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ABSTRAKT 

RNDr. Denisa PARTELOVÁ: Analýza transportu látok v rastlinách použitím pozitrónovej 

emisnej tomografie. [Dizertačná práca] - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta 

prírodných vied, Katedra ekochémie a rádioekológie - Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, 

PhD. - Stupeň odbornej kvalifikácie: PhD. - Trnava 2016, počet s. 107. 

V prvej časti práce boli v rámci štúdia zobrazovacích a analytických charakteristík použitého 

pozitrónového emisného tomografu (mikroPET systému) komerčne vyvinutého pre živočíšne 

objekty pri zobrazovaní tenkých objektov navrhnuté a pripravené geometricky 

a rádiochemicky charakterizované štandardy (fantómy) imitujúce pletivá rastlín a dovoľujúce 

exaktnú kvantifikáciu zobrazovaného rádioindikátora v pletivách rastlín. Samostatné 

experimenty realizované exponovaním zrezaných listov tabaku (Nicotiana tabacum L.) alebo 

reďkovky (Raphanus sativus L.) v roztokoch 2-deoxy-2-fluór-D-glukózy značenej pomocou 

pozitrónového žiariča 18F (2-[18F]FDG) obsahujúcich 10-, 100- alebo 1000-násobne vyššie 

koncentrácie D-glukózy (cglu) v porovnaní s pôvodným roztokom 2-[18F]FDG ukázali,  

že so zvyšujúcou sa cglu došlo k významným zmenám v zobrazení distribúcie 2-[18F]FDG  

i v jej chemickom zastúpení v rámci listovej čepele. Pri experimentoch s celými rastlinami 

tabaku alebo reďkovky exponovanými v roztoku 2-[18F]FDG cez koreňový systém  

sa pozorovala iba minimálna translokácia 18F rádioaktivity do nadzemných častí rastlín  

aj v prípade zvýšenia cglu, čo poukazuje na úlohu koreňa ako selektívnej bariéry pohybu  

2-[18F]FDG z koreňov do nadzemných častí. Na základe uvedených poznatkov a analytických 

prístupov (uplatnenie pripravených fantómov) bola uskutočnená aj dynamická štúdia príjmu  

a transportu 2-[18F]FDG v rámci zrezaného listu tabaku alebo celej rastliny reďkovky. Opis 

týchto procesov bol realizovaný prostredníctvom 3D PET obrázkov, ako aj kvantifikáciou 

distribúcie 2-[18F]FDG v rámci vybraných regiónov záujmu, a to z pohľadu akumulovanej 

rádioaktivity 18F (v Bq) alebo množstva D-glukózy (v μg). Aplikácia metód viacrozmernej 

analýzy umožnila zistiť podobnosti medzi študovanými objektmi predovšetkým z pohľadu 

procesov uplatňovaných pri príjme a transporte 2-[18F]FDG v pletivách rastlín, ako aj vzťahy 

medzi parametrami definujúcimi zostavenie alebo počiatočné podmienky experimentov  

a premennými získanými v rámci mikroPET analýzy alebo priameho merania rádioaktivity. 

Dosiahnuté výsledky uvedených experimentov a analýz poukázali na možnosť uplatnenia 

použitého mikroPET systému pri neinvazívnom in vivo zobrazovaní, ale aj pri kvantifikácii 

príjmu a transportu 2-[18F]FDG v pletivách rastlín, a to aj za real-time podmienok. 

Kľúčové slová: PET, 2-[18F]FDG, cievnaté rastliny, dynamika, fantómy, metódy 

viacrozmernej analýzy 



 

 

ABSTRACT 

RNDr. Denisa PARTELOVÁ: Analysis of solute transport in plants using positron emission 

tomography. [Dissertation thesis] - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty 

of Natural Sciences, Department of Ecochemistry and Radioecology - Supervisor: RNDr. 

Miroslav Horník, PhD. - Degree of professional qualification: PhD. - Trnava 2016, 107 p. 

In the first part of the work, geometrically and radiochemically characterized standards 

(phantoms) imitating the plant tissues and allowing the exact quantification of visualised 

radioindicator in plant tissues were designed and prepared within the study of visual  

and analytical characteristics of used positron emission tomograph (microPET system) 

commercially developed for animal objects at visualization of thin objects. Individual 

experiments carried out by exposure of excised leaves of tobacco (Nicotiana tabacum L.)  

or radish (Raphanus sativus L.) in solutions of 2-deoxy-2-fluoro-D-glucose labelled with 

positron emitter 18F (2-[18F]FDG) containing 10-, 100-, or 1000-times higher concentrations 

of D-glucose (cglu) in comparison with the original 2-[18F]FDG solution showed that  

the significant changes in visualisation of 2-[18F]FDG distribution as well as in chemical 

portion of 2-[18F]FDG within the leaf blade were observed as result of increased cglu.  

In the experiments with the whole plants of tobacco or radish exposed in 2-[18F]FDG solution 

through the root system, only minimal translocation of 18F radioactivity  

into the above-ground parts of plants, also in the case of increased cglu, was observed, which 

suggest the role of root system as a selective barrier of 2-[18F]FDG transport from roots to  

the above-ground parts. On the basis of mentioned knowledge and analytical approaches 

(application of prepared phantoms), the dynamic study of 2-[18F]FDG uptake and transport 

within the excised leaf of tobacco or whole radish plant was carried out. The description  

of these processes was realized through the 3D PET images and through the quantification  

of 2-[18F]FDG distribution within the chosen regions of interest from the point of view  

of accumulated 18F radioacitivity (in Bq) or amount of D-glucose (in μg) as well. Application 

of methods of multivariate analysis allows to found the similarities between studied objects 

mainly from the point of view of processes characterising the 2-[18F]FDG uptake  

and transport in plant tissues, as well as the relationships between the parameters defining  

the design or initial conditions of experiments and variables obtained within the microPET 

analysis or direct measurement of radioactivity. Obtained results of mentioned experiments 

and analyses suggest on the possibility of application of used microPET system  

in non-invasive in vivo imaging and in quantification of uptake and transport of 2-[18F]FDG  

in plant tissues under real-time conditions. 

Key words: PET, 2-[18F]FDG, vascular plants, dynamics, phantoms, methods of multivariate 

analysis
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SLOVNÍK ŠPECIFICKÝCH TERMÍNOV 

PET   pozitrónová emisná tomografia 

Rádioindikátor  rádioaktívne značená látka alebo pozitrónový žiarič 

Gantry   predstavuje cylindrické skenovacie zariadenie, v ktorého otvore môže byť 

   v záujme vytvorenia 3D obrazu detegovaná odozva organizmov alebo tkanív 

   na špecifickú expozíciu 

„unikajúce pozitróny“  jav definovaný anihiláciou uvoľnených pozitrónov pri rádioaktívnej premene 

   daného žiariča mimo študovaného objektu resp. pletív listov, ktorý svojou 

   hrúbkou prekračuje spodné limity rozlišovacej schopnosti PET 

ROI    (z angl. region of interest) región záujmu, na základe jeho priestorového 

   definovania je možné hodnotiť pomocou príslušného programu vybrané 

   oblasti v rámci 3D PET obrázku študovaného objektu v zmysle získania 

   nasledovný parametrov: 

EV    (z angl. estimated volume, v cm3) odhadovaný objem objektu 

PV    (z angl. pixel volume) objem pixelov 

TGV    (z angl. total grey value) celková hodnota odtieňu sivej 

mean TGV/EV  priemerná hodnota podielu celkovej hodnoty odtieňu sivej (TGV)  

a odhadovaného objemu (EV) 

mean TGV/PV  priemerná hodnota podielu celkovej hodnoty odtieňu sivej (TGV) a objemu 

   pixelov (PV) 

Max PV   (z angl. maximum pixel value) maximálna hodnota intenzít pixelov 

Min PV   (z angl. minimum pixel value) minimálna hodnota intenzít pixelov 

TH    (z angl. threshold) percentuálna hodnota úpravy hodnoty intenzít pixelov 

   v zmysle zníženia Max PV alebo zvýšenia Min PV 

THR    fixná prahová hodnota (v %) pre zvýšenie hodnôt Min PV v zmysle získania 

   reálneho objemu disku (123 mm3) 

koincidencia  priestorový a časový súhlas signálu dvoch γ-fotónov zaznamenaných 

detektorom PET 

Sing    (z angl. singles) počet analyzovaných nespárených γ-fotónov počas akvizície 

   primárnych údajov v rámci PET analýzy 

Numc    (z angl. number of coincidences) počet analyzovaných koincidencií počas 

   akvizície primárnych údajov v rámci PET analýzy 

VRa    objemová rádioaktivita 2-[18F]FDG určená priamym meraním rádioaktivity 

VRamax   maximálna objemová rádioaktivita 2-[18F]FDG 

ERa    odhadovaná rádioaktivita 2-[18F]FDG podľa rovnice lineárnej regresie TGV 

   vs. VRa 

RV    (z angl. real volume) reálny objem objektu 

EV/RV    pomer medzi odhadovaným objemom fantómového disku a jeho reálnym 

   objemom 

mL/R    vlhká hmotnosť listu alebo rastliny (g) 

dL/R    plocha listu alebo rastliny (cm2) 

A0    počiatočná rádioaktivita roztoku 2-[18F]FDG 

AR    rádioaktivita 18F v rastline stanovená priamym meraním rádioaktivity 

cglu   počiatočná koncentrácia D-glukózy v roztoku 2-[18F]FDG 

TF  ( z angl. transfer factor) hodnota definovaná ako pomer špecifickej 

rádioaktivity 18F v časti rastliny (v Bq), ktorá nebola v styku s rádioaktívnym 

roztokom 2-[18F]FDG ku špecifickej rádioaktivite 18F v časti rastliny (v Bq) 

ponorenej v rádioaktívnom roztoku 2-[18F]FDG 

TFc (z angl. coincidence transfer factor) hodnota definovaná pomerom počtu 

koincidencií (Numc) analyzovaných v časti rastliny, ktorá nebola v styku 

s rádioaktívnym roztokom 2-[18F]FDG ku počtu koincidencií (Numc) 

analyzovaných v časti rastliny ponorenej v rádioaktívnom roztoku 2-[18F]FDG 

ET    (z angl. exposure time) čas expozície 
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1 ÚVOD 

Predkladaná dizertačná práca sa zameriava na súčasný stav a perspektívy aplikácií 

pozitrónovej emisnej tomografie (PET) pri zobrazovaní a analýze príjmu, transportu 

a distribúcie rádioindikátorov v pletivách cievnatých rastlín. Uvedená oblasť výskumu zapadá 

do vedeckej orientácie Katedry ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied UCM 

v Trnave ako súčasť výskumu a rozvoja moderných nukleárnych analytických metód 

pre štúdium špecifických environmentálnych problémov. Aplikácia PET má pre všetky 

analyzované objekty, vrátane rastlín, predovšetkým dve v súčasnosti ťažko nahraditeľné 

prednosti: možnosť neinvazívneho in vivo zobrazovania distribúcie rádioindikátorov 

v skúmaných objektoch v reálnom čase a možnosť kvantitatívneho hodnotenia parametrov 

snímaných objektov a prebiehajúcich procesov v nich. Využitie komerčných PET systémov 

vo výskume rastlín však zahŕňa aj niekoľko analytických limitácií a obmedzení, ktoré súvisia 

predovšetkým s fyzikálnymi vlastnosťami pozitrónových žiaričov, technickými parametrami 

a možnosťami komerčných PET systémov, ako aj od zostavenia experimentov. V súčasnosti 

je vo vedeckých databázach dostupných niekoľko desiatok prác venujúcich sa uvedenej 

oblasti výskumu, pričom tento počet postupne stúpa. Tento fakt na jednej strane potvrdzuje 

opodstatnenosť zvyšujúceho sa záujmu rastlinných biológov o príslušné štúdiá a na druhej 

strane naznačuje, že uvedený vedecko-analytický problém predstavuje zaujímavý výskumný 

terén, ktorý predstavuje celý rad výziev pre rádioanalytické vedecké tímy disponujúce 

potrebnou inštrumentáciou.  

Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo posúdiť aplikačné a analytické možnosti komerčného 

mikroPET systému primárne vyvinutého pre biologické objekty typu laboratórnych zvierat 

pri štúdiu distribúcie a opise in vivo dynamiky príjmu a transportu 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-

glukózy (2-[18F]FDG) v pletivách vybraných druhov rastlín. Riešenie uvedeného cieľa 

predstavuje prakticky prvý príspevok v danej oblasti výskumu v podmienkach SR, pričom 

v rámci dizertačnej práce sú riešené ciele a otázky, ktoré doposiaľ neboli riešené inými 

vedeckými kolektívmi z celosvetového hľadiska alebo iba v minimálnej miere. Realizácia 

uvedenej experimentálnej časti sa uskutočnila v laboratórnych priestoroch oddelenia 

mikroPET spoločnosti BIONT a.s. v Bratislave, ktorej významný podiel aktivít predstavuje 

produkcia pozitrónového žiariča 18F pre výrobu rádiofarmaka 2-[18F]FDG (registrovaného 

pod označením biontFDG). Uvedená spolupráca vznikla na základe Zmluvy o spolupráci 

a Memoranda o spolupráci medzi Fakultou prírodných vied UCM v Trnave a spoločnosťou 

BIONT, a.s. uzavretou v roku 2011 a 2013. 
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Dizertačná práca je podporená a odkazuje sa na výsledky publikované predovšetkým 

v karentovaných a impaktovaných renomovaných časopisoch a príspevkoch uverejnených 

v rámci aktívnych účastí na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach (konferenciách 

a workshopoch). K najvýznamnejších publikáciám k predkladanej téme dizertačnej práce patrí 

práca uverejnená v domácom karentovanom časopise Chemical Papers a práca publikovaná 

v zahraničnom karentovanom časopise Applied Radiation and Isotopes. Taktiež dizertačná 

práca pozostáva z výsledkov zahrnutých v manuskripte zaslaného do redakcie časopisu 

Nuclear Medicine and Biology, ako aj z doteraz nepublikovaných výsledkov. 

Výsledky dizertačnej práce boli uplatnené aj v rámci riešenia medzinárodného projektu 

Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 

s názvom „Ekologicky akceptovateľné využitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd“ 

(HUSK/1101/1.2.1/0148) a domáceho projektu APVV-0380-12 s názvom „Vegetácia 

alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia“.  

V rámci riešenia dizertačnej práce boli metodologické aspekty prípravy a aplikácie  

2-[18F]FDG, ako aj možnosti analýzy a vyhodnotenia PET obrázkov alebo autorádiogramov 

podporené zahraničnou stážou v rádiochemickom laboratóriu Katedry chémie Univerzity 

v Helsinkách (Fínsko) v trvaní dvoch mesiacov. 
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2 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

Už celé storočie sa upriamuje pozornosť na výskum v oblasti transportných procesov pohybu 

látok v pletivách vyšších rastlín, ktorého výstupom by mali byť predovšetkým hodnotenie 

adekvátnosti a správnosti rôznych teórii a modelov opisujúcich tieto procesy (pozri 

napr. TYREE a ZIMMERMANN, 2002; HOLBROOK a ZWIENIECKI, 2005; LACOINTE 

a MINCHIN, 2008; DE SCHEPPER a STEPPE, 2010). Vzhľadom na fakt, že vodivé pletivá 

majú jemnú štruktúru, práve neinvazívne metódy môžu byť výhodne aplikovateľné pre účely 

štúdia transportných mechanizmov za in vivo podmienok. Veľmi vhodným prístupom 

pre takéto štúdium, ktorý rešpektuje uvedené nedostatky, je použitie rádionuklidov vo forme 

indikátorových molekúl (VOSE, 1980) alebo zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie 

(ISHIDA a kol., 2000; KÖCKENBERGER, 2001). U oboch metód sú získavané priestorovo-

časové súbory údajov z monitorovania značených látok (či už rádioaktívneho indikátora alebo 

excitovaného spinového jadra) v rastline. 

V súčasnosti je dostupná široká škála zobrazovacích kamier, ktoré pri neinvazívnom 

zobrazovaní študovaných objektov pokrývajú rôzne oblasti elektromagnetického spektra. 

Údaje sa získavajú detekciou odrazeného, emitovaného a prepusteného elektromagnetického 

žiarenia (transmitancie) alebo meraním zmeny magnetickej rezonancie jadier. Detektory sú 

citlivé na vyhradenú oblasť spektra, resp. merajú viaceré oblasti spektra súčasne. Výsledkom 

zobrazovacích režimov sú údaje, z ktorých môže byť odvodené priestorové alebo spektrálne 

zobrazenie objektu. Z pohľadu rastlín ako študovaných objektov, môže byť v niektorých 

prípadoch dostatočne presná i 2D prezentácia objektu (napríklad pri zobrazovaní klíčenia 

obilnín alebo zeleniny), no v mnohých prípadoch sa javí oveľa vhodnejšie a komplexnejšie 

zobrazovanie geometrie nadzemných častí rastlín pomocou 3D rekonštrukcie. Štruktúrne 

a funkčné tomografické merania rastlinných pletív pri vysokom priestorovom a časovom 

rozlíšení poskytuje viacero zobrazovacích metód ako je magnetická rezonancia (MRI), 

röntgenová počítačová tomografia (CT), ultrazvuk (US), jednofotónová emisná počítačová 

tomografia (SPECT) alebo pozitrónová emisná tomografia (PET) (FIORANI a kol., 2012). 

Spomínané zobrazovacie metódy ako MRI, CT alebo US poskytujú síce cenné informácie 

o anatómii (zobrazovanie štruktúr), ale len limitované alebo žiadne informácie 

o metabolických alebo molekulových procesoch. Preto, pri in vivo detekcii, môžu tieto 

zobrazovacie metódy podávať iba orientačné výsledky na základe štrukturálnych odchýlok 

zobrazovaných objektov. Na rozdiel od toho, metódy ako PET a SPECT sú založené 

na použití exogénnych senzorov, ktoré poskytujú detekovateľný signál úmerný aplikovanej 
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rádioaktivite. Na základe indikátorových molekúl poskytujú dynamické zobrazenie 

metabolických procesov v živých objektoch. Sú využívané hlavne pre medicínsko-

diagnostické aplikácie a štúdium metabolických i fyziologických funkcií jednotlivých 

orgánov a tkanív pri klinických (pre ľudí) a predklinických (pre zvieratá) štúdiách. 

Aplikované rádioizotopy v PET a SPECT sú používané na označovanie molekúl so známymi 

biologickými funkciami u človeka alebo zvieraťa. Avšak, rádioindikátory môžu byť taktiež 

navrhnuté tak, aby boli špecifické len pre určité tkanivá alebo receptory a tým podávali 

detailný obraz cieľovej štruktúry alebo študovaných biologických procesov. V rastlinnej 

biológii už dlhší čas stúpa záujem o analýzu a interpretáciu rastlinných štruktúr 

a predovšetkým funkčnej dynamiky rastlín, a to práve použitím neinvazívnych zobrazovacích 

metód. Aj napriek tomu, že s magnetickou rezonanciou je možné priamo merať rýchlosť 

pohybu 1H2O v dvoch hlavných vodivých dráhach rastlín, a to v xyléme a floéme (WINDT 

a kol., 2006), ich priestorové rozlíšenie nie je postačujúce vzhľadom na rozmery buniek alebo 

cievnych zväzkov. Problém s priestorovým rozlíšením sa vyskytuje aj pri použití 

rádioizotopovo značených látok (napr. pri autorádiografii) alebo v prípade pozitrónovej 

emisnej tomografie, kde dosah pozitrónov pred anihiláciou obmedzuje geometrické rozlíšenie 

na približne 1,4 mm (platí pre vodné prostredie) (PHELPS a kol., 1975). Z týchto dôvodov 

v súvislosti s výskumom pletív a lokálnych transportných procesov boli zavedené pixely (2D) 

alebo voxely (3D). Takto získané údaje obsahujú informácie o rôznych procesoch 

(napr. prietok, difúzia, iónová výmena, akumulácia, reakcie a pod.), ktoré väčšinou nemôžu 

byť získané inými experimentálnymi metódami (JAHNKE a kol., 2009). 

V dostupných databázach sa môžeme stretnúť s prácami, ktoré využívajú pozitrónový 

zobrazovací systém na štúdium príjmu, transportu a distribúcie pozitróny emitujúcich 

izotopov alebo látok značených pozitróny emitujúcimi rádioizotopmi v živých neporušených 

rastlinách (KUME a kol., 1997; UCHIDA a kol., 2004, JAHNKE a kol., 2009). Aj napriek 

skutočnosti, že existuje niekoľko desiatok prác publikovaných vo vedeckých databázach, 

ktoré deklarujú aplikačný potenciál PET skenerov a PET rádioindikátorov vo výskume rastlín, 

stále existuje dopyt po štúdiu a hodnotení vplyvu rôznych faktorov zahŕňajúcich návrh 

(dizajnovanie) experimentov a premenných umožňujúcich exaktnú kvantifikáciu opisu 

príjmu, translokácie a alokácie rádioindikátorov v určitých rastlinných štruktúrach, častiach 

alebo orgánoch. 
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2.1 PET ako zobrazovacia a kvantitatívna metóda 

V klinickej praxi je vizuálna kontrola pomocou 3D PET obrázkov postačujúcou v mnohých 

prípadoch hodnotenia. Avšak, vizuálne hodnotenie odozvy nádorov na aplikovanú liečbu je 

náročné a vyžaduje si nejakú formu kvantifikácie. PET bola predovšetkým vyvinutá ako 

kvantitatívny nástroj v zmysle, ktorého sa za kvantitatívne charakteristiky považujú 

poskytovanie objektívnych, presnejších a menej na pozorovateľovi závislých meraní 

pri prognóze a sledovaní odoziev, než samotná vizuálna kontrola (BOELLAARD, 2009). 

Kvantitatívna stránka PET systému spočíva najmä v získaní informácií o fyziologických 

a biochemických parametroch, ktoré sa realizuje monitorovaním distribúcie a koncentrácie 

značených látok v objekte za daný čas.  

