení nukleární medicíny , OÚNZ Uherské HradiStš

Stále narůstající množství radionuklidovýeh vyšetření
nese s sebou stále vyšší radiační zátěž pracovníků oddělení nukleární medicíny.Expozice pracovníku byly sledovány pomocí filmových
dožime trů vyhodnocovaných centrální službou LOD ÚVWR.
Problematika radiační zátěže prstů byla déle řešena použitím nově zavedené služby téže laboratoře - RTL dozimetrůoSledována výSe radiační zátěže u jednotlivých irategorií pracovníků ONM
podílejících se na vyšetření pomocí radionuklidů - nejenom u laboratorních pracovníků v přípravně radiofarmak^ale i u lékařů podávajících radiofarmaka parenterélně a laborantů ve vyšetřovnáeh.
Konstatována neúměrné zátěž prstů pracovníků přípravny
radiofarmek ve srovnání s ostatními pracovníky,nastíněny možnosti
snižování radiační zátěže na oddělení jednak důsledným používáním
prostředků radiační ochrany,jednak některými organizačními změnami.
Poukázáno na nepříznivou relaci ve využití eluátu generátoru
^Sn -

-*°In pro 30 % gamazobrazovacích vyšetření vedle využití

eluétu generátoru "lío - 9 9 m T c .
Referát pŕinéäí souhrnné sdělení z výsledků měření za poslední dva roky využívání prstové dozimetrie a vyvozuje určité závěry o radiační zátěži prstů nejen pracovníků přípravny radiofarmak,
ale i lékařů a ostatních pracovníků u všech důležitých úkonů při
manipulaci s radiofarinaky na oddělení nukleární medicíny.V diskusi
konfrontovány výsledky s dostupnými pracemi našich autorů,
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D. Rotkovská, A. Vacek, A. Bartoníčková :
STIMULAČNÍ

ÚČINEK

TAČNÍ • TERAPII

MIKROVLN

RADIAČNÍHO

A

JEHO

POŠKOZENÍ

VTUŽITÍ

PŘI TRÁNSPLAN-

KRVETVORBY

Biofyzikálni ústav ČSAVS 612 65 Brno.
V pokusech na myších ( CBA x C57B1/LO) F 1 byla ověřována možnost zvýšení terapeutické účinnosti

transplantace buněk kostní

dřeně po jejich předběžném ozářeni mikrovlnami. Ozáření buněčných populací kostní dřeně in vitro mikrovlnami i 2450 MHz .,
100 mW . c m

» 5 5 min.) zvyšuje počty kmenových buněk krvetvorby

( CFUs), které se uchytí ve slezinách a kostní dřeni příjemců
ozářených gama paprsky. Předběžné ozáření kostní dřeně mikrovlnami zvyáuje terapeutickou účinnost transplantace, což se projevuje v rychlejší úpravě a zvýraznění intenzity buněčné proliferace, kompenzující devastační účinky záření na krvetvornou
tkáň a také

ve zvýšení procenta přežívajících zvířat.Bylo po-

zorováno stimulační působení mikrovln na proliferační procesy
transplantované krvetvorné tkáně i v případě ozáření příjemce
intaktní kostní dřeně mikrovlnami.
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I. Buncxilc
FYZIKA A ELBCTROHIKA. V HUKIEÍHNÍ MSBIClNŠ
Subkatedra nukleární medicíny institutu pro další vzdělávání
lákařu a farmaceuta, Praha.

S prudkým rozvojem techniky v posledních letech je spjat
výrazný pokrok v metodách nukleární medicíny. V tomto přehledu budou zmíněny stěžejní příspěvky fysiky a elektronika k
rozvoji diagnostickým metod nukleární medicíny.
Výrazných zlepšení bylo dosazeno ve scintigrafická technice.
Zlepšily se parametry scintilaSních kamer - velikost zorního pole, polohová i časová rozlišovací schopnost, homogenita zobrazovacích parametru v zorném poli - a značné dokonalosti dosáhla
i vyhodnocovací zařízení - většinou na bázi minipočítači, 'to umožňuje řadu nových vyšetřeaí, ssjména dynamických. Sběr acintigrafických dat je kombinován se sběrem fyziologických signálA pro
synchronizaci při sledování cyklických dějů, což je základem nových metod pro vyšetření srdeční a pílení funkce. Jsou propracovávány nová metody trojrozměrného zobrazování, zvláště emisní
počítačová tomografie, při níž se na rozdíl od transmisní počítačová tomografie uplatňují funkční vlastnosti jednotlivých orgánu.
Slibně se rozvíjí i řada dalších typu detektoru a zobrazovacích
metod - polovodiče a proporcionální kamery. Současně jsou využívány i nová fyzikální principy pro zobrazování. Velká perspektivy lze předpokládat u metody nukloární magnetická resonance.
V Československu jsme odkázáni na dovoz přístrojové techniky
pro scintigrafii ze zahraničí. Proto jsou na našich pracovištích
řešeny vents úkoly aplikační metodická. Se zlepšováním součástková základny pro elektroniku v posledním období lze očekávat i zvýšenou vývojovou aktivitu na našich pracovištích nukleární medicíny.
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D.Rybková
METODA STANOVENÍ RECEPTORU PRO 17-BETA ESTRADIOL V NÁDOROVÉ
TKANÍ
Účinek steroidních hormonů na cílovou tkáň je zprostředkován receptory, která se nacházejí v cytoplazmě cílové bunky.
Při interakci, která se vyznačuje silnou afinitou a specifitou, vzniká komplex hormon - receptor, který v jádře buňfcy aktivuje určitá genová místa, tzn. vyvolává syntézu i KNA
( transkripci ), jejímž konečným důsledkem je Syntéza nové
bílkoviny ( translace ).
Při zvratu hormonálně závislé tkáně na tkáň nádorovou zůstává někdy nádorová tkáň formálně závislá, jindy tuto závislost ztrácí. Výsledky i postup léčby těchto nádorových onemocněni závisí na zjištění zda jde o nádorovou tkáň endokrinně
závislou / ER (+) / nebo se jedná o nádor endokrinně nezávis—
lý / ER (-) /.
U primárních karcinomů prsu lze pomocí stanoveni receptoru pro 17-beta estradiol odliSit stav ER ( + ) a ER (-). a tak
již v době prvotního chirurgického zákroku zvolit strategii
léčby.
Práce je popisem metodického postupu stanoveni ( homogenizace., . přípravou cytcaolu, inkubace se značeným ligandem, separace a počítačového vyhodnocení aaaoiační konstanty a normalizované vazby cyt^solu ).
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L.Rýznar, V.Drášil:
RADIAČNÍ POŠKOZENÍ BAKTERIÍ M.RADIOPROTEOLYTICUS. I.PŘEŽITÍ
A RflSTOVé KŘIVKY
BFÚ ČSAV, Královopolská 135, 61265 Brno 12
Křivky přežití M.radioproteolyticus ozářen-ího gama zářením se vyznačují širokým ramenem, jež zasahuje do oblasti
dávek 10-20 kGy. Jejich průběh svědíí o tom, že větSina
změn, vyvolaných zářením, má charakfler subletálního poškození, které může buňka reparovat.
Buňky M.radioproteolyticus byly ozářeny v suchém stavu.
Poněvadž za těchto podmínek nedochází během ozáření k biochemickým reparacím, vznikající poškození se kumuluje a buňky lze před převedením do fysiologického prostředí podrobit
působení faktorů, modifikujících výsledné poškozeni.
Sledovali jsme vliv zvýšené teploty na přežití ozářených lyofilisovaných buněk M.radioproteolyticus. Buňky byly
zahřívány 2 hodiny před ozářením nebo po něm při 60°C resp.
80°C. Zahřátí na 60°C způsobilo pokles přežití, bylo-li
aplikováno po ozáření. Postiradiační zahřátí buněk na 80°C
způsobilo pronikavé změny průběhu křivek přežití, změny byly
zaznamenány i u buněk, zahřátých na 80°C před ozářením.
Časový průběh reparace byl sledován měřením velikosti
kolonií v závislosti na dobo po výsevu buněk. Buňky ozářené
dávkou 2,5 x 10 Gy byly proti neozářené kontrole zpožděny
v růstu o 7-9 hodin, buňky ozářené a navíc 2 hodiny zahřívané při 80°C byly proti kontrole zpožděny o 15 hodin. Z průběhu křivek závislosti průměru kolonií na Ca3e vyplývá, že
časový rozdíl je způsoben posunem počátku dělení buněk.
Zahřátím ozářených buněk je radiační poSkození buněk modifikováno a k jeho reparaci potřebuje buňka dvojnásobek času,
než potřebuje k reparaci prostého radiačního poškození.
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V. Rýznar, P. Heozko, V. Hušák, F, Gazárek, M*Wiederraann,
J.Erban, J. Pohanka
m

ZJiSTĎVÄNf PRÔCHODNPSTI VEJCOVODŮ POMOCÍ " I c - PERTBCHUETÁTUf VÝPOČET A SROVNÄKl RADIAÍNt ZÄTEŽE Pfil RADIOIZOTOPOVÉM
A RENTGENOVÉM
Klinika nukleárni mediciny, porodnicko-gynekologická klinika
ľN,Olomouc.

Radioizotopová hysterosalpingografie byla prováděna na
Angerově kamere LPOV vybavené systémem Gamma-11 s počítačem
PDP-11. Jako indikátoru TJylo použito 3,7 MBq

99m

To-pertechne-

tátu a do paměti počitače byly ukládány sointigramy v 3 s«
intervalech po dobu 3 min. Ha konci vyšetření byl proveden
jeden záznam ve stoje pro zhodnocení distribuce aktivity v
znalé pánvi*
Při stanovení průtokových křivek z obou vejcovodů se
sledovala jednak průchodnost nebo neprůchodnost jedné nebo
druhé strany a podle tvaru histogramu nad pravým a levým vejcovodem se usuzovalo na integritu vejcovodu, napr. u primárních a sekundárních sterilit, po proběhlých zánětech adnex,
po neostomiích a podobně* S použitím údajů získaných ze statických scintigramů jsme vypočítali radiační zátěž gonád v
průběhu vyšetření a srovnávali ji se zátěží při rentgenovém
vyšetření. Ukazuje se, že při radioizotopovém vyšetření je
dávka v gonádách o 2 -3 řády "nižší než při rentgenovém vyšetření.
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RBlJ NEUTRÓNOV PRI OŽIARENÍ VEĎďCH ORGANIZMOV

Jan Salava
Výskumný ústav preventívneho

lekárstva

Radiačnohygienický<systém r e g u l á c i e o ž i a r e n i a okrem iných
hypotéz a konvencií používa t i e ž dohodnuté hodnoty faktorov
k v a l i t y ž i a r e n i a . Tieto hodnoty b o l i p r i j a t é najmä na podklade e x t r a p o l á o i í a zovšeobecnení zrovnávacích pokusov s ožarovaním malých experimentálnych z v i e r a t a bunečných k u l t ú r rozličnými radiačnými polamio Podkladov o RBl5 p r i o ž i a r e n í 3'\dí
malými dávkami p r a k t i c k y n i e t .
V príspevku sa rozoberajú n i e k t o r é zdroje

informácií,

k t o r é k volbe faktorov k v a l i t y môžme v y u ž i ť . Je diskutovaná
oprávnenosť é x t r a p o l á c i í hodnôt RBlJ neutrónov stanovených
experimentálne p r i vyšších dávkach a malých neuniformitách
o ž i a r e n i a . J e pojednané t i e ž o v poslednej dobe sa s t á l e
š i e objavujúcich
n ô t faktorov

častej-

názoroch na potrebu r e v í z i e doporučených hod-

kvality.
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A. Sedlák
MODBIY HÄDIAÔEÉ IilDUKOVAllÉ Xľi
Institut hygieny a epidemiologie , Praha
Při zvažování risika vznilcu zhoubného nádoru v důsledku
působení ionisujícího záření se stále větší měrou uplatňují
kvantitativní modely radiačně indukované karcinojenese. 7 příspěvku je diskutováno několik takovýchto vodeli" a to zejména
z hlediska dílčích otázek, mezi které patří : problém uni- či
multicelulárního počátku neoplastického růstu, stochastický cbaralrter vzniku raali^ní transformace, jaZ-coš i zířením v\volaná
•buněčná sterilisace. Vliv kvality záření může být nastíněn
z mikrodosimetrických představ. Složitější modely berou v úvahu
také interlconpetitivni charalrber rušných pozdních účiokú záření.
Vliv heterogenity buněk ozařované tkáně může být napodobován
pomocí heuristických modelů. *iadu důležitých faktorů ur/ehlujících nebo i vyvolávajících maligní růst se všzk dosuc. nepodařilo
do kvantitativních codelů začlenit /vliv hornonú, i-."Uuitního systému, virů atd./> Vzhledem k čosud relativně .'.'lálo snáraé povaze
proceců radiačně i ne" ukované karcino-^enese spočíva <3aes úlohc-. inodelů především v zachycení vlivu zněny některé fysikílní veličiny charakterisující poflKÍtť.qf ozáření /dsvka, dávkový přímou,
kvalita záření apod./ na výskyt zkoumatieho pozdního efektu.
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PCUŽITIJS HíÍJDIoniOLOaiCKÍClI HOJiJLOV V

