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Abstrakt: 

Radiační ochrana je nedílnou součástí během terapie pomocí radionuklidu I-131 u 

pacientů s onemocněním štítné žlázy. V České republice může léčba pomocí I-131 probíhat 

ambulantně pouze v případě, kdy jsou hodnoty aplikované aktivity I-131 menší než 550 MBq. 

V opačném případě je nutná hospitalizace pacienta na lůžkovém oddělení nukleární medicíny, 

kde je pacient léčen. Radionuklid I-131 je smíšeným zářičem, který emituje záření beta a 

záření gama. Po podání radionuklidu I-131 pacientovi tak představuje léčený jedinec pro 

personál daného oddělení nukleární medicíny zdroj ionizujícího záření. Z tohoto důvodu je 

velice žádoucí, aby expozice ošetřujících osob byly v souladu s principy radiační ochrany a 

byly omezeny na co nejmenší možnou míru.  

V příspěvku byly pomocí metody Monte Carlo (kódu MCNPX) vypočteny 

absorbované dávky v orgánech ošetřující osoby, ze kterých byla následně dle příslušných 

vzorců stanovena hodnota ekvivalentní dávky v daných orgánech a poté i efektivní dávky ve 

vybraných geometriích s použitím ochranných stínících pomůcek. Výsledky práce ukazují, že 

použitím stínící zástěry o ekvivalentu olova 1 mm dojde ke snížení ozáření pracovníků 

pečujících o pacienty po podání radionuklidu I-131 asi o 30 %. Pokud se bude ošetřující 

osoba bez ochranné stínící zástěry nacházet mezi dvěma pacienty, bude záření gama v 

důsledku odvráceného těla ošetřující osoby zeslabeno asi o 18 %, přičemž osobní dozimetr 

daného pracovníka umístněný na hrudi bude registrovat přibližně o 40 % nižší hodnotu 

osobního dávkového ekvivalentu. 

Úvod: 

V České republice je v současné době radionuklid I-131 dostupný ve formě koloidního 

roztoku jodidu sodného značeného I-131 či želatinové kapsle obsahující I-131. Orgánem, kde 

se I-131 vychytává, je štítná žláza, přičemž se předpokládá, že ve štítné žláze se akumuluje 



pouze 30 % radionuklidu I-131, zbytek radionuklidu se vyloučí z těla pacienta [1]. 

Radionuklid I-131 emituje dva typy záření – záření beta a záření gama. Záření beta má 

stěžejní vliv na léčbu štítné žlázy, neboť dosah tohoto záření v měkké tkáni se pohybuje 

kolem 1 mm. Na druhou stranu, záření gama se využívá především v diagnostice štítné žlázy, 

přičemž tento typ záření představuje rovněž i určité riziko pro pracovníky pečující o 

hospitalizované pacienty z hlediska externího ozáření. 

Ve světě se již několik autorů zabývalo problematikou ozáření osob, které se vyskytují 

v okolí pacientů během či po terapii radionuklidem I-131 [1-9]. Jedná se především o 

pracovníky a ošetřující osoby, přicházející do styku s pacientem během ambulantní léčby 

nebo během hospitalizace, rodinné příslušníky, kteří jsou v přítomnost pacienta po jeho 

propuštění do domácí péče nebo jednotlivce z obyvatelstva, s nimiž se může pacient střetnou. 

  

Materiál a metody 

Absorbované dávky v orgánech pracovníka nacházejícího se v blízkosti pacienta s I-

131 akumulovaným ve štítné žláze byly stanoveny na základě metody Monte Carlo (kód 

MCNPX, verze 2.6.0) [10]. Pro výpočet byl použit antropomorfní fantom MIRD (Medical 

Internal Radiation Dose) s několika aproximacemi. Aproximace se týkala následujících 

tkání/orgánů: červená kostní dřeň (aproximace pomocí pánevní kosti), jícen (aproximace 

žaludkem), povrch kostí (aproximace na základě průměru hodnoty absorbované dávky žeber a 

páteře), kůže (brána v potaz pouze kůže trupu), mléčná žláza (aproximace plícemi) a slinné 

žlázy (aproximace na základě štítné žlázy). Výše uvedené aproximace byly zvoleny 

v důsledku dostupnosti MIRD fantomu, ve kterém nebyly dané orgány a tkáně uvažovány. 

Výpočty absorbované dávky v jednotlivých orgánech byly provedeny pro tyto geometrie: 

 Geometrie č. 1: Ošetřující osoba s ochrannou zástěrou a pacient č. 1. Zdroj 

ionizujícího záření (ZIZ) je lokalizován ve štítné žláze pacienta 

 Geometrie č. 2: Ošetřující osoba bez ochranné zástěry a pacient č. 1. ZIZ je 

umístěn ve štítné žláze pacienta 

 Geometrie č. 3: Ošetřující osoba bez ochranné zástěry a pacient č. 1. a 

pacientem č. 2, přičemž ZIZ je ve štítné žláze pacienta č. 2 (obrázek 1). 

