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Abstrakt: 

Nukleární medicína je vědní obor zabývající se diagnostikou či terapií na základě otevřených 

zářičů, které jsou vpraveny do organismu. V tomto smyslu je otevřeným zářičem radiofarmakum, 

které je nutné nejprve na oddělení nukleární medicíny připravit (ve smyslu natažení radiofarmaka do 

stříkačky dle požadovaného množství aktivity pro daného pacienta) a následně jej aplikovat. Během 

těchto činností je tak kůže rukou pracovníku vystavena určitému ozáření, jehož velikost je ovlivněna 

několika faktory.  

Příspěvek se zabývá zhodnocením lokálního ozáření kůže rukou pracovníků vybraného PET 

pracoviště na základě experimentálního měření pomocí termoluminiscenčních dozimetrů. Uvažovány 

byly činnosti během manipulace s radiofarmakem značeným radionuklidem 
18

F (příprava a aplikace 

radiofarmaka). V referátu jsou rovněž diskutovány vlivy na velikosti lokálního ozáření kůže ruky 

včetně možností jejich snížení. 
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Úvod: 

V České republice (ČR) je v současné době celkem 10 pracovišť nukleární medicíny 

s pozitronovou emisní tomografií (PET), přičemž rozmístění těchto PET pracovišť je značně 

nerovnoměrné [1]. Nejčastěji používaným radiofarmakem pro PET vyšetření je 
18

F-FDG, které je 

aplikováno v 97 % případů [1].  Počet vyšetření pomocí této zobrazovací modality se každým rokem 

zvyšuje, jak lze vidět na obr. 1. 

 
Obr. 1 Vývoj počtu PET a PET/CT vyšetření v České republice v letech 1999 – 2013 [1] 

V Evropě se již několik autorů zabývalo problematikou ozáření rukou pracovníků při výrobě či 

aplikaci radiofarmak [2-6]. Největší pozornost této oblasti však věnoval projekt ORAMED 

(Optimization of Radiation Protection of Medical Staff), který se zabýval ozářením rukou pracovníků 

během přípravy či aplikace radiofarmak značených radionuklidem 
99m

Tc, 
18

F či 
90

Y [7]. Studie 

ORAMED se účastnilo 7 zemí v Evropě, kdy během let 2008 – 2011 bylo monitorováno celkem 124 

pracovníků z 32 různých pracovišť nukleárních medicín. ČR však v tomto projektu nefigurovala. 



Materiál a metody 

Pro stanovení lokální ozáření kůže ruky bylo použito 12 dvojic termoluminiscenčních 

dozimetrů (TLD), které byly rozmístěny na dlaňové a hřbetové straně ruky (viz tab. 1). Jedna 

dvojice dozimetrů byla tvořena dozimetrem typu MCP-7 a MCP-Ns. 

Tab. 1 Umístění termoluminiscenčních dozimetrů spolu s uvedením označení jednotlivých míst 

Část ruky 
Označení 

pozice 

Zápěstí (dlaňová strana ruky) A 

Palec (dlaňová strana ruky) B 

Kořen ukazováčku (dlaňová strana ruky) C 

Kořen prostředníčku (dlaňová strana ruky) D 

Kořen prsteníčku (dlaňová strana ruky) E 

Špička ukazováčku (dlaňová strana ruky) F 

Špička prostředníčku (dlaňová strana ruky) G 

Špička prsteníčku (dlaňová strana ruky) H 

Špička ukazováčku (nehtová strana ruky) I 

Špička prostředníčku (nehtová strana ruky) J 

Špička prsteníčku (nehtová strana ruky) K 

Druhý článek ukazováčku (dlaňová strana ruky) N 

Monitorování proběhlo celkem u10 pracovníků, kteří připravovali pozitronové radiofarmakum 

(natažení radiofarmaka do stříkačky pomocí poloautomatické dávkovací stanice) a 5 pracovníků, kteří 

radiofarmakum aplikovali pacientům. Aplikace radiofarmaka na tomto pracovišti probíhala dvěma 

odlišnými způsoby:aplikace radiofarmaka pomocí kanyly (obr. 2) a aplikace radiofarmaka do žíly bez 

použití kanyly (obr. 3) 

