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PŘEDPOKLAD KLINICKÉ POTSEBY RADIONUKLIDOVÉHO VYŠETŘENÍ

SKELETU

E. Hoŕfmannová

Oddelení nukleárni medicíny, Kalín

Scintigrafické vyšetření skeletu si ,;iž vydobylo
pevné postavení mezi estatníai metodami zejména prs svou
vysokou citlivost. Z tohoto hlediska je scintigrafie kostí
indikována při každém podezření na ložiskový proces, zejména
tam, kde lze předpokládat postižení více částí skeletu.

Ve sdělení jsou uvádění statistické údaje o výskytu
chořeli postihujícich kosterní sy3téa nebo s ním souvisejícich
v populaci ÍSH. Jde zejména o nádorové onemocnení s preferen-
cí metastazování do skeletu, ale i o anemocnení jiné etiolo-
gie s významnou frekvencí výskytu v populaci. Z těchto údaju
je vyvozován nejnižší předpoklad požadavku asi 30 000 -38 000
vySetření pr« CSR ročne, pro oddělení se spádovou oblastí I
250 000 - 300 000 obyvatel asi 900 - 1000 vyšetření ročne. \

V další části jsou uváděny statistické údaje • počtech
vyšetření skeletu na ONJI v posledních letech. I když je patrný
výrazný nárůst vyšetření, není dosud vyšetřen každý pacient,

u něhož by bylo vyšetření indikováno.
V další části sdělení je diskutována schopnost oboru MM
požadavky kliniku pokrýt. Jsou uvažovány limitujíci faktory,
jako je počet pracovišť a jejich přístrojové vybavení.
Možnosti zvýšeni počtu vyšetření jsou reálné jen v omezené j

aířeý za současného přístrojového vybavení by bez poliaco- j
vání ostatních RN metodik nebylo aožno všechny klinické j
požadavky pokrýt*



NIEKTOHÉ PROBLÉMY INERPRETÁCIE GAlíAGHAMU SKELETU

I.Makaievá

Katedra onkológ ie , r á d i o l ó f i e s nukleárnej medicíny
LFUK, Brat ia lava

Vychádzajúc z mnohoročných s k ú s e n o s t í hodnotenia

vyše 4 t i s í c famaxrafickýeh v y i e t r e o í Bke la tu ° 9 mT« - f«a-

f á t a i a i autcrka d«v»ľuje poukázať na niektaré prckléagr i n t e r -

pretácie gaaacrani akcletu*

Zvlášť sa zameriava na iatarpretainé pr»Hé^y:

- pri h»dn«teaí faaasrani ihpktiee

- pri h«dn»tenl fa«acranu Bkeletu pri difúznych •ch*r«niach

akeletu / nád«rový«ft aj nenád»r#vý«V

- pri h»dn»teoí gamagesmoL akelctu p» .h»rM»nála»i al«b«

eyt«atatickej lieibe niektorých aáicrcvýeh cehcrení

- zanyslenie aa nad náletom " falošne negatívnym " .a

Talošne pozitívnym" pri foma^raŕií akelotu



\ ABSTRAKTA.

OPPELT A.,GÁ30VÍÍ Z. ,SISELEČ"&QV£ M„,SOTORN1K I.tBUHCOVÍ M„,KLAMOVif H„:

GammagMcfické změny při renální asteodystrofii u pacienta
transplantačníh* centra.

Autoři referují • zkušenostech se scintigrafií skeletu
v detekci renální osteodystrofie u pacientů s chronickým selháním
ledvin zařazených v dlouhodobém dialyzačním programu a po transplan-
taci ledvinyo

Výsledky uvedené metody u souboru pacientů vyšetřených od
r»1980 - 1986 byly srovnány se závěry rentgenového vyšetření skeletu
a hladinami alkalické fosfatázy v séru* íyto výsledky byly dále po-
rovnávány se závěry publikovanými na našem pracovišti v předchozích
létech.

V souboru 20 pacientů vyšetřených scintigraficky byl v 90 %
prokázán, patologický scan,Současně provedené rentgenové vyšetření
vykázalo patologické nálezy u 40 % nemocnýchcU 17 scintigraficky

Í patologických nálezů byly v 35 % zvýšené hladiny alkalické fosfatázy
j.» v séru.
| Výsledky publikované na našem pracovišti v létech 1976—1980
| vykázaly patologický scan v 80 %<>Hentgenové vyšetření skeletu bylo
I pozitivní v 43 %oZvýšená hladina alkalické fosfatázy v aeru se vys-
I kytovála u 60 % pacientů s patologickým osteascintigramem.
jf Scintigrafické vySetření skeletu představuje neinvazivní

citlivou metodu vhodnou k detekci a k sledování metabolické kostní
nemoci.Klinické použití kvalitativní scintigrafie skeletu je však
omezen* některýai technickými problémy , jak* zvýšenou cirkulující
radioaktivní substancí v důsledku porušené exkrece radiofarmaka
ledvinami a nespecifiteu získaných výsledků.

ti'



V Y C H Y T X V / Í N Í KOSTNÍHO RAD2OFARMAKA V MĚKKé TKA*NI

O* Pradáčová

Ústav biofyziky a nukleárni medicíny FVL KU, Praha

Vyšetřeni skeletu fosfátovými komplexy má v posledních
letech vzestupný trend na celém světě. Fosfátové komplexy

QQm

značené """Tc se vychytávají nejen v kostní tkáni, ale mohou
se akumulovat i v měkké tkáni normálni nebo patologicky
změněné* Pro lékaře je důležité znáti tento fakt, jednak se
vyhne omylům při hodnoceni snimku, a jednak takový snímek
může poskytnout cennou informaci o stavu měkkých tkáni* Růz-
ni autoři popieujl akumulaci fosfátů v zánětlivých nebo ná-
dorových ložiscích prsu, v primárních i sekundárních nádorech
plic, ve svalovine srdeční při čerstvém infarktu, v ložiscích
při krváceni do mozku, ve svalech, mízních uzlinách, děloze,
nadledvině a pod* R 1975 F.T.Maher uveřejňuje souhrnou prá-
ci { Mayo Clinic Proc. 50: 370-378,1975 ) o změnách na led-
vinách a vývodných cestách močových, pozorovaných u scinti#>
scanu skeletu* Osou diskutovány teorie o vychytáváni fosfá-

QQm

tových komplexů značených Tc ve skeletu a i v měkké tkáni*



NĚKTERÉ POZNATKY Z RUTINNÍ SCINTIGRASICKÉ DIAGNOSTIKY
NENÁDOROVÝCH APEKCÍ SKELETU U DETÍ

Brož J., Bican J., Šabata L., Maxa V. ( české Budějovice)

Autori referují o svých zkušenostech získaných při.

sointigrafickem vyšetřování dětí s nenádorovým postižením

skeletu, včetně kloubních afekcí. Scintigrafické nálezy

jsou konfrontovány s dalšími vyšetřovacími postupy a s kli-

nickým průběhem onemocnění.

Z technické stránky je zdůrazněn význam zobrazení

krevního poolu po aplikaci radiofarmaka a zvětšení obrazu

pinhole - kolimátorem.



Užití scintigrafického vyšetření v posuzování
kostních traumatických změn u tanečníků
klasického tance*

Dudzik.J., Hromada.J.
Oddělení nukleární medicíny Ostrava
Neurologické oddělení MUNZ Ostxava

V přednášce kasuistického chaxaktexu poukazujeme na výz-
nam scintigrafického vyšetření tzv.„stress lesions" ta-
nečníků klasického tance* Je podáno shrnutí klinického
obrazu, ortopedického, neurologického a rentgenového vy-
šetření, včetně scintigrafie skeletu nohou. Na více pří-
padech je ukázáno, že klasické vyšetření včetně konvenční
radiografie nedokáže objektivizovat příčinu bolstivých
potíží pacientů e extrémní jednostrannou zátěží dolních
končetin. Demonstrované scintigramy ukazují na lokalizo-
vané kostní leze v exponovaných místech nohou, ktexé
unikají rentgenovému vyšetření* Na základě rozboru klinic-
kého, rentgenového a scintigrafického vyšetření je prove-
dena objektivizace potíží tanečníků klasického tance.
Scintigrafická diagnostika zátěžových lézí tak přispívá
ke včasné indikaci k přerušení zátěžových faktorů. Navíc
monitorováním pacientů lze sledovat eventuální efekt léč-
by či progresi onemocnění*



FYZIKÁLNÍ PODKLADY PRO LOKÁLNÍ STANOVENÍ VÁPNÍKU IN VIVO.

M.Rakovic, L.Janko, K.Bakos

tfstav biofyziky a nukleární mediciny W L UK v Praze.

Nejcennějším přínosem aktivační analýzy in vivo je

stanovení vápníku na základě reakce Ca (n,]^ Caf

která umožňuje přímá stanovení obseKu vápníku v kostech

in vivo pro účely osteologické diagnostiky. Byla provedena

prvá fantomová měření pro stanovení vápníku in vivo lokální

aktivací lidského předloktí. Cílem bylo zjistit, jaká

nereprodukovatelnost vyplývá z tlouštky měkkých tkání, které

během aktivace působí jako moderátor neutronů a tím mění hustotu

toku tepelných neutronů. Byly zhotoveny dva fantomy o různých

rozměrech z parafinu. V předpokládaných místech pr&běhu ulny

a radia byly v parafinu zataveny polyethylenové trubky plněné

tabletami NaF, který slouží jako monitor hustoty toku tepel-

ných neutronů. Fantomy byly aktivovány po dobu 24 hod. pomocí

neutronového zdroje ' Cf C emise 3,75 • 10 n,s"') t 5etnosti

impulzu radionuklidu *Na, vzniklého reakcí "TTa (n,/^ *Na

byly měřeny integrálně scintilacnim počítačem. Při aktivaci

fantomů ve volném prostoru byly nalezeny značné rozdíly

hustoty neutronového toku při srovnání obou fantomů. Tyto

rozdíly se podařilo prakticky úplně eliminovat obklopením

fantomů příslušnými vrstvami parafinu. Takto byly zjištěny

fyzikální předpoklady pro lokální stanovení vápníku in vivo.

Po studiu použitelnosti jiných moderátorů ( polyethylen,

voda ) bude přikročeno k vlastnímu klinickému využití metody*



VÝTĚŽNOST SCIIÍTIGRAPIE SKELETU V DIAGNOSTICE KOSTNÍCH

METASTÁZ

Z.Dienstbier , K.Bakos , I.Makaiová , J.Šantora ,

V.Krajská4, J.Kubíček5;

OM-FN I Praha1, ťÍKO Bratislava2, ZÚNZ Příbram3,

FN-1O Praha4, PN Hradec Králové5

V prospektivní studii na pěti předních pracovištích

nukleární medicíny v ČSSR byla vyhodnocena u početných

souborů spolehlivost kostní scintigrafie a skiagrafis u

tří malignit.

Pro vysokou specifičnost a sensitivitu se doporučuje

provádět scintigrafii skeletu u každého nemocného s karci-

nomem prostaty před operací. Toto vyšetření je i metodou

volby pro včasné odhalení metastáz u karcinomu prsu.



KOMPĽEXHÍ DIAGNOSTIKA KOSTBÍCH METASTÁZ SB ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM
KE KARCINOMU MLÉČNÉ* ŽlJÍZY

V. Beks J. Kolár, F. Hausner, J. Štěpán, +L. Janko, B. Konopásek,
P. Kovy, M. Vosecký

Onkologická klinika PVL UK, Radiodiagnostická klinika ILP,
III. interní klinika, Katedra a úatav biofyziky a nukleární
medicíny PVL UK, Praha

V rámci řešení výzkumného úkolu ZP 17-561-507-03/16 jame při dlou-

hodobém sledování 922 nemocných se zhoubnými nádory (ZN) hodnotili

účinnoBt scintigrafického vyšetření skeletu stronciovým testem

( Sr, 1 153 vyšetření) a celotělovým skenem Tc-pyrofosfátein

(Tc-PYP, 248 vyšetření). Nejpočetněji byl zastoupen karcinom žen-

ského prsu (623 nemocných). Za referenční kritéria jsme vzali průkaz

kostních metastáz v dalším sledování nemocných, a to skiagraficky

a/nebo aekčně. Byla stanovena sensitivita, specificita a spolehli-

vost obou radionuklidových (RK) testů. Zvláštní pozornost v tomto

sdělení věnujeme souboru 160 pacientek s karcinomem prsu v kli-

nickém stadiu II. Po mastektomii a před další léčbou bylo u těchto

nemocných kromě RN testů provedeno cytologické vyšetření kostní

dřeně ze sternálních punktátů a soubor biochemických testů. Pred-

povední hodnota RN testů, stanovená na našem souboru, dává pro

praxi závěr s U 75 % nemocných, přicházejících k primární léčbě

ve stadiu II, pozitivní RN nález Tc-PYP značí vysokou pravděpodob-

nost kostní diseminace anebo její klinickou manifestaci v dalším

průběhu onemocnění. Totéž platí i pro ^Sr-test, který ovšem dnes

již neprovádíme. Korelace cytomorfologických nálezů kostní dřeně

s výsledky RN testů byla v daném souboru malá. Z analýzy spektra

biochemických vyšetření vyplynul výsnam dvou testů : Stanovení

močové exkrece hydroxyprolinu a sérové hladiny kostního izoenzymu

alkalické fosfatázy. K výsledkům komplexu uvedených vyšetření,

které mají značný prognostický význam, je nutné přihlížet při lé-

čebném rozhodování. Proto u karcinomu prsu stadia II považujeme

tato vyšetření za součást diagnostického standardu.



POSTAVENÍ IZOTOPOVÉHO VYŠETŘENÍ SKELETU V KOMPLEXNÍ

DIAGNOSTICE KARCINOMU MLÉČNÉ ŽLÁZY ŽEN

M. Svobodová, Z. Kuiličková, Lang, Ilievová,

Studýnka, Kubistova, Kalousové

VÚKEO Brno

O* r. 1976 je scintifrafické vyšetřeni skeletu

pacientek, přicházejících do VÚKEO s df. ca mammae,
l

součástí k*>plexnlh« vyšetření, a t» jak při stano-

vení základní diafnosy, tak při sledování průběhu o-

nemecněnl. Scinti^rafické vyšetření je konfrontováno

s rtg vyšetrenia skeletu a s některými •iocheaickýai

aarkery. Uvádíme posun stadiovosti při stanoveni pri-

mární diagnosy i evlyvnění léčebného postupu. Zdůraz-

ňujeme nezbytnost tohoto vyšetření v paletě diagnos-

tických metod u dg. 174.



" Postavení scintigrafie skeletu v diagnostice plieni rakoviny".

Santora J*(Kiras A., Fischerova H«,Kana J.,Paoina V*,Urban S.

Závodní ústav* nár* zdraví UP , řed.Doc.MUDr R. JanischCSc

Příbram- Zdaboř

V referátu jsou rozebrány výsledky hodnocení celotělové

scintigrafie skeletu v diagnostickém procesu u souboru 156 pacientů

s prokázaným bronchog* Ca plic profesionálního i neprofesionálního

původu* Celotílové scintigrafie byly prováděny v rámci stanovení pri-

mární diagnosy při určení možného sekundárního šíření nádoru do kostí.

Ve druhé fázi pak v monitorování průbžhu nemoci při zjišíování časné

diagnosy metastatickéko procesu v pravidelných intervalech od prim*

diagnosy a tbrapie. Scintigrafické nálezy byly srovnávány s anasiuésou

a fysik* vyšetřením, v cílených případech rtg kostí* Všechny metody

pak byly hodnoceny na základě konečné diagnosy dané sekčním,histolo-

gickým nálezem resp* celkovou dlouhodobou dynamikou choroby* Výsledky

byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny efektivita zapojení celotě-

lové scintigrafie skeletu do diagnostického procesu* Na základí získaných

Si.,»:i.stickýeh parametrů byl vytvořen návrh diagnostického algoritmu

zapojení c«lotíl. scintigrafie skeletu do diagnostického procesu

u bronchof• Ca plic*



SCINTIGBAFIE SKELET U DĚEÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM
K PRIMÁRNÍM ttóDOBOM KOSTÍ

H.Gumplová, V.Šmelhous, J,H#za, P.K*rbelár

Odděleni nukleární Medicíny PNsP FVL
Klinika éětské anke l íg ie FDL
Ortopedicko k l in ika FDL
Praha

Scint igra f ické Vyšetření s k e l e t u *yl« preveäene
celkem u 199 é ě t í ve vik«véa rezoez l •« 1 a ě s í c e až
4* 18 l e t věku 9 z kterých u 50 neiMcných byl* s
Ewint«vý nádvreat a •ste«ayel*klast«sieB

Z p»čtu 166 é e t í ¥yla nalezena ah»ia s c in t igra f i ckýeh
a rent«en»l»řických náleztt u 163 pacientu, t . j . 98*.



SCINTISRAFIE KOSTNÍ DŘENÉ U NEMOCTÝCH S NÁDOROVČM

PROCESEM V KOSTNÍ TKÁNI.

x
K.Bakos, J.Fortýnová, J.Urbánek, H.Gumplová

Oddělení nukleární medicíny PNsP I, Praha 2

^ístav hematologie a krevní transfuze, Praha 2

Vztah mezi ložiskovým postižením kostní tkáně

a kostní dřeně byl sledován u nemocných s nádorovým

onemocněním, u nichž došlo ke generalizaci procesu.

Byli vyšetřeni nemocní s karcinomem prostaty a prsu

v různých stadiích onemocnění, u nichž byly zjištěny

metastázy ve skeletu. U věech byla provedena scintigrafie

skeletu pomocí mTc-medronatu a scintigrafie dřeně

pomocí Ind, nebo "'Tc-S-koloidu. Rozsah ložisko-

vých změn ve dřeni je větší než v kostní tkáni a zpravi-

dla jen u nemocných s jedním ohraničeným ložiskem

v kostní tkáni bylo zjištěno odpovídající ohraničené

ložisko ve dřeni. Velmi často jsme zjistili rozsáhlou

devastaci dřeně při poměrně malých a dobře ohraničených

matastázách ve skeletu, zejména při postižení axiálního

skeletu.



SCINTIGRAFIA KOSTNEJ DRENE POMOCOU 9 9 BTC-NANOCOLLU

U NIEKTORÝCH MALÍGNYCH OCHORENÍ

Takács J», Pokorná I., Zimáček J.,Textoris R.,

Szabsvé J. , Vlľágnerová M.,

Oddelenie nukleárnej medicíny FN Košice

Referuje aa o prvých skúsenostiach a pou-

žitím "^c-Nanoeollu pre scintigraŕiu kost-

nej drene u niektorých primárne nehematologických

malíenych ochorení. Výsledky sa porovnávajú

s nólezai scintigrafie skeletu.



DIAGNOSTICKÍ PRÍNOS GAM&GRAFIE KOSTNEJ DRSNE PRI

"STUDENÍCE LOŽISCÍCH" T GAMAGRAFICKOtt OBRAZÍ SKELETU

I.Makaiová, š.Hupka, I>.Tomek, M,Yivedevá, A.Sakalevé,
F.Makaí, J.Kaušitz, P.Boruta

Katedra onkológie, rád io lóg ie a nukleárnej medicíny LPUK
Oddelenie nukleárnej medicíny Ústavu k l in icke j onkológie
Klinika hematológie a transfúzie krvi FN
Katedry ortopedie ILF
SuMcatedra nukleárnej medicíny ILF
Oddelenie počítačovej teaecľa f ie Ústavu lekárskej oioniky

Autori sa zamerali na camagrafické vyšetrenie s k e l e t u

pri tých nádoroch, kde zo skúseností možno predpokladať , že

výsledok gamagrafie bude nepresvedčivý, málo výrazný, »a

dokonca negatívny /plazmocytoa, oronchogenný karcinom,

hypernefroM, rakovina š t í t n e j žľazy, malígny molanóm/.

Zamýšľajú sa nad priSinou menšej c i t l i v o s t i gamagrafie ske-

l e t u u týchto ochorení s poukázania na možnosť vplyvu t k i .

os teok las ty aktivujúceho faktoru, ev.prostaglandínov* Na

niektorých, kazuist ických prípadoch poukazujú na možnosť

d e t a i l n e j š e j i n t e r p e t á c i e lokálnych gamagramov s k e l e t u a

doplnenia gamagrafickýa. vyšetrením kostnej dreno 9 9 MTc-Nano-

collom /Solco/ v záujme spresnenia a zdokonalenie diagnostiky

niektorých kestných nádorov.



VÝZNAM RÄDIOIMUNOANALYTICKÉHO STANOVENIA NÍDOROVÍCH MARKEROV

V DIAGNOSTIKE KOSTNÝCH METASTÁZ

J. Kaušitz, I. Makaievá, š. Hupka

Subkatedra nukleárnej medicíny ILF

Oddelenie nukleárnej medicíny - ťJstav klinickej onkológie

Katedra onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LFUK

Bratislava

Autori poukazujú na možnosti praktického využitia

rádieimunoanalytického určovania nádvrevých markerov pri

diagnostike kestných metastáz. Na základe systematického

sledovania hladín CEA a TPA u pacientiek 8 karcinéwm

mliečnej žľazy rozoberajú možnosti včaššieho odhaľovania

kostných metastáz. Získané výsledky korelujú a výsledkami

celotelevej gamagrafie skeletu. Uvedená náiorrvé' markery

nie sú špecifickým ukaz*vatel**a kostných metastáz, ale

u nádorov s ich Častým výskytom vzostup hladín nád«r»-

vých markertv treba považovať za impulz k hľadaniu kost-

ných metastáz zobrazovacími metódami.



DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI SE STANOVENÍM METASTÁZ NÁDORŮ VE SKELETU

POMOCÍ 8 5Sr A CELOTĚLOVÉHO TŘÍTRASCVÉHC PROFILCGRAFU

J. Šilar, J. Masopust

Ústav biofyziky a nukleární medicíny FVL UK, Praha

Oddělení nukleární medicíny, Státní sanatorium, Praha

Během více než pětileté spolupráce aatorů při hodnocení meta-

bolické aktivity kostních metastáz pomocí "sr před případnou apli-
89kácí Sr / v paliativní léčbě kostních metastáz karcinomu prostaty

a mammy/ měli jsme možnost posoudit výhody i nevýhody využití celo-

tělovéhc třítrasového profilografu pro stanovení metastáz nádorů ve

skeletu pomocí Sr.

Detekční systém profilografu tvoří středový / kolimovaný ne

oblast páteře/ a dva krajní detektory s atypickými krystaly Nal/Tl/

5Ox 120 mm, zajištující vysokou citlivost profilografu. Detektory

jsou umístěny ve společném stínícím- kolimačním Pb krytu, který je

rychlostí 6,6 mm.s* posunován pod 3 m dlouhou deskou lehátka. De-

tektory mají samostatné vyhodnocovací trasy se zápisem četnosti im-

pulsů, realizované aparaturami TESLA NV 7701 pro krajní detektory

a TESLA NZG 702 pro středový detektor a pro sumovaný signál ze všech

tří detektorů.

Při aplikaci - •» průměru 55 kBq Sr na I kg hmotnosti nemoc-

ného a při průměrné retenci 60 % aktivity ve ekeletu po 4 denní pro-

dlevě jsou měřené četnosti impulsů krajními trasami řádově desítky

a středovou trasou řádově jednotky imp.s~ . Radiační zátěž nemocných,

vyjádřená v "efektivním dávkovém ekvivalentu", je při těchto podmín-

kách - 2,9 mSv a je o něco nižší, než při kamerovém vyšetření a apli-

IMUíf 555 MBq 9 9 m T c - pyrofosfétu - 3,6 mSv.

Z porovnání s výsledky dosažitelnými pomocí celotělových kame-

rových vyaetření a " " W - difosfonátů u těchže nemocných vyplývá, že

profilografické systémy nemohou nahradit vizualizační přístroje, ale

mohou být velmi vhodnými doplňujícími přístroji pro vyšetření skeletu.



ZPRACO VANIE DÁT



lo
ZPRACOVANÍ DAT V NUKLEÁRNÍ MEDICINE.

J. Brousil

Katedra a ústav biofyziky a nukleárni medicíny FVL UK Praha.

PoCet oddelení nukleárni medicíny v CSSR, která

jsou vybavena výpočetní technikou, neustále vzrůstá. Vzhle-

dem k vysokým pořizovacím nákladům je třeba, aby tato zaří-

zeni byla využita co nejefektivněji. Zpracováním dat v nuk-

leární medicine se zpravidla rozumí matematické vyhodnocová-

ni scintigrafickych obraz0, které vyžaduje, aby si uživatel

nejen přesné uvedomil, kdy může počítač znamenat přinos při

získáváni diagnostických informaci, ale aby znal dobře i

případy, kdy takové hodnoceni může vést na scestí. Často se

zapomíná, 2e po doplněni vhodným programovým vybavením může

výpočetní technika na odděleni nukleární medicíny sloužit

nejen přímo k diagnostickým účelom, ale ve volném Case i

pomoci administrative, či byt použita pro strojové zpracová-

ni výsledků nukleárne medicínskych vyšetřeni v jednotlivých

souborech nemocných.



ŠPECIFICKÍ tÍLOHA POČÍTAČU V BUKSEÍRHÍ MBDICIMŽ

Ullmann V.

Oddělení nukleárni medicíny KMBP Ostrava

Současná etapa rozvoje nukleární medicíny se vyznačuje především
masovým nasazením výpočetní techniky, což vedlo k imposantnímu
pokroku v diagnostický metodách, zvláště u funkčních dynamickýoh
vyšetření. Použití počítačů v nukleární medicíně lze rozdělit na
tř i základní oblasti:
1. Technicko-ekonomické a stat ist ieké výpočty, evidenoe pacientů,

evidence radionuklidú a vzorků a pod.
2. Zpracování výsledků laboratorníoh měření in v i tro.
3. Eahrávání a zpracování acintigrafiokých dat.
Oblasti 1. a 2 . se svým charakterem v zásadě n e l i š í od použití
počítačů v jiných oborech (a kromě toho se oblast 1. v nukleární
medioing používá poměrně málo). Specifičnost aplikace počítačů v
nukleární medicine epoCívá v oblasti 3 . , t j . v použiti počítačů
ve soint igraf i i , zahrnujíoíí
a) Hahrávání scintigrafiokýoh dat (a příp. dalších ve l ič in Jako

jsou signály z SKG) do paměti počítače a jej ich předzpracování.
b) Matematické zpracováni eointigrafiokýoh studií spočívající v :

- zpracování -scintigrafických obrazů zahrnující razné filtraca, odřezává-
ní, odčítání pozadí, stanovování poměrů radioaktivity v různých místech,
korekci na nehomogenitu a pod. ;

- vymezování zájmových oblastí, aí již se jedná o vyměšování ruční nebo
automatické ;

- konstrukce křivek časového průběhu radioaktivity v zájmových oblastech
a jejich další matematické zpracování za účelem kvantifikace dynamiky
vyšetřovaného dynamického procesu (výpočty různých rychlostí, objemu,
frakcí, výkonů a pod.) ;

- konstrukce obrazů ukazujících distribuci dynamiky vyšetřovaného procesu;
- dokumentace získaných výsledků, at již se jedná o obrazy a křivky na

obrazovce počítače, nebo tisk výsledných protokolů na tiskárně .
V přehledovém referáte budeme diskutovat některé koncepční a meto-
dologické aspekty použití počítačů v nukleární medioing a zamýšlet
se nad vztahem člověka a počítače při vyhodnocování radionuklido-
výoh studií.



Abstrakt:

Maříková E., Šámal M., Dientsbier Z.:

Využití výpočetní techniky na ONIvl v oblasti
hromadného zpracování dat

Využití výpočetní techniky na odděleních nukleární medicíny
přicházejí v úvahu pro průběžné vyhodnocování měřených údajů v
reálném čase, hromadné zpracování dat a vědecko-technické výpoč-
ty. Autoři podávají obecný přehled potřebného technického a
programového vybavení pro poslední dvě jmenované oblasti a uvá-
dějí programové prostředky vyvinuté k tomuto účelu na KÚBHM.
Jejich využití je ilustrováno příklady hromadného vyhodnocení
radionuklidových vyšetření zaznamenaných ve strojovém chorobopi-
su nemocných s maligním lymfogranulomem.



NOVA 6AHHA :

Soustava rychlých a efektivních procedur pro zpracováni

sdntigrafických studii na zařízeni GAMMA - 11.

A.Slanina

Odděleni nukleární aediciny JCŮNZ, Ostrava

Referát obsahuje stručný popis procedur určených pro
zpracováni sdntigrafických studil na počítači PDP 11
pod operační* systéaea RT - 11,

Zásadní nevýhodou původních GAMMA procedur je jejich
použitelnost pouze v dialogovéa režlau nebo v tzv. 6NC
aakroprograaech, coi jsou posloupnosti příkazů aktivují-
cích Interpretačnia způsobea GAMMA procedury.Pokud tedy
aily být vyprteovény složitější vyhodnocovací aetody
pak tyto aohly být prograaovi realizovány pouze prograay
vytvořenýai uživateli a 6NC aakroprograay.Vazby aez1
těaito navzájea různýai prograaovýai jednotkaai byly
poaěrně složité a z hlediska počítačového zpracováni
časovi náročné.DalHal nevýhodaai původních procedur je
jejich složitá paraaetrizace prostřednictví* aodifikace
GMC aakroprograaů, některé procedury nevyhovuji svýa
pojetia ap.

Z těchto důvodů byly na pracoviiti odděleni nukleární
aed1 dny v Ostravě vypracovány nové GAMMA procedury
odstraňující výše uvedené nedostatky.

Názvy a funkce procedur zůstaly vesaěs zachovány
z původního koaplexu GAMMA procedur, paraaetry nových
procedur vlak byly definovány ze snahou o aaxiaálni
zobecněni.

Podstatnou složku nově vytvořeného systéau GAMMA
procedur tvoři vnitřní procedury, jejichž použitia
lze stavebnicovýa způsobea skládat dalU procedury
specifické pro pracoviště.

Závěrea lze Mel, že nové GAMMA procedury uaožňuji
vytvářet rychlé a technicky dokonalejší prograay pro
koaplexní aateaatické zpracováni sc1nt1graf1ckých studil
na vyhodnocovaela zařízeni GAMMA 11 - viz další referáty
z daného pracoviště.

• * * -



Abstrakt;

Surová H., Pradáčová J., Šup I., Brousil J., Vinš P., Švihovcová P.
Porovnání rekonstrukčních filtrů v emisní tomografii

V Jednofotonové emisní tomografii se pro rekonstrukci tomp-
(grafických řezů používá metoda filtrované zpětné projekce.
Pro filtraci je mošno užít různé filtry. Jejich výběr se
řídí podle kvality nasnímaných dat. Autoři ve svém příspěvku
ukazují použití jednotlivých filtrů pro rekonstrukci tomogra-
fických řezů pro 2 případy naamímaných dat: s nízkou a s vy-
sokou četností nasnímaných impulzu. Oba tyto případy budou de-
monstrovány aa trojrozměrném fyzikálním fantomu a na různých
typech vyšetření.

I



15"
CTANTITAUVltí ANALÝZY CLEABENCNÍ KREVNÍ KŘIVKY EHIDA

V.BLÁHA, I.ÔIHÁK

Oddělení nukleární medicíny FN-10, Praha

Významnou součástí komplexní analýzy křivky Tc EHIDA

bepatobiliárního systému je i stanovení rychlosti krevní

clearence této látky. Vzhledem k tomu, že distribučním

prostorem "^"TC EHIDA je kromě prostoru intravaskularního

též prostor extravaskulérní a rychlost i doba trvání celko-

vé diluce může být u jednotlivých pacientů různé, je analýza

rychlostí skutečné, t.j. čisté krevní clearence látky obtíž-

né a je proto většinou pracovišť v celkové analýze pomíjena.

Vlastní vypracovanou metodikou stanovujeme rychlostní

konstantu clearence Tc EHIDA a také dobu trvání celkové

diluce této látky. Korelaci s některými dalšími parametry

křivky "^Tc jsme se pokusili zvážit význam těchto hodnot

pro zhodnocení funkce hepatocytu.

Předností naSí metody je její úzká závislost výsledných

parametrů na základních datech clearenční křivky, tedy bez

štandartne , t.j. předem zadávané doby, v níž je analýza

křivky prováděna.

Nedostatkem je, že metoda není schopna určit podíl ev.

clearence renální, jež sice s časovým odstupem od doby

aplikace rychle klasa, u vysokých bilirubinemií vSak není

zanedbatelná.



Použití celočíselné aritmetiky při zpracování radionuklidoyých

ventrikulografií Pourierovou analýzou

Masár,L.,Bákala,J., 3krobal,V.
Oddelení nukleárni medicíny 6ÚITZ Gottwaldov

Iía oddělení nukleární medicíny OIÍIIZ v Gottwaldově byl vy-

pracován soubor programů ke zpracování radionuklidových ventrikulo-

grafií, používající ke zpracování obrazové informace jen instrukcí

celočíselné aritmetiky.

Programy doposud používané ( napsané v jazyce PORTRAB nebo

BASIC ) zpracovávaly obrazovou informaci operacemi nad čísly v plo-

voucí řádové čárce* Vzhledem k celočíselnému charakteru dat získá-

vaných od pacienta gamakamerou ĽPOV bylo nutné tato data transformo-

vat na čísla v plovoucí řádové čárce a zpracovat je aiitmetikou reál-

ných čísel. Po tomto zpracování musela být data opět převedena na

celočíselné počty impulsů zobrazované na grafickém displeji.

Hově vypracované programy zapsané v jazyce symbolických in-

strukcí MA.CRO-11 provádějí 27-bodové vyhlazení a Pourierovu analýzu

radionuklidové ventrikulografie. Efektem je zejména podstatné zkráce-

ní běhu programů ( až 8 x ) oproti dřívějším fortranovským programům

a možnost současné práce na popředí ( vytváření pacientské studie).

Programy ke své činnosti nepotřebují procesor plovoucí čárky, posta-

čuje rozšířený instrukční soubor ( BIS hardware )• Vzhledem k nemalému

praktickému efektu při jejich rutinním využívání vzniká i teoretická

otázka, zda použití aritmetiky reálných čísel je adekvátní podstatě

problematiky zpracování obrazové informace v nukleární medicíně, kdy

vstupní i výstupní informace je téměř vždy celočíselného charalferu.



NOVÍ PROGRAM PRO KOMPLEXBÍ MATEMATICKÉ ZPRACOVÍNÍ RADIONUKLIDOVÉ
VENTRIKULOGRAFIE

Ullmann V., Slanina A., Kuba J .

Oddělení nuk leárn í medicíny KNsP Ostrava

Pázová radionukl idová v e n t r i k u l o g r a f i e synchronizovaná s EKG
e i v posledních l e t e c h vydobyla přední místo ve spektru metod
n u k l e á r n í k a r d i o l ó g i e . V ČSSR byl první program pro komplexní
zpracování radionuklidové v e n t r i k u l o g r a f i e vyvinut v l e t e c h 1977-
-78 na p ř í s t r o j i Cl ineon. V r.1982 byl t e n t o program pod názvem
VENTR s urči tými úpravami přeprogramován na z a ř í z e n í GAMMA-11 a
j e s různými modifikacemi používán na všech p r a c o v i š t í c h v l a s t n í -
oích t e n t o p ř í s t r o j . V r.1985 jeme p ř i k r o č i l i k P.o<3statnému_zdoko-
fiSlSSí«5.S2á§íSíS5£á programu VENTR. Nový program VENTR zahrnuje

následující etapy :

- automatické stanovení (s možností ruční modifikace) snímků tvořících end-
-diastolu a end-systolu na volumové křivce vytvořené z automaticky vyme-
zených nejvíce pulzujících míst srdeční komory.

- plně automatické vymezení zájmových oblastí srdeční komory a pozadí, opět
s možností ruční modifikace.

- konstrukce kontur srdeční stěny v ED a ES, paradoxního a tepového obrazu,
jakož i Fourierovských obrazů fáze a amplitudy; lze flexibilně provádět
lokální kvantifikaci distribuce fáze a fázového posuvu.

- slovní zhodnocení moti l i ty jednotlivých segmentů srdeční stěny na základě
simultánně zobrazených obrazů ED, ES, kontur srdečních stěn, tepového a
paradoxního obrazu.

- výpočet absolutního volumu srdeční komory; kromě geometrické metody lze
vol i t ještě tři další (vzorkové) metody.

- konstrukce a matematické zpracování křivek časového průběhu radioaktivity
v oblastech srdeční komory a pozadí, zahrnující: korekci distorze konco-
vého úseku křivky, vyhlazení, korekce na pozadí, výpočet ejekční frakce,
EDV, tepového volumu, minutového volumu srdečního, časovou derivaci a
výpočet maximálních a průměrných ejekčních a plnicích rychlostí, stanovení
časových intervalů význačných fází srdeční revoluce atd.