UstijV experimentálnej onkclógie OÍÍV, Bratislava

Heterogenně zloženie nádorovej populácie buniek & jeho
araeny počíid r>.»í?tu u počaa liečby predstavujú veľký počet
r, ktoré ovlivňujú výsledok liečby žiarením, iťáciiociíú poznatky, ktorú sa niihroméidili zti posledné roky
vysvotlujd r.inclui javy, ktoré pozorujeme počas u po liečbe,
íjltí ich použitie n« monitorovanie radiačnej liečby individuálnych prípadov ľudských nádorov je stále obmedzené. Pokusy o integrovanie rádiobiolo^ických informácií pre klinickú prax ni-znacujú, že odklon od etapirických metod a selekcia pacientov pre nekonvenčné ožerovapie spôsoby bude
vyžadovať výskum prevádzaný priamo na daaoia nádore. Kožnosti
určovania biologickej charakteristiky nrídora z bioptického
materiálu sťx obmedzené iba na niektorú lokalizácie nádorového ochorenió. Hodnotia sa perspektívne netody na štúdium pe-"'
raraetrov prolií"eračn»j kine tiky 1'udsK.ých nádorov, ktoré by
uľahčili nielen selekciu pacientov pre liečbu žiarením, ale
aj pre nekonvenčné ožarovucie spôsoby a kombinácie s rádiomodifikujúcimi činiteľmi.
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E. iiiracká, J. Sirsclíý, li. Pappová
VASCULAR STRUCTURE IN CARCIKOIíÄ OF THE UTERINE CERVIX
AND RADIATION KEJfONSE
Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences,
Bratislava
Conventional histological examinations of the tumor specimens based entirely on interpretation of differentiation
pr-ttern and fine cellular characteristics heve not provided
adequate inPormt,ion3 in ra»ai\i fco narticiilt-r ticpu.^ constituents which would be of an importance for estimation
of the tumor radicresponsiveness.
In our study we made a retrospective analysis on the condition of tissue components in biopsy specimens of uterine
cervix cancer in 45 patients who had been treated by radical
radiation therapy. Histology was moderately differentiated
epidermoid carcinoma and the disease was in early Stage I.b
and II. Biopsy specimens stained with Masson trichrome
technique taken from different tumor areas were analysed
with an eyepiece square graticule for the presence of parenchymal, stromal and blood tissue elements.
Results of morphometry analysis were correlated with the
effectiveness of radiation treatment according to 5-year
survival. Quantitative estimations have revealed that cancer control recorded in 23 patients was linked to significantly higher content of vessels in stroma. It can be implied
that in cases with low density of capillaries high proportion of cells were protected from radiation because of
hypoxia.
/
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M. Skalka, O. Matyášová, M. čejková :
POŠKOZENI CHROMATINU A INTERFÄZOVÁ SMRT BUNĚK OZÁŘENÝCH
LYMFOIONÍCH TKANÍ
Biofyzikálni ústav ČSAV

Brno

Interfázová smrt lymfoidnich buněk vyvolaná po ozářeni
in vivo nebo po podáni alkylačnich látek typu nitrogen tnustardu je provázena řadou- biochemických projevů poškozeni
chromatinu. Dak jsme ukázali v dřívějších pracech, všechny
tyto projevy jsou společným následkem štěpení chromatinu
v internukleosomálních úsecích na nukleosomy a jejich oligomery endogénni enzymatickou aktivitou nukleázového charaktsru. Zatím jsme hodnocením typu štěpeni došli k závěru, že
tato nukleázová aktivita je odlišná od působeni tři nejběžnějších tkáňových enzymů, tj. DNázy I, DNázy II a Ca,Mg-dependentni nukleázy. Způsobem své činnosti se tato nukleáza,
uvolněná, aktivovaná nebo de novo syntetizovaná v ozářeném
thytnu, podobá působeni endogenní nukleázy, aktivní v jádrech
in vitro při mírně kyselém pH v citrát-fosfátovém ústoji.
Jednou z možných cest studia patogeneze tohoto poškozeni chromatinu a buněk je řešení otázky původu tohoto enzymu.
Navázali jsme na některé práce, které prokázaly potřebu
aktivního metabolismu pro vznik intermitotické smrti a případné degradace chromatinu. Hodnotili jsme rástup a charakter enzymatického poškození po ozáření za přítomnosti některých inhibitorů syntézy RNA a bílkovin. Dedním z možných výkladů těchto výsledků je, že zářeni vyvolává terminálni diferenciaci části buněčné populace,- při niž dochází k "programované" destrukci genomu nové indukovaným enzymem.
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K.SlížtA.0ppelt,V.Ko5aadrle,V.Stádlerová,B.Vavrejn,J.Jirka.
NASS DESETILETÉ ZKUŠENOSTI S DYNAMICKOU SCINTIGRAPIÍ
U PACIENTU S TRANSPLANTOVANOU LEDVINOU.
CIP-IKEM Praha
V práci uvádíme naše desetileté zkušenosti e vyšetřováním pacientu po transplantaci ledvin v IKE&f.
7 úvodu podáváme přehled počtu vyšetření od roku 1971.
V další části předkládáme klinickou indikační šíři vyšetřovaných pacientů,možné užití některých radiofarmak u pooperační ch komplikací interního,či chirurgického charakteru.
7 kezuistiee uvádíme některé nejčastější pooperační
komplikace.7 závěru shrnujeme výhody plynoucí z této neinvaaivní vyšetřovací metod; u shora uvedených nemocných*
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F r a n t i š e k Spurný:
DOZIMETRIE SMESNÍCH POLÍ NEUTRONŮ A ZiCfČENÍ GAMA
lis tav dozimetrie z á ř e n í (ÍSAVfNa Truhláře e 39/2a,180 86 Praha 8

Abstrakt:
Rostoucí využívání zdrojů neutronů ve vědě,technice,lékařství i dalších odvětvích lidské praxe s sebou přináší
nutnost řešit i otázky dozimetrie neutronů,vždy doprovázených
zářením gama*
V referátu budou nejprve uvedeny zdroje neutronů v CSSR
a z hlediska dozimetrického charakterizována pole směsného
záření v jejich okolí* Bude konstatováno,že dozimetrie směsných polí neutronů a záření gama musí řešit zejména dva limitní případy:
- směsných polí s relativně nízkými hodnotami příkonu dávkového ekvivalentu; tato pole jsou zpravidla značně izotropní, s malými gradienty hodnot příkonu;
- směsných polí s poměrně vysokými hodnotami příkonu kermy,
zejména od neutronů v lidské tkáni; tato pole jsou zpravidla lokalizována, jsou pro ně charakteristické vysoké gradienty hodnot příkonu*
Prvý z limitních případů je charakteristický pro běžné
podmínky práce pracovníků se zářením, s druhým se lze setkat
při haváriích a v rádioterapii či radiobio.logii.
Budou diskutovány metody dozimetrie směsných polí v obou
těchto případech i způsoby interpretace jimi poskytovaných
údajů* Hlavní pozornost bude pritom věnována těm metodám,
které jsou rozpracovány na jednotlivých pracovištích v CSSR,
Budou diskutovány i některé nové možnosti.
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Z* Staněk i Vliv kapalných odpadu z JE Dukovany na hydrosféru.
Abstrakt t
Řešení palivoenergetické situace patří v současné době nsazi ne j závažně j§l úkoly našeho národního hospodářství* Jednou z největších energetických
investic ČSSR je jaderně-energetický komplex Dukovany - Daleáice, budovaný
v Jihomoravském kraji. Vodní dílo Dalešice je již od roku 1977 napuštěno a
je postupně uváděno do plného provozu. Jaderná elektrárna Dukovany je v pokročilém fitadiu výstavby a její uvedení do provozu je plánováno na r. 1964*
Energetika se v minulosti největší měrou podílela na narušení iivotního prostředí a proto i této stavbě byla již od počátku jejího budováni
věnová ia ze strany státních a stranických orgánu, ze strany projektantu
a dodá atelú, ale i ze strany výzkumných pracovníku a institucí znaSná
pozornost. Svědčí o tom i komplex 19ti^podrobných studijních zpráv i nová
radioekologická studie v rámci dokumentačního výzkumu.
V tomto sdělení jsou shrnuty a diskutovány dosažené výsledky tzv. radiačního pozadí povrchových vod z řeky Jihlavy, některých zdrojů podzemních vod a hodnocení srážkových vod za poslední tři léta.
Jsou uvedeny výsledky výzkumu radiačního pozadí nejvýznamnějších
složek ekosystému řeky Jihlavy, včetně 8 druhu ryb vyskytujících se v
této oblasti.
V závěru sdělení je diskutován budoucí vliv kapalných výpustí na
povrchové toky v ovlivněném úseku řeky Jihlavy i veškerých materiálech
vodního prostředí a vodních ekosystému.

J.Stojkoyič, M.Homola, F.Gaál
Použitie analýzy chromozómového obr-izu v radiačnej hygiene
Krajská hygienická starvca 2sl.kraja, Bratislava
Závodné zdravotnícke stredisko atóm.elektrární, Bohunice

Pre pozoruhodne dobrú koreláciu výskytu chromozómových aberácií v lymfocytoch periférnej krvi s expozičnou dávkou bola
táto metóda prijatá ako kvantitatívny biologický indikátor poškodenia a je snaha používať ju ako biologický dožijete r v nehodových situáciách. Výsledkom vyšetrenia je vrak len ekvivalent
celotelovej dívky, preto je použitie obmedzené a dnešní metody
sú presné len vo veľn.i jednoduchých situáciách akútnej celotelovsj expozície. Metoda je však veľmi platným doplnkom fyzikálnych meraní, keď v prípadoch neuniformnej expozície je neistý
vzťah medzi dávkou zaznamenanou osobným dozimetroin a skutočnou
celotelovou dávkou, a ďalej v prípadoch, keď ide o podozrenie
z expozície u osôb, ktoré nemali dozireeter.
V referáte sú uvedené prípady, pri ktcrjch použitie t^jto
metódy bolo cenným prínosom k hodí ot.prdu danej situácie. 6ú to
dva prípady, v ktorých filmovýriozir..f:t.ervyka^ov-j] význarcnú
nadexpozíciu'/C,7 a C,9 Gy/ ra innlj-zn rhi^noío.-.cvĽho cSrr».2u
významnú expozíciu Jedno/.nsšnp vylúčila; jer'c.n prípad fr-ikcionovan^j expozície céiiovýir žiaričom /i!5,5 G3q/ pri bližšie neznámom počte a trvaní expozícií; jeden prípad z pracoviska, kde
za bežných podtr.ienck prevádzky nedochádza k expozícii a pri mimoriadnej udalosti teoreticky ircrlo dôjsť k expozícii. Analýzou
chromozómového obrazu skupiny zamestn<anccv danej prevádzky expozícia nebola potvrdená. V re^eri'tc- sC tJc" uveden-' výsir.-iJy
lonfitu^in;'3neJ .Hudie: Sledovanie v;-'skytu chro.r.ozórrových aberácií u vybranej skupiny zamestnancov atóir.ovej eleVtrérne od
r.1972 do r.1961. Výsledky pozorovaní ukazujú, že chromozómové
aberácie v lymfocytoch periférnej krvi sú použiteľným parametrom v radiačnej hygiene.
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A. Stoklasová, 0. Křižala, H. Kovářová, M. Ledvina:
AKTIVITY SUPEROXIDDISMUTASY V RŮZNÝCH TKANÍCH OZÁŘENÝCH KRYS
CHRÁNĚNÝCH CYSTAMINEM. II. ZMĚNY V DELŠÍCH ČASOVÝCH INTERVALECH
PO OZAŘENi
Katedra biochemie LFUK, Hradec Králové
Spektrofotometricky byly sledovány aktivity Cu, Zn-superoxiddismutasy {SOD} v kostní dřeni a v erytrocytoch krys (samci Wistar) v průběhu 14 dni po ozářeni, resp. aplikaci cystaminu. Stanoveni bylo provedeno u krys kontrolních, krys ozářených celotělovej exposicí 8,0 Gy ( Co, příkon 1,2 Gy/min), krys; kterým
byl před ozářením dávkou 8,0 Gy podán cystamin (50 mg/kg; l.p.)
a u krys, kterým byl aplikován-pouze cystamin. Výsledky byly vyjadřovány v érytrocytech v U/g hemoglobinu a u kostní dřeně v
-U/mg bílkoviny cytosolu nebo v U/10 buněk.
Ozáření dávkou 8,0 Gy vyvolalo dlouhodobý pokles specifické
aktivity SOD v kostní dřeni, zatieco v érytrocytech bylo pozorováno spíše zvýšeni aktivity (zvláště 3. den). Aplikace cystaminu
vedla ke snížení aktivity SOD v kostní dřeni pouze 3. den. Změny
v érytrocytech nebyly příliš výrazná* Podáni cystaminu před ozářením vyvolalo sice snížení aktivity SOD, ale tsnto pokles nebyl
tak markantní jako po samotném ozářeni. Naopak v érytrocytech
byl zjištěn výrazný vzestup aktivity enzymu.