Pro každou geometrii byla rovněž na základě absorbované dávky v jednotlivých 

orgánech stanovena ekvivalentní dávka v jednotlivých orgánech a celková efektivní dávka 

pracovníka v souladu s definicí ICRP 60 [11]. Hodnoty intenzity záření gama u radionuklidu 



131
I [12], hodnoty radiačních váhových faktorů wR [13] a tkáňových váhových faktorů wT [13] 

byly získány z příslušné literatury.  

 

Obrázek 1 Horizontální řez pokoje se dvěma pacienty s 
131

I ve štítné žláze a ošetřující osoby, která je 

čelem k pacientovi č. 1 

Vypočtené hodnoty efektivních dávek byly následně přepočteny na veličinu příkon 

efektivní dávky, který byl vztažen na časovou jednotku 1 hodiny. Tyto hodnoty příkonu 

efektivní dávky pracovníka ze všech geometrií byly srovnány s hodnotami odezvy osobního 

dozimetru, které byly taktéž normalizovány na časovou jednotku 1 hodiny. 

Výsledky: 

Při stanovení efektivní dávky bylo rovněž uvažováno, že pacientovi/pacientům byla 

podána aktivita 3,7 GBq. Ochranná olověná (Pb) zástěra byla o ekvivalentu olova (Pb) 1 mm. 

Hodnoty veličiny příkon efektivní dávky shrnuje Tabulka 1. 

Při porovnání hodnot příkonu efektivních dávek pracovníka v případě použití a 

nepoužití ochranné zástěry v přítomnosti pacienta č. 1 se ZIZ ve štítné žláze (geometrie č. 1 a 

geometie č. 2) lze vidět pokles ozáření pracovníka přibližně o 30 % v důsledku použití 

ochranné Pb zástěry.  

Srovnáme-li hodnotu dopovědi dozimetru na hrudi (hodnota uvedena ve veličině 

příkonu efektivní dávky) v případě geometrie č. 2 a za situace geometrie č. 3, je možné říci, že 

hodnota příkonu efektivní dávky v případě geometrie č. 3 je asi o 18 % nižší, než je tomu 

v případě geometrie č. 2, přestože se pracovník nachází v obou dvou případech u pacienta po 

aplikaci I-131 s aktivitou 3,7 GBq. Tento fakt je způsoben, že v případě geometrie č. 3, kdy je 



pracovník otočen k ZIZ zády a dozimetr má umístěn na referenčním místě (levá horní část 

hrudníku), bude záření gama ze ZIZ částečně odstíněno tělem odvráceného pracovníka.   

Tab.1 Hodnoty příkonů efektivních dávek ošetřující osoby během vybraných geometrií 

Geometrie 
Umístění 

zdroje 
131

I 

Ochranná Pb 

zástěra 

Hodnota příkonu 

efektivní dávky [nSv/h] 

Odpověď osobního 

dozimetru [nSv/h] 

č. 1 
Štítná žláza 

pacienta č. 1 
ano 2,60 

. 
10

-4
 3,04 

. 
10

-4
 

č. 2 
Štítná žláza 

pacienta č. 1 
ne 3,72 

. 
10

-4
 4,53 

. 
10

-4
 

č. 3 
Štítná žláza 

pacienta č. 2 
ne 2,62 

. 
10

-4
 8,05 

. 
10

-5
 

V praxi však může nastat i situace, kdy se bude pracovník nacházet mezi dvěma 

pacienty, kteří jsou po aplikaci radionuklidu 
131

I. Personál tak bude ozařován z více stran 

(zepředu a zezadu). V této souvislosti je ovšem vhodné podotknout, že osobní dozimetr na 

hrudi bude detekovat asi o 40 % nižší hodnotu osobního dávkového ekvivalentu, než kterou 

daný pracovník skutečně obdrží.   

Závěr: 

Z hlediska radiační ochrany a v souladu s principem ALARA lze pracovníkům 

ošetřující pacienty po aplikaci radionuklidu I-131 doporučit používat ochranné stínící Pb 

zástěry s ekvivalentem olova 1 mm, neboť jejím použitím dojde k odstínění záření gama 

přibližně o 30 %. 

V případě, že se pracovník otočí k léčenému pacientovi I-131 zády, popř. se nachází 

mezi dvěma pacienty, dochází vlivem odvráceného těla pracovníka k zeslabení záření. Za 

těchto situací bude osobní dozimetr daného pracovníka udávat naměřenou hodnotu osobního 

dávkového ekvivalentu asi o 40 % menší oproti skutečné hodnotě, kterou pracovník obdrží. 

Z tohoto důvodu lze pracovníků doporučit, aby nestáli mezi dvěma pacienty, popř. se 

k jednomu pacientovi neodvrátili zády. V případě, že se nelze této situaci vyhnout, je vhodné 

pracovníkům doporučit použití druhého osobního dozimetru, který bude umístěn na 

pracovníkova záda. 

Příspěvek byl vytvořen za částečné podpory projektu Optimalizace radiační zátěže 

pacientů a personálu při vybraných aplikacích radionuklidů v nukleární medicíně na 

základě simulačních metod a s použitím robotu (SGS13/161/OHK4/2T/17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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