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Abstrakt 

Nukleární medicína je oblastí, kde se jako zdroj ionizujícího záření pro diagnostické i 
terapeutické účely používají otevřené radioaktivní zářiče ve formě radiofarmak. Princip této 
aplikace spočívá v podání radiofarmaka vyšetřovanému nebo léčenému pacientovi. 
Radiofarmakum je vhodná chemická látka značená jedním či více radionuklidy, které se, 
v závislosti na pacientově metabolismu a na farmakokinetice této látky, specificky vychytává 
v  požadovaných orgánech nebo označuje určitou metabolickou cestu při vstupu či výstupu z 
organismu. Diagnostická informace je získána prostřednictvím zobrazovacího zařízení (gama 
kamera, SPECT, PET popř. hybridní metody SPECT/CT a PET/CT), které umožní sledování 
přítomnosti farmaceutického přípravku s radioaktivním zářičem v jednotlivých orgánech a 
tkáních. Na základě tohoto zobrazení je pak možné stanovit diagnózu vyšetřované osoby. 
V omezeném rozsahu se radiofarmaka používají i k terapeutickým účelům, kde je cílem 
selektivně zničit tumor v určitém orgánu a zároveň chránit co nejvíce zdravou tkáň 
nacházející se v blízkém okolí tohoto nádoru. Cílené ozáření je opět zajištěno výběrem 
vhodného radiofarmaka, jež se akumuluje v zájmovém orgánu či tkáni. Zatímco se pro 
diagnostické vyšetření aplikují radionuklidy o relativně nízké aktivitě (řádově v jednotkách 
MBq), je aktivita při léčbě značně vyšší (řádově v jednotkách GBq), což souvisí 
s absorbovanou dávkou, která je nutná k odstranění novotvaru nebo alespoň k jeho potlačení. 
Z hlediska radiační ochrany pacienta, ať už v terapii nebo diagnostice, je velmi žádoucí, aby 
bylo použito optimální množství aktivity daného radiofarmaka v závislosti na hmotnosti 
vyšetřovaného či léčeného jedince a zároveň aby bylo dosaženo dostatečné diagnostické 
informace.  

Aplikace otevřených radioaktivních zářičů v nukleární medicíně je ovšem vždy spojena 
s určitým ozářením personálu, který je vystaven zejména vnějšímu záření. O ozáření 
v důsledku inhalace radioaktivně kontaminovaného vzduchu se předpokládá, že je mnohem 
nižší a proto se, na rozdíl od sledování příspěvku od vnějšího záření pomocí osobních 
dozimetrů, zpravidla nemonitoruje. V referátu jsou diskutovány některé specifické otázky 
ozáření různých profesí pracovníků na typickém pracovišti nukleární medicíny v souvislosti 
s plněním jejich konkrétních úkolů. Jsou uvedeny i výsledky monitorování osobních dávek, 
které ukazují na značné rozdíly v ozáření jednotlivých skupin personálu. Zvláštní pozornost je 
věnována ochraně pracovníků a dalších osob, které přicházejí do styku s pacienty, kterým 
byla aplikována vysokoaktivní radiofarmaka pro terapeutické účely.   

 

 

 

 

 



1. Legislativa 

U aplikací, které využívají zdroje ionizujícího záření, je nutností dodržet všechny 
požadavky kladené na radiační ochranu všech osob pohybujících se v radiačním poli 
ionizujícího záření. V České republice vykonává státní správu a dohled nad použitím jaderné 
energie a ionizujícího záření Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který má rovněž 
v pravomoci stanovit základní podmínky k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
havarijní připravenosti spolu s fyzickou ochranou, výkonem státní správy a dozor při použití 
jaderné energie a aplikacích, které vedou k ozáření, vytvoření státem garantovaného režimu 
pro zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů a v neposlední řadě také zajištění 
havarijní připravenost v situaci radiační nehody nebo havárie. Působnost SÚJB je dána 
Atomovým zákonem [1] a v souladu s tímto zákonem je SÚJB oprávněn vydávat prováděcí 
předpisy ve formě vyhlášek, kde stěžejní vyhláškou je tzv. vyhláška č. 307/2002 Sb., o 
radiační ochraně [2], která je hlavním pilířem, neboť vychází z mezinárodních doporučení a 
směrnic Evropské komise [3, 4] i Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IEAE) [5, 6]. 
Tato vyhláška o radiační ochraně stanovuje způsob a rozsah zabezpečení radiační ochrany na 
pracovištích využívajících zdroje ionizujícího záření a rovněž také schvaluje označení a 
vymezení sledovaných či kontrolovaných pásem v jednotlivých zařízeních. 