PET má rozsiahle použitie v onkológii (WOOD a kol., 2007; WEBER, 2006; ORIUCHI 

a kol., 2006) pri diagnostike nádorov a ich presnej lokalizácii, ktorej predpokladom je 

metabolická akumulácia značených látok v mieste nádoru. V oblasti kardiológie 

(SCHWAIGER a kol., 2005; DI CARLI a kol., 2007; DEKEMP a kol., 2007) sa PET používa 

pri zobrazovaní myokardiálneho prietoku ako aj na charakterizáciu a diagnostiku koronárnych 

chorôb srdca. V neurológii (HERHOLZ a HEISS, 2004; WU a kol., 2005; CAI a kol., 2007; 

COHEN, 2007; NORDBERG, 2004) má PET využitie pri charakterizácii počiatočného štádia 

neurologických porúch (ako Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba), abnormálnej 

aktivity neurotransmiterov, pohybových porúch, mŕtvice, epilepsie a neuroonkologických 

ochorení. PET – ako in vivo farmakologický zobrazovací nástroj – hrá stále dôležitejšiu úlohu 

pri vývoji liečiv (WANG a MAURER, 2005; ABOAGYE a kol., 2001; GEE, 2003; LEVER, 

2007). Predpokladá sa, že štúdie pomocou PET môžu zdokonaliť selekciu možných liečiv 

pri prvotných štádiách rozvoja ochorení, resp. podporia dôkladnejšie pochopenie mechanizmu 

účinku vybraných liečiv. 

 

2.1.1 Základné technické parametre a charakteristiky  PET 

Od roku 1997 bolo vyvinutých množstvo špecializovaných PET skenerov pre malé zvieratá, 

ktoré sú teraz komerčne dostupné u rôznych dodávateľov. Vo všeobecnosti sa PET detektory 

musia vyznačovať: vysokou účinnosťou detekcie, vysokým priestorovým rozlíšením, krátkou 

mŕtvou dobou, dobrým časovým a energetickým rozlíšením. Tieto požiadavky viedli k vývoju 

nových scintilačných materiálov, ako sú LSO (angl. lutetium oxyorthosilicate) a LYSO 

(angl. lutetium-yttrium oxyorthosilicate) (MELCHER a kol., 1993; LIYUAN, RIHUA a REN-
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YUAN, 2007) kryštály, ktoré sú dnes široko používané v predklinických PET systémoch  

pre ich vysoký a rýchly svetelný výstup. Väčšina komerčných predklinických PET systémov 

je zložených z blokov pozostávajúcich z malých oddelených fotonásobičov (rádovo jednotky 

cm) pripojených na scintilátor. Medzi tieto PET systémy patria: microPET R4 a P4 skenery 

(TAI a kol., 2001; KNOESS a kol., 2003), microPET Focus family (TAI a kol., 2005; KIM 

a kol., 2007), Inveon scanner (VISSER a kol., 2009), Mosaic HP Philips (SURTI a kol., 

2005), ClearPET skener (ZIEMONS a kol., 2004 a 2005), Super Argus PET/CT (ZAGNI 

a kol., 2013), Argus Sedecal (WANG a kol., 2006), Genisys4 systém (ZHANG a kol., 2011; 

HERRMANN a kol., 2013), NanoPET/CT skener (SZANDA a kol., 2011) a Triumph®II –

PET/SPECT/CT systémy (PRASAD, RATIB a ZAIDI, 2010). 

Technické a výkonové charakteristiky vybraných predklinických PET systémov sú uvedené  

v Tab. 1. 

 

Tab. 1 Technické a výkonové charakteristiky vybraných predklinických PET systémov. 

 
Inveon 

Siemens 

Mosaic 

HP 

Philips 

ClearPET 

Raytest 
Argus Sedecal 

Genisys4 

Sofie 

biosciences 

NanoPET/

CT Mediso 

ALBIRA 

Bruker 

Detekčný materiál LSO LYSO 
LYSO/ 

LuYAP 

LYSO/GSO 

LYSO/GSO 
BGO LYSO 

LYSO 

monolitický 

Rozmery kryštálu 

(mm) 
1,5x1,5x10 2x2x10 

2x2x10  

+ 2x2x10 

1,45x1,45x7 

/1,45x1,45x8 
1,8x1,8x7 

1,12x1,12x

13 
40x40x10 

Priemer prstenca 

(mm) 
161 197 135-225 118 50+ 181 111 

Axiálne FOV (mm) 127 119 110 48 94 94,8 40 

Energetické okno 

(keV) 
350-625 385-665 250-650 250-700 150-650 250-750 350-650 

Účinnosť detekcie 

(%) 
6,72 2,83 3,03 4,32 14 7,7 2 

Transaxiálne 

FWHM rozlíšenie 

pri  5 mm (mm) 

1,64 2,34 2,02 1,66 1,4* ~1,6 1,55* 

Údaje prevzaté od KUNTNER a STOUT (2014), GOERTZEN a kol. (2012), HERRMANN a kol. 

(2013). 
+ zodpovedá otvorenému nie prstencovému priemeru PET skeneru, t.j. skener vytvorený z dvoch 

rovných blokov (panelov) detektorovej časti 

* priestorové rozlíšenie merané v strede FOV 

 

Popri týchto typoch skenerov existujú aj iné typy, ako je napríklad ALBIRA skener, ktorý  

je tvorený väčším monolitickým scintilačným kryštálom, pri ktorom je miesto interakcie 

odhadované podľa šírenia scintilačného svetla do citlivého fotonásobiča (SANCHEZ a kol., 

2012; SANCHEZ a kol., 2013). Tento skener ponúka výhodu zníženia mŕtvych oblastí 
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(angl. higher pacing fraction), pretože neobsahuje medzery medzi kryštálmi. Úplne odlišne 

dizajnovaný skener je quadHI-DAC PET skener (JEAVONS, CHANDLER a DETTMAR, 

1998), pri ktorom sú detektory tvorené proporcionálnymi komorami s viacerými anódami 

a olovenými doskami konvertora. 

Vo všeobecnosti PET systém pozostáva z gantry*, lôžka, hardvéru a softvéru (pracovná 

stanica) pre zápis a analýzu údajov (pozri Obr. 5 podkapitola 4.1.1). Detekčná časť PET 

skenera pozostáva zo série detektorov rozložených v prstencoch alebo v polygonálnych 

zoskupeniach detektorov úplne obklopujúcich snímaný objekt, pričom každý detektor  

je zapojený v koincidenčnom obvode s detektorom umiesteným v prstenci oproti (PAVÚK, 

2003). V záujme toho, aby mohla byť uskutočnená uspokojivá rekonštrukcia PET obrazu 

musia prebehnúť milióny jednotlivých anihilačných udalostí poskytujúcich dostatočné 

množstvo údajov vo forme viacnásobných zväzkov vznikajúcich medzi časťami detektoru, 

ktoré sú v súlade (v koincidencii) s protiľahlým detektorom. PET systémy s parciálnym 

detektorovým prstencom sú síce lacnejšie, ale vyžadujú rotáciu detektoru okolo pozdĺžnej osi 

objektu pre kompletnú akvizíciu údajov.  

Lôžko PET systémov je vyrobené zo špeciálnych materiálov, tak aby bol minimalizovaný 

záchyt prechádzajúcich γ-fotónov. Počas skenovania sa lôžko plynule pohybuje 

v horizontálnom smere a posúva skenovaný objekt do prstenca detektorov. Po akvizícii 

primárnych údajov (pozri podkap. 2.1.4), ktoré sú priamo zasielané do sústavy počítačov,  

sa môže uskutočniť rekonštrukcia 3D obrazu analyzovaného objektu (pozri kap. 2.1.5). Presné 

centrovanie objektu na skenovacom lôžku je zabezpečené manuálnym ovládačom 

skenovacieho lôžka a laserom identifikujúcim na objekte stredový bod axiálneho zorného 

poľa detektora pred zasunutím objektu do gantry detektoru. 

Vo všeobecnosti, kompromis v zmysle dosiahnutia ideálneho rozlíšenia (~ 1 mm) a citlivosti 

(~ 1 %) detekcie je určovaný predovšetkým veľkosťou akceptovateľného uhla medzi 

zaznamenanými γ-fotónmi protiľahlých scintilačných detektorov a časovým intervalom, 

v ktorom môže dôjsť ku koincidenčnej udalosti (zvyčajne v priebehu < 20 ns) (JAHNKE 

a kol., 2009; KIM  a kol., 2013; UCHIDA a kol., 2004). Pri menších akceptovateľných uhloch 

alebo kratších časových intervaloch môže byť zvýšené priestorové rozlíšenie avšak na úkor 

citlivosti detektora (HUBEAU a STEPPE, 2015). 

* Poznámka: Vzhľadom k tomu, že pre anglický výraz gantry neexistuje zaužívaný slovenský ekvivalent, 

na tomto mieste uvádzame slovenskú definíciu uvedeného pojmu: gantry predstavuje cylindrické skenovacie 

zariadenie, v ktorého otvore môže byť v záujme vytvorenia 3D obrazu detegovaná odozva organizmov alebo 

tkanív na špecifickú expozíciu. 



11 

 

2.1.2 Fyzikálna podstata dejov a interakcií pri PET analýzach 

V pozitrónovej emisnej tomografii, ako sme už uviedli vyššie, sa používajú ako zdroje 

žiarenia rádionuklidy, ktoré sú schopné emitovať pozitróny. Pozitrón je antičastica elektrónu, 

s ktorým má takmer totožné vlastnosti s tým rozdielom, že má kladný elektrický náboj. 

Pozitróny nie je možné detegovať priamo, ale ich lineárny dosah z miesta vzniku je iba 

niekoľko milimetrov, a preto väčšinou ani neopustia hranice skúmaného objektu. V Tab. 2 

uvádzame zoznam bežne aplikovaných pozitrón emitujúcich rádionuklidov a ich základné 

fyzikálne parametre. 

 

Tab. 2 Vlastnosti niektorých pozitrón emitujúcich rádionuklidov používaných v PET. 

Nuklid 
Emax 

(MeV) 

Emodus 

(MeV) 
T1/2 

(min) 

Dosah vo vode (mm) 
Použitie v PET 

maximálny stredný 

11C 0,959 0,326 20,4 4,1 1,1 
Označovanie organických 

molekúl 
13N 1,197 0,432 9,96 5,1 1,5 13NH3 

15O 1,738 0,696 2,03 7,3 2,5 15O2, H2
15O, C15O, C15O2 

18F 0,633 0,202 109,8 2,4 0,6 [18F]-DG, 18F- 

68Ga 1,898 0,783 68,3 8,2 2,9 [68Ga]-EDTA, [68Ga]-PTSM 

82Rb 3,40 1,385 1,25 14,1 5,9 
Príprava stopovača prietoku krvi 

srdcovou svalovinou. 
94mTc 2,44 + 52 ++ ++ β+-emitujúca verzia 99mTc 

124I 2,13 + 6 x 103 ++ ++ Iodidované molekuly 

  + viacej pozitrónových premenových schém, preto nie je daná hodnota Emodus 

++ nie sú dostupné údaje 

 

Na svojej dráhe pozitróny (podobne ako negatróny) strácajú kinetickú energiu škálou 

pružných a nepružných zrážok s jadrami a elektrónovými obalmi okolitých atómov. 