- 166 -

A. Stoklasová, 3. Křížala, H. Kovářová, M. Ledvina:
VLIV RŮZNÝCH DÁVEK CELOTĚLOVÉHO OZÁŘENÍ NA AKTIVITY SUPEROXIDDISMUTASY V ERYTROCYTECH KRYS
Katedra biochemie LFUK, Hradec Králové
Spektrofotometricky s využitím systému hydroxylamin-nitrobluetetrazoliová s&l byly sledovány aktivity Cu.Zn-superoxiddismutasy (SOD) v erytrocytoch krys. Pokusy byly provedeny na
krysích samcích Wistar, neozářených a ozářených celotělovou
vzdušnou exposicí 5,0, 6,5 a 8,0 Gy ( Co, příkon 1,20 Gy/rnin),
Aktivity SOD byly stanovovány l,t 3., 5. a 7. den po exposici
a byly vyjadřovány v U/ml krve nebo v U/g hemoglobinu.
Zvýšení aktivity enzymu ve srovnání s kontrolní hodnotou
bylo pozorováno po exposici 5,0 Gy, 3. a 5. den po exposici
6,5 Gy a 3. den po 8,0 Gy. Sedný den po exposici 8,0 Gy byl
zaznamenán pokles aktivity.
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V. Suchan, O. Moštan:
VÝZNAM GAMAGRAFIE LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY ( I e l l 3 n ) A MYOKARDU
(Cs 1 3 1 ) PRO DIAGNOSTIKU ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ.
Ústav fysiologlckých regulaci ČSAV, Praha 8
Skupina 30 osob byla vyšetřena klinicky, elektrokardiograficky (EKG) a vektokardiograficky (VKG). U těchto
osob byla rovnéž provedena ventrikulografie a selektivní
koronarografie. V rozmezí 2-3 týdnů bylo na rádioizotopovom
pracovišti provedeno vyšetřeni radiokardiografická (RCG),
gamegrafle levé srdeční komory a myokardu v předozadní a
levé bočnó projekci. Z výsledků těchto vyšetřeni vyplynulo:
EKG a VKG nálezy se ve všech případech shoduji s výsledky
gamagrafie myokardu Jak co se týká průkazu ložitika, tak
jeho lokalizace. V jednom případě nebyla shoda mezi EKG,
VKG a gamagrafii myokardu na jedná strano a selektivní koronarografil. Objem levé komory vypočítaný z gamagrafického
obrazu (norma 117 *_ 30 ml) je v souladu s objemem stanoveným
ventrikulograficky, i když ne v absolutních hodnotách, poněvadž je vyjadřován semikvantitativně. Nebyla prokázána
shoda v obraze poruch kontrakce levá komory prokázaných
ventrikulograficky s gamagrafickým obrazem, což je dáno
principem gamagrafie. Shoda byla pouze u jasných obrazů
aneurysmat levé komory. Podle stupně postiženi myokardu
jsme nešli odpovídající změněné hodnoty RCG parametrů. Z
rozboru výsledků těchto vyšetřeni považujeme RCG, gamagrafli levé komory a myokardu za dobrou diagnostickou metodu
jednak pro zjiitfini ischemické choroby srdeční, jednak pro
posouzeni nutnosti dalšího diagnostického programu a dále
pro dlouhodobé sledováni těchto nemoci,
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J. Siiliová, H. Konečná, S. Mi Surová
VPLYV IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA NA JEDNOTLIVÍ F HAKCIE HISTOV
NOV V TÍMUSE POTKANOV.
Katedra všeobecnej biológie PF UPJŠ v Košiciach
Sledovali sme zmeny histónov v turnuse potkanov vyvolané rôznymi jednorazovými celotelovými dávkami / 0,96 Gy;
2,87 Gy; 5,74 Gy; 9,57 Gy /. Zvieratá sme vyšetrovali
v intervaloch od 3 hod. do 14 dní po ožiarení.
Po prechodnom zvýšení na 3» hod. po ožiarení koncent~
rácia histónov v jadrách týmusu klesla pod kontrolnú úroveň s najnižšími hodnotami na 3. deň. U zvierat ožiarených
nižšími dávkami po tomto 5aEe sa koncentrácia histónov
zvýšil" n« 85 % kontrolnej úrovne už ne 5. deň, kým pri
dávke 5,74 Gy ani na 14. deň nepresahovalo 42 %. Zvieratá
ožiarené dávkou 9,57 Gy zahynuli medzi 3. a 5. dňom po ošiorení.'
Ožiarenie spôsobilo aj zmeny v relatívnom zastúpení
jednotlivých ŕrekcií histónov. Vzrast množstva -frakcie Hl
na 3. hod. po ožiarení môže byť príčinou prechodného zvýšenia koncentrácie histónov v tomto intervale. Na 24. hod.
sa znižuje zastúpenie frakcie H3 a na 2. deň sa zacíns
strácať aj frakcia H4. Súčasne narastá relatívne množstvo
frakcie H2b a Hl 0 Od 3. dňa po ožiarení sú zmeny v zastúpení histónových frakcií menej výrazné, s výnimkou frakcie
H4, ktorej zastúpenie oproti predošlým intervalom vzrastá.
Na základe tohoto nálezu usudzujeme, že pri zahájení reparácie má vzrast tejto frakcie podstatnú úlohu.
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J. Suliová, E. Mišúrová
VPLYV IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA NA HISTÓNY V KOSTNEJ DRENI
POTKANOV.
Katedra všeobecnej biológie PF UPJŠ v Košiciach
Sledovali sme vplyv rtg - žiarenia n? históny v kostnej dřeni potkanov po jednorazovej celotelovej dávke 0,96 Gy,
2,87 Gy; 5,74 Gy a 9,57 Gy v intervaloch 3 hod. - 14 dní
po ožiarení.
Koncentrácia histónov v jadrách kostnej drene sa výrazne znížila už na 6. ho d. po ožiarení. Táto zmena sa
ďalej prehlbovala až do 2. - 3. dňa, v závislosti od dávky
žiarenia. Pri nižších dávkach / 0,96 Gy a 2,87 Gy / sa reparácia začala po 1. resp. 2. dni. U zvierat ožiarených
dávkou 5,74 Gy hlboký pokles koncentrácie histónov pretrvával do 14. dňa. Zvieratá ožiarené najvyššou dávkou zahynuli medzi 3. a 5. dňom po ožiarení.
Zastúpenie jednotlivých frakcií histónov sa zmenilo
už ne 3. hod. po ožiarení. Pôvodné zastúpenie histónových
frakcií si začala uprnvovnť od 3. dňa po ožiarení.
Zo získaných výsledkov vyplýva, že hlboký pokles koncentrácie histónov v kostnej dreni po ožiarení je vyvolaný
predovšetkým stratou frakcií mierne bohatej a bohatej na
arginín / H4 a H3 / n čiastočne frakcie boh»1,ej m lyzín Hl.
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V. Svoboda:
ORÁLNÍ SXNDROM - LÉČEBNÍ EFEKT ANTIBIOTIK
Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyně,
Hradec Králové
V práci byla ověřována léčebná účinnost širokospektrého
antibiotika OXYJÍÍKOINU na radiační poškození vyvolané lokálním ozářením hlavy u krys.
Fokusy byly realizovány na konvenčních krysích samicích
kmene Wistar (Velaz), lokálně ozařovaných z
Co zdroje při
krytí ostatních partií těla vrstvou olova* Zvolené dávky záření (16, 18, 20 a 30 Gy) vyvolávaly eubletálnl až letálnl
poškození. Oxymykoin Spofa v dávce 200 mg.kg
tělesné hmotnosti byl aplikován denně do stehenního svalstva. Ověřována
byla tři léčebná schémata, a to aplikace po dobu 18 dnů
(od 3. do 20. dne), 8 dnů (od 3> do 10. dne) a 5 dnů (od 6.
do 10. dne po ozáření).
Sledován byl efekt ozáření a vysokých dávek oxymykoinu
na přežívání, změnu tělesné hmotnosti a orientačně na počty
leukocytu v období maxima klinických projevů poškození.
Práce prokázala významné ovlivněni přežití a hodnot
tělesné hmotnosti aplikací antibiotik v závislosti na dávce
lokálního ozáření a léčebném schématu. Největší efekt byl
prokázán po ozáření v oblasti dávek LD 100/30 při láčbS antibiotiky aplikovanými po dobu 8 dnů. Po aubletálních a nízce
letélních dávkách ozáření a při podávání antibiotik po delší
období (16 dnů) se výrazně projevují vedlejší nepříznivé
efekty léčby.
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V. Svoboda
CHARAKTERISTIKA NŽKTEBÍCH AKUTKÍCH RADIAČNÍCH ZMĚN
PŘI VÍRAZNĚ HEHOMOGENHÍ DISTRIBUCI DÁVEK V ORGANIZMU
Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav JEP
Hradec ^rélové
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M*5ámal, Z.Dienstbier, H*Kopřivová» V.Poltýnová, Z.Prouza,
E*Haříková, B.Taciaernoater, M.Zárobský:
FAKTOROVÁ ANALÍZA VÍSLEDKU IMUNOLOGICKÉHO V Í Š E T S E N Í
U PROFESIONÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ S IONIZUJÍCÍM ZÁ*ŘKNĎl
ifstav biofyziky a nukleární medicíny* FVL UK Praha
Pracoviště lékařské elektroniky.IKBM Praha
tfstav jaderné fyziky, ČSAV Řež u Prahy
Práce doplňuje sdělení přednesené na Celostátní radio*
biologické konferenci v Nedvědicích u Brna 20*10*1980 (Sborník souhrnů str* 9) o přehled a stručný rozbor výsledků získaných faktorovou analýzou laboratorních vyšetření profesionálních pracovníků 3 ionizujícím zářením* Pro výpočet byly
použity výsledky základního hematologického, biochemického
a imunologického vyšetření zjištěné opakovaně u 20 mužů
vystavených dlouhodobě nízkým celotělovým dávkám ionizujícího záření (do 10 mGy/rok nad hodnotu radiační zátěže způsobené přirozeným pozadím), u 86 mužů a žen s minimální profesionální zátěží (do 1 mGy/rok) a u 40 mužů bez profesionální
zátěže* Pro porovnání byla provedena také analýza výsledků
vyšetření u osob po terapeutickém ozáření lymfatického systému (SNI) ložiskovou dávkou 36 - 46 Gy v době 4 - 6 týdnů*
Výpočet byl proveden na počítači EC-1032 na Pracovišti lékařská elektroniky IKEM pomocí programu P4H BMDP-77*
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J. Ševc, V. Plaček
POZNATKY S EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ ZHOUBNÉHO
NOVOTVAEU PLIC PO IMHALAČNl RADIAČNÍ EXPOZICI
UP Příbram
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Joáevc, PoVemerová, VoPlaček

POZNATKY Z EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ ZHOUBNÉHO NOVOTVARU
PLIC A MOŽNOSTI ODHADU RIZIKA RADIAČNÍ EXPOZICE V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Centrum hygieny záření IHE Praha a Ústav hygieny práce;
ZÚNZ UP Příbram

Modelové odhady rizika zhoubného novotvaru plic v důsledku působení přírodních úrovní expozice dceřiným produktům
radonu se opírají o kvantitativní údaje z epidemiologických studií u horníků polymetalických a uranových dolu
ve švédsku, USA a zejména v Československu,,
Srovnatelné výsledky citovaných epidemiologických
studií se týkají vztahu kumulované radiační expozice a
přídstné četnosti novotvaruj vlivu věku při vstupu áa expozic&j, kuřáctví cigaret a různého časového rozložení
radiační expozice<> Studie nepotvrdily dřívější domněnky
o specifickém hiatologiekém typu novotvaru po radiační
expozici a neprokázaly vyšší četnost zhoubných novotvaru
v jiných orgánech* V příspěvku jsou zdůrazněny aietoďické
požadavky i náročnost při zpracování výsledků, citovaných
dllouhadabýcii kohortových studfiío
Ns příkladu několika dosud publikovaných modelů
s použitím uvedených ďat z epidemiologických studií
jsou ilustrovány mlžné výsledky odhadu přídatnéiho rizika novotvaru z radonu a jeho dceřiných produktů v životním prostředío