- tisk výsledného protokolu obsahujícího vypočítané kvantitativní parametry
a slovní zhodnocení kontraktility srdeční stíny.

V programu je důsledně uplatněna filosofie "no black-box prog-
ram" kterou se při vývojové práci vidy řídíme: co je možné, udila
si program pomocí natematiokých metod automaticky, avšak pod kon-
trolou - • možností ruční aodifikaoe. Z praktického hlediska je
výhodou rovněž provoz v režimu foreground-background. Při vyšší
technické úrovni program běží asi 2-krát rychleji než předehoií
verse programu VENTR.



AUTOMATICKÉ TOMEZOViHÍ ZÁJMOVÝCH OBLASTÍ V RADIOHUKLIDOVÍ
VSHTBIKDL06BAFII

Ullaann V., S lanina A., Kuba J .

Oddělení nukleární medicíny KBsP Ostrava

Jedním z h lavních faktorů o v l i v ň u j í c í o h správnost a přesnost
výpočtu d ů l e ž i t ý o h k v a n t i t a t i v n í c h parametrů c e n t r á l n í heaodyna-
miky (e jekčn í f rakce, objem srdeční komory, minutový voltun srdeč-
ní, ejekční a plnicí rychlosti atd.) při radlonuklidové ventri-
kulografii je •7Bezení_EájmoTých_oblastí (ROI) srdeční komory a
pozadí. Při běžně užívaném manuálním vykreslování EOI se uplat-
ňují náhodné subjektivní vlivy, oož se nepříznivě projevuje na
přesnosti a reprodukovatelnosti získaných výsledků.

Na oddělení nukleární medicíny v Ostravě-Porubě byla vyvinuta
originální metoda a program pro zcela automatické vymezování záj-
mových oblastí srdeční komory a pozadí při radionuklldové ventri-
kulografii.

Metoda je založena na geometrické analýze tvaru distribuce radioaktivity
v oblasti srdeční komory: hraniční body, kde konora přechází v pozadí nebo
ostatní srdeční struktury, se vyznačují •a,íiffální_konkáyností profilů dist-
ribuce radioaktivity. Tato Metoda vůbec nezávisí na některých náhodných
faktorech jako je poměr radioaktivity srdeční komory a posadí, nepoužívá
žádné paušální prvky jako jsou isočetnostní křivky a pod.

Na obraze end-diastoly program nejprve automaticky (s možností ruční ko-
rekce) stanoví geometrické "těžiště" srdeční komory a v polárních souřadni-
cích s počátkem v tomto těž i š t i zkonstruuje obraz lokální konkávnosti, na
němž jsou ostře zdůrazněny hranice komory. S pomocí procedury zahrnující
f i ltrace a požadavky spojitosti, hladkosti a konvexnosti se pak vytvoří
vlastní SOI srdeční komory. Automaticky vytvořenou B01 lze v případě potřeby
snadno manuálně modifikovat při konfrontaci s originálním obrazem SD, kon-
kávni m obrazem a kombinovaným tepovým-paradoxním obrazem (na němž je ostře
zdůrazněn přechod mezi komorou a předsíní). S použitím této BOI srdeční ko-
mory v ID a obrazu end-systoly se pak automaticky vymezuje "měsíčkoví tá"
zájmová oblast pozadí, která je co možná nejblíže end-systolickému obrazu
komory tak, aby byla reprezentativní pro celou ROI komory. Využívá se zde
kritéria osvědčeného při selekci úseků na volumových křivkách, beroucího v
úvahu minimální a maximální hodnotu v BOI srdeční komory na obraze ES.

Možnost flexibilní raixd modifikace automaticky vymezených ROI
činí program zcela univerzální, použitelný za všech okolností;
v naprosté většině případů vSak žádná ruční modifikace není třeba.



KARDIOLÓGIA



H
Klinické a Metodické aspekty

radicnuklidových vyšetření starú myokardu

a jeho funkSní schopaosti.

Vavrejn B., Kasalický J*, Kidery J. - Praha

CelosTětOTé zkušenosti posledních let svědSí
o klinické uSiteSnosti radionuklidových metod v kardio-
locické praxi. Nejčastěji ttiíranýai technikaai jsou dnes
stanovení cloMlní ejekSní frakce koaor a thaliová scinti
grarie.

V přednaoce jsou analyzovány dosud otevřené
probléay metodického charakteru a navrXena praktická do-
poručení, týkající se kritických voda obou skupin vyše-
tření. Jsou sděleny vlastní klinické zkušenosti a kon-
frontovány s výsledky jiných pracoviit resp* s výsledky,
dosaSenými jinými technikami.



VÍZNÁM ZÁTĚŽOVÉ RADIONUKIIDOVĚ VENORIKUIOGRAPIE A

20X-TL SCINTICSUPIE PRO URČENÍ SIADIA ICHS A JEHO

LÉČENÍ .

J.Kasalický,J.Kidery.B.TavreJn

Centrální izotopové pracoviště IKEM,Praha

U nemocných s různým stadiem ICHS bylo provedeno 123 vyšet-

ření rovnovážnou radionuklidovou ventrikulografií v klidu a .

při mírné zátěži,73krát byla dále u nemocných s ICHS provede-

na scintigrafie myokardu,kdy 2O1-.T1 bylo intravenózne injiko-

váno na vrcholu bicyklové ergometrická zátěže nebo dříve při

klinických projevech ischemie.Autoři zdůrazňují některé meto-

dické aepekty vyšetření při ergometrické zátěži.Porovnávají

výsledky radionuklidového vyšetření s klinickým stavem,výsled-

ky klinických a ekg známek ischemie při zátěžovém vyšetření*

Poukazují na to,že změna ejetôni frakce při zátěži pomáhá dá-

le rozdělit nemocné podle funkčního stavu levé komory.Posužu-

jí vztah celkové ejekcní frakce levé komory k nálezu regio-

nálních poruch kontraktility.Na menší skupině nemocných před

a po perkutánní transluminální koronárni angioplastice je

ukázán význam zátěžové thaliové acintigrafie pro posouzení

výsledku léčebného zákroku.



PROBLEMATIKA STATOVEIÍ ABSOLUTNÍHO VOLUMU SBDEČKÍ KOMOR!
RADIOKAEDIOGRAFICtfCH STUDIÍCH

Ullmann V., Kaba J .

Oddelení nukleární medicíny KVsF Ostrava

Často diskutovaným ožehavým problémem nukleární k a r d i o l ó g i e
j e s tanovení abso lutn ího objemu srdeční komory (• m i l i l i t r e c h ) .
Tento parametr j e d ů l e ž i t ý jednak sám o sobě, jednak s l o u ž í pro
výpočet d a l š í c h v e l i č i n jako j e minutový volum srdečn í , tepový a
reziduálni volum, ejekční a plnicí ryohlosti (v ml./sec.).
Metody stanovení end-diastoliokého volumu srdeční komory lze v
zásadě rozdělit na geometrické a negeometrioké (vzorkové).

geometrické metody (které používáme na našem pracovišti od r. 19?8) jsou
založeny na geometrické analýze velikosti a tvaru obrazu srdeční komory v
end-diastole. Srdeční komora se obvykle aproximuje rotačním elipsoidem,
jehož objem se počítá. Kromě znalosti měřítka zobrazení tato metoda vyža-
duje pečlivou kalibraci - stanovení příslušných kalibračních parametrů po-
mocí série měřěňl"š"fintomen při různých objemech. Dále je tato metoda vel-
mi c i t l i vá na přesné vymezení srdeční komory; právě zde velice pomáhá metoda
automatického (matematického) vymezení R01 srdeční komory.

Negeometrické (vzorkové) matody používají porovnání radioaktivity srdeč-
ní komory na end-diastolickém obraze ventrlkulografie a vxorku (např. 1 ml.)
odebrané krve měřeného rovněž pomocí kamery. Zde je hlavním problémem sta-
novení absorbčního (zeslabovacího)afaktorii. ibsorbční faktor můžeme stanovit
v podstitS~3vSma~ipusoCý: ä7~ŽňSmä-Ii"EIôňbku uložení srdeční komory, lze
použít známou hodnotu absorbčního koeficientu záření as 140 keV v průměrné
tkáni. Hloubku uložení komory přitom lze přibližně určit bu3 trigonometric-
ky, nebo pomocí empirického vztahu z výšky a váhy pacienta, b) Vypočítat
zeslabovací faktor ze vztahu mezi změřenou aplikovanou aktivitou bolusu a
integrálem prvního průtoku tohoto bolusu srdeční komorou při angiokardlogra-
f i i . Za určitých okolností lz« hodnotu end-diastolického volumu levé srdeč-
ní komory stanovit pomocí hodnoty minutového volumu srdečbího získaného z
radionuklidové angiokardiografie a hodnoty ejekční frakce a tepové frekvence
při radionuklidové ventrikulografii.

Pro praxi je daleko nejvýhodnější geometrická metoda, která
nevyžaduje žádné dodatečné manipulace (jako jsou odběry krevníoh
vzorků a měření ve stříkačkách nebo mističkách). Ha našem praco-
v i š t i byla vyvinuta metoda přesné automatické kalibrace gaomet-
rického výpočtu BDV, čímž se geometrioká metoda oo do přesnosti
vyrovnává složitějším metodám vzorkovým. Problematika stanovení
absolutního volumu srdeční komory v nukleární kardiológii tvoří
náplň kapitoly 5 (str.105-132) závěrečné výzkumné zprávy "Počí-
tačové zpracování dynamických solntfigrafiokýoh studií4*, Ostrava
1985.



P E R F Ú Z N A S C I N T I G R A F I A M Y C K A R D U ,

VÝZNAM A OBMEDZENIA SUBJEKTÍVNEHO HODNOTENIA.

3 . Lepej, š . Farský, M.Števík, P. Altraann, V Í Horák,

L. Kl isenbauer, R. Výboštek;

K l i n i k a nukleárnej medicíny FNsP, Mart in

Perfúzna s c i n t i g r a f i a myokardu j e k l i n i c k y najvýznamnejšia

metoda nukleárnej k a r d i o l ó g i e , využívaná však len v obmedzenom

množstve na niekolkých pracoviskách v ČSSR. Podmienkou j e j

š i r š i e h o zavedenia j e štandardný postup v y š e t r e n i a a dôkladná

i n t e r p r e t á c i a získaných^výsledkov. Táto j e z á v i s l á na t e c h n i -

ckom vybavení pracovísk a skúsenost i h o d n o t i t e l o v .

Navrhujeme štandardný i n t e r p r e t a č n ý p r o t o k o l , pře popis

výsledkov perfúznej s c i n t i g r a f i e myokardu:

A. C h a r a k t e r i s t i k a vyšetren ia /pokojové, záťažové - dosiahnu-

t ý výkon, TK, p u l z , použi té p r o j e k c i e /

B. Subjektívne hodnotenie f

1 . Poloha l a v e j komory, 2 . Velkosť a t v a r l a v e j komory. ;

3. Globálna distribúcia tál ia v myokarde /intenzita vych./.

4. Regionálne poruchy distribúcie /ložiská hypoperfúzie/

- intenzita /hodnotené 3 bodobou škálou/

- lokalizácia /aj vo vzťahu ku koronárnemu zásobeniu/.

5. Hodnotenie redistribúcie / pri vyšetrení v záťaži /

- úplná, čiastočné, reverzná, pretrvávajúci defekt.

6. Prítomnosť a kvalita vychytávania v pľúcach. , v

7. Prítomnosť a kvalita vychytávania v ostatných štruktúrach ;

- pravé srdce, predsiene, štruktúry mimo srdce.

C. Kvantifikácia scintigramov

/ rozsah závisí od programového vybavenia použitého počítača/

D. Hodnotenie nálezu, -záver.

Kvalitatívne hodnotenie je základom interpretácie perfúznej

scintigrafie, kvantitatívne hodnotenie umožňuje rozšíriť nález

o nové dáta a objektivizovať zmeny definované pri popise scin-

tigramov. V práci je diskutovaný vplyv polohy srdca, podmienok

vyšetrenia a subjektívnych faktorov na hodnotenie perfúznej

scintigrafie myokardu. '



MOŽříOSTI VYUŽITÍ NSKIBRÍCH MÍSTNÍCH KYSELIN PRO
DIAGNOSTIKU ICHS A DIPUSNÍCH KARDIOMYOPATlí.

J.Kasalický.A.JU.edel.M.Konopková.J.Kidery.P.Hradílek,
L.Kronrád

Centrální izotopové pracoviště IKEM,Praha;

tfstav jaderného výzkumu,Řež u Prahy

Byly připraveny tři mastné kyseliny,a to hexa-,hepta- a ok-

tadekánová,značené v orthoposici radionuklidy jodu (123-1,

125-1,131-1),a byly vyřešeny některé otázky jejich přípravy

k optimální aplikační formě.7 pokusech na zvířatech in vivo

i na izolovaném perfundovaném krysím i králičím srdci byly vy-

hodnoceny jejich distribuční poměry v normálním a xschemickém

myokardu a v dalších orgánech a tkáních,a to jak i regionální

ischemie myokardu,tak i u některých difusních kardiomyopatií.

Nejvýhodnější se jeví kyselina oktadekanová.Tato kyselina,zna-

čená jodem 123-1,byla dále zkoušena u kontrolních osob i u ne-

mocných s ischemickou chorobou srdeční.S přihlédnutím k poža-

davkům na způsob zpracování dynamické scintigrafie autoři dis-

kutují některé otázky využití mastných kyselin,značených radio-

nuklidy jodu,pro zpřesnění diagnostiky ICHS a výhledově i di-

íusních kardiomyopatií.



PYROFOSFÄTOVÁ SCINTIGRAFIE U HYPERTONIÍM
Kubíček J., Duška F.

Pyrofosfátový scan myokardu se osvědčil nejen ve scin
tigrafické diagnostice ICHS, ale i u celé řady neische-
mických onemocnění svaloviny srdeční. Jde o citlivé, ale
nespecifické vyšetření. V poslední do»ě sme zachytili i
v literatuře ojedinělou, ale zajímavou zprávu o pozitiv-
ních výsledcích tohoto vyšetření i u hypertoniku a zej-
ména u hypertenzních krizí. Těžká hypertense vede totiž
nejen k hypertrofii levé komory srdeční, ale i k ojedi-
nělé myocytolýze. V naiem předběžném sdělení předkládá- •
me naěe první výsledky u skupiny vyšetřovaných hyper- •
toniku. }



^c
SROVNÁNÍ PÍROFOSFÁTOVÉ SCINTIGfíAFIE S OSTATNÍMI NEINVASIV-

NÍMI VYŠETSENÍMI PŘI POSTIŽENÍ SRDCE U SYSTÉMOVÝCH CHOROB

POJIVA

Duška F., Kubíček J., Braina P., Pospíšil M.,Vižäa J. ,
Kafka P.

Systémové choroby pojiva postihují vedle jiných
orgánů taká srdce. Existuje zde nápadný rozpor neži údaji
patologu a kliniku. Zatímco při pitvě se nalézá srdeční
p«šk«zení asi v 50 */., při obvyklém klinickém vyšetění
zde bývá srdeční porucha zjištěna jen asi u 5 */. nemoc-
ných. Naše pracovní skupina zjistila, že současné pou-
žití běžných neinvazivních kardiologických vyšetření
zvyšuje záchyt srdečních lézií tak, že se blíží morfo-
logickým údajům. Nejvýznamnější místo mezi těmito nein-
vazivními vyšetřeními má pyrofosfátová scintigrafie
myokardu.
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RADIONUKLIDOVÁ FĽEBOGBiPIB V DIAGNOSTICS ŽILNÍ TROMBOST

M.BuncOT<t,K*Roztočil,I.Přerovský}

Centrální izotopové pracoviště IKEJÍ,Praha

-• Provedli jsme retrospektivní s t u d i i s cílem porovnat vý-

sledky týkaj íc í s« průchodnosti hlubokého ž i ln ího systému d«l~

nich končetin z j iš těných při radionuklidové f lebograf i i s vý-

sledky plethysmografického a ultrasvukového vyšetřen í .

Kádionúklidové f lebograf ie byla prováděna obvyklým způsobem,

bezprostředně os ni navazovala perfusní s c i n t i g r a f i e p l ic*

Plethysmografie a ultrazvukové vyšetření byly provedeny v max*

odstupu od radionuklidové f lebograf ie + 6 měsíců,aniž se změnil

klinický, stav vyšetřovaných osob.Takto jsme v y š e t ř i l i 46 dolních

končetin.Shodu výsledků všech třech metod jsme z j i s t i l i u 36 dol-

ních končetin(13x normální,23x patologický n*lez) při hodnoce-

ní průchodnosti do úrovně tříala.Neshoda f lebograf ie s jednou

metodou byla z j iš třna v 7 případech,a oběma metodami ve 3 přípa-

dech.Při vyšetření 13 dolních končetin s normálním nálezem do ú-

rovně t ř í s l a , byly ve 4 případech z j i š těny poruchy dren*že v o-

b l a s t i v . i l i a c a , k t e r é nebyly zachyceny sonograficky ani plethysmo-

graf ie ky.Všichni pac ient i ,u kterých byl radionuklidovou flebogra-

f i i z j i š t ě n volně průchodný hluboký ž i l n í systém až k dolní duté

ž í l e měli p l i e n i scanny bez známek poruchy perfuse.Z 29 pacientů

s poruchou ž i l n í drenrfže mělo 12 pacientů známky poruchy perfuse

p l i e n i sc int igraf icky z j i š t ě n é t z nich pouze 7 mělo v anamnese

p l i e n i embólii*

Hlavním přínosem radionuklidové f lebograf ie v porovnaní se s o -

nografi í a plethysmografií jsou informace o stavu ž i l n í h o ř e č i š -

tě v ob last i pi*nv« a břicha a d í l e možnost vyšetření p l i e n i per-

fuse, aniž se zvyšuje radiační z*těž pacienta*
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NOVÉ PŘÍSTUPY KE STAHOVENÍ NÄDOROTÍGH ANTIGENO

I.KIMLOVÍ, V.SLOUKA
Oddělení nukleární medicíny LFH UK v Praze

Stanovení nádorových antigénu je známo řadu let,
klasickými markery se staly CEA a AFP. Snahy vedly k získání
a rit i s era proti delším; molekulám izolovaným z různých druhu
zhoubných nádorů* Výsledky nabyly dostatočne specifické,
teprve objev a použiti monoklonálních protilátek v imunoana-
lýze. přinesl výrazné zlepšeni možností.

Dosud byly připraveny tři druhy monoklonálních protilátek
pro komerční použití: proti nádorovému antigénu ovaria/CA 125/,
proti nádotrovéMU antigénu pankreatu/GA 19-9/, proti nádorové-
mu antigénu many/CA 15-3/.

V naší práci jsme vyzkoušeli stanovení nádorového antigé-
nu ovaria a nádorového antigénu pankreatu komerčními súprava-
mi firmy CIS Interna tional,Frsncie.

při stanovení* nádorového antigénu overia jsme potvrdili
diagnostickou efektivitu uváděnou ve větších klinických
studiích, shoda byla nalezena v 82%.

Stanovení nádorového antigénu pankreatu se nám jevilo
ako. méně specifické., pozitivní hodnoty byly nalézány i u
jiných zhoubných nádoru gastrointestinálního traktu.

Podle našich dosavadních zkušenosti lze hodnotit sta-
noveni nádorových antigénu pomocí monoklonálních protilátek
jako další a významný příspěvek k diagnostice a zejména k
monitorování nemocných se zhoubnýai nádory*



<M
IlíUNOSCINTIGRAFIE NXD0R8 S POUŽITÍM ZNAČENÍéH PROTILÄTEK
V EXPERIMENTU.

H. Kopřivová, F. Kovák, P. Dvořák, P. Poučková, A. Glagoličová,
J. Šeblové, J. Dušková, Z. Dienstbier.

Katedra a ústav biofyziky a nukleární mediciny PVL UK v Praze

II. patqlogicko-anatomický ústav FVL UK v Praze.

Na modelu geneticky athymických myší /BALB/c nu/nu/ se sub-

kutánnš transplantovanými lidskými nádory získanými bu3 při ope-

raci nebo z tkáňových kultur byla ověřována možnost využití zna-

čených protilátek v nádorové diagnostice.

Myším s rostoucími nádory byly aplikovány I-značené proti-
látky proti feritinu, monoklonální protilátky specifické pro urči-
té lidské nádory a kontrolní nespecifické protilátky. Pro radio-
imunodetekci nádorů byly vyzkoušeny také F/ab/2 fragmenty protilá-
tek majících ve srovnání s celou molekulou odlišnou kinetiku a
distribuci v organismu. Pozitivní scintigrafie byla prováděna na
Pho Gamma V kameře v intervalech 1-6 dní po aplikaci. Z našich
výsledků plyne, že na pozitivním zobrazení nádorů se uplatňují
kromě specifity a kvality protilátky a přítomnostis.pecifické an-
tigenní determinanty i kinetiká růstu nádoru a jeho velikost,
vaskularizace a přítomnost nekróz.
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II. Sjezd československé společnosti nukleární medicíny

radiační hygieny, 28.-31.10.1986 v Bratislavě

Mezilaboratorní kontrola kvality RIA metod a áe.jí praktický význam.

Bartoš V., Závada M., Šafarčík K. - ONM KNsP Ostrava

SOUHRN^

RIA metody jsou v porovnání s většinou jiných analytických
postupů používaných v klinické chemii podstatně citlivější na kva-
litu používaných substancí a metodických postupů, což zapříčiňuje
vyšší pravděpodobnost rozdílů mezi výsledky poskytovanými různými
laboratořemi. Zajištění srovnatelnosti vydávaných výsledků a snaha
o odhalení pravděpodobných příčin možných chyb výsledků a jejich
eliminace jsou hlavními cíli mezilaboratorní kontroly kvality.

Na výsledcích mezilaboratorní kontroly některých in vitro vy-
šetření užívaných v diagnostice štítné žlázy /BIA T4 a BIA TSH/
je dokumentován její praktický význam pro zvýšení validity výsled-
ků poskytovaných laboratořemi od roku 1983, kdy byla mezilabora-
torní kontrola kvality BIA vyšetření v ČSR zahájena.
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KLINICKÍ VÝZNAM R I A STANOVENIA NÁDCHOVÝCH MAÄKEROV

PSí MONITOROVANÍ PACIENTOV S NÁDOBOVÝM OCHORENÍM

J . Kauš i tz , Š. Hupka, I . Makaiové

Subkratedra nukleárne j mecicíny ILF

Oddelenie nuk leárne j medicíny Ústavu k l i n i c k e j onkológie
B r a t i s l a v a

Autori predkladajú svoje dlhodobé k l i n i c k é skúsenost i

s rádioimunoanalytickým. určovaním nádorových markerov p r i

dia/juostike rôznych nádorových l o k a l i z á c i í . Zameriavajú sa n a

možnosti v y u ž i t i a kombinovaného určovania h l a d í n AFP a HCG

p r i d i a g n o s t i k e t e s t i k u l á r n e h o karcinóou, C£A a CA 19-9 p r i

kolorektálnon. karcinome, CEA a TPA pr i karcinome mliečnej

žľazy a CA 12-5 a CA 12-5 a CA 19-9 p r i •variá ln»a karc inéne .

P r i j e d n o t l i v ý c h nádorových l o k a l i z á c i á c h sa rozoberajú mož-

n o s t i v y u ž i t i a p r í s l u š n ý c h nádorových markerov z hľadiska

s ledovania e f e k t í v n o s t i l i ečby ako a j včasného odhaľovania

recidív.
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ÚLOHY RADIOFARMACIE V SOUČASNÉ NUKLEÁRNÍ MEDICfHĚ

P. Komárek

Katedra farmaceutické technologie ILP, Praha

V moderních vyšetřovacích metodách nukleární medicíny se

kladou vysoké požadavky na používaná radiofarmaka. Od roku

1980 se v ÍSSR počet diagnostických vyšetření in vivo zvý-

šil téměř o 50 #, stejně stoupají i náklady na používaná ra-

diofarmaka. V ČSSR se vyrábí asi 10 přípravků, více než 50

se dováží. Ty podle rozdílné radioaktivní koncentrace tvoří

téměř 160 radiofarmak. Dodává se asi 15 neradioaktivních

kitů, které se v OHM značí 9 9 mTc nebo 1 1 3 mIn. Z těchto dvou

radionuklidu se připravuje téměř 20 radiofarmak. 80 % všech

diagnostických podání představují přípravky značené """TC.

V příštím období se bude třeba zaměřit i na jiné výhodné

radionuklidy. S tím souvisí výzkum nových generátorů a cy-

klotronových radionuklidu, včetně pozitronových. Těmito ra-

dionuklidy se budou značit sloučeniny pro funkční studie

orgánů, pro zjišťování jak tkáně řídí pohyb značených slou-

čenin a pro objasňování biochemických dějů metodami nukle-

ární medicíny na molekulární a buněčné úrovni. Rozvíjet se

budou i přípravky pro imunoscintigrafii. Organizačně je pří-

prava radiofarmak v nemocnicích dobře zabezpečena, zavádějí

se mezinárodní ustanovení pro zvýšení kvality a bezpečnosti

léků. Perspektivně se musí řešit otázky řízení jakosti ra-

diofarmak jednotnou metodikou a moderním vybavením pracoviší

radiofarmacie v ONM. Budoucnost naší nukleární medicíny zá-

visí nejvíce na pokračujícím správném vývoji v oblasti ra-



Hromadná výroba radiofarmak v ČSSR a její perspektivy
Fr. Melichar
Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy

V ústavu jsou připravovány od r. 1974 radionuklidy ve
formě radiofarmaceutických preparátů určené pro diagnostické
účely, které mají odpovídající definované složení, radionukli-
dovou, radiochemickou čistoto a ustálený biologický účinek.
K přípravě jsou využívány ozařovací zdroje neutronů - reaktor
VVR-S, zdroj protonů, cyklotron U-120 M (Ústav jaderné fyziky)
a polohorké komory pro zpracování ozářených terčů do potřebné
chemické a lékové formy. Na základě klinického ověření, která
jsou prováděna ve spolupráci se zdravotnickým výzkumem, je
v součastnosti na těchto zdrojích s použitím organických ra-
diochemických postupů připravováno Tc extrakčním způsobem
1 1 3 mIn, i 2 5 l , 6 7Ga, zavedena byla výroby t.zv. malých extrak-
čních generátorů pro přípravu Tc přímo ve zdravot, zařízeních

z dodaného ozářeného molybdénu (roztok molybdenanu draselného).
131 125Oále jsou připravovány sloučeniny s i a I - bengálski

červeň, ortojodhippuran.
Ve stadiu schvalovacího řízení je zavedení výroby injek-

2Ol

ce TI ve formě chloridu thalného a zavedení souprav znače-
ných 9 9 mTc t.zv. RIA souprav v lyofilizované formě (preparát
HIOA).

Ve výzkumu je příprava dalších cyklotronových radionukli-
dů vhodných pro lékařské aplikace 1 1 1In, 1 2 3I a j im značených
sloučenin, 8 i mKr, 1 9 5 mAu včetně krátkodobých radionuklidů leh-
kých biogenních prvků (C,N,O).

Výzkum je také orientován i na přípravu československého
sorbčního generátoru 9 9 mTc a na přípravu 2 1 1At pro terapeu-
tickou aplikaci.
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Značené krevní buňky a jejich použití

I.Knedlhsnsová, A.Pikrle, D.Slípková, M. Suchý, P.Popule

V přednášce jsou shrnuty způsoby značení jednotlivých

krevních buněk pomocí v současné době nejvíce používaných

radionuklidů ^"ic a In. Popsány především metody při

přípravě radiofarraaka "Injekční suspenze červených krvinek

, diagnostické aplikace tohoto radiofermaka a hlav-

ně jeho přínos v diagnostice kardiovaskulárního systému*

Dále uveden přehled In-lipofilních chelótů vhodných

pro značení většiny buněčnýoh typů s vysokou účinností. Au-

toři popisují především přípravu radiofarmaka "Inj. suspen-

ze krevních destiček ( In)", dosažené výsledky při značí-

cím postupu a jeho diagnostické uplatnění na ONM v Plzni.

V závěru podám přehled o klinickém využití značených

krevních elementů.
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RADIAČNÍ ZÁTĚŽ PRACOVNÍKŮ A PACIENT© - SOUCASKÝ
STAV A MOŽNOSTI JEJÍHO SNIŽOVÁNÍ

V. Huěák, M. Rossler
i, Klinika nukleární medicíny FN a LF UP Olomouc,. Oddělení

nukleární medicíny OÚNZ, Uherské Hradiště

Toto sdělení je přehledem o radiační zátěži pracovníků
na odděleních nukleární medicíny v celé C3SR. Jsou uvedeny
výsledky dotazníkové akce, v níž byla pracoviště požádána
o sdělení průměrných dávek za rok podle filmových a prsto-
vých termoluminiscenčních dozimetrů u vybraných skupin
pracovníků v laboratořích při eluci generátorů a přípra-
vě radiofarmak, pracovníků provádějících vyšetření in vivo
atd. Radiační zátěž pracovníků v nukleární medicíně u nás
je porovnána s ddaji známými ze zahraničních pracoviší. Je

!• hodnoceno radiační riziko pro pracovníky. Déle je uveden
| přehledl radiační zátěže z radiofarmak na základě efektivní-
í ho dávkového ekvivalentu a odhad ročního kolektivního dáv-
l kového ekvivalentu z radioizotopových vyšetření v Č3SR.
í Jsou naznačeny možnosti snižování radiační zátěže pracovníků
í a pacientů.
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SHRNUTÍ VÝSLEDKU' PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁN9 RADIAČNÍ ZÁTĚŽE

PRACOVNÍKU NA ODDELENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY V UHERSKÉM

HRADIŠTI ZA OHDOBÍ 1981 - 1985

Oddelení nukleární medicíny, OUNZ Uherské Hradiště/

Súhrn nebol dodaný



MOŽNOSTI VYUŽITÍ TLD PRO STANOVENÍ RADIAČNÍ

V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

L.Musílek1-1, V.Hušák2\ K.Klainbauer2\ JJ

ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrské, Praha

FN a LF UP, Klinika nukleární medicíny, Olomouc

V souvislosti s rozvojem diagnostických a terapeutických

aplikflcí radioaktivních látek v nuklsární medicíně roste též

potřeba operativní osobní dozimetrie personálu, které by

doplňovala stávající kontrolu v rámci celostátní dozimetrické

služby. Ze současných dozimetrických metod se pro tento účel

ukazuje jako nejvhodnější termoluminiscenční dozimetrie (TIB).

V předloženém sdělení jsou shrnuty základní požadavky

kladené na TLD z hlediska osobní dozimetrie personálu

s přihlédnutím ke specifice prací s radiofarmaky v nukleární

medicíně. Je pojednáno o vlastnostech některých termoluminis-

cenčních materiálů, jejichž použití připadá v úvahu v uvažo-

vaném oboru.

Aplikace obecných zásad je demonstrována na výsledcích

měření radiační zátěže pracovníků v nukleární medicíně při

některých postupech, při nichž připadá v úvahu větší ozáření.



PŘÍPRAVA. RADIOFARMAK NA POLOAUTOMATICKÉM ZAŘÍZENÍ

V. Vrána, I. Kleisner, V. Daněček

Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice v Praze 10
katedra biofyziky a nukleární medicíny LFH UK Praha

Pro snížení radiační zátěže praoovniků na oddě-
leních nukleární medicíny bylo vyvinuto poloautomatické zaří-
zení pro přípravu radiofarmak. Na ověřovacím prototypu byly
sledovány jednotlivé části pracovního procesu s ohledem na
manipulační čas, radiační ochranu a radiochemickou čistotu
preparátů. V porovnání s prací zručného pracovníka trvá nabrá-
ní zvoleného objemu ze základního roztoku a jeho vyprázdnění
do připravené penicilinky o cca 30% déle. časová ztráta je
dána především mechanickými vlastnostmi použitých jehel a gu-
mových uzávěrů. Dále bylo prověřeno, že lze připravovat pomo-
cí tohoto zařízení celé spektrum běžně používaných radiofarmak
značených ^Tc s vysokou účinností značení, která se neliší
od analogické ruční přípravy. Zařízení vylučuje bezprostřední
kontakt pracovníka s preparátem a tak výrazně snižuje jeho
radiační zátěž. Zpětnovazebná kontrola jednotlivých funkci
zabraňuje případné -kontaminaci pracovního prostoru i obsluhu-
jícího personálu. Kompaktní olověné stínční o síle minimálně
6 mm zajiStuje dokonalou radiační ochranu při práci s 9 ä nTc
i nižšími aktivitami ostatních radionuklidů. Dosavadní poz-
natky dávají reálné předpoklady ppo další zdokonalení přístro-
je s širší aplikací mikroelektroniky při využití převážně tu-
zemské součástkové základny.



APARATURA PRO MONITOROVÁNÍ 1 3 3Ke V OVZDUŠÍ LABORATOŘÍ

NUKLEÁRNÍ MEDICÍHY A RADIAČNÍ ZÁTĚŽ PRACOVNÍK& Z TOHO-

TO RADIOAKTIVBÍHO PLYWU

Je Erban, K. Kleinbauer, V. Husák

Klinika nukleární medicíny FH a LF UP, Olomouc

Byla navržena a zhotovena aparatura pro kontinuální mo-

nitorování -'-'Xe v laboratořích a při vyšetřeních in vivo

na odděleních nukleární medicíny. Toto zařízení vyhodnocu-

je okamžité hodnoty objemové aktivity radioxenonu v ovzdu-

ší v M3q/m . Dalšími přednostmi aparatury Jsou malé rozměry

•A vysoká citlivost. Na základě zjištěných objemových akti-

vit radioxenonu při vyšetřeních na KKM je hodnocena radiační

zátěž kůže pracovníků způsobená zejména zářením beta a rov-

něž zátěž celého těla. Pokud je nám známo, tyto informace

nejsou zatím v podmínkách pracoviší nukleární medicíny v

Č.3SH k dispozici.



K problému radiační zátěže a radiačního rizika při aplikaci

radioaktivních látek v těhotenství.

V. Rýznar, V. Husák

Klinika nukleární medicíny FN v Olomouci

Aplikace radiofarmak těhotným ženám v III. triraestru

gravidity je možná jen v případě, že vyšetření je přísně indi-

kováno- přínos takového vyšetření musí převyšovat mnohonásobně

radiační riziko vyplývající z ozáření plodu. Některá radiofar-

maka nelze vůbec aplikovat. Sdělení poskytuje- na základě nej-

novějších literárních údajů- přehled o biologických účincích

ionizujícího záření v plodu a o jeho radiační zátěži po apli-

kaci radiofarmak při současném zvažování zátěže a přírodního

pozadí. Dále je posouzeno radiační riziko, jeho stanovení a

porovnání s jinými riziky, kterým je plod vystaven. Radiační

riziko ve III. trimeatru gravidity je přibližně o jeden řád

nižší než v době organogenéze v I. trimeetru. Jedním z možných

přístupů ke zdůvodnění aplikace radiofarmak u těhotných žen je

porovnání rizika neprovedení vyšetřovacího postupu s radiačním

rizikem. Ukazuje se, že riziko neprovedení některých vyšetření

je o tři až o čtyři řády vyšší než radiační riziko.-Jsou rovněž

zmíněny přístupy k této problematice v oblasti radiodiagnosti-

ky.
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ETC
RADIONUKLIDOVX DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ CENTRÁLNÍHO

NERVOVÉHO SYSTÉMU

J. Kuba
Oddáleni nukleárni medicíny KNsP Ostrava

Radionuklidová diagnostika CNS byla od roku 1959 zastoupena
především planární scintigrafií mozku, která představovala ve
své době revoluční atraumatickou metodu diagnostiky, především
ložiskových intrakraniálníoh procesů. Přes zavedení nových
diagnostických metod v posledních deseti letech si však scinti-

., grafie zachovává své místo v klinioké diagnostice pro svou níz-
kou cenu a poměrně vysokou informační hodnotu. Ve sdělení jsou
uvedeny některé typické scintlgrafické obrazy a diskutována ce-
na scintigrafie v současné době* Dále jsou uvedeny možnosti,
které poskytují moderní zobrazovací metody typu SPÉCT a PET.