Ve sledovaném pásmu se může pohybovat pracovník kategorie B, ale i pracovník 
kategorie A, přičemž zde existuje určitá možnost, že by tady mohla být překročena 1/10 
dávkového limitu [7]. Na druhou stranu, v kontrolovaném pásmu se může pohybovat pouze 
pracovník kategorie A, kdy v tomto pásmu je určitý předpoklad, že by mohlo dojít 
k překročení 3/10 dávkového limitu. Na tohoto radiačního pracovníka kategorie A se proto 
vztahují přísné dávkové limity, jež nesmí být za žádných okolností v běžném klinickém 
provozu překročeny. V Tab. 1 jsou uvedeny dávkové limity pro obyvatelstvo (obecné 
dávkové limity), studenty i učně (jedinci připravující se na profesi) a pro radiační pracovníky. 

Tab. 1 Dávkové limity [8] 

DÁVKOVÉ LIMITY 

Charakterizovaná 
veličina 

Obecné dávkové 
limity 

Dávkové limity pro 
radiační pracovníky 

Dávkové limity pro 
studenty a učně 

E [mSv/r] 1 50 (20) 6 

E pro období 5 let 
jdoucích za sebou 
[mSv] 

5 100 - 

HT pro 1 cm2 kůže 
[mSv/r] 

50 500 150 

HT pro oční čočku 
[mSv/r] 

15 150 50 

HT  na ruce od prstů 
až po předloktí a na 
nohy od chodidel až 
po kotníky [mSv/r] 

- 500 150 

Ozáření všech osob, které se pohybují v radiačním poli ionizujícího záření je však 
přísně kontrolováno a to v souladu s principem ALARA („As Low As Reasonably 



Achievable“), tzn. cílem je udržet ozáření jednotlivců na úrovni tak nízké, jak je rozumně 
dosažitelné. V běžné praxi se radiační ochrana osob na pracovištích s ionizujícím zářením 
dodržuje na základě principů radiační ochrany, kterými jsou: 

Princip zdůvodnění: 
Každá činnost se zdrojem IZ musí být zdůvodněna a přínos této činnosti musí být 

vyšší než riziko z ozáření. Při posuzování dostatečného přínosu prováděné činnosti se ZIZ, 
vstupují do analýzy veškeré přínosy i ztráty a náklady. Rozhodování je velmi komplikované, 
neboť některé přínosy a ztráty lze obtížně vyčíslit (škody vyvolané strachem, estetické 
hledisko) a musí být komplexní. Z hlediska ochrany před záření je třeba zajistit, aby byl tento 
princip zohledněn především v přípravě jiných alternativ. 

Princip optimalizace: 
Nalezení vhodného stupně radiační ochrany (většinou charakterizovaný hodnotou  

kolektivní dávky), kdy další vynakládání prostředků již není kompenzováno rovnocennou 
úsporou újmy (úměrné určité kolektivní dávce). Tento princip je již výše zmiňovaný princip 
ALARA, který vznikl z důvodu podceňování rizik radiační ochrany a také kvůli radiofobii 
(strach z ozáření), díky níž může docházet k razantnímu snižování dávek při vyšetření či léčbě  
pacienta. Tato nepřiměřená eliminace dávek by však mohla mít za následek nedostatečnou 
výpovědní hodnotu o diagnóze pacienta či by neposkytla požadovaný terapeutický efekt. 
ALARA se tedy snaží naleznout rozumný kompromis mezi oběma přístupy. 

Princip dodržování dávkových limitů: 
Limit je státem stanovená nejvyšší možná dosažitelná hodnota ekvivalentní nebo 

efektivní dávky, jehož překročení není přípustné. Při činnostech s IZ je zapotřebí omezení 
ozáření osob, aby celková radiační dávka v daném období (1 rok a 5 let) nepřesáhla stanovené 
limity.  

Princip zabezpečení zdrojů ionizujícího záření: 
Snaha o zabránění odcizení zářiče, přístupu nepovolených osob a sledování zdroje IZ. 

Zabezpečení a kontrola zdroje podléhají vyhláškám Státního úřadu jaderné bezpečnosti. 
Opatření stanovená SÚJB v souladu s principem optimalizace mají za cíl prevenci a omezení 
důsledků radiační nehody, která však nemají být vztažena pouze na postupy při zásahu.  