.„— ±76 ~

J. Šikulova, A. Bartoníčková, A. Vacek :
VLIV

SOLÍ

LITHIA

NA

RADIOSENSITIVITU KRVETVORBY

U

Biofyzikálni ústav ČSAV, 612 65 Brno .
V pokusech na myších kmene H byl sledován vliv příměsi Li
( Lithium carbonicum) v krmné dietě na přežití zvířat po letální
exposici Ttg záření a úpravu radiačního poškození krvetvorby po
subletálním ozáření. Podávání Li po dobu 21 dní zvyšuje radiorezistenci myší, což se projevuje ve zvýšení pr.ocenta přežívajících zvířat* Při sledování odpovědi ozářeného krvetvorného systému bylo využito hmotnosti sleziny,počtu endogenních slezinných
kolonií, buněčnosti kostní dřeně a periferních ukazatelů krve-?*
tvorby. Výsledky ukázaly, že podávání Li zvyšuje aktivitu krvetvorby,počty kmenových buněk ( CFUs) v kostní dřeni a počet leukocytu periferní krve o Ve slezinách myší ozářených exposicí 5 Gy
byl v 9 .dni po ozáření větší počet kolonií krvetvorné tkáně než
u kontrolních skupin. Úprava radiačního poškození bunědnosti
kostní dřeně byla u myší, kterým bylo podáváno Li, rychlejší než
u skupin krmených normální dietou.
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E, Škodová
KÁDROVÉ PROBLÉMY. SE ZÍSKÁVÁNÍM SZP PRO PHACOVIŠTĚ IÍUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY SE ZŘETELEM K JEJICH PŘEDCHOZÍI.ÍU VZDŽLÁlíí A 7 SOUVISLOSTI SE ZAŠKOLENÍM A DOŠKOLOVÁNÍM Z HLEDISKA VKDCUCÍHO
SZP.
Klinika nukleární medicíny PW Olomouc.
Přednáška pojednává o následující problematice: způsob přípravy SZP pro pracoviště UM do r.1970, nukleární medicína 3ako výukový předmět SZS v oboru RaL, způsob výuky praktické a
teoretické a zkušenosti s výukou RaL na klinice nukleární medicíny v obora NM, pomaturitní specializační studium v oboru
KM, nástupní praxe RaL, zaškolování nových pracovníků bez
předchozí průpravy v oboru NM, náhledy na optimální obsazení
pracoviště IJM středně zdravotnickými pracovníky.
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3» ííkulec:
3ÍJČASI:J5 TÍGÍDEIJCIE V OBLASTI METEOROLOGICKÉHO ZABSZP2ČQVA1IIA

JADROVO lSIIJäRGBTIOKÍCH. ZARIADENÍ
ií^drometeorologický

ú s t a v B r a t i s l a v a , . Observatórium

Jaslov-

si:é Bohunice

Problematika meteorologického zabezpečovánia jadrovo.
energetických zariadení (J3Z) sá v ČSSR žaoala rozvíjať po zahájení, výstavby i. es. jadrovej elektrárne A 1 v Jaelovských
Boliunicia.ch. Rozvoj čs. jadrového programu v ostatných rokoch
ovplyvnil kvalitatívne aj kvantitatívne prúce v oblasti meteorologického zabezpečovania.
Vzťah meteorológie a jadrovej energetiky sa tradične hodnotí V súvislosti s možným ovplyvňovaním životného prostredia
odpadmi JSZ. Okrem rádioaktívnych odpadov sa venuje v súčasnosti pozornosť tepelným a vodným odpadom.
iúoderná koncepcia meteorologického zabezpečovania jadrovo
energetických zariadení musí zohľadňovať atmosféru alco prostredie, v ktorom sa Šíria odpadové produkty smerom od JiiZ do
životného prostredia, ale aj ako prostredie potenciálne ovplyvňujúce činnosť jadrovo energetického zariadenia. Aby boli zabezpečené vo všetkých fázach prípravy, výstavby a prevádzky JJZ
informácie o atmosfére v potrebnom rozsahu, treba navrhnúť
a realizovať súbor zariadení a opatrení, ktoré označujeme termínom 'syB-tém "me+<eoroit>giôkólií> e&bezpačovania J E Z .
Činnosť systému zahrňuje výskum ( šírenie e-xlialátov v at-mosf.óre, klimatická, efekty emisií tepla a vody, výpočítové metódy, ctí.) a prevĽ,uz:;ov-j úlohy C príprava dokumentácie pre rôzne fázy pr..'.pr'ivy J^JZ, organizácia činnosti meteorologických
dinnecingov, atď«.).
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Šonka, J., Líir.anová, Z., Wilhelm, J., Klimrael, L:
•laboratoř pro endo..rinolo-ii a netaboliomua, III. interní
Klinika PVL KU, přednosta akademik Charvát

Zncny ti'reoioálních hormonu po ozáření

u krys.

Fo colotčlové-m ozáření krys dávkou b,24 Gy
Co byly sledovány hladiv.j' oeikového tyroxinu /I4 RIA/, trijodotyroninu /T3 nIA/ a reversního trijodotyroninu / rl:3 RIA/. Po
ozáření prudce stoupla hladina T4 s vrcholem za 30 min.,
áulší 3 dny zastávala hladina T4 signifikantně vyšlí, n á vrat k basálníra hodnotáin byl mezi 5.-10. dnem. Hladina T3
po ozáření klesla s miniraem v 6. hodině / P< 0,01/, návrat
k baaá&ním hodnotám byl mezi 3.-5. dnem. Hladina ri'3 se
zvýšila již v 60 minutě a zastávala zvýšená aě do 10. dn$,
z:::ěny však nebyly statisticky významné .
Současně byly
sledovány další metabolické ukazatele.
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J. írámková.
PROBLEMATIKA RIA PHCTEOHORMONU V KLINICKÉ LABORATOŘI.
Laboratoř pro endokrinológii a metabolismus, FVL-UK, P-aha.
Itadioimunologická metoda zaplnila citelnou mezeru především
v endokrinológii, pro měření nepatrných koncentrací biologická aktivních látek. Podle obvyklé definice je KIA "vysoce
citlivá, specifická a pracovně jednoduchá" - tudíž vhodné i
pro klinické laboratoře. Její zavádění ale zpravidla jednoduché není. Příprava čistých antigénu, protilátek a základních technik se proto postupně soustředila na specielní pracoviště a do klinických laboratoří se dnes dostávají povětšinou už kompletní RIA soupravy nebo tzv. polosoupravy.
Kompletní soupravy se zpracovávají na isotopových i biochemických odděleních. Umožňují celkem rychlé získání výsledků
pevně určeným postupem. S kvalitou soupravy obvykle klesají
nároky na pracovníka, ale stoupá cena.
Polosoupravy přicházejí do isotopových laboratoří, protože
prvním nutným krokem je zde příprava radioaktivního stopaře.
Pracovní nároky jsou vyšší, výhodou je nižší cena a větší
pružnost. Při vhodných modifikacích je lze využít nejen pro
titraci imunoreaktivního hormonu, nýbrž i pro studium heterogennícn forem, imunních komplexů a případně i pro kontrolu hormonálních preparátů. Jsou vhodné pro větší centra a
pro laboratoře s výzkumným zaměřením.

- Komerčně dodávané

pclosoupravy určené obvykle pro zpracování asi 500 vzorků se
nicméně v mnoha případech neosvědčily, hlavně pro malá množství látek pro jodaci. Na výchozím množství onačené látky
závisí v mnoha případech nejen výtěžnost reakce, nýbrž i dosažitelná kvalita radioaktivního preparátu. Optimálním řešením u vzácných a nesnadno dostupných látek není proto často
značení velmi malých množství, nýbrž, výhledově, příprava
větSího množství radioaktivního preparátu společně pro více
laboratoří.
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L. Šušková, V. Škrabáková
METODIKA STANOVEKIA NÍZKYCH AKTIVÍT
VODY

226

Ra VO VZORKÁCH

Výakumný ústav preventívneho lekárstva Bratislava
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P. Svihovcová, H. Kopřivová, I. Malbohan, A. GlagoliSová,
H. Surová, J. Lhotáková, J. Sedmihorská, J. Meisslerová,
Z. Dienstbier:
VISUALISACE EXPERIMENTÁLNÍCH NÁDORU POMOCÍ ZNAČENÝCH PROTILÁTEK
Ostav biofyziky a nukxeérní mediciny FVL, UK, Praha
Ústav pro toxikologii a soudní chemii FVL UK, Prahs
Na základě nových imunologických technik a povzbudivých
výsledků přípravy a isolace specifických protilátek, vstupuje
v poslední době znovu do popředí zájmu možnost visualisace nádorů pomocí značených protilátek.
Vzhledem k tomu, že až dosud nebyl nalezen jednotný specifický antigen, charakterisující pouze nádorové buňky, zaměřili jsme se v našich předběžných experimentálních studiích
na možnost visualisace nádorů pomocí

I značených protilátek

proti basickým proteinům /kyselý extrakt/ Yoshidova sarkomu,
protilátek proti fibrinogenu, který je přítomen jako matrix
solidních nádorů a protilátek proti embryonálním buňkám. K experimentům

bylo použito modelu krysího Yoshidova sarkomu

a syngenního myšího methylcholantrenového nádoru. Kontrolním
zvířatům byly aplikovány

* I značené nespecifické imunoglobu-

linové frakce.
Detekce nádorů metodou positivní scintigrafie byla prováděna na Pho-Gamma IV s připojeným počítačem PDP 11/34- se systémem Gamma 11 / intervalech 2, 4, 24- a 46 hod. po aplikaci.
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F* Švihovcová, J. Švihovec, J. Šulc, I. Cífková,
P. Kopecký
VLIV SLOŽENÍ INJSKCE NA BIOLOGICKÉ CHOVANÍ

67

Ga

Ústav biofyziky a nukleárni medicíny PVL UK Praha
Farmakologický ústav FDL UK Praha
Státní ústav kontroly léčiv Praha
Ústav jaderného výzkumu Praha
67
Bylo sledováno biologické chování 'Ga v závislosti
na složení injekčního roztoku. Studie byla provedena
jednak na zdravých krysách, jednak na krysách s implantovaným nádorem. Hlavní pozornost byla soustředěna na
změnu poměru citronan - chlorid, který byl mšněn v rozmezí od 1 : 0 do 1 : 3,3 při zachování pH a izotonicity
injekcí. U většiny sledovaných orgánů nebyla akumulace
'Ga ovlivněna změnou ve složení roztoku. Podobně byl
sledován vliv pH injekce při konstantním poměru citronan
chlorid.
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Extrapolácia vzťahu medzi aktivitou a poškodením organizmu
laboratórnych zvierat vnútorne kontaminovaných

7

Pu na človeka~

ľatára M o > Vladár M.,
Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Práca sa zaoberá pokusom extrapolovat vzťah medzi aktivitou
rádionuklidu a radiačným poškodením organizmu laboratórnych zvie2 ja
rat vnútorne kontaminovaných
Pu na človeka o Akc kritérium poákoaenia bola zvolená doba prežívania organizmu po vnútornej kontaminácii, ú analýzy údajov o úmrtnosti rôznych druhov tíxperimentálnycn zvierst /§krečkov,p3ov/ sme získali závislosti špecifickej
úmrtnosti na čase pre rôzne aktivity
Pu a vyjadrili sme ich
pomocou diferenciálneho tvaru Gompertzovej rovnice. Takto sme získali súbor rýchlostných konštánt zmeny špecifickej úmrtnosti s
časom pre rôzne podmienky vnútornej kontaminácie. Získané rýchlostné
konštanty sme dali do vzťahu s počiatočnou aktivitou kontaminantu
pre rôzne druhy experimentálnych zvierat. Získané krivky sme a
použitím vzťahov zrovnávacej analýzy porovnali a zo zjednotenej
závislosti zmeny rýchlosti špecifickej úmrtnosti na aktivite
Pu
platiacej pre obidva vyšetrované druhy experimentálnych zvierat
sme aproximovali údaje na človeka a vypočítanú pravdepodobnosť
úmrtia česti kontaminovanej populácie pri danej hladine kontami nácie sme zrovnali s konkrétnym prípadom kontaminácie
Výsledky nie su v rozpore s publikovanými údajmi,,
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R.Textoris, L.dernický
•los;

Monitorovanie vnútornej kontaminácie

J u

pracovníkov v RIA

laboratóriách.

Oddelenie nukleárnej medicíny, KtfolZ-FNsP Košice
Bola sledovaná kontaminácia štítnej žľazy pracovníkov,
ktorí spracovávajú RIA súpravy a pracovníkov ktorí značkujú
látky rádioizotopom

3

J . Merania boli robené acintilačnou

sondou s kryštálom NaJ (TL) 5 0 X 5 0 mm so štandardnou geometriou
a kolimátorom pre akumulačný test. Detektor bol ciachovaný
etalónom

J s aktivitou kO KBq, vloženým do fantómu štítnej

žľazy. Pri meraní v kanále 15-^5 keV bolo pozadie detektora
30 imp/min, citlivosť pre aerací interval 200 s bola
0,15 (imp/200s)/Bq

(5,5 (imp/200s)/nCi) a minimálna detekova-

teľná aktivita ( 3rfpozadia) 200 Bq (5,*» u C i ) .
U pracovníkov, ktorí len spracovávajú liXA súpravy
nebola zmeraná žiadna aktivita v Štítnej žľaze. U pracovníkov,
ktorí aj značkujú, bola zjr.eraná aktivita v rozsahu 0,5-15 kBq
(15 -^00 u C i ) . Radiačná záťaž vypočítaná podľa modelu MIHD pre
afekti^ny poločas vylučovania
O,35 - 9,5 mGy
- 5.10~ J mGy

"'J, T= 23 hod je v rozsahu

(35-950 mrad) pre Štítnu žľazu a O,2.10" 3 mGy-

( 0,02-0,5 mrad) pre celé telo. Pri opakovaných

meraniach sa však zistilo, že niektorí pracovníci môžu mať
trvalú úroveň kontaminácie štítnej žľazy v uvedenom rozsahu.
Absorbovaná dávka počas jedného roka môže v tomto prípade byť
v rozmedzí 3,9 - 104 mGy/rok
žľazu o 0,002 - ,06 mGy/rok

(390-lOífOO mrad/rok) pre štítnu
(0,2-6 mrad/rok) pre celé telo.