{ Významná část sdělení je pak věnována radionuklldové angiogra-
fii mozkového řečiště a perfúzi mozku, kde radionuklidové meto-

! dy Jsou i v současné době nezastupitelné. K radionuklidové
diagnoatloe onemocnění CNS patří ovšem i radionuklidová perimy-

' elografie a cisternografie• Jsou uvedeny příklady využití těch-
to metod i jejich klinické inúikaoe v současné neurologické

. diagnostice.
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VÝUKA ÍÍUKL3ÄR1ÍÍ L3DICÍNY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH

Z.Dienatbier a kolektiv;

Katedra a ústav biofyziky a nukleární medicíny PVL UK, Praha

Dotazníkovou formou byly získány podklady o výuce

nukleární medicíny na lékařských fakultách.

Zhruba na polovině kateder je spojena nukleární medi-

cína s biofyzikou a na druhé polovině s radiologickými obo-

ry. Přes jednotný plán výuky na lékařských fakultách je roz-

sah hodin, způsob výuky a zejména organizace zkoušek rozdíl-

ná. Jsou katedry, kde nukleární medicínu nezkouší specialis-

ta a nejednotná je výuka oboru na pediatrických fakultách.

Ukazuje se, že obor nukleární medicíny je silně poddi-

menzovan výukovými silami. Na 9 lékařských fakultách jsou

celkem 3 profesoři, všichni přes 60 let, 7,8 docentů, z toho

4,3 přes 55 let a 12,55 odborných asistentů atestovaných v

oboru nebo před atestací.

Dobré prostorové podmínky pro. výuku mají pouze na 3 pra-

covištích.

Rozbor předložíme oborové komisi ministerstev školství

a upozorníme ministerstva zdravotnictví.
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NIEKTORÉ CTÁZKY VERTIKÁLNEJ VAZBY VÝUČBY BIOFYZIKY

A NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY

E. Kukurová, V. äajter

Katedra biofyziky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

v Bratislave

Súčasná etapa prestavby vysokoškolského štúdia umožňuje

v súčasnosti realizovať medziodborové väzby koordinovaním

cieľov výučby, vyučovacími metódami, formami a prostriedka-

mi na úrovni využívania:

1. učebných textov

2. prednášok medziodborového charakteru

3• seminárov

4« praktickej výučby

5. ŠVOČ, diplomových prác

Autori sa v príspevku zaoberajú niektorými otázkami

vertikálnej väzby biofyziky a nukleárnej medicíny na uvede-

ných úrovniach vychádzajúc zo súčasného stavu a perspektív

rozvoja biofyziky a všeobecnej štruktúry jej teoretickej

i praktickej výučby.

Vychádzajú z oblastí spoločného záujmu obidvoch

vedných odborov, ktorými sú:

- všeobecné poznatky o hmote, jej vlastnostiach a premene

- prístrojová technika a metódy detekcie rádioaktívneho žia-

renia

- 2nalo£ti o základných mechanizmoch biologického účinku

žiarenia a patogenéze poškodenia ionizujúcim žiarením

- princípy diagnostiky a liečby na - preparátmi

- dozimetria rádioaktívneho žiarenia

- otázky modelovania fyziologických funkcií, fyziologických

i patologických situácií vznikajúcich v organizme

- snaha naučiť študenta samostatne robiť nielen analýzu,

ale pre správnu interpretáciu získaných výsledkov experi-

mentu aj syntézu z fyzikálneho i biologického pohľadu,

čo umožňuje len dobrá orientácie v riešenej problematike

(s využitím komplexných poznatkov), čo v konečnom dôsledku

napomáha nielen diagnostike, prevencii, ale aj včasnému

liečebnému zásahu v medicínskej praxi.



CYSTÉk PRAKTICKEJ VÍUKY i.'UKLEÁRiíEJ MEDICÍNY NA LF UK V MARTINE

Hežňák I., Lepej J.f Holán Jj

ľ<linika nukleárnej medicíny LF UK Martin.

Pri obsahovej prestavbe štúdia, ktorá sa začala realizovať

na lekárskych fakultách v roku 1977, sa zmenil rozsah aj obsah

výuky nukleárnej medicíny. Autori uvádzajú, ako v súvislosti

s tým menili formy praktickej výuky, ktorá prebieha v malých

skupinách /5-6 členných/, čo umožňuje živý kontakt vyučujúceho

s poslucháčmi a ich aktívnejšie zapájanie do preberanej proble-

matiky.



ZOBRAZOVACIE METÓDY V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE - ^

RISTIKA VfBEHOVEJ PREDNÁŠKY PRE ODBOR BIOFYZIKA

NA PF UPJŠ

R. Textoris, J. Patočka

Odd. nukl. med. KÚNZ - PN Košice, Katedra jadrovej fysiky

a biofyziky PF UPJš, Košice

V medicínskej diagnostike sa v poslednej dobe významne

presadzujú metódy založené na obrazovej informácii. V praxi

38 osvedčuje už tretia generácia zariadení, ktoré využíva-

ju aožnoati výpočtovej techniky a tiež nové fyzikálno - tech-

nické princípy. / Ultrazvukové" zobrazovanie, rtg počítačo-

vá tomograŕŕa, termograŕia, NEB zobrazovanie a pod. /.

Ich spoločnou charakteristikou je, že sú v súčasnosti vo fá-

ze prudkého rozvoja* Jednou z nich je aj zobrazovanie založe-

né na princípe rádioindikátorovej techniky - gaaagrafia.

Hlavnou myšlienkou prednášky je ukázať a porovnať mož-

nosti plynúce na danej úrovni poznania z rádioindikótorovej

metídy. Súčasný stav tejto techniky ovplyvňuje niekoľko tren-

dov ako je tomografické zobrazenie založené .na dnes už detail-

ne rozpracovaných numerických metódach alebo nových fyzikál-

n« - technických princípoch. Cieľom prednášky je:

1. popísať súčasný stav techniky zobrazovania v nukleárnej

medicíne

2. zhodnotiť nové smery vo vývoji zobrazovacích metód

3. vymedziť miesto gamagrafie v systéme medicínskej

diagnostiky
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SOUČASNÝ STAV VZDĚLÁVÁNI STŘEDNÍCH ZDRAVOTNÍOKÝCH PRACOVNÍKŮ

V OBORU NUKLEÁRNI MEDICÍNA

J. Svoboda",

Ústav nukleárni medicíny LP UJBP, Brno

V přednášce bude podána informace o príprave SZP oborů

zdravotní sestra, zdravotní laborant a radiologický laborant

na středních zdravotnických školách pro práci na oddělení

nukleární medicíny. Zdůrazněn bude rozdíl v přípravě radiolo-

gických laborantů, kteří mají nukleární medicínu jako matu-

ritní předmět a přípravě zdravotních sester - zdravotních la-

borantů, kteří dostanou v rámci studia pouze základní infor-

mace o oboru.

Dále bude referováno o možnostech dalšího vzdělávání

SZP po zařazení do praxe v rámci ústavů národního zdraví a

podán celkový přehled dalšího vzdělávání SZP v rámci školi-

cích akcí pořádaných Institutem pro další vzdělávání SZP

v Brně.



AUTOMATIZACE ADMINISTRATIVNÍCH PRACÍ Pftl RADIOSATURAČNÍ
ANA IÍ ZE

A.PATRIKOVA'

Oddelení nukleární medicíny FN 10, Praha

V R I A laboratoři, kde se ročně vyšetřuje 10 až

15 tisíc vzorků sér, zabírá ruční vedení evidence vyše-

tření značnou část pracovní doby kvalifikovaných pracov-

níků. Pokusili jsme se ve spolupráci s výpoóetnín oddelenia

FN 10 vypracovat program automatického; zpracování agendy

na stolním počítači Eobotron.

Vzhledem k tomu, že počítač je zatím umístěn mimo

vlastní laboratoře, neid. úspora pracovního času tak výrazná«

I tak je však mažna kvalifikovat strojní' zpracování jako

přínos k jednotnému a přesnému vedení evidence prací*



SZP

ORGANIZÁCIA A NAPLŇ PRÁCE VEDÚCEJ SESTRY NA

LÔŽKOVOM ODDELENÍ NUKLEÁRNEJ MEDICÍBX

M. Kalleyevá

OááeleKĹs aukleáraej *edi«í«gr Ústavu k l i a i c k e j
é BratÍBl«T«

V referátu sa aut»rk» zamýšľa naA význam** úl«hy

s e s t r y pri r iaiejt í jrríee a* lflžt»T»» •**«l«it£

nukleárnej nedi«íny, ktorá r i a d i a kvntreluje t ínorú

prácu SZF PZP* Riadiaca činnosť vechnej ses t ry aa prendrta

do troch hlavných ••lastl : rtlaalí r iadenia a o r j a n i z í c i e

práce, oblasť administratlTne hospodárskej a oblasť výchovy

pracovníkov*

Náplň jednotl ivých o b l a s t i deta i lne rozoberá v súlade

s potrebami nukleárnej medicíny*
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PRVNÍ ZKUŠENOSTI S KAÍEROU MB 9200

M. Lachnitová, J. Kotulková

Odděleni nukleární medicíny krajsko nemocnice s pol. Ostrava

Scintilační kamez'a MB 9200 je velkoplošná kamera s průměrem

scintilačního krystalu 381 mm. Ve srovnání s u nás dosud užívaným

typem MB 9100 je vybavena procesorem pro korekci uniformity pole

scintilačního detektoru, dvěma amplitudovými analyzátory a možnos-

tí záznamu scintigramu na rentgenový film s programátorem typu

zobrazení, který umožňuje i zhotovení série analogových obrazů

při dynamické studii. První zkuženosti s použitím této scintilač-

ní kamery ukazují na dobrou kvalitu scintilaôního detektoru. Ve

sdělení jsou uvedeny výsledky měření vlastností detektoru a na

klinických příkladech pak praktické zkušenosti s užitím tohoto

zařízeni v rutinním klinickém provozu.



3EDN0F0T0N0VÁ EMISNÍ POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (SPÉCT)

O.Fričová

Ústav biofyziky a nukleárni medicíny FVL KU, Praha

Oednofotonová emisní počítačová tomografie (SPÉCT) je re-
lativně nová nukleárně medicínská zobrazovací metoda, vhodná
zejména pro detekci ložiskových lézi. Vyvíjela se bohem posled-
ních 20 let z Kuhlovy transexiálni emisní tomografie* Nynější
komerčně používané tomokámery představuji již 4, generaci těch-
to přístrojů* Přinos SPECTu pro nukleárni medicínu není tak
oslnivý jako přinos CT pro radiologii, i když není bez zajíma-
vosti, že první tomografické studie ee dělaly na gamagrafu*
Na našem pracoviěti byla Instalována kamera Siemens 7500 s po-
čítačem Gamma-11* Blíže je uveden popis přístroje a jeho para-
metry, dále snímání studii a jejich rekonstrukce* Oe diskutová-
na užitečnost těchto vyšetřeni*



DIAGNOSTICKÝ PŘÍNOS OEONOFOTONOVÉ EMISNÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRA-
FIE U LOŽISKOVÝCH LÉ*ZÍ

V. Klinová

Odděláni nukleárni mediciny, fakultni nemocnice I* 8 polikli-

nikou, Praha

Dednofotonová emisní počítačové tomografie (SPÉCT) je ne-
invazivni nukleárně medicínské vyšetřeni, známé přibližně 20
let* 3e vhodné zejména pro detekci ložiekových lézi nádorového
i nenádorového původu* Ve srovnáni s konvenčni scintigrafii
umožňuje trojrozměrné zobrazeni distribuce radiofarmaka v orga-
nizmu, což přináší lepší detekci lézi. Užívá se k vlyšetřeni ja-
ter, mozku, kosti, srdce, ledvin, plic a při sladováni distri-
buce Ga v organizmu* Ve srovnáni s transmisní tomografii (CT),
kde je velká radiační zátěž, vyšetřeni se daji dle potřeby čas-
tě ji opakovat* 3e popsána práce sestry na kameře Siemens ZLC
7 500, připrava pacienta pro vyšetřeni a ukázány některé výsled-
ky těchto vyšetřeni*
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VYŠElfiOVAKt MEDULáRKÍCB CARCNOMU 9 9 n | I c - D l l S A a 2 0 1 T I

A. Augustinová ~-

Odděleni aukl.mediciny, Praha-Motol

Súhra neboli dodaný
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TECHNICKÁ ASISTENCE PŘI ZÁTĚŽOVÉ VENTHIKULOGRAFII

A SCIBTIGRAFII 1CDKAKWJ

A.Černár E.Todtoiwá, lí.Zeminová

Odděleni nukl.medicíny SÚNZ, Praha

Súhrn nebol dodaný
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KAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI SE ZNAČENÍM AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTU

1;llINDIUMOXINEM K VYŠETRENÍ ZÁNETLIVYCH PROCESU

O. Ottová, PhMr. J. Veselka, MUDr. J. Kubinyi

Oddělení nukleární medicíny krajské nemocnice s pol. Ostrava

Ve sdělení je popsána příprava a značení autologních leuko-

cytu Indium-oxinem modifikovanou metodou podle Thakura M. L.

Autoři se rovněž zmiňují o některých problémech, které způsobu-

jí snížení návaznosti Indium-oxinu na leukocyty, a které-by-

ly v průběhu zavádění metodiky řešeny. Jsou uvedeny i první zku-

šenosti s klinickou aplikací popsané metody, výsledky , jsou do-

kumentovány kasuistikami vybraných pacientů s obrazovou dokumen-

tací .
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RADIOIMUNOANALfZA V RUTINNEJ KLINICKEJ PRAXI .

V,Kameschavá, te.Repiská, CBullová;

Oddelenie nukleárnej medicíny KäNZ,Banská Bystrica

Požiadavky klinických pracovníkov na RIA sa stále

zvyšujú a to jednak čo do počtu, jednak čo do spektra týckto

laboratórnych metodík. Ročne narastá na našom pracovisku

počet týchto vyšetrení v priemere asi o 25 %,

Autori v práci podávajú prehľad na oddelení nukleárnej

medicíny používaných RIA metidík a organizáciu práce pri

vysokých nárokoch na počet vyšetrení. Analyzujú význam piiefeto-

rýck RIA metSd a icJi využívanie v rutinnej klinickej praxi,

pričom sa osobitne zameriavajú na oblasť tnyreolôgie,nádorové

markery a na využívanie RIA v gynekológii a pôrodníctve,

Referujú o 15 ročných skúsenostiach s prevádzkou v RIA
laboratóriu, o formách spolupráce s klinickými pracoviskami
a ekonomike prevádzky* Poukázané je na niektoré prevádzkové
problémy, špecifiká ako aj úskalia laboratórnej práce, čo je
vlastne hlavným cieľom tohoto referátu.
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PREHĽAD HIA URČOVANIA NÄDOFÍOVFCH M\HKEROV NA ODDELENÍ

NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY ÚSTAVU KLINICKEJ ONKOLÓGIE V BRATISLAVE

E. Gornerové, B. šovčíková, M. Detáriová, C. Petrželová,

J. Kaušitz, Š. Podaná

tJstav klinickej onkolagie, bratia lava

V práci autori predkladajú prehľad vyšetrovania ná-

dorových markerov na Oddelení nukleárnej medicíny v Bratis-

lave v r. 1973 - 1986. Stručne charakterizujú jednotli-

vé nádorové raarkery a uvádzajú základné metodické skúse-

nosti získané pri ich stanovovaní.

V áaľšom autori poukazujú na klinické skúsenosti

získané pri stanovovaní hladín HCG-beta u malígnych tro-

ŕoblastických a testikulárnych nádorov, AFP u hepatómov

a testikulárnych nádorov, CEA a TPA u kolorektálneho kar-

cinomu a karcinomu mliečnej žľazy, CA 19-9 u karcinomu

pankreasu a čreva a CA 125 u ovariálneho karcinomu.
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AUTOMATIZACE ADMINISTRATIVNÍCH PRACÍ PŘI RADIOSA-

TUBAČNÍ ANALÝZE

A.Patrikova

Oddelení n%dcl.medicíny FN, Praha - Vinohrady

nebol dodaný



PRAKTICKÉ PROVEDENÍ RADIOIMUNOLOGICKÉHO SIANOVENÍ CYCLOSPORINU
POMOCÍ SOUPRAVY PIBMT SANDOZ

D. Rybková;

Oddělení nukleární medicíny KUsP, Ostrava

Na našem oddělení máme více než dvouleté zkušenosti s radioimuno-

logickým vyšetřením cyclosporinu pomocí komerční soupravy firmy

SANDOZ. Souprava umožňuje získání spolehlivých výsledků za před-

pokladu, že jsou splněny určité podmínky: Korektní odběr a pří-

prava vzorků krve k analýze, jejich přesná pipetace, důsledná

kontrola kvality, příprava vhodných kontrolních vzorků, aj. Z

praktického hlediska je důležité zajištění možnosti operativního

provedení tohoto vyšetření, dle potřeby kliniků a rovněž jeho ra-

cionální uspořádání, s ohledem na obvykle nízký počet analyzova-

ných vzorků.
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SLEDOVÁNÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLID0 V OKOLÍ NAKLÁDKY

RADIOAKTIVNÍCH SUROVIN A KAMENIVA V MILÍNĚ

S. Svoboda, L. Havejová, V. Králová

Ústav hygieny práce UP Kamenná

Práce jedná o sledování obsahu přírodních radionuklidů

U .., Ra, ^?b a Po ve vodě, půdě a vegetaci v areálu

nakládky radioaktivních surovin a kameniva v Milíně.

První odběry byly provedeny před započetím provozu na

jaře 1980 a výzkum pokračoval do roku 1985. Nejaktivnějším

indikátorem znečištění prostřeáí je voda.

Nejnižší přechodový koeficient, tj. poměr mezi koncen-

trací radionuklidu v rostlině a půdě byl pro nejtoxičtější

radionuklid - • Ra - zaznamenán před započetím provozu

vlečky a již za rok byl čtyřnásobný. S malými výkyvy pak

zůstal stejný po celé sledované období. Usuzujeme z toho,

že v systému půda - rostlina nastala pro přestup Ra rov-

nováha.

Ovlivnění způsobené provozem nakládky je patrné v bez-

prostředním okolí nakládacích ramp. Širší okolí, vymezené

ochranným hygienickým pásmem, dotčeno není.



SOUČASNÍ STAV A VÍHLEDY IMUNOLOGICKÍCH METOD
V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

V.SLOUKA, I.KIMLOVA*
Oddělení nulcLeárnl medicíny LFH UK v Praze

V diagnostice i n v i t r o /imunoanalýza, IA/ se rozšiřuje
paleta markerťt, zdokonaluje se technika stanovení, přibyla
nová generace neizotopových IA*
K nejvýznamnějším pokrokům patř í :
1. Rozvoj techniky imunoradiometrieké analýzy /IBMA/,

která je přesnější než RIA a s p e c i f i č t ě j š í . Perspektivní
je i použití 2 monokl análních prot i látek pro zaručené
stanovení' ce lé molekuly.

2. Enzymoimunoanalýza /EIA/ umožňuje vysoký stupeň automati-
zace IA, soupravy jsou s tab i lne j š í než RIA. Přestože SLISA
dosahu jje u některých analys c i t l i v o s t i BIA, zatím předsta-
vuje celosvětové jen a s i 30% imunoanalýz.

3 . Ľ""''""acenční iim^^^nalýza /LIA/ je ve stadiu začátku ko—
merční' výroty analytických souprav a luodnaaetrft. Metoda
je velmi s l ibná.

4. Použit i cheláta Eu při fluaroimunoanalýae /TR-FIA ,DELFIA/
vede ks zvýšeni c i t l i v o s t i PIA na úroveň RIA /nebo i vyšš í/ .
Začína s e významně rozšiřovat.

5. Ve stadiu vývoje je využi t í dalš ích markera; spinové i n m o -
, . analýza, použi t i stabiln^dt radikalit a j ,
I 6 . Použitíimaaoklonálníchi prot i látek se zvyšuje s p e c i f i c i t a
ľ stanoveni, zejména v sendvičovém č i tandenováa uspořádaní.
|^ Velmi nadějný* směrem využ i t i imunologických metod v d ia-
1 gnost ice i n TÍVO jje. iaunoscintiierafie; monoklonálnl proti látka
I' j e použita jako specifický/ nosič radionuklidu. Slibná výsledky
| : byly dosaženy při. v izual iaaci gastro intest iná ln ího Ca,mallg-
i ního melanomUyCa ovaria, osteosarkomft* tromba aj» Slibné: jsou
f i da lš í ceeeptorové techniky.
%f Lxe očekávat výrazné- obohacení diagnostických možností,
| zejména v diagnostice náTlara.
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Metoda absolutní kvantifikace 673a v plících a její význam

při posouzení aktivity plieni sarkoidózy.

M.Mysliveček, V.Kolek, J.Hobza, V.Hušák, J.Erban, V.Knápek,

K.Kleinbauer

Klinika nukleární medicíny FN Olomouc, odd. TRN FN Olomouc

Jedním z ukazatelů rozsahu a aktivity alveolitidy u plieni

sarkoidózy je stupen akumulace 67Ga-citrátu v plicích. Jeho

stanovení umožňuje sledování efektu protizánštlivé léčby a

skýtá prognostické informace. Prosté vizuální hodnocení ga-

liových scintigramú je zatíženo chybou, zejména při nižším

stupni akumulace galia v plicích, a při jeho užití není možné

spolehlivé srovnání opakovaných studií u jednotlivých pacientů.

V našem sdělení je popsána metoda absolutní kvantifikace

akumulace galia v plicích za použití Angerovy scintilační ka-

mery spojené s počítačem, která nepřesnosti plynoucí ze

subjektivního hodnocení do jisté míry odstraňuje. Scintigrafie

byla prováděna za 48-?2 hod. po aplikaci aktivity 110 MBq

galia i.v. Akumulace galia v plicích / v # podané aktivity /

byla stanovena pomocí transmisní metody, která kombinuje

informace o četnosti galiových scintigramú v AP a PA projekci

s údaji o zeslabení záření gama, získanými pomocí plošných

zdrojů 570o a 67Ga. Byla vyšetřena kontrolní skupina pacientů

bez plicního onemocnění a skupina nemocných plieni sarkoidc—

zou. Výsledky byly srovnávány s ostatními ukazateli aktivity

plicního onemocnění, t.j. klinickým a rtg obrazem, hladinou

angiotensin-converting enzymu v séru /SACE/ a s výsledky

bronchoalveolární laváže /BAL/ . Je diskutován klinický význam

a přínos tohoto kvantifikovaného scintigrafického vyšetření.



PRVÉ SKÚSENOSTI S GAMAGRAFICKÝM ZOBRAZENÍM PHEOCHHOMO-

CYTÓMU 1 3 1 I - METAIODOBENZYLQUANIDINOM /MIBG/

I.Makaievá, Š.Hupka, I . Balažev jech, M.Vivodová, D.Toaek,
E. Hasí k, V. Pípa, P.Bořuta

Katedra o n k o l ó g i e , r á d i o l ó g i e a nukleárnej medicíny LFUK
Oddelenie nukleárnej medicíny Ústavu k l i n i c k e j onkológ ie
I . i n t e r n á k l i n i k a Fakultnej nemocnice
Oddelenie p o č í t a č o v e j tomografie Ústavu lekárske j bioniky
Bratislava

Autori predkladajú prvé skúsenosti s využitím
•̂  I-aataiodobenzylguanidínom /fy Sorin-Biomedica a Amersham/

v gamagrafickej diagnostike pheochromocytomu. ^ I-MIBG
aplikovali vnútrožilne v množstve 0,5 aCi/ 18,5 MBq / po
predchádzajúcej blokáie Štítnej žľazy Lugolovým roztokoa.
Gaaagrafické vyšetrenie celotelove aj lokálne rob i l i gama-
kamerou a vyhodnocovali počítačom GAMMA 11. Pre lepšiu
lokalizáciu nadobliôiek doplni l i vyšetrenie gamagraŕickýa
zobrazením obličiek "TC - DMSA.

Výsledky predkladajú kazuisticky a korelujú ich so
všetkými dostupnými biochemickými a zobrazovacími metódami.



RADIONUKLIDOVX LYMFOGRAFIE 99mTc-LYMľ0SGINTBlí U NEMOCNÝCH

S LYMFEDÉMEM KONČETIN

D. Lebloch, K. Benda, Z. Horák;

Oddělení nukleární medicíny KÚNZ, Brno
Katedra radiologie a nukleární medicíny LP UJEP, Brno

Od února 1985 provedli autoři nepřímou radionuklidovou
lymfografii pomocí ""Tc-Lymfoscintu (Solco-Nuclear) u 42 ne-
mocných a poruchou mízního oběhu v horní či dolní končetině
nebo s podezřením na ni. Bylo vyšetřeno celkem 66 dolních a
18 horních končetin. Poruchy mízního oběhu jsou charakter!-
sovány přetrváváním radionuklidu v mízním řečišti končetiny
a redukcí nebo výpadkem aktivity v uzlinách. U primárního ty-
pu lymfedému přetrvává farmakon v distálním řečišti končeti-
ny, u sekundárního pak městná před regionálními uzlinami,
v nichž aktivita chybí. V pokročilejších stadiích lymfedému,
při úplné lymfostáze, setrvává farmakon v místě aplikace a
v distálních partiích končetiny a typ lymfedému nelze rozli-
šit.

Autoři diskutují techniku vyšetření. Pozornost věnují
možnosti průkazu charakteru patologických změn na mízním
systému (primární, sekundární) a rozlišení lymfedému a otoku
z jiných příčin. Předkládají příslušnou snímkovou dokumenta-
ci. Docházejí k závěru, že radionuklidová lymfografie je
technicky relativně jednoduché, pohotové a neinvazivní vy-
šetření poskytující cenné informace o funkci mízního oběhu
a morfologii mízního řečiště. Jako takové nachází významné
uplatnění v klinické diagnostice a diferenciální diagnostice
otoku končetin, kde muž« do značné míry nahradit náročnější,
invazivní postupy.



EXISTUJE VZT.\H MEZI AKUTNÍ PANCREATITIDOU A DUODENOGASZ

TRICKŽM BEFLUXEM? STUDIE POMOCÍ 99aTe-EHIDA

J. Bákala, F. Grosaaann, P. Minář, J. Stránský

L. Masár, V. Škrobal

Oddělení nukleární medicíny OIÍNZ

Chirurgické oddělení ZÚNZ Gottwaldov

Cholescintigrafie pomocí ^^Tc Ehidy se na odděle-

ní nukleární aediciny používá k rutinní diagnostice akut-

ní cholecystitidy a k diferenciálí diagnostice icteru.

Choleacintigrafie lze i využít k diagnostice duodeno gas-

trického refluxu.

Autoři sa ve své přednášce zabývají mežnestí diag-

nostiky duodeno gastrického reflux-a, jeho kvantifikací.

Dále se zabývají neobvykle vysokým výskytem duodeno

gastrického refluxu pacientu a akutní pancreatitidou.



DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIA SLINNÝCH ŽLIAZ, NORMÁLNY OBRAZ

A VYBRANÉ PATOLOGICKÉ NÁLEZY.

D. Lepej, D. Zajacová, 3. Šubjak, T. Kostičová;

Klinika nukleárnej mediciny FNsP, Martin

Stomatologická klinika FNsP, Martin

Scintigrafia slinných žliaz patrí k menej častým vyšetre-

niam v nukleárnej medicíne a jej metodika je značne nejednotná.

Navrhnutý postup vyšetrenia umožňuje hodnotiť perfúziu slin-

ných žliaz a okolitých štruktúr (prípadných tumorov, cýst...),

aktívne vychytávanie m Tc v žlazovom parenchýme, rýchlosť

a intenzitu vylučovania slín po štandardnom fyziologickom

salivačnom podnete.
QQm

V momente i.v. aplikácie 100 MBq Tc - technecistanu

sodného je zahájený 20 minutový záznam vychytávacej fázy ponto-

cou gamakamery a počítača. Súčasne sú robené sekvenčné scinti-

gramy v 5. minutových intervaloch, v druhej časti vyšetrenia

od 20. do 40. minúty sa robia statické scintigramy (200 000 imp.)

v 3 projekciách (ANT, LL, RL). V tretej časti je hodnotené vylu-

čovanie slín po podaní šťavy z 1/2 citrónu v 5. minute 20 min.

záznamu, robeného spolu so sekv. scintigramami za rovnakých

podmienok ako v prvej časti vyšetrenia.

Hodnotené sú kvalitatívne aj kvantitatívne vlastnosti funkcie

slinných žliaz a ich morfologické zmeny. Demonštruje sa normál-

ny obraz a vybrané patologické nálezy u rôznych typov ochorení

slinných žliaz. V diskusii je poukázané na citlivosť a špecifici-

tu tohoto vyšetrenia a jeho význam v stomatologickej diagnostike.



MODEL VNITŘNÍHO METABOLISMU U ČLOVĚKA PRO KLINICKOU

DIAGNOSTIKU ANÉMIÍ

D. Holá, O. Vácha, V. Znojil

Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno

Ve světovém měřítku nejvyspělejší nukleárně-medicinské me-

tody k diagnostice poruch tvorby červených krvinek se opírají !

o matematické modelováni ferrokinetiky. Dosavadní tzv. ferro- í

kinetická měření, tak jak jsou na našich odděleních nukleární j
í

medicíny prováděna pravděpodobně výlučně, vedou jen k výpočtu j
>

několika více méně isolovaných, systémově nesouvisejících pa- |

rametrů (obrat plasmatického železa, vestavování železa do í

erytrocytu, křivky aktivity nad orgány atd.), jejichž spole- |

hlivost je někdy problematická. Kompartmentový matematický

model naproti tomu umožňuje kvantifikovat vybrané hlavni toky

železa ve vzájemné souvislosti; interpretace těchto toků je

mnohem bezprostřednější a poskytuje úplnější obraz o stavu

ferrokinetiky a erytropoesy u pacienta. (Výpočet tradiačnich

ukazatelů je kromě toho i z modelu možný a systém prováděni

měření se příliš neliší od dosud používaného.) Při výstavbě

modelu jsme se opírali jak o vlastni zkušenosti s modelováním ,

i

ferrokinetiky na zvířeti, tak o nejlepší již publikované mo-

dely. Model se skládá ze sedmi kompartmentů, popsaných sou-

stavou diferenciálních rovnic s neznámými koeficienty, které

jsou hledány optimalisačními metodami. Současně byl vypracován

popis database klinických dat získaných na pacientech a jsou

rozvíjeny prostředky k její obsluze. Model je připraven k

testování a praktickému diagnostickému využiti souběžně s plá-

novaným získáváním konkrétních údajů od pacientů.



V.Grossmann: K mechanismu elektrolytické přípravy

komplexů 9 9 m T c .

Tvorba komplexů Tc s nosiči nejrůznějšího typu je

spojena s redukcí pertechnetátu cínem. Byly zkoušeny i jiné

způsoby redukce, ale žádný neměl větších výhod. Hlavně tu

šlo o to.prodloužit expirační dobu komerčně vyráběných lyofi-

lisovaných nosičů s cínem.

Použít elektrolytické redukce se pokoušeli mnozí autoři

v cizině i u nás, ale bez úspěchu. Používali platinových

elektrod a předpokládali, že půjde o elektrolysu vody a vy-

užití vodíku in státu nascendi. My jsme jako anodu použili

cínovou elektrodu s původním předpokladem, že se cín v ní-

zké valenci uvolní a bude se redukovat.

Proměřovali jsme množství uvolněného cínu, ale to neod-

povídalo Faradayovu zákonu. Zkoušením některých elektroly-

tů jsme dospěli k závěru, že elektrolysa, která probíhá za

přítomnosti NaCl., vede k hromaděni Cl na cínové anodě a

rozpouštění cínu uvolněný/m chlorem na chlorid cínatý, kte-

rý pak tvoři sám komplexy a po redukci pertechnetátu je se-

kvestrován pravděpodobně ve formě cinatanu sodného a v kom-

plexu nahrazen techneciem. Z toho vyplývá, že množství

uvolněného činu by odpovídalo Faradayovu zákonu jen tehdy,

když by byl veškerý volný chlor použit k uvolněni cínu. 3e

pravděpodobné, že ion chloru po odevzdání elektronu, se mů-

že vázat nejen na nosič v komplexu, ale i jinak a také na

nečistoty anebo ve formě C l 2 uniknout nad hladinu.Pravděpo-

dobně p--oto je množství činu menši než odpovídá Faradayovu

zákonu a proto ne všechny nosiče lze takto značit.



ÔG

PRÍPRAVA 4 - J O D A N T I P Y R I N U L 3 l I

E.Pereszlányi«vá, P, Hradilek

Ústav jaderného výzkumu, Řež

4-jodantipyrin značený rádionuklidmi jódu

sa používa na zobrazenie a zisťovanie perfuzie aoz-

ga. Znovuzavádzanie tohto preparátu d* klinickej

praxe je umožnené použitia jódu I, čím sa zni-

žuje radiačná záťaž pacienta. Niektoré svetové
121

firny zaradili preto 4-jodantipyrin I 4o svoj-

ho výrobného programu

Na našoa pracovisku pripravujeme tento

preparát izotopovou výmennou reakciou medzi ne-

rádioaktívnya 4-jodantipyrínoa a rádioaktívnym
123

Na I. Nerádioaktívny 4-jodantipyrin bol pri-

pravený jodáciou antipyrinu jódanem v s i lne
12"í

alkalickom prostredí* Rádioaktívny I je pri-

pravovaný na cyklotróne U-120 v Řeži.

Vlastná výmenná reakcia prebieha kvantita-

tívne pri pH okolo 3, pri teplote 100* C. Produkt

je upravený do liekovej formy a steri l izovaný

autoklávovanínu

V súčasnej dobe prebieha predklinické skúša-

nie preparátu.



M
S O IF H R K

Možnosti a perspektivy imunologických stanovení.

Saíarčík C. - Závada M. - Bartoš V.

Objev radioimuneanalýzy umožnil široké klinické využití
•taooTanl biologicky důležitých látok. Počat stanovaní i pofiat
stanovovaných látek do dnešních dnů stále stoupá. V současné dobi
využívají imunologická stanoveni nejen radioindikátorů /značených
analyzovaných látek a protilátek/, ale i jiných neivotopovi zna-
čených sleačanin. Jednotlivé imunologické ave tody lze sařadit
poule svého principu nesi netody:
a/ s limitujícín množstvím reefealui - jinak taky svané kompetitivní

metody a
b/ netody s nadbytkem reagentu - nebo též nazývané netody se m á -

čenou protilátkou.
Oba typy metod se vyznačují odlišnými vlastnostmi s ohleden

na dosahovanou citlivost, specifitu, pracnost provedení, délku
inkuttaeí, nuttaost zařazení separaee volné a vázané frakce i vhod-
nost použití monoklonálnlch protilátek.

Diskuse problematiky jednotlivých typů imunologických stanovení
umožňuje odhadnout možnosti i perspektívni vývoj a uplatnění tichto
netod v praktických aplikacích i v příštích létech'.

15 minut

11. sjezd Československé společnosti nukleární medicíny a
radiační hygieny, 28. - 31. 10. 1986



R|A DIAGNOSTIKA INFEKCE DELTA AGENS

Z. Horák, P. Ježek, I. Koláčný, J. Horečka, P. Chalupa;

Oddělení nukleární medicíny KÚNZ, Brno

Klinika infekčních chorob L? UJBP, Brno

Byla vybrána skupina nemocných s chronickou HBsAg pozi-

tivní hepatitídou, u nichž docházelo buě k akutní exacerba-

ci nebo k progresivnímu zhoršování zánětlivého procesu.

U těchto nemocných byla vyšetřena anti-delta protilátka po-

mocí soupravy firmy Sorin Biomedica. Ve sdělení jsou vyhod-

noceny získané zkušenosti a diskutována účast delta infekce

na patogeneze chronické HBaAg pozitivní hepatitídy v našich

podmínkách.



S"
SLEDOVÁNÍ HLADINY PLASMATICKÉHO TESTOSTEHONU U NEMOCNÝCH

V NÍ3CTESÝCH ZÄTÉ2OVÝCH SITUACÍCH

E.Hof faannová, M. Kuprová, T.Mařatka, F.Hoffman

U skupiny pacientu p» akutním transnurálníB

infarktu nyokardu a skupiny pacientu přeé a p* vperaci

kýly sledovány hladiny plasnatickéh* testoatersnu, u části

vyšetřeních též prolaktinu a Lfi. Byl zjištěn pokles hladin

těchto hornorm v prvních fázích AIM a v ebdofeí peoperač-

ní ho 8třesu.



