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PED - 1

Klinická aspekty Isotopová nefrografie a sekvenční
scintigrafie ledvin 9 9 n I o - DSPA v praxi dětské
nefrologické poradny*
Karel Kupka, Pavel Burket a Jaroslav Dejmek*
TÍBNM F7L UK Praha. přednosta t prof•Hadr* Zdeněk
Dlenatbier, DrSc,pracoviště v Jilemnici*
Dětská oddělení NsP v Jilemnici, přednosta t
prim* Mudr* Pavel Burket*
Oddělení nukleární medicíny UaT v Jilemnici*
Statisticky spracovaná konfrontace klinicko
laboratorního obraní s výsledky opakovaných nukleárně
medicínských vyšetření ( isotopová nefrografie a výběrově i sekvenční scintigrafie po aplikaci °Tc - DTPA)
u 500 dětí dlouhodobě sledovaných a léčených pro sanitlivá onemocnění ledvin ( tubulointarsticiální nefritis)
a vývodných močových, cest umožnila ověřit vypovídací
možnosti radioizotopových poBtupů pro stanovení základní diagnózy i pro průběžnou kontrolu stavu a zformulovat
následující názory na jejich význam v této indikační
oblasti:
1* Pro bližší diferenciaci příslušných diagnostických
skupin infekce močových cest izotopová nefrografie
svým funkčním aspektem účelně rozšiřuje a doplňuje
běžně akceptovaná kritéria.
2. Při sledování průběhu nemoci a efektu léčby je změna
nefrografické křivky citlivým ukazatelem aktivi ty
a progrese onemocnění determinujícím další léčebnou
a vyšetřovací strategii*
3* Charakter a vývoj nefrografické patologie, manifestace ledvin a vývodných močových cest v jednotlivých
fázích sekvenční scintigrafie "Tc-DTPA a případná
změna abnormity obrazu při furoaemidová nefrografii
aproximuje stupeň poruchy odtoku u obštrukční uro.patie, dokazuje úspěšnost realizované chirurgická
intervence a poskytuje důležitou prognostickou
informaci*

FED - 2

Hodnotenie vnútrosrdoovýoh akratoT pomocou rádioizotopov
Farský 3., Lepej J., Horák V., Jurko A., Farská Z.

Martin PM K M

• práci sa vysvetlújú princípy hodnotenia íavopravých i pravo-lavých vnútrosrdcovýeh skratov z histogramov prvého prietoku rádioizotopu cez srdce a
velké cievy* Autori popisujú metody diagnostiky, lokalizáaie i kvantifikácie skratov. Porovnávajú výsledky
stanovenia velkosti lávo-pravých vnútrosrdcových skratov získané rádioizotopovou metodou a invazivným vyšetrením* Korelačnou analýzou sa u 12 chorých (prevažne
deti) zistia lepšia korelácia výsledkov rádioizotopovej metódy s výsledkami metódy farbivovej dilúcle
(r = 0,68) ako s výsledkami oxymetrie (r =• 0,56).
Analyzujú sa faktory, ktoré mohli ovplyvnil výsledky
korelačnej analýzy, najma výber pacientov. Rádioizotopovú metódu hodnotenia vnútrosrdcových skratov možno
považoval za cennú, relatívne presnú metódu predovšetkým z hládiska potrieb ambulantnej praxe a pri priebežnom sledovaní pacientov*

PED - 3
Radionuklidová angiokardlografie v pooperačním
sledování pacientů po radikální korekci Pallotovy
tetralogie.
O.Reich, J.Hruda, C.Ruth, H.Šamánek
Residuální levopravý zkrat a dysfunkce komor
mohou nepříznivě ovlivnit výsledek radikální korekce
Pallotovy tetralogie. Proto jsme sledovali výskyt
těchto komplikací u 76 pacientů operovaných ve věku
2 až 17 let. Věk v době vyšetření byl 5 až 19 let.
Velikost levopravého zkratu byla stanovena radiokardiografií a funkce komor byla hodnocena následnou
radionuklidovou ventrikulografií. Byly vypočítány
ejekční frakce obou komor a regionální poruchy kontraktility byly hodnoceny oomooí fázové analysy. Vliv
trvání a stupně predoperační hypoxie a peroperační
ischemie myokardu na funkci komor byl stanoven korelací ejekčních frakcí s věkem, koncentrací hemoglobinu,
hematokritem a saturací hemoglobinu kyslíkem v době
operace a s trváním kardioplegické srdeční zástavy
pri operaci. Residuální levopravý zkrat (větší a»z
1656 Qp) jsme nalezli u 10 pacientů (13.25?) .hemodynamicky významný (větší než 30% Qp) jen u 2 pacientů
(2.6%). Průměrná ejekční frakce levé komory byla
0,574 _ 0.075. Dyafunkoi levé komory (ejekční frakce
sme zjistili u 26 pacientů(34£).
.
Průměrná e; ekční frakce pravé komory byla 0.409 - 0.114.
Sníženou e3ekční
. _ _ _frakci
. _ . . .pravé komory(pod 0.45) mělo
52 pacientů (68%). Příčinou dysfunkce pravé komory
byla ve většině případů akinesa až dyskinesa výrokového traktu pravé komory, jejihž rozsah kolísal v závislosti na způsobu chirurgického řešení infundibukáraí
stenosy plicniae. Nenalezli jsme statisticky významnou
korelaci mezi trváním a stupněm predoperační hypoxie
a trváním peroperační ischemie myokardu a velikostí
elefcčních frakcí ofcou komor.
ZAVERi dysfunkce komor se vyskytuje u velké části
pacientů po radikální korekci Pallotovy tetralogie,
a to i u pacientů v dobrém klinickém stavu.
Radionuklidová angiografie je vhodnou metodou pro ambulantní screening této komplikace i residuálního
levopravého zkratu.

PED - 4

Příspěvek k radionuklidové diagnostic* patologických
eévníoh struktur končetin u dětí.
Brož J*. Šabata L*. BlaZek K*
ěeeké JBudějovloe*
Radionuklldová angiografle Je vhodná metoda při
podezření na patologické cévní struktury končetin
u dětí vzhledem k celkově malému objemu tkání,což
dává předpoklad k dobřenu zobrazení patologického
útvaru při nízkém pozadí, při tom lze hodnotit hemodynamlckou závažnost. Obvykle používaná kontrastní
RTG angiografie je invaslvní metoda,která v některých
případech může minout patologický útvar ( Jak Je v práci demonstrováno)*
Po štandartní aplikaci bolu radlofarmaka provádíme
snímky podezřelé oblasti a 5 - 15 atik, do 1 minuty
a poté snímky krevního pooln ( za 5 - 20 min*) této
oblasti ev* celé končetiny. Výběr radiofarmaka je individuální podle požadované informace ( T o - 99m ve formě
pertechnátu, difosfonátu nebo in vivo značených ERY).
Pozorovali jsme dvojí typ chování patologických cévních
strukturt 1/ Rychlé naplnění při prvním průtoku a intemsivní náplní na snímku krevního pooln*
2/ Během prvního průtoku aktivity toes prokazatelných
odchylek, patologická struktura zobrazena až na snímku
krevního pooln*

PED - 5

Radlonuklidová vyšetření ledvin u juvenilní hypertenze
Palyzová D., Bláha 7.
Klinika dětí a dorostu PH Praha 10
Odd. biofyziky a nukleární medicíny EN Praha 10

Autoři předkládají předběžné výsledky zhodnocení
funkčních renálních vyšetření* provedených v souboru
adolescentních pacientů se zvýšenými hodnotami krevního
tlaku. Ve srovnání s kontrolní skupinou nebyly nalezeny
významné rozdíly a nebyla tedy prokázána porucha funkce
vlastního ledvinného parenchymu. Za použití radionuklidových metod byl potvrzen významný podíl lability vegetativní nervová soustavy na vzniku vasonotorickýoh
poruch v ledvině, dokumentovaný abnormními a sointigraflckými obrazy* Isotopové metody jsou .posuzovány i
z hlediska soreenlngového vyšetření pro vyhledávání sekundární hypertenza renálního původu.

PED - 6

Význam nukleární medicíny při funkční* vyšetření
dýchání u dětí
Vajdová Z. MUDr., Volejník J. Prof. MUDr.DrSc.
Fakultní nemocnice Olomouo

Problém diagnostiky difusníoh a regionálních
portion ventilace a perfuse plio jako součásti problematiky fyaiologie dýchání je diskutován v široké
časové dimenzi několika desetiletí. Výrazným přínosem
k problematice diagnostiky píleních onemocnění je
aplikace nukleární medicíny. Příšperek věnuje poxornost podstata metody r míře nezbytné* pro objasnení
kasuistik.
Při vyšetřeních se sleduje průtok krve plíoemi a
identifikuje se regionální rozdíl píleních perfusí
na basi využití radioisotopů, nejcastijl radioaktivního X e 1 3 3 , vstříknutého v rostoku do žíly. Další
možností je aplikace plieního acannlngu.
Využití radioisotopového vyšetření však nesnižuje
význam komplexní diagnostiky píleních onemocnění, jmenoviti dnes Již osvojených a aplikovatelných metod
kvantifikace funkčních parametrů plieního systému dítěte. Havío je radioisotopové vyietření použitelné
u starších dětí* které mohou spolupracovat. Kasuistika
použitá v příspěvku ukasnje přínos metody při upřesňování diagnosy Polandova syndromu, plieního eaphysému,
hypoplastické plíce* sekvestrace, kongenitálního lobárního emphysému.

PED - 7
Isotopová nefrografie jako součánt komplexního
vyšetřeni dětských ennretlků
MUDr. Kroupa Josef
ONM Kolín

Dětští enuretioi tvoří část pacientů dětských
oddělení či nefrologickyoh ambulancí, kteří jsou
rozsáhle a podrobně vyšetřováni pomocí metod laboratorních, rtg diagnostických a event, i psyehologioko-psychiatrických za účelem přesného stanovení
diagnosy a etiologie. Enuresa stojí odedávna v popředí zájmu lékařů, nebot má mnoho organických, ale i
neorganických podkladů, které se podílí na onemocnění.
Samotné toto onemocnění je pak hendikepem i pro samotného pacienta*
S rozvojem nukleární mediciny ae dostávají právem do popředí vedle rtg vyšetřovacích metod i radionuklidové vyšetřovací metody. Naše práce se vytyčila
za cíl poukázat na význam izotopové nefrografie, jakožto funkčního vyšetření ledvin, oproti vylučovací urografii, která hlavně posuzuje morfologické změny*
Izotopová nefrografie je velmi citlivým vyšetřením,
jež posuzuje funkci tubulů a takřka jediné neinvazivní
vyšetření, které posuzuje funkci ledvin - pravé i levé
separované* a též umožňuje během vyšetření zaznamenat
dyskinesu horních močových cest* loto vyšetření neohrožuje pacienty alergickou reakcí a též je nazatěžuje
příliš radiační dávkou.
Na našem oddSlení bylo vyšetřeno celkem 52 dětských
enuretiků,které jpne vyšetřili izotopovou nefrografií
a u kterých jsme zároveň provedli stanovení močového
residua* 20 pacientů mělo provedenou i*v.vylučovací
urografii.jeS byla 2 x hodnocena jako patologický
nález, kdežto během isotopové nefrografie jsme zaznamenali víoe patologických nálesů, jež svědčily pro
funkční poruchu ledvin*

PED - 8

Stanovení separovaných OIH klírenců u dětí.
Vojtěch Horák, Kliniku nukleární medicíny, FNsF "artin
V p^'-íp vku je p.sána metoda stanovení j .dno s t ranných
klírensů J J hi;>puranu u dětí pomocí gamakamery a
počítače. Cílem bylo vypracovat a prakticky ověřit
takovou retodu výpočtu, které dává uspokojivé výslodky při co -ložná nejkratší době vy' e!; _'ení. K.vivka
závislosti krevního pozadí na čase byla proto prokládána metodou nejmenších čtverců čtyřparametrovou ^a^afunkcí a ceľ'.ový klirenc byl určen ze znalosti explicitního tvaru této a'vislosti a aktivity vzorku plazmy,
odebraného v 15«minutě po aplikaci injekce.
U skupiny ?3 dětí byly výsledky této metody
/ doba vyšetření 20 min/ sr.vnány ~ výsledky klasický
Oberhauíjenovy metody /doba vyset ení 30 minut/ pMčenž
korelace lyla shls^iána jako velmi dobrá.
V práci je dále diskutován vliv doby vyyefc?ení
na hodnotu výsledku.

FED - 9

Princa izotopového vyšetření v diagnostice dětských
nefropatií.
Ramoousek VI.,Janda J.
I.dětská klinika Fakultní nemocnice v Praze«£totole

Vyšetření ^edvin a vývodnýeh cest močových pomocí radionuklidů se stalo v posledních letech nedílnou
součástí nefrologickýeh diagnostických programů.
V řadě případů se radionuklidová vyšetření stala
screeningovou metodou,která zahajuje diagnostický
algoritmus jako metoda volby.Autoři prezentují své dlouholeté zkušenosti s diagnostikou dětských nefropatií
a ukazují,jaké místo v nich má radionuklidové vyšetření.
Jsou uvedeny indikace izotopové nefrografie,fázové scintigrafie,separovaných vyšetření ledvinnýeh funkcí a izotopové cystografie.
Je upozorněno na zvláštnosti vyšetření v dětském
věku.K diskuzi je podáván návrh na indikace jednotlivých
vyšetření v závislosti aa fázi nefropatie.