Dávka pre štítnu žľazu je z hľadiska radiačnej hygieny významná
aj keď neprekračuje prístupnú hranicu. Pravidelné sledovanie
kontaminácie štítnej žľazy

J je preto opodstatnené*
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J.Thomas:
ZÁVISLOST KONCENTRACE DCBŠIMÝCH PRODUKTU RADONU V OVZDUŠÍ
BYTU NA VENTILAČNÍM REŽIMU
Institut hygieny a epidemiologie,Praha

Inhalace dceřinných produktů radonu v ovzduší bytů jako
důsledek exhalace radonu ze stavebních materiálů nebo z
podloží domu vede i v ČS3R k významné složce radiační expozice obyvatelstva a je jí věnována zvýšená pozornost..
V referátu budou^analyzovány základní vztahy a parametry
charakterizující koncentraci dceřinných produktů radonu
v ovzduší bytů,a to pomocí některých modelů ventilačních
režimů*
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K. Tichy:
ZAVÍRI ZE SBOVNÍVÁCÍHO SÍŽŘENÍ POUOCÍ UODJBRiiČMÍCH SFÉR.
Ústav jaderného výzkumu ČSKAE, fi«ž
Referát shrnuje vyaledfcy Sol. srovnávacího měřeni spekter neutronů metodou moderaSních sťér provedeného na reaktoru šE-O. Srovnávány jsou citlivosti různých detektorů /scintilátor LiJ, proporcionální počitac* ^He, ZnS scintilátor s
borem a polovodičový detektor a Li-terčíkem/ a naměřené hodnoty různými krystaly LiJ. Spektra byla vypočtena programy
SANS, SPEC a BONNER. Je diskutován vliv těchto programů a
vstupních dat na tvar spektra neutronů.
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c. Tittlová, M. Breza:
SPRACOVANIE STREDNE A NÍZKO AKTÍVNYCH KVAPALNÝCH A PEVNÝCH
RAO - PODMIENKA ĎALŠIEHO ROZVOOA OADROVEO ENERGETIKY V ČSSR
Výskumný ústav jadrových elektrární Oaslovské Bohunice
Vyriešenie spracovania rádioaktivnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke jadrových elektrárni je v súčasnej dobe klučovým problémom Salšieho rozvoja jadrovej energetiky.
Vo vyspelých kapitalistických krajinách je táto otázka determinujúcou podmienkou äalšej výstavby nových jadrových
elektrárni. Do diskusie k tejto problematike sa zapájajú
nielen technicko-vedecké inštitúcia ale i odborové zväzy a
celá veřejnost.
Referát v stručnosti oboznamuje o súčasnom stave prác
na zabezpečováni spracovania rádioaktivnych odpadov. Sú tu
v krátkosti zhodnotené jednotlivé technologické spracovatelské metódy RA odpadov, požiadavky kladené na formy spracovaných a ukladaných RAO s dôrazom predovšetkým na ich bezpečné
dlhodobé uloženie a na minimalizáciu ich negatívnych vplyvov
na životné prostredie a človeka.
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L. Tkadleček, š . Vlkllcká, V. DraSn, L. Rýznar:
ZMĚNY ULTRASTRUKTURY MICROwOCCUS RADIOPROTEOÍYT1CUS ZPŮSOBENÉ OZÁŘENÉVi VYSOKOU DÁVKOU GAMA
PAPRSKU V LYOFILISOVANÉM STAVU
Blofystkálnf úatav ČSAV, Brno

Pro biologický účinek záření Je rozhodující poškození DNA,
al* jeho morfologický popla je u lyofUisovanýeh prokaryontu komplikován na úrovni ultrastruktur těmito příčinami t (l) není zn&mý
způsob fixace a zaUtí bakteriálni bunky bez porušení výchozího
stupně hydratace Jednotlivých struktur; (2) DNA bakterií nevytváří, na rozdíl od buněk eukaryontu, komplex * proteiny, srovnatelný s nukleohistony. Proto nemSze být fixovaná ani kysličníkem osmlčelýnt ani aldehydy. BShem přípravy preparátu prodělává bakteriální chromosom charakteristické, ale v podstatě n e jasné změny.
Rozvoj změn v cytoplaamě ozářených bakterií, který Jsme mohli
pozorovat na ultratenkých řezech po ozáření lyofilisovaných buněk
dávkou 3 . 1O Gy a kultivaci trvající 4 nebo 3O minut, 2 nebo
8 hodin, byl malý. Zejména Jeme nenašli mnoho rozpadajících s e
bakterií, ani ložiska svědčící pro autolyau cytoplasiny. Naproti
tomu jsme pozorovali dislokace větžfch oblastí bakteriálního nukleoidu a změnu vztahu nukleoidu k membráně nebo určité hloubce
cytoplasmy. To s e projevilo jako výrazné zvětSení počtu nnkleoidu v kondensované konformad a zmenswii frekvence dispergovaných, zejména po první fixaci směsí aldehydu s kyselinou plkrovou.
Autoři děkují RNDr J. Relehovi, CSe (BPÚ ČSAV) za cenné
připomínky a z& technickou spolupráci V. 'Relchmannové, L. JedUSkové a M. Cibulkovi.
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l>. TkadleSek, § . VlkUcka, Z. Karpíel, M. Pospíšil, A . Vacek:
PŘÍSPĚVEK KS STUDIU UI/TRASTRUKTURY EXOGENNÍCH
KOI/ONd VB SLEZINÁCH OZÁŘENÝCH MYŠf
Blofysikalnf ústav CsAV, Brno
Bxogennf kolonie krvetvorní tkanS jsme studovali v* slezinách
samiček mySí (CBA/jPhxC57BI//lOScSnPh)F1. ozářených celottlovS dávkou 8O Gy gama paprsku
Co. Za 24 hodin po ozáření
jsme myžím Injikovali do ocasní vény t o bunék kostní dŕenS neozářenýeh darcu stejného kmene. Za 7 - 1O dna po injekci suspense Jsme mySi usmrtili dekapitací a Jejich sleziny zpracovali pro
světelnou a elektronovou mikroskopii. K Oxaci Fezu .ze slexin Jsme
použili smSs *% formaldehydu s 2,4% glutaraldehydem a O,O2%
kyseliny plkrov* v O,l M kakodylatovém ústoji při pH 7,4, s 3 raM
CaCl2. K postfixaci byl použit 2% OsO4 ve stejném ústoji a O,5%
uranyiacetat v 0,1 M octanu amonném. Zduvodninf tohoto fixa£nfho
postupu je uvedeno v souhrnu sdSlsnf VlkUcké a spol. t Příspěvek
ke studiu . . . , předneseného na tomto sjezdu.
Studium ultrastruktury kolonií krvetvorné tkanS mflže být zamSFeno mnoha smíry* V tomto sdílení s e omezujeme na: (i) topografii erytropoetických bunelc podle jejich zralosti; (2) přítomnost a
interakci bunfk stromatu s pravdepodobní diferenciační a troflckou
funkcí; (3) ú£ast cévní složky na výstavbS a produkci erytropoetických kolónií. PR tom se neomezujeme na vyklad ultraatruktur,
protože jsou na úrovni bunitc Jejich stavebninu kameny. Kolonie
Jsou útvarem vXtšfin o p*t řddu. Proto pH vykladu a dokumentaci
vSech tri hledisek spojujeme makrofotogralU, svetelnou a elektronovou mikroskopii.
Autoři dekují za technickou spolupráci V. Relchmannové a
M. Cibulkovi.
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J. Trousil, I. Boháček, SE. Prouza
SOUSASHÍ

STAV A PERSPEKTIVY CELOSTÁTNÍ SĽUŽBT OSOBNÍ DOZIMETRIE NEUTRONS A ZÁŘENÍ GAUA V ČSSR

Ústav pro výzkun, výrobu a využiti radioizotopů, Praha
Ústav biofyziky a nukleární, medicíny FVL UK, Praha
Celoštátni služba osobni dozimetrie Ú V W R sajišluje měřeni
dávek zářeni gana, x a beta u cca 13 000 osob v jedno resp., tří•Ssíčním kontrolním období a dávek od neutronu u cca 500 osob
v jednoměsíčním kontrolním období. Pro potřeby měřeni dávek na
rukou jsou u cca 1 000 osob zavedeny prstové dozimetry.
Hořeni dávek záření gama, z a beta je v současné době pro.váděno natódou filaové dozimetrie, která je blíže popsána v práci J. Trousil a kol., Jaderná energie 24 (1978) str. 441 - 449.
Daléí vývoj filmové metody je zamořen na měřeni dávek vysokých
energií fotonu.
Uěřeni dávek na rukou je zajiěfováno metodou termolunániscenSní, která je blíže popsána ve výše uvedené práci. V rámci
výzkunu byla vyrašena metoda kompenzace energetické závislosti
děrovaným filtrem, který dovoluje rozšířit oblast měřitelných
energii fotonu až k 20 keV. Tato metoda bude využita i v nové
dozimetrické kazetě. V rámci výzkumu se dokončují práce spojené
s novou plně automatizovanou, měřící linkou tak, Se posledním článken je počítač HP 9835 B, který vedle výpočtu dávky zajisti i
tiok výsledku.
V oblasti neutronové dozimetrie, kde pro měření dávkových
ekvivalentu intermediálních a rychlých neutronů se používá stopový detektor (ifylar 8,uin) ve spojení se štěpitelnýai fóliami
U

oboh í 6 | 5 * ) a ^ ^ + U nat t O ' 5 3 í ) » J° výzkum zaměřen na vývoj
jednak nových it&pitelných fólii a jednak na zlepšeni ve zpracování fólií a počítáni stop jiMsovýa počítačem. Pro praktické
využiti se ukázala vhodaá iniermetalická slitina U . . na 90% na
bon
235.
232_
U s hliníkem v kombinaci s Tib, při čemž celek je uzavřen
v Cd pouzdře, která zajiliíuje dokonalé stínění ze všech stran.
Pro tento dozimetr byla vypracována nová metoda výpočtu dávkových
ekvivalentů od neutronu.

R.Tuscany:
VYUŽIlf AWA1ÍZY CHROMOZÓMOVÍ CH ÄB3RACÍ V CCiiiLJ.'E PK3C ZÁŘENÍM.
Centrum hygieny záření IHE, Praha

Abstrakt:
V koreferátu jsou probrány možnosti a meze kvantitativní
biologické dozimetrie,založené na rozboru změn v chromozómovém
obrazu vyvolaných ionizujícím zářením.
Jsou uvedena principiální metodická hlediska související
s použitím systému lymfocytů z periferní krve při vyšetřování
chromozómového obrazu u exponovaných osob a s hodnocením indikátorových aberací vzniklých po ozáření*
Pozornost je věnována vztahu dávky i kvality záření
k podílu chromozómových aberací, a to jak z hlediska kali bračních

studií po ozáření ii„ vitro, tak se zřetelem k radiační

zátěži osob exponovaných in vivo.
Jsou diskutovány otázky citlivosti a přesnosti tohoto přístupu v souvislosti s faktory, které ovlivňují výsledný podíl
aberací odečítaných u exponovaných osob.
Na závěr jsou shrnuty současné názory na využití změř. chromozomů v lyrafocytech k posouzení postiradiacního rizika a per -j?
spektivní smsry vývoje tohoto přístupu, včetně analýzy chromozómového obrazu počítačem a automatizované detekce aberací.
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RoTuscany, VoKliment, LoTomáaek , J.Dvořák:
SLEDOVÁNÍ REZIDUÁLUÍHO POŠKGZElrf CHRCÍÍOZČMU PO OZÁŘENÍ POĽIOCÍ
OBRAZGVÉ" ANALÝZY POČÍTAČEM.
Institut hygieny a epidemiologie, Pr^ha
Abstrakt k plakátové formě sdělení:
Výskyt a časový nástup dlouhodobě přetrvávajících, afeerací v ljrcíocytech z periferní krve po ozáření je užitečným indikátorem biologické významnosti radiační zátěže 0 K objektivní-,
mu průkazu izodelecí a reciprokých translokací byla zvolena
obrazová analýza chromozomů počítačem s příslušným programovým vybavením. Postupným cílem výzkumu je automatizovaná klasifikace homologních párů chromozómů se sekvenčním G-pruhováním.
Proces objektivního rozpoznávání chromozomů i detekční
účinnost aberací klade vysoké nároky na preparativní techniku n r
jména nf. dosažení relativní stálosti barevných maxim a minim na
ramenech chromozómů. Snímání obrazu z positivních fotokopií
do paměti počítače probíhá v elektromechanickém snímači. Obrazová a metrická analýza i konstrukce hustřfbtních profilů chromozomů je založena na metodách analytické geometrie a numeric^
ké matematiky. Jsou popsána pravidla klasifikace, od formálního popisu chromozómů ke konstrukci příznakového klasifikátoru.
Formální popis je složen z metrických parametrů, ze schématu
střídání světlých a tmavých pruhů na ramenech chromozomů a z
údajů o hustotním profilu. Klasiľikátor obsahuje informace o
standardních chromozomech a rozhodovací schéma, využívající metod diskriminační analýzy. Účinnost klasifikátoru ve srovnání
se simultánním vizuálním hodnocením několika pracovníků přesahuje 80%.
Zvláštní pozornost byla věnována projevům klonogenní
tendence abnormálních lymfocytů se zřetelem k potenciálnímu
biologickému riziku tohoto reziduálního buněčného poškození po
ozářenío
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T.Vllmaa, J.Kaba, O,BHkiř, L , N b M t a
iMXKÍ POČÍráSoTŠ ZMUCOVlvf riZOTtCH DWJHICKfcH STOTCCÍ