VYŠETŘENÍ SÉROVÉHO FERITIKU U DÁRCŮ FA SEPARÁTORU
KREVNÍCH ELEMENTŮ

V. Šebestík,J.Sejkorová,J.Fiala,J.Jelínek
Ústav hematologie a krevní transfuse,Praha

Sledovali jsme koncentraci sérového feritinu u dárců,
kteří byli určeni k aferése na separátom krevních ele-
mentů 1MB 2997.Celkem bylo vyšetřeno 41 dárců,z toho 28
mužů a 13 žen.Všichni dárci měli normální hodnoty krevní-
ho obrazu včetně hemoglobinu.Průměrná hodnota sérového
feritinu u mužů byla 90,93 ng/ml,u žen činila 48,38 ng/ml.
U mužů,přesto že se předtím často jednalo o opakované
dárce krve,byla pouze v jednom případě zjištěna snížená
hodnota sérového feritinu,svědčící o poklesu zásobního
železa v organismu.Odlišná byla situace u žen,kde sníže-
né hodnoty sérového feritinu byly zjištěny ve 4 případech.
Jednalo se o dárkyně,které před aferésou opakovaně daro-
valy krev a nebo byly po předchozích těhotenstvích.Výsled-
ky v těchto případech svědčí o prelatentní či latentní
sideropenii.

U 18 aferesovenýeh dárců jsme zároveň sledovali,zda
aferésa neovlivní koncentraci feritinu v séru.Vyšetření
feritinu bylo provedeno před separací,bezprostředně po ní
a týden po separaci.Účinkem separace nedošlo k signifi-
kantním změnám koncentrace sérového feritinu ve sledova-
ných intervalech.

Autoři doporučují stanovení sérového feritinu u opa-
kovaných dárců krve a u žen po předchozích těhotenstvích.



CENY TYROXISľU A TSH V KRVI KOJENCÔ VB VĚKU DO 2
PO NAROZENÍ

I. Koláčný, V. Kubešová, I. Špetková, Z. HorákJ

Oddělení nukleární medicíny KOTZ, Brno

V období následujícím po zavedení screeningu kongenitál-

ní hypotyreozy v Jihomoravském kraji jsme provedli sérové vy-

šetření všech novorozenců z území našeho kraje, označených

screeningem jako euspektně hypotyreozní.

Na základě našeho laboratorního sérového vyšetření ty-

roxinu a TSH a klinického vyšetření stavu dítěte pediatrem

byli ze souboru vyloučeni jedinci s projevy kongenitální hy-

potyreozy.

Stanovené hladiny tyroxinu a TSH zbývající části soubo-

ru, rozdělené déle podle intervalu od narození po odběr krve

k sérovému vyšetření, byly zpracovány statistickými metodami.

Časový průběh změn koncentrací obou sledovaných hormonu

v jednotlivých časových intervalech je předmětem presentova-

ného sdělení.



n
NAŠE ZKUŠENOSTI S HODNOCENÍM SCREENINGU KONGENITÁLSÍCH

HYPOTYREOZ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

J. Zelinka, J. Prášek, Z. HorákJ
Oddělení nukleární medicíny KÚNZ, Brno
Ústav nukleární medicíny LP UJEP, Brno

V roce 1985 byl započat screening kongenitální hypoty-
reozy v Jihomoravském kraji a screeningem prošlo 18.409 no-
vorozenců. Odběr krve byl proveden nasátím z patičky na od-
běrovou kartičku a hladina tyroxinu v suché krevní skvrně by-
la stanovena pomocí polosoupravy RIA-test-T4 neo (J ).

Hodnocení bylo prováděno přímo z hodnot naměřených im-
pulsů. Denní soubor stanovení asi 600-900 byl zpracován sta-
tisticky na mikropočítači Olivetti M-20 a byly sledovány
hodnoty vyšší než 1) průměr + 1,5 směr. odchylky a

2) průměr +2,0 směr. odchylky.

Vzorky s vyšším počtem impulsů než 1) byly stejným la-
boratorním postupem opakovány (aby se vyloučila laboratorní
chyba). V případě potvrzení původního závěru byl u těchto no-
vorozenců zajištěn odběr žilní krve a její vyšetření na séro-
vou hladinu T4 a TSH.

Na podkladě sérových vyšetření byli nalezení 3 novoro-
zenci, u kterých endokrinologická ambulance doporučila zahá-
jení substituční léčby. U jednoho dítěte byla nižší sérová
hladina T4, u dalších dvou jen mírně snížená hladlca T4, ale
vysoká hladina TSH (35mU/l a 25 mU/1). U těchto dvou dětí le-
žely screeningové výsledky v intervalu průměr + 1,5 směrodat-
né odchylky, ale byly nižší než průměr +2,0 směrodatné od-
chylky. Proto musíme zastávat stanovisko sérového vyšetření
dětí na screeningové hladině průměr +1,5 směrodatné odchyl-
ky i za cenu, že obesíláme k dalšímu sérovému vyšetření T4
a TSH 3 % dětí, které prošly screeningem.



93
TYREOIDSÁLNE HORMÓNY A TSH PRI AKÚTNOM INFARKTE MYOKARDU.

J. Pecháň, I. Vereš, J. Murín, M. Srbecký

Rádioizotopové pracovisko £ Koronárna jednotka I. internej
kliniky FN, Bratislava

Prezentujú sa predbežné výsledky vyšetrenia celkového ty-

roxinu /T4/, celkového trijodtyroninu /T3/, STR a TSH u 21 pa-

cientov s akútnym infarktom myokardu. U 15 pacientov, ktorí pre-

žili viac ako 21 dní, sa vyšetrenia robili na 1., 3. a 7. deň

hospitalizácie. 6 pacientov zomrelo do 96 hod. /5 do 48 hod./

a vyšetrenia sa u nich robili na 1. deň /resp. aj. 3. deň/ hospi-

talizácie.

1. Hodnoty T4, T3 a ETS na 3. den hospitalizácie mierne kle~

sajú v porovnaní s 1. dňom /T4 štatisticky významne/ a na 7. deň

sa prakticky vracajú k norme. Hodnoty TSH sa v priebehu.vyšetrenia

prakticky nemenili.

2. Pri porovnaní hodnôt 1. dňa u pacientov s akútnym infark-

tom myokardu, ktorí zomreli s hodnotami pacientov, ktorí prežíva-

li sa zistilo, že hodnoty T4 a ETR sú u pacientov, ktorí zomreli,

štatisticky významne vyššie.

Uvedené výsledky, ak ss potvrdia na väčšom súbore pacientov,

môžu mať význam pre liečbu akútneho infarktu myokardu.

3. Nezistila sa funkčná porucha štítnej žľazy vo vyšetrova-

nom súbore. Abnormálne hodnoty sa našli najviac u jednom zo šty-

roch vyšetrovaných parametrov u toho istého pacienta. Celkove sa

abnormálne výsledky zistili pri T4 u 14,2% pacientov, pri T3 u

9,5% pacientov, pri TSH pri 14,2% pacientov s pri ETR u 0% pa-

cientoV. ETR považujeme za najspoľahlivejší ukazc;ateľ funkcie

štítnej žľazy vo vyšetrovanom súbore.



POZNÁMKY
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SKALKA,M. /3imo/

Molekulárni a buněční změny po ozáření, -úvodná prednáška

Chýba



DEGRADACE DNÍ MľKOPLASMAT PO ÚČINKU G A M ZÍfiENÍ A PEROXIDU

VODÍKU.

7. Dráäil, S. Kozubet

Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno

U" mykoplaemat A. laidlawii nastává po ozářeni gama zářením

rozsáhlá' enzymatická degradace DNA, která je exponenciální funk-

cí ďáv.ky. Tato závislost mé přibližně stejné parametry, jaké by-

ly zjiátěny pro křivky přežití.

Peroxid vodíku TF koncentraci 10 ~ U «niiuj« z* 30 minut při

0°C přežití mykoplasmat přibližně na 1%. Za tSchto podmínek

vsak ve sledované suapenzi nebyla zjiftína pozorovatelná enzy-

martická degradace. Jestliže byly buňky po účinku H,02 dodBatič-

n* ozářeny gama zářením, degradace D M nastává v plném rozsa-

hu, eo2 ukazuje, že dčinkem H 20 2 nedoälo k inaktivaci přialu&-

ného enzymatického systému.

Získané výsledky svědčí o tom, že existují rozdíly v účin-

ku OH* radikálu z H^O^ na. DŇA a radikálů produkovaných, ionizu-

jícím zářením. Rozdílný vliv spoSívá pravdepodobné v jiném

prostorovém rozložení OH' radikálů vznikajících úSinkem záření

nebo rozkladem peroxidu. V případe; absorpce ionizujícího záření

pravděpodobní dochází k vícenásobnému lokálnímu účinku radikálů

na DNA, zatímco při tičinku H 29 2 J
d e v převážné vžtSinř o jedno-

duchá místní ppäkození. Enzymatická degradace DNA me zěá být

indukována některým z vícenásobných místních poSkození, snad

dvojitým zlomem v molekule. Podrobněji je problém mnohočetných

lokálních poškození DITA po ozáření diakutován v referátu.



MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ ENZYMATICKÉ DEGRADACE CHROMATINU THYMOCYTB

ZINKOVÝMI IONTY

O. MatyáSová, A. Kolíbálová, M. Skalka

Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno

Lymfoidni buňky představuji zvláštni skupinu buněk, ve kte-

rých dochází v krátké době po působeni různých faktorů (ozáře-

ní, alkyláčnich látek, některých antibiotik, glukokortikoido

i po imunologickém ataku) k smrti, doprovázené enzymatickou

degradaci chromatinu na nukleozómy. Za rozpad je odpovědna pa-

trně uvolněná či aktivovaná Ca,Mg-dependentni nukleáza, pří-

tomná v cnromatinu buněk nejrůznějších tkání. V nedávné době

bylo popsáno, že přítomnost zinkových iontů inhibuje účinek

této nukleázy a bráni degradaci chromatinu lymfoidnich buněk

po účinku kortikoidů i při lýze způsobené'" cy to toxickými T-lym-

focyty.

V našich pokusech jsme potvrdili, že již nepatrná koncent-

race zinku v inkubačnim mediu působí sníženi enzymatické deg-

radace v izolovaných jádrech thymocytů. Při nižších koncentra-

cích ( 5 - 5 0 ,umol/l ZnS04) se snižuje schopnost endonukleázy

štěpit ONA uvnitř nukleozómO, při vyšších koncentracích dochá-

zí k úplné inhibici působeni nukleázy. Aktivita enzymu se ob-

novuje po vymyti zinkových iontů. Podobně v izolovaných thymo-

cytech, které při inkubaci in vitro podléhají přirozenému hy-

nuti, bráni přítomnost zinkových iontů průvodní degradaci chro-

matinové ONA. Zinkové ionty však působí komplexně, ovlivňuji

také propustnost buněčné membrány. V současné dobi sa snažíme

zjistit, zda podáni zinkových sloučenin může in vivo ochránit

lymfoidni buňky přsd smrti a před degradací chromatlnu, způso-

benými ozářením.



TESTOVANÍ SYNERGIE GAMA ZÁŘENÍ A NOVÝCH Pt SLOUČENIN

I. ÚČINEK NA REPLIKAČNÍ SYNTÉZU DNA

E, Rotreklové, L. Beneš, I.A. Zacharova;

Biofyzikálni ústav ČSAV Brno, Ostav obecné a anorganické

chemie AV SSSR Moskva

Nález inhibičniho účinku sloučenin platiny na proliferaci

buněk (např. Rosenberg et al 1969) se stal impulsem pro studium

možnosti jejich využití při chemoterapii nádorů (napr. cis-Pt).

Na druhé straně však byla u pracovníků se solemi platiny zjiště-

na charakteristická alergická onemocnění (přehledně Rapoport

1976). Vývoj nových sloučenin si proto klade za cil: snížit cel-

kovou toxicitu sloučenin, zachovat kancerostatický účinek a

zvýšit toleranci organismu k opakované aplikaci.

V Ústavu obecné a anorganické chemie AV SSSR v Moskvě je

věnována pozornost sloučeninám Pt s Ugandami, které obsahují

N, S, O a B. Na základě spolupráce s tímto ústavem jsme pro-

vedli základní testování biologické aktivity dvou nových

sloučenin:

(1) (NH3)4Pt S(CH2COOH) (CH2COO') 2; m.h. 561,41

(2) Pt S(CH2C00")(CH2C00H) 2; m.h, 493,38

Biologickou aktivitu těchto sloučenin jsme posuzovali podle

jejich účinku na utilizaci 3H-dTh při replikační syntéze DNA

u neozářených a ozářených buněk myšího 1ymfosarkomu (LS/B1)

in vitro. Byly hodnoceny koncentrace od 0,8 AIM do 10 mM.

V rozmezí testovaných koncentraci byl vliv sloučeniny

(1) na replikačni syntézu DNA u neozářených buněk statisticky

nevýznamný. Naproti tomu u buněk exponovaných 50 Gy gama Co

byla pozorována mírná stimulace sledovaného procesu. Testováni

sloučeniny (2) nebylo doposud ukončeno.



TESTOVÁNÍ SYNERGIE GAMA ZÁŘENÍ A NOVÝCH Pt SLOUČENIN

II. ÚČINEK NA NEPROGRAMOVANOU SYNTÉZU DNA

L. Beneš, E. Rotreklová, I.A. Zacharova;

Biofyzikálni ústav ČSAV Brno, Ústav obecné a anorganické

chemie AV SSSR Moskva

Práce věnované studiu biologické aktivity sloučenin

platiny se převážně zabývají přímou interakcí dané sloučeniny

s biopolymery, zejména DNA: studují změny struktury a funkční-

ho stavu DNA. Rovněž užitý testovací systém je založen na stej-

ném principu. Vzhledem k tomu, že se jedná o buněčný systém

lze však usuzovat i na další souvislosti.

Tatyanenko et al (1981) prokázali u sloučenin HUPtCl,

ovlivněni (Ca + - Mg + ) dependentní ATP-azy. Tento systém

významně ovlivňuje kinetiku neprogramované syntézy DNA.

Systém popsaný v předchozím sděleni (Rotreklová et al ) jsme

modifikovali zavedením pokusných skupin, u nichž v mediu byla

7,5 mM hydroxymočovina a sledovali vliv sloučenin (1) a (2)

na kinetiku neprogramované syntézy DNA.

Pod pojmem neprogramovaná syntéza DNA zde rozumíme

proces inkorporace H-dTh do DNA, který je v buňce indukován

50 Gy gama Co a je na rozdil od replikační syntézy DNA

rezistentní k hydroxymočovinô. U sloučeniny (1) bylo zjiště-

no, že stimuluje spontánní řeparační procesy v buňce a tím

snižuje radiační inhibici replikačni syntézy DNA. Testováni

sloučeniny (2) nebylo k datu přípravy souhrnu uzavřeno.



AKUTNÍ MORFOLOGICKÉ ZMĚNY VYVOLANÉ V KRVETVORNÝCH
ORGANECH MYŠÍ OZÁŘENÍM DÁVKOU 2 Gy IONTU 1 2 C S
ENERGIÍ 3OO MeV/NUKI/EON. 1. Nálesy v kostní dřeni

M. Hofer, L. Tkadleček, Š . Viklicka, Z. Karpfel,
B. S . Fedorenko x , A . N. KabačenkoX, R. A . KabicynaX;

Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno;
XÚsíav lékařsko-biologických problémů MZ SSSR, Dubna, SSSR

Samičky myší kmene (CBAxC57BL6)P, o průměrné hmotnosti
21,5 g, 3,5 měsíců staré, byly ozářeny dávkou 2 Gy iontů uhlíku

C s energií 3OO MeV/nukleon; dávkový príkon byl 1O~ Gy x s"
—2 — 1v pulsech, LTE = 126 kV x cm x g . Kontrolami byla neozářená

zvířata a myši, ozářené gama paprsky Co, dávkou 2 Gy. Orgány
byly odebrány v intervalech 9, 18, 36, 84 a 144 hodin po ozáření.
Kostní dřeň femuru, mízní uzliny a slezina byly odebrány a fixovány
směsí formaldehydu, glutaraldehydu a kyseliny pikrové, postfixovány
OsO a zality do Durcupanu ACM. Polotenké řezy byly hodnoceny ve
světelném, ultratenké v elektronovém mikroskopu. Z kostní dřeně tibie
byly zhotoveny nátěry a vyhodnoceny myelogramy.

Nálezy v mízních uzlinách jsou popsány ve sdělení Viklické a spol.,
změny ve slezinách jsou obsahem referátu Tkadlečka a spol. na tomto
sjezdu.

Poškození kostní dřeně bylo za 9 a 18 hodin výraznější po ozáře-
ní ionty uhlíku než po ozáření gama paprsky. Za 9 hodin s e jednalo
zejména o rozpad erytroblastů, které byly brzy pohlceny makrofágy. V
bílé řadě jsme pozorovali atypické až bizarní tvary jader, oddělení
části jádra i dvoujaderné buňky. Za 18 hodin vzrostla frekvence po-
psaných atypií v bílé řadě. V červené řadě byl úbytek mladších forem.
Za 36 hodin dosáhly změny vrcholu a buněčnost poklesla na minimum;
nebylo již žádných rozdílů mezi poškozením, způsobeným ozářením ion-
ty C a gama paprsky Co. Za 84 hodiny s e objevily známky rege-
nerace a za 144 hodin po ozáření s e vracel poměr jednotlivých elemen-
tů granulocytopoesy k normálu. Prudce s e zvýšilo množství mladých
elementů erytropoesy. V relativním zastoupení jednotlivých krevních řad
nebylo rozdílů po ozáření ionty uhlíku nebo gama paprsky Co.



JD

AKUTNÍ MORFOLOGICKÉ ZMĚNY VYVOLANÉ V KRVETVORřtfÝCH
ORGÁNECH MYŠÍ OZÁŘENÍM DÁVKOU 2, Gy IONTU 1 2 C S
ENERGIÍ 3OO MeV/NUKLEON. 2. Nálezy v mízních uzlinách

š . Viklická, L. Tkadleček, M. Hoíer, Z. Karpíel,
B. S. Fedorenko* , A. N. Kabačenkox , R. A. Kabicynax ;

Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno;
xÚstav lékařsko-biologických problémů MZ SSSR, Dubna, SSSR

Metodická část je obsažena v úvodu souhrnu sdělení Hofera a
spol. na tomto sjezdu, kde jsou také popsány změny v kostní dře-
ni. Nálezy ve slezinách jsou obsahem referátu Tkadlečka a spol.

Za 9 hodin po ozáření ionty uhlíku byly patrné známky poško-
zení radiosensitivních lymfocytů ve všech nodulech, sinusech a cé-
vách. Tyto lymfocyty byly pohlcovány mekroíágy a postupně odbou-
rávány. Největší hustota makrofágů s fagocytovanými lymfocyty byla
na obvodu nodulů pod subkapsulámím sinusem. Jeden makrofág tu
připadal průměrně na 3,2xlO* mm tkáně. V hloubce nodulu byla
koncentrace makrofágů o něco menší: jeden na 1,1 x 1O mm . Po
oz&řeni gama paprsky byl obraz podobný, ale hustota makrofágů by-
la menší; v uvedených místech se nacházel jeden makrofág průměr-
ně na 4,3 x 1O mm a 5,6 x 1O~ mm objemu tkáně. Za 18 hodin
po ozáření pokročila digesce lymfocytů, přiliv poškozených přes
vasa afferentia a postkapilární venuly ustal. Jejich vyplavování přes
vasa efferentia se zmenšilo a jeden makrofág se nacházel v uvede-
ných lokalisacích po ozáření ionty uhlíku průměrně na 1,7 x 1O

3 1 3
mm a 1,2 x 1O mm • Po ozáření gama paprsky byly zjištěny hod-

— 4 —4 3
noty l , 8 x ]O a 3,1 x 1O mm . Za 36, 84 a 144 hodin po ozá-
ření již nebyly nalezeny poškozené a fagocytované lymfocyty jinde
než u kontrolních, neozářených zvířat; skladba mízních uzlin se po-
stupně upravovala. Příčinou popsaných rozdílných hustot makrofágů,
fagocytujícfch poškozené lymfocyty po ozáření, je koncentrace lym-
focytů v nodulech, jejich migrace lymfatickými a krevními cestami a
pohyb uvnitř mízní uzliny. Součinností uvedených faktorů vzniká
charakteristický obraz patomorfologie mízních uzlin po ozáření dáv-
kou 2 Gy iontů C a gama paprsků Co.

RBÚ iontů 1 2 C s energií 3OO MeV/nukleon byla větší než RBÚ
gama paprsků Co.



AKUTNÍ MORFOLOGICKÉ ZMĚNY VYVOLANÉ V KRVETVORNÝCH
ORGÁNECH MYŠÍ OZÁŘENÍM DÁVKOU 2 Gy IONTU 1 2 C S
ENERGIÍ 3OO MeV/NUKLEON. 3 . Nálezy v e slezinách

L. Tkadlecek, M. Hofer, š . Viklická, Z. Karpfel,
X B . S . Fedorenko*. A . N . Kabačenko x , R. A . Kabicyna*;

Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno;
^ s t a v lékařsko-biologických problémů MZ SSSR, Dubna, SSSR

Metodická část je obsažena v úvodu souhrnu sdělení Hoíera a
spol. na tomto sjezdu, kde jsou také popsány změny v kostní dře-
ni. Nálezy v mízních uzlinách jsou obsahem referátu Viklické a
spol.

Obraz důsledků poškození radiosensitivních buněk ve slezině
byl po celou dobu pozorování v bílé a červené pulpě rozdílný. V
nodulech a v periarterialních pochvách s e nacházely za 9 hodin
po ozáření dávkou 2 Gy iontů C četné makro tágy, které pohlti-
ly poškozené lymfocyty. Jejich hustota na řezech značně kolísala:
největší byla na obvodu nodulů, kde připadal jeden makrofág na
asi 5,5 x 1O~ mm objemu tkáně. V hloubce nodulu připadal na asi
1,4 x 1O mm tkáně. V periarterialních pochvách s e místy nahro-
madily tak, že jeden makroíág se vyskytoval v asi 4 x 1O mm
objemu periarteriální pochvy. Za 9 hodin po ozáření dávkou 2 Gy
gama paprsků Co byl obraz podobný, ale hustota makrofagů o
malo menší. Za 18 hodin po ozáření ionty uhlíku i gama paprsky
s e rozdíly hustoty makroíágů vyrovnaly v celém objemu nodulů a
jejich počet nepatrně poklesl: na příklad po ozáření ionty uhlíku byl
jeden makrofág průměrně v 1,1 x 1O mm tkáně. Po ozáření gama
paprsky byl v této době jeden makrofág průměrně v asi 2,4 x 1O
mm nodulu. Uvnitř makroíágů byly lymfocyty za 18 hodin značně
natravené a málo zřetelné. V pozdějších intervalech (36- 144 hodin
po ozářeni) s e obraz bílé pulpy postupně vracel k normě. Patomor-
fologický nález nodulů ve slezine s e tedy v mnohém lišil od nále-
zů v mízní uzlině. To je možné vysvětlit rozdílným způsobem pří-
sunu a cirkulace lymfocytů v obou orgánech. V červené pulpě s e
makrofágy i v prvních dvou intervalech po ozáření téměř nevysky-
tovaly. Za 144 hodin po ozáření s e však pod pouzdrem nacháze-
ly četné mikrokolonie erytropoesy. Měly v průměru asi 7 x 1O mm,
tvarem s e přizpůsobovaly okolí a zaujímaly asi 3O-6O% objemu čer-
vené pulpy v místech nahromadění.



Áol
PERSPEKTÍVY MODIFIKÁCIE RADIAČNÉHO ÚČINKU A TERAPEUTICKÉHO
INDEXU

E. Siracká
Óstav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

Početné informácie získané rádlobiologlckým výskumom
výrazne ovlivnili rádioterapeutickú prax posledných rokov,
v stručnom prehľadá uvádzajú aa doterajšie snahy modifiká-
cie rádiossnzltlvity nádorov, ktoré dávajú nádej n» zvýianie
rádlokurability a kriticky sa hodnotia ich výsledky a per-
spektívy. Zdôrazňuje sa nutnosť rozilrsnla informácii o fak-
toroch* ktoré ovlivňujú výsledky liečby a ktorých znalosť
by bola nápomocná pri tvorbe prognostických skupin a pri
selekcii pacientov pre aplikáciu vhodných a účinných rádio-
•odlfikátorov z oblasti frakclonácie dávky, rádloaenzlbilizá-
torov, rádioprotektorov a hyperterale. Klonogenits, ploidi-
ta a klnetika nádorových buniek, aorfologlcká charakteristika
a oxygenáda nádorového tkaniva patria k ddležltýa lndiká-
toroa, ktoré treba intenzivnejiie študovať na vhodných M o -
deloch a ktorých význaa treba overovať v perspektivných a
proapektlvnych klinických itúdlach.



Aol
OVLIVNĚNÍ RADIGSENSITIVITY NÁDORU A ZDRAVÉ TKÄŕlf VOLBOU
FRAKCIONAČNÍHO SCHÉMATU

K.Prokeš,L.Judas;

Onkologická laboratoř FVL-UK,Praha ;

Onkologická klinika FN I 3P,Praha.

Frakcionační ozařování v rádioterapii je znloženo na obec-

ně přijatém předpokladu,že zdravá tkán ae v době mezi jednot-

livými frakčními dávkami zotavuje rychleji nežli tkáň nádoro-

vé.Běžně používaná frakcionační schemata jsou založena na

denním ozařování /tj.5x týdně/,přičemž celková doba ozařová-

ní trvá několik týdnů.Různé modifikace frakcionačních sché-

mat v jednotlivých případech nádorového onemocnění byly pale

založeny zcela na empirických zkušenostech.Jednalo se zejmé-

na o různé celkové doby a celkové aplikované dávky.Velikost

celkové dávky potřebná k regresi nádoru se pak povazuje za

míru radiosensitivity anebo radioresistence daného nádoru.

Není ovšem možno aplikovat dávku větší,nežli dovoluje tole-

rance zdravé tkáhě.S pomocí matematického modelování lze

ukázat,že pojem resistence nádoru je podstatně závislý na

volbě příslušného frakcionačního schématu.Optimální výběr

frakcionačního r«4imu v konkrétním případě závisí především

na tvaru křivek přežití nádorových i zdravých buněk v ozařo-

vané oblasti.Na základě znalosti těchto křivek lze stanovit,

kdy je vhodnější hyperfrakcionace a kdy hypofrakcionace.

Báný postup je názorně ukázán na příkladu maligního melanomu.



H
R/DIOTERAPIA POKROČILÉHO KARCINOMU PRSNÍKA V KOMBINXCII

S METRONIDAZOLOM

E.Boljeôíková, J.fiurkovský, ll.Gyarfáäová, M.Krajčí

Katedra rádioterapie ILF v Bratislave, ÚKO Bratislava

U 30 pacientiek s pokročilým karcinóaom prsníka /III.

a IV. Sto/, v snahe ovplyvniť hypoxickvi frakciu buniek, kto-

rá by mohla byt príčinou klinickej rádiorezistencie, bola a-

plikovaná nekonvenčná ffakcionácia rádioterapie /CRE 1580 reu/

v kombinácii s Metronidazolom. Metronidazol /poľský preparát

Entizol/ bol podávaný perorálne v dávke 6 g/m 4 hodiny pred

aplikáciou TD 4,5 Gy /celkove 3x/. Na stanovenie Entizolu

v sére bola použitá spektrofotometrická metóda. Vyhodnocova-

la sa klinická regresia tumoru, sprievodné radiačné reakcie,

vedľajšie reakcie, zmeny v krvnom obraze a biochemických vy-

šetreniach, a výsledky sa porovnávali s výsledkami dosiahnu-

tými pri konvenčnej frakcionácii rádioterapie u pokročilého

karcinomu prsníka bez aplikácie Metronidazolu. Analyzujú sa

možnosti pozitívneho ovplyvnenia regresie tumoru Metronidazo-

lom.



VOĽEMEG,K.,JUKL.M.,JAMOUŠEKjZ..VODIČKA,I.,REJCHHT,P.,

RAMEHT,B. /Hradec Králové/

Možnosti s omezení při využití ožaroirače 2,3 GHz

pro hypertemii

G h ý b a



POSPÍŠIL,M. /Brno/

Některé současné proDlémy patofyziologio radiačního
poškození organizmu

Nie je



n
LIPOGENÉZA U SUBLETÁLNE OŽIARENÝCH POTKANOV

Anna Sedlákové
Katedra všeobecnej b i o l ó g i e Prírodovedeckej fakulty UPJŠ,
Košice

V práci bola použitá metóda inkorporácie H20 pre sledo-
vanie syntézy mastných kyselín a cholesterolu T pečeni a karka-
se a celkových lipidov T epididymálnom adipóznom tkanive po
ožiarení. Experimenty boli vykonané na potkanoch - šancoch kme-
ňa Wistar, ktoré boli ožiarené jednorazovou celotelovou dávkou
6,0 6y X-lúčov. Kontrolné zvierstá boli zdanlivo ožiarené. Ana-
lýzy boli vykonané na 1., 24., 48. a 72. h a na 7., 14., 21. a
28. deň po ožiarení. Syntéza lipidov vo všetkých tkanivách do
3 dní po ožiarení bola znížená. Inkorporácia H bola zvýšená
medzi 7.-14. dňom v pečeni vo váetkých frakciách (250-350 % kont-
rolnej hodnoty), v karkase • maalných kyselinách a cholesterole
(150 - 400 %) a v adipóznom tkanive inkorporácia bola zvýšená
od 7. do 28. dňa (250-300 % ) . Vo včasných intervaloch po ožia-
rení bol znížený príjem potravy, ktorý modifikoval výsledný
účinok ionizujúceho žiarenia na syntézu lipidov.



ÚČINOK AKÚTNEHO CELOTELOVÉHO GAMA ŽIARENIA NA CELULARITU

A LIPIDY V KOSTNEO ORENI POTKANOV.

A.Molčanová, I.Ahlera

Katedra všeobecnej biológia PF UP3Š, Košice

Pri vyšetrovaní kostnej drane feaurov u potkanov SPF

chovu kaeňa Wiatar ane aa zaaerali na vzájoaný vzťah dvoch

hlavných koapartaentov drene, lipldického a heaopoetického.

Za základné paraaetre sae si zvolili celularitu /počat nu-

le leo váných eleaentov na ag kostnej drene/ a koncentráciu

triacylglycerolov /TG/ a foafolipidov /FL/.

Potkany boli ožiarené Jednorazovo celotelovo zo zdroja

Co. Uvedené paraaetre boli vyšetrené lh, 1,2,3 dni po

ožiarení dévkou 14,4 Gy, lh, 1,2,3,5,7 dni po dávke 9,6 Gy,

1,2,3,5,7,14,21.30 dni po dávke 7,2 Gy a 7,21,35 dni po o-

žiarani dávkou 2,39 Gy.

Stupeň zaien sledovaných parametrov vykazuje výraznú

závislosť od použitej dávky žiarenia a od doby analýzy po

expozícii. U všetkých dávok vyvolalo ionizujúce žiarenia už

v prvých intervaloch sledovania výrazný úbytok bunečnosti

adekvátny celkovej dávka a súčasne pokles koncentrácia FL.

Všeobecne aae zlatili vysokú koreláciu aedzl týalto paraaet-

raai, hlavne u vyšších dávok žiarenia. Koncentrácia TG •»

vplyvoa ionizujúceho žiarenia zvyšuje, prlčoa toto zvýšenia

sa prejavilo časovo neskôr oproti zaenáa calularity a kon-

centrácie FL.



AoiC
LIPIDOVÝ METABOLISMUS A JEHO VZTAH K PDSTIRADIACNÍ ÚPRAVĚ

PROLIFERACE BUNĚK KRVETVORNÝCH ORGÁNB U MYŠÍ

A. Kozubík, A. Sedláková*, M. Pospíšil, I. Ahlers*

Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno

^Přírodovědecká fakulta UPJŠ, Košice

Intermitentní příjem živin (nárazový přísun substrátů) je

podnětem, v jehož důsledku dochází v savčím organismu k výraz-

ným změnám v energetickém a intermediárním metabolismu (zejména

lipidovém), kdy intenzita odpovědi vykazuje značnou dynamiku

v závislosti na délce působení podnětu. Cílem práce bylo po-

soudit význam metabolických odchylek navozených střídáním 24 h

period hladověni a 24 h realimentace v procesu postiradiační

úpravy proliferačnl aktivity buněk kostní dřeně a jejich vztah

k celkové radiorezistenci u samců myší (CBA x C57BL/1O)F, v prů-

běhu adaptačního období trvajícího 1 - 5 týdnů. Měření inkorpo-

race U- C-glukózy do celkových mastných kyselin, glyceridového

glycerolu, celkových lipidů a cholesterolu prokázala stimulační

vliv pokusného nutričního režimu na lipogenetické procesy v

játrech a kostní dřeni s maximem aktivace okolo 1. týdne pokus-

ného ovlivňování (v pozdějších fázích adaptace pokles). Současně

byla sledována úprava proliferace buněk kostní dřeně (měřeno po-
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mocí inkorporace I-UdR) u kontrolních a pokusných zvířat ozá-

řených celotělově (zdroj Co) v různých fázích adaptace. Bylo

prokázáno, že intenzita úpravy proľ.iferace (korelující s celko-

vou radiorezistenci sledovaných zvířat) je v inverzním vztahu

ke stupni aktivace biosyntézy mastných kyselin a lipidů. Před-

stavy o možných mechanismech pozorovaných efektů, zdůrazňující

zejména regulační úlohu prostaglandinů a energetické důsledky

použitého stimulu, budou podrobně rozvedeny v přednášce.



Ako
ZMĚNY AKTIVITY BUTYRYLCROLINESTERAZY V JÁTRECH A V PLAZ-

M£ KHILÍKA PO OZJĹSENÍ IONIZUJfcía ZÁŘENÍM
x

F. Skopec, P. Petýrek, L. Vlková;

VLVDĎ JEP, Hradec Králové

Oddělení klinické biochemie Fří, Hradec Králové x

Experimentálni práce byly provedeny na králičích samicích

činčily velké,. Králíci byli ozařováni kobaltovým zdrojem (0,4

Gy.min" 1)^ byli usmrcováni 4., 8., 15., 22., 29. a 60. den po

ozářeni (n = 4 - 6).

Králíci byli rozděleni do tří skupin. V I . skupině byli

celotělově ozářeni střední dávkou b,5 Gy. Ve 2. skupině byli

králíci nerovnoměrně ozářeni, přičemž oblast hlavy a břicha

s přiléhající bederní oblastí obdržela střední dávku 4,4 Gy a

zbytek těla obdržel střední dávku 20,8 Gy. Třetí skupinu tvoři-

la kontrolní neožářená zvířata- (n = £ x 6).

Aktivita butyrylcholinesterázy (BuChE, EC 3.1.1.8) byla

významně zmenšena- v játrech v 1. skupině 29. den a ve 2. sku-

pině 8., 22. a 60. den po ozáření ve srovnáni s příslušnou kon-

trolní skupinou. Ve 2. skupině bylo toto významné zmenšení ak-

tivity BuChE v játrech doprovázeno významným zmenšenin aktivi-

ty BuCh£ v plazmě 4., 8., 15. a 60. den po ozáření, které neby-

lo stanoveno v 1. skupině ve srovnání s neozářenou kontrolní

skupinou.

Aktivita BuChE byla v játrech 2. skupiny významně zmenše-

ná 8. den a významně zvětšená 29. den po ozáření ve srovnání

s 1. skupinou. Naproti tomu aktivita BuChE v plazmě byla pouze

významně zmenšena ve 2. skupině od 4. do 22. dne po ozářeni.

U obou skupin bylo stanoveno, ve sledovaných intervalech

po ozáření, zmenšení hladiny celkové bílkoviny a DNA v játrech

ve srovnání s příslušnými kontrolními skupinami.

Ve ž, skupině dochází ke zmenšení aktivity BuChE v játrech

dříve než v 1. skupině, ale zmenšení nebylo hlubší. Naproti to-

mu zmenšení aktivity BuChE v plazmo je hlubší ve 2. skupině ve

srovnání s i . skupinou. Tyto rozdíly mezi 1. a 2. skupinou jsou

hlavně způsobeny v důsledku většího radiačního poékození jater

u 2. skupiny.

Autoři se domníváji, že u takto ozářených zvířat dochází

ke zmenšení aktivity BuChE v játrech a následně v plazmě v dů-

sledku porušení její syntézy v tomto orgánu.



fy MÁ
Uvolňování histamínu v tenkém střevě jako bezprostřední'

reakce na celotělové gama ozáření u krys

Žcíánský P.