FED - 10

Porovnání radiační zátěže při některých radioizotopových
a rentgenových vyšetřeních v ^
V. ífti-1-?<, J . ňvec, F. Říhová, L. "ea
Klinika. nuí:le--'mí medicíny JTÍ, Olomouc
Centrum hygieny zavoní THr!, Praha
Krajská hygienická stv.nice, 3rao
"ěstská hygienická stanice, Ostrava

Podle návrhu novelizace vyhlášky "fZ Č3í? č.59/7? :-b.
se st«noví, ?e ozáření osob vyšetřovaných nebo 1 Učených
ve zdravotnických zařízeních mučí být adi°ivn<lnyno osekávaným p víno s em a ochrana osob •orovódona i;ak, ^by oz/ívení p°.cient^ bylo tak nízk", jak lze rozumné A.osáhnou t
pvi součaon^r.i aplnční cílů l^lcřskó péče. noiV'iiov'ni'
těchto zásad je zvl-.'"tí flůležit? u <\<'-t\ vzhledem k t nCTI,
?e radiosensitive, or^ni-^inu stoupá 3 lclesr.jícím v-"-ken.
Pveclpohlíiďín pro správné vábení rialka •
•
=
>
. p^íncsu v mikleí.rní meo.i.cinf' i r-y.iodifcno.stice je 7,n-lopt re/li^^'ií
zs.tííe sjoj^n? s jednotlivj^ni diagnostickjrni. výkony,
rojem efektivního dávkového ekvivalentu (efektivní cl.'.vky) urioi'nvije jednak jednoduché vyjádření radiačního
rizik-?, vy^eť'ení, jednak porovnání radiační záťr'"r' nři
vyšetřeních v nukleární medicino a v radiodiasnostice.
V tomto sdílení se demonstrujef ^e fadiační sátííí d í t i
P?i některých radioizotopových vj^Setreních je vy"JÍ neř
při obrlobn„'ch vyšetřeních rent^enovýcb, u dospělých je
tornu naopak. Jsou diskutovány podm'nkj' p ř i vy''etven:'c.'i
(kvslita p ř í s t r o j " a jejich nastavení, nonet snímků,
aplikovaná 'j.ktivita aj,) za kterých uvedené závěry p l a t í .

FED - 11

Sointigrafieké* vyšetření dštských kyôlí
Maxa V., Šabata L., Brož J., Bioan J., Fink M.
České Budějovice, Jindřichův Hradec
Od r. 1982 do května 1985 jsme provedli scintigrafické vyšetření kyčelních kloubů u 50 dětí, převážně
pro podezření na m.Perthes (25 dětí) či klinicky podobné stavy (coxitia, transientní synovitis a oozalgie 18 d(tí)« U tří pacientů šlo o podezření na osteomyelitis. Trvání potíží v době vyšetření obvykle mezi 2 týdny až 3 měsíci, v několika případech déle - až 1 rok*
HBDPA,
Po aplikaci radiofarmaka (Tc-99m PYP, MDP - kolea
9 MBq na kg váhy) provádíme časné snímky (do 10 min.p.i.
k posouzení perfuse a pozdní snímky pinhole kolimátorea
sa 2,5 - 4 hod* v přední projekci za současné vnitřní
rotace končetiny*
Z 50 dětí uSlo patologický nález 17 (34 £ ) , u 3 byl
nález sporný, zbytek (60 %) byly normální sointigrafieké
nálezy. Z patologických nálezů byl nejSastějíí defekt
aktivity v zevní části hlavice femora (10 díti, tj. 59 %
všech patologických, nálezů), ai již samotný či s lemem
zvýšené aktivity - tento nález jsme hodnotili jako známku nuPerthes* V ostatních 7 případech šlo o nejrůznější
nálezy snížení nebo zvýšení aktivity v oblasti kyčelního
kloubu*
V práoi jsou konfrontovány scintigrafické nálezy
s RIG vyšetření* a • konečnou kllniokou diagnosou a diskutovány vhodné Indlkaee*

FED - 12

Seintigrafie koetí v časné diagnostice octeomyelitid
dětského velni.

T. Brada5ková, \. TIofštetr

Odd. nukleární rnediciny a odd. dčtsk<5, ClfíZ Jihlava

"linický o^raz akutní hem-.to^enní osteomyelitidy
se rázní dle v r ku pacienta. TJ <i??t"i' rozeznáváme odlišný klinický průbčh n novorozenců a Ico;"enců r. u ďľtí
mezi 1.-16, roJrem vďku, Rozdíl vyplývá z rosličného
cévního uopořádání v kostech v rů.zujch v"kov/'ch obdobích. Včasná léčba pľ-edpokláM vč'isnou diajv.ozu, v«ly
je podstatný klinický obraz, ale není i Iv- vtz vyšetření, nslDot existuje období letencerae^i.2nčát!:em
klinických příznaků a prvních rtg nálezů - (asi 1 - ?
týdny v závislosti na víku pacienta). ?.r-i vňasn-'
diagnostice se n^mí s úspěchem uplatňuje scínti£jrafie
kostí, která zobrazí patologické ložisko v kosti
v závislosti na metabolických změnách, c tak umoSňnje
ver^ifJLcovat kostní lézi ji? od ?. - 4. dne po prvních
klinických příznacích.
Ve sdělení předkládáme kasuistiky 10 měsíčního a
13 letého chlapce s různými formami o.jteomyelitidy,
kdy pro diagnosu byla ľcostuí scintigrafie podstatná.
^v.lší kasuistikou pak upozorňujeme na discosbické
obtíže v rozlišení osteomyelitidy a afekce nádorové
povahy•

FED - 13

Príspevok scintigrafického vyšetrenia u fibrodysplazii
ossificane progressive ( POP ) v detskom veku
Holan J., Buchaneo J., Lányi A,, Galanda V., Števík M.,
Lepej J.
Klinika nukl. medicíny, Detská klinika, Rádiologická
klinika, LP UK - FNsP Martin
POP j© vzácne primárne ochorenia detského veku,
pri ktorom početné svaly, šlachy a ich úpony postupne
osifikujú a vedú k mohutným deformáciám skeletu.
Autori popisujú prípad chlapca s POP, ktorého
sledujú oô. prvého roku života scinti^raficky, rentgenologicky a laboratórne. Uzaviera sa, že scintie;rafia
nielen prispela k stanoveniu diagnózy, ale umožnila
včasné odhalenie ektopického osifikačného procesu
v priebehu života pacienta, vrátane obdobia po puberte.

PED - U

Sotntigraŕie skeletu u dětí - retrospektivní studie

E. Gumplová, V, Šmelhaus, J. Hoza, P. Korbelář
Oddělení nukleární mediciny PII I s ?, Praha,
přeinosta. MUDr. Z. Dienstbier, DrSc.
V letech 1981-1983 bylo na ambulanci oddělení
nukleární medicíny Mil s P provedeno celkem 199
scintigrafických vyšetření skeletu u dětí ve věkovém rozmezí od 1 měsíce až do 18 let věku pacienta*
Vyšetření bylo u všech dětí provedeno za dvě
hodiny po intravenosní aplikaci ^"'íc pyrofosfátu
v množství odpovídajícím hmotnosti a věku pacienta.
Všechna vyšetření byla provedena pomocí scintilační
kamery PHO-Gamma TV ve spojení s Microdotem na pohyblivém stole*
Z celého souboru muselo být 6 dětí vyřazeno pro
nedostatečnou dokumentaci a 27 pacientů bylo bez
rentgenologického korelátu.
Z počtu 166 dětí byla nalezena shoda scintigrafických nálezů u 163 pacientů, t.j. 93$. Touze
u tří pacientů byla neshoda meai scintigrafickým
a rentgenologickým nálezem, přičemž byl scintigrafický
nález třikrát falešně negativní. CT bylo ověřeno
pouze 15 nálezů a všechny byly shodni s nálezem na
scintigramu skeletu, t.j. shoda 10C$.

FED - 15
Hladiny T4 u fyziologických a patologických novorozenců.
J.Kozlová, H. Přibylová
Praha-Podolí
V rámci screeningu kongenitální hypotyreosy jsme vyšetřovali všechny novorozence narozené a hospitalizované v 1ÍPI.1D
od roku 1978 do roku 1984.
Kromě průběžného individuálního hodnocení všech výsledků
pro screening hypothyreosy jsme zhodnotili výsledky podle
klinického stavu novoroženců.Významně snížené hodnoty T. byly
zjištěny především u nedonosených novorozenců, nižší hladiny
byly též u novorozenců hypotrofickych. U eutroŕických a hypertrofických novorozenců jsme neprokázali závislost hladin na
tělesné hmotnosti.
U novorozenců z vícečetných těhotenství byly hladiny T,
snížené, což se projevilo zejména u dvojčat, která byla rozena
jako druhá. Z patologických stavů se nejvíce na pokles hladin
uplatňoval vliv popôrodní asfyxie a respiratory distress syndrom.
Zvýšené hodnoty T^ jsme zjistili u novorozenců s hyperbilirubinemií.
Příčiny těchto výsledků mohou být spojeny s odchylkami
v průběhu gestace a postnatální adaptaci novorozence.
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Aké je objektívne kritérium pre skríning kongenitálnej
hypotyreo'zy pomocou stanovenia T-4 v suchej kvapke
krvi.
J. Sedlák
OKB,

Košice - Šaca

Pre skríning kongenitálnej hypotyreozy sa používa
stanovenie T-4 alebo TSH samotné, alebo oba alebo
najprv T-4 a potom TSK.
Stanovovali sme a porovnávali koncentráciu T-4
v kontrolných vzorkách firiem : Nuclear Medical Systems /NMS/, Diagnostic Produts Corporation /DPC/ ,
pomocou štyroch setov a to : M S , DPCý Bio-Rad,
Kallestad a T-4-NB0 /1ÍRVJT/. Boli sme prekvapení velkou
variáciou stanovených výsledkov jednotlivými metodami.
Aby sa nezískali falošne pozitívne alebo falošne
negatívne výsledky T-4 doporučujeme výsledky vyhodnocovat pomocou 4 ukazovatelov :
1./ nraol/1 - naša skríningová hodnota je 51,1 nraol/1
T-4
2./ pri každom stanovovaní T-4 vypočítame aritmetický priemer meraného súboru a za podozrivých
z hypotyreozy pokladáme tých, ktorí majú
hodnotu T-4 nižšiuako -2SD
3./ TSI / thyreodidea screening index /
= CPM hvgo^kontrolj

5FÍI~ňovôŕô3eňčä~

4./

TSI nižšie ako 1,0 • nypotyreoza, TSI 1,0
- 1,2 » hraničné
u každého stanovovania T-4 vypočítavame
Z + 2SD počtu rádioaktívnych impulzov meraného
súboru. Novorodenci s počtom impulzov väčším
ako x + 2SD sú pokladaní za podozrivých z
tyreozy*
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Zkušenosti ze screenlngu kongenitální hypothyreozy
za rok 1980 - 1985
Lebeda D., Osadníkova Z» : dětské odd. NsP Opava
Krejčí P., Staněk O.
: odd.nukleární medicíny
NsP Opava
Referováno o zavedení screeningu kong*hypothyreozy
v okrese Opava a Bruntál vyšetřením thyrozinu spotovou
metodou z krve novorozenců zatím v předstihu pět a pul
let před připravovanou celostátní akcí* Bylo to umožněno
získáním vlastní protilátky a organizací odběrů a vyšetření krevních vzorků všech novorozených dětí a podle
potřeby následným stanovením TSH*
Provedená zhodnocení a rozbor screeningu kong.
hypothyreozy ukazuje, že je přínosem v prevenci defektivity dětí.
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Sledování systánu renln aldoateron u některých
onemocněni dětského věku
J. Liška, R. Slováček, J. Hlad, J. Dvořáková,
0. Topolčan, I. Dvořák
Dětská klinika FN v plzni, Laboratoř pro klinické
využití radioimunoanalyzy LP UK v Plzni