Cilsat roforátw Jo straSně ssanáalt • pro*raaaa pro koaplox*
ai avtonatloká spraeováni fásovyob dynaalokyob stadii ardeSnib* oykln • vysokým iasovýa rosliisnin, Jofi Jsa* vytvořili pro
p*S£t*S0v4 saMssai CUnoia. Trosraa poakjrttij* řada -výal«dk&,
ktaré ltw roatiilit s» <tr< skupiny* a) otoasy, Jal as řot««rařttj£ m dlsplsjs psSltafia •> sbramy ardoa • Jadnotlivýob fámíeb
( snd»diastola a sBd«systola ) , trary a psbytojr ardsíníoSi stin
T prAbibn oyfcl«(, obras "paradmadtfcs" psbytm» •Jskfiol (tsporf)
o«ras» fárohaá blsto«raMy 8aaor4he prAbiha objsm 1ST* koaery
a fiaaoréhe prftbiba ryoblosti Jajfbo plněni a Typraadnováni bibsa oyklm, lokálni pcraawtrioW ebrasy dlstritmos T bsdaotáob
sjskSni ťvakos apod.y b) Kvuntltatl'vni iniaal i j • osntrAlni
baawdyaaalos, přsdwSiu • fnafctiré sobopnosti ( •ykwnoati )
l*v* srdsCni koawry - sjskäná fvakes-($), aaxlaAlni sjskfini a
•axiwálni plnloi ryoblsat {% eTX), prtaoroá sjskSni a plnioi
ryoblost {% 9

)f 3asy «d R-Tlny de snd»systolyf do — « 3 tail ní

aJafeSai u aaz. plnlof ryoml«ati» doba trváni sjskos a plněni
( Tis T sskmdáeb ), snd-diastolloký objsa lsrá koawry ( mX ),
topory obj«« ( výdaj ) ( «1 ), roaldnálni objoa ( al ), aluutoyrf • o l w ( TydaJ ) a*do8ni ( l/ain. )» aaxiaatlni oJokSni a awz.
plnloi ryoblost ( al/s ).
Csly proeos probibá aoola avtoamtioky, na pokyn pooítafio
as

proráději Jan úkony Jako Jo fotografováni • obrasovky a

Tyanaooráni aájaovýeb oblasti. Jo tak aaw&něno ilroká mtlnni prováděni tohoto a>o<tozniho a Tyaooo ofoktlvniho vylotfovaoino postcpv, priSoat as siaká noatart obrasovyoh a kvantitatlvniob Adajů( k\\oré las s vylotrsni vytiSlt.
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II. Uralová, F. Havlík, K. Holý
VÍSKľT 2 2 6 B a V POVRCHOVÍCH A PITNÍCH VODÁCH VO VYBRÁNÍCH
LOKALITÁCH NA SLOVENSKO
Výskumný ústav preventivného lekárstva bratisláva

V dCsledku'.vysokej rádiotoxicity rádia je z hygienického híadiska nevyhnutné sledovet jeho výskyt a migráciu v životnom prostredí. Oblast záujmu je orientované
na oblasti, kde je pravdepodobne zvýšený jeho výskyt,
resp. na oblasti, kde by mohlo příst k zvýšeniu jeho
výskytu.
V referáte sú prediskutované možnosti stanovenia
Ra na nízkopozadovom prietokovom počítači wo vzorkách
vody z vybratých lokalít. Sú uvedené výsledky meraní a Čiastkové zhodnotenie doteraz nameraných výsledkov.
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A. Vacek j A. Bartoníčková, D. .Rotkovská :
RADIOPEOTEKCE

KRVETVORBY

PŘI

OPAKOVANÉM

OZAŘOVÁNÍ .

Biofyzikálni ustav ČSAV , 612 65 Brno .
U myší C57 Bl/10, samců ,opakovaně ozařovaných celotěl-ově
exposicí 3.6' Gy ve 3 a 6 denních intervalech byl sledován ochranný účine!: mexaminu, cystaminu a hypoxicré hypoxie na radiační
poškození a úpravu krvetvorby. Radioprotektory byly podány v
optimálních ochranných dávkách, vždy 10.min. před ozářením,
ilypoxická hypoxie byla vyvolána snížením barometrického tlaku
vzduchu do..44.16 kPa, kdy P0~ dosahuje 6.7 kPa. OdpovšS. krvetvorného systému na ozáření byla sledována podle hmotnosti sleziny, počtu endogenních slezinných kolonií, buněcnosti a poolu
so
CFUs kostní dřeně a inkorporace
Fe do sleziny a femuru.
/ýsledky prokazují, že ochranný účinek použité radioprotekce
zastává zachován i při opakované

aplikaci látek i hypoxické

hypoxie. ° ' ^ n n é působení radioprotekce se projevovalo ve
snížení hlouJ..1 •• •>•=•>.. jčního poškození a rychle jtíí úpravě devastačního účinku záření na krvetvornou tkáň.
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J. Vávrová, P. Petýrek:
SLEDOVÁNÍ VLIVU STÍNĚNÍ OBLASTI THYMU NA PR8BĚH POSTRADIAČNÍCH ZMĚN NĚKTERÝCH FUNKCÍ KRVETVORNÝCH A LYMFOIDNÍCH TKÁNÍ
Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyně
Hradec Králové
V naši práci jsme sledovali vliv stíněni centrálního
lymfoidního orgánu - thymu - na regeneraci krvetvorných
h lymfoidních tkání RTG ozářených myší.
Výsledky ukazují, Se stínění thymu během ozařování vede
k rychlejší regeneraci thymu (omezeni sekundárního poklesu
hmotnosti) a sleziny, zatímco významný vliv na lymfatické
uzliny nebyl pozorován.
Důležitá úloha thymu v regeneraci poškozené krvetvorby
je zřejmá z významného vzestupu počtu endogenních kolonií
u myší se stíněným thymem vzhledem k myším celotělově ozářeným.
Ukázalo se také, že takto chráněné zvířata přežívají
vyšší dávky RTG záření než myši celotělově ozářené. LD 50/30
je srovnatelná se skupinou, které byla stíněna zadní končetina.
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M. Veit, H. Procházka, V. Oirásek, 3„ Procházka
UNIVERZÁLNÍ

STAVEBNICOVÝ

SPEKTROMETR

3A0ERNĚH0

ZÁŘENÍ

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně
Univerzální -8 nebo 16 Hanálový spektrometr pro mořeni
s detektory s m&lou rozliSovacl schopnosti ( Nal/Tl, mřížkové ionizační komory a pod. ) je v případě možnosti měření
spektra zářeni alfa* nebo gama ve vybraných oblastech zájmu
ekvivalentní náhradou za mnohokanálový analyzátor. Kromě
laboratorních mařeni je přistroj svou koncepcí vhodný zejména pro monitorováni úpravy vody v dekontaminačnich stanicích jaderných elektráren, pro mořeni kontaminace v jejich
areálu a okolí a podobně.
Vstupní část sestává z dvoustupňového pulsniho zesilovače, z 8 resp. 16 diskriminátoro 8 nezávisle stavitelnou
úrovní a mezemi a stabilizovaného VN zdroje pro detektor.
Jednotlivé kanály jsou nezávisle na sobě vyhodnotitelné centrálni jednotkou procesorového typu, jejíž parnět s cyklem
8 . 10" s je tvořena popuvnými registry z unipolérnich integrovaných obvodů. Tato jednotka obsahuje dále ovládací obvody, krystalem řízené stopky s předvolbou doby mařeni a převodníky pro výstupní periferii s analogovým nebo alfanumerickým výpisem obsahu jednotlivých kanálů, odpovídajících jednotlivým oblastem zájm'i y aěřeném spektru. Vstupní část je
upravena pro připojení libovolná detekční sondy unifikované
řady Tesle.
Ve stacionárni verzi (napájení 220 V) je kromě vestavěného LED displeje možno použit záznam zapisovačem, děrovačem
v kódu ASCII, obrazovkovým displejem a na magnetickou pásku,
v přenosné verzi (napájení 12 V as) LED displej, obrazovkový
displej a magnetickou pásku.
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K.Terei, V.Siglererá, D,Píchorá+p J.PÍchi**, J.Holík t
TXUSXTÍ

RADiomraourALf ZY pfii KOBTROLB RJSZIDUÍ RŽKTBRÍCH

HORMOIÍLIÍCH PREPARJČřfl T POTRAVU/CH 2lVO5l§HfeO PťíVODU
tfstar aokleáraí biologie a radiechoHie Ô3A.V,
142 20 Prahe 4-KrS, Vídeaská 1083
*7fnlamaf úwtvr £iT«Sišaé rfrrty MZV, Praha 10-Uliří»«Te«
ImtcnclfIkaea £iT«SiSné Týr»by předpokládá použiti i
mSktorýok henwBálaíoh preparátů, eež a&iSe být apcjeno
• uríitjfa risiktm pro lidskou populaci* Proto je žádoucí
ría» vypraoorat úSiané a eitlirá analytické aetody, která
by alouSily jako prostředek hygienické koatroly. Z hlediska citliToeti a přeaaosti awhou tuto aluiíbu prokásat RIA
postupy,
Oastrepfaan« vm&lý amalcs f & r 2<6 **« T 3' r#l> y»3 e urSom
pro syiiebr«BÍBao£ říje skotu* Pro keatrelu bladiay oostr®•haau r aléée jsae Typraeovali přípravu keajugátu, protilátok S 125 I-radioligandň. Speeifita protilátek (aapř.
0,22* rů5i P O P ^ ) i oitliTost (3 pg) jsvn Tyhevující pro
rutiaaí praxi*
Při BeřaéB peužití aaabolik T O výkrani hcsp.dirakých
srířat se poSítá s kosblnasí astrogoaů a «iadregemů( reap*
jejich deriTátů* Pedebaě jako u oestrophawu jsao Typracera~
11 keapletaí Hll postup aa stauerení 17^-ostradiolu a
17sť -aethyltestostorouu* Hladlau o1>ou tSchte storoldů jaae
slodorali r růsaýeh orgánech skotu a beráaiku souSasai
se staaoTeaúi hlwdiay tostostoroau a troalxiloaacetátu*
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Z. Vích, M. Kubát:
RAKOVINA PLIC Z RADIOAKTIVNÍCH
ztflíZ uranového průmyslu, Příbram
T přehledu ehrnuty poznatky e rakovině plic horníků
uranových dolů od roku 1929, kdy prvé onemocněni u hernika delů v Jáchymově prokázal Liwy.
Shrnuty výsledky výzkumného tématického úkolu RVT
"Epidemiologická studie zdravotního stavu pracovníků
5a.uranového průnyelu". Hodnoceni ósrtnosti v souboru
4 803 bývalých horníků uranových dolů, kteří odpracovali
v risikovéa prostredí nejméně 10 let, prokázalo vyznaimé
zvýšení četnosti úmrti na rakovinu plic. Z pracovnianaaneetických dat zemřelých na rakovinu plic byly odvozeny vztahy k jejich věku při vstupu do rizika, zejaéna
významné zkráceni života proti očekávanému věku při úmrtí
podle dat mužské populace SSSR. Tento fakt je jedním z mála
charakteristických znaků této nemoci u horníků uranových
dolů, protože neexistují jiná klinická diferenciálně
diagnostická hlediska, významná pro formulaci posudkového
závěru o profesionalitě onemocněni.
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š . VUdická, L. Tkadleček, Z. Karpíel, M. Pospíšil, A» Vacek:
PŘÍSPĚVEK KE STUDIU ULTRASTRUKTURY EXOGřENNÍCH
KOLONIÍ VE SI/EZINÁCH POLYCYTHEMICKÝCH OZÁŘENÝCH
MYŠÍ
Biofysikální ústav ČSAV, Brno
Exogénni kolonie bílé krvetvorné tkáně jsme studovali v e s l e zinách samiček mySí (CBA/jPhxC57BL/lOScSnPh)P 1 , ozářených
celotělově 8O Gy gama paprsků
Co. Den před a třetí den po
oz&ření jsme myším lnjikovati intraperftoneálně O,7 ml náplavu
isogenních erytrocyíů. Za 24 hodin po ozáření jsme myším injlkovali do ocasní vény 1O buněk kostní dřeně neozářených
dárců stejného ku- sne. Za 7 - 1O dnů po injekci s u s p e n s e js-ne
myši usmrtili dekapitací a jejich sleziny zpracovali pro světelnou
a elektronovou mikroskopii. Způsob fixace řezů z e slezin je
popsán v souhrnu sdělení Tkadlečka a spol.t předneseného na
tomto sjezdu (Příspěvek ke studiu ultrastruktury. . . ). Charakteristickou vlastností zvoleného fixačního postupu je velmi malá
extrakce rozpustného materiálu, minfenalisace objemových změn
buněk a mezibuněčných prostorů. Proto zůstanou i na .řezech
z polymerovaného materiálu relativně věrně zachovány membránové systémy buněk a kontakty buněčných povrchů, včetně dlouhých a složitých výběžků buněk stroraatu.
PolycythemU jsme u myší vyvolali proto, abychom zabezpečili
vývoj kolonií bflé krvetvorby bez přimíšení erytropoetické složky.
Studovali jsme: (l) topografii myeloidních buněk podle jejich
zralosti; (2) přítomnost a interakci buněk stromatu; (3) účast
cévní složky na výstavbě a produkci myeloidních kolonií.
Autoři děkují za technickou spolupráci V. Reichtnannové
M. Cibulkovi.
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a