2. Radiační zátěž 
Téměř všechny pracovní činnosti jsou na oddělení nukleární medicíny spojeny 

s určitým ozářením personálu. Pracovníci jsou vystaveni expozici ionizujícího záření během 
výroby radiofarmak v jaderných reaktorech, urychlovačích částic či v generátorových 
systémech, dále v průběhu přípravy otevřených radioaktivních zářičů přímo na oddělení 
nukleární medicíny a v neposlední řadě i při podání radiofarmaka pacientovi či v situaci, kdy 
je pacient v nemocničním zařízení hospitalizován z důvodu terapie a personál tomuto jedinci 
poskytuje potřebnou lékařskou péči. Nelze také opomenout pracovníky, jež se podílí na 
diagnostickém vyšetření pomocí zobrazovacích modalit, jakými jsou gama kamery, SPECT 
(Single Photon Emission Computed Tomography, Jednofotonová emisní výpočetní 
tomografie), PET (Positron Emission Tomography, Pozitronová emisní tomografie) či 
hybridní systémy, což jsou kombinace zobrazovacích přístrojů, na jejichž základě dochází 
k sumaci funkčního a anatomického zobrazení vyšetřovaného orgánu či tkáně. Během všech 
výše uvedených činnosti podléhají tedy pracovníci, ale i pacienti určité radiační zátěži. 



Radiační zátěž personálu: 
Pracovníci se snaží minimalizovat ozáření na základě ochrany časem, kdy se zdržují 

v blízkosti pacienta, který je naaplikovaný radiofarmakem, po co možná nejkratší dobu, 
během níž provedou všechny potřebné úkony za cílem diagnostiky či terapie. Další způsobem 
ochrany před expozicí je udržovat co největší vzdálenost s naaplikovaným jedincem, přičemž 
opět nesmí být snížena kvalita prováděné diagnostické či terapeutické činnosti. Na Obr. 1 je 
ilustrován pokles hodnot příkonu prostorového dávkového ekvivalentu v závislosti na 
vzdálenosti od naaplikovaného pacienta, jenž je léčen pomocí I-131 (karcinom štítné žlázy, 
hyperthyreóza). V neposlední řadě může pracovník k eliminaci ozáření použít vhodné stínění 
v závislosti na použitém typu záření z hlediska vnějšího ozáření, a pokud se bude uvažovat i 
případná vnitřní kontaminace na daném pracovišti, měl by mít každý pracovník k dispozici 
vlastní respirátor. Tuto činnost mohou tedy provádět pouze kvalifikovaní a řádně proškolení 
pracovníci s patřičnou způsobilostí.  

 
Obr. 1 Hodnoty příkonu prostorového dávkového ekvivalentu v závislosti na vzdálenosti od zdroje I-131 

[9] 

Radiační zátěž personálu je také kontrolována na základě monitorovacího programu. 
Každý pracovník je vybaven osobním dozimetrem, který nosí na standardním místě (levá 
horní část hrudníku), popř. může být vybaven dalšíma dvěma (pravá a levá ruka) či jedním 
(dominantní ruka) prstovým dozimetrem. Monitorovací období dozimetrů činí 1 měsíc a za 
plánovaných (běžných) podmínek by nemělo dojít k překročení dávkových limitů 
stanovených pro pracovníky kategorie A. 

Z hlediska radiační ochrany patří z hlediska průměrné roční kolektivní efektivní dávky 
mezi nejvíce zatěžované pracovníky na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF 
UK a FN Motol (KNME) laboranti připravující I-131 pro terapii štítné žlázy, dále radiologičtí 
asistenti a sestry s atestací v oboru nukleární medicína pracující na ambulanci KNME 
(aplikace radiofarmak a obsluha gama kamer), poté sestry zajišťující zdravotní péči 
pacientům léčených radiojódem o vysoké aktivitě na  2.  lůžkové stanici KNME a pracovníci 
radiofarmaceutické laboratoře na ambulanci nukleární medicíny připravující radiofarmaka pro 
scintigrafii.  

Je ovšem si vhodné uvědomit, že na oddělení nukleární medicíny vykonává každá 
profese svou pracovní činnost v blízkosti pacienta po různě dlouhou dobu. Rovněž aktivity, 
které jsou pacientům podávány ať už za účelem diagnostiky či terapie, jsou odlišné a to nejen 
z důvodu vyšetřované oblasti, rozsahu onemocnění, hmotnosti pacienta, ale i možnostem 



zobrazovacích systémů. Všechny tyto faktory sehrávají určitou roli v expozici pracovníka. 
Obr. 2 ilustruje průměrné roční kolektivní efektivní dávky pracovníků na Klinice nukleární 
medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol v letech 2006 – 2011. 