I. Interní klinika fakultní nemocnice, 500 36 Hradec Králové

Změny hladiny histamínu v plasmě a některých tkáních
jako reakce na ozáření jsou známé, význam těchto nálezů však
není vysvětlován jednoznačně. Sledovali jsme hladinu histamí-
nu v tenkém střevě /jejunu/ u krys po jednorázovém celotělovém
gama ozáření dávkami 2, 4, 6, 8, 10 a 12 Gy. Použitý zdroj

Co s dávkovým příkonem cca 0,7 Gy.min"1. U všech použitých
dávek jsme pozorovali bezprostředně po ozáření markantní zvý-
šení hladiny histamínu spolu se zvýšením po£tu kulatých, vý-
razně se barvících jader /identifikovaných jako buňky infil-
trátu/ v paralelně vyšetřovaném homogenátu střevní sliznice.
Buněčnost kostní dřeně v této době /do 30 min. po záření/
nejeví nápadné změny. Za 8 - 12 hod. pozorujeme ve střevě
výrazný pokles hladiny histamínu a buněk infiltrátu. Tento
pokles je přímo úměrný použité dávce záření. Nejnižší hodnoty
jsme naměřili u nižších dávek za 18 - 24 hod. po ozáření,
u dávek vyšších za 36 - 48 hod. U dávek způsobujících "střevní
syndrom" nízké hladiny histamínu /1O - 15 % hodnot kontrolních/
přetrvávají. U nižších dávek pozorujeme v časovém průběhu slo-
žitější "oscilující" charakter křivky. Na základě statistické-
ho hodnocení výsledků jsme se pokusili o matematický model
a jeho etiopatogenetickou interpretaci.



Ml
Vplyv rôznych dávok neutronového žiarenia na tvorbu mikrojadier
u ľudských lymfocytov.

Beňo M., Piknová D.

Výskumný ustav preventívneho lekárstva, Bratislava

V práci sa sledoval výskyt mikrojadier v ľudských
lymfocytoch izolovaných z krvi ožiarenej in vitro neutrónmi
252- kalifornia.

Krv zdravých darcov bola ožiarená tak, aby absorbovaná
dávka vypočítaná pomocou tkanivovej kermy vo vzduchu bola
v rozmedzí 0,09 •* 0,4 Qy pri príkone dávky 0,2 Qy/hod.
lýmfocyty boli potom isolovaná na izodenznom médiu centri-
fugéciou a kultivované počas 72 hodín za prítomnosti fyto-
hemaglutinlnu pri 37°C. Po miernom bobtnaní boli spravené
z takýchto buniek nátery v ktorých sa hodnotilo % výskytu
mikrojadier.

Zistil sa stúpajúci výskyt mikrojadier v závislosti
od absorbovanej dávky žiarenia neutrónov, krivky tejto
závislosti nemalí lineárny charakter. Zistili sa tiež značné
interindividuálne rozdiely v početnosti mikrojadier a to aj
po korekcii výsledkov pomocou mitotických indexov zistených
vo vzorkách získaných od jednotlivých darcov krvi.



A
SROVNANÍ ÚČINKU RYCHLÝCH NEUTRON8 A GAMA ZÁŘENÍ NA HEMATOPOÉZU

U MYŠÍ

O. Vávrová, P. Petýrek, F. Podzimek

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovaci ústav O.E.PurkynS.

Hradec Králové

V práci jsme studovali účinek rychlých neutronů cyklotronu

U-120 M v ÚOF ČSAV v Řeži, se středni energii neutronového spek-

tra 6,8 - 7,1 MeV, jednak na přežíváni celotělově ozářených myši

a jednak na změny vyvolané v krevetvorných a lymfoidnich tkáních

v průběhu 59 dni po ozářeni. Oako referenční ozářeni jsme použili

gama záření Co. Hodnotu LD_ 0,, 0 pro neutronové záření jsme sta-

novili 5,95 Gy a pro gama záření '-D_Q,,Q S 8,06 Gy. Realtivní

biologická účinnost rychlých neutronů byla stanovena 1,37.

Podobně jako v případě hodnoceni letality ozářených myší

i při použití počtu endogenních kolonii na slezinách, jako uka-

zatele poškozeni kmenových buněk krvetvorby, se ozářeni rychlými

neutrony jevi škodlivější než zářeni gama.

Poškozeni hematopoetických a lymfoidnich tkání rychlými

neutrony v subletálnich dávkách 2 a 4 Gy má podobný charakter

jako poškozeni vyvolané zářením gama. Dávka 4 Gy neutronového

zářeni vyvolala hlubší pokles hmotnosti sleziny, inkorporace
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IUdR do sleziny a počtu leukocytu v periferní krvi než stejná

dávka gama záření. Regenerace kostní dřeně, sleziny i počtu

leukocytu v periferní krvi probíhá velmi podobně po neutronovém

i po gama ozářeni, poněkud rychlejší je regenerace thymu po gama

ozářeni než po ozářeni neutrony.



Mk
MEGAKARYOCYTY V PLICNÍM ŘEČIŠTI KRA|_ÍK8

M. Reál, P. Kuna, P. Petýrek

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovaci ústav O.E.Purkyně,

Hradec Králové

Byla vyšetřena plieni tkáň sedmi králíka na embolizované

megakaryocyty. VySetřen byl každý lalok po intrabronchiálni

fixaci. V poloseriových řezech byly tyto elementy počítány na

ploše 1 cm . Z nejméně 25 řezů zhotovených z každého laloku

byla počítána střední hodnota embolizovaných megakaryocytfi

v 1 cm plicnich tkáni. Ze šesti takto, získaných "lalokových"

hodnot byla spočítána střední hodnota příslušného jedince. Získa-

né krajní hodnoty sedmi vyšetřovaných jedinců, tj. 0.16 - 0,64

megakaryocytO v 1 co , byly označeny jako "norma". Toto fyziolo-

gické rozmezí bylo použito pro srovnáni v Jiných experimentech

s králíky ozářenými.



MEGAKARYOCYTY V PLICNÍM ŘEČIŠTI OEDNORAZOVĚ NEROVNOMĚRNĚ

GAMAOZÁRENÝCH KRÄLÍK0

M. Rešl, P. Kuna, P. Petýrek

Vojenský lékařský výzkumný a doskolovaci ústav D.E.Purkyně,

Hradec Králové

Embolizace megakaryocytfl do plic králíkO je fyziologicky

fenomén, jehož kvantitativní vyjádření námi užitnou metodikou

činí 0,16 - 0,64 megakaryocytů v 1 cm plieni tkáně u králíků

neozářených. Nerovnoměrným gamaozářením dávkou 24 Gy (volný

prostor), které bylo dosaženo neúplným fyzikálním stíněním kra-

jiny břicha a hlavy, došlo k dvoj* až čtrnástinásobnému zvýšení

hodnot embolizovaných megakaryocytů v 1 cm plieni tkáně v obdo-

bí mezi 11. - 24. dnem po ozáření. Zvýšená embolizace koreluje

s reparační fází kostní dřeně a pravděpodobně též souvisí s

poruchou mikrocirkulace v této oblasti.



JSí
PRODEVY RADIAČNÍHO POŠKOZENÍ U SUPRALETÁLNĚ NEROVNOMĚRNĚ

OZÁŘENÝCH KRÁLÍK8

P.Petýrek, 3. Vávrové, M. Reál

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovaci ústav CJ.E.Purkyně,

Hradec Králové

Ozářeni pokusných zvířat supraletálniroi dávkami ionízuji-

ciho zářeni vyvolává v závislosti na dávce vedle dřeňového syn-

dromu akútni nemoci z ozářeni radiační poškozeni dalších kritic-

kých orgánových soustav, kterými jsou GIT a CNS, jejichž radiač-

ni poškozeni vede k projevům střevní a mozkové formy akútni

nemoci z ozářeni. Naopak stínění těchto kritických orgánových

soustav modifikuje obraz radiačního poškozeni a významně zvyšuje

přežiti ozářených pokusných zvířat. Bylo prokázáno, že neúplné

stíněni oblasti hlavy a břicha se 75% účinnosti zvýšilo hodnotu
L D50/60' k t e r á J e u králíků celotělově ozářených 7.9 Gy na 21,9

Gy (DRF = 2.8).

Ve srovnání s králiky ozářenými celotělově dávkou 6 Gy

gama zářeni Co se radiační poškozeni u zvířat ozářených při

stíněni oblasti hlavy a břicha dávkou 24 Gy projevuje v oblasti

krvetvorných a lyflfatických tkání hlubším poklesem fagocytárni

aktivity granulocytů a blastogenni odpovědi lymfocytO. Oále se

projevuje významnějším poškozením kostní dřeně při hodnocení

jeji funkce pomocí inkorporace . Fe a buněčnosti. Na úrovni

základních metabolických funkcí bylo prokázáno, že u pokusných

zvířat dochází k poklesu přijmu potravy a vody se současným zvý-

šením vylučováni moče. Přesto,že chybí morfologické projevy

orofaryngeálniho syndromu, z našich výsledků vyplývá, že příto-

mnost projevů radiačního poškození GIT je příznakem špatného

klinického stavu pokusných zvířat, který vede obvykle k jejich

smrti.

Na základě našich výsledků je možno konstatovat, že neúplné

stíněni oblasti hlavy a břicha snižuje radiační poškozeni a přes

výrazné poškození orgánových a tkáňových soustav v nestíněné

oblasti (thymus, plíce, testés, části kostní dřeně, aj.), zabez-

peéuje významné zvýšeni přežiti pokusných zvířat.



HISTOCHSMIOKÍ STUDIE HEAKCE NUCLEUS SUPRAOPTICUS KRYSÍ-

HO MOZKU NA OZÍŘENÍ DÁVKOU 500 Gy.

M.Dosoud3Jováf V.Kamarád, V,Svoboda*

Katedra histologie a embryológie LP UP Olomouc

+VLVDÔ JEP Hradec Králové

Zaměřili jsme se na studium aktivity některých enzymů

v nucleus supraopticus v časném intervalu (5 min.) po gama

ozáření dávkou 500 Gy s příkonem 6,9 Gy / min.

Studium jsme prováděli na kryostatových řezech. Proka-

zovali jsme aktivitu těchto enzymů : alkalické fosfatázy,

kyselé fosfatázy, enzymu štěpícího ATP, thiaminpyrofoafatázy,

butyylcholinesterázy, aceiylcholinesterázy, glycero - 3 -

řosfáťdehydrogenázy, sukcinátdehydrogenázy, kyselé nespeci-

fické esterázy a beta glukuronidázy* Po ozáření jsme nalezli

v perikaryích magnocelulárních neuronů jádra zvýšení aktivity

kyselé fosfatázy, thiaminpyrofosfatázy a acetylcholinesterá*

zy, zatímcc aktivita ostatních enzymů byla po ozáření ve

srovnání s kontrolami slabší. Výrazný pokles aktivity se

týkal nespecifické esterázy*

V krevních cévách jsme nalezli oproti kontrolám zvýšení

aktivity enzymu štěpícího ATP, butyrylcholinesterázy, thia-

minpyrofosfatázy, zatímco aktivita alkalické fosfatázy a ky-

selé fosfatázy se nemění* Aktivitu ostatních enzymů jame

v této lokalizaci neprokázali.
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ZIVLÉÍTY AKTIVITY UŽKTBHÍCH HYDROLÍZ V MOZKU KRYSY PO

OZÁŘENÍ SUPRALETJCLNÍMI DIVKAMI GAMA ZJCŘENÍ.

Vo Kamarád, Vo Svoboda"
1", M<, Dosoudilová

Katedra histologie a embryológie LP UP Olomouc
+VLVDÍ JEP Hradec Králové

Studovali jsme změny aktivit alkalické fosfatázy, kyselé

fosfatázy, thiaminpyrofosfatázy, kyselé nespecifické esterázy,

enzymu štěpícího ATP, acetylcholinesterázy a nespecifické

cholinesterázy v různých oddílech mozku krysy po ozáření dáv-

kami 50, 150 a 300 Gy. Zvířata byla ozářena lpkálně na oblast

hlavy gama zářením Co s dávkovým příkonem 6,9 Gy za minutu.

Odběr materiálu jsme prováděli v intervalu 30 minut, 60 mi-

nut a 4 hodiny po ozáření.

U všech studovaných enzymů s výjimkou enzymu štěpícího

ATP jsme prokázali stejnou reakci na ozáření. Ve všech sle-

dovaných intervalech jsme nalezli nižší aktivitu enzymů po

ozáření dávkou 300 Gy ve srovnání s nálezy po ozáření nižšími

dávkami. Po ozáření dávkami 50 a 150 Gy jsme 30 minut po

ozáření prokázali zvýšení aktivity enzymů, po němž následo-

val 60 minut po ozáření zřetelný pokles aktivity pod úroveň

nálezů u kontrolních zvířat. Při ozáření dávkou 300 Gy jsme

obdobnou časovou závislost neprokázali.

Zvláší výrazné směny jsme nalezli v aktivitách enzymů

kapilárního řečiště mozku. Podle našeho nátoru odpovídají

zvýšené propustnosti hematoencefalické bariery po ozáření

supraletálními dávkami*



MORFOLOGICKÍ ZMŽNY V MYOKARDU POKUSNÍCH ZVÍŘAT PO

CELOTŽLOVÍM OZÁŘENÍ V GAMA - NEUTRONOVÉM POLI.

V. Lichnovský, V. Kamarád, V, Svoboda1"

Katedra histologie a embryológie LP UP Olomouc
+VLVDÍ JBP Hradec Králové

Hodnotili jsme patomorfologické změny v myokardu la-

boratorních potkanů ozářených v gama-neutronovém poli dávka-

mi 4 - 12 Gy.

liej výraznější morfologické nálezy jsme pozorovali u dá-

vek 8 - 1 2 Qy. Ve všech případech došlo k ložiskovitému

poškození myocytů myokardu i koronárního cévního systému.

Nápadným nálezem bylo i poškození buněčných elementů pře-

vodního systému. Výrazné morfologické změny jsme pozorovali

na koronárních cévách* U menších arterií a arteriol se vysky-

tovaly edematozně zduřelé hladké svalové buňky v medii,

U pokusných zvířat, s delším časovým intervalem po ozáření

byl počet hladkých svalových buněk redukován* V perivasku-

lárních prostorech se nacházela depozita PAS pozitivní

amorfní hmoty.

Kvantitativní vyšetření relativních objemů základních

komponent myokardu (jader a cytoplazmy myocytů, interstipia

a koronárních cév) objektivně potvrdilo značný nárůst rela-

tivního objemu intersticia a cév* Došlo též ke snížení

hodnot nukleoplazmového poměru u myocytů ozářených zvířat*

Při kvantitativním hodnocení percentuálního poměru poškoze-

ných kapilár k celkovému množství kapilár v plošné jednotce

bylo prokázáno, že došlo k poškození třetiny až poloviny

kapilár v měřených polích*



MOHELSKÁ.H.,FAŘÍZEK,O.,HYWQlCA,V..,HARTLOVÁ',E.
/Praha/

Změny v kosti po podáni plutonia 238 a 239
a americia 241.

C- h ý b a



Jk
CYTOTOXICITA JUEROJÍGV A EETIHCB 2 3 8PU U 2 GIUÍTICET ODLlSltfCH

MYgf

T. Kafrámek, J. Jaaaejsek1, Ca. Jandejaková

iMtitvt hygieny a epidemiologie, Centru* hygieny zářemi, Praha
x ÚetaT Bér a eókevaeíeh látek, Praha

Ha sákladd již dříre ajištěaýcn funkčních měn celuláraíhe
imunitního systém*, /lymfoeyty, monocyty, polymorfoBukleáry/ Tlivém
iakerperace esteotrepnícM radienuJclidů. »yl aledeván protimadoroTy
ííinek Bakrofás& z myši kmene C57B1/1O a DBA/2J po podáaí 2 3 8Pu.
Peritoaeální laváii sískané aakrofágy vyly teatorány cytetoiickým
teate> na Jejich schopnost lyae cílových kvuiěk T-lymfomu /YAC-1/.
7 teotu tylo použito jak neatiaulovaných makrofágd, tak i makrofágů
•ynergioky etiaulovaných lipepelyoachariden a lymfokinem. Celková
doba sledování obnášela 1 týden - 3 měa. po pedání radioauklidu.

Byle ajištěno, Se v podníakách tkáňové kultury nakrofágy síaka-
né z myší ovlivnénýob plutoniem významně zvyšovaly růst nádorových
%oaěk. Pokusy prokánaly pokles eytotoxické aktivity stimulovaných
makrofáfů v sávislesti na akumulované dávce radienuklidu. Ye sledo-
vaném období nebyly u obou kmenů myší prokásány signifikantní změny
v relativních hednotách stimulované eytotoxické aktivity. Snížení
oytotoxioké aktivity makrofágů ae souhlasně projevilo i urýchleným
růstem syngenních nádorů.

Z dosažených výsledků vyplývá narůstající inhibiční uSinek
plutonia na cytotoxickou aktivitu makrofágů proti cílovým nádorovým
buňkám in vitro, který koreloval se zvýšeným růstem nádorů v syn-
genním systému in vivo a to v závislosti na Saae a akumulované dáv-
ce podaného radionuklidu.
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EXTRAPOLÁCIA ÚDAJOV O ÚMRTNOSTI ZVIERAT NA ČLOVEKA
PO VNÚTORNEJ KONTAMINÁCII.

M.Tatára,M.Vladár
Výskumný ústav preventívneho lekárstva,Bratislava

Modelovanie vzťahu medzi podanou aktivitou rádionuklidov
štiepnej zmesi / 90Sr, 9 0Y, 1 3 7Ca, 1 4 4Ce a 2 3 9Pu / a parametrom
úmrtnosti psov a škreôkov po vnútornej kontaminácii týmito
rédionuklidmi bolo ťažiskom predloženej práce* V 3aľšom boli
charakteristiky tohto vzťahu extrapolované na človeka metídou
zrovnávacej analýzy. Bol hľadaný model, ktorý by dostatočne
presne a jednoducho vyjadroval vzťah medzi parametrom prežívania
a množstvom podaného rédionuklidu, pre rôzne fyzikálnv-chemické
formy rádionuklidu, rôzne cesty podania a rôzne rádionuklidy.
Týmto podmienkam vyhovel s vysokým stupňom korelácie exponenciál-
ny vzťah medzi časom prežívania 50% kontaminovanej populácie
a množstvom podaného rádionuklidu,, Z parametrov tohto vzťahu
pre J Pu a dva druhy experimentálnych zvierat boli vypočítané
koeficienty Biometrického vzťahu pre zrovnanie charakteristic -
kých konštánt u psa a ich extrapoléciu na človeka.



SOUČASNÝ STAV VÝZKUMU CHEMICKÝCH RADIOPROTEKTIVNÍCH LÁTEK

P. Kuna

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovaci ústav O.E.Purkyně,

Hradec Králové

Více než 35 let jsou známy radioprotektivni účinky některých

chemických látek. Poznatky, které dokazovaly možnost snížit bio-

logické účinky ionizujícího záření u savců v době jaderného vyz-

brojovaní armád protikladných společenských soustav, znamenaly

počátek rozvoje badatelského úsilí s cílem najít látku s mohutným

ochranným účinkem, vhodnou pro ochranu celého lidského organismu,

všech nebo alespoň radiosenzitivních jeho tkání.

Potřeba diferencované radioprotekce při rádioterapii, maxi-

mální ochrana zdravých tkáni a minimální, případně nulová, ochrana

nádorových buněk, dále zvýšila nároky na chemické radioprotektory.

Přesto, že byl popsán radioprotektivni účinek u stovek růz-

ných chemických látek, jejich mechanizmus účinku není doposud

znám. Nejúčinnější jsou látky obsahující siru, která se nachází

ve vzdálenosti 2 - 3 uhlíků alifatického řetězce od aminové skupi-

ny. Cysteamin ani cystamin, látky omezeně používané v některých

evropských zemích v rádioterapii nesplňují další požadavky na

radioprotektivni látku. Osou relativně toxické s nežádoucími ve-

dlejšími účinky. Lepši, i když ne ideální, je látka gamafos (WR-

2721), chemicko aminopropylaminoetylester-kyseliny tiofosforečné,

která je méně toxická, vice účinná a s diferencovanou ochranou

normálních a tumoróznich buněk. Účinnější ochranná látka než garoa-

fo8 nebyla doposud popsána.

V současné době perspektivním směrem v ochraně savců je kom-

binace chemických radioprotektivnich látek s fyzikálním stíněním

části radiosenzitivních tkáni, v rádioterapii pak vhodné kombina-

ce radioprotektivnich a radiosenzibilizujicich látek.



Srovnáni vlivu cystaainu, gaaafosu a cyfctofosfaaidu na inkor-

poraci 3H-thya1d1nu do radiosenzitivnich buněčných populaci

u potkanů

H.Dostál, V.Chaelař, I.Vodička, K.Volenec

ustav pro experiaentálni a klinickou radiobiologii a využiti

radioizotopů, lékařská fakulta UK, Hradtc Králové

Na úrovni radiostnzitivnich orgánů srovnáváae u potkanů

účinek ia. podáni aainothiolových radioprotektiv a cytostati-

ka cyklofosfaaidu. KHtériea jejich účinku je inkorporace
3H-thyaidinu /TdR/ do DNA vyjádřená «inotovou četnosti přeain

na 1 /ug DNA. Cystaain /CV/ a gaaafos /6/ jsa* podali v ochran-

né dávce 0,22 H.kg~1, tj. v dávkách ekviaolárnich z hlediska

jiai poskytovaného /& -aerkaptoetylaainu. Cyklofosfaaid /CF/

byl podán v dávce 30 ag.fcg"* .

CF do 24 h sniiil inkorporaci TdR v kostní dřeni o polo-

vinu, ve sleziní a thyau přibližně na jednu desetinu kontrolní

hodnoty. V duodenu inkorporace TdR kolísá v rozaezi od 115 do

80X kontrolní hodnoty.

C)T t C snížily inkorporaci TdR za 1 h po podáni přibližně

na 60X kontrolní hodnoty s návratea ve 4. h a se zvýienia In-

korporace přibližně o pětinu ve 24. h. Ve slezine a thyau sní-

ženi Inkorporace trvá do 4. h po podáni. Ve 24. h je ve slezi-

ně náznak obnovy Inkorporace, u thyau je náznak obnovy patrný

pouze po 6. V duodenu je patrný náznak sníženi Inkorporace za

1 h pouze po CV, po fi nikoli.

CF se od obou protektiv Uii tia, že s vyjiakou duodena

působí v ostatních radiosenzitivnich orgánech postupný úbytek

Inkorporace TdR do 24. h a to bez znáaek úpravy. S vyjiakou

duodena CY a fi vykazuji poaljivý cytostatický účinek.



4isr
evstaninu na Inkorporaci H-thynidlnu do kostní dřené a

jater po částečné hepatektonli u potkanů

V. Chmelař, I. Vodička, V. POža

Ústav pro experimentálni a klinickou radiobiologii a využiti

radioizotopů a katedra biologie, lékařská fakulta UK, Hradec

Králové

Byl studován vliv cystaminu na inkorporaci H-thymidinu

(TdR) do DNA buněk kostní dřeně in vitro a In vivo. Bylo pro-

kázáno, že cystanin silně inhibuje inkorporaci TdR v krátkém

intervalu od doby jeho působeni. Déle byl sledován vliv cysta-

rainu na inkorporaci TdR do jaterni tkáně v Jednotlivých časo-

vých intervalech po částečné hepatektomii(HE) a výsledky byly

srovnány s vlivem ionizujícího záření ve stejných časových in-

tervalech. Ozářeni dávkou 4 Gy sníží inkorporaci TdR do jaterni

DNA za 24 h po HE v průměru na 12% kontrolní hodnoty, je-li

ozářeni provedeno v intervalu od 10 nin do 18 h po HE. Cystanin

podaný před HE nebo 10 min po HE nesníží inkorporaci TdR za

24 h po HE. V dalších údobích po HE cystanin snížil inkorpora-

ci TdR, s nejnižší hodnotou na začátku předpokládané syntetické

fáze, a to ve stejném údobí jako po ozářeni.

Cystanin podaný před ozářenin 15 min po HE statisticky

význanně zvýšil inkorporaci TdR, cystanin podaný 15 ain po ozá-

ření v krátkén období po HE inkorporaci TdR naopak nevýznamně

snížil. V období 18 h po HE se sníží inkorporace TdR, 1 když

je cystanin podán 15 min před ozářenin. Je pravděpodobné, že

k ochrannému účinku cystaninu přispívá na buněčné úrovni pře-

sun buněk nacházejících se v G.-fázi do relativně klidového

stavu a tin opožděným přechoden do S-fáze.



ÚČINKY CYSTAMINU A GAMAFOSU (WR-2721) V PŘÍPAOĚ OZÄRENÍ MYŠÍ
A POTKÁNO NEUTRONY
P. Kuna, M. Dostál*, P. Petýrek, M. Rešl, V. Svoboda, S. Špelda,
D. Knajfl, O. Neruda, F. Podzimek, O. šimša
Vojenský lékařský výzkumný a doškolovaci ústav D.E.Purkyně,
+Ústav pro experimentální a klinickou radiobiologii a využiti
radioizotopů Lékařsko fakulty UK,
Hradec Králové

Nitrosvalové podaný cystarain v dávce 150 rag.kg" neněl
podle 30-denniho přežiti myši ozářených letálnlmi dávkami neu-
tronů štěpné reakce (E * 0,9 - 1,0 MeV, kontaminace gama zářením
22 - 30 %, příkon celkové dávky 0,4 - 0,8 Gy.min"1) žádný radio-
protektivni účinek. Myším i.ra. podaný gamafos (300 ag.kg ) mál
významný ochranný efekt ve 4 pokusech z 5, charakterizovaný
hodnotami DRF 1,24 - 1,48 pro postradiačni letalitu. Významně
chráněná byla krvetvorba myši.

Při různé aplikaci dobře tolerovaných dávek ganafosu nebo
cystaminu potkanům před letálnim ozářením neutrony štěpení jsme
podle redukce hynutí nezaznamenali žédný ochranný efekt. U chrá-
něných potkanů jsme pozorovali pouze mírné prodloužení délky
doby postradiačního přežiti a významnou redukci radiačního poško-
zeni tenkého střeva v prvních dnech po ozářeni. Poškození krve-
tvorby ani její reparace nebyla příznivě ovlivněna podáni garaa-
fosu či cystaminu.



VLIV NITROŽILNĚ PODANÉHO GAMAFOSU NA NĚKTERÉ UKAZATELE

FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ POTKANS

S. špelda, P. Kuna,

Vojenský lékařský výzkumný a doškolo.vací ústav O.E.Purkyně,

Hradec Králové

Nitrožilnô podaný gamafos v dávkách 160, 200, 300 mg.kg

chráni celotělově letálně ozářené potkany se stoupajícími hodno-

tami ORF 1,65, 1,70 a 1,92 při hodnocení postradiační letality.

Analýza vedlejších účinků gamafosu podaného v nitrožilnich

stoupajících dávkách 160, 300 a 500 mg.kg v průběhu 60 minut

od aplikace u pentobarbitalem (40 mg.kg , 0,5 ml/100 g)

anestezovaných potkanů samic u kázala, že všechny dávky gamafosu

vyvolávají přibližně stejný stupeň bradikardie nastupující ihned

po injekci a postupně se prohlubující pod 50 % výchozích hodnoC '

k 60. minutě. Pouze po dávce 160 mg.kg" , bylo. maxima poklesu

srdeční frekvence dosaženo k 25. minutě od aplikace, který přetr-

val až do konce pozorování.

Pokles arteriálniho tlaku nastal v 1. až 2. minutě po apli-

kaci a dosáhl po všech dávkách gamafosu přibližně stejné hloubky

(8 kPa). Po přechodném zmírněni poklesu tlaku dochází po dávkách

300 a 500 mg.kg" k postupnému snižování arteriálniho tlaku až

k hodnotám 9,33 - 6,67 kPa k 60. minutě.

Dechová frekvence postupně a mírně klesá k 60. minutě nej-

více po dávce gamafosu 500 mg.kg" .

Vzhledem k obdobné odpovědi sledovaných fyziologických

funkci na podání různých dávek gamafosu je při navozeni ochrany

gamafosem vhodné použivat nejúčinnějších ochranných dávek radio-

protektiva. Pro'ochranu není vhodná dávka 500 mg.kg" .



VLIV HYPEROXIE NA POČET BUNĚK A TENSI KYSLÍKy V KOSTNÍ DŘENI

FEHURU 3. DEN PO ITG OZÁŘENÍ 6,2 Gy U POTKANS KONTROLNÍCH A

CHRÁNĚNÝCH CYSTAMINEM NEBO GYHAFOSEH

N. Ziaa, I.Vodička, technic.spolupráce L.Jiráskova, B.Musilové;

b$tav pro experimentální a klinickou radiobiologii a využiti

radioisotopů, LFUK Hradec Králové

U potkanů 0. chráněných bud cystaainea / dihydrochloric!:

1.n. 59,156 aglkg hmotnosti/ nebo gaaafosea /i.a. 200 aglkg

hmotnosti/ před rtg zářeni* 6,2 6y a po skončeni exposice pobý«

vajidch v kyslíkové ataosféře, se statisticky význaand zvýšila

buničnost kostni dřeně, zatiaco tense Oj se zde snižovala.

Z výsledků vyplývá, že tense 0 2 aěřená v kostní dřeni za

běžných atmosférických podainek je t1a nižší, Um vyšil je zde

poCet buněk; svědil o toa 1 výsledky v ostatních srovnávaných

skupinách. Ozařováni pokusných zvířat v podainkách kyslíkové

ataosf«ry se projevilo zřetelný* sniženia buněčnosti kostni dře-

ně a zvýšenia tense kyslíku.

Kyslíková ataosféra byla udržována v klinatisaSni kleci

průtokovou rychlosti kyslíku 5 l/ain po dobu 20 ain.



DAŘÍČKOVÄ,A.,VACEK,K, /Praha/

Využití metody E.S.H. při výzkumu radioprotektiv

a h ý b a
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ZMĚNY AKTIVIT SUPEROXIDDISMUTASY V TKANÍCH KRÁLÍK8

PO OZÁŘENÍ

A. Stoklasová, H. Kovářová, M. Ledvina

katedra biochemie

Lékařská fakulta UK Hradec Králové

V naěich pokusech jsme sledovali změny aktivit super-

oxiddismutasy (SOD) v játrech, mozku, kostní dřeni a v ery-

trocytech králíků po celotělovém ozářeni 6,0 Gy nebo po ce-

lotSlovém ozáření 24,0 Gy se současným stíněním břicha a

hlavy.

Aktivita Cu.Zn-SOD byla stanovována v 6 časových intervalech

do 6O. dne po expozici. Z výsledků je patrné, že ozáření dáv-

kou 6,0 Gy se v tkáních neprojevilo výraznějšími změnami akti-

vity enzymu. Pouze v časných intervalech (4. den) po ozářeni

došlo ke sníženi aktivity v kostní dřeni jako důsledek zvýše-

né koncentrace bílkovin. Při ozáření 24,0 Gy se současným

stíněním se aktivita SOD snížila zejména v játrech při vyjá-

dřeni v jednotkách na g vlhké tkáno. Při přepočtu na 1 mg

bílkovin je markantní pokles aktivity i v mozku a kostní dře-

ni 4. dne po ozářeni zase jako důsledek vzestupu koncentrace

bílkovin.



4 U
ZMĚNY AKTIVIT SUPEROXIDDISMUTASY V KOSTNÍ DSENI KRALIKÔ

PO OZÁŘENÍ

H. Kovářová, A. Stoklasová, M. Ledvina

Katedra biochemie

Lékařská fakulta UK Hradec Králové

K pokusům byly použity 8-členné skupiny králíků, druh

Činčila velká, samice, hmotnost 3 kg. Pokusná zvířata byla

ozařována, jednak celotělově dávkou 6,0 Gy (CTO), jednak

dávkou 24,0 Gy se stíněním břicha a hlavy (STO 1) nebo se

stíněním celého těla kromě hlavy (STO 2 ) . Aktivity obou iso-

enzyoů SOO byly zjišťovány v kostní dřeni, a to 4., 8., 22.,

29. a 60. dne po ozářeni.

U CTO králíků byla aktivita Cu,Zn-SOO snížena 8. a 15.

dne po expozici, Mn-SOD se po celé sledované období neměnila.

V kostní dřeni STO 1 králíků byla aktivita Cu.Zn-SOO statis-

ticky významně snížena 4. a 60. dne po ozářeni, Mn-SOD byla

vesměs nižší po celé období. U STO 2 králíků byl ve všech

v> časových intervalech nalezen vzestup aktivity Cu,Zn-SOO, za-

tímco Mn-SOD byla 8. a 15. dne po expozici významně snížena.



SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY KONTINUÁLNEHO OŽAROVANIA LABORATÓRNYCH

ZVIERAT

E. Ahlereová;

Katedra všeobecnej biológie PF UPOŠ, Košice.

Kontinuálna ožarovanie laboratórnych zvierat predstavuje

zvláštnu fornú chronického pôsobenia prenikavého žiarenia. OoposiaZ

sa získalo množstvo cenných výsledkov, ozrejmujúcich niektoré as-

pekty kontinuálneho ožarovania. Bola zlátaná krivka prežívania pot-

kanov, myší a psov pri jednotlivých denných a akumulovaných dávkach

žiarenia, stanovená bezprostredná priôina smrti u vysokých dávok

(1,0 Gy a viac za 24 h - septické prejavy), u stredných dávok (0,3-

.0,6 Gy za 24 h - aplázia kostnej drene) a u nízkych dávok (do 0,2

Gy za 24 h - rôzne leukózy). Velni dobre bol demonstrovaný efekt

rôznych dávok kontinuálneho aplikovaného žiarenia na genetický

aparát použitých zvierat. Snáď najrozsiahlejšie boli analyzované

hematologlcké zmeny u exponovaných zvierat. Z patogenetického hla-

diska ea získali canné poznatky o zmenách tkanivových bielkovín,

nukleových kyselin, llpidov a sacharidov. Menej systematicky bol

spracovaný klinický obraz choroby zo žiarenia pri kontinuálnom oža-

rovaní, spolu s príslušným kompletným morfologickým obrazom t pozor*

nost bola zameraná skôr na "klasické" rádlosenzltivne tkanivá.

V ojedinelých prípadoch boli získané unikátne výsledky pri konti-

nuálnom ožarovaní niektorých vybraných bunkových línii, napr. my-

šacieho lýmfosarkómu. Nedoriešené ostali otázky tolerancie jedno-

razových rôznych druhov ionizujúceho 1 neionizujúceho žiarenia

u zvierat, ozařovaných protrahovane nízkymi dávkami a otázky tzv.

"kombinovaných" poškodení. Nezakončené sú práce, ktorá sa zaobera-

jú postihnutím Imunitného systému, zvláií pri pôsobení nízkych dá-
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vok a takmer úplne chýbajú správy o kancerogenéze (solídne tumory)

v podmienkach ožarovania. Svojou, hlavne modelovou podstatou kon-

tinuálne ožarovanie laboratórnych zvierat môže podstatne rozšířit

nielen základný rádiobiologický výskum, ale i prispiet potrebám

radiačnej hygieny, rádioekológie, klinickej onkológie a kozmic-

kej rádiobiológie.
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KOIÍTIIJUÁLirí PŮSOBENÍ MALÝCH DÁVEK ZÁHETIÍ NA PLUHIPOTENTNÍ '
K/IENOVá DUfÍKY KHV3TV0HBY

VI.Svoboda, A.Sedlák, Z.Kotaaková, O.Truxová

Institut hygieny a epidemiologie, Centrum hygieny záření, Praha

Sleduje se účinek iv. injikovaného plutonia-239 (citrátový kom-
plex, pH 3,0, 14 kDq kg ) na pluripotentní kmenové buňky krve-
tvorby (CFU-3) myďí ICR (SPF). Metodicky' se použilo kvantitativ-
ní cytologie a exokolonizačního teslu CFU-S. Stanovila se křiv-
ka přežití CPU-3 a z ní odvozená D Q a D , schopnost kmenového
kompartmentu udržovat své početní stavy a produkoval diferenco-
vané funkční potomstvo. Sledovala se proliferační aktivita dře-
nových buněk tím, že 3e stanovila retence ?JUdR. Data se zís-
kala po roce od injekce Pu a srovnala se s výsledky para-
lelních kontrolních pokusů. V buněčnosti femurů, bederních obra-
tlů a slezin nejsou významné rozdíly. Hozdíly nejsou ani v re-
lativních a absolutních počtech CFU-S dřeně bederních obratiu.
Podle křivek přežití CFU-S druhotně ozářených x-paprsky a podle
vypočtených D Q a D jsou kmenové buňky, přežívající xkoumanou
radiační zátěž, vůči záření citlivější. Je snížena schopnost CFU-3
obnovovat vlastní kompartment. říemění se ale počet diferencova-
ných buněk na jednu druhotnou CFU-S. Proliferační aktivita bu-
něk kostní dřeně měřená inkorporací 2^JUdR je u zatížených zví-
řat menší. Zdá se, že produkce funkčních buněk není vážněji po-
stižena. Malá radiační zátěž z inkorporovaného -^Pu pů3Ob£ te-
dy negativně na některé schopnosti kmenových buněk krvetvorby.
Přitom je zajištění produkce diferencovaného a funkčního potom-
stva zřejmé pro potřeby organismu prioritní. Výsledky a jejich
interpretace nejsou jisté nevýznamné pro úvahy o racionálním
odhadu stupně poškození krvetvorby ohrožené opakovanou nebo kon-
tinuální zátěží ionizujícím zářením vůbec.