Autoři stanovili radioinamologicky plasmatickou
reninovou aktivitu (PRA) a hodnoty aldosteronu v plasmě u některých onemocnění dětského věku t Výsledky
srovnávali se skupinou zdravých dětí ve věku 5 - 1 5 let.
Pacienty rozdělili do 5 skupin. Prvou skupinu tvoří děti s juvenilní hypertensí, u kterých jen v malém
procentu zjistili zvýšené hodnoty PRA a aldosteronu,
po léčbě Betalytiky se nálezy normalisovaly.
Druhá skupina dětí je složena z pacientů se závažným renálním onemocněním s hypertensí, u kterých hodnoty PRA aldosteronu jsou zvýšeny. Autoři sledovali vliv
léčby na tyto hodnoty.
U dětí s INS (idiop. nefrot. sy.) zjistili hodnoty
PRA a aldosteronu zvýšené jen u části pacientů a potvrdili literární údaje, Se retence Ha u těchto onemocnění není
způsobena jen mechanismem renin aldosteronu, ale i blíže
neurčeným intrarenálním defektem.
U pacientů s NDI (nefrog. diab. insipidus) zjistili
velmi vysoké hladiny PRA a aldosteronu a po jimi navržené
terapii (Indren + Hydrochlorthiazid), dosáhli jejího snížení.
U pacientů s mukoviscidoaou jen u některých paoientů
prokázali zvýšené hodnoty PRA a aldosteronu. Šlo o děti,
u kterých zvýšené ztráty Na potem nebyly hrazeny dietou.
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Význam vy3etření metodami RoA nľ-i virových h e p a t i t í d a c h
u d^tí.
lesková E . , Kolárny I . , Forák Z . , Osle j fíková I I . , Horký P . ,
Tlfaz Brno
''r pivíci ''•opsán nouboi' pacient? ^os^iťO
i ambul^ntn" vyšetřených Vič-hem ro]~u 1:~4 - T'";? n.°. k ! i iic<? -i"1 takých infckčn.'c'i nonoc"' v "i"'.:"-.
'n.to y 'i popisují vyM^ití ?„ "eť'o : r -!C''c': "letvd "!.'."•.
pi.'o M 'O7ÍI ; ' 'iroeiií '3.1?.^:H""i* '.'. 'V t ' • T^e- ^''^í™. v^m.rlťí
ť"cht(? metod '" •-ncl i ' - n í VHA ?. T ' 3 ^ľ-i r?;;at i.vním vy" -t'e—
ní "H^Ag vrt^/cii1")11. iuunool'ík troro'reíjOľ.. ;'áTe v/.^et.^ov 'ním
Tľ^p"--2 u dlouhodobých nopj.čů ^ ^ ' i g , ev. vyšetřováním n r o t i l.-íte1: p r o t i V-"<\ -; T m .
'Jv^dfié p.n'ii^on;' a p rot i. V'ti: v- byly vyšetřovány imuno!.i!?.",i.or.iebrlckými >'ifio'1^"ii (I?.!"\) zi. pomoci komerčních
iO'ip?i'.v. IIB '.^ •
•
:. •'.nÍ!J-Tn„soapr»vni:ii •"tTA.-qUTCTC H3 Ag i'esp.
•'•nt.L~T3 (f?. Tmmino, "a':ousl:o), p r o t i l á t k y Anti-Hď t:ř.
IC*: f!'"ipravou K-lVílB-ľľ (fa Ibbot, USA - ~r3R), p r o t i l á t k y
••nt!.-T"c ty. IG;.T soupravou CO^^-I^ (fs. 3orin, I t á l i e ^rv.noie), souboru-* prot i.l-'tlcy "nti-TIB^ soupravou CGilAB
T
T
(fa Abbott, TSA - lim), II^S a p r o t i í d t k y "•nii- T^e (fa
Abbott, USA - ?!."?.).
•-*•
soupravou HB
Zav-:d:ní těchto metod, do "íiríí klinický pre.:-:e pv±rp"lo rozhodující měrou ke zp./esnřní diagnostiky infekčních
vi rových hepa t i t id.
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Sfcúaenoati ao ••krenc'nou gamtgrafiou obličiek
" « T e - M P A u deti
M,, Makaiová I., Pípa V., Haaík E., Tomek D.
Sekvenčnú gamagrafiu obličiek ^ m Tc - DTPA
ame robili u 60 detí vo veku od 6 mesiacov do 15
sokov s rožnými obličkovými ochoreniami postihujúcimi obličkový parenchým. Výsledky sme hodnotili
počítačom GMS - 34 firmy Digital.
U 30 detí sme vyhodnocovali aj glomerulárnu
filtráciu °°m Tc - DTPA a porovnávali s dostupnými
biochemickými metódami.
V zhode s literárnymi údajmi z našich výsledkov vyplýva, že vyšetrenie obličiek °^m Tc - DTPA
je dnes už významným diagnostickým přínosem v detskej nefrologii.
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Výrobný program ifeVJT v rádioimunoanalýze pre rok 1986
V.Máchán, M.Jamnická,

E.Bonová, K.Ambrožová

tfstav rádioekologie a využitia jadrovej techniky,
Komenského 9, 040 61 Košice
TÍRVJT v Koäiciacli zabezpečuje výrobu súprav pre
rádioimunoanalýzu pre potrebu zdravotníctva od roku
1979. Sortiment výrobkov pre rok 1986 sa skladá zo
súprav R I A (ííIA-test-T., T,, Digoxin, Aflatoxín B^ f
T4neo, APP, ^rogesterón, Estradiol) a rádioindikátorov (RI - T 4 , T 3 , T 4 n e o , Prosestero'n, Estradiol
1 a 2, TICGt Testosterón).
V priebehu roka 1986 budeme postupne zavádzaí do
výroby niektoré protilátky a kontrolné séra pre koraerSný
predaj. Pre zistenie záujmu o tento nový sortiment
našich výrobkoch organizujeme rozsiahly prieskum
trhu u odberatelov.
Záverom uvádzame sumarizáciu objednávok na jednotlivé výrobky pre roS 1986, záväzné termíny expdície
výrobkov na I.štvrtrok 1986 a ďalšie opatrenia
v prospech otľberatelov.
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Probleaatilca dodávek radiofarmak T SSSR
Vintp J.
tfjV Řež

Přednáška Iiude obsahovat níže uvedené hlavní body:
• BvidenSní listy odběratelů, Jejich důležitost pro zabezpečování dodávek radiofarmak v ČSSR
• PoSadavkové listy, jejich předkládání pro potřeby výrobce
• Druhy odběratele a způsoby dodávek (letecky, drahou, vl.
odvozem a dodávky v Prase)
1
Výdej radiofarmak v tfjV v případě vl. odvozů
Dodávky Technecia a jejioh distribuce v Praze
Dodávky Uolybdenanu draselného pro provoz extr. generátorů
Dodávky Galia od zavedení výroby a Jejich problematika
Zajišťování mimořádných dodávek příp. storna dodávek
Přehled dodávek radiofarmak v 7. pětiletce podle druhů
Výhled objemů dodávek v 8. pětiletce
Fakturace radiofarmak
Vraoení prázdných kontajneru P 10 od radiofarmak a jejich
úhrady.
Jmenovitá odpovědnost prae. odbytu M dodávky, expedici
a výdej radiofarmak podle druhů resp. zastupitelnost
prao* odbytu.

7 A R I A
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Využití RIA aetod re výskumu transplantací orgánu*
1. Karasová, R. Petrásek, Z, Slabochova, R. Šfastná,
K, Neuwirtová a V* Bartoš.
Institut klinioké a experimentální medicíny, Praha
/ Řediteli Prof. Mudr. Vladimír KoSandrle, DrSc./
Je podán přehled v IKEM užívaných radioimunoanalýz
se zaměřením k výzkumu • diabetológii a transplantaci
orgánů, zejména ke sledování funkce štěpu po transplantaci pankreatu, resp. funkce trasplantované ledviny
Si srdce.
Pro rozhodování o charakteru metabolické poruchy
u diabetiků Je důležitá stanovení imunoreaktivníko
insulinu /IRJ/ m sérového C-peptidu, který dává i důležitou informaci o funkci transplantovaného štSpu pankreatu •
K objasnění patogenese stavů se zvýšenou glykemií přispěje 1 stanovení protilátek proti insulinu /zejm* u pacientů resistentnleh na insulin/ a hladiny glukagpnu, který
je i důleSitým ukazatelem funkce transplantovaného pankreatu* Studium vztahů endo- a exokrinní funkce pankreatu
doplňuje stanovení hladiny iaunoreaktivního trypsinu*
Pro stanovení stava imunosuprese po podávání
nového velmi účinného imunosupresiva Sandimunu dává
informaci RIA stanovení hladiny Cyeloaporinu v séru.
loto stanovení je nezbytné pro úspěšný průběh transpantace pankreatu, ledvin i srdce.
Je kriticky rozebrán význam jednotlivých RIA metod
a jejich specificita a citlivost*
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Organická radiefarraaka máčená jodem - 123 I
Leo Kronrád, Pvel Hradílek, Miloslava BeSicová,
Eva Perezslenyiová, J.Kasalický
tfstav jaderného výzkumu, Řež
+ Centrální isotopová pracoviště IKBM,

V uplynulých několika letech se značně rozšířilo
používání cyklotronových izotopů v ::ul-\ežmí medicíně,
Význačné p o s t a v e n í mení n i s i zaujímá ,jod ~ 123 1 a ý
značené s l o u č e n i n y . V ú s t a v u j a d e r n í h o vjzť^SBX b y l
p r o t o z a h á j e n výzkumný pr-r-gram satněřei:;- 21a v y p r a c o v á n í t e c h n o l o g i c k ý c h pc&iup". j e r i r h př:'-i-ú-, s cílsra
z p ř í s t u p n i t vj'oTB.r.ým k i i r i c ' t ý m p r c c o v i i i ř í i možnc:" *;
p o u ž í v á n í t ě c h t o i-aáiořar-ajiu Kí-fur-it ;»'-; 2Í"IL1VÍÍ O
možnostech, p ř í p r a v t e c M r r " i r-nr.r. 1•
:=• • ~>• r.;- o -• .•Joc-h i p p u r a n u , tror.sulfoftaleí.r.' 1 .
" ' r ~ - - ; - - - • ne i-4-.-.;;'„-•'
k y s e l i n , joďbenzylqisaniáiau s ,;r.d.--,'v;f; 6/. :iv e. d c u e
áosaženvcii výsledcích<.
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Klinloký rýznam vyšetření uteroplaoentérního
průtoku krv» pooooi

113m

In.

Rýenar 7., Erban J., Pohanka J., Hobza J., Husák V.
Klinika nukleární medicíny PN Olomouc
Porodnicko-gynekologická klinika PN Olomouc

Vyšetřili jsme 822 těhotných v III. trimestru,
které byly hospitalizovány na odd. patologického
těhotenství na por. gyn. klinice v Olomouci, pro různá onemocnění v průběhu těhotenství. Vyšetření jsme
prováděli na Angerově kamere t7/pu LPOV s napojeným
počítačem PDP 11/34* Při vyšetření jsme sjištovali
sávlslost četnosti impulsů v čase nad oblastí placentyv .'uialýscu získaných-p-rútok. křivek zjistujerae
tárameftr-yurčující funkční •vlas tne o ti uteroplacentárjiího p.L-ckrveníu Rozborem probealvch těhotenství jsme
vypočítali-ľoameirí normálr.ích a ^n-oJogických hodnot
uteroplacentarního pru boku kr^eo Srovnávali Isme závislost vzniku dalších ukazatelů, signalizujících
ínirauterinní ohrožení plodti s hodnotami uteroplecentárního průtoku krve. Z výsledků vyplývá zřejmá
souviBlost zvýšeného rizika intrauterinního ohroženi
plodu se zpomalováním průtoku krve uteroplacentárním
řečištěm. Toto vyšetření se nabízí jako další možný
test včasného zjištění intrauterinního ohrožení plodu.
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Měření krevních ztrát během dialysy pomocí radlonuklidů.
Bákala J., Zavřel M., Rybka J., Škrobal V,,
Stráský J., Minář P.

Oddělení nukleární medicíny lísP Gottwaldov a Interní
klinika IIP Gottwaldov.