Po anihilácii pozitrónu s negatrónom vzniká mimo pozitrón emitujúceho jadra a často i mimo 

celého atómu anihilačné žiarenie. Každou pozitrónovou premenou a následnou anihiláciou  

sa produkujú dva γ-fotóny o energii 0,511 MeV. Tieto sú emitované pod uhlom 180°, teda 

v protiľahlých smeroch a práve táto vlastnosť kolinearity sa využíva v pozitrónovej emisnej 

tomografii. PET takto využíva možnosť lokalizácie priamkovej dráhy vzniknutých γ-fotónov 

bez nutnosti fyzikálneho sústredenia lúčov (BAILEY a kol., 2005). 
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2.1.2.1 Základná charakteristika pozitrónovej premeny 

Existujú dva spôsoby tvorby pozitrónov: tvorba párov alebo jadrová transmutácia. 

Pozitrónová emisia z jadra je sekundárna premena protónu na neutrón (1): 

                                                    
1
1

 p                   1
0

 n  +   0
1
 β+ +  ν                                   (1) 

kde ν prestavuje súčasne uvoľňované neutríno.  

Všeobecná rovnica pozitrónovej premeny atómu je nasledovná (2): 

               𝑋𝑍
𝐴                   𝑌𝑍−1

𝐴  + 0
1
 β+ + ν+ Q        (2) 

kde Q je energia. Atóm X je teda v tomto prípade oproti energeticky nižšiemu stavu bohatší 

o protón a stabilizuje sa premenou protónu na neutrón. Vzhľadom k tomu, že dcérske jadro 

má o jedno protónové číslo menej ako materské, jeden z orbitálových elektrónov musí byť 

vylúčený z atómu, aby sa vyrovnal náboj atómu, čo je dosahované v procese známom ako 

vnútorná konverzia. Tu jadro dodáva energiu orbitálovému elektrónu na prekonanie väzbovej 

energie a ten so zvyškovou kinetickou energiou opúšťa atóm. Takouto pozitrónovou 

premenou sú teda emitované pozitrón i negatrón. Po emisii má pozitrón počiatočnú energiu, 

ktorá podobne ako v prípade β- premeny vykazuje spojité energetické spektrum, pričom 

energia emitovaných pozitrónov môže nadobúdať hodnoty až po istú maximálnu hodnotu 

typickú pre každý pozitrónový žiarič. Následne, ako sme už uviedli, pozitrón stráca svoju 

kinetickú energiu interakciami s okolitou hmotou (BAILEY a kol., 2005).  

Interakciou s okolitými atómami sa pozitrón odkláňa od svojej pôvodnej dráhy, pričom ide 

o jednu z nasledujúcich štyroch typov interakcií: 

(i)  nepružné zrážky s atómovými elektrónmi, ktoré sú prevládajúcim mechanizmom straty 

kinetickej energie, 

(ii)  pružný rozptyl s atómovými elektrónmi, kedy je pozitrón vychýlený z pôvodnej dráhy,  

ale celková energia a hybnosť sú zachované, 

(iii) nepružný rozptyl s jadrami, pri ktorom taktiež dochádza k odchýleniu dráhy pozitrónu. 

Táto interakcia je často sprevádzaná emisiou brzdného žiarenia, 

(iv) pružný rozptyl s jadrom a s následným vychýlením pozitrónu z pôvodnej dráhy, pričom 

celková energia a hybnosť sú taktiež zachované.  
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Interakciou pozitrónu s hmotou sa teda pozitrón ionizuje a/alebo excituje okolité atómy alebo 

stráca svoju energiu pružným rozptylom predovšetkým s jadrami. V oboch prípadoch nastáva 

odchýlenie dráhy pozitrónu, ktoré spôsobuje jeho mnohonásobne lomenú dráhu. Z uvedených 

dôvodov je na základe ich energie ťažké odhadnúť reálny dosah pozitrónov a potrebné údaje 

sa získavajú často experimentálne.  

Pozitrón nakoniec interaguje s negatrónom za vytvorenia metastabilného medziproduktu 

nazývaného pozitrónium. Pozitrónium je nejadrová častica zložená z pozitrónu a negatrónu. 

Životnosť takéhoto medziproduktu dosahuje cca 10-7 sekundy. Vznik pozitrónia nastáva 

s vysokou pravdepodobnosťou v plynoch a kovoch kým vo vode a v ľudských tkanivách  

je priama anihilácia pozitrónu a negatrónu energeticky výhodnejšia a vznik pozitrónia 

predstavuje len cca jednu tretinu prípadov. Pozitrónium môže existovať v jednej z dvoch 

foriem, parapozitrónium (so spinom + 
1

2
) alebo ortopozitrónium (so spinom + 

3

2
). Súčasné 

znalosti z jadrovej fyziky potvrdzujú, že cca tri štvrtiny pozitrónia tvorí ortopozitrónium. 

 

Obr. 1 Schéma pozitrónovej premeny a anihilácie pozitrónu a elektrónu za následnej produkcie  

γ-fotónov (upravené podľa BAILEY a kol., 2005).  

 

Emisia pozitrónov z jadra sa teda uskutočňuje tak, že následná anihilácia doprevádzaná 

vznikom γ-fotónov prebieha mimo rádioaktívneho jadra. Konečná vzdialenosť, ktorú prejdú 

pozitróny po emisii z jadra prispieva k neurčitosti lokalizácie jadra v čase premeny. 

V súvislosti s touto neurčitosťou považujeme na tomto mieste za potrebné zdôrazniť, že ako 

vyplýva z logických požiadaviek na efektívnosť opisovaného procesu, pri aplikácii 

pozitrónovej emisnej tomografie je podstatnou úlohou lokalizácia zdrojového jadra a nie 

miesta, kde dochádza k anihilácii (pozri Obr. 1). Je zrejmé, že neistota spôsobená dosahom 

pozitrónu je parametrom, ktorého negatívny dôsledok sa zvyšuje so zvyšujúcou  

γ 

γ 
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sa počiatočnou energiou pozitrónu. Pri vyššej energii pozitrónu ako u 82Rb (Emax = 3,4 MeV) 

predstavuje priemerný lineárny dosah pozitrónu vo vode cca 5,9 mm. 

Ako už bolo spomenuté, keď pozitrón s negatrónom anihiluje vzniká  elektromagnetické 

žiarenie. I keď najpravdepodobnejším výsledkom tohto procesu je vznik dvoch  

γ-fotónov emitovaných pod uhlom 180°, a to s energiou 0,511 MeV (predstavujúcou 

zvyškový hmotnostný ekvivalent každej častice), môžu byť emitované aj tri γ-fotóny,  

a to s pravdepodobnosťou neprekračujúcou 1% všetkých anihilačných udalostí. Skutočnosť, 

že γ-fotóny sú emitované v opačných smeroch vyplýva z podmienky zachovania hybnosti, 

ktorej hodnota bola pred anihiláciou blízka nule. 

Ešte významnejším sprievodným faktorom ako možnosť anihilačného vzniku troch  

γ-fotónov je skutočnosť, že množstvo párov γ-fotónov, ktoré nie sú emitované presne pod 

uhlom predstavujúcim 180°, nie je zďaleka zanedbateľné. Dôvodom tejto komplikácie  

je nenulový moment pri anihilácii pozitrónu a negatrónu. Podiel párov γ-fotónov, ktoré 

neemitujú pod uhlom 180° sa vo vode odhaduje až na 65 %. Tento jav samozrejme prispieva 

k ďalším nepresnostiam v lokalizácii jadra v čase premeny, ktoré sa prejavujú odchýlkou 

predstavujúcou cca 0,5° v zmysle celkovej šírky zaznamenávaného píku v polovýške 

(FWHM, z angl. full width at half maximum) (pozri Obr. 2). Ide tu o priestorové rozlíšenie 

uvádzané ako pološírka obrazu bodového alebo čiarového zdroja. Tento efekt a konečná 

vzdialenosť prejdená pozitrónom pred anihiláciou kladie základný dolný limit priestorovej 

citlivosti v pozitrónovej emisnej tomografii. Pred samotnou anihiláciou prejdú pozitróny 

určitú vzdialenosť. Relatívny rozsah neostrých zobrazení objektov pomocou PET, 

FWHMrange, je teda daný kolmou vzdialenosťou (dosahom) pozitrónu (R) emitovaného 

zo zdrojového jadra od miesta anihilácie (DERENZO, 1986; LEVIN a HOFFMAN, 1999). 

Naviac, -žiarenie o energii 0,511 MeV vznikajúce pri anihilácii pozitrónu a negatrónu nie je 

dokonale kolineárne, t.j. γ-fotóny sú emitované pod uhlom 180° ± 0,25°. Táto čiastočná 

nekolinearita spôsobujúca neostrosť obrázkov, FWHM180°, môže byť vyjadrená geometricky 

a závisí od priemeru (parameter D, Obr. 2) medzi koincidenčnými detektormi (ZANZONICO, 

2004; CHERRY a kol., 2003). Celkové priestorové rozlíšenie vyjadrené ako výsledná FWHM 

rozptylovej funkcie PET skenerov je teda kombináciou fyzikálnych a inštrumentálnych 

faktorov skeneru. Na Obr. 2 je zobrazených niekoľko dôležitých nedostatkov rozlíšenia 

prístroja v závislosti na fyzike anihilácie pozitrónu a negatrónu, na ktorú významne vplýva 

výber aplikovaného rádionuklidu. 
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Obr. 2 Fyzikálne aspekty anihilácie pozitrónu a negatrónu a ich dopady na priestorové rozlíšenie PET 

(upravené podľa ZANZONICO, 2004). 

 

Energetické spektrum emitovaných pozitrónov siaha od nuly až po maximálnu energiu, Emax, 

typickú pre každý rádionuklid, pričom celková priemerná energia pozitrónov, E, má hodnotu 

cca 
1

3
 maximálnej energie (3): 

             E ≈ 
1

3
 Emax          (3) 

Pozitróny teda prejdú určitú vzdialenosť od jadra podliehajúceho rádioaktívnej premene 

v rozsahu 0 až po maximálnu vzdialenosť nazývanú extrapolovaným dosahom, 

zodpovedajúcim najvyššej energii pozitrónov. Aj napriek tomu, že konečný dosah pozitrónov 

riadi zníženie geometrického rozlíšenia (DERENZO, 1986), relatívny rozsah neostrosti 

obrázkov je pre daný rádionuklid znížený spektrálnou distribúciou relevantných energií 

pozitrónov a taktiež charakteristickou dráhou, ktorú pozitróny prejdú. Výsledkom týchto 

procesov je, že kolmá vzdialenosť dráhy pozitrónu je  značne kratšia ako aktuálna optická 

dráha pozitrónu a aktuálny rozsah pozitrónov je takmer 10-násobne menší ako extrapolovaný 

rozsah (Obr. 2). 
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2.1.3 Detekcia γ-fotónov v PET 

Ako vyplýva už z prezentovaných skutočností, pozitrónová emisná tomografia je založená 

na detekcii anihilačných koincidencií (z angl. annihilation coincidence detection, ACD) 

dvoch kolineárnych γ-fotónov o energiách 0,511 MeV vznikajúcich pri vzájomnej anihilácii 

pozitrónu a jeho antičastice – negatrónu. Celková energia pozitrónu a negatrónu je preto 

1,02 MeV. Ide tu o energetický ekvivalent sumy ich pokojových hmotností (E0 = 0,511 MeV), 

pričom ich celkový moment hybnosti (vektoru) je všeobecne rovný nule. Samostatné γ-fotóny 

vznikajúce po anihilácii sú označované ako singles. Ak je signál pochádzajúci z dvoch  

γ-fotónov zaznamenaný prstencom protiľahlých scintilačných detektorov súčasne hovoríme, 

tu o tzv. pravých koincidenciách (z angl. true coincidences). Oblasť medzi relevantnými 

protiľahlými detektormi, teda tými, ktoré zachytili koincidenčný signál súčasne,  

je označovaný ako priamka odozvy (z angl. line of response, LOR). LOR je definovaná 

elektronicky a teda ACD nevyžaduje absorptívnu kolimáciu. Vzhľadom k tomu, že vzniknuté 

γ-fotóny po anihilácii musia doraziť k detektorom, aby bol zaznamenaný impulz – nie každá 

anihilácia je zarátaná do počtu impulzov. Výsledkom tejto skutočnosti je, že vo väčšine 

prípadov v pozitrónovej emisnej tomografii je počet zaznamenaných singles viacnásobne 

vyšší ako počet zaznamenaných pravých koincidencií.  