 

Obr. 2 Průměrná roční kolektivní efektivní dávka pracovníků na Klinice nukleární 
medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol v letech 2006 - 2011 

Z Obr. 2 je patrné, že nejvíce exponovanou skupinou (z hlediska efektivní dávky) byli 
pracovníci radiojódové laboratoře, radiologičtí asistenti, farmaceuti a sestry s atestací na 
nukleární medicínu na 2. lůžkové části, kde se provádí terapie pomocí radiojódu. Na druhou 
stranu, mezi nejméně ozářenou skupinu (nulové hodnoty průměrné roční efektivní dávky) se 
řadí pracovníci zajišťující úklid či sestry na 1. Lůžkové stanici. 

Pro porovnání průměrné roční kolektivní dávky na končetiny pracovníků KNME 
slouží Obr. 3, kde je zřejmé, že nejvíce zatížená skupina pracovníků byli pracovníci 
radiofarmaceutické laboratoře na  ambulanci nukleární medicíny a laboranti připravující 
radiojód na 2. lůžkové stanici. Obsluha zobrazovacích modalit na ambulanci nukleární 
medicíny (radiologičtí asistenti a sestry s atestací v oboru nukleární medicína) i oddělení 
radiologické fyziky (radiologičtí fyzikové a technik) vykazují jen mírně zvýšené hodnoty 
oproti minimální detekovatelné hodnotě prstového dozimetru (0,05 mSv), zatímco lékaři na 
ambulanci měli nulové hodnoty průměrné roční kolektivní dávky na končetiny. 



 

Obr. 3 Průměrná roční kolektivní ekvivalentní dávka pracovníků na Klinice nukleární 
medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol v letech 2006 - 2011 

Radiační zátěž pacienta: 
V případě terapie pacienta se předpokládá absorbovaná dávka, , v léčených 

částech lidského těla. Tuto dozimetrickou veličinu lze vypočítat dle vztahu 

 

kde  je střední energie sdělená v objemovém elementu dávky a dm udává hmotnost daného 
elementu. Jednotkou absorbované dávky je gray (Gy). Ze znalosti absorbované dávky se 
následně odvíjí žádoucí účinek deterministického záření ke zničení nádorové tkáně či 
metastáz. 

Tato absorbovaná dávka v léčeném orgánu se ovšem nezahrnuje do hodnoty efektivní 
dávky, kterou lze stanovit na základě vztahu 

 

kde wT je tkáňový váhový faktor zohledňující radiosenzitivitu patřičné tkáně, wR je radiační 
váhový faktor specifický pro jednotlivé typy záření a  je absorbovaná dávka v daném 
orgánu či tkáni. Jednotkou efektivní dávky je sievert (Sv). Význam této veličiny spočívá 
v hodnocení nežádoucích pozdních stochastických účinků (řádově týdny, měsíce až roky) 
vzniklých na základě terapie. Obr. 4 demonstruje podání radiojódu pacientovi za účelem 
terapie. 



 

Obr. 4 Podání radiojódu pacientovi ve formě Na131I [10] 

V situaci, kdy je pacient na oddělení nukleární medicíny s diagnostickým cílem, nelze 
mluvit o deterministických účincích na daný orgán či tkáň, kde se radiofarmakum akumuluje 
a to z důvodu několikanásobně nižší hodnotě podané aktivity danému jedinci (v terapii je 
pacientům podána aktivita v řádu GBq, kdyžto u diagnostických vyšetření je aktivita 
radiofarmaka v řádech MBq). 

3. Závěr 
Na oddělení nukleární medicíny je pro zajištění ochrany osob při styku 

s naaplikovaným pacientem patřičným radiofarmakem nutnost pečlivě dodržovat principy 
radiační ochrany, ale také mít základní znalosti způsobů ochrany před účinky ionizujícího 
záření. Na tomto základě může být následně minimalizováno vnitřní i vnější ozáření daných 
osob. Významnou roli z hlediska eliminace radiační zátěže jednotlivců, sehrává rovněž přísné 
plnění pracovních postupů předepsaných SÚJB. Monitorování ozáření pracovníků na 
pracovištích se zdroji ionizujícího záření má též velmi mimořádný význam, neboť umožňuje 
kontrolovat expozice personálu, jenž musí být v souladu s příslušnými dávkovými limity. Na 
tomto základě může dojít ke snížení osobního dávkového limitu, což je hlavní náplní principu 
ALARA. 
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