  

Obr. 2 Aplikace radiofarmaka pacientovi 

pomocí kanyly 

Obr. 3 Aplikace radiofarmaka pacientovi 

bez použití kanyly 

U každého pracovníka byly provedeny tři cykly měření, přičemž jeden cyklus měření 

zahrnoval 25 natažení či 25 aplikací radiofarmaka značeného radionuklidem 
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F. Jeden 

pracovník provádějící aplikaci radiofarmaka byl měřen dokonce 4krát z důvodu ověření 

naměřených dat. 

Během měření bylo vzato v úvahu několik faktorů, které by mohly mít vliv na velikost 

lokálního ozáření kůže ruky (doba praxe v oboru, dominantní ruka (pravá/levá), umístění 



prstového TLD v rámci oficiální služby osobní dozimetrie, pracovní činnosti během 

manipulace s aktivitou (příprava/aplikace), celkové množství aktivity, s níž pracovník 

manipuloval a také celkový čas během manipulace). Taktéž byla poznamenána informace, zda 

pracovníci používali předepsané ochranné stínící pomůcky či nedošlo-li během experimentů 

ke kontaminaci rukavic. 

Odezvy termoluminiscenčních dozimetrů byly interpretovány jako osobní dávkový 

ekvivalent Hp(0,07) – jedná se o operační veličinu, která aproximuje veličinu ekvivalentní 

dávka na kůži končetin. 

Výsledky 

Výsledky této práce ukazují, že lokální ozáření kůže rukou monitorovaných pracovníků je 

značně rozdílné, neboť lokální ozáření kůže závisí do velké míry také na osobitém přístupu daného 

pracovníka. Neboť i v rámci jedné sledované skupiny (příprava radiofarmaka či jeho aplikace) byly 

mezi jednotlivými pracovníky naměřeny rozdílné hodnoty Hp(0,07). Tyto výsledky shrnuje tab. 2. 

Tab. 2 Průměrné hodnoty lokálního ozáření kůže ruky během vybraných činností  

Činnost 
Příprava  

HT [mSv/GBq] 

Aplikace 

HT [mSv/GBq] 

Pravá ruka 0,34 ± 0,42 
2,88 ± 3,15 

1,28 ± 1,17* 

Levá ruka 0,45 ± 0,38 
1,44 ± 3,35 

0,54 ± 0,24* 

* Průměrné hodnoty lokálního ozáření kůže bez uvážení měření pracovníka, který během aplikace 

radiofarmaka bez použití kanyly pravděpodobně nepoužíval ochranné wolframové stínění na 

stříkačku 

Z tab. 2 je zřejmé, že menší hodnoty průměrného lokálního ozáření byly nalezeny v případě 

pracovníků připravujících radiofarmakum. Tento fakt může být vysvětlen tím, že tito pracovníci měli 

k dispozici poloautomatickou dávkovací stanici radiofarmaka, tudíž nepřicházeli do tak častého 

kontaktu s radiofarmakem jako pracovníci, kteří radiofarmakum aplikovali (lékaři). Navíc při aplikaci 

přímo do žíly bez použití kanyly pracovali lékaři za podmínek většího dávkového příkonu. 

Z hlediska výskytu maximálního lokálního ozáření kůže ruky byla stanovena nejčastěji poloha 

F (špička ukazováčku na dlaňové straně ruky). Tab. 3 shrnuje pozice, ve kterých bylo během studie 

nalezeno u jednotlivých pracovníků lokální maximum (z tohoto důvodu pozice A, C, D, E, I, J a 

K v tab. 3 nejsou uvedeny, neboť během experimentů nebylo v těchto monitorovaných místech 

nalezeno lokální maximum ozáření). V úvahu vždy byla vzata u každého pracovníka větší hodnota 

ozáření z obou rukou (pravé či levé ruky). Na základě této hodnoty byl rovněž proveden odhad 

maximálního ročního lokálního ozáření kůže ruky. 