VPLYV KOHECNUXLHEHO OŽAROVANIA KLESAJÚCIM DJÍVKOVÍMI PRÍKONMI

GAMA ŽIARENIA HA IĽUKLEOVÍ KYSELINY, BÍZICKČ PRO5DEÍNY A CFU-S

V NIEKTORÝCH TKANIVICH POTKANOV

B. lUšúrová, J. Sííliová, P. Brezáni, K, KropáSová, J. Gábor

Katedra všeobecnej biológie PF UPJŠ, Košice

Sledovali sme účinky kontinuálneho ožarovania exponenoiálne

klesajúcimi dávkovými príkonmi (od 352 mGy/hod. do 8 mGy/hod.)

gama žiarenia pri celkovej dávke 9 Gy kumulovanej za 10 dní.

V priebehu ožarovania a do 60. dňa po jeho ukončení sme vyše~

trovali u samcov potkanov niektoré sákladné ukazovatele poško-

denia a kvantitatívne smeny nukleových kyselín a histónov

v týme a kostnej dřeni, koncentráciu nukleových kyselín a DNA

syntetizujúce bunky v krvi a schopnosť kostnej drene indukovať

tvorbu slesinových kolónií (CFU-S)• Zistili sme, že rouroj po-

škodenia bol podlá väčšiny ukazovateľov « W ^ ^ « T U Í na 3.deň

ožarovania, t.j. pri kumulovanej dávke 6,5 Gy. Regenerácia ca-

po Sala ešte v priebehu kontinuálneho ožarovania a väčíina hod-

nôt sa upravila do 7* - 14* dňa po ukončení ožarovania.



POROVNANIE ÚČINKU CHRONICKÉHO A AKÚTNEHO OŽIARENIA

V RÁDI0SENZÍT9VNYCH TKANIVÁCH

P.Brezáni*. I.Kalina, A.Ondruššeková, H.Konečná;

Katedra všeobecnej biologie PF UPJŠ+ a Oddelenie lekárskej

biologie LF UPOŠ, Košice

Bolo sledované radiačné poškodenie a jeho úprava po chro-

nickom a akútnom ožiarení v krvotvornej kostnej dřeni a samčom

zárodočnom epiteli myši. Zmeny počtu koloniformných buniek

kostnej dřené /CFU-S/ a frekvencie chromozómových aberácii

v bunkách kostnej drene pri rovnakých celkových dávkach akút-

neho a chronického žiarenia ukázali, že velkost poškodenia

závisí od výšky dávkového příkonu, t.j. od doby ožarovania.

Vyšetrenia v neskorých intervaloch po ožiarení však ukázali,

že úprava poškodenia prebieha pomalšie v prípade, keď dávka

bola akumulovaná počas dlhšej doby, teda nižiim dávkovým prí-

konom* V ďalšej časti experimentov boli sledované zmeny vyvo-

lané ožiarením kmeňových spermatogónii. Ako ukazovatele poško-

denia boli hodnotené reciproko translokované chromozómy a

dominantne letálne mutácie. Z výsledkov vyplynulo, že výška

dávkového príkonu významne vplýva na frekvenciu indukovaných

reciprokých translokácií avšak pre indukciu dominantne latál-

nych mutácií v kmeňových opermatogóniách je rozhodujúca predo-

všetkým celková akumulovaná dávka žiarenia*



M
ARENDARČIK.J,,MOLNÄROVÁ,1IU,STAKÍKOVÁ,A. /Košice/

Vplyv protrahovaného ionizujúceho žiarenia na
hypotalamus, ováriá, TIA-aktivitu krvr.ej plazmy
a cervikálreho hlienu anestrickýeli bahníc



VPLYV KONTINUÁLNEHO GAMA OŽAROVANIA NA LIPIDY TÝMU U POTKANOV

I. Ahlers, E. Ahlersová, A. Molčanová, I. Ďatelinka, M. Toropilaj

Katedra všeobecnej biológie PF UPJŠ, Košice.

Potkany - samce konvenčného chovu kmeňa Wistar boli kontinuál-

ne ozařované na experimentálnom poli dennou dávkou 0,19 6y (120 dni),

0.57 Gy (90 dni) a 0,96 Gy (35dní) gama lúčov z °^Co zdroja. Po

ukončeni expozície a nočnom hladovaní boli zvieratá usmrtené, v ho-

mogenáte týmu stanovená koncentrácia a obsah triacylglycerolov (TG)

a fosfolipidov (FL). v priebehu ožarovania nízkou dennou dávkou sa

zistil iba pokles obsahu FL medzi 14.-90. d ožarovania. Medzi 7.-

14. d ožarovania strednou dávkou sa zvýáila koncentrácia TG, v prie-

mere na trojnásobok hodnôt kontrolného súboru z póla a ostala zvý-

šená do začiatku maximálneho hynutia exponovaných axierat. Obsah

TG v týme sa liáil iba nepodstatne od kontrolných súborov, podobne

i koncentrácia FL. Zmenám hmotnosti týmu najlepšie odpovedal hlboký

pokles obsahu FL, zistený na 3. d expozície. U vysokej dennej dáv-

ky sa už na začiatku zvýšila koncentrácia TG - ich obsah sa však

skôr znížil, hlavne v terminálnej fáze experimentu. Dominantnou

črtou bol opát výrazný pokles FL. Po týždennom kontinuálnom ožaro-

vaní dávkami od 3,83-19,15 Gy (24 h sa nezistila dávková závislost

zmien koncentrácie TG a FL; dokonalý obraz o tejto závislosti však

poskytla krivka obsahu FL, idúca paralelne s poklesom hmotnosti

týmu.

Stanovenie obsahu FL poskytuje z hľadiska parametrov lipido-

váho metabolizmu velmi cenný indikátor rozaahu poškodenia event,

reparácie bunkového zloženia týmu v priebehu kontinuálneho ožaro-

vania gama lúčmi.



VPLYV KONTINUÁLNEHO GAMA ŽIARENIA A CYKLOHEXIMIDU NA HYDEO-

KORTIZÓNOM INDUKOVANÚ AKTIVITU TYFOZÍNAMINOTRANSFERÁZY

A TRYPTOFÄN-2-3-DIOXYGENÁZY V PEČENI POTKANOV.

M. Toropila, I. Ahlers, I. Ďatelinka, E. Ahlersová.:

Katedra všeobecnej biologie Prír. ŕek. UPJŠ, Košice

Potkany-ssmce SPF chovu kmeňa Wister sme kontinuálne oža-

rovali na otvorenom experimentálnom poli dennou dávkou 0,57 Gy

gama ltSčov počas 30-tich dní do celkovej akumulovanej dávky

17,1 Gy. Po ukončeni ožarovania sme jednej skupine ožiarených

zvierat podali i.p. o 08 h cykloheximid (5 mg/kg) a o 09 h

hydrokortizón (50 mg/kg). Druhej skupine ožiarených zvierat

sme podali o 09 h hydrokortizón (50 mg/kg) a tretej skupine

o 09 h fyziologický roztok. Kontrolným zvieratám (z experimen-

tálneho poľa a z ústavného zverince) sme podali i.p. budä hy-

drokortizón (50 mg/kg), resp. fyziologický roztok o 09 h.

V časovej závislosti 2,' 4. s 6 h od podania hydrokortizónu, resp.

fyziologickáho roztoku sme zvieratá dekapitovali a v pečeni

stanovili aktivitu tyrozlnsminotrensferázy (TAT) e tryptofán-

-2-3-dioxygenázy (TO). Podanie cykloheximidu ožiaraným zvie-

ratám zabránilo hydrokortizónom stimulovaní! indukciu obidvoch

enzýmov, výraznejäie TO. Rovnako aplikácia hydrokortizónu

ožiareným zvieratám poukázala na rozdielnost indukcie sledo-

vaných enzýmov. Aktivita TAT sa zvyšovala v časovej závislosti

od jeho aplikácie. V porovnaní s príslušnou kontrolnou skupi-

nou (z experimentálneho poľa) žiarenie inhibovalo indukciu TO.



AKTIVITA ENZÝMOV BIOSYNTEZY MASTNÝCH KYSELÍN V PEČENI KONTINUÁLNE

OZAŘOVANÝCH POTKANOV - ZÁVISLOSŤ OD DÁVKY OŽIARENIA

I. Ďatelinka, I. Ahlers, M. Toropila

Katedra všeobecnej biologie PF UP3Š, Košice

V rádiobiológii je značná pozornost venovaná parametrom, kto-

ré dobre vystihujú závislost dávka - efekt. Chceli sme preto zlatit,

Si aktivity nami sledovaných enzýmov nevykazujú taký typ zmien,

ktorý by umožnil ich prípadné využitie ako biologického dožimetra.

Potkany - samce kmeňa Wistar boli ozařovaná na otvorenom expe-

rimentálnom gama poli z Co zdroja po dobu 7 dni dávkami O, 3,6;

7,7; 11,5; 15,3; a 19,2 Gy. Analýzy boli vykonané 24 hodin po ukon-

čeni ožarovania, po nočnom hladovaní zvierat.

U glukózo-6-fosfát dehydrogenázy pozorovat so stúpajúcou dáv-

kou mierny rast aktivity až do dávky 7,7 Gy s následným postupným

poklesom aktivity e dávkou. U 6-fosfoglukonát dehydrogenázy a ATP-

citrát lyázy dochádza s narastajúcou dávkou k zřetelnému poklesu

ich aktivit. Nevýrazné a Statisticky nevýznamné sú zmeny u NAOP -

závislej izocitrát dehydrogenázy. Mierny počiatočný vzrast aktivi-

ty ao stúpajúcou dávkou, ktorý je vystriedaný poklesom, možno zla-

tit u NADP - závislej malát dehydrogenázy. U acetyl - CoA karbo-

xy lazy možno sledovat postupný nárast aktivity s dávkou. Získané

výsledky poukazujú iba na čiastočné a obmedzené možnosti využitia

uvedených parametrov ako biologického dožimetra.



Postery



At
Intrachromosomální distribuce sesterských chromatidových výměn

a chrcmosomálních aberací v rekonstruovaném ACB karyotypu

Vicia faba po gama ozáření.

Kuglík P., Slotová J., Karpfel Z.

Četné literární údaje posledních let potvrzují, že v důs-

ledku ozáření různých objektů ( rostlinných i živo*išných )

dochází k nenáhodnému výskytu strukturálních poruch v chromoso-

mové sadě proliferujících buněk.

V meristematických buňkách primárního kořene Vicia faba

bylo studováno rozložení sesterských chromatidových výměn

( SCE ) a chromosomálních aberací po expozici 1,5 Gy gama záře-

ní Co. Experimenty byly prováděny na buňkách rekonstruovaného

ACB karyotypu, který umožňuje rozliSení jednotlivých chromoso-

mových párů a rozdělení chromosomové sady na 28 přesně defino-

vaných segmentů. Statistickým zpracováním bylo zjištěno, že

rozložení SCE je úměrné délce chromosomových segmentů s výjimkou

oblasti organizátoru jadérka, kde byl zaznamenán signifikantně

větší výskyt SCE, než odpovídá relativní délce tohoto úseku.

Nebyla zjištěna korelace mezi heterochromatinovými oblastmi chro-

mosomů, detekovatelnými Giemsa pruhováním, a distribucí SCE.

Při studiu chromosomálních změn v ozářených buňkách byly naopak

registrovány výrazné odchylky ve výskytu a rozložení aberací.

V rámci chromosomové sady byly nalezeny oblasti se zvýSeným

výskytem poruch, odpovídající převážně heterochromatlnovým

úsekům chromosomů.



KOMBINOVANÉ PÔSOBENÍ ZÁŘENÍ A BLEOMYCINU NA DNA A

CHROMATIN IN VITRO

M. Skalka, M. Čejková

Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno

Ozáření chroma tinu ve vodných roztocích in vitro, stejné

Jako působeni peroxidu vodíku, způsobuje štepení ONA, které

je náhodné z hlediska nukleozómového uspořádáni chromátinu.

Naproti tonu, některé látky, vážící se na ONA v mezinukleozó-

mových úsecích chromatinu a schopné za vhodných podmínek pro-

dukovat volné radikály (fénantrolin, bleomycin), štěpí DNA pře-

devšÍH ve spojovacích úsecích mezi nukleozómy. V dřívějších

pokusech jsne dále prokázali, že účinek ozářeni na ONA je ze-

sílen v přítomnosti komplexu fenantrolinu s Cu ionty a v pří-

padě chromatinu Je štěpeni usměrněno do mezinukleozómových úseků.

Nyni jsme provedli podobné pokusy s ozařováním ONA a jader

myších thynocytů v přítomnosti bleonyclnu. Zjistili jsme, že

ozáření roztoku DNA v přítomnosti bleomycinu (za podmínek, kdy

bleomycin sán neštěpi ONA), vede k vyššímu štěpeni DNA než při

samotném ozářeni. V suspensi izolovaných jader, ozářených v pří-

tomnosti bleomycinu, nacházíme kromě toho, že k rozpadu DNA

dochází především v mezinukleozómových úsecích. De pravděpodob-

né, že toto zesíleni účinků zářeni a usměrněni do mezinukleo-

zómových úseků je způsobeno tím, že bleomycin, navázaný na ty-

to úseky ONA je aktivován difundujicimi produkty radiolýzy

vody. Tyto výsledky o kombinovaném úSinku zářeni a látek pro-

dukujících volné radikály jsou stimulem pro další pokusy, jak

In vitro tak i na buněčné úrovni.



VPLYV NEUTRÓNOVÉHO OŽIARENIA NA BAZICKÉ* PROTEÍNY A NUKLEOVÉ

KYSELINY V J&DRÁCU BUNIEK TÍMU, KOSTNEJ DRENE, TESTES A MOZGU

J. Siiliová, R. Horváthova, E. Mišúrové

Katedra všeobecnej biológie PF UPJŠ, KoSice

Sledovali sme zmeny bázických proteínov a nukleových ky-

selín v bunkových jadrách niektorých orgánov potkanov po jed-

norazovom celotelovom gama-neutronovom ožiarení. Zvieratá sme

vyšetrovali 11, 19, 26, 41 a 101 dní po ožiarení dávkou 1,5 Gy

Štiepnych neutrónov /podiel n:gsms = 7:3/.

Najhlbšie zmeny boli zistené v semenníkoch. Ich hmotnosť,

ktorá bola v prvých intervaloch menej ovplyvnená, poklesla

nn najnižšie hodnoty /38 %/ do 41. dňa po ožiarení, líprave

hmotnosti testes predbiehalo zvyšovanie množstva RNA, bázic-

kých proteínov e DNA v jadrách, ktoré bolo najmarkantnejšie

práve n» 41. deň.

Hmotnosť týmu, znížená do 11. dňa po ožiarení na polovicu

kontrolných hodnôt sa postupne upravovala do konca vyšetrova-

cieho obdobia. Množstvo bázických proteínov a RNA bolo pred

zahájením reparácie prechodne zvýšené.

V kostnej dreni bol zistený iba dočasný mierny pokles

množstva nukleových kyselín v jadrách na 11. deň po ožiarení.

V mozgu ožiarených zvierat sme nezistili žiadne výraznej-

šie zmeny.



*

VZNIK JEDNODUCHÝCH ZLOMU DNA U E.COLI Hfrfí A D.PROTEOLÍTICUS
PO PŮSOBENÍ PEROXIDU VODÍKU

L.Rýznar, V.Drášil, O.Kubíček

Biofyzikálni ústav ČSAV, B r n o

S přibývajícími informacemi o poškozujícím vlivu
peroxidu vodíku na živí objekty vyvstává stále aktuálněji
potřeba podrobnějšího studia podstaty tohoto poškození.

V tomto sdělení předkládáme výsledky experimentů,
sledujících tvorbu jednoduchých zlomů u radiosensitivního
mikroorganismu E.coli Hfr H a u radioresistentního mikro-
organismu Deinococcus proteolyticus (Microcoecus radio-
proteolyticus).

Buňky obou druhů byly vystaveny po dvě hodiny
působení 2x10 mol/L H 2O2, počet vzniklých jednoduchých
zlomů byl stanoven centrifugační metodou.

Počet jednoduchých zlomů byl u D. proteolyticus
3x vyšší, než u E.coli Hfr H.

Získané výsledky korelujeme s dřívějším zjiště-
ním, že poměr hodnot D o obou mikroorganismů byl nižší po
působení peroxidu vodíku než poměr hodnot D Q po působení
ionisujícího záření.

Na základě získaných výsledků se domníváme, že
relativní vzestup resistence E.coli HfrH k peroxidu vo-
díku je způsoben spíše změnou stupně primárního poškoze-
ní obou bakterií než změnami na úrovni reparačních pro-
cesů.



Akí

VLIV ROŠTOVÉ FÁZE BUNĚK DEINOCOCCUS PROTEOLYTICUS NA

REPARACI DNA PO OZÁŘENÍ

O. Kubíček, V. Drášil

Biofyzikálni dstav ČSAV, Brno

Buňky D. proteolyticua jeme lyofilizovali ve stacionár-

ní a exponenciální fázi růstu. Lyofilizované buňky jeme ozá-

řili a sledovali pomocí sedimentace na alkalickém sacharózo-

vém gradientu tvorbu a reparaci jednoduchých zlomů DNA.

U těchto buněk jsme také sledovali rozdílný vliv zahřátí

na 60°C před a po ozáření na jejich přežití.

Zjistili jsme, že buňky lyofilizované ve stacionární

fázi růstu ponechávají po subletálních dávkách záření část

zlomů nebo alkalilabilních míst- nezreperovaných, zatímco

buňky lyofilizované v exponenciální fázi růstu zreparují ta-

to poškození úplně.

Usoudili jsme, že buňky D. proteolyticus ve stacionární

fázi růstu rekorabinační reparací opraví jen část genomů,

které se v těchto buňkách nacházejí. Nereparované genomy

však nebrání reprodukční schopnosti buněk. Na základě vlivu

zahřátí na přežití buněk jsme usoudili, že zahřétím dojde

k takovým změnám radiačních poškození, které omezují re-

kombinační reparaci. U buněk lyofilizovaných ve stacionární

fázi růstu, kde se pravděpodobně tento typ reparace více po-

dílí na zachování reprodukční schopnosti, dojde i k většímu

snížení přežití než u buněk lyofilizovaných v exponenciální

fázi růstu.



c
VLIV INDOMETACINU NA PcRIFSRNÍ KREVNÍ ODRAZ SUBLCTÄLNE

OZÁŘENÝCH LADORATORMÍCH POTKAť.'S

I. Pipalové, M. Pospíšil

Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno

S ohledem na výsledky, získané v pokusech na myčích a pro-

kazující stimulační působení nesteroidního an ti flogistika in-

dometacinu na úpravu krvetvorných funkcí po subletálnin ozá-

ření, byl sledován vliv indonetac.inu na poct radiační změny

krevního obrazu u laboratorních potkanů. Ryli použiti oanci

kmene Wistar, hmotnosti 2SO - 300 g, ozáření jednorázovými,

celotělovými subletálnínii dávkami parna paprsků (° Co, 6 Gy).

Indornetacin byl podáván v podkožních injekcích, v dávkách

0,2, 1,0 a 1,4 mg na zvíře, bezprostředně po ozáření a dalo

v denních intervalech. Celkem bylo aplikováno 10 injekcí indo-

netacinu a v 15., 17. a 24. dnu určeny v periferní krvi hla-

diny erytrocytu, lynfocytô a r.ronulocytO. Při aplikaci dávek

1,0 a 1,4 ac bylo zjištěno stimulační působení indometacinu

na postradiační úpravu počtu eranulocytů, provázené však při

nejvyšší použité dávce úbytkem červaných krvinek, který patrně

signalizuje toxicitu indonetacinu (hemolytické působení nobo

krvácení do zažívacího traktu). Indonotacin tedy stimuluje

úpravu granulocytárních funkcí i u subletálně ozářených potka-

nů. Toto potenciálně příznivé půoobení je však úzce vázáno

na jeho současně se uplatňující toxické efekty.



VLIV NESTEROIDNÍCH ANTIFLOGISTIK NA PERIFERNÍ KREVNÍ OBRAZ

SUBLETÁLNĚ OZÁŘENÝCH MYŠÍ

3. Netiková, A. Kozubík, M, Pospíšil

Biofyzikálni ústav ČSAV,Brno

V návaznosti na dřivější poznatky o příznivých efektech

indometacinu na úpravu krvetvorných funkcí u myší ozářených

subletální dávkou gama paprsků byly dále sledovány účinky to-

hoto inhibitoru syntézy prostaglandinů, s přihlédnutím k dáv-

kové závislosti působeni a případným toxickým vlivům. Současně

bylo sledováno působení salicylátu sodného, o němž je známo,

že je selektivním inhibitorem syntézy prostaglandinů (ne-

ovlivni tuto funkci ve sliznici gastrointestinalniho traktu)

a zabraňuje gastrointestinálním ulceracím vyvolaným indometa-

cinem. Pokusy byly provedeny na myšícu Fj (CBA x C57BL), sam-

cích, kteří byli ozářeni dávkou 6 Gy a jimž bylo po ozářeni

injikováno s.c. 10.dávek indometacinu nebo salicylátu sodného.

Vyšetřeni krvetvorných funkci ve 3. týdnu po ozáření prokáza-

lo přímou závislost mezi aplikovanou dávkou indometacinu a

hladinami granulocytů v periferní krvi zvířat. Nepříznivým

účinkem vysokých dávek indometacinu bylo sníženi hodnot ery-

trocytů, způsobené bud hemolytickým působením této látky nebo

krvácením do zažívacího traktu. Aplikace salicylátu sodného

neovlivnila postradiační úpravu granulocytárnich hladin, ani

hodnoty erytrocytu, malé dávky této látky však stimulovaly

úpravu počtů lymfocytů v krvi. Kombinované podáni indometaci-

nu a salicylátu sodného (v dávkovém pomeru 1 : 10) vedlo ke

snížení nežádoucích efektů indometacinu.
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ROZDIELY V POCTE LEUKOCYTOV PERIFĚRNE3 KRVI OŽIARENÝCH ZVIERAT

PRI POČÍTANÍ KLASICKÝMI METODAMI A AUTOMATICKÝM POČÍTACOM

KRVINIEK.

N. Macková a E..̂  Mišúrová

Katedra všeobecnej biológie PF UPOS, Košice

V niektorých predchádzajúcich pokusoch sme v určitých eta-

pách reparácie po ožiarení zaznamenali prechodné, ale prudké

zvýšenie počtu leukocytov počítaných pomocou počítača Coulter

Counter (CC). Tento vzostup však nezodpovedal frekvencii výsky-

tu leukocytov v krvnom nátere a bol spojený so zvýšenim koncen-

trácie RNA v krvi. Z uvedených dôvodov sme experimenty opakova-

li a počet leukocytov hodnotili pomocou počítača CC a paralelne

mikroskopicky v BClrkerovej komôrke. Zistili sme, že po jednora-

zovom ožiarení myší dávkou 8 Gy v priebehu prvých 14 dní neboli

zistené výrazné rozdiely v počte leukocytov hodnotených uvedený-

mi metódami. Rozdiely sa objavili v období od 21. - 30. dňa po

ožiarení, kedy bol počet leukocytov hodnotených pomocou počíta-

ča CC 2,5 resp. 2 krát vyšší v porovnaní s počtom leukocytov

hodnotených mikroskopicky, Vzhladom k tomu, že v tomto období

dochádza k mnohonásobnému zvýšeniu erytropoetickej aktivity

v slezine i počtu retikulocytov v periférnej krvi, ako i k zvý-

šeniu koncentrácie RNA v krvi, domnievame sa, že automatický po-

čitač krvných elementov pri počítaní leukocytov by mohol zazna-

menávať i uvedené nezrelé formy erytrocytov.
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REPARAČNÍ SCHOPNOST SLIZNICE TENKÉHO STŘEVA POTKAtjS PO GAMA

OZÁŘENÍ 6 0Co

V. Svoboda, O. Vávrová, P. Kuna

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovaci ústav O.E.Purkyně.

Hradec Králové

V práci byl sledován efekt jednorázového cclotělového

ozáření a ozařování oblasti břicha a vliv frakcionace sumární

dávky na snížení stupně radiačního poškozeni.

Důsledky ozáření byly nejdříve sledovány na úrovni přeží-

vání. Dále bylo hodnoceno poškození tenkého střeva (hmotnost

snesené střevní sliznice ze standardního úseku, buněčnost sliz-

nice na 100 mg tkáně a v ní zastoupeni počtu enterocytů a

lymfocytů) a krvetvorby (počty leukocytu, diferenciální rozpočet

a počet retikulocytů) a rychlost úpravy těchto změn. Odběry byly

prováděny 1., 3., 5. den po ozáření a podle doby Ĺhynu i 7., 10.

a 14. den.

Ve shodě s literárními údaji byla po celotělovém ozáření

MLD více než 5 Gy a MALD 8 Gy. Při jednorázovém ozáření oblasti

břicha bylo shodného efektu dosaženo až po dávkách 12 a 16 Gy.

Prahovou dávkou pro vyvoláni letálniho GIT syndromu byla u obou

typů jednorázového ozáření až dávka 12 Gy. K úhynu všech jedinců

na GIT poškozeni, jako vedoucího postradiačniho syndromu, došlo

po celotělovém ozářeni až od dávky 14 Gy a po jednorázovém ozá-

řeni oblasti břicha až od dávky 16 Gy. Pokusy prokázaly, že

frakcionace dávky umožňuje rozvoj reparace poškozeni v období

do aplikace další dílčí frakce, což snižuje stupeň poškození

proti jednorázovému ozářeni shodnou sumární dávkou.

Práce je příspěvkem k výběru dávky ionizujícího zářeni

vhodné pro testováni ochranných a léčebných prostředků radiační-

ho poškozeni GIT. Prvé výsledky frakcionace potvrzuji možnost

optimalizace ozařovacihc režimu, jež umožňuje dosáhnout vyšší

sumární dávky např. v rádioterapii při nižším poškozoni zdra-

vých tkáni.



H
ZMENY AKTIVITY CHOLINESTERÁZ V KRVI PO CJELOTĚLOVÉM OZÍfiENÍ KRYS

F. Skopec
VLVDÚ JEP, Hradec Králové

Krysí samice o hmotnosti 200 g byly celotělově ozářeny ko-
baltovým zdrojem dávkami 1, 3, 6 a 3 Gy s dávkovým příkonem
0,5 Gy.min" . V experimentálních skupinách bylo po šesti kry-
sách. Krysám bylo odebráno 50 /Ul krve z retrobulbárního ple-
xu 1., 3., 4., 7., 10., 14., 17., 21., 23., 25., 30., 39., 50.
a Gl. den po manipulačním stresu nebo po ozáření.

Aktivita cholineeteráz (ChE) v krvi kontrolní skupiny od
3. do. 61. dne po manipulačním stresu byla bez statisticky vý-
znamný oh změn (pí 0,05) ve srovnání s hodnotou aktivity ChE
krve této kontrolní skupiny 1. den po manipulačním stresu.

Po celotělovóm ozáření krys dávkami 1, 3, 6 a 9 Gy byla
aktivita ChE statisticky významně snížena (ps£0,05) v krvi 4.
den po ozáření ve srovnání s hodnotou aktivity ChE kontrolní
skupiny 4. den po manipulačním stresu. U dávky 6 Gy byla akti-
vita ChE v krvi ještě statisticky významně snížena (p£.0,05)
7. den po ozáření ve srovnání s hodnotou aktivity ChE kontrol-
ní skupiny 7. don po manipulačním stresu. V ostatní dny po o-
záření byla aktivita ChE v krvi krys ve srovnání s příslušnou
Hodnotou aktivity ChE kontrolní skupiny po manipulačním stre-
su bez statisticky význačných změn (p=£0,05).

Lineární závislost mezi logaritmem dávky 1, 3, G a 9 Gy

a aktivitou ChE krve byla stanovena 3. den po ozáření. U dá-
vek 1, 3 a 6 Gy byla pozorována jeétě 4. a 7. den po ozáření,
přičemž nebyla pozorována 1. den,a ani v následující dny po
7. dni po ozářeni.

Výsledky práce prokázaly lineární vztah mezi poklesem
.aktivity ChE v krvi a logaritmem dávky r časném období po ce-
lo tělovém subletálnia ozáření kry*.
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bt.inove.ui9 kcncertrLcie surovej DIÍÁ enz./iiovou imunonnalýzou

11 f';p.;'ic o "i Líčených potkanov.

J.Gábor, ii.IIilúrová, +L.Gebeoauer

Katedro, všeobecnej biológie Pľ Ul'Jtí, Košice

h ý ústav reumatických chorôb, lieSťany

Použitím citlivej a špecifickej metódy ELiSA boli

stanovené zmeny koncentrácie sérovej DliA^potkanov na 6.

a 9. hod. a 1., 3., 7«, 10., 15. a 30« deň po jednorazo-

vom celotelovom gama o?.iarení dávkou 8 Gy. Wa 10. deň

boli zisťované zmeny koncentrácie sérovej DKA po ožiarení

dávkami 4, 6, 8, 10 a 12 Gy. Výsledky experimentov ukázali,

že pre priebeh zmien koncentrácie sérovéj DIU po ožiarení

je typický počiatočný pokles, rovnako ako pre počet leuko-

cytov, s nasledovným štatisticky signifikantným zvýšením

koncentrácie DNA na 10. deň po ožiarení, prípadne neskoršie.

Výsledky práce v zásade potvrdzujú naše predchádzajúce ziste-

nie zmien koncentrácie DHA v krvnej plazme potkanov po jed-

norazovom rtg ožiarení, robené fluorimetrickou metódou

s etidiumbrouiidom.
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POROVNANIE ROZSAHU lATENTiflŠHO POŠKODEHIA PEČENE POTKANOV

K) JEDNORAZOVOM FRAKCTOIÍOVANOM A KONTIKUA'LNOM OŽAROVANÍ

K. Kropáčová, E. iviiaúrová

Katedra všeobecnej biológie PF UPJŠ, Košice

Cielom práce bolo zistiť, či dochádza v priebehu frakcio-

novaného, resp. kontinuálneho ožarovania ku kumulácii latent-

ného poškodenia v pečeni potkanov a akú úlohu má frakcionácia

dávky a časový faktor uplatňujúci sa pri ožarovaní.

Zvieratá boli ozařované rovnakou celkovou dávkou 2,9 Gy,

6,3 Gy a 9,6 Gy jednorazové, frakcionovane, resp. kontinuálne.

Latentné postiradiačné zmeny sme hodnotili na základe mitotic-

kého indexu, pomeru počtu metafáz k počtu profáz a frekvencie

chromozómových abnormalít v regenerujúcej pečeni na 30. alebo

36. hodinu po ožiarení a parciálnej hepatektómii.

V porovnaní s jednorazovým ožiarením pri rovnakých celkových

dávkach zmeny uvedených ukazovateľov boli miernejšie po frak-

cionovanom a najmä kontinuálnom ožarovaní. Podľa podmienok

ožarovania a zvoleného ukazovateľa boli hodnoty DRP v rozpätí

od 1,1 do 3,3.



CHROMOZÓMOVÍ OBRAZ LS/BL NÍDOROVÍCH BUNĚK A JEHO ZMĚNY PŘI

KONTINUÁLNÍM OZAŘOVÍNÍ.

V. Jurášková

Biofyzikálni ústav ČSAV, Brno

Metodou pruhování chromozomů byl atudován chromozómový

obraz LS/BL buněk myší leukémie a jeho změny pod vlivem ne-

přetržité expozice ionizujícímu záření expoziční rychlostí

50 mGy/hod. LS/BL nádor je pěstován v břišní dutině inbred-

ních myší C57BL/1O.

V prvních letech kultivace in vivo se v karyotypu buněk

LS/BL vyskytovaly jeden nebo dva nadbytečné chromozomy, takže

až do 300. pasáže byl modálni počet chromozomů této linie

41 i 1 chromozom. V dalších letech kultivace se karyotyp ustá-

lil na počtu 39.

V chromozómovém obrazu LS/BL buněk byly nalezeny markery,

jejichž stabilní výskyt avědčí pro klonální původ této linie.

Na změnách chromozomů ae podílely nejčastěji chromozomy 3, 6,

12, 13 a 16. Kromě dvou translokací /t(3;6), t(12;13)/ a páro-

vého fragmentu vzniklého delecí se u LS/BL linie vyskytovala

trisomie chromozomu č. 16.

U kontinuálně ozařované linie LE/BL-CI se ličinek ozařo-

vání projevil kromě větší variability v modélním počtu chro-

mozomů také větším výskytem tvarových abnormalit. Průměrný po-

čet aberací na buňku stoupal u ozařované linie LS/BL-CI plynu-

le a dosahoval po 500 týdnech ozařování hodnot kolem 0.93 abe-

rací na buňku. U kontrolní LS/BL linie byl průměrný počet abe-

rací 0.098 na buňku. Detailní rozbor karyotypu prokázal výskyt

trisomie chromozomu č. 15 u LS/BL-CI buněk, na rozdíl od původ-

ní linie, ve které se vyskytuje trisomie chromozomu č. 16.



Oytogenetické zmeny v somatických a pohlavných bunkách po

ožiarení nízkym dávkovým príkonom.

A. Ondruššeková, H. Konečná, I. Kalina, P. Brezáni.,

Oddelenie lekárskej biológie, LP UPJŠ, Košice

V práci sme sledovali výskyt frekvencie chromozómových aberácií

v pohlavných a somatických bunkách u samcov myší ožiarených rtg

žiarením 1 Gy. Cytogenetická analýza sa robila 6 hod. po ožia-

rení, l.,3.,5.t den po ožiarení, frekvencia aberantných buniek

6 hod. po ožiarení bola vyššia v pohlavných bunkách než v kostnej

dřeni. V dalších intervaloch v germxnatívnom epiteli nastal rýchlej-

ší pokles chromozómových aberácií v porovnaní s kostnou dreňou.

V spermiogóniach 6 hod. po ožiarení prevládali Izochromatidové"

zlomy, zatiaX čo v kostnej dreni chromatidové. Tieto zistenia

poukazujú na rozdiely v dĺžke bunkového cyklu buniek sledovaných

tkanív.



VÝSKYT DOMINANTNE LETÁLNYCH MUTÁCIÍ PO OŽIARENÍ

P.Brezáni

Katedra všeobecnej biologie PF UPOŠ, Košice

Bol sledovaný výskyt dominantne letálnych mutácii v po-

tomstve samcov myši, ožiarených rôznymi dávkovými príkonmi

—2 2

v rozpätí 3,4,10 -3,4.10 mGy/min do rovnakých akumulo-

vaných dávok /O,5; 2,5; 5 Gy/ v závislosti na dobe po ožiare-

ní. Analýza frekvencie DLM ukázala, že vplyv výšky dávkového

příkonu sa najvýraznejšie prejavuje v období 4. - 6, týždňa

po ožiarení, teda v dobe, kedy dozrievajú bunky ožiarené v

štádiu spermatocytov alebo spermatogónií B. V neskorších ob-

dobiach po ožiarení je vplyv výšky dávkového príkonu menší

a pre frekvenciu DLM indukovaných v kmeňových spermatogóniách

je rozhodujúca celková akumulovaná dávka žiarenia. V práci

sú diskutované možné mechanizmy zmeny závislosti na výške

dávkového príkonu.



AST
Regeneračná schopnosť semenotvorných buniek u potkana kmeňa

V/istar po skončení kontinuálneho gama ožarovania.

Horák J., Daxnerova Z.

Katedra všeobecnej biológie Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Predmetom nášho štúdia bolo vyhodnotenie regeneračnej

schopnosti semenotvorných buniek u potkana kmeňa Wistar po

celotelovom ožarovaní dennou expozíciou 0,57 Gy a celkovou

expozíciou 6 Gy. Zmeny v semenotvornom epiteli sme vyhodno-

covali na 3., 8., 15., 30., 60., 90. a 160. deň po skončení

gama ožarovania.