Anémie sůstává vážným problémem pravidelného dielysačnifho léčení. V popředí patogenických faktorů anémie
je včtšinou základní onemocnění. Dále však anémii způsobuje drobné krvácení a ztráty Jrrve v průběhu dialysy.
Též se podílí ztráty krve, která zůstává po rtconěení
dialysy v dialysátoru. Autoři se ve své práci zabývali
právě tomito ztrátami. Bylo vyšetřeno celkem 18 pacientů
H tři -^ůzné typy dialysátoru( T>C 1, DDJ 1,?, C 1,3).
Všem pacientům byla nejprve označena krev in vivo a pak
byla provedena, dialysa. Po skončení dialysy byly na ke.meře LFOV měřeny krevní ztráty ve vlastním dialysátoru
a jednak v tekutině, kterou v ;l tento dialysátor propláchnut. Výsledky bj^ly zpracovány r-a počíte."i FDP 11. Ztráty
byly měřeny jednak v ťiialysátoru & jednalc v eTluentu.
Ztr.-'ty u T)C 1 byly 11,6 ml, u DDJ 10,7 ml, u Z 1,3
fcyly s # 7 2 mi.
Závěrem lze v'r'ci, ?.e nejmenší ztráty byly zjivtěny
při poiiřití kapilárního dialysátoru tj-pu 0 1,3.
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Rovnovážná radionuklidová ventrikulografie levé
• pravé komory v klidu a při zátěži u pacientů
0 ischemickou chorobou srdeční.
Nestaral A., Málek I., Staněk V., Kldery J., Fabián J.
CIP IKEM Praha
Rovnovážnou radionuklidovou ventrikulografli jsme
provedli u 83 pac* s ischemickou chorobou srdeční,
80 z nich mělo v anamnéze dokumentovaný Infarkt myokardut u zbylých 3 pacientů byla diagnóza potvrzena koronarografiekým vyšetřením. IT všech nemocných byla vyšetřena ejekční frakce levé a pravé komory v klidu, u 53 z nich
též při pracovní zátěži 25 - 150 W.
Průměrná hodnota ejekční frakce pravé komory v klidu byla 37,1 % ± 8,8 % a byla výrazně nižší než ejekční
frakce pravé komory u 25 normálních osob (45 % - 5 % ) .
Postižení pravé komory bylo stejně výrazné u nemocných
s prodělaným infarktem myokardu přední i diafragmat.
stěny. Byla nalezena korelace mezi klidovou hodnotou
ejekční frakce levé a pravé komory (r»0,76, p <0,001),
a tento vztah platil jak pro nemocné po předním, tak po
diafragmatickém infarktu. Při pracovní zátěži se ejekční
frakce pravé komory v průměru neměnila oproti klidovému
vyšetření* Také při zátěži jsme nalezli lineární korelaci
•ezi hodnotou ejekční frakce pravé a levé komory (r»O,53,
p 0,001) a také tento vztah platil jak pro nemocné
po infarktu myokardu přední steny, tak pro nemocné po infarktu diafragmatické stěny.
(Tyto nálezy nasvědčují tomu, že i u nemocných po proběhlém infarktu myokardu lze radionuklidovou ventrikulograf ií prokázat poruchu funkce nejen levé komory, ale i
pravé komory. Významné vztahy mezi stupněm postižení levých a pravých oddílů srdečních ukazují, že na změnách
funkce pravé komory se značnou měrou podílí porucha
funkce mezikomorového septa a též plioní hypertenze, která
vede ke zvýšení výtokového odporu pravé komory. Do jaké
míry se spolupodílí postižení volné stěny pravé komory
postižené infarktem,.nelzez našich nálezů spolehlivě
rozhodnout*
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Radionu]íli''ové metody pro stanovení chlopenní
regurgitace v oblasti levého erdee
J.Kuba, M.Rubáček, V.Ullmann
Pro stanovení chlopenní re^urgitace byla nejprve
použita raddonuklidová ventrikujo.jrafie a kvantifikace
byla prováděna poměrem tepových objemů levého a pravého sríce. U skupiny 17 nemocných c různým typem chlopenní regurgitace byly srovnc'ny výsledky o barevnou
dilucí. Přes významnou korelaci výsledků obou metod
( r = 0,75 ) nebyly shledány uspokojivé výsledky, pokládány za uspokojivé, neboč byly nalezeny významně
patologické hodnoty i u osob bez chlopenní regurgitace.
Byla proto zavedena kombinovaná metoda radionuklidová
e.ngiokarrtlocrsfie pro stanovení efektivního tepového
objemu levé komory s radionuklidovou ventrikulografií
pi-«o zjištění totiíTního tepového objemu levé komory.
Tato náročnější technika byla pak použita u 30 kontrolních osob bea ohlopenní regursitaee a u více než 20 osob
.<? rňzným stupněm a typem levostranné regurgitace.
Výsl'-cíky ukázaly, že p?i pečlive'm metodickém provedení
máme k dispozici neinvazivní techniku, která může přinášet ri o statečně přesné kvantitativní iriformace o
chlopňové regurgitaci v oblasti levého srdce.
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časná zaěny funkoe levá srdeční komory po i.v. podaném
Isoptinu sledovane pomooí radlonuklidové ventrikulografie
Bákala J*. Kostík V., Škrobal V. t Lukaštík R.,
Strásky" J., Minář P.
Odděleni nukleární nediolny HsP Oottwaldor a
Interní oddělení A NsP Gottwaldov
Autoři se ve své práoi zabývají časnými změnami funkce
levé komory po i.v. podaném Isoptinu (5 mg). Bylo vyšetřeno
celkem 16 pacientů (13 mužů, 3 ženy). Všichni pacienti prodělali transmurální i.m., který byl diagnostikován během
hospitalisace na interním oddělení dle běžných klinických
kriterií* Pacienti byli vyšetřeni vleže v levé šikmé projekci* po označení červených krvinek Teeíméciera. Jako detekční zařízení byla použita gamakamera LFOV a výsledky
byly zpracovány počítačem fDP 11/34*
Hejprve byla snímána studie (á 2 min) před aplikací
Isoptinu e Isoptin byl aplikován po dobu 1,5 min. Další
studie byla snímána mezi 2 - 4tou min. po začátku aplikace.
Dalíí pak mezi 4 - 6tou min., 6 - 8mou minutou a 8 - 10tou
ainutou. 7 těchto Sašových intervalech byl měřen IK a tepová
frekvence. Ve všech těchto intervalech byla vypočítána globální ejekční frakce end diastolický a end systolieký objem,
dále pak tepový objem. Objemové změny byly vyjádřeny vždy
počtem impulsů. Dále byla počítána tepová práce a srdeční
výdej* Těsně po aplikaci Isoptinu došlo k podstatnému
zvětšení end diastolického a end systolického objemu s následným výrazným snížením těohto objemů (4 - 6tá minuta).
Rovněž mezi 2 - 4tou min. došlo k statisticky významnému
poklesu ejekční frakce s následným výrazným zvýšením
ejekční frakce (54%, 47%,& 61%), Rovněž došlo ve 2 - 4té
minutě k zvýšení srdečního výdeje. Změny tepové práce
statisticky nevýznamné*
Závěrem lze říci* že těsně po i.v. aplikaci Isoptinu
dochází k přechodnému zvětšení end diastolického a end
systolického objemu* ke snížení ejekční frakce s následným zvýšením hodnot globální ejekční frakce.
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Změny ejekční írakoe levé komory a pevfusní seintigrarie
myokardu při ergoaetrlekém Tyšetření*
J. Masopust, J. Hrubá
OHI! Praha
K posouzení perfuze a funkční zdatnosti myokardu
levé komory srdeční jsme u souboru nemocných s různými
formaai isohemioké choroby srdeční vyšetřili zátěžovou
sointigrafií 201 TI, zátäSovou rovnovážnou ventrlkulografii levé komory 99mTo. Thaliové solntigramy byly hodnooeny vizuálně a pro každý seintigram byl vypočítán
tsv* "index scintigramu" - hodnota daná součinem průměrné velikosti defektu a stupněm snížené aktivity v něm
v Jednotlivýoh projekcích* Tímto způsobem jsme vyhodnotili indexem zátěžové i redistribuční solntigramy
a jejich rozdíly, posuzovali klidovou a zátěžovou
ejekční frakci levé komory*
Významné korelace mezi oběma metodami pro vyjádření závažnosti ischemické choroby srdeční byly sjišiovány nejčastěji při rozdělení souboru nemocných podle
funkční klasifikace a obecně při větším rozsahu
onemocnění - u nemocných po transmurálním infarktu
myokardu a s dilatací levé komory*
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Distribuce • metabolický obrat šatných kyselin,
snačených radionuklidy Jodu, T normálním a
ischemickom myokardu
J. Kasalický, A. Riedel, U. Konopková, L. Kronrád,
J. Kidery, M. Hradílek, I. Šup.
Centrální izotop, pracoviště, IKEM, Praha; 'tfstav
jaderného výzkumu, Řež u Prahy
Autoři sledovali v experimentech na krysách a psech
vychytávání a rozdíly metabolického obratu hexa- a heptadekanové kyseliny, značené v orthopoaici
1,
I a
* !• V porovnání a *C-palraitovou kyselinou měly obě
jodované kyseliny významně vyšší poměr četnosti myokard/
/krev. 3a 6 min. po i.v. injekci byl poměr radioaktivity
mezi neischemiokým a ischemickým myokardem u heptadekanové kyseliny 10 : 1 a u hexadekanové kyseliny 8 : 1 . Obě
jodované kyseliny se vychytávaly více v neisehemlckém
myokardu krysích srdcí s akutním infarktem než v myokardu kontrolních svírat. Hexa- a heptadekanové kyseliny
značené jodem se nejvíce vychytávají v játrech a v myokardu, následují ledviny a plíce. Clearence radioaktivity
^I-hexadekanové kyseliny, sledované 30 min. pod gamakamerou v HOI srdce a jater psa se výrazně liší: zatím co
u jater dochází k postupnému vychytávání a vrcholem
ve 3 - 5 minutě po i.v. injekci, je tato kyselina vychytána v myokardu hned v první minutě a dále vyplavování
radioaktivity má obvykle dvě komponenty. Hexa- a hepta3
dekanové kyseliny, znaSené v orthopoeici
I , jsou
slibná radiofarmaka, která umožňují atatiekou 1 dynamickou acintigrafli srdce, vhodnou k rozlišení ischemických
oblastí myokardu, event, i k posouzení stavu srdce při
některých dlfusních kardiomyopatiích.
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Připojení děrnopáskových jednotek k počítači PDF 11/34
Dubroka Ladislav
ONM Ostrava - Poruba

Systém pro záznam a zpracování scintigrafických
studií Gemma 11, jehož stěžejní součástí je počítač
PDP 11/34, není standardně dodáván s děrnopáskovými
jednotkami. Připojením rychloděrovače DT 105 S a snímače děrné páeky PS 1503 byly rozšířeny možnosti
základního systému:
a) je umožněna komunikace přes děrnou pásku
mezi různými výpočetními systémy
b) je umožněn vstup dat z děrovačů přístrojů
pro měření výsledků radioimunologických
stanovení
Příspěvek pojednává o způsobu připojení výše
uvedených děrnopáskových jednotek pomocí desky PC 11,
která je původně určena pro firemní snímač/děrovač PC 05.
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Systém PAK 85 pro faktorovou analýzu dynamických
radionuklidových studií
Surová H., Šámal M., Maříková E., Kárný M., Dienstbier Z.
Pak tóro v)£! analýza dynamických radionuklidových
vyšetření v principu umoanuje selektivní posouzení
struktury a funkce orgánů a jejich částí, odpovídajících jednotlivým iistribučním prostorům radiofarmaka
ve vyšetřováním organismu. Praktické ryu?ití metody bylo
dosud omeseno nejednoznačností poskytovaných výsledků,
které závisely na pouíitém matematickém řemení některých kritických kroků výpočtu. V našem příspěvku demonstrujeme řešení problému výběru výsledků vhodných
pro klinickou interpretaci podle podmínky " homogenity pozadí faktorových obrazů ". Toto řemení vede
k dobré aproximaci fyziologických faktoru n jejich
kvantifikaci pomocí dynamických křivek přímo v imp/sec.
Systém PANS5 pro faktorovou analysu byl implementován do systému GAUMA-11 V3.3. Sestává se z 9 programů, které provádějí přípravu dat, vlastní výpočet
faktorové analýzy, přeformátování výsledků do formy
kompatibilní se systémem GAííFíA-11, společné zobrazení
faktorových obrazů a křivek a níkteré další pomocné
funkce.
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Přínos Jednofotonové emisní tomografie v diagnostice
ložiskových lézí.
J.Pradáčová, J.Brousil, P.Vinš, H.Surová, P.Švihovcová,
J.Ôervinka, M.Kaláb.
IÍBNM Prahe, vedoucí prof* Mudr* ZtDienstbier.
1.interní klinika FVL Praha, vedoucí prof.Mudr.V.KordaS.
Na skupině nemocných s podezřením na ložiskovou
lézi jateraí a na skupině nemocných s M.Hodgin vyšetřovaných 'Ga byl sledován vliv jednofotonové emisní
tomografie na zvýšení diagnostické jistoty při negativním a pozitivním zobrazování ložiskových lézí. U vybrané skupiny nemocných a lézemi jater bylo provedeno
srovnání se aonografickým vyšetřením, tomografie s Ga
byly porovnány s celotělorou seintigrafií a někdy i s
výsledky výpočetní tomografie* Rovněž byl porovnán
vliv korekce na atenuaci na výsledek emisní tomografie*
První zkušenosti s tímto u nás novým zařízením
ukazují dobrou shodu s výsledky sonograíickéhc
vyšetření jater a zvýšení eenzitivity vyšetření u ia*
Jsou diskutovány nejvhodnější indikaci tohotc vyšetření*
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Použití mnohoorgánových sointigrafií v diagnostice
bronchogenního carcinoma plic
šantora J., Karas A., Fischerova H. { Kaňa J., Urban S.,
Pacina 7.
Závodní ústav nár. zdraví UP Příbram-Zdaboř,
řed.: MUDr. R. Janisch CSc.