Z. Virsík, M. Tatara
SLEDOVANIE ZMIEN V ŠTRUKTÚRE MEMBRÍN LYMFOCYTOV PO
OŽIARENÍ METÓDOU FLUORESCENČNEJ SPEKTROMETRIE
Výskumný ústav preventívneho lekárstva Bratislava
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M. Vízdalová, E. Janovská,
ÚČINEK IONIZUJÍCÍHO ZÄfŠENÍ A ALKYLAČNÍCH LÄTEK
NA TRANGFEKČNÍ DNA
Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno
f

Na modelu trans ekčnich nukleových kyselin bylo studováno poškození vyvolané v ONA fága ionizujícím zářením a
alk-ylačnimi činidly typu dusíkatého yperitu. Při studiu této
problematiky bylo užito fága B.substilis SPP1 a jeho termoscnsitivních mutant N^ a N 7 , indukovaných kyselinou dusitou
a mutanta ts, indukovaného hydroxylaminem. Rozsah poškozeni
vyvolaných v DNA fóga B.substiJ.is SFP1 byl detekován metodou
transfekce v kompetentních hostitelských buňkách B.subtilis
168.
V pokusech bylo zjištěno, že defekty indukované v genonu fága mutagenními činidly neovlivňují ani rozsah poškození vyvolaného u fága a jeho DNA ionizujícím zářením ani alkylačními činidly. Dále bylo zjištěno, že intaktni fág je vůči
jf - záření podstatně resistentnější než jeho DNA. Naproti
tomu alkylačni látky poškozuji izolovanou DNA menši měrou
než příslušného fána nezávisle na tom, zda se jedná o mono-,
bi- nebo trifunkčrvi alkylačni činidlo. Přitom inaktivace
vyvolaná ionizujícím zářením je zapříčiněna stejným defektem v ONA jako inaktivace vyvolaná monofunkčnim alkylačním
činidlem - jednoduchými zlomy v DNA.
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I

M. Vladári
EXPERIMENTÁLNA RÁDIOTOXIKOLÓGIA V RADIAČNEJ HYGIENE
Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava
V strede pozornosti hygieny žiarenia stojí otázka kvalifikovaného odhadu miery zdravotného rizika v dôsledku expozície
organizmu ionizujúcim žiarením. Pri vylúčení akútnych r.estochastických poškodení organizmu hlavný záujem sa sústreáuje
na odhad miery pozdných stochastických účinkov. K odhadu miery tohoto typu poškodenia využívame znalosti kvantitatívnych
hodnôt "koeficientu rizika". Koeficienty rizika, odvodené z
epidemiologických štúd-'í sú kvalitatívne porovnané s rádiotoxikologickými poznatkami. Návrh takýchto experimentálnych
štúdií a matematických metód, venovaných objektivizovar.iu
vzťahu "dávka-účinok" sa pokladá za žiaduci. Výsledky experimentálnej rádiobiológie v oblasti chromozómových aberácií,
mutagénnych, teratogénnych poškodení a karcinogénnych efektov umožňujú popísať a porovnávať účinok rôznych kvalít ionizujúceho žiarenia. Teoretické a experimentálne nikroůozimetrické štúdie rozširujú plauzibilnú interpretáciu týchto
rádiobiologických poznatkov. V záujme äaľšieho prehlbovania
poznatkov o vzájomnom vzťahu medzi absorbovanou dávkou a efektom bude potrebné postupne presnejšie vymedzovať pojem "dávka", resp. "účinok". Objektivisovanie pojmu absorbovanej dávky vo forme "dávkového ekvivalentu" si bude vyžadovať nielen
upresňovanie vzťahu medzi LET-om B "faktorom kvality", ale
predovšetkým rozširovanie poznatkov o vzťahu medzi výrazne
nehomogénnou a rovnomernou celotelovou expozíciou. Hodnotenie
pozdných účinkov bude vyžadovať zavedenie matematických metod
umožňujúcich vymedzovať mieru vzájomne konkurujúcich rizík,
modely popisujúce relevantné znaky karc;i-ogenézy napr. "latentnú reriódu" upresnia a rozäíria poj-.:, "účinku" a rizika.
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I. Vodí řka, J. Hradil:
K NÉKTERÝH O T A Z K A N POUŽITÍ UČÍCÍCH SE S Y 3 T É M 8 V DIAGNOSTICE
AKUTNÍ NAMOCI Z OZÁŘENÍ
Radiobiologické odděleni LF UK Hradec Králové
Sděleni shrnuje dosavadní zkušenosti, jež na&e pracoviště
získalo s využitia „učících se systémů" v diagnostice akutní
neraoci z ozáření. Na reálných souborech ozářených lidi, jež
byly vybrány a potřebnýa způsoben zpracovány z dostupné odborné literatury, je demonstrováno spojeni tzv. „učeni bez
učitele", vycházejícího z principů shlukové analýzy, a adaptivního lineárního neuronu, opírajícího se o vyhledáváni diskriminačních funkci, při individuálni predikci přežiti resp.
ůnrti. Prognr - je prováděna na základě vyhodnoceni 8 klinických a laboratorních příznaků, zaznamenaných v průběhu prvých
dvou týdnů po ozářeni. Jako t renovací ho souboru, na něai bylo
provedeno učeni adaptivního klasififcátoru a prověřena námi navrhovaná varianta „učeni bez učitele", bylo použito souboru
9 pacientů, kteří se v letech 1945 a 1946 stali obětí jaderných nehod v Los Alaaos /USA/. Trénink byl úspěšný a jeho výsledkem byl váhový vektor W, udávající váhu hodnocených příznaků, unožňujici činit požadovanou předpověď u dalších jedinců.
Jeho validita byla prověřena na testovacia souboru 6 postižených při jaderné nehodě ve Vinci /SFRJ/ v r. 1958. Klasifikátor ve vSeeh případech učinil předpověd, jež byla shodná se
skutečnýa osudem ozářených.

- 206 -

X. Vodička, V. Chaelař, K. Volenec, «. Z1aa:
PŘÍSPĚVEK K ANALÝZE ÔCZNKU HETRONXDAZOUf JAKO RAOIOSENIBI-*
LIZlľORU WPOXICKfCH BUWÉK
Rad1ob1olog1cké oddáleni LF UK Hradec Králové
Jsou shrnuty výsledky pokusů na krysách jejichž cílen
bylo nalézt exper1a«ntáln1 node I noraálni a nádorové tkané,
uaožňujici kvantitatívni hodnotit účinky chemických radiosensibiHzfltorů hypojtlefcých bunfik. Pracovali jsae s aatronidazolea /Entizol Polfa, PLR/, jenž patři k sensibilizátorům
střední účinnosti^ pokusnýn krysáa byl podáván ve vodní suspensi v dávce 60C ag.kg
žaludečni sondou 80 ain. před ozářenia. Jeho účinek na radiační odpověď nádoru byl analyzován
podle zeěn růřtovýeii křivek solidního Yoshidova sarkoau /5 x
10 bunik s.c. do třiselné krajiny/ po lokálnia jednor&zovéa
rtg osářeni 8-dennich tuaorů různýai dávkaal. Takto získané
výsledky byly korelovány s pokusy, v nichž byl sensibilizujici efekt aetronidazolu prověřován na aodelu 1schéa1zované
kostní dřeně při celotělovéa letálnia ozářeni, kdy se sensibi lizace projevuje přislušnýa posunem L O 5 o/3o* o b a studované
aodely poskytuji sožnost Kvantitat ivniho hodnoceni radfosensibilizujiciho efektu a účinnost aetronid&solu v toato saeru
byla v obou případech prokázána.
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O. Vojtíšek, J. Kudrne
RADIAČNĚ - HYGIENICKÁ HiOBLEMATIKA MIKROTROHU
Hygienická stanice hl. m. Prahy Praha

I•
i
i
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Ľ. Wiedermann, J. Erban, L. Mysliveček, A. Hyžák, J. Švejda
HODNOCENÍ POHYBLIVOSTI STĚUY LHOCARDU U IISI.IOCIÍÍCH S ISCHELUCKOU CHORO3OU SUDCE.
Klinika nukleární medicíny, I* interní klinika Pil Olomouc,
Interní oddělení OÚHZ WsP Přerov

Vyšetření funkční schopnosti levé komory srdce doznalo
v posledních letech značného rozšíření na řade pracovišt kardiologických a také na pracovištích nukleární medicíny.
Kromě vyšetření ejekční frakce a dalších parametrů, prováděného za různých podmínek vzbuzuje značný zájem sledování
regionálních změn pohybu stěny levé komory u nemocných s is-

I

chemickou chorobou srdce.
Autoři uvádějí své první zkušenosti, získané jednak u nemocných po stránce kardiologické zdravých, jednak u nemocných
po infarktu myocardu.
Demonstrují příklady některých postupů zpracování registrovaných dat, které umožňuje počitačová technika při hodnocení pohybu stěny levé komory.
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Zamrazil V , J.NSmec, J.Medvídkova, H.Brabencová, J.Badnář ,
•7 .Havelka
.ZMĚNY IMMUNOREAKirraÍHO INSULINU A RŮSTOVÉHO HORMOHU PO GLUKAGONU
A TRIAMCIÍíOLOlfU V ZÁVISLOSTI NA FUNKCI ŠVÍTSÉ ŽLÁZY
Výzkumný ústav endokrinologický Praha a odd.nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Praha-Motol
V regulaci glycidového metabolismu hrají důležitou úlohu
kontrainsulární hormony, jejichž působení je komplexní a za fysiologických i patologických okolností se uplatňuje vždy kombinovaný vliv

několika faktorů. V práci jsme sledovali vliv porušené

funkce štítná žlázy na hormonální a metabolické změny po glukagonu (Gig) samotném a kombinaci Gig + Iriamcinolon ( TMC). Vyšetřili jsme 31 osob s přesně defilovanou funkcí štítné žlázy a sledovali změny glykemie, insulinemie, růstového hormonu a anorganického fosforu + kalcemie. U eutyreoidních osob TMC vede k výraznějšímu vzestupu glykemie a insulinemie po Gig, za současně sníženého
vzestupu růstového hormonu a zpomaleného poklesu fosfatemie. iSměny
u hypotyreosy byly obdobné, pouze rozdíl v poklesu fosfatemie byl
nevýznamný .
Při tyreotoxikose TMC nezměnil metabolické účinky Gig: chování glykemie, insulinemie, růstového hormonu, ani fosfatemie se nelišilo. U žádné ze sledovaných podskupin jsme neprokázali odlišnou
reakci kalcemie .
Uálezy svědčí pro účast hormonů štítné žlázy v reakcích glycidového metabolismu na krátkodobé podáaí TMC, přičemž "diabetogenní"
vliv TMC je nepřímo úměrný saturaci tyreoidálními hormony. Vzhledem
k častému výskytu tyreopatií u nás může mít nález o vlivu tyreoidálních hormonů na "diabetogenní" účinek glukokortikoidů praktický
klinický význam .
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M.Zfrrada, K.Safareík
SOObiSXi STAV XDCTSOLY KVALXTT KIA
• úrodní «áatl prioo M

autoři nabývají problwmtlko* kast-

roly kvality ebooni* rootnft Jajlob oílu a vysnanu, rossbírají
so mjfmeitioké prebléay kontroly kvality RZA a přlíraanýoh a»tod«
Dál* •* wrádi aoŠBoatl praktlok4lto prevodoní a přohlod paraaatrA ( poatapa a «dajA vKlvaiiyob ko kontrolo. Pro keaploxiti a «b~
JafctiTul posonsonl kvality daného •tan«nr*nl j* iwtno provést
no Jan kontrolu Tlaatnl radloáannolocleko aoviatavy, alo 1 kontrole oiltýoh a«batanol» ozportaontální toohnlky a Jodnotllvyoh
oparaol atauoroni.
Tmnloaoa ko aloCltostl a nároSnootl problOKatlky kontroly
kvality BIA a prlbtunýoh aotod M n í 4äolno a ani ¥*álnot aby
JI • oolAa rosaahu provádily aaaoatatni Jednotilv^ labora*sro>
Autori dopomonji vytvořoní wSltono cyatoon kontroly kvalltyy
ktorý by •ahmoval oolý stát a ao«t4v«l by so tři blavnion t y
pa kontroly t oontrálni* lokální aHoaUaboratorní. Z&viroa «•
mrádí aolnoati praktioké roalisaoo a organlsaoo tohoto aysto•a kontroly, vysnaa rofoipononl laboratoře 1 první nraktioko
slcnlonostl*
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M. Zavadský, E. Hladká, Z. Janský, P. Krákora, J, Skalický:
VLIV ZA>OD0 URANOVÝCH DDLS NA ŽIVOHJÍ PROSTŘEDÍ
Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu, ZÚ8Z UP Příbram