Energia γ-fotónov (0,511 MeV) pri súčasných podmienkach detekcie impulzov pravých 

koincidenčných záznamov nie je daná jednoznačne. Energetické rozlíšenie scintilačných 

detektorov všeobecne nedosahuje výraznejšiu selektivitu (predstavuje cca 30 % šírky fotopíku 

v polovýške). Z týchto dôvodov detektory zaznamenávajú γ-fotóny v pomerne širokom 

energetickom rozsahu. Dôsledkom tejto skutočnosti je fakt, že v energetickom rozsahu 250 – 

650 keV môžu byť zaznamenané γ-fotóny validované ako anihilačné (HUMM a kol., 2003).  

Všetky detegované γ-fotóny (singles) má životnosť cca 1 ns, pričom pravé koincidenčné 

záznamy sú definované ako spárené γ-fotóny z anihilácie zaznamenanej detektormi 

v časovom intervale nazývanom koincidenčné časové okno. Tento časový interval je určený 

zvyčajne v rozsahu 6 – 12 ns. Ohraničenie časového okna je zvažované podľa nasledovných 

faktorov: prvým faktorom je závislosť od polohy miesta anihilácie pozitrónu s negatrónom 

a časový rozdiel zaznamenania γ-fotónov detektormi od ich vzniku; druhým faktorom  

je prienik γ-fotónov a spracovanie signálu impulzov prstencom detektorov, čo prebieha 

rýchle, ale nie okamžite; tretím faktorom je svetelný signál emitovaný scintilačnými 

detektormi použitými v PET, ktorý je síce emitovaný okamžite, ale vykazuje nenulovú dobu 

dosvitu scinilácie predstavujúcu 10 – 100 ns.   
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Okrem pravých koincidencií sa v PET objavujú aj iné typy koincidencií, ktoré znižujú 

presnosť záznamu po kvantitatívnej stránke, a tým znižujú aj kvalitu obrazu (pozri 

podkapitolu 2.1.4, Obr. 3). 

Počet okamžitých záznamov je daný súčtom pravých, náhodných a rozptýlených 

koincidenčných záznamov, ak všetky tieto záznamy mali dostatočnú hodnotu energie impulzu 

pre ďalšie spracovanie. Citlivosť detektora je zabezpečená kombináciou polomeru prstencov 

detektora, axiálnou dĺžkou aktívneho miesta pre akvizíciu údajov, celkovou axiálnou dĺžkou 

tomografu, absorpčnou schopnosťou prvkov scintilačného detektora, a operatívnymi 

nastaveniami (ako je energetické okno).  Výpočet celkovej citlivosti pre pravé (T), rozptýlené 

(S) a náhodné (R) záznamy je charakterizovaný nasledovnými rovnicami (4, 5, 6) (DERENZO 

a kol., 1975; DERENZO, 1980; KOURIS a kol., 1982): 

            T 
D

Z2

                (4) 

       S 
LxD

Z3

              (5) 

       R 

2
2

L

Z








         (6) 

kde Z je axiálna dĺžka akvizičného priestoru, D je polomer prstenca a L je dĺžka priehradky. 

 

2.1.4 Akvizícia údajov a ich charakterizácia v PET 

Pozitrónové emisné detekčné systémy boli prvýkrát použité v roku 1950. Známymi  

sa stali vysokou rozlišovacou schopnosťou a citlivosťou tomografického zariadenia.  

Konfiguráciou sú veľmi odlišné od gama kamier v závislosti od celého radu premenných ako 

sú druh scintilačného kryštálu, 2D alebo 3D akvizičný mód, typ detektora (kontinuálny alebo 

diskontinuálny), úplné alebo čiastočné umiestenie detektorov okolo zobrazovaného 

objektu, množstva transmisných snímacích zariadení a rádioaktívnych zdrojov. PET patrí 

k prístrojovým metódam s prudkým technickým rozvojom, obzvlášť v posledných 

desaťročiach, pričom dôraz sa kladie predovšetkým na zvýšenie citlivosti, rozlíšenia 

a na zníženie času skenovania (BAILEY a kol., 2005).  

Ako už bolo spomenuté, pri detekcii v pozitrónovej emisnej tomografii sa dodržiavajú 

nasledovné kritériá (BAILEY  kol., 2005):  
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(i) dva -fotóny sú detegované počas preddefinovaného elektronického časového okna 

známeho ako koincidenčné časové okno,  

(ii) priamka odozvy (LOR) je vytvorená medzi koincidenčným oknom zahŕňajúcim správny 

uhol protiľahlých detektorov prstenca tomografu a 

(iii) energia oboch -fotónov zachytených scintilačnými kryštálmi je vo zvolenom 

energetickom okne. 

Podľa zatiaľ nie celkom ustálenej terminológie sú rôzne detekčné záznamy v PET opisované 

nasledovne: 

(i) Single: ako samotný názov naznačuje, ide o záznam nespárovaných γ-fotónov 

zaznamenaných detektorom, pričom PET skener väčšinou skonvertuje tieto nespárované 

γ-fotóny do spárovaných koincidenčných záznamov.  

(ii)  Pravá koincidencia: predstavuje taký záznam dvoch γ-fotónov, ktoré pochádzajú z jedinej 

anihilácie pozitrónu a negatrónu a sú následne zaznamenané detektormi tomografu 

v protiľahlých smeroch zvierajúcich uhol 180° bez signifikantného ovplyvnenia 

okolitými atómami, a súhlasne zaznamenané v rámci koincidenčného časového okna. 

(iii) Náhodná koincidencia (z angl. random/accidental coincidence): nastáva v prípade,  

ak dôjde k rádioaktívnej premene dvoch jadier približne v tom istom čase a pri následnej 

anihilácii oboch pozitrónov sú emitované štyri γ-fotóny, z ktorých sú zaznamenané 

v rámci vymedzeného časového a energetického okna práve tie dva γ-fotóny, ktoré 

nepochádzali z anihilácie toho istého pozitrónu, zatiaľ čo zvyšné dva γ-fotóny nie  

sú zahrnuté do záznamu. Tieto záznamy sú spočiatku považované ako schválené, 

promptné záznamy, ale priestorovo nekorelujú s distribúciou rádionuklidu. Náhodné 

koincidencie tak zvyšujú celkový počet zaznamenaných koincidencií a prispievajú 

k nesprávne umiestneným anihilačným udalostiam. Klinická prax ukazuje, že počet 

zaznamenaných náhodných koincidencií môže presahovať počet zaznamenaných pravých 

koincidencií (CHERRY a kol., 2003). Početnosť zaznamenaných pravých koincidencií je 

lineárne úmerná rádioaktivite, ale taktiež pomer počtu náhodných zaznamenaných 

koincidencií ku počtu pravých zaznamenaných koincidencií lineárne rastie 

s rádioaktivitou. Z uvedeného dôvodu odstraňovanie chýb zobrazovania nemôže byť 

dosahované samotným zvýšením aplikovanej rádioaktivity, pretože počet zaznamenaných 

náhodných koincidencií sa bude zvyšovať rýchlejšie ako počet zaznamenaných pravých 

koincidencií, čím dochádza k znižovaniu kvality obrazu. Použitím absorpčnej vrstvy 
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môžeme redukovať meranú rádioaktivitu koincidenčnými detektormi, čím môže byť 

znížený aj pomer medzi zaznamenanými náhodnými a pravými koincidenciami. Tento 

pomer môže byť znižovaný aj použitím skrátenia koincidenčného časového okna. 

Funkcia počtu premien za sekundu a počtu náhodných záznamov (Rab) medzi dvoma 

detektormi a a b je vyjadrená rovnicou (7): 

          Rab = 2τNaNb            (7) 

kde N je jediný záznam určitého impulzu na detektor a a b, τ je šírka koincidenčného 

okna. Zvyčajne sa Na ≈ Nb, z čoho vyplýva, že každý náhodný záznam sa zvýši približne 

úmerne hodnote N2. Odhad miery náhodných záznamov (použitím vyššie uvedenej 

rovnice) z jednotlivých individuálnych meraní môže byť uplatnený pri vyraďovaní 

náhodných záznamov pri ďalších meraniach. 

(iv) Viacnásobné (alebo trojité) udalosti (z angl. multiple/triple events): sú podobné 

s náhodnými koincidenciami, avšak s tým rozdielom, že v koincidenčnom časovom okne 

sú detegované tri udalosti z dvoch rozdielnych anihilácií. Kvôli nejednoznačnosti určenia 

pravého páru záznamov, teda takého páru, ktorý vzniká z rovnakej anihilácie, sú tieto 

udalosti vyradené a nie sú zaznamenané do výsledného počtu pravých koincidencií. 

(v)  Rozptýlené udalosti (z angl. scattered events): vznikajú vtedy, ak jeden z dvoch γ-fotónov 

pochádzajúcich z jedinej anihilácie pozitrónu je detegovaný v koincidenčnom časovom 

okne, avšak druhý prešiel Comptonovým rozptylom. Ako je známe, Comptonov rozptyl 

spôsobí stratu energie a zmenu smeru vzniknutého γ-fotónu. Kvôli relatívne malému 

energetickému rozlíšeniu väčšiny PET detektorov mnohé rozptýlené γ-fotóny po strate 

časti svojej energie následkom Comptonového rozptylu nie sú vyradené zo záznamu. 

Dôsledkom tejto skutočnosti je, že priamka odozvy (LOR) vykazuje záznamy, ktoré 

nekorelujú s pôvodnou anihiláciou (dochádza k polohovému posunu očakávanej LOR), 

čo vedie k zníženiu kontrastu snímok a nepresnej kvantifikácii vo finálnom obraze. 