Použití radionuklidovych vyšetřovacích metodik
v diagnostice bronchogenního carcinomu plic je v současné literaturo a praxi stále diskutovaným problémem.
Mnohoorgánové scintigrafie jsou především využívány
k žasné diagnostice a k určení stadia a rozsahu onemocnění. V rámci státního výzkum, úkolu ZP 17 sledovali
autoři v letech 1979 - 1985 možnosti zapojení radionuklidovych metodik do primárního diagnostického procesu a
do monitorování průběhu onemocnění. Předmětem tohoto
sdělení jsou poznatky ze zapojení metod do primárního
diagnostického procesu a to v rozsahu plieni lokalisace (radioaerosol.inhalační sointigrafie plic, perrušní
scintigrafie plio, sointigrafie 7 Ga) a v rozsahu
diagnostiky sekundárního šíření v orgánech nej časteji
postižených (scintigrafie jater, skeletu a mozku).
Radionuklidové metody byly srovnávány s dosažitelnými
ostatními klinickými vyšetřeními. Získané údaje byly
statisticky zpracovány podle Galena a Potsaida a prokazují různorodou kliniokou efektivitu jednotlivých
vyšetření.
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Pokus o hodnocení i n t r a h e p n t á l n í c h čluoových c e s t
pomocí faktorové analýzy
á A . , Šámal T-., Kaláb M., Červinka J . ,
J . , I31a?ek 0 . , Oiensbier 7..t Surová H.
Faktorovou analýzou jcv.0 'ion ne t i l i 3f V--2ných
vy'Tetv-era /? eleven "ní hepatobili-'.rní s c i n t i ^ r a f i ' ? . V . V u ^ w
r^.ktorovŕ an.8.1ýij' v<? všech "•'•íp^.^.ecji od^ ovr'^aly
rut in'i 'h n ho ^ no en n:'. Krom"' forTiálního ^?;'nocu,
c:'ho ve zilúraznoní a n'-jornCj"/ demonstraci i
v.y^ir'-.tr.ri^'ch pro i n t e r p r e t a c i nálF-z°i, nf>p"ine.?la faktorová
'\n".\j",-\ rá Iné i'n.l'í '".ir<£nostic':L" cenn' ' í . a j e . T v e š t i
i.i.-ii'oh nemocných B nálezem velmi zpomaleného tr--'.nv'Tio''•'.rmalca heprf.tocyty -i u flvou k o n t r o l jf?me se
l^
'oicursili zvy:', i t x*ozli^ovíic:í "chonno.st faktorovc
HTilýsy omfisoním hortnoc^né o b l a s t i zhruba n:>. obl°.st
j u t ^ r . Tj'mto 7,m°sobom se podařilo diferencovat -li^rti-il"ř.n:f proo+or 'inntomic';y sho'.ný Í? obl'.'.gtí j a t e r F h i s to^:r?":ien rázov" posunutým vjMei'ei.1 k hist05rp.mii j n t e r n í
•f:kr'n'ž. T: ? ty y- neriiocnýcíi r prokt'zano". ř i v-lmi susj.iektní
in!:i-ahí?pat-'lní choles't,'.7.ou PC obrazy i M.stocrany tohoto
prostoru výrazně l i ^ i l j r o 1 obraz", a hi?to~rr.P''<) •'•Shož
''.iptribu'iní'io p r o s t o m u nomocn.c^h be? intr?.bep?.ť'ln"'
cholesťtzy. noninívs'rae se p r o t o , ?.? .fftkto.-ovú ?.n»j.ýsff
sekvrnóní hepatoLiiliární rtcintijr-ifie múTe p ř i s p ě t
k pozitivní'mw pn'Vazu in^rajippp.tální cho3?stázy.
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"J Zkušenosti s dynamickou scintierafií jater a žlučových cest v severočeském kraji"
:.nT->r."opáček Rudolf
o^'d.nuk!.medicíny KlftľZ tfstí nad Labem
Shrnujeme naše zkušenosti s tímto vyšetřením,
které převádíme na jediném pracovišti v kraji,
v listí n.L., kde je ^amakamera LPOV/ - zatím bez
vyhodnocovacího zařízení.
3 vygevřením se začalo v r. 19B1 - 8 vyšetření,
v r. 82 - 26 vyš., v r. 33 - 64 vyš., v r.84-104 vyíí.
a v 1.pololetí r.85 - 75 vyšetření.
Z dosud provedených vyšetření jsme jich 2.C0
vyhledali ajpdrobili rozboru dle odesílajících, oddělení, diagnóz, věkového složení pacientů, jejich
bydliště, a dle námi získaných nálezů. Získané 'ídaje
ukazují na současné využívání této vyšetřovací metody
i odhalují další možnosti využití této perspektivní
metody. V nynější době nůžeme provést ročně 200
vyšetření a po dovybavení dalších pracovití camakamerami kapacita podstatně vzroste*
V další íásti rozebíráme některé zajímavé nálezy,
se kterými jsme se setkali a jaké problémy vznikají
Tivl jejich hodnocení.
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Možnosti scintigrafi* v časné diagnostice slomenin
Slunkové" kosti ruky
Láník R., Staněk 0.
OIÍWZ Opara

Zlomeniny člunkové koati jsou specifické tím,
že až v 50 % nebývají na čerstvém úrazovém snímku
patrné. Nediagnostikovaná a nelečená zlomenina končí
pakloubem.
Vycházejíce ze skutečnosti, že fracturs způsobí
zvýšený metabolický obrat, který je možno detekovet
scintigraficky, provedli jsme u 20 pacientů vyšetření
pomocí Tc 99m. Indikovali j snie je tam, kde klinicky
nález upozorňoval na možnost zlomeniny člunkové kosti
a rtg nález byl negativní či jer. suspektní. Scintigraíie
byla provedena v časovém rozmezí ode dne irazu až
do 60 dnů po nem.
Obecně lze shrnout, že do 4-8 hod. od úrazu nacházíme difusně zvýšený metabolický obrat v obir-.eti karpu.
Teprve po této době se u zlomenin člunkové kosti lokalizuje zvýšený metabolický obrat do její oblasti. Tam,
kde ke zvýšenému vychytávání radionuklidu nedošlo,
neobjevila se zlomenina ani na pozdějších rtg snímcích.

V - 41

Dynamika hladiny tyreoglobullnu v krvi
u metastatického karcinomu tyreoidey
Bednář J.f Němec J., Zamrazil 7., Pohanková D.
Výzkumný ústav endokrinologický, Praha

Byl podán rozbor výsledků stanovení tyreoglobulinu í^gl} v séru nemocných diferencovaným karcinomem štítné žlázy, vyšetřovaných v období čtyř let,
u nichž byla v době stanovení tyreoglobulinu prokáz-áiia příto:nnost metastatického procesu. Výsledky ukázaly j že většina nemocných 3 funí: ční mi metastázami,
které hromadí radiajod, i s nefunkčními metastázami,
které nebylo možno scintigrafiecky prokázat, měla
vyšší hladiny tyreoglobulinu v séru, než jsme nalezli
u kontrolní 3kupiny zdravých osobe Nechybí však ani
nálezy tav. normálních, hodnot Tgl u nemocných s metastázami, což snižuje diagnostickou hodnotu stanovení Tgl zejména u nemocných, u nichž byla prokázána
přítomnost funkčně neaktivních metastáz. Nejvyšší
hladiny Tgl byly zjištěny u nemocných se vzdálenými
matastázami diferencovaného karcinomu štítné žlázy
/v plicích, kostech/ ; podíl nemocnýoh s uzlinovými
metastázami, kteří měli hladinu Tgl v rámci tzv.
normálních hodnot,byl poměrně vysoký. Přednosti
stanovení Tgl vidíme zvláště při dlouhodobém sledování průběhu onemocnění diferencovaným karcinomem
štítné žlázy, kde je velmi užitečným ukazatelem
účinnosti terapie*
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Vy ledky hodnocení obsahu radionuklidových nečistot,
emitujících záření alfa, beta, £e.\3B. v dodávkách technecist nu /°° m Tc/ sodného a extrakříního generátoru "" Mo ^
99 m Tc ifjV Řeř,
J.Šilar - ifstav biofyziky a nixkl ární m«?^'.:ÍTiy FVL UK
Pomocí souboru polovodičových a scintilačních
detektorů bylo provařeno 80 clo<Kvek teciineci^tn.n".
/'"""TC/ sodného z erítrakěnílio ;;p':erátom TÍJV Řež se
jmenovitou aktivitou 4 QBq, "o"au^ch v r. 1933.
Byly .stanoveny p r ů j m e a maximální hodnoty proQQ

1

centnální aktivity "lio 3,C.\C '"Z>t rí-sp.
l,4.10~% ? , 1 3 1 I 2,9.1O"55', resp. 6,1.10"%, 13.^
7,ŕi,10~S, r-.-sp. 1,5.10"%, a dílních nejSastiSji zjištěr;'ch kontaminujících a r•.dionuklídů -1 8 8 R e , 8 ? B a , 6 G C o t
? ? n w , 106- , •'•^Au
^'^C"' všechny dosud prověřené
dodávky vyhověly požadavkem stávající čs. normy.
'"etodou jedizovázovó filtrace l>eta sloř-ky spekter
a -ipakováním měření o p~rků ro.diofarmak po rosných
prodlevách byl u pondělních dodávek zjištěn obsah
K-'"-i.če 35r, s aktivitou 166 T!q a?. 330 Bq k referenčnímu
'li tu.

•'Ictivit:-. slfa nebyl* ssjižtvna u r ádnáho z mořených
vzorků. Uinimální m řitelná ..ktivlta sá"-ičů alfa je
1.10~'Bn pvi měřících intervalech 4000 T . V přepočtu
in :-.kt.'.v'.tu 99m,j,c, 4 GT5q představuje potaěr zjistitelných
•<ktiv.it z'.r-icft alfa k aktivita 9?m T(J M d o v S i o . ~ 1 0

Vyšetření atrerni resorpSní schopnosti pomocí radionuklidů
UtJSr. Karel Sakoa, CSc, MUDr. Jan Urbánek, CSc.
Oddělení nukleární medicíny PNaP I, Praha

Radionuklidová metodika umožňuje posuzovat funkční
rlastnosti a rozsah funkce střeva pomocí resorpční
schopnosti střevní sliznice. Většinou jde o testy sledující resorpci jako globální funkci, vstřebávání kobalaminů a žlučových kyselin, jejichž resorpce je omezena na oblast distálního tenkého střeva dovoluje vyšetření regionální resorpce ilea. Výhody této metody
jame mohli posoudit u nemocných s Crohnovou chorobou.
Vyšetřili jsme soubor 32 nemocných, z nichž většina
byla po resekei ilěa a oolon ascendene? Do kontrolní
skupiny byli zařazeni 42 nemocní, u nichž nebylo postiženou oblastí střevo. Testem byla potvrzena regionální malabsorpce v různém rozsahu u nemocných s Crohnovou chorobou*
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PoSítaSoTé' epraoování dynamických selntlgrafických
studiíi přehled výsledků výskumného ťikolu 30-02-03,
Ullmann V. t Kuba J,t Kuchař 0 # f MrhaS L., Dudzlk J.
Oddělení nukleární medicíny KNaP Ostrava
PřednáSka podává stručný přehled metod komplexního matematického zpracování dynamických scintigrařiekých studií pomocí počítače, které byly autory
vyvinuty, tiodifikovány a realizovány v rámci výzkumného úkolu č. 30-02-03 MZd. Jedná se o metody
počítačového zpracování radionuklidové angiokardiografie, fázové ventrikulografie, regionální plieni
ventilace, dynamické sekvenční scintigrafie ledvin
a radionuklidové uroflowmetrie. V souvislosti s tím
je rozebírána problematika automatického vyměšování
zájmových oblastí, metodika v/počtu absolutních
objemů srdeční komory při radionuklidových kardiologických studiích a popsána konstrukce a použití
flexibilního dynamického fantomu srdeční činnosti
pro radionuklidovou angiokardiografii i ventrikulografii vyvinutého v rámci výzunnmého úkolu. Všechny
metody jsou podrobněji popsány v závěrečné výzkutiné
zprávě " Počítačové zpracování dynamických scintierafických studií " ( 183 stran ) t kde jsou též dokumentovány obsáhlými obrazovými materiály z typických
klinických ( normálních i patologických) a fantomo-

vých míření.
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Radiofarmaka pro vyšetřování kardiovaskulárních
onemocnění a transplantovaných orgánů
(Zhodnocení přípravků r rámoi utf 04-01-04)
Komárek P., Křivaký Z.
Katedra faraaoeutické technologie ILP t Praha
Centrální isotopové pracoviště IKEM, Praha
V období r. 1981 - 1985 se řeSil na Centrálním
izotopovém praooviäti IKE1I dílčí úkol radioaktivních
přípravků: "Optimalizace přípravy diagnostických
radiofarmak se zřetelem na vyšetřování kardiovaskulárního systému a transplantováních.orgánů"• lento
V iramgi