Na 3. deň po skončená gama ožarovania sse zistili znač-

nú degeneráciu spermiogennýcfc buniek a tvorbu vakuol, čo po-

ukazuje na prebiehajúci akútny zápal semenníkov. Degeneratív-

ne zmeny pokračoveli až do 30„ dňa po skončení ožarovania.

V tomto období bolo pozorované zmenšenie kanálikov, znížené

percento nepoškodených buniek, početné vakuoly, poškodená

stena kanálikov, najviac bola narušená celková cytoarchitekto-

nika od začiatku sledovania. Okolo 60. dňa po skončení gama

ožarovania dochádza k postupnej regenerácii semenotvorného epi-

telu a to od stredu semenníka smerom k periférii« lia 90. deň

po skončení kontinuálneho ožarovania došlo k úplnej morfologic-

kej regenerácii semenotvorného epitelu.
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AKTIVITA GLUKONEOGÉNNYCH ENZÝMOV U KONTINUÁLNE OZAŘOVANÝCH

POTKANOV.

E. Pauliková, E. Ahlersová, A. Molčanová

Katedra všeobecnej biológie PF UP3Š, Košice

V experimentoch s akútnym letálnym ožarovanim potkanov

bola zistená zvýšená glukoneogenóza. V literatúre však chýba-

jú údaje o zmenách tohto dôležitého procesu u kontinuálne oza-

řovaných zvierat. Cielom predloženej práce bolo sledovať akti-

vitu glukoneogénnych enzýmov u potkanov - samcov počas kontinu-

álneho ožarovania i po jeho skončeni. Zvieratá boli ozařované

na otvorenom experimentálnom poli z Co zdroja, denným príko-

nom 1 Gy po dobu 34 dni. Analýzy boli vykonané na 3.,6.,10.,20.

a 34.deň ožarovania a 14, 28 a 90 dni po jeho ukončení. Počas

ožarovania sme zaznamenali 90 vzrastajúcou akumulovanou dávkou

postupný pokles aktivity glukóza-6-fosfatázy v pečeni a len

krátkodobý vzostup v kôre obličky a tenkom čreve. Aktivita

fruktóza-l,6-bisfosfatazy v pečeni vykazovala pokles do 10.dňa

a potom významne vzrástla do 34.dňa ožarovania. Priebeh krivky

aktivity tohto enzýmu mal v obličkách odlišný charakter. Do 10.

dňa expozície jeho aktivita stúpala, v ďalšom období nastal pok-

les do 34.dňa až na úroveň kontrol. U exponovaných zvierat sne

pozorovali zvýšenú koncentráciu glykogénu v pečeni počas celého

ožarovacieho obdobia a významnú hyperglykémiu na 34.deň. V ob-

dobí po skončení ožarovania už zvieratá boli nomoglykeMlcké,

hodnoty glykogénu a aktivít spomenutých enzýmov sa už nelíšili

od kontrol. Zistené zmeny aktivít vyšetrovaných glukoneogénnych

enzýmov nie sú jednoznačné a pravdepodobne tesne súvisia s ce-

lým komplexom zmien v metabolizme a jeho regulácii u ozařova-

ných zvierat.
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MOŽNOSTI OVPLÍYHEMIA KONCENTRÁCIE SÉROVÝCH PROTEÍNOV

u KONTINUÁLNE A AKISTHE OZAŘOVANÝCH POTKANOV.

K.Chlebovaká, O.Chlebovský

Katedra všeobecnej biologie PP UPJŠ, Košice

V práci boli porovnávané účinky E - aminokaprónovej ky-

seliny / BACK / na sérovú koncentráciu niektorých proteínov

u kontinuálne a akútne ozařovaných potkanov* Zvieratá boli

ozařované kontinuálne dávkovým príkonom 4,4 Gy/deň do celko-

vej dávky 17,23 Gy a jednorazovo dávkou 5,76 Gy. EAGK bola

podávaná perorálne v látkovej koncentrácii 2,29 raol/1 na 100g

hmotnosti potkana/deň po dobu 30 dní od skončenia ožarovania*

Bol zistený priaznivý účinok na sérovú koncentráoiu

prealbumínu, albumínu, A,-globulínu, A^-makroglobulínu a trans-

ferinu po oboch spôsoboch ožarovania v intervale medzi 21.-30.

dňom po ich ukončení. U ožiarených potkanov po podaní EACK bo-

lo zaznamenané aj vyššie percento prežívajúcich zvierat oproti

kontrolám.



ZI..ENY POHYBOVEJ AKTIVITY U KONTINUÁLNE OZAŘOVANÝCH MYŠÍ

A MOŽNOSTI JEJ OVPLYVNENIA.

O.Chlebovský, K.Chlebovská

Katedra všeobecnej biologie PF UPJŠ, Košice

Práca prináša výsledky získané pri štúdiu účinkov kon-

tinuálneho gama žiarenia zo zdroja Co na pohybovú aktivitu

myší a poukazuje na možnosti jej ovplyvnenia. Myai boli oza-

řované kontinuálne dávkovým príkonom 2,3 Gy/deň počas 1 až

7 dní. Pohybová aktivita bola sledovaná testom podlá Miquelo-

vej a Bleskovej / 1978 / a bola zaznamenávaná úspešnosť vyko-

nania testu, Sas potrebný na jeho zvládnutie, hmotnosť a pre-

žívanie zvierat v skupine ožiarenej a v skupinách ožiarených

a chránených K,Kg asparaginátmi alebo srdcovými glykozidmi.

Kontinuálne ožarovanie zapríčinilo zníženie pohybovej aktivi-

ty myší pri kumulovaných dávkach v oblasti LD 50/30. Znížená

pohybová aktivita bola priaznivo ovplyvnená uvedenými ochran-

nými látkami zároveň so zvýšením prežívania ožiarených zvierat.
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ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI RADIOPROTEKCE U ZVÍŘAT S AKTIVOVANOU

KRVETVORBOU. 1. OCHRANA HYPOXIÍ PO PODÁNÍ VYSOKOMOLEKULÁRNÍHO

DEXTRANSULFÁTU

A. Bartoničková, A. Vacek, D. Rotkovská

Biofyzikálni ústav ČSAV, 612 65 Brno

V návaznosti na dřívější výsledky studia radioprotektivni

účinnosti hypoxie a příznivého působení dextransulfátu (mol-hm.

5 x 10 ) na úpravu krvetvorby jednorázově, celotělově ozáře-

ných myší, bylo sledováno kombinované působeni dextransulfátu

a hypoxie. Pozornost byla soustředěna na ochranné působení

poměrně slabě radioprotektivně účinné hypoxie při ozáření po

injekci dextransulfátu. U myší (CBA x C57B1)F1 byla sledována

hmotnost krvetvorných orgánů, počty endogenních slezinných he-

mopoetických kolonií, buněčnost kostní dřeně femuru a perifer-

ní krevní obraz.

Po ozářeni myši v podmínkách'hypobarické hypoxie s obsahem

15 a 12% kyslíku bylo zjištěno, že premedikace myši DS jeden

až 6 dnô před ozářením zvyšuje počet endogenních slezinných

kolonií a. urychluje úpravu buněčnosti ozářené kostní dřeně. Po

injekci DS myším jeden den před ozářením byl nalezen radio-

protektivni účinek hypoxie na přežití již při snížení obsahu

kyslíku do 15%, kdy radiosenzitivita zvířat neléčených DS není

hypoxii ovlivněna. Maximální hodnoty DRF kombinované radio-

protekce hypoxii dosahovaly hodnoty 1,72 pro sníženi letálnich

účinků a 2,4 pro ekviefektivní expozice endogenních slezinných

kolonii.

Výsledky studia prokázaly, že do 5 dnů po injekci dextran-

sulfotu již mola hloubko hypoxie významně zvyšuje radiorczisten-

ci krvetvorné tkáně a postradiační přežívání zvířat.



Átl

ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI RADIOPROTEKCE U ZVÍŘAT S AKTIVOVANOU

KRVETVORBOU. 3. OCHRANA HYPOXIÍ PO PODÁNÍ NÍZKOMOLEKULARNÍHO

DEXTRANSULFÁTU

A. Vacek, A. Bartoníčková, D. Rotkovská

Biofyzikálni ústav ČSAV, 612 65 Brno

Cílem pokusů bylo ověřit možnost využití polyaniontu dextran-

sulfátu o nízko molekulové hmotnosti (5xlOJ a 8x10 ) pro cíle-

né zvýšeni radioresistence zvířat. V pokusech na myších,,sami-

cích (CBA x C57B1)F1, byla sledována reakce krvetvorných tkání

na jednorázovou injekci obou látek a úprava radiačního poško-

zení krvetvorby po expozici subletální dávkou gama paprsků.

Intraperitoneální injekce nízkomolekulárniho dextransulfátu

zvyšuje hemopoetickou aktivitu sleziny s maximem prvý den po

injekci. Podáni OS 24 hod. před ozářením zvyšuje radiorezisten-

ci krvetvorné tkáně sleziny a kostní dřeně, což se projevuje

ve zvýšení počtu endogenních slezinných kolonií a větším kom-

partmentu kmenových buněk krvetvorby (CFUs) kostní dřeně pře-

žívajících ozáření než u kontrolních skupin zvířat. Prercedikace

myší nízkomolekulárnim DS příznivě ovlivňuje úpravu radiační-

ho poškození krvetvorby a zvyšuje množství zvířat přežívají-

cích letálni expozici gama paprsků.

Po ozářeni zvířat v podmínkách hypobarické hypoxie (12% O„

a 10% 0 ) bylo prokázáno, že při aktivaci krvetvorby myší

nízkomolekulárním DS již malé snížení obsahu kyslíku v prostře-

dí zvyšuje počty zvířat přežívajících letálni účinek ozáření.

Doba trvání příznivých změn v krvetvorbě je po aplikaci

nízkomolekulárního DS kratší než po podání DS vysokomolekulár-

ního. Nízkomolekulární DS je však méně toxický a nachází uplat-

něni v humánní medicine.



ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI RADIOPROTEKCE U ZVÍŘAT S AKTIVOVANOU

KRVETVORBOU. 2. CHEMICKÁ OCHRANA PO APLIKACI VYSOKO-

MOLEKULÄRMÍHO DEXTRANSULFÁTU

D. Rotkovská, A. Vacek, A, Bartoníčková

Biofyzikálni ústav ČSAV, 612 65 Brno

Bylo navázáno na dřívější zjištění, že injekce dextransulfátu

(mol.hm. 5 x 10 ) vyvolává v organizmu myší významní změny v

cytokinetice buněčných populací krvetvorné tkáně, které navo-

zují stav zvýšené radiorezistence kmenových buněk krvetvorby.

Cílem pokusů bylo ověřit, zdali změny v krvetvorném systému

myší vyvolané dextransulfátem (OS), mohu příznivě ovlivnit

účinnost mexaminu (Mx) a cystaroinu (CTA) podávaných v netoxic-

kých malých dávkách (mexamin - 5 mg/kg, cystatnin - 50 mg/kg),

10, min. před ozářením myší gama paprsky,

Osou demonstrovány výsledky pokusů u myší (CBA x C57B1)F1,

jejichž erytropoesa byla stimulována jednorázovou intraperi-

toneální injekci OS, Bylo prokázáno větší množství endogenních

slezinných kolonií krvetvorné tkáně po podání CTA a Mx u zví-

řat premedikovaných DS, než u skupin chráněných pouze CTA a

Mx. Také vyšší hodnota faktoru redukce dávky (DRF) radio-

protekce krvetvorné tkáně sleziny, prokázala vyšší účinnost

kombinované ochrany. Tuto skutečnost potvrzuje také přežiti

většího počtu kmenových buněk krvetvorby (CFUs) kostní dřerě,

které spolu s krvetvornou tkání sleziny tvoři základ pro

rychlejší úpravu radiačního poškození kostní dřeně.

Příznivý vliv podání vysokomolekulárniho DS na radioprotek-

ci a úpravu krvetvorného systému se promítá také ve významném

snížení letálniho účinku radiace u zvířat ozářených prvý den po

podání DS. Zvýšení účinnosti chemické radioprotekce přetrvává

po podání vysokomolokulárniho DS do 5 dnů po premedikaci.



PGDÍL RŮZNÝCH MECHANISV.fi NA INAKTIVAČNÍM ÚČINKU ČÁSTIC

S ROZDÍLNÝM LPE

M. L o k a j i č e k ;

Fyzikálni ústav ČSAV, Praha
Onkologická klinika FN1, Praha

Záření s vyšší ionizační hustotou vykazuje zpravidla vyšší

inaktivační účinek při aplikaci stejné dávky a rovněž křivky

přežití mají značně rozdílný tvar. Dosud však není zcela jasno,

které radiobiologické mechanismy jsou zodpovědné za toto rozdíl-

né chování; zda je to pouze větší poškození chromozomální ONA

jednotlivými částicemi ozařovacího svazku anebo zda s chromozo-

málním systémem je v daných buňkách poškozen i reparační systém.

Mikrodozimetrická meraní nemohou dát odpověď na tyto otázky, ne-

bo t neposkytují spolehlivé údaje o rozdělení energie v tak ma-

lých objemech. Byl navržen matematický model buněčné inaktivace,

který popisuje podíl buněk B repsrabilně i irreparabilně poško-

zeným chromozomálním systémem a též podíl buněk skutečně inakti-

vovaných po reparabilním poškození, což může být pokládáno za

míru poškozeni repar&čního systému při dané dávce. Model by/l

orientačně aplikován na data pro záření X a záporné piony (ozá-

řena vajíčka drosophily), pro něž byly k dispozici přesnější

křivky přežití v oblasti malých dávek (přežiti 100-10%). Ze

získaných údajů lze odvodit některé charkteristiky týkající se

energie předávané jednotlivými částicemi svazku danéau prostře-

dí. Je k dispozici výpočetní program, s jehož pomocí bud* možne

stanovit potřebné charakteristiky i pro jiné druhy částic (na

př. pro rychlé neutrony o různé energii apod.).



MODEL REPOPULAČNÍHO MECHANISMU PŘI FRAKCIONOVAHÉM OZAŘOVÁNÍ
TKÁNĚ

L.Juda3,M.Lokajíček,K.Prokeš;
Onkologická klinika PH I, Praha; Onkologická laboratoř FVL

UK, Praha; Fyzikální tístav ČSAV, Praha

Při ozáření tkáně ionizujícím zářením dochází k inaktiva-

ci určité části buněk a následnému nahrazování těchto buněk

buňkami novými. Jednotlivé tkáně se ovšem mezi sebou liší

jak podílem buněk zničených určitou dávkou tak i rychlostí

repopulačních procesů. Změnou celkové dávky a jejího rozlo-

žení v čase je tedy možné dosáhnout napr. rozdílného poško-

zení nádoru při stejném poškození zdravé tkáně. Praktickému

využití této skutčnosti brání nedostatečná znalost průběhu

repopulačních procesů v tkáních různého typu. Cestou k po-

chopení těchto procesů je tvorba matematických modelů, op-

timalizace hodnot jejich parametrů za použití experimentál-

ních a klinických dat a stanovení vztahu těchto parametrů

k biologickým charakteristikám tkáně. Byl navržen model vy-

cházející z předpokladu závislosti intenzity repopulačních

procesů na stupni poškození tkáně. Za míru poškození je při-

tom považován podíl inaktivovaných buněk. Byly nalezeny op-

timální hodnoty volných parametrů modalu pro soubor dat tý-

kající se ozařování kůže krys při použití různých frakcio-

načních režimů. Získané výsledky dovolují vyslovit určité

závěry o průběhu repopulačních procesů v závislosti na čase,

stupni poškození a dalších veličinách.



I I . ZJAZD
ČESKOSLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY
A RADIAČNEJ HYGIENY

BRATISLAVA 28. - 3 1 . OKTÓBRA 1986



1. OCHRANA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKU A VYŠETŘOVÁNÍCH OSOB

POUŽITÍ RADIODIAGNOSTICKÍCH KLETOD /úrodný referát/

Klener.Vl.

IHstitut hygieny a epidemiologie,Praha

2.OCHRANNÉ POMÔCKY V RADIODIAGNOSTICE

Mikuäová,M.,Drábková,A.
Subkatedra hygieny záření ILF Praha

Používáni zdrojů ionizujícího záření re zdravotnictví patří
aezi nejstarší aplikace ionizujícího záření vůbec, s tía sou-
visí i používání ochranných prostředků,které se zpočátku zaaě-
rovaly pouze na ochranu personálu a T posledních desetiletích
i na ochranu pacientů.

Zatín co výroba nejdůležitějších ochranných poaůcek pro
zdravotnický* personál je zajištěna, neexistuje prakticky vůbec
žádná centrální výroba ochranných poaůcek pro pacienty.Pracov-
níci radiodiagnostických oddělení řeší tuto situaci vlastníai
zlepáovacíai návrhy,podle kterých poaůcky saai zhotovují •
používají.

V toato příspěvku chceae ukázat přehled ochranných soaůcek
vyráběných pro vyšetřující personál a přehled některých ochran-
ných poaůcek pro pacienty,které navrhli buď lékaři - radiodiag-
nostici nebo rentgenoví laboranti,popř. pracovníci Chirany, a
které považujeme za účelné a vhodné,aby byly rozšířeny i na
jiná pracoviště.
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3.HODNOCENÍ KVALITY ZOBRAZENÍ PŘI MAMOGRAFII

M.Mikušová, O.Kodl, A.Drébková ;

Subkatedra hygieny záření IĽF Praha , CHZ IHE Praha

Zobrazovací systém radiodiagnostických vyšetření musí

poskytnout dostatečné množství informaci,aby vyšetřující

lékař mohl stanovit odpovídající diagnózu. Základnía po-

žadavkem lékařů- radiodiagnostiků na zobrazovací systém

je jeho dobrá kvalita,která je daná hlavně kontrastem

a rozlišovací schopností.

Mamografická vyšetření patří mezi vyšetření,kde kvalita

snímků hraje obzvláště důležitou roli při stanovení diagno-

sy.Diskuse o kvalitě snímků používaných metodik je stále

předmětem diskuse mezi lékaři.V podstatě se jedné o násle-

dující metodiky :

mamomat + specielní film

mamomat + systém se zesilující folií

xerografie

běžný skiagrafický rentgen + specielní film

Přehled o kvalitě snímků uvedených metodik je předmětem

referátu.



A. PRAKTICKÉ ZÁVERY, KTSHÉ VYPLÍVAJÍ Z DLOUHODOBÉHO SLEDOVANÍ

ZÁTĚŽE LŽKAfiU Pfil TZV. SPECIÁLNÍCH RTG VYŠETŘENÍCH

Norotná.J.
Hygioniclcí stanitte hl.menta Prahy

Stíhrn nebol v temlne dodaný



5. K PROBIJŠMUM RADIAČNÍ OCHRANY PŘI SNÍMKOVÁNÍ DŽTSKÝCH KYČLÍ

A.Hořibanová,K.Skokanová,Z.Pásková,M.Mundllová;

Odbor radiační hygieny EHS Středočeského kraje

Opakovaný hygienloký průzkum podmínek radiační oohrany

při preventivním snímkováni d5takýoh kyčelnich kloubů (v in-

tervalu deseti let) ve Středočeském kraji ukázal, že doälo

k určitým zlepšením, a aioei

- ve vykrývaní detských gonád (četnoat používáni ochranných

pomůcek);

- v oohranô doprovázející osoby;

- ve vybaveni praooviSř modernějšími rtg přístroji a vyvoláva-

cími automaty.

V ostatních sledovaných bodech nedoSlo k podstatným zrnS—

nám. Velké rozdíly mezi jednotlivými pracovišti jsou ve vol—

bS technických parametrů vyšetřeni (napětí, el. množství,

ohnisková vzdálenost, velikost ozářeného pole; tyto rozdíly

se za sledované období zvýSily), s čímž souvisí až šestnácti-

násobný rozdíl v radiační zátSži (hodnooena pomoci gonádové

a střední oelotSlové dávky).

Rozborem uvedených problémů bylo zjištěno, že je třeba

zejména:

- důslednS dbát na kvalitní ochranu gonád dSti používáním

vhodných ochranných pomůcek, jejich správným uiníatSním a fi-

xací; centrálně zajistit výrobu vhodné ochranné pomůcky;

- minimalizovat radiaSni zátěž vhodným seřízením technických

parametrů vyšetřeni;

- používat pouze kvalitní filmový materiál.

Konzervativní odhadnutý efektivní dávkový ekvivalent

u pžtiměaižnioh dStí byl použit pro porovnání spoleSenských

nákladů a přínoaů při preventivním snímkování dStakých kySll.



6.VYUŽITÍ CHROMOZÓMOVÝCH ABERACÍ V LYMFOCYTECH PERIFERNÍ KRVE

K HODNOCENÍ ODCHYLNÍ RADIOSKNSITIVITY U NĚKTERÝCH KLINICKÝCH

SYNDROMU

Podäkubková, H., Klener, V., Tuscany, R., Horký, J.

Institut hygieny a epidemiologie, centrum hygieny záření, Praha

Při jemnějším hodnocení výsledků chromozómové analýzy

u ozářených osob může vystoupit do popředí otázka intraindi-

viduální a interindividuální variability sledované odezvy.

V naší práci jsme vybrali malou 3kupinu pacientů s aty-

pickými syndromy - Downovým syndromem a teleangiektatickou

ataxií. Krevní vzorky jsme ozářili ve sterilních polyetylé-

nových stříkačkách gama zdrojem ^ 7Čs v dávkách IGy a 2Gy

a pak zpracovali standardní metodou. Výtěžek chromozómových

aberací ozářených osob byl porovnán s kontrolami. Současně

byla u některých pacientů sledována míra odezvy na mitogenní

stimulaci PHA metodou inkorporace thymidinu do buněk a pro-

veden test na mikrojádra.

V průběhu pozorování bylo zjištěno, že lymfocyty triso-

miků 21 vykazují vyäší citlivost k ozáření (podle podílu

chromozómových aberací) oproti zdravým dárcům a to v obou

dávkových úrovních.

Dosažené výsledky jsou diskutovány ve vztahu k uplatně-

ní reparačních mechanismů.
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7, PROBLEMATIKA KONTAMINACE A DEKONTAMINACE K0ŽE

Severa, Jan

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav 3.E. Purkyně

Hradec Králové

Kůže je významnou bariérou průniku radioaktivnich látek

do organismu. Přesto však za jistých podmínek, zejména u po-

tušené kůže, může dojit k významné resorpci, zejména ionto-

vých forem, radionuklidů a tím k jejich depozici v cílových

orgánech. Výsledkem pak může být dávkový úvazek a z něho

vyplývající nežádoucí riziko z vnitřní kontaminace.

V experimentech prováděných na potkanech, miniprasatech

a kožních štěpech lidské kůže jsme se pokusili objasnit vliv

některých faktorů na dynamiku průniku radionuklidů kůži

a objasnit mechanismus resorpce.

Byly také ověřovány některé prostředky a metody vedoucí

ke sníženi resorpce radionuklidů kůží. Výsledkem je pak návrh

a realizace některých prostředků použitelných k dekontaminaci

kůže v provozech jaderně energetických zařízení a na pracoviš-

tích s otevřenými zářiči.



8.tfÔMH0ST K0MBI2JACE SECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ OPTIMALIZACE

RADIAČNÍ OCHRANY V RADIODIAGNISIICE

L. Zezulka, J, Ševe

Oddělení hygieny záření, Městská hygienická stanice Ostrava
Centrum hygieny záření, Institut hygieny a epidemiologie Praha

Ha I, sjexdu Ss, společnosti nukleární medicíny a radi-
ační hygieny v roce 1981 v Praze byl zhodnocen význam někte-
rých technických prostředků optimalizace lékařské expozice,

Äa základě výsledků' této práce a porovnání účinnosti
jednotlivých technických prostředků bylo v dalším období
zjišíováno, jaký bude výsledek ve snížení radiační zátěže
pacientů, budou-li použity jednotlivé technické prostředky
současně, např« zesilovací fólie na bázi vzácných zemin, vyš-
ší kilovoltáž a kvalitní film.

Práce ukázala, že při kombinaci technických prostředku
lékařské expozice jde o sumaci jejich jednotlivých účinků.

Výsledky měření, výpočty a porovnání je uvedeno v tabul-
kách.

V další části sdělení je posouzen optimální počet zho-
tovených snímků při některých druzích rtg vyšetření, které
podstatně zvyšují radiační zátěž pacientů. Doporučená četnost
snímků je výsledkem porovnání dlouhodobé zkušenosti ze dvou
našich pracovišť a zkušeností z HDR.



9. BIOLOGICKÉ PODKLADY VÝZNAMNÉ PRO OCHRANU PRED ZÁŘENÍM

/úvodný referát/

Šere,J.

Institut hygieny a epidemiologie,Praha



10. VÝSKYT 'POZDNÍCH rfÔINKU 2 3 9Pu U MYŠÍ V ZÁ7ISIOSTI NA ÔASB - KOVE

ZPŮSOBY HODiíOCMÍ

Á. Sedlák, V. Svoboda, D. Bubeníkova

Institut hygieny a epidemiologie, Praha.

Dlouhodobé studie u pokusných zvířat s injikovanou aktivi-

tou představují nepochybně užitečný zdroj informací o karcinogen-

ních účincích záření. V experimentu provedeném na našem pracovišti

byla myš.ím ve věku 10 týdnů injikována aktivita 180,1 kBq/kg mono-

mérního •'•'Pu. Vedle osteogenníeh sarkomů byla diagnostikována též

nádorová onemocnění lymfomyeloidního komplexu, a to především dře-

ňové a lymfatické leukémie. Při hodnocení výsledků bylo zapotřebí

brát v úvahu zejména tyto komplikující faktory :

a/ Úhyny myší s osteosarkomy se prolínaly s úhyny z jiných příčin.

Korekce na tuto tzv. interkurentní úmrtnost byla provedena

Kaplan - Meierovou metodou.

b/ leukémie se /na rozdíl od osteosarkomů/ objevovaly i u kontrol-

ní skupiny, avšak -fceprve v pozdějším věku. Odhad časového inter-

valu , o který toto onemocnění nastupuje u plutoniových myší dří-

ve, byl proveden Hoel - Walburgovou metodou.

o/ Výskyt leukémií u myší s ^'Pu může být výrazně redukován sku-

tečností, že u této skupiny hyne většina myší příliš brzy. Na-

víc ještě u této i u kontrolní skupiny dochází k interkurentní

úmrtnosti. lest rozdílu výskytů leukémií u obou skupin byl pro-

to proveden speciální metodou, kterou navrhli Peto a spol.

Užité metody hodnocení výsledku ilustrované na úôincíoh ^'Pu

u myší mohou být uplatněny i při analýze jiných dlouhodobých experi-

• mentu nebo u epidemiologických studií.



11.KADI03I0L0GICKB POZNATKY Z SiPID-ĽIIOLOGICKÝCH STUDIÍ
ZHOUMÍHO NOVOTVARU PLIC PO IJTKALAČNÍM

J . Ševc, L. Tomášek, S. Kunz
I n s t i t u t hygieny a epidemiologie - Centrum hygieny z á ř e n í ,
Praha

V. Plaček
ZlJiíZ - Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu, Kamenná

J . Horáček
OU-IZ - Patalogicko-anatomické oddělení, Karlovy Vary

Epidemiologické studie zhoubného novotvaru plic v růz-

ných podmínkách inhalačního oaáíení z dceřiných produktů

radonu - 222 v ČSSR, v USA, v Kanade a Švédsku přinesly roz-

hodující podklady pro řízení radiační ochrany horníků urano-

vých a jiných rudných dolů a jsou zdrojem významných infor-

mací pro usměrňování přírodních úrovní inhalačního ozáření

v životním prostředí.

Uvedeaé studie poskytují táž některé obecné radiobio-

logické poznatky, které svědčí pro lineární vztah dávky zá-

ření' alfa a kancerogenního účinku, pro variabilní dobu laten-

ce a dobu klinické manifestace, pro současný inhibiční účinek

záření, pro význam histologického typu novotvaru a ovlivnění

těchto ukazatelů věkem ozářených, výší a způsobem kumulace

ozáření« Nové důkazy o významném riziku zhoubného novotvaru

plic i při nízkém kumulovaném ozáření (ve výši jen několika-

násobku přírodních úrovní) ukazují na možnost bezprahového

vztahu dávky a účinku.



12. PROBLEMATIKA PREVENTÍVNEHO A BEŽNÉHO HYGIENICKÉHO DOZORU

v jADROvŕcH ELEKTRARÍSACH

Carach,J.

Krajská hygienická stanica,Bratislava

Pri výkone preventivného a bežného hygienického dozoru v ja-
drovo-energetických zariadeniach sa orgány hygienickej služby
opierajú o právne predpisy platné v ČSSR. Okre* týchto právnych
predpisov - zákonov,vyhlášok a noriem BA hygienická služka riadi
•j metodickými pokynmi a výnosmi hlavných hygienikov Ministerstva
zdravotníctva ČSR a SSR.

Referát poukáže na súčasný stav legislatívy v tejto proble-
matike a detailnejšie rozoberie aplikáciu metodického pokynu hlav-
ného hygienika SSR na výkon bežného hygienického dozoru v jadro-
vých elektrárnách.

Referát sa bude zaoberať hygienickými požiadavkami k fyzikál-
nemu a energetickému spúšťaniu,ako aj ku skúšobnej a trvalej pre-
vádzke reaktérových blokov.

Súčinnosť hygienickej služby sa vyžaduje aj pri uplatňovaní
stavebného zákona S.50/1976 Zb.,a jeho vykonávajúcich vyhlášok
č.83/1976, 6.85/1976,vodného zákona £.138/1973 Zm.a vykonávacej
vyhlášky MVLH SSR č.23/1977 Zb.

V procese vykonávania preventívneho a bežného hygienického
dozoru sa orgány hygienickej služby opierajú aj o odporúčania
organizácií s medzinárodnou pôsobnosťou a o materiály vydané v
rámci Interatomenergo.

Pri komentovaní základných právnych predpisov,týkajúcich sa
dozoru v jadrových zariadeniach sa poukáže na konkrétne skúse-
nosti,získané v doterajšej kontrolnej činnosti v jadrových elek-
trárnách.



13. ŠPECIFICKÉ PROBLÉMY RADIAČNEJ OCHRANY PRI GENERÁLNYCH

OPRAVÁCH A VÝMENE PALIVA V JE.

Feik,K.,Kaizer,J.

Atómové elektrárne Bohunice,k.p. Jaolovské" Bohunice

Súhrn nehol v termíne dodaný.

14. MONITOROVANIE RADIAČNÝCH CHARAKTERISTÍK PRI UVÁDZANÍ JE V-2

DO PREVÁDZKY

Hutta,J.,Dobia,£.,Feik,K.,Morévek,J.

Atómové elektrárne Bohunice,k.p.Jaslovaké Bohunice

Výskumný ústav jadrových elektrární,Jaslovské Bohunice

V referáte je venovaná pozornosť projektu radiačnej
kontroly na JE V-2, naplnenie cieľov " Systému radiačnej
kontroly /SRK/ a dozimetrie". Interpretácia výsledkov zís-
kaných v prevádzke JE. Realizácia Špeciálnych meraní a do-
plnenie základného vybavenia SRK pre potreby monitorovania
v ochrane pred žiarením
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15. PRÍSPEVOK JADROVEJ ELEKTRÁHKE AI K RADIAČNEJ ZÁÍAŽI OBYVA-

ľSÍSTVA V ETAPE PRÍPRAVY OCHRANNÉHO ULOŽENIA.

M. Stiibňa, J. Plško, O. Slávik, F. 5oós, Z. Kusov3ká

Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Atomové elektrárne k.p., Jaslovské Bohunice

Príspevok sa zaoberá ocenením radiačných následkov v ob-

dobí prípravy ochranného uloženia jadrovej elektrárne Al.

Sú charakterizované hlavné zdroje rádioaktívnych látok na

JE Al v súčasnom období, cesty uvolňovania do životného pros-

tredia á je ocenené radiačná záťaž obyvateľstva v okolí. Je

zhodnotený príspevok jadrovej elektrárne Al k celkovej radiač-

nej záťaži obyvateľstva v okolí EBO a podiel únikov z JE Al .

v jednotlivých cestách ožiarenia obyvateľstva.



16.VÝSLEDKY MĚŘENÍ AEROSOLOVÝCH VYPUSTÍ DO OVZDUŠÍ Z JE VI
POLOVODIČOVOU SPEKTROMETRIÍ GAMA

B u č i n a , I . 1 , F e i k , K . 2 , H o d í k . F . 1 , K a i s e r . J . 2 , Kl iment ,V. 1 ,
K u č a , P . 1 , M a l á , H . 1 , M a l á t o v á , I . 1 , R u l í k . P . 1 , Š a n d r i k , Š . 2 ,
Tvrznik,M. 3

1-Institut hygieny & epidemiologie, Praha
2-Atomové elektrárne k.p., Jaslovské Bohunice
3-Energoprojekt, Praha

Jsou uvedeny výsledky pokračujícího dlouhodobého sledování
radionuklidového složení aerosolů ve výpustech do ovzduší
z jaderné elektrárny V1 v r.1985 a 1986 a porovnány s výsled-
ky získanými v předcházejících letech. Aerosoly byly odebírá-
ny velkoobjemovými odběrovými zařízeními umístěnými ve venti-
lačním komíně, a to většinou na filtry PPP 15-5,5. Aktivita
radionuklidů na filtrech byla stanovena polovodičovou spekt-
rometrií gama. Výsledky měření jsou uvedeny jako objemová
aktivita radionuklidů ve vypouštěné vzdušnině a jsou hodnoce-
ny podle jejich hygienické závažnosti s použitím standardní-
ho modelu šíření vypouštěných radioaktivních látek v okolí.
Výsledky svědčí o pokračujícím bezpečném provozu jaderné
elektrárny V1. Ve vztahu k výsledkům spektrometriokých měře-
ní jsou též diskutovány výsledky měření aerosolových výpustí
systémem Kalina.

Z MOŽNOSTI ZNIŽOVANIA AKTIVITY VZÁCNYCH PLYNOV V EXHALÁTOCH Z JJä

Pietrik,I.,Janečka,S.,Moravek,J.,Slávik,0.,Do»ii,L.,Hutta,J.

Výakuany ú«tav jadrových elektrární.Jaaloralcé Bohunice
Atómoré elektrárne Bohunice,k.p- Jaslovské Bohunice

Súhrn nevol r termíne dodaný



18. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA MONITOROVANIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA
/úvodný referát/

Vladár,M.
Výskumný ústav preventívneho lekárstva,Bratislava

19. CELOSTÁTNÍ SLUŽBA OSOBNÍ DOZIMETRIE - STAV V ROCE 1986

Starostová,V.,Trousil,J,
Oddělení osobní d ozime tri e, ÚWVR, Praha

V referátu budou prezentovány informace o situaci na
úsecích všech typu služeb poskytovaných oddelenia osobní .
dozimetrie ÚVVVR,t.j. o službě filmové dožimetrie,osobní
termoluniniscenční dozimetrie,prstové a neutronové dozime-
trie v roce 1966. Zároveň budou zhodnoceny metodiky,použí-
vané v celostátní službě osobní dozimetrie,z hlediska nové-
ho mezinárodního doporučení ICRU 39»

20. DOZIMETRCKŽ CHARAKTERISTIKY MINIATURNÍCH KŽSMÍKOVÝCH

FOTODIÓD PRO VYUŽITÍ V DOZIMETRII IN-VIVO

Burian,A.,Petr,J.,Stankuš,P.,Prokeš,K.
Katedra dozimetrie,FJ F I-ČVUT, Prs. ha

Súhrn nebol v termíne dodaný.



21. ZHODNOTENIE POROVNÁVACIEHO MERANIA TERMOLUMINISCENČNÍCH
DOZIMETROV

P« Čarný, J. Moravek, P. šujak

Výskumný ústav jadrových elektrární Jaslovaké Bohunice

V práci sú uvedené výsledky a hodnotenie porovnáva-

cieho merania termoluminiscenčných dozimetrov žiarenia

gama používaných na osobnú dozimetriu. Porovnanie prebie-

halo v marci 1986 a organizátorom bol VtÍJE Jaslovaké Bo-

hunice. V práci je porovnávaných 18 súborov termoluminis-

cenčných dozimetrov od účastníkov z rôznych inštitúcií

v celej ČSSR. Zdrojom porovnania je najma účastníkmi vy-

hodnotená dávka z dozimetrov ožiarených v laboratórnych

podmienkach v geometrii volného priestoru (dávka vo vzdu-

chu) a na povrchu sféry ICRU (dávka v tkanive v hĺbke

10 nm).