Podmienkou takejto udalosti (prispievajúcej k zníženiu rozlišovacej schopnosti PET) je, 

že rozptýlený γ-fotón musí mať dostatočnú energiu k zaznamenaniu v nastavenom 

energetickom okne, aby bola táto udalosť zahrnutá medzi koincidenčné záznamy. Počet 

započítaných rozptýlených koincidencií i počet pravých koincidencií je úmerný 

rádioaktivite skenovaného objektu a preto ich pomer je nezávislý na aplikovanej 

rádioaktivite (CHERRY a kol., 2003). Pretože pravé koincidencie a rozptýlené 

koincidencie sú výsledkom individuálnych anihilačných udalostí, ich pomer je rovnako 

nezávislý na koincidenčnom časovom okne. Naproti tomu, absorpčná vrstva medzi 
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detektormi, používaná v PET, značne redukuje počet zaznamenaných rozptýlených 

koincidencií. Ide tu hlavne o γ-fotóny rozptýlené v samotnom rádioaktívne označenom 

objekte, avšak k rozptylu γ-fotónov môže dôjsť aj mimo koincidenčného poľa detektora 

(napr. v gantry tomografu, olovenom tienení, podlahe, stenách miestnosti a pod). Frakcia 

rozptýlených koincidencií nie je funkciou početnosti impulzov, ale predstavuje konštantu 

pre daný objekt a danú distribúciu rádioaktivity. Na Obr. 3 uvádzame rôzne záznamy 

súvisiace s rádionuklidmi emitovanými pozitrónmi. 

 

Obr. 3 Udalosti súvisiace s rádionuklidmi emitovanými pozitrónmi, a ilustrované pre dva protiľahlé 

koincidenčne zapojené detektory. (A) Pravé (z angl. true) koincidencie sú započítané do záznamu 

vtedy, ak oba γ-fotróny o energiách 0,511 MeV vznikli z jedinej anihilácie pozitrónu a negatrónu, nie 

sú rozptýlené a sú detegované vo vnútri časového okna oboch koincidenčných detektorov.  

(B) Rozptýlené (z angl. scatter) koincidencie sú neumiestené koincidencie vznikajúce z jednej 

anihilácie v prípade, ak jeden zo vznikajúcich γ-fotónov prekoná Comptonov rozptyl, pričom si 

zachová svoju energiu, ale zmení uhol doletu. (C) Nepravé (z angl. spurious) koincidencie sú 

nevhodne umiestené koincidencie, ktoré vznikajú súčasným záznamom γ-fotónu pochádzajúceho 

z anihilačnej udalosti a z γ-fotónu pochádzajúceho z jeho emisie aplikovaným rádionulidom. Ide tu 

teda o aplikáciu rádionuklidu, ktorý súčasne emituje pozitróny i γ-fotóny. Samozrejmou podmienkou 

záznamu je ich dostatočná energia spadajúca do zvoleného energetického okna. (D) Náhodné (z angl. 

random) koincidencie sú nevhodne umiestené koincidencie, ktoré vznikajú z dvoch oddelených 

anihilácií, pričom dva zo štyroch takto vzniknutých γ-fotónov sú detegované vo vnútri časového okna 

koincidenčne zapojeného páru detektorov. (E) Atenuácia vzniká, keď γ-fotóny pochádzajúce z centra 

objektu, musia prejsť viacerými tkanivami ako tie, na okrajoch objektu, a pri tomto prechode môžu 

byť absorbované, čo vedie k strate ich energie. Ak dôjde k strate energie jedného γ-fotónu, táto 

anihilačná udalosť nie je zaznamenaná, a ak nebude upravená vo výslednom obraze, môže prísť 

k stavu, že vnútro objektu sa bude javiť ako oblasť s menšou rádioaktivitou ako jeho okraje (upravené 

podľa BAILEY a kol., 2005). 
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Mnohé rádionuklidy emitujúce pozitróny súčasne emitujú nezanedbateľné množstvo 

okamžitého vysoko energetického γ žiarenia (WEBER a kol., 1989; FIRESTONE 

a SHIRLEY, 1996). Táto skutočnosť môže mať za následok nepravé, priestorovo 

nekorelujúce koincidencie, ktoré sú rovnako zarátané ako pravé koincidenčné udalosti. 

Aj keď tieto koincidencie znižujú kvantitatívnu presnosť a celkovú kvalitu obrazu, nuklidy 

ako 62Cu, 66Ga, 68Ga, 75Br, 82Rb, 86Yt a 124I boli úspešne aplikované v pozitrónovej emisnej 

tomografii (GRAHAM a kol., 1997; PENTLOW a kol., 2000). 

 

2.1.5 Rekonštrukcia obrazu v PET 

Pri rekonštrukcii PET obrázkov sú vyžadované nasledovné údaje (ZANZONICO, 2004): 

 emisný sken; 

 súbor normalizačných sinogramov (samostatný sinogram na jednu D rovinu) 

potrebných pre korekciu rozdielnej účinnosti detektora a geometrických vplyvov 

prstenca detektora;  

 súbor sinogramov na korekciu fotónovej atenuácie (samoabsorpcie alebo rozptylu) 

v objekte. 

Získanie sinogramov na korekciu atenuácie je uskutočňované pomocu tzv. transmisných 

skenov skúmaného objektu a prázdneho priestoru gantry bez skúmaného objektu 

(referenčné/blank skeny). Nasledovne sa korekčný faktor atenuácie môže odvodiť z pomeru 

blanku ku transmisnému skenu objektu. Pre získanie referenčných transmisných údajov  

sa využívajú kruhové alebo lineárne zdroje vyrobené z pozitrónového žiariča s dlhou dobou 

polpremeny (PHELPS a kol., 1975). Emisné sinogramy sú v prvom kroku upravené faktorom 

atenuácie, v ďalšom kroku normalizované na základe rozličnej účinnosti rôznych 

scintilačných kryštálov a následne zrekonštruované pomocou metódy filtrovanej spätnej 

projekcie (z angl. filtered back projection, FBP). V poslednom kroku sa vykonáva korekcia 

mŕtvej doby a doby polpremeny (BAILEY a kol., 2005). 

Úplný súbor 2D projekčných údajov je obvykle reprezentovaný dvojrozmernou matricou 

v polárnych súradniciach (vzdialenosti a uhly) označovanou ako sinogram (alebo histogram). 

Keďže táto oblasť nie je predmetom predkladaného projektu dizertačnej práce, na tomto 

mieste uvádzame literárne zdroje zaoberajúce sa danou problematikou podrobnejšie 

(DEFRISE a KINAHAN, 1998; ZANZONICO, 2004; BAILEY a kol., 2005).  
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V pozitrónovej emisnej tomografii sa na rekonštrukciu 3D obrazov používajú rekonštrukčné 

algoritmy, ktoré vylepšujú kvalitu PET obrázkov pomocou presnejšieho modelovania 

akvizičných údajov. Tieto matematické modely používajú údaje z detekcie γ-fotónov 

v tkanivách/pletivách na vyhodnotenie ich štatistickej distribúcie v PET obrazoch. Medzi 

iteračné algoritmy používané pri rekonštrukcii údajov v PET patria ML-EM algoritmus 

(z angl. maximum likelihood expectation maximization) a jeho vylepšená verzia OSEM 

(z angl. ordered subset expectation maximization). Iteračný algoritmus ML-EM bol zavedený 

autormi DEMPSTER a kol. (1977) v roku 1977 a po prvýkrát aplikovaný pri rekonštrukcii 

údajov v PET autormi SHEPP a VARDI (1982) a LANGE a CARSONOM (1984). 

Algoritmus je podobný algoritmu Richardson-Lucy, ktorý bol pripravený pre zostavovanie 

snímok v astronómii. Algoritmus OSEM, navrhnutý v roku 1994 HUDSONOM 

a LARKINOM (HUDSON a LARKIN, 1994), ako už bolo uvedené vyššie, vznikol ako 

obmena algoritmu ML-EM. Algoritmus OSEM bol ako prvý iterakčný algoritmus dostatočne 

rýchly pre klinické aplikácie. Upravuje získané údaje k výslednému obrazu tak, aby boli  

čo najlepšie fitované (najlepšie v zmysle Poissonovho rozdelenia). Nadmerné fitovanie 

údajov blízko medze šumu detektora môže vzbudiť dojem nestability. V praxi to znamená,  

že táto nestabilita narúša návrhy obrázkov krátkovlnovými (vysokofrekvenčnými) 

mozaikovými artefaktami, a to tak, že počet iterácií prekračuje želateľnú mieru (BARRETT  

a WILSON, 1994). 

Pre vytvorenie presného obrazu je nutná vyššie spomínaná úprava získaných údajov 

zahŕňajúca – korekciu rozptýlených a náhodných udalostí, účinnosti detektora, geometrie 

a mŕtvej doby (BEER a kol., 2010; KIM a kol., 2013). Navyše, exponenciálne znižovanie 

rádioaktivity rádioindikátora počas skenovania vyžaduje korekciu doby polpremeny, pretože 

so zvyšujúcim sa časom skenovania narastá šum detektora, na základe čoho je aj skenovací 

čas limitovaný na 7 až 9 dôb polpremeny aplikovaného rádioindikátora (KISER a kol., 2008; 

MINCHIN, 2012). Následne počas spracovávania údajov je signál v rámci LOR umiestený 

do niekoľkých pixelov na základe pravdepodobnosti distribúcie rádioindikátora pomocou 

príslušného programu a matematického algoritmu. V súčasnosti stále prebieha aj nový vývoj 

zameraný na zlepšenie priestorového rozlíšenia (pod 1 mm) a kvantitatívnej presnosti 

detektorov (ALESSIO a kol., 2010; MOSES, 2011). 

Dlhší čas rekonštrukcie pomocou iteračných metód rekonštrukcie však zostáva napriek tomu 

predmetom riešenia pri veľmi veľkých 3D súboroch údajov, obzvlášť pri viacnásobných 

údajoch získaných pri snímaní celého ľudského tela, resp. pri dynamických štúdiách. 
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Rýchlosť však nie je jediným dôvodom prečo FBP zostáva dôležitým krokom spracovávania 

primárnych údajov získaných z PET analýz. Analytické algoritmy ako FBP taktiež dovoľujú 

spoľahlivejšiu kontrolu priestorového rozlíšenia a koreláciu šumu (pozadia) pri rekonštrukcii, 

ktoré sú nevyhnutné pre kvantitatívnu analýzu údajov. 

 

2.1.6 Metódy kvantifikácie používané v PET 

Osobitný záujem o 3D rekonštrukciu údajov zobrazujúcich povrch a objemové štruktúry 

objektov za in vivo dynamických podmienok je odôvodnený možnosťou realizácie funkčnej 

analýzy dosiaľ neznámych biochemických procesov a mechanizmov prebiehajúcich 

v pletivách rastlín. Zatiaľ čo získanie 2D/3D záznamov je pomerne jednoduché, hodnotenie 

príjmu, transportu a distribúcie rádioindikátorov v rastlinných pletivách len z vizuálneho 

pohľadu je komplikované a nepostačujúce, a to nielen v prípade porovnávania rôznych 

rastlinných pletív alebo orgánov exponovaných rastlín. Z tohto dôvodu je nutné hladať 

a aplikovať kvantifikačné metódy alebo prístupy pri analýze týchto špecifických objektov 

pomocou PET systémov. Samotná kvantitatívna interpretácia získaného zobrazenia alebo 

získanie kvantitatívnych kinetických údajov so sebou však nesie zložitejšie problémy 

a otázky, ktorých riešenie vyžaduje mnohostranné vedomosti o fyzikálnych a technických 

charakteristikách PET skenerov a fyzikálnych vlastnostiach použitých pozitrónových žiaričov, 

ako aj o špecifických biologicko-genetických charakteristikách daných rastlinných fenotypov.  