~

úkol byl zařazen T HPK 04- ParmačTeVHut "Problémy
výroby lékových forem". £e$ily se otázky jakosti,
fyzikálně-chemického a biologiského chování klinicky
používaných radiofarmak s cílem optimalizovat složení
a postupy individuální* přípravy*
V rámci kardiovaskulárního programu se hodnotila
injekce technecistanu ( "To) sodného pro aplikaoi
bolovou technikou, značení erytrocytu techneciem - 99a
a příprava zásobního kitu pyrofoeforeSnanu s chloridem
cínatým. Pro diagnostiku rejekce transplantovaných
ledvin se používá injekce koloidu síry-""TC. Sledovala
se její stabilita in vivo a in vitro. Zjišťovaly se
jiné postupy přípravy koloidů značených techneciem-99m.
Ověřovaly se postupy značení trombocytů indiem-111
a značení ozinu indiem-111 a 113m. U sledovaných radiofarmak byla posouzena vhodnost pro jejich klinické
použití.
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Vjŕakum, vývoft * výroba radiof-.rmak v IÍJV
i n g . F. Buuský, i n g . L. ICronrád, C S c , i n c . J . Prokop,
RNDr. J . Ctffka
tÍJV Řeš, Praha
Je popsán postup výzkumných a vývojových prací
prováděných v TÍJV v letech 1981 - 35 (7. pětiletka)
v oblasti pľ'íprĽ.vy aktivních preparátů pro l.'kcľ'sk'
e biologické aplikace. V ti:ohto letech byly v Tfjv řešeny dva státní úkoly R7T»
1. 1581 - 83, RVT P - 053-159-404 "Výzkum, vývoj .?. výroba radioaktivních preparntů r1^0 l'}:r."-nk' biologické aplikace".
2. 1?P4 - 86, RV? P - 09-159-413 "Výzkum, vjvoj n výroba radioaktivních preparátů pro humánní medicinu"*
Základním cílem v-ešoní uve >ných výzMrTiných 'I^oli*
je zajistit zvýšení domácí produkce re.-liofarnak n. G?\ÍSit t?.k záviralog-fc 5s„ nukleární medicíny na dovozu.
Coekává se, ?evr. 15-35 varoste v ifjV prodiiícce r-uliofarmak na dvojmÁsobel: oproti ?. 1?C0.
lizí\ce výslecV-cfl výzkumu 9. vývoje se '--TV 5 t e l výz^r-in-iým
producentetn ??adiof->rmak a ain^ených slon.??f>nin rvi"° '-"°-
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Krantitatí-rne hodnotenie kinetiky ""le-BHIM.
pri hepatobiliáxnej gamagraíii.
J.ZiaáSek, J.Takáos, R.Iextoris, B.Xdtanko,
B.Stupáková
Oddelenie nukleárnej medicíny WS Košice*
Na základe 421 vyšetrení rádiofarraakom 9 9 m !o-EBIĽA
bol zhodnotený význam fcapatobiliárnej gamagrafie
stanovením senzitívnosti, specifičnosti a diagnostickej
presnosti pre diferenciální diagnostiku hepatopatií
a cholecystopatií a bola vypracovaná metcda kvantitatívneho hodnotenia parametrov hepatobiliárnej kinetiky
hodnotením krvnej oSistyfhepatalneho transferu,funkcie
žlčníka a prietoku žlčovými cestami s histogramov
zmien aktivity z oblastí záujmu /ROI/ peSene* žlčníka
a objemu srdcových dutín.
Kvantitatívne hodnotenie hepatobiliámej kinetiky umožňuje spresnit interpretáciu gamagrafického
nálezu a vo väčšine prípadov vedie k diferenciálně
diagnostickému záveru u mechanického a hepatocelulárneho ikteru i u Iných hepatopatií /cirhózy s Bi celkovým nad 200 umol/1, steatózy, napatocelulárneho karcinomu s hyperbilirubinémiou a benígnych lézií/,
čo je dokumentované štatistickým hodnotením formou
Gaussových kriviek.
Možnost využitia tohoto komplexného postupu
pri hepatobiliámej gamagrafii je na všetkých pracoviskách NM vybavených gamakamerou so záznamovým
zariadením a samočinným počítačom.
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Flexibilní dynamický fantom srdeční činnosti
pro radionuklidovou ventrikulografii i angiokardio ;rafii.
Ullmann V., Kuba J.
Oddělení nukleární medicíny KNsF Ostrava
Referát stručně popisuje konstrukci a použití víceúčelového dynamického fantomu srdeční činnosti vyvinutého na našem pracovišti* Fantom míiže pracovat ve 'Ivou
základních režimech:
a) Režim pulzujícího balónku pro modelování pulzující
srdeční komory při fázové radioventrikulografii.
V tomto režimu je fantom vhodný pro ověřování výpočtu
ejekční frakce, ověřování a cejchování výpočtu enddiastolického volumu srdeční komory, minutového volumu
srdečního* plnicích a ejekčních rychlostí, reziduálního volumu, různých časových intervalů a pod.
b) Režim průtokového pastového čerpadla, v němž fantom
modeluje přečerpávací činnost srdce. Tento reSim
slouží především pro testování bolusové angiokardiografie ( výpočet minutového volu nu srdečního, studium
dynamiky diluce a pod.) a rovněž něktez-ých aspektů
souvislosti first-pass a rovnovážných radioterdiografických metod.
Všechny parametry jako je ejekční frakce, tepový volum,
reziduálni volun, ejekční a plnící rychlosti, tepová
frekvence, minutový volum "srdeční", pozadí, fáze vysílání synchronizačních impulsů "EKG" a pod., lze plynule
a r širokém rozmezí měnit. Svým provedením je fantom
poměrně jednoduchý a přitom umožňuje velmi komplexní
analýzu a ověřování radionuklidových kardiologických
metod a jejich přesnou kalibraci*
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Dynamická Studie srdca 99mTo - značkovanými rádiofarmakaal
(Výskumná úloha MZ SSR S. 30-01-01)
Lepej J., Farský 3., Jurko A., Horák V., Marošova A.,
BoháSik 0.
Martin
Cielóm riešenej výskumnej úlohy bolo zavedenie
metodiky dynamiekých Studií srdca v klúde a počas
zátaže, za použitia detekčnej a výpočtovej techniky
existujúcej na našom pracovisku a bez zvýšených nárokov na dovoz rádiofarmak.
Jadrom práce bolo použitie prvoprietokovej rádionuklidovej angiokardiografie (R2J AKG), celkove 185
vyšetrení u 144 pacientov.
Skúmaná' boli podmienky najvhodnejšieho spôsobu
bolusovej aplikácie rádiofarmaka, kritériá na získanie
kvalitnej nahrávky, vypracované boli programy potrebné
na spracovanie štúdií. Navrhnuté postupy umožnili
získat velmi dobré výsledky hodnotenia parametrov
srdcovej funkcie v porovnaní s invazívnymi metodami.
V diagnostike L-P skratov korelácia s ozymetriou
(r=O,74) a farbivovou dilúeiou (r=0 t 78). T hodnotení
globálnej EF (r=O,93) pri reprodukovateinoBti r=O,95.
Stanovená bola norma EP (0,63 - 0,05). Hodnotenie
kinetiky íavej komory touto metodou v porovnaní
s rovnovážnou rádionuklidovou ventrikulografiou,
nevyznelo priaznivo. Zhoda bola len v 46 % segmentov*
Záverom sme na klinickom materiál! poukázali
na význam týchto vyšetrení v diagnostike hlavne ischemickej choroby srdca v spojení s EKG ergometriou.
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vyšetrovanie regionálnych píúcných funkcií /ventilácie
a perfúaie pomocou rádionuklidov. / Vlf ŠPZV VTI-4-4/19/
Režňák I., Horák V., Altraann P., Klisentauer L.,Oravec A,
Klinika nukleárnej medicíny FIísP, Martin
Cieíora práce bolo zaviesí do klinickej praxe
vyšetrovanie regionálnej ventilácie pomocou 133 X e a
vytvorií tým podmienky pre hodnotenie regionálnych
ventilačno-perfúznych pomerov píúc.
Zvláštna pozornosť bole venovaná riešeniu problémov prístrojového zabezpečenia rádionukliriového
vyšetrenia ventilácie /mimo detekčnej a vyhodnocovacej
techniky/, pretože to je hlavný dôvod, prečo sa toto
vyšetrenie v ČSSR nerozšírilo tak, ako vyšetrenie
perfúziee
Vypraeovafcý bol štandardn;? postup vyšetrenia
pemocou ganalcamery e spracovania nameraných údajov
počítačom* Výslsdky sa získavali vo forme analógových
scintigrafických obrazov / ventilácie aj perfúsie/,
histogramov /regionálnych rá<5iospiro<jramov a kriviek
vymývania 133ve z píúc/, kvartitatívr?yoh hodnot
regionálnych plucnych objemov, kapacít, rýchir>2tnych
koeficientov vymývania 133-fe, lokálne parametrických
obrazov e globálnych spiro..,r?.ficľ:ých hodnot, n*»meran.'ch
súčasne s ríclionuklidovým vyšetrením.

•f -

Foetaveaí fSL peaaaí 99B U WPA • ÉitaM
nmtrologieké
Suchý M., Fikrle A., Slípkevá D., U B a J . , Maakaxtfoefc

oni nta m rises

Sdilani ja výsledkea řešení resortního rft
úkolu T nukleárni aedlcini pro 6. pětiletku. Ja
aetodlka tázori mototígmtla lidvla a proradaao poxovnání metody • iaotopovou nefrografil, RTG TyluSoraef
urognfií, biopaií ledTin a elektroforesou bílkovin
Jiio5e»
Dále shodnooon rýtaam metody • dlagnoatlea
nSní ledvin a vyVodnýeh ceat BoSových. ZjIstina dobrá
korelaoe netody s iaotopovou nefrografií, konatatována.
vyaoká eitllvoat v detekci poiuchy evakuace Tf
eeat aoSovýeh* Vysoká oitlivoat vyvažuje nískou apaajifitu m todyt takíe Ta TstaJm k biopaii a elektrof*
bílkovin ao5e J i BŮšaaa považovat aa vhodnou koap]
tární aatodu.
Ta skupináoh původních onenoenení oeat
ale 1 gloaexulopatií konstatován přínos •otody •
llvÍB hodnooení evakuační schopnosti duté*ho aystaaB
ledvin.
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xaaiaauklldové' vrotlowmetrle a kallVraoí
uretxy u dívek a onemocněním moSovábo traktu
SSKDr«l«Hrte89 UUDr.Ooj. MPDr*l*tfrhaŘová, IflJDr*J*Serný*
. HUDr.M.Hladík
Stručná správ* dílčího úkolu 5, 30-01-01
Soubor 178 dírek re Teku od 4 do 15 let, trpících
r&saými fornaad sánitfl urotraktu jsme vyšetřili klinicky*
lsboratornS a provedli jame kalibraci uretry a radionuklldoTOu uroflowmetrli. Popisujeme metodiku kalibrace
uretry i uroflownetrie, pro niž jsme vytvořili vyhodnocovací počítačový program* Jsou uvedeny normální a patologickí hodnoty obou vyšetření a hodnocen vztah mezi
kalibrací uretry a parametry UFM* Nenalezli jsme korelaci mezi výsledky těchto vyšetření* V našem souboru
dívek s Infekcemi urotraktu jsme nalezli poruchy urodynamiky v 26 - 34 $, co2 odpovídá literárním údajům*
Beprokáiali jame vyšší výskyt poruch urodynamiky u onemocnení sáva£nijšíeh - pyelonefrltld* Residuum se vyskytlo
výsnamnijl Sastijl u poruch urodynamiky, vesikoureterální
nlkollT* V dívek a enuresou Jam* nenalezli výzvyllí výakyt poruoh urodynaaiky* Výborná korelace
ladeont U H a marimifTnfho průtoku UFU umožňuje tento
laSax vyuiívat k usnadnění Interpretace nálezů u m *
Xallbraoe uretry a uroflowmetrie jsou komplementární
vyfatfovmoí metody - jedna mflle být nahrazena druhou*
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Izotopová vyšetření kostní dřeně.
MUDr. Karel Bakos, CSc»» MDDr, Jana Foltýnová, CSc»
Biofyzikálni ústav KU,Praha.

Závěrečná zpráva úlohy SPTR číslo f 17 335 454 4 S 1/04r
byla řeaena v letech 19*1 a? 1?85 se týká teoretické
a klinické studie k ověření využitelnosti izotopových aetod
při diagnostice patologických postižení kostní dřeni* Snaha
zobrazit kostní dřeň vychází z praktické potřeby hematologické a onkologické diagnostiky získat přehled o krvetvorném
orgánu jako cellcu. Stávající diagnostická praxe se opírá
o punkční vyaet?ení, které sice podává cennou histologickou
informaci, ale pouze o kostní dřeni v místě punkce nebo
trepanp.ce T toto místo nemusí být charakteristické pro záklartnť chorobu*
"obražení kostní dřenc se zatím podařilo realizovat Jen
pomocí radioizotopové metody, která s úspěchem řeSí hlavní
r^oblýmy, které souvisí s tím, že kostní dřeň není Jednotným souvislým orgánem, po stránce histologické stavby není
sourodým orgánem a je uložena v dutinách kostí s rftznou
vrstvou corticalis, která značně absorbuje fotony gama*
T
Ie-jvôt5í Sást studie T>yla věnována problematice vyšetření
kostní dřeně u nemocných s útlumovými etavy, dále byly
vyšetřeny skupiny nemocných s tríchocelulární leukémií,
nemocní s periferní pancytopenií rflzné etiologie a nemocní s maligními lymfomy.
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Irospektlvni studie l ý n u n nikteryoh nukleární
•edloínskyeh astod u vybranyoa nádorových oneaoeniníoh
Dlenstbier * spol*
tfelM 01 Sraba
• roos 1981 •• 5 praooYišt nukleární medicíny (OHM
Bratislava, zdHZ PHbraa, IV Hradco Xrálorá » PIÍ Praha 2
• 10 Praha 10) dohodlo na •poležniía Tyaetřovaoín protokolu
a •elntigrafi* skeletu a sotntigrafie 7 Ga.
Tyietroránl tyli neaoení • oa •aany ( 392 pacientek),
prostaty ( 665 pacientů), bronohu ( '392 pacientů) a hodgkinaké lymfomy ( 78 případů)* Jsou zhodnoceny sensitiva a
specificita nukleárně medicínských a rentgenových metod*
Z výsledků vyplývá,že nejspolehlivějším vyšetřenín
je acintigrafie kostí ( spolehlivost 0,85 u metastáz ca
manmji a 0,91 u oy prostaty)* Gallový záznam má spolehlivost
u bronchogenního karcinomu 0,69 a hodgkinského lymfomu 0,78*
Jsou navrženy praktiokí realizační výstupy*
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Diabetická mikroangiopatia sledovaná rádioimunologickými metodami
Holan J., Kubišz P.f Parízek M.
Klinika nukl. medicíny ĽP UK Martin, OKB OTÍtTZ Čadca,
OKB OUNZ lí.Jičín
Po prvý raz v ašich podmienkach sa u pacientov
s inzulín dependentným diabetom (n=79) a kontrolných
osob (n=85) sledovali RIA metodou hle.diny beta-tromboglobulínu (BTG), doštičkového faktoru 4 ( PF 4) a
tromboxánu B 2 (TXB2) v kombinácii s klasiclrými hematologickými testami, pomocou ktorých sa kvantitatívne
vyhodnocoval stupeň sekrécie a aíjregability trombocytov. Z výsledkov vyplynuli tieto závery:
a/ Signifikantné patologické zvýšenie hladín BTG, PP4
a TXB 2 u diabetikov. Medzi zvýšením BTG a TXB 2 bola
u diabetikov pozitívna korelácia (r=O,66j píífyĎl.J
n=18). Negatívna korelácia bola medzi hladinami TXB 2
a koncentráciou kys.arachidonovej potrebnej na indukciu agregácie trombocytov (r = -0,52; p-5;OfO5J
n = 15).
b/ signifikantně patologické zvýšenie sekrécie a agregability aktivovaných trorabocytov u diabetikov.
Naše výsledky potvrdzujú záver, že patologicky
zvýšená aktivácia trombocytov u ôiabetu je spojená s
tvorbou biologicky aktívnych prostaglandínových endoperoxirtov a tromboxánov so zvýšenou agregačnou odpoveďou a uvolnovacou reakciou trombocytov, ktoré v konečnom dSsledku zohrávajú dôležitú úlohu v etiopatogenéze diabetickej mikroangiopatie.
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Možnost vyhodnocování výsledků RZA aa počítačích
Závada M«, Potměšil J., Maříková E., a spol,
ONU a OVT KlftíZ OstraTa, 7S a interní klin. 1>F Plzeň,
KÚBIIM ÍVL UX Praha