Autoři hodnotí vliv závodů uranového průmyslu na životní
prostředí v okolí těchto závodů. Z celé škály možných vlivů
Je probráno ovlivnění tvality vody v řece Ploučnici v severočeské oblasti a z toho vyplývající možné riziko pro obyvatelstvo v povodí řeky.
Dále i e uvažována dozimetrie radonu ve venkovním ovzduší v okolí šachet uranového průmyslu, problematika přepravních tras uranové rudy a možnosti rekultivace odvalů uranových dolů.
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J. Zelníčková, M. Stárková, Z. Horák:
DLOUHODOBÉ

SLEDOVANÍ

RADIO FARMAK

ZNAČEIľ/CH

"mTc

Jstav nukleárni medicíny, LP UJEP Brno
Oddělení nukleární medicíny, KTJNZ Brno

Autoři sledovali stabilitu radiofarmak značených
Tc
připravených jednak magistraliter na ONI£, jednak použitím
firemních kitú. Kontrolu prováděli papírovou chroraatografií
v hodinových intervalech. Dělení bylo provedeno na papíře
V/hatnian ?. 4 v 857° methanolu, acetonu a fyziologickém roztoku. Z matíiatraliter připravených raáiofarrnak byly kontrolovány: inj. 9 9 m T c - Sn - PVP, inj. 9 9 m T c - sulfarkoloid,
inj. 9 9 m T c - Sn - pyrofosfát, inj. " r c T c - Sn - glukonátový komplex, inj. 9 9 : a T o - Sn - í£AA KSA a dále firemní kity
Giton (fy Institute of Isotopes Budapest, Kung^ryJa. Octoolit ( fy líEH ) .
V G výsledcích je zachycen vztah .'stability r.npř. pro; :-ito radidohemické nečistoty v závislosti ns "•••v.. J - do\~^r':J>ir*. r.o j vhodně jší časový interval mezi příprav; M radio?v.í'-.i\.i a .jejich aplikací.
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L„ Zezulka, J. Ševc:

IíŠKTEHÉ" TECHNICKÍ PROSTŘEDKY OPTIMALIZACE LÉKAŘSKÉ BXPOZICE

Oddělení hygieny záření, Městská hygienická stanice Ostrava
Centrum hygieny záření, Institut hygieny a epide-niologie
Praha

Při snižování lékařské expozice v důsledku rtg diagnostiky, která představuje i nadále nejvýznamnější umělý zdroj
radiační expozice obyvatel, se uplatňuje jednak princip
vyloučení zbytečné expozice

pacientů a u oprávněných indi-

kací dosažení optimálně nízkých dávek pomocí technických a
organizačně orovozních orostředků.
V ořís-DŠvku je z hlediska radiační ochrany zhodnocen
význam některých technických prostředků optimalizace ochrany,
napr. zesilovacích fólií na bázi vzácných zemin, filtrace,
tvriá tecanijca a dalších. Jsou ukázány rozdíly jak v dopadové
exoozici, tak v efektivním dávkovém ekvivalentu a porovnány
náklady na vya?í ochranu s přínosem ze snížení kolektivní
"lávky, vyjádřené peněžním ekvivalentem. Předběžné výsledky
ukazují, že důsledné ooužití některých technických pros' 'edků
optiir.alizj.ee lékařské expozice jako např. zesilovacích

Z^lí

na bázi vzácných zemin, nriže být spojeno až s několikanásobným
snížení.i! kolektivní dávky vyšetřovaných osob.
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M. Zina, O. Mělká, I. Vodička, J. Rouchal:
POSTIRADIAČNÍ ZMĚNY TENSE KYSLÍKU VE VYBRANÝCH ORGÁNECH
PO CELOTÉLOVéH OZÁŘENÍ
Radiobiologické odděleni LF UK Hradec Králové
Odděleni klinické biochemie fakultní nemocnice KÍINZ, H.Králové
V pokusech na krysích samicích byl sledován účinek celotělového ozářeni 3. den po expozici 6,2 Gy a 8,6 Gy jednak na
tensi kyslíku ve vybraných orgánech /svalu, slezine, kostní
dřeni, nožku/, jednak na zněny pH, pCO-, PO,, BE a st. HCoC
v arteriai.n1 krvi.
Výsledky uicazuji, že u sledovaných orgánů krys dochází po
celeiělovém ozářeni k signifikantními 2výSen1 tense kyslíku
v kostní dřeni, zatímco v arteriálni krvi jsou sledované veličiny bez výraznějších změn.
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C. Ží.žkas
RADIAČNO BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY LIKVIDÁCIE JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ
Výskumný ústav jadrových elektrá'rni Oaslovské Bohunice
Z hladiska radiačnej bezpečnosti prináša přítomnost
rádioaktívnych produktov pri likvidácii jadrových elektrární pat hlavných okijhov problémov:
1* Ochranu personálu pri vlastných likvidačných prácach o
2* Ochranu okolitého obyvatelstva z hladis'o zvýšeného rxzika rozptýlenia rádioaktívnych produktov pri likvidačných prácach.
3. Minimalizáciu rizik pre oko'.ité obyvatelstvo v dôsledku
relatívne dlhej prítomnosti rádioaktívnych produktov
v objektoch až do ich úplného odstránenia.
4. Ochranu personálu pri spracovaní, transporte a konečnom
uložení vzniknutých rádioaktívnych odpadov.
5. Minimalizáciu rizík radiačného ohrozenia okolitého obyvytelstva pri transporte a trvalom uloženi vzniknutých
rádioaktívnych odpadov.
V referáte sú v stručnej forme definované úlohy pri
zaisťovaní riešenia hlavných okruhov problémov,z hladiska
radiačno bezpečnostných aspektov likvidácie 3c v £SSR«
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DODATKY
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J
T

CoHaškovec,°P.Jarolím

VLIV RTG Zj[ŘEi:f HA P L U I L I T U LIj3I.ZBit5lí LľI.:?ĽCYTU
+

Centrum hygieny záření, Institut hygieny <?. epidemiológiu,Praná

°Biofyzikální oddelení, fyzikálni úsii.v UK, Prrha
Hledání nových biologických indikátoru radiač;iiího poškození
a stoupající zájem o problematiku bunočných raewbrán nás vedlý ke sledování vlivu záření na fluiditu membrán, jako záklaaního fyzikálne chemického parametru membrán a důležitého faktoru
ve fyziologii buňkyo fluidita membrán in vitro ŕ.ľG ózá_ených isolovaných lidských periferních lymfocytů byla sjistována 2 polarizace fluorescence fluorescenčních sond - především difenylhexatrienu (DPH), iíe j výraznější zračný ve fluiditě neinbráu byly
v rámci sledovaných dávok (1,5 - 12 Gy)

nalezeny po ozáření

lymfocytů dávkami 4,5 - 7,5 Gy. Změny fluidity byly nalezeny podstatně jasnějaí u lymfocytů kultivovaných 24- hodin po ozáření
při 37°C, než u buněk uchovávaných 24 hodin při <1r°e, anebo
1-3

hodiny při laboratorní teplotě. Domníváme ze, že nalezené

změny ve fluiditě membrán RTG ozářených lymřocytů kultivovaných
24 hodin při 37°C budou důsledkem spíše metabolizraem zprostředkované odezvy na ozáření, než bezprostředního působení záření na me
brány.
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E.H»ff«annt»vá, M. Kubíček,

L.Láska, R. Karásek,

V.Kubířkevá:

PftfSPtVEK K PROBLEMATICE RADIONUKLIDOV* HřSTEROSALPINGOGRAFIE
OÚSZ Kalin

V plakátavéa s d ě l e n í a u t e H uvádějí s v é z k u š e n o s t i a r a dianuklideveu HSQ, kterau zeôíxli pravidelná ONU Kalín v r.1.975
puvadně p t u c í 1 9 8 A a k o l o i « u a p*té panáci 1 1 3 *Ia-iiikrak:alaidu
na ganagrafu Pha Dat. Sravnévají z í s k a n é nálezy s rentgenevau
HSQ a z a u j í n a j í k t e t a v y á e t ř a v a c í a e t a d i c e k r i t i c k é s t a » e v i s k a .
Dále a n a l y z u j í
d i a g n e s t i c k ý význa* r t g HSG na padkladě mater i á l ů r a d i c d i a g n s s t i c k é h a oddělení OÚNZ Kolín a d e n c n s t r u j í
údaje
z parádny pra s t e r i l a í B a n S e l s t v í a z v e n e r a l a g i c k é a « bulance OÚNZ K a l í n .
Závěraa a u t s ř i upazarňují na některé výhedy a nažnaati
v y u ž i t í radianulclidavé h y s t e r a s a l p i n g o g r a f i e
pravéděné paaací
generátarevých radianuklidu
s e t a d au dynamické s t u d i e na ganakaneře a v y u ž i t i a přídatných vyhadnacsvacích z a ř í z e n í .

I

Í D.J.Gambini, J.C.Lienh* A.Barbieri, F.Dumas, V.Horák*
J.Holan* P.de Vernejoul.
VÍZKAM FILTRÁCIE DÄT U I Z O T O P O V E J ANGIOKARDIOGRAÍTE.
Katedra biofyziky a nukleárnej mediciny ĽFUK--Martin,CSSR./+/
Laborafcoire de médécine nucl. et ae bioph. Necker,Paris,FRAHCE
Laboratoire de médécine nucléaire,Institut J.Godinot,Riems./=/
Pře výpočet globálnej ejekčnej frakcie/EB1/ pomocou izotopovej angiokardiografie sme navrhli metodu, ktoiá rieši problém skreslenia krivky pri použití redukovaných aktivít.
Po podaní 560 MBq 99m Tc-albumínu vo forme bolusu i.v. sme
dáta z gammakamery ukladali do počítača CINE 200 intertechnique
v LIST-mode s následným reformovaním v HISTOGRAM-mode s periodou 50 msec. Počas prietoku íavým srdcom boli vybraté a normalizované časovoaktivitné krivky z lavej komory a pozadia, ktoré
slúžili na výber dát pre výpočet EP. Ťažkosti s koreláciou časového rozlíšenia nás donútili, aby sme dali přednost využitiu
nižších aktivít, kedy je nutné spracovanie krivky za účelora zníženia vplyvu štatistických fluktuácií. Klasické vynladenie síce
redukuje v dostatočnej miere výskyt zložiek vysokých frekvencií,
typických pre šum, ale taktiež ovplyvňuje zložky pomalých frekvencií, charakteristických pre aktivitu komôr.
Vyvinuli sme metódu selektívnej filtrácie, úplne potláčajúcu vplyv zložiek frekvencií, nachádzajúcich sa za zlomovou
frekvenciou, ktorú si aktívne vyberá používatel. Program je napísaný vo fortrane IV, používa algoritmus FOURIERSKEJ transformácie pôvodnej krivky, typu ITT, využíva analýzu a následnú syntézu pre formovanie spracovávaných kriviek. Táto metóda značne
redukuje vplyv štatistických fluktuácií, bez vplyvu na periodieké zložky časovoaktivitnéj krivky lavej komory. Vypočítavané
EF pre jednotlivé srdcové cykly sú menej rozptýlené a získané
hodnoty lepšie zodpovedajú hodnotám EP vypočítaným pomocou EKGriadenej cine-scintigrafie srdcových dutín.
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žfúdium zmien v štruktúre membrán lymfoc.vtov po ožiarení pomocou
fluorescenčně.i spektrometrie,.

Tatara NU, Virsik Z„, Blažíček Po,
Výskumný ústav preventívneho lekárstva, 3rati3lave.

V nadväznosti na predchádzajúce práše am,e sa zaoberali štúdiom
zmien v štruktúre membrán lymfocytov periférnej krvi človeka po
ich ožiarení "in vitro" neutronovým poľom

Gf zdroja c Zmeny v

štruktúre membrán sme sledovali metódou fluorescenčnej spektrometrie meraním veľkosti polarizácie fluorescencie. K tomuto cielu
sme použili fluorescenčnú sondu lt6-difenyl-l,3,5-hexa1;rien /DPH/j,
ktorý sa špecificky zabudovává do nepolárné j - lipidickej zložky
bunkovej membrány a sprostredkuje informáciu o raikroviskozite
svojho okolia. Výsledky ukázali, že hodnota polarizácie fluores cencie DPH zabudovaného v lipidickej zložke membrány lymfocytov
ožiarených neutronovým poľom v rozsahu dávok 0,02 - 0,2 Gy mono tónne klesá v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pri dávke 0,2 Gy
polarizácia dosahuje 80 % kontrolnej hodnoty. Zníženie hodnôt
mikroviskozity membrány buniek pc ich ožiarení svedčí o výrazných
zmenách v štruktúre membrán v dôsledku ich ožiarenia i veľmi nízkymi dávkami. Výsledky sú v súlade s naäimi predchádzajúcimi prácami a potvrdzujú predpoklad o význame bunkovej membrány ako ra diačného terča v prípade poškodenia buniek nízkymi dávkami ionizujúceho žiarenia*
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•

Souhrny byly rozmnoženy z autorských textů.
Autorský rejetřík byl sestaven z přihlášek k přednáškám
a nebyly do něj zavzaty dodatečné změny.
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