Tab. 3 Výskyt maximálního lokálního ozáření ruky v jednotlivých pozicích 

Pozice Příprava Aplikace 

B 2 0 

F 5 5 

G 1 0 

H 1 0 

N 1 0 

V případě pracovníků připravujících radiofarmakum bylo uvažováno, že každý pracovník 

připraví za rok 800 stříkaček s radiofarmakem o průměrné aktivitě jedné stříkačky 330 MBq. U 

pracovníků aplikujících radiofarmakum se vycházelo z předpokladu, že každý tento pracovník 



naaplikuje za rok 1 200 pacientů, přičemž průměrná aktivita na jednu aplikaci bude činit 320 MBq. 

Tab. 4 shrnuje počet případů, ve kterých by mohlo dojít k dovršení vyšetřovací úrovně (150 mSv/rok) 

či dokonce překročení příslušného dávkového limitu na končetiny (500 mSv/rok). 

Tab. 4 Počet výskytů jednotlivých úrovní ekvivalentních dávek na ruce 

Parametr Příprava Aplikace 

pod 150 mSv/rok 4 0 

150 – 500 mSv/rok 6 3 

nad 500 mSv/rok 0 2 

K tab. 4 je ovšem vhodné podotknout, že v případě pracovníků připravující radiofarmakum 

bylo na pracovišti 5 pracovníků, kteří měli dobu praxe v dané činnosti kratší než dva roky. Ve 4 

případech těchto pracovníků s relativně krátkou dobou praxe bylo naměřeno lokální ozáření kůže ruky, 

které nedosáhlo vyšetřovací úrovně (150 mSv/rok). Tito pracovníci používali všechny doporučené 

pomůcky výrobcem poloautomatické dávkovací stanice radiofarmaka (hliníkový stojan na stříkačku, 

který nebyl určen jako stínící pomůcka, ovšem prodlužoval vzdálenost mezi zdrojem záření a konečky 

prstů pracovníka během nasazování jehly na stříkačku). Tito pracovníci si rovněž nevytvořili za svou 

dobu praxe pracovníky návyky, během kterých by se „vytrácela“ obezřetnost při práci se zářením. 

V případě lékařů bylo odhadováno, že ve 3 případech může dojít k dovršení vyšetřovací 

úrovně a dokonce ve 2 případech by mohl být překročen dávkový limit na končetiny. V této 

souvislosti je ovšem vhodné podotknout, že na pracovišti bylo k dispozici 6 lékařů (1 lékař se této 

studie neúčastnil) a za rok je na tomto pracovišti provedeno přes 7 000 PET vyšetření, což je 

v některých případech až 4krát více než na jiný PET pracovištích v ČR. Největší hodnoty 

maximálního lokálního ozáření kůže (7,65 mSv/GBq) však byly nalezeny u pracovníka, který se svým 

pracovním postupem výrazně lišil od svých kolegů, neboť si během aplikace radiofarmaka přímo do 

žíly bez použití kanyly sundával ochranné wolframové stínění. Daný způsob aplikace byl v některých 

případech rychlejší než u jiných pracovníků, ovšem se ukázalo, že použití ochranného stínění je 

vhodnější cesta ke snížení ozáření než zkrácení doby aplikace. Tento závěr se shoduje rovněž se 

závěry projektu ORAMED, v nichž se uvádí, že nejhodnější fyzikální ochranou před vnějším 

ozářením rukou je použití vhodného stínění, následně použití pomůcek (pinzety, kleště atd.), které by 

prodloužily vzdálenost mezi zdrojem záření a rukama pracovníka a teprve poté je volena ochrana 

časem. Výsledky studie provedené na PET pracovišti v ČR rovněž ukázaly, že pro snížení ozáření 

končetin je též vhodné použití poloautomatických či dokonce automatických dávkovacích stanic 

radiofarmaka.  

Ve srovnání předběžných výsledků této studie s výsledky studie ORAMED, lze říci, že 

hodnoty naměřené na PET pracovišti v ČR jsou v případě příprava radiofarmaka menší, ovšem při 

porovnání hodnot ekvivalentní dávky na kůži ruky během aplikace byly výsledky studie provedené na 

PET pracovišti v ČR větší než výsledky studie ORAMED, které shrnuje tab. 5. 