ifSelem přednášky je podat přehled výsledků
dosažených pří řešení dílčího úkolu resortního plánu
techniokého rozvoje MZ ČSR 5. Dlí-30-02-01. Obe hlavní
cíle tohoto výzkumného úkolu byly splněny. Především
byly vypracovány dva komplexní programy k vyhodnocování
výsledků RIA, které umožňují: proložení kalibrační
závislosti, výpočet výsledků analyzovaných vzorků,
vylučování nebo eliminaci vlivu chybných výsledků,
výpočet chyb, výpočet parametrů kontroly kvality, aj.
Rovněž byl vypracován soubor programů pro jednorázové
a dlouhodobé vyhodnocování výsledků mezilaboratorní
kontroly kvality, který je prakticky využíván v RL
pro metody RSA. Rámcově byly řešeny i některé další
problémy využití počítačů v oblasti metod RSA, vč.
•ýběru vhodné výpočetní techniky.
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Tplyr h«mol#ay a* hodnoty oalkovéno tyrozína ( 1 4 )
a trijodtyroním ( X 3 ) r sere stanovené* RIA metodami
Koráílkorá M., Srbeeká A., Paldanová 7.
Radioisotopové praoorlsko I* internej kliniky
WS Bratlalara

Séra posielané na vyšetrenie hladiny T3 a V4 sú
5aato keaolytloké. Práoa Tyohádsa a potreby prererií
Tplyr heaolýay na hodnoty celkorého 13 a TA stanorené
RIA ••tódand. Vyšetrili sa hodnoty oelkorého T3 a T4
RIA aetodani (ryrobky ifRVJT Košioe) u osob s normálnou
a arýšenou funkciou Štítnej žlázy r nehemolytiolcom a
hemolytiokoa séra* Heaolýza sa dosiahla kombináciou
miešania a inkubácie krri pri 45° a jej stupeň sa posudzoval podlá hladiny rolíxáho hemoglobínu (HB) v aére.
Zjistilo sa, £e pri dosiahnutom stupni (0,1 - .
0,6 efS/1 aéra) hemol/sa neovplyvňuje rýmom* hodnoty
oelkorého T3 a T4 T mév pri stanorení košiokými RIA
aúpravaml*
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Urychlení separace RTA stanovení.
Klepšová Stanislava,
ONM KľTsP Ostrava

3?2ně používon.í postupy sepp.race volné a vázan-í
frakce znaoeného antigénu jsou založeny na specifickvm
nebo nespecifickém srážení komplexu anti£én-protilátk«.
">raĚenina se odděluje centrifugací a volná frakce znriříenóho li^andu se oddělí aspirací roztoku nad sra^eninou, která tento lis&nt oT)s?-hľ.je. Aspiraci je nutno
provs'fiôt opatrně, jednotlivou zkumavlai v?dy zvlí'št.
"Pro iioraření co nejni^'í nespecific'cc? vaz^by je nutno
s^areninu promyt re^kčním pufrem a centrifu^aci a
!
'.s-?iraci opakovat.
V tomto sdílení uvádíme jednoduchý posi-up .separace
zalovený na ('ekantaci celé série vaorká po:.iocí upraven.'cli stojanů n?. ak-.imavky. Hve^ený zpAsob separace je
ý u v"ech metod využívají cích s-'á'žeiu komplexu
ilátJfa polyetylenslykolem nebo druhou protiT.--'tlrou t?-, přítomnosti polyetylsajlykolu. Po provedené
deknntaci není nutno srasveninu prom/vat, odpadá tedy
druhá centrifugace n aspirace. *Hrné zvý" e ní nespecific"!-<' vaz"by u metod stanovení T 4 , disoxinu y. HCG nerxiší.
Klavaími výhodami je snížení pracnosti, enert;etj.ckýcli nároků a času potřebného k provedení st-xnoven:'.
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Vyzná* některých dalších projekcí při statické
aclntigrafii.
Javorová M., Krejčí V,, Gregarová E.
Oddělení nukleární medicíny NeP Gottwaldov

Statická scintigrafie jednotlivých orcánů si stále
udržuje dominantní postavení v zobrazovacích metodách
nukleární medicíny. Jednotlivé orgány, jako nap?.
raosektskelet,plíce,játra atd« se vyšetřují většinou
jen v klasických projekcích. Autoři se ve svá práci
zabývali významem některých dalších projekcí jako
např. boční projekci při statické scintigrn.fii ledvin
doplněnou levou zadní šikmou či pravou zadní šikmou
projekcí* Obdobné projekce byly rovněž u vybraných
případů prováděny u statické sointigrafie jater či
u sekvenční scintigrafie žlučových cest pomocí
preparátu EHIDA. Na praktických příkladech pak poukazují
na přínos těchto projekcí při statické scintigrafii*

Technická asistence při scintigrafii srdce pom. 201-T1,
Pařízková Z,, Nikodémova G., Prillingerová J.

Byla vyyetřena skupina pacientů s ischemickou
chorobou srdce po i.v. aplikaci chloridu thalného
201-TI.
Vyšetření je prováděno se zátěžovým testem a
s chladovým testem.
Toto sdělení je zaměřeno hlavně na pečlivou
pi-ípravu vyuetř-ení a funkci technické asistentky
při vlastním vyšetření.
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•fetodlka gwiagraf iekého vyšetrenia prekrvenia srdcového
•vain 20tílí-ehloridom
S&raírová I., Hrudková li., Hedveeká E., Borovicová P.
Bratislava

Autori v práci popisujú metodiku perfúznej gamagrafie
ort 1
•rdea
TI u pacientov s ischemickou chorobou srdca.
Zameriavajú sa zvlášt na:
1* prípravu pacienta
2. samotné vyšetrenie
3* spracovanie výsledkov
1. Pacienti jeden deň pred vyšetrením majú vysadené
koronarodilatanoia, beta-blokátory, digitalisové
preparáty, atď. Vyšetrenie sa robí nalačno, po zétaži určenej kardiologom.
2* Na vrchole sátaSe sa aplikuje
Tl-ehlorid v dávke
74 HBq i.v. a robia sa tri základné projekcie:
predná (ANT)
lává predná Šikmá (LAO)
lavá bo£ná (LL)
Gamagvafioké vySetrenio sa robilo pomocou gamakamery
ZLC - 750 firmy Nuklear Chicago, za použitia HS paralelného kolimátora.
3* Vyšetrenie sa nahráva na diskovýpamäl vyhodnocovaoieho
zariadenia GHS-34 firmy Digital.
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Využití spektrometru EFT 20 046 na oddělení
nukleární medicíny.
Puehálková Zdenka, Ullmannová Ludmila
ONM Ostrava - Poruba

Po TÍoe než desetiletém provozu spektrometriekýeh
přístrojů TESLA. Přemyšlení na ONM, bylo nutná provést
jejich náhradu. Pro dobré zkušenosti se spektrometrem
RPT 20 026, a spektrometrem RFP 29 039 jsme se
rozhodli pro přistroj RPT 20 046 z NDR.
Příspěvek obsahuje stručný popis přístroje,dále
pak ukazuje jeho nasazení na jednotlivých místech OHM*
Je využíván na měřicí lavici aplikované radioaktivity,
dále pak jako jednesondový přístroj pro orgánové
měření, slouží při syntézách laboratoře RSA, osvědčuje
se při radiochromatografických měřeních, a je na něj
připojen velkoobjemový detektor*

SZP - 8
praee na gamakameřa při zvýšených nárocích
na počat vyšetření
Kaialerová Jana
OHM Kolín
Obor nukleární medicíny je více náročný na technické
vybavení než většina medicínských oborv, tedy více závislý
na nárůstu finančních prostředků, jež nejaou úměrné rychlým a převratným změnám ve vývoji přístrojů či zjištování
opt.'' • ilních radiofarmak. Každý rok dochází k postupnému nárůstu poStu vyšetření, asi o 10 % ročně, jak v laboratorních, tak i v scintigrafických metodách.
Při vlastní organizaci práce jsme se zaměřili na plánování jednotlivých druhů vyšetření v týdnu z hlediska racionálního využití techneciového generátoru, zejména vsak
z hlediska požadavků kladených na specifickou aktivitu
při přípravě radiofarmak. Také jsme zaměřili svou pozornost
na možnost skloubení časově nenáročných a časově náročných
vyšetření.
Časové využití gamakamery na našem oddělení stoupá rok
od roku a pomalu se blíží ke svému maximu. Do budoucna lze
předpokládat, že požadavky na některá scintigrafická vyšetření se budou dále zvyšovat Czejména scintigrafie skeletu,
dynamická scintigrafie žluč.cest). U osíatoích metodik by
nemělo dojít k tak výraznému nárůstu. Při srovnání klinické
potřeby např. u radionuklidových vyšetření skeletu s počtem
provedených vyšetření vyplývá, že v současné době se vyšetřuje jen asi 1/5 všech indikovaných případů. Podobný stav
je u dynamické scintigrafie žluč.cest. V současné době je
naše oddělení schopno zvýšit počet vyšetření asi o 1/3 ročně
bez požadavků na nárůst finančních prostředků. Na druhou
stranu jsme nuceni alespoň mírně regulovat vyšetření s nižším klinickým přínosem jako je např.scintigrafie jater či
štítné žlázy.
I když vycházíme z těchto rezerv, přesto musíme usuzovat, že požadavky na odd.nukl.medicíny budou stoupat a další nárůat vyšetření bude možné zvládnout buď zvýšením počtu
gamakamer, nebo zavedením práce ve dvou směnách, s čímž také souvisí nutnost zavedení dodávek techneciového generátoru alespoň 2 x týdně. Tyto požadavky však znamenají nové
finanční prostředky a mimořádné investice k posílení provozu oddělení.
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Týaaaa metod RSA T dětské thyreologii
PMlippioTá 0., KoláSaý I., Horák Z., Stejskal J.
Brno
Možnost RIA vyšetření přinesla zlepšení v diagnostice i v terapii dětských thyreopatií. Velmi významným
přínosem metod RIA je umožnění rozvoje preventivní složky dětské thyreologie.
V diagnostice vycházíme ze zhodnocení komplexu vyšetření klinického, laboratorního a doplňkových vyšetření. Stanovení hladin TSH, T. a T, zaujímá důležité místo
v tomto komplexu a v některých případech i rozhodující,
např.stanovení T, a diagnosa T, thyreotoxikosy. Také
dynamické testy, které sledují regulaci štítné žlásy,
jsou založeny na sledování hladin hormonů RIA metodami
(TSH test, TRH test).
U dětských pacientů lze jen v omezené míře využít
sledování periferních parametrů (např. RAŠ) ke sledování
aktivity choroby a úspěšnosti terapie. Velmi důležité je
sledování hodnot TSH, T. a T, při kompenzaci hypothyreosy. Dávka substitučního preparátu se volí v nejvyšším
pásmu, kdy ještě nedochází k hyperfunkcním projevům.
Možnost objektivního vyšetření v poměrně krátkém časovém
intervalu je přínosem k dobré kompenzaci choroby.
Novou etapu pak představuje vypracování screeningové
metody RSA pro stanovení tyroxinu ze suché kapky krve a
její zavedení do praxe* S úzce navazujícím kvantitativním
stanovením T. a TSH v krevním séru u suspektních případů
je důležitým momentem v neonatologické endokrinológii.
Diagnostika kongenitální hypothyreosy je stanovena
v předstihu před klinickou manifestací a včasnou substitucí je zajištěn aáekvátní rozvoj dítěte.
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Zkušenosti se zaváděním screenings kongenitální
hypotyreozy v Jihomoravském kraji
Zelinka J., Horák Z., Prášek J.
KtfijZ Bsno, LF UJEP Brno