Pre získanie kvantitatívnych PET obrázkov je potrebné nastaviť parametre akvizície, ktorými 

sú akvizičný mód, dĺžka trvania skenu (akvizície) pre jednu pozíciu lôžka, veľkosť prekrytia 

medzi nasledujúcimi pozíciami lôžka a ich kombinácia s hmotnosťou skenovaného objektu 

a aplikovanou dávkou. Uvedené parametre ovplyvňujú kvalitu získaných PET obrázkov. 

Následne je nutné aplikovať korekčné faktory, ktoré zvyčajne zahŕňa proces rekonštrukcie. 

Ako sme už uviedli v podkapitole č. 2.1.5, pri väčšine PET skenerov sú parametre, ako mŕtva 

doba a doba polpremeny použitého rádionuklidu upravované už počas akvizície údajov 

a následne pri tvorbe sinogramov je uskutočňovaná normalizácia údajov, korekcia atenuácie 

alebo korekcia rozptylu. Avšak, mnohé odporúčania a pokyny pre optimálne nastavenie 

rekonštrukcie sú limitované, pretože rekonštrukčné algoritmy a technické nastavenie  

sú vysoko špecifické pre daného výrobcu a konkrétny typ skeneru, čo robí generalizáciu 

týchto postupov zložitejšou. Technické predpoklady pre zaistenie reprodukovateľnosti údajov, 

a teda uskutočnenie kvantitatívnych PET štúdií, súvisia aj s korektnou prevádzkou PET 
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skeneru podľa jeho špecifikácie, pravidelnou kontrolou všetkých korekčných faktorov  

a správnou kalibráciou pomocou fantómov so známou špecifickou rádioaktivitou  

pre umožnenie prevodu impulzov na kBq/cm3 (WEBER, 2005; DELBEKE a kol., 2006; 

SHANKAR a kol., 2006; BOELLAARD a kol., 2008; STOUT a kol., 2013). 

Pri predklinických štúdiách sa využívajú dve semi-kvantitatívne metódy.  

V prvej metóde sú kvantitatívne parametre získané pomerom rádioaktivity v tkanive objektu 

(v kBq/cm3 alebo v mCi/cm3) ku aplikovanej/injektovanej dávke rádioaktivity (z angl. 

injected dose, ID) do objektu na začiatku experimentu prerátanej s ohľadom na dobu 

polpremeny použitého rádionuklidu (v kBq alebo mCi). Tento pomer je definovaný ako 

percento aplikovanej dávky rádioaktivity na cm3 tkaniva (%ID/cm3). Ak je dostupná hustota 

tkaniva potom táto jednotka môže byť prevedená na percento aplikovanej dávky na gram 

tkaniva (%ID/g). 

Druhá metóda zahŕňa tzv. hodnotu SUV (z angl. standardized uptake value), ktorá 

reprezentuje akumulované množstvo rádioindikátora v rámci daného tkaniva skúmaného 

objektu, ktoré je merané po určitom čase od podania a normalizované 

na aplikovanú/injektovanú dávku, i na faktor zohľadnujúci telesnú hmotnosť skúmaného 

objektu (STAHL a kol., 2004; KIM a GUPTA, 1996).  

SUV normalizované na telesnú hmotnosť je možné vypočítať pomocou nasledovnej rovnice 

(8): 

  SUV =
𝐴𝐶𝑣𝑜𝑖 (kBq cm3⁄ )

FDGdose(MBq) BW⁄ (kg)
                  (8) 

kde ACvoi reprezentuje priemernú (alebo maximálnu) koncentráciu rádioaktivity v určitom, 

nami definovanom objeme, resp. regióne záujmu alebo objeme záujmu (z angl. region/volume 

of interest; ROI/VOI) (v kBq/cm3); FDGdose je podaná dávka rádioindikátora (v MBq), 

prepočítaná s ohľadom na dobu polpremeny použitého pozitronového žiariča; a BW  

je hmotnosť skúmaného objektu (v kg). Získaná hodnota sa uvádza g/cm3 a predstavuje hrubý 

odhad prijatej rádioaktivity tkanivom (BOELLAARD, 2009). 

Avšak, v literatúre sa môžeme stretnúť aj s údajmi poukazujúcimi na problémy vyskytujúcimi 

sa v súvislosti s SUV hodnotami, ako je napríklad významná závislosť hodnôt SUV od typu 

tkaniva (tuk vs. svalstvo), varírujúcej akumulovanej dávky rádioaktivity v tkanive, rôznej 

doby skenovania objektu, vnútrotelovej kompetície i samotného vymedzenia ROI, resp. VOI 

(KEYES, 1995; HUANG, 2000). 
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Iný spôsob kvantifikácie spočíva v možnosti úpravy prahovej hodnoty (z angl. threshold) 

(BECK a kol., 2007) intenzít pixelov, ako je napr. určenie priemernej prahovej hodnoty PET 

obrázku alebo zahrnutie len voxelov v 3D PET obrázku vykazujúcich > 75 % maximálnej 

akumulovanej rádioaktivity (CEJKA a kol., 2009; FUEREDER a kol., 2011). Uvedeným 

spôsobom je možné vylúčiť oblasti s nízkou akumulovanou rádioaktivitou, čo môže viesť 

k zvýrazneniu ROI, resp. k jeho presnejšiemu alebo správnejšiemu priestorovému definovaniu 

(KUNTNER a STOUT, 2014). 

Taktiež sa môžeme stretnúť so sofistikovanejšími metódami využívanými v klinických 

štúdiách, ktoré sú založené na aplikácii kinetického matematického modelovania 

pri kvantifikácii dynamiky distribúcie rádioindikátorov v tkanivách (pozri napr. DUPONT 

a WARWICK, 2009; SHOGHI, 2009).  

Všetky uvedené analytické prístupy sa spoliehajú na fakt, že PET podáva kvantitatívne 

reprodukovateľné obrázky. Preto je dôležité opätovne pripomenúť, že kvantitatívne založené 

predklinické PET štúdie značne závisia od typu PET skeneru a parametrov skúmaného 

objektu. Tatiež je nutné si uvedomiť, že pri realizácii kvantitatívnych PET štúdií nie je možné 

generalizovať jednotlivé postupy alebo paramtere, ktoré by boli platné pre všetky typy PET 

štúdií, keďže každé zostavenie experimentov a nasledných PET analýz musí byť 

optimalizované vzhľadom na daný biologický objekt, použitý rádionuklid alebo technické 

parametre PET skeneru. 

 

2.1.7 Produkcia pozitrónových žiaričov a ich aplikácia v PET 

Medzi najčastejšie využívané pozitróny emitujúce rádionuklidy produkované pomocou 

cyklotrónov v klinických štúdiách patria: 11C (T1/2 = 20,4 min), 13N (T1/2 = 9,97 min),  

15O (T1/2 = 122 s), 18F (T1/2 = 109,8 min), 38K (T1/2 = 7,71 min), 45Ti (T1/2 = 3,09 h),  

51Mn (T1/2 = 46,2 min), 52Fe (T1/2 = 8,2 h), 52Mn (T1/2 = 5,6 d), 55Co (T1/2 = 17,5 h),  

60Cu (T1/2 = 23,4 min), 61Cu (T1/2 = 3,32 h), 64Cu (T1/2 = 12,8 h), 66Ga (T1/2 = 9,45 h),  

72As (T1/2 = 26 h), 82Rb (T1/2 = 1,27 min), 83Sr (T1/2 = 32,4 h), 86Y (T1/2 = 14,7 h),  

89Zr (T1/2 = 78,4 h), 94Tc (T1/2 = 53 min) a 124I (T1/2 = 4,17 d). 

Nakoľko bola v experimentálnej časti predkladanej dizertačnej práce ako rádioindikátor 

používaná 2-deoxy-2-fluór-D-glukóza značená 18F, budeme sa v nasledovnej podkapitole 

venovať príprave a použitiu 18F v PET. 
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2.1.7.1 Príprava a použitie 18F 

Keďže atómový polomer fluóru je podobný vodíkovému atómu, môže byť fluór 

vo väčšine molekúl používaný ako pseudohydrogén. Rádioaktívna premena 18F prebieha  

na 97 % pozitrónovou emisiou a zvyšnými 3 % elektrónovým záchytom, s energiou 

pozitrónov Emax= 653 keV (IAEA, 2009). 

Metódy produkcie 18F v dostupnej literatúre vo všeobecnosti zahŕňajú predovšetkým ožiarenie 

malého objemu vody obohatenej o prírodný izotop 18O (H2
18O) pri energiách od cca 3 MeV  

až po cca 20 MeV (KILBOURN a kol., 1984; KILBOURN a kol., 1985; TEWSON a kol., 

1988) (pozri Tab. 3). Prúd zväzku elektrónov zamierený na vodný terč je limitovaný 

vyparovaním/kavitáciou vody v cieľovom objeme. V súčasnosti v literatúre uvádzaný 

maximálny prúd zväzku elektrónov predstavuje hodnotu 60 µA. Avšak, bežne aplikované 

prúdy sú v rozmedzí 20 – 40 µA.  Na zostavovanie terčov sa používajú materiály ako titán, 

striebro, pozlátené kovy (napr. nikel), niób a tantal (ZEISLER a kol., 2000; 

SATYAMURTHY a kol., 2002). Používajú sa tiež systémy, ktoré zahŕňajú plynné terče, 

napríklad zložené z Ne. Najjednoduchšia metóda výroby 18F2 je podľa jadrovej reakcie 

20Ne(d, α)18F, pri ktorej terč pozostáva z prírodného neónu (CASELLA, 1980; ROBERTS 

a kol., 1995).  

 

Tab. 3 Vybrané jadrové reakcie na výrobu 18F. 

Jadrová reakcia 

Použitý 

rozsah energií 

(MeV) 

Zastúpenie 

východiskového 

izotopu v 

prírode (%) 

Literárne zdroje 

18O(p, n)18F 14-4 0,2 (RUTH a WOLF, 1979) 

16O(3He, p)18F 15-1 99,7 (FITSCHEN a kol., 1977) 

16O(3He, n)18Ne:18F 40-15 99,7 (KNUST a MACHULLA, 1983) 

16O(α, np)18F 40-20 99,7 (CLARK a SILVESTER, 1966) 

16O(α, 2n)18Ne:18F 52-10 99,7 (NOZAKI  kol., 1974) 

20Ne(d, α)18F 15-0 90,5 (CASELLA, 1980) 

20Ne(p, 2pn)18F 40-30 90,5 (RUTH, 1985) 

20Ne(3He, αp)18F 40-10 90,5 (CROUZEL a COMAR, 1978) 
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Druhý postup výroby elementárneho 18F je pomocou jadrovej reakcie 18O(p, n)18F, ktorá 

ponúka možnosť produkcie väčších množstiev 18F, avšak pri zložitejších podmienkach. 