Tab. 5 Výsledky studie ORAMED [7] 

Činnost  Rozsah HT [mSv/GBq] Průměr HT [mSv/GBq] 

Příprava 0,10 – 4,43 1,20 

Aplikace  0,14 – 4,11 0,93 

Menší hodnoty lokálního ozáření kůže ruky pracovníků připravujících radiofarmaka na PET 

pracovišti v ČR mohly být dosaženy použitím poloautomatické dávkovací stanice radiofarmaka, která 

významně snížila kontakt rukou pracovníka s radiofarmakem. Ve studii ORAMED byly rovněž 

monitorovány pracoviště, které neměly k dispozici toto technologické vybavení, tudíž mohly být u 

pracovníků ORAMED studie nalezeny větší hodnoty ekvivalentní dávky na ruce. 



Na druhou stranu, ve studii provedené na PET pracovišti v ČR bylo zjištěno větší lokální 

ozáření kůže ruky u pracovníků aplikujících radiofarmakum než u pracovníků provádějících tuto 

činnost ve studii ORAMED. Tento fakt mohl být dáno jednak tím, že u pracovníka Z PET pracoviště 

v ČR bylo zjištěno výrazně větší ozáření oproti jiným pracovníkům ze stejné sledované skupiny. Větší 

ozáření na pravé ruce jednotlivých pracovníků studie provedené v ČR může být odůvodněno tím, že 4 

z 5 pracovníků aplikujících radiofarmakum byli praváci, kteří rovněž uvedli, že mají dominantní ruku 

pravou (tato informace byla do studie na PET pracovišti v ČR zahrnuta z důvodu, že se uvažovala také 

možnost, že kdyby byl pracovník „levák“ a technologické vybavení pracoviště by bylo uzpůsobeno 

pro pracovníka „praváka“, musel by tento pracovník „levák“ přizpůsobit pracovní činnosti 

technologickému vybavení a tudíž by jeho dominantní ruka při těchto činnostech byla pravá). Větší 

lokální ozáření kůže ruky aplikujících pracovníků na PET pracovišti v ČR pak může být odůvodněno 

právě danou aplikací přímo do žíly bez použití kanyly, která se jeví jako méně vhodná. Pro možné 

snížení ozáření kůže ruky aplikujících pracovníků může být proto doporučeno zvážení použití jiné 

metodiky aplikace radiofarmaka, použití dalších ochranných stínících pomůcek či užití 

poloautomatického nebo automatického dávkovače radiofarmaka. 

Závěr 

Z výsledků této práce lze říci, že ozáření kůže rukou pracovníků je značně rozdílné, co se týče 

prováděných činností (příprava či aplikace radiofarmaka) i co se týká jednotlivých pracovníků 

provádějících tentýž pracovní úkon. Z tohoto důvodu je vhodné doporučit monitorování pracovníků na 

více pracovištích, neboť běžným monitorováním pomocí prstových dozimetrů nemusí být 

zaznamenány případy, ve kterých by mohlo dojít k překročení vyšetřovací úrovně či dokonce 

dávkového limitu na končetiny. Prstové dozimetry jsou rutinně nošeny na kořenu ukazováčku (poloha 

C), kořenu prostředníčku (D) či kořenu prsteníčku (E), ovšem výsledky studie ukázaly, že asi v 67 % 

případů bylo nalezeno maximální lokální ozáření na špičce ukazováčku (F).  

Rovněž je na základě výsledků studie pracovníkům doporučováno použití vhodných 

ochranných stínících pomůcek, popř. zvážení možnosti úpravy jejich nevhodných pracovních návyků 

(dotyk konečků prstů se stříkačkou bez použití vhodných manipulačních pomůcek) v závislosti na 

technologickém vybavení pracoviště, ale také předepsaných postupech pracoviště. 

Příspěvek byl vytvořen za částečné podpory projektu SGS13/161/OHK4/2T/17  
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