Screening kongenitální hypotyreózy noTorozenců T celém Jihomoravském kraji probíhá od 15.5.1985.
Použitá metoda spočívá na stanovení hladiny tyroiinu
v krvi novorozence odebrané 5 . - 7 . den života na odběrovou kartičku.
Z této skvrny se vyextrahuje tyrozin a stanovuje se
radiolmunoanalytieky. Pro jeho stanovení byla užita
polosouprava ifevJT Košice, RXA. - test T. neo.
Bylo zkoušeno několik různých způsobů vyhodnocení
výsledků radioinnnoanalýzy a porovnány jejich výhody a
nevýhody:
1. Statistický způsob (vyhodnocování přímo z naměřených
impulsů)
2. Vyhodnocování poměru impulsů vzorků ke standardní on
vzorku o známé hladině tyroxinu
3. Vyhodnocení pomocí kalibrační řady krevních skvrn
Statistické závěry o četnosti výskytu kongenitální
hypotyreózy nelse zatím činit, je nutno nashromáždit
více statistického materiálu. Ke 30.6.1985 prošlo sereeningera 9 684 novorozenců, z toho poStu bylo 152 suspektně pozitivních, u kterých byl zajištěn odběr žilní krv«
na vyšetření hladiny tyroxinu a TSH v séru. Z nich bylo
zachyceno 11 dětí s nenormálními hodnotami tyroxinu nebo
TSH v séru (nižší tyroxin nebo vyšší TSH).
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15 ročné" skúsenosti s gamagrafickým vyšetrením
končatinových kĺbov u detí
Hakaiová I., Michalko J.f Mozolová D., Hupka Š.,
Pípa 7., Gubrioová M.
Bratislava

Gamagrafieké vyšetrenie končatinových kĺbov
od roku 1970 robíme po vnútro žilnej aplikácii
rádioaktívneho pertechnetátu pri podozrení na zápal alebo dráždenie synoviálnej membrány* Za pätnásťročné obdobie sme okrem 700 doapelých pacientov vyšetrili 250 detí vo vekovom rozmedzí 3 - 1 5
rokov. Výsledky boli vždy konfrontované s inými
vyšetreniami v spolupráci s reumatologom. V zdelení sa snažíme podal skúsenosti s týmto vyšetrením, poukázať na jeho úskalia, výhody a nevýhody
tejto metodiky a vymedziť jej šírku s rešpektovaním pohl'adu detského reumatológa.
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Přínos furosemidováho testu v dětské urologii
Horák Z,, Rovný P.
KlfiíZ Brno

Jedním z vábných diagnostických problémů v urologii
dětí i dospalých je ocenľní "ilatace horních močových
cest, rozlišení dilatace na z;'kla:'-í obstruJ'ce a bez ní,
Cdpovíď na tuto otúrsku je základní pro stanovení taktiky
léčby.
K diferenciální diagnostice těchto onemocnění přispívá i furosepiidový test, tedy sledovaní o-lezvy medikementozní intervence diuretikem v průběhu nefrografie ev.
'".ynamické f?cinticr?.fie ledvin.
ý test vjii?ív'me od r. 1fc^1 ke sledování
nemocných r? ďilat?.cí ho m í c I1, nočových cect n dsle k poopern'rním kontrolám těchto nemocných. Puroeemidový test se
jednoznačně oevřdoil nv>i diferenciální "iagnoctice dilatací horních močových cest. V pooperačnom plédování pak doch.ÓKÍ k pozitivní odpovědi u operovanýc;- obstrukcí (p^edopervčm' o-lpovč^i necativní) n u primární cli <-ilatací se
pozitivní odpovčd je":tě a^ýrr.sňiije.
Ha zAVladří vlastních ^:»šeností doporučuj í-me tento
test jako velmi píínosný pro diferenciální diagnostiku
onfímocnční horních močových cest.
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Radionuklidová vyšetření při léSbě Platidiamem
Horák Z., Pálková I., Prásek J.
TCťfaz Brno, LP UJEP Brno

Anorganické cytostatikum vyráběno firmou Lachema
Brno pod násvem Platidiarr. je pouříváno kromě jiných indikací i při léčbě bronchogenních karcinomů. Vzhledem
k nefrotoxicitě tohoto preparátu, která je limitujícím
toxickým projevem u léčených, je nutná pravidelná 'rontrola tubulárních funkcí během léčby. V této souvislosti považujeme za velmi přínosná radionukliclová vylef-eni a to nefrografii a stanovení clearence - hippuranové.
Referujeme o výsledcích radionuklidových vyšetření
u 250 nemocných s inoperabilním primárním broncho^enním
karcinomem klinického stadia II - III léčených Platidiamem. Výsledky prokazují zhoršování tubulárních funkcí
s počtem aplikovaných sérií. I kdys u sledovaného souboru nemocných jsme většinou prováděli výše uvedená vyšetření paralelně při každé sérii léčby, domníváme se,
že pro další sledování bude výhodnější preferovat kontrolu pomocí hippuranové clearence. Kontroly renálních funkcí ro.dionuklidovými metodami považujeme během léi"by Plati'"iamem za velmi vhodné pro "etrnost a současně dostatečnou citlivost těchto vyšetření.
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Význam uroflowmetriekého vyšetření v dětské urologii
Horák Z,, Rovný P»
Brno
Sledováním přínosu radionuklidové uroflowmetrie
pro diagnostiku onemocnění dolních močových cest se
zabýváme od r. 1972 ve spolupráci s urologickou klinikou a klinikou dětské chirurgie.
Radionuklidovou uroflov.-metrii provádíme současně
s mařením residuální moče zevní detekcí e. to v návaznosti na radionuklidovou neřrografii. Přestože přínos
tohoto v;• Setření u nemocných dětskóho veku je nižší
neä u dospolých nemocných, pcvarujeme tuto metodu
vzhledem k její šetrností ze. vhodnou, jak při diagnostice tak při sledování vývoje některých onemocnění
dolníď močových cest a odezvy lcr-by.
V práci jsou rovn^p dickutovv.ny referenční uroflov/metrickó hodnoty a zpAsol> hodnocení výsledků vyšetření. Závěry sledování jsou dokumentovány výsledky velkého počtu vyšetření.
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T/sn&a seintigrafiokého vyšetření po aplikaci Ga oitrátu pro diagnostiku a léčbu maligníoh lymfomů u dětí
Přikrylová I., Horák Z., Balcárková H., Stárková H. (
Běluša H.
KÚEZ Brno
Sointigrafieké vyšetření po aplikaci 6 7 G a - citrátu
má využití Y diagnostice a • léčbě maligních lymfomů.
Důležité je vyšetřit všechny lokaliaaoe, které může chorobný proces postihnout.
Vyšetření 6 7 Ga - citrátem se užívá u dětí s maligními lymfomy na začátku onemocnění, dále v průběhu léčby v remisích, v relapaech a po ukončení terapie k dalšímu sledování pacientů.
Na začátku onemocnění slouží ke Bjištění roEložení
nádorového procesu v těle a hlavně ke zjištění, zda se
jedná o postižení lymfatických uzlin v dutině břišní,
což Siní diagnostické obtíže u III. a IV. klinického
stadia a u primárních břišních lymfomů. Odlišení vyšších
klinických stadií, na obou stranách bránice, od nižších,
tedy I. a II. stadia s primárním ložiskem nad bránioí,
je velmi důležité z hlediska strategie léčby.
Při kontrolách v dalším průběhu léčby ae užívá
tohoto vyšetření k dalšímu monitorování cytostatické
terapie a k rychlé diagnostice relapsů onemocnění*
Závěrem lze uvést, Se vyšetření galiovou sointigrafií u dětí představuje poměrně jednoduohý zákrok ke zjištění klinického stadia u maligníoh lymfomů na začátku
onemocnění a k monitorování cytostatioké terapie v průběhu onemocnění• U pacientů Již s ukončenou terapií
k ověření trvajíoi remise onemocnění.
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Dynamická gamagrafia 99mTo- pertechnátoa v diagnostike
funkčnej poruchy slinných žliaz.
Podaná Š., Makaiová I. t Longaverová I., Hupka Š.,
Pípa V.

V priebehu liečby diferencovanej formy rakoviny
štítnej žlázy rádioaktívnym jódom/ N a 1 3 1 ! / u 11,5%
pacientov dochádza k prechodnému, alebo trvalému
poškodeniu funkcie slinných žliaz, zapríčinenému
extrathyreoidálnym metabolizmom jódu* Gamagrafickýrai štúdiami slinných žliaz s N a 1 3 1 I a 9 9 m T c 0 4
môžeme nielen podía zníženého vychytávania
"""TCO^, odhadnut stupeň poškodenia slinných žliaz,
zobjaktivizovat liečebný účinok podávaných sialogôg,
ale 1 oddiferencovat rezistencie lokalizované v oblasti slinných žliaz, ktoré by mylne mohli byt pokladané
za recidívu ochorenia*
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Noimlizaee doby přežívání trombooytů v průběhu
regrese experimentální sterosklerozy
P. Komárek, M. Konopková, R. Poledne
1X7 Praha

Experimentální ateroskleroza byla vyvolána
u králíků kombinací dietou stimulované mírné
hypercholesterolemie a vasorenální hypertenze
(indukční fáze čtyři měsíce). 7 následujícím
regresním období (čtrnáct měsíců) byla normalizována hladina sérového cholesterolu a tlak snížen
jednostrannou nefrektomií. Přesto, že se v regresním období nezměnila plocha lézí, změnila se
jejich morfologická struktura a snížil obsah
cholesterolu*
Na konoi Indukční a regresní fáze byla změřena doba přežívání trombocytů po jejich označení
oxinem inditým 111 In. Zvířata s experimentální
aterosklerozou měla na konci indukční fáze významně
kratSÍ dobu přežívání trombooytů v porovnání s kontrolní skupinou. I když ani zdaleka nedošlo k regresi aterosklerozy "in toto", normalizace doby přežívání tromboeytů svědčí o zlepšení interakce trorabocyt endothel arterie, snižující pravděpodobnost
komplikací aterosklerozy.
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Informačný systém oddelenia nukleárnej

medicíny

R. Putanko, R. Texto.ris, L. Černický, I . Po'-orná
Oddelenie nukleárnej m^älc'ny,
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Za*ay nukleových kyselín a bázických proteínov
T pečeni potkanov po aplikácii cyklofoafamidu
Suliová J.t Macková N., Hviezdošová H.
Katedra všeobeonej biologie PF UPJŠ, Košice

Sledovali sme zmeny hmotnosti, celularity, množstva
nukleových kyselín a bázických proteínov v pečeni potkanov 6, 12, 24 hod., 3, 5, 10, 20 a 30 dní po intraperitoneálnej aplikácii 100 mg a 200 mg cyklofosfamidu (CP)
na kg hmotnosti zvieraťa.
Hmotnosť a celularita pečene boli ovplyvnené málo,
nejjednoznačnějším nálezom bolo zníženie hmotnosti a
celularity na polovicu kontrolných hodnot 30 dní po podaní 200 mg CP/kg.
Na 24. hod. po aplikácii CP bolo znížené množstvo
DNA v jadrách pečene a v súvislosti s tým aj obsah dna
v celom orgáne, pravdepodobne pre inhibíciu jej syntézy.
Vzrastajúci počet viacjadrových buniek a polyploidných
jadier viedol na 20. deň po podaní CP k zvýšeniu hodnot
množstva nukleových kyselín a bázických proteinov v jadrách. Do určitej miery mohli prispieť k vrastu týchto
ukazovateíbv aj pribúdajúce ostrovčeky erytropoézy, ktoré sme zaznamenali pri sledovaní histologického obrazu
pečene.
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Autoradiograŕické znázorňovanie hormonálnych receptorových buniek a časovo-dist-*ibučné orgánové Studie
u krýs pomocou 16c* [,125-. J jodoeatradiolu
Holan J., Huíka Z., Stránská M., Belej K., Putz Z.,
Levčík A., Altman P., Palenčárová U., Mišíková R.
Klinika nukl.medicíny, ifstav patologie, ifstav histologie Lek.fakulty UK v ľl»rtine
Výsledky rádioreceptorovej analýzy sa dnes využívajú na prognostické a terapeutické účely u nádorov,
ktoré obsahujú hladiny es románových receptorov. Stále
sa víak híadajú jednoduchšie meto'dy, najmä zobrazovacie ( scintigrafia, autorádio^raŕie) nielen na ich dokaz,
ale aj za účelom presnejšej lokalizácie vo vnútri bunky.
Autori referujú o časovo-distribučných a autorádiografických orgánových štúdiách u dospelých samicích krýs
pomocou lťŕcx: r'125-j-""? — jodoestradiolu ( Amersham),
ktorý je najnovšie '.ostupným estrogénovým ligandom*
Jeho rádiochemická čistota bola preverená chromatosraficky. Zo záverov vyplynulo, že poner rádioaktivity
tkanivo : krv bpl optimálny ? hod. po vpichu a to
3 - 8 násobný v pečeni ( so stúpajúcim trendom )
',
v maternici, prsníkoch, ováriach a nadobličkách 3-4
n.'sobný ( s klesajúcim trendom). V rovnakom čase odobrané vzorky na histopatolosické a autorádiografické
spracovanie, ktoré se demonštrujú ukázali možnosti
zobrazovania hormonálnych receptorov na bunečnej úrovni.
V budúcnosti autori hodlajú pokračovať z?, pomoci ešte
selektívnej šich rádiofarmák a kvantitatívnej autorádiosrafickej techniky, ako v experimente tak u lúdských
nádorov.

P O Z N L KY