2 2 . SPEKTROMETRIE RTG SVAZKU

Peraička,F.
Úatav dozimetrie ZÁŘENÍ ČSAV, Praha

Súhrn nebol v termine dodaný.
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23. POZADÍ VE STÍNÍCÍCH KOBKÄCH PRO CELOTĚLOVA* MĚŘENÍ

POLOVODIČOVOU SPEKTROMETRIÍ GAMA

e, Ku5a,P», Bučina,I<i, Filgas,R»
Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Ve stínících kobkách 3 celotělových počítačů bylo měřeno
pozadí stejným spektrometrickým systémem a polovodičovým
Ge detektorem o účinnosti 25% a rozlišení 1,9 keV. Pozadí
bylo měřeno v rozsahu energií do 3 MeV vždy po dobu 60 ho-
dino líčelem' měření bylo porovnat pozadí - a tedy i mini-
mální detekovatelné aktivity v kobkách, postavených z oce-
li, vyrobené před r.1945 (celotělový počítač IHE, celotě-
lový počítač ÚJV Řež) s pozadím v kobce celotělového počí-
tače JB Dukovany, jejíž stínění je vyrobeno ze speciální
oceli s nízkým obsahem radionuklidů, vyrobené ve VŽSKG.
Výsledky jsou diskutovány ve vztahu k původu materiálu
a k podmínkám měření v kobkách.



2 4 , IÓNOVÝ STAV OVZDUŠIA NA PRACOVISKÁCH NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY.

O.Veselá, J.Mišianik, F.Minárikj

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Elektrický stav ovzdušia, elektroiónovú mikroklímu cha-

rakterizuje objemová koncentrácia ľahkých vzdušných iónov

s pohyblivosťou 1,0 - 2,0 cm ,V~ ,s~ . Výsledná koncentrácia

ľahkých vzdušných iónov nie je však len. funkciou príkonu io-

nizačnej energie, ale závisí i od čistoty ovzdušia. Vytvore-

ná iónová rovnováha je teda aj funkciou celkovej rýchlosti

ich úniku z daného priestoru.

Zvýšený príkon ionizujúcej energie na pracoviskách nu-

kleárnej medicíny sa odrazil i vo zvýšených koncentráciách

ľahkých, vzdušných iónov na týchto pracoviskách. Zmeny koncen-

trácie iónov v ovzduší boli sledované v laboratórnych čas-

tiach i na lôžkovom oddelení kliniky. Po podaní rádiofarmaku

I pacientom došlo v ovzduší lôžkovej časti oddelenia k vý-

razným zmenám koncentrácie iónov oboch polarít a zmenám koe-

ficientu unipolarity.

Sledovala sa časová závislosť zmien koncentrácie iónov

a tiež ich závislosť od aktivity podaného rádiofarmaka.

Výsledky poukazujú na to, že na pracoviskách s ionizujú-

cim žiarením, ale i na lôžkových častiach kliniky treba neno-

vať zvýšenú pozornosť mikroklíme a čistote ovzdušia.



JĹO. Požiadavky na monitorovanie externého žiarenia v radiačnej

ochrane z aspektu nových veličín odporúčaných Medzinárodnou

komisiou pre rádiologické jednotky.

D.Nikodémova, A.Hrabovcová, M.Vladár

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Ab3trakt.

Pre účely ochrany pred žiarením zaviedla ICRU nové veličiny,

ktoré by mali zjednodušit meranie a kalibráciu v prípade externé-

ho ožiarenia. Možno preto očakávat, že postupne dôjde k náhrade

súčasne používaných veličín, a síce: vzdušná kerma, alebo expozí-

cia u fotónového žiarenia a fluencia u neutrónov, novonavrhováným

priestorovým dávkovým ekvivalentom H (10) v prípade monitorovania

prostredia a k používaniu veličín Hp(10) - prenikavý osobný dáv-

kový ekvivalent, resp. Hs(0,07) - povrchový osobný dávkový ekvi-

valent - v osobnej dozimetrii. V referáte budú diskutované niektoré

koncepčné otázky a dosial nevyriešené problémy súvisiace s kalib-

ráciou a presnostou zariadení pre monitorovanie prostredia a osôb

v ochrane pred žiarením, ako aj dôsledky uvedených zmien pre

rutinnú ochrannú dozimetriu^



2.O. Možnosti stanovenia priestorového dávkového ekvivalentu

neutrónov H* (10) pomocou Bonnerových sfér.

Hrabovcová A«, Nikodémova D.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Abstrakt

Medzinárodná komisia pre radiologické jednotky v dokumente

ICRU c.39 "Stanovenie dávkových ekvivalentov z externých zdro-

jov žiarenia" definovala nové veličiny, ktoré by mali byt pou-

žívané ako operačné a kalibračné veličiny v ochrannej dozimet-

rii v prípade vonkajšieho ožiarenia. Pre priestorový dávkový

ekvivalent H*(10) neutrónového žiarenia sme hladali možnost

stanovit túto veličinu pomocou meraní LiJ scintilátorom umiest-

nenom v polyetylénových guliach rôznych priemerov* Energetická

závislost tejto dávkovej charakteristiky na jednotkovú fluen-

ciu neutrónov sa vyjadrila ako lineárna kombinácia funkcií cit-

livosti detektora umiestneného v jednotlivých guliach* Sú pre-

zentované získané výsledky a diskutovaná přesnost stanovenia

hladanej dávkovej veličiny vzhladom na energiu neutrónov.



27. PRÍME STANOVENÍ DOZIMETRICKÉ VELIČINY POMOCÍ MODERACNÍHO

SPEKTROMETRU

J.Heřmanská,Z.Prouza,I.Němec

Ústav biofyziky a nukleární medicíny FVL UK Praha

M.Kárny

Ústav teorie informace a automatizace ČSAV Praha

Malý soubor dostupných experimentálních dat a relativně

široká variabilita fyzikální informace určované z těchto dat

jsou typickým příkladem řešení většiny dozimetrických úloh.

Určení energetické distribuce neutronů pro potřeby ru-

tinní dozimetrie se v současné době zpravidla provádí pomocí

spektrometrů založených na moderačním principu.Stanovené spek-

trum neutronů a mezinárodně doporučené převodní funkce ener-

getická distribuce - dozimetrická veličina pak dovolují pro

dané podmínky stanovit integrální hodnotu této veličiny.Poku-

sili jsme se řešit tuto úlohu aplikací obecné Bayesovské me-

todologie,kdy jsme akcentovali spolehlivost určení dozimetric-

ké veličiny.Pomocí' souboru apriorních "obvykle" se vyskytují-

cích energetických distribucí neutronů a souboru empirických

a semiempirických dat byla testována vypracovanou metodou

správnost a přesnost stanovení hodnoty dávkového ekvivalentu

od neutronů.Současně jsou diskutována omezení tohoto přístupu

/vyplývající předevSím z rozdílů očekávané a reálné energetic-

ké distribuce záření/ a možnosti jeho využití v dozimetrické

praxi.



2 8 . LAMINOVANÉ STÍNĚNÍ V OCHRANŽ PŘEL NEUTRONY

Cracho ve «,F.,Paul,P. /Brno/

Siihrn nebol v termíne dodaný.



29, OZAŘOVANÍ LABORATORNÍCH ZVÍRAT NA JADERNÉM REAKTORU VVR-3

O. Neruda, F. Podzimek

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovacl ústav O.E.Purkyně,

Hradec Králové

Z. Prouza, 0. Heřmanská

Ústav biofyziky a nukleárni medicíny FVL UK, Praha

F, Spurný

Ústav dozimetrie zářeni ČSAV. Praha

D. Nikodémova, A. Hrabovcová

Výzkumný ústav preventivni+to lékařství, Bratislava

K ozařování laboratorních zvířat byl využit kanál tepelné

kolony o průměru 1 m, do jehož čela bylo umístěno filtrační

stíněni 10 cm Pb + 3 cm CB 4. Byly proměřeny různé charakteristi-

ky radiačního pole (kermové příkony zářeni gama a neutronů,

energetická spektra) ve volném prostoru a distribuce dávek v

ozařovaných zvířatech. Při výkonu reaktoru desítky kW činí

celkové kermové příkony až desetiny Gy.rain" se zastoupením

zářeni gama i pod 15 %.



3 0 . MOŽNOSTI OZAŘOVANÍ RYCHLÝMI NEUTRONY NA CYKLOTRONU U-120 M

F. Podzimek. O. Neruda

Vojenský lékařský výzkumný a doěkolovací ústav O.E.Purkyně,

Hradec Králové

Z. Prouza, 3. Heřmanská

Ústav biofyziky a nukleárni medicíny FVL UK, Praha

O. Nikodémova

Výzkumný ústav preventivního lékařství., Bratislava

V práci jsou shrnuty výsledky dozimetrického proměřováni

neutronových svazků produkovaných na izochronním cyklotronu

U-120 M v ÚOF ČSAV v Řeži v reakci 9Be (d,n)10B. Konstrukce

cyklotronu umožňuje urychlovat ionty deuteria na energii v in-

tervalu 10 - 20 MeV s maximálním proudem do 10 ,uA. Na základě

požadavků experimátorů lze proto měnit střední energii rychlých

neutronů v rozmezí od 5 MeV do 8 MeV a plynule regulovat kermový

příkon.

Pro potřeby aplikovaného výzkumu je k dispozici definované

radiační pole rychlých neutronů umožňující lokálně ozařovat

objekty do maximálního kermového příkonu 10 mGy.s ve vzdále-

nosti 50 cm od terče.

Neutronové svazky o průměru 30, 80 a 160 mm na výstupu

z kcliraačního stínění mají dostatečnou radiální homogenitu a jsou

minimálně kontaminovány zářením gama.

V popisu radiačních polí pro radiobiologické experimenty

jsou uvedeny distribuce dávek ve volném prostoru a vodním fan-

tomu 40 x 40 x 30 cm.



31. K PROBLiSMATIKE RADIAČNEJ OCHRANY PRI ZNEŠKODŇOVANÍ RÁDIOAK-

TlVNYCH ODPADOV /úvodný referát/

E. Hladký;

Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Bezpečné zneškodňovanie rádioaktívnych odpadov z jadrových

elektrární je celosvetovým problémom rozvoja jadrovej energeti-

ky. -Jeho riešenie v podmienkach budovania jadrovej energetiky

v ČSSR je náročné a je v posledných rokoch predmetom sústrede-

ného úsilia ako výskumno-vývojových pracovísk, tak aj projekto-

vých organizácií a výrobcov technoldgie.

Pôvodná predstava, že dostatočným spôsobom zneškodnenia

rádioaktívnych odpadov z jadrových elektrární je ich dlhodobé

uskladnenie v areáli jadrovej elektrárne, sa ukázala ako nere-

álna. Koncom sedemdesiatych rokov preto začali intenzívne prá-

ce na komplexnom riešení tejto problematiky.

Základom prijatej československej koncepcie zneškodňovania

rádioaktívnych odpadov z jadrových elektrární je ich spracova-

nie do takej formy, ktorá umožňuje /pri súčasnej redukcii obje-

mu odpadov/ bezpečný transport a dlhodobé bezpečné uloženie

týchto odpadov v regionálnom úložisku, s cielom dokonalej izo-

lácie od okolitého životného prostredia.

Radiačná ochrana pri zneškodňovaní rádioaktívnych odpadov

má celý rad Specifických aspektov. Je to predovšetkým dlhodobý

faktor účinnosti radiačnej ochrany. Ďalej je to rôznorodý cha-

rakter médií a technologických zariadení, ktoré sú predmetom

radiačnej ochrany.

Požiadavky radiačnej ochrany personálu a okolia ovplyvňujú

nielen konštrukčné riešenie jednotlivých zariadení pre spraco-

vanie rádioaktívnych odpadov, ale v podstatnej miere aj celkový

systém zneškodňovania rádioaktívnych odpadov. Uplatnenie prin-

cípu optimalizácie radiačného rizika môže dokonca výrazne ov-

plyvniť samotnú produkciu rádioaktívnych odpadov v prevádzke

jadrových elektrární.

Špecifické problémy pre ochranu pred žiarením prináša zneš-

kodňovanie rádioaktívnych odpadov pri likvidácii jadrových elek-

trární po ukončení ich prevádzky.



Požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení

s radioaktivními odpady

ing. Vladimír Vancl, ing. Jan Lukavský, CSc.

Jadernou bezpečností se rozumí stav a schopnost jaderné-

ho řízení a jeho obsluhy zabránit nekontrolovatelnému rozvoji

řetězové štěpné reakce a nedovolenému dniku radioaktivních lá-

tek do životního prostředí; zajištěním požadavků jaderné bez-

pečnosti při zacházení s radioaktivními odpady se má na mysli

především zabránění úniku radionuklidů do životního prostředí.

Mezi základní požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti

při zacházení s radioaktivními odpady patří požadavky na vlast-

ní jaderné zařízení: jaderné zařízení musí být navrženo, pro-

vedeno a provozováno tak, aby množství z něj vznikajících od-

padů bylo tak nízké, jak lze dodržením požadavků jaderné bez-

pečnosti a radiační ochrany dosáhnout při uvážení společenských

a hospodářských hledisek. Již projekt jaderného zařízení musí

obsahovat rozbor složení a množství radioaktivních odpadů

vznikajících za provozu a za havarijních podmínek a způsob je-

jich sběru, třídění, zpracování, úpravy, skladování a dopravy

ke konečnému uložení. Systémy zacházení s radioaktivními odpa-

dy musí být navrženy a provedeny tak, aby spolehlivě pojaly,

tzn. shromáždily a uskladnily radioaktivní odpady z provozu

jaderného zařízení i radioaktivní odpady vzniklé za havarij-

ních podmínek. Musí být navrženy a provedeny tak, aby se

zabránilo úniku radioaktivních odpadů, z hlediska spolehlivos-

ti a plynulosti jejich provozu musí být navrženy tak, aby byly

dobře přístupné k údržbě a opravám. Jednotlivé jejich části

musí být podle potřeby zálohovány nebo zajištěny náhradními

díly.

Další požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti při za-

cházení s radioaktivními odpady se týkají výběru technologií

zpracování a úpravy radioaktivních odpadů, návrhů a provedení
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jednotlivých systémů, sběru, třídění a skladování radioaktivních

odpadů, jejich dopravy, technické normalizace měřících a kontrol-

ních metod a dalších činností s tím spojených.

Požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení

s radioaktivními odpady sledují jako konečný cíl oddělení radio-

aktivních odpadů od životního prostředí. To musí být vymezeno

podmínkami konečného uložení radioaktivních odpadů.

Stejně jako je tvorba radioaktivních odpadů a zacházení

s nimi nedílnou součástí jaderně-energetického programu je i

dozor nad jadernou bezpečností při zacházení s radioaktivními

odpady nedílnou součástí státního dozoru ČSKAE. Systémy zachá-

zení s radioaktivními odpady jsou předmětem inspekcí státního

dozoru a z hlediska plnění požadavků jaderné bezpečnosti jsou

hodnoceny i v rámci schvalovacích řízení staveb s jadernými

zařízeními.



3 3 . Z. Dlouhý :

Radiačně hygienické problémy ukládání radioaktivních odpadů

ÚJV fiež,Praha

V ČSSR byle přijaté zássds, že všechny odpedy vzniklé

v čs. jaderných elektrárnách budou převedeny do formy pevného

8 chemicky stálého produktu a uloženy v regionálních

úložištích. Jedním z nejrozšířenějších způsobů, jpk ukládet

tyto tuhé s zpevněné odpady, je jejich umístění do povrchových

uložišt, které jsou tvořena betonovými jímkami, jež se po

zeplnění přestřešují panely, opstřují izolační vrstvou s překrý-

vají zeminou. Zkušenosti získané vradě států ukezují, že jde

o levnou a bezpečnou metodu, která umožňuje izolovet odpedy

od člověka po celou potřebnou dobu několika staletí.

Na druhé straně dlouhodobé uložení radioaktivních odpedů

představuje specifický problém, který nedovoluje plně eplikovst

systém limitování dávek, doporučovaný mezinárodními orgány.

Analýzy rpdisčně hygienických důsledků možných poruch na

úložištích však nssvědčují, že rizike vyplývající z ukládání

odpadů leží hluboko pod úrovněmi, které se běžně povezují zs

přij8telné pro společnost nejen nyní, ale i v budoucnosti.



34. PRISTOP K STANOVENIU KRITERU DEKONTAMINÁCIE ZARIADENÍ JE

Z HÍADISKA RADIAČNEJ OCHRANY

J. Blažek, Z. Melichar, B. Przeczek, S. Hladký;

Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Jednou z klučových otázok pri rozvoji jadrovej energetiky
je zaiBtenie vysokej bezpečnosti prevádzkového personálu i oko-
litého obyvatelstva. Pre personál je snaha v súlade so základ-
nými principami radiačnej ochrany redukovať profesionálne expo-
zície na úrovne dosiahnuteľné' podlá princípu optimalizácie.

Ako plynie zo skúseností z prevádzky JE vo svete i v SSSR
najvSSším podielom k profesionálnej expozícii v JE prispievajú
prevádzkové kontroly, údržba a oprava kontaminovaných zariade-
ní počas odstávky. Jedným zo základných opatrení, ktoré zlep-
šujú radiačnú situáciu a tým znižujú dávky personálu pri vyko-
návaní uvedených operácií je dekontaminácia. Zatial však chý-
bajú objektívne kritériá pre rozhodnutie o nutnosti /potrebe/
vykonať dekontamináciu zariadení primárneho okruhu pred vykona-
ním ich kontroly, údržby a opravy.

V referáte sú diskutované prístupy k stanoveniu a možnosti
stanovenia kritérií pre rozhodnutie o nutnosti dekontaminácie
PG na základe hodnotenia vynaložených nákladov a získaných prí-
nosov, pričom sa vychádza z analýzy dát dostupných pre tento
účel u prevádzkovateľa JE. 7 obecnom riešení sa porovnávajú
spôsoby prevedenia opravy PG s dekontamináciou a bez nej. Dis-
kutuje sa návrh hodnoty ekonomického vyjadrenia ujmy na jed-
notku kolektívnej dávky pri použití v prevádzke jadrových elek-
trární a význam peňažného ekvivalentu kolektívneho dávkového
ekvivalentu pri použití v hodnotení radiačnej ochrany v JE
v ČSSR.



35. RADIAČNÁ SITUÁCIA PRI OVEROVANÍ TiäCHlíÔLOGIJä BITtfMJíNÁClJB KVA-
PALNÝCH RÁDIOAKTÍVNYCH KONCJSIJTRÁTOV NA EXPJÍRIMEIÍTÁINEJ BITU-
MENAČNEJ L I M E
J. Tiraulák, M, Breza, B. Hladký, V. Hercegová;
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Jedným z najpoužívanejších postupov zneškodňovania kvapal-
ných rádioaktívnych odpadov je bitiímenácia. Pri zhodnocovaní
účelnosti tohoto procesu spracovania kvapalných RAO je potreb-
né brať do úvahy i radiaôno-bezpefinostné riziko. Predmetom to-
hoto referátu je popis radiačnej situácie pri overovaní tech-
nológie bitúmenácie na poloprevádzkovej experimentálnej bitú-
menaSnej linke. Okrem výsledkov merania expozičného príkonu sú
uvedené i výsledky sledovania tvorby rádioaktívnych aerosólov
a zhodnotenie obdržaných radiačných dávok pracovníkov.



36. MOŽNOSTI LIRTIDlClJä NÍZkOAkTÍVHYCH KOVOVtCH MATERIÁLOV Z «.
PO UKONČENÍ PREVÄDZKT
Z. Melichar, B. Hladký, J. Blažek, J. Plško;
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Prj likvidácii Jfi W.ER vzniká isté množstvo rádioaktívne
kontaminovaných kovových materiálov. S ohľadom na iírovne rádio-
aktívnej kontaminácie takýchto odpadov sú vo svete študované
rôzne spôsoby ich ukladania a recyklovania. Táto práca sa zao-
berá možnosťami recyklovania velmi nizkoaktívnych kontaminova-
ných ocelí z likvidácie JB v ČSSH. V princípe sa jedná o zvole-
nie takého spôsobu úpravy kontaminovanej ocele, aby pôvodný ma-
teriál ako zdroj žiarenia mohol byť vyňatý z kontroly zdrojov
žiarenia a výsledný materiál zavedený do životného prostredia.

Sú dve možné cesty'rádiologického hodnotenia výsledných
uvolňovaných materiálov: alebo sa poskytuje dôkaz, že výsledné
aktivity sú dostatočne nízke, alebo sa stanoví limit aktivity,
pod ktorým sa musia nachádzať hodnoty aktivity uvolňovaných ma-
teriálov.

Uvádzajú sa možnosti spracovania velmi nizkoaktívnych ko-
vových materiálov z likvidácie JE v ČSSR pretavbou s neaktívnou
ocelou a výsledky hodnotenia dávkového za.Vazea.la. pri neobmedze-
nom použití výsledného materiálu v životnom prostredí.

Dávková záťaž-z uvedenej cesty likvidácie kontaminovaných
ocelí je hodnotená v rámci základného limitu dávkového ekviva-
lentu pre jednotlivca z obyvatelstva ako podiel zo všetkých ume-
lých zdrojov žiarenia v rámci jadrového palivového cyklu.

37. SKÚSENOSTI SO SPRACOVANÍM RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV Z PREVÁDZKY

JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ TYPU WER-440

Podmaká,L.,Tomík,L.,Konečný,t.
Atómové elektrárne Bohunice,k.p.Jaglorské Bohunice

Súhrn nebol r termíne dodaný.



3 8 . RADIAČNÍ! ASPEKTY PREVÁDZKY EXPERIMENTÁLNEJ SPALOVHE RA ODPADOY
J. Plško, M. Štubňa, J. Brož, E. Tittlová, Z.- Kusovská,
T. Ďuranová;
Výskumný iSstav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Príspevok sa zaoberá radiačnými následkami spracovania

pevných RA odpadov z jadrových elektrární technológiou spalo-

vania.

Konkrétne je uvedená technologická schéma budovanej expe-
rimentálnej spalovně VOJE /ESV/, distribúcia RA nuklidov v pro-
cese spaľovania a sú uvedené prognózy radiačných následkov
z prevádzky BSV v areáli EBO. Sú diskutované možné radiačné
následky pre obslužný personál, ako i radiačný príspevok k zá-
ťaži obyvatelstva v normálnom i havarijnom režime.

Na základe vykonaných analýz je dokumentované, že očakáva-
ná radiačná záťaž obslužného personálu bude rádové nižáia ako
povolená hodnota. Ďalej je dokumentované, že spaľovňa RAO v lo-
kalite Jaslovské Bohunice netvorí významný zdroj radiačnej zá-
ťaže obyvateľstva v okolí počas normálneho režimu prevádzky,
ani v prípade havarijného úniku a v porovnaní s dávkovou záťa-
žou obyvateľstva z komplexu EBO tvorí zanedbateľný podiel.



39. RADIOAICTIVITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
/úvodný referát/

Kunz,£.

Institut hyfieny a epidemiologie, Praha



40. PROGRAM KVALITY RADIAČNEJ KONTROLY VPLYVU JE NA OKOLIS

O. Slávik, J. Mopávek

Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Základom presnosti a spoľahlivosti radiometrických mera-

ni je vhodné, dostatočne citlivá a odskúšané metodika. Z toho-

to aspektu bol vo Výskumnom ústave jadrových elektrární v rám-

ci gestorskej činnosti v oblasti výberu metod radiačnej kon-

troly a hodnotenia vplyvu JE na okolie vypracovaný "Súbor

vybraných metod radiačnej kontroly výpustí a vzoriek z okolia

JE", ktorý je doporučený na používanie prevádzkovateľom JE.

Pre radiačnú kontrolu okolia JE je dôraz kladený na gamaspek-

trometriu veľkoobjemových vzoriek.

Kontrola kvslity analytických výsledkov prevádzkovateľov

JE v oblasti radiačnej kontroly okolia JE je zaisťovaná spo-

ločnými porovnávacími meraniami s medzinárodnou účasťou /dvoj-

stranná spolupráca s JE Pákš AlÍR/ a CLOR Varšava /PÍR/, ktoré

sú organizované spravidla 1 krát za 1 až 2 roky v okolí jedno-

tlivých JE.

Doteraz boli uskutočnené 3 porovnávacie merania v okolí

JE Bohunice /1931/, JE Pakš /1983/ a JE Dukovany /1985/. Prvé

<Jve porovnávacie merania boli zamerané" nn meranie malých dá-

vok spektrometrickými aj nespektrometrickýiri metodami s na

gamaspektrometrickú analýzu spoločne odobrsných veľkoobjemo-

vých vzoriek pôdy a trávy. V r . 1985 bola snaha overiť navyše

aj reprodukovateľnosť používaných meťod odberu vzoriek neobrá-

banej pôdy a porovnať spoľahlivosť priaaieho stanovovania gsma-

nuklidov v pôde pomocou in-situ gamsspektroíretrie. Sú predlo-

žené a diskutované dosiahnutá výsledky z r. 1905, ktoré pou-

kazujú na vysokú kvnlitu analýz u všetkých účastníkov merania.



loo
41. NIEKTORÉ DOZIMETRICKÉ A RÁDIOHYGIENICKÉ ASPEKTY /DaRa/ UVOfííOVA-

NIA KONTAMINOVÁNÍCH MATERIÁLOV A ZARIADENÍ /UKMaZ/ Z LIKVIDOVÁ-

NÍCH JEZ DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA /ŽP/.

Minárik,F.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva,Bratislava

Uvolňovanie kontaminovaných materiálov a zariadení je zloži-
tý a komplexný proces,ktorý z hľadiska jeho možného vplyvu na ŽP
žiada posúdenie z viacero hľadlak,medzi ktorými popredné miesto
zaujína DaRa. Ich vzťah k autorizovaným limitom,k požiadavkám
na rédionetrické parametre používaných rádio»etrických zariade-
ní a metodík sú prednetom tohto referátu. Pretože zatiaľ nemáne
vlastných skúseností,overených prayou,pojednáva referát o teore-
tických prístupoch k riešenej problematike a porovnáva údaje z
odsornej literatúry,aplikovateľné v našich podmienkach.



42. ZPŘESNĚNÉ" STANOVENÍ RYCHLOSTI PLOŠUé EXHALACE RADONU

PRO STAVEBNÍ DÍLCE Z PÓROBETONU

Thomas,J., Drábová,D«, Machek,J., Filgas,R.

Institut hygieny a epidemiologie

Velká difúzni délka t radonu v pórobetonu Cč=(D/pk)

p - porozita, D - efektivní difúzni konstanta, k - přeraěnová

konstanta radonu) by vyžadovala, aby se rychlost plošné ex-

halace stanovila na rozměrných (a tím v běžné laboratorní

praxi obtížně zvládnutelných) tvárnicích či panelech, u nichž

by ztráty bočními stěnami výrazně neovlivnily výsledek měře-

níe Měření vzorků s povrchem shodným s plochou jímací komo-

ry, ale 3 utěsněnými bočními plochami, odstraňuje tuto expe-

rimentální, potíž. Měření vaorků různé tlouštky navíc umož-

ňuje odhadnout difúzni délku«



P O S T E R ľ

1. NOVÍ OSOBNÍ DOZDÍETR NEUTRONU NA BÁZI D3PF

.F.,Portal,J.a i*

Úatav dozimetrie záření ČSAV,Praha
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2. PRVNÍ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM KOMPLEXNÍCH OSOBNÍCH

DOZIMETRU NA JE DUKOVANY

Z.Prouza,J.Heřmanská

Ustav biofyziky a nukleární medicíny FVL UK Praha

J.Trousil,V.Starostová,J.Průša,J.Studená,R.Vacek

Ústav pro výzkum,výrobu a využití radioisotopů Praha

P.Sujak

Výzkumný ústav jaderných elektráren Jaslovské Bohunice

J.Hakl,J.Ostrčil

Jaderná elektrárna Dukovany

Ve vybraných místech na JE bylo provedeno měření radiač-

ních polí neutronů a záření gama.V těchto místech pak bylo

prováděno experimentální ozařováni osobních dozimetrů na

fantomech;současně byla skupina pracovníků,kteří navštěvují

poloobsluhovaná a technologická místa s vyššími příkony dáv-

kového ekvivalentu,rovněž vybavena těmito dozimetry.

Hodnoty dávkových ekvivalentů stanovené ze spektromet-

rických měření jsou srovnány s hodnotami určenými z osobních

dozimetrů.

Využity byly jednak osobní dozimetry záření gama a neut-

ronů používané celostátní službou ÚVWR, jednak stopové dozi-

metry /na bázi KODAKU LR 115/ VtfJE.Pomocí filmových doziaet-

rů s Cd-filtry byl stanoven i příspěvek od tepelných neutronů.

Jsou diskutovány možnosti jednotlivých dozimetrů v ra-

diačních polích JE B hlediska stanovení dávkového ekvivalentu

od neutronů a záření gama.



3. RADIAČNÉ POLIA V PRIESTOROCH JE

P. Šujak, P* Čarný, Z. Prouza, J. Heŕmanská, M. Lieskovský,

D<. Baček, J. Klus oň, I. Středa, J« Cibulka

V práci je diskutovaná radiačná zálaž personálu JE

spôsobená počas odstávky a počas normálneho chodu reakto-

ra. Súhrnne je prezentovaný súbor energetických spektier

polí žiarenia gama a neutrónov v obsluhovaných a poloob-

sluhovaných priestoroch na JE. Uvádzajú sa äalšie dozi-

metrické charakteristiky radiačných poli na JE z hladiska

radiačnej ochrany distribúcie dávok na povrchoch fantó-

mov v reálnych radiačných poliach na JE smerujúce k od-

hadu neurčitosti stanovenia dávky jedným dozimetrom vzhla-

dom na časo-priestorovú neurčitosť pohybu personálu v ra-

diačných poliach na JE.

•4. IN - SITU SPEKTROMETRIA PRI NESTANDARDNÍCH PODMIENKACH

MERANIA

B»5ek,D.,Šujak,P.,C*rný,P.
Výskuaný ústav jadrových elektrární,Ja«lov«k< Bohunite

Súhrn nebol v termíne dodaný.
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5, ÚROVNÍ! D/VKOVÍCH PŘÍKOKS V AREÁLU ÚJV ŘEŽ

Garba A., Popper J.
Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu Příbram, pobočka Řež

V Ústavu jaderného výzkumu Řež se nachází řada významných
zdroju ionizujícího záření, které mohou různou měrou ovlivňo-
vat radiační situaci uvnitř i vně objektů, ve kterých se tyto
zdroje nacházejí. Vzhledem k proměnnému charakteru výzkumná
činnosti dochází časem i ke změnám v radiační situaci. Zejména
výzmamně se na radiační situaci může uplatnit připravovaná re-
konstrukce reaktoru WR-S a výstavba a provoz úložiště vysoce
aktivních odpadů. K získání podkladů o současném stavu proto
bylo v areálu OJV i bezprostředním okolí provedeno podrobné mě-
ření úrovní dávkových příkonů přístrojem NRG-3O2 A (Tesla).
Výsledky jsou znázorněny v situačním plánku formou izodoz. Je
uvedena metodika maření, diskutován vliv jednotlivých pracoviěí
a srovnáním s výsledky obdobného „mapování radiační situace,
provedeného útvarem vnitřního dozoru 1ÍJV v roce 1976, stanoven
trend některých negativních důsledků spojených s výzkumným vy-
užíváním jaderné energie.

6.ROZVOJ PASIVNÍ METODY SPEKTROMETRIÍ NEUTRONU POMOCÍ DSPF

Spurný,F.,Turek,K.,Tichý ,M.
Ústav dozimetrie záření ČSAV,Praha

Súhrn nebol v termíne dodaný.
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7. SYSTÉM A VÝSLEDKY MONITOROVANIA VNÚTORNEJ KONTAMINÁCIE

PRACOVNÍKOV ATÓMOVÝCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE

M.Herehl, D.OndriŠ, M. Homola

Závodné zdravotnícke stredisko EBO, Jaslovské Bohunice

Referát oboznamuje so spôsobom výberu pracovníkov EBO na mo-

nitorovanie, s používanými monitorovacími metodami, s hodnotením

výsledkov a evidenciou dávkovej záťaže, uvádza niektoré výsledky

monitorovania a používané opatrenia smerujúce k zníženiu dôsled-

kov kontaminácie.



8 . RJCDIOHYGIENICKÍÍ SLEDOVANIE VYUŽITIA ODPADOVÍCH SUROVÍN

V STAVEBNÍCTVE SSR V SÚVISLOSTI S RADÓNOM.

F.Havlík, M.Uralová, N.Patzeltová

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

V dôsledku obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných

látkach je obyvateľstvo neustále vystavené radiačnej expo-

zícii. I ke3 tieto rádionuklidy sa nachádzajú vo všetkých

zložkách životného prostredia, najzávažnejšiu časť expozície

tvorí práve zložka v dôsledku bývania* ktorá prevyšuje všetky

ostatné z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia* Je spôsobe**

ná krátkožijúcimi produktami rozpadu radónu, ktorý sa dostáva

do ovzdušia bytov zo stien, pivníc, podláh a pod. V prípade

zvýšeného obsahu rádia v stavebných materiáloch môže prísť k

závažnému zvýšeniu koncentrácie radónu v budovách* V tejto sú-

vislosti treba pozornosť zanerať najmä na suroviny, ktoré po-

chádzajú z iných odvetví priemyslu a boli nie iba mechanicky

upravené, V súčasnosti je zásadnou orientáciou rozvoja výroby

stavebných látok zúžitkovanie priemyselného odpadu a nahrádza-

nie deficitných materiálov týmito látkami. Súčasne s požiadav-

kami na kvalitu výrobku treba vyžadovať i parametre zabezpeču-

júce pokiaľ je to možné čo najnižšiu úroveň expozície v dôsled-

ku bývania*
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9. K OTÁZCE UŽITEČNOSTÍ VYLOŽENÍ STÍNÍCÍ KOBKY P30 SPEKTRO-

METRII GAMA MATERIÁLEM 5 NÍZKÝM ATOMOVÝM ČÍSLEM

Kuča.P*, Malátová,I.
Institut hygieny a epidemiologie, Praha

V souvislosti se stavbou stínění pro stanovení nízkých akti-
vit polovodičovou spektrometrií gama bývá diskutována otáz-
ka významu vyložení stínící kobky materiálem s nízkým ato-
movým číslem*
Experimentálně byl ověřován vliv vyložení ocelového stíně"-
ní vrstvou plexiskla* Byl hodnocen vliv vrstvy tlusté 1 cm
a 2 cm na pozadí a při různé vzdálenosti zdroje záření vliv
na nízkoenergetickou část spektra* Při měření pozadí po dobu
60 hodin nebyly nalezeny významné změny* Při měření Co 60
bylo zjištěno zvýšení naměřených hodnot v energetické oblas-
ti 50 až 200 keV potvrzující, že vyložení materiálem s níz-
kým atomovým číslem podle očekávání poněkud zhoršuje podmín-
ky měřeni «

10. PROBLEMATIKA RADONU V DĚTSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Roháček,J.,Hůlka,J.,V16ek,J.,Čech,J.,Burian,I.,Richter, U.
Krajská hygienická staniee,odd.hyg*záření,Hradec Králová

Suhm nebol v termíne dodaný•



11. HODNOCENÍ FILTřtfl, POSTUPŮ A ZAŘÍZEHÍ PRO ODBĚR VZORKŮ

Z AEROSOL§ VYPOUŠTĚlíf CH DO OVZDUŠÍ Z JB

Bučina,I.1, Feik,K.2, Hodík.F.1, Kaiser,J.2, Kuěa,P.1,

Malá,«.1, Malátová.I.1, Rulík,P.1, Šandrik,Š.2

1-Institut hygieny a epidemiologie, Praha

2-Atoraové elektrárne k»p», Jaslovské Bohunice

Pro účely odběru vzorků aerosolů velkoobjeraovými odběrovými

zařízeními z výpustí do ovzduší z jaderných elektráren byly

uskutečněny zkouskjr zahraničních i tuzemských, filtračních

materiálů. S použitím polovodičové spektrometrie gama je hod-

nocena jejich schopnost zachycovat aerosoly obsažené ve vý-

pustech. Výsledky tohoto hodnocení vycházejí též z poznatků

získaných stanovením velikostního spektra aerosolových čás-

tic pomocí pětistupňového kaskádního impaktoru. Jsou uvedeny

některé výsledky těchto stanovenie Dále jsou zhodnoceny zku-

šenosti s použitými velkoobjemovými odběrovými zařízeními

a uvedeny poznatky o vlastnostech odběrových a měřících za-

řízeních, která jsou běžnou součástí vybavení jaderné elekt-

ľárny.



POZNÁMKY