V postupe nemôže byť použitá priamo zmes 18O2 a F2, ale musia byť aplikované dve 

sekvenčné ožiarenia, pričom po prvom ožiarení sa produkuje 18F a pri druhom je vytvárané 

[18F]F2 rádiolyticky (DAUBE a kol., 1984; ROBERTS a kol., 1995). Tretia metóda  

pre výrobu 18F je založená na produkcii [18F]fluoridu, ktorý je potom konvertovaný  

na [18F]CH3F a následne na [18F]F2 reakciou fluórmetánu s F2 (BERGMAN a SOLIN, 1997). 

Na Obr. 4 uvádzame premenovú schému 18F. 

18F (T1/2 = 109,8 min) je v pozitrónovej emisnej tomografii dodnes najpoužívanejším 

rádionuklidom, pričom najrozšírenejšou molekulou formou 18F používanou v PET   

je 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukóza (2-[18F]FDG) (ANTONI a LANGSTORM, 1987). Táto 

látka je bežne používaná v medicíne na zobrazovanie a diagnostiku rôznych metabolických 

procesov. 18F je často voleným rádionuklidom najmä pre jeho priaznivé fyzikálne a nukleárne 

charakteristiky: optimálna doba polpremeny (109,8 min) dáva dostatočný čas 

pre viacstupňovú syntézu; krátky lineárny dosah pozitrónov v tkanive (cca 2,3 mm) poskytuje 

najvyššie rozlíšenie v PET snímkach zo všetkých dostupných pozitróny emitujúcich 

rádioizotopov používaných v PET. Dôležitou skutočnosťou je tiež, že doba polpremeny 18F  

je dostatočne dlhá aj na niekoľkohodinový prevoz roztokov z miesta výroby. 

 

Obr. 4 Premenová schéma 18F. 

 

Použitie rádionuklidu 18F na značenie molekúl v PET prináša okrem nesporných výhod aj dve 

hlavné nevýhody:  

(i)    relatívne malý počet biologicky aktívnych organickým molekúl obsahujúcich fluór;  

(ii)   neznáme účinky zapríčinené atómom flóru, ktoré môžu nastať v podobe 

pozmenených biologických vlastností značených látok. 
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Vzhľadom k tomu, že priame porovnávanie medzi biologickými vlastnosťami pôvodných 

molekúl neobsahujúcich fluór vo svojich štruktúrach a syntetizovaných molekúl značených 

pomocou 18F je problematické, musia byť vlastnosti týchto nových molekúl študované 

podrobnejšie. 

V porovnaní s dostupnými metódami pre 11C (ktoré sú značne limitované, najmä dobou 

polpremeny 11C T1/2 = 20,4 min), pre zavedenie rádionuklidu 18F na cieľové molekuly existuje 

množstvo chemických metód. Najdôležitejšie stratégie syntézy značených látok pomocou 18F 

môžu byť rozdelené do dvoch skupín: 

(i)   priama fluorácia, kedy rádionuklid 18F je zavedený priamo na cieľovú molekulu v jednom 

kroku;  

(ii)  nepriama fluorácia, pri ktorej sa pre 18F využívajú ochranné skupiny, a ktorá 

vyžaduje viacstupňovú syntézu. Tieto skupiny väčšinou predstavujú alkyly alebo aryly 

značené 18F. Používajú sa pri reakciách so zložitejšími molekulami, ktoré nie sú vhodné 

alebo dostatočne stabilné pre priamu fluoráciu.  

Skupina priamych fluorácií môže byť podľa reakčného mechanizmu ďalej rozdelená 

na podskupiny nukleofilných a elektrofilných fluorácií. Vzhľadom k tomu, že nukleofilné 

reakcie zabezpečujú vyššiu selektivitu a špecificitu vzniknutých rádioaktívne značených 

látok, podskupina nukleofilných fluorácií sa považuje za vhodnejšiu (MILLER a kol., 2008). 

 

2.2 PET a jej využitie vo výskume rastlín 

Priekopníkom použitia rádioaktívnych izotopov ako indikátorov v biológii bol v roku 1923 

nositeľ Nobelovej ceny a významný zakladateľ nukleárnej analytickej chémie GEORGE 

VON HEVESY (HEVESY, 1923), ktorý študoval viazanie a distribúciu olova v rastlinách 

fazule. Táto prvotná práca vznikla na základe myšlienky použitia nukleárnych analytických 

metód pri výskume v oblasti prírodných vied. V medicíne sa stali nukleárne zobrazovacie 

metódy štandardnou súčasťou diagnostických metód pri štúdium biochemických procesov  

in vivo, určenia diagnózy alebo štádia ochorenia a monitorovania priebehu liečenia. HEVESY 

už v roku 1923 uviedol, že PET môže byť použitá aj pri hodnotení príjmu a distribúcie 

rádioaktívne značených látok v živých rastlinách.  

Experimentálne stratégie použitia krátkožijúcich rádionuklidov vo výskume rastlín zahŕňajú 

tak deštruktívne metódy (meranie rádioaktivity vo vzorkách pletív), ako aj nedeštruktívne 
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metódy (pomocou detekcie fotónov vzniknutých anihiláciou v študovaných častiach 

rastlinných pletív – koreňa, stoniek, listov alebo celých rastlín)  (KISER a kol., 2008; 

MINCHIN a THORPE, 2003). PET poskytuje 3D zobrazovanie rastlín, možnosť 

kvantitatívneho hodnotenia príjmu a distribúcie rádioizotopovo označených látok v rastlinách 

(MC KAY a kol., 1988; KUME a kol., 1977), a tiež spoľahlivé hodnotenie dynamických 

procesov v rastlinách in vivo. Špecifickú výhodu predstavuje možnosť charakterizácie 

transportu látok v rastlinách na väčšie vzdialenosti (napr. 18F, ktorý je prijímaný 

a distribuovaný rastlinami ako vodný roztok) (MC KAY a kol., 1988). Popri štúdiu transportu 

vody umožňuje zobrazovanie distribúcie rádioindikátorov v pletivách rastlín pomocou PET  

aj možnosť fyziologicky komplexnejšieho pozorovania rastlín, ako aj možnosť hodnotenia 

biochemických odoziev rastlín na faktory prostredia (HERTH a kol., 2005; THORPE a kol., 

2007). Autori JAHNKE a kol. (2009) uviedli, že PET sa môže stať nenahraditeľnou metódou 

pri fenotypovaní nových rastlinných druhov. Pozmenená genetická informácia a získané 

poznatky zo zobrazovania dynamických javov v rastlinách prispievajú k pochopeniu reakcií 

zemskej biomasy na klimatické zmeny (LAI, 2004; PARRY a kol., 2004). Uvádzané 

zobrazovacie metódy môžu významne rozšíriť možnosti spracovávania rastlín 

pre optimalizáciu súčasných a budúcich biopalív a výrobu potravín (RUBIN, 2008; 

CHAPOTIN a WOLT, 2007). Pre využitie tohto potenciálu bolo navrhnutých niekoľko 

systémov špecializovaných na zobrazovanie rastlín (KEUTGEN a kol., 2002; KISER a kol., 

2008; JAHNKE a kol., 2009; BEER a kol., 2010). Nesporným spoločným znakom všetkých 

realizovaných štúdií je skutočnosť, že fyzikálne vlastnosti pozitróny emitujúcich 

rádionuklidov predstavujú významné technické obmedzenia pri plánovaní experimentov 

s rastlinami (MINCHIN a THORPE, 2003). 

CONVERSE a kol. (2013) sa pre účely aplikácie pozitrónovej emisnej tomografie 

pri zobrazovaní rastlín zamerali na viacero metodologických aspektov s cieľom vytvorenia 

protokolov, ktoré by sprístupnili komerčný pozitrónový emisný tomograf (pôvodne určený 

pre zobrazovanie malých laboratórnych zvierat) výskumným pracovníkom v oblasti rastlinnej 

biológie. Tieto metodologické aspekty zahŕňali: 

–  výber vhodného rastlinného modelu;  

–  štandardizáciu skenovacích stratégií (napríklad vhodný pozitróny emitujúci izotop 

pre rastliny); 

–  zobrazovacie protokoly pre optimalizáciu detekcie γ-fotónov po anihilácii. 
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Rastliny sú dynamické organizmy, ktoré sú často vystavené premenlivým podmienkam 

prostredia bez možnosti vyvarovať sa alebo uniknúť pred škodlivými účinkami okolia. 

Globálnym cieľom výskumu rastlín je aj z uvedeného dôvodu pochopenie regulačného 

mechanizmu rastu rastlín v meniacom sa prostredí. Rastlinné pletivá ako floém (dráha  

pre transport uhľovodíkov z miesta ich syntézy v listoch do miesta ich utilizácie, napr.  

do koreňa) a xylém (dráha pre transport vody a iónov z pôdy) utvárajú značne vyvinutý 

systém pletív, ktoré nie sú zodpovedné len za transportné procesy, ale zohrávajú úlohu  

aj pri signalizácii koordinujúcich funkcií orgánov. Fyzikálny prístup k transportnému systému 

pri rôznych meraniach je u rastlín mimoriadne problematický. Floémové pletivá majú 

napríklad vysoký hydrostatický tlak (GOULD a kol., 2004) a sú značne citlivé  

na manipuláciu, kým xylémové pletivá sú náchylné na poškodenie z dôvodu veľmi nízkeho 

vnútorného tlaku. Z týchto dôvodov je pri ich štúdiu mimoriadne vhodné použitie práve 

neinvazívnych metód, ktorých hlavným predstaviteľom je práve pozitrónová emisná 

tomografia s vysokým rozlíšením. Krátkožijúce pozitróny emitujúce rádionuklidy, ako sú 13N, 

11C, 15O a 18F, sú úspešne aplikovateľné na mnohoúčelové označenie biologicky aktívnych 

molekúl, živín alebo zlúčenín, ktoré sú metabolicky absorbované a distribuované rastlinou 

(KISER a kol., 2008). 

Rastliny taktiež reagujú na stres, ako aj proti útoku škodlivého hmyzu, extenzívnym 

preprogramovaním primárneho a sekundárneho metabolizmu (SCHWACHTJE a BALDWIN, 

2008). Príslušné odpovede varírujú v rôznych rastlinách medzi pletivami a orgánmi 

v priestore a čase (HAUKIOJA a kol., 1991). Mnohé, ak nie všetky odpovede na stres,  

sú šírené systematicky (nastanú vo väčšine alebo vo všetkých pletivách) (DAVIS a kol., 

1991) a schopnosť efektívnej odpovede rastliny si vyžaduje integrovanie individuálnych 

modulov v rastline, ktoré môžu dokonca kompetitívne súperiť o tieto zdroje poškodenia 

(HONKANEN a HAUKIOJA, 1994). Transport metabolitov a signálov medzi pletivami  

je často viazaný na architektúru vaskulárneho systému (ORIANS, 2005). Sacharidy  

sú transportované z miesta syntézy do pletív, kde poskytujú nevyhnutný zdroj pre rast nových 

pletív a taktiež sa ukázalo, že slúžia ako stavebný materiál pre produkciu organických látok 

slúžiacich na obranu vyvíjajúcich sa listov rastlín (ARNOLD a kol., 2004). 

V závislosti od rozmanitosti rastlinných tvarov a vzdialeností, na ktoré sa transport látok 

v rastline uskutočňuje, sa transportné procesy delia na:  

(i) transport na krátke vzdialenosti (zodpovedá membránovému transportu);  

(ii) transport na stredné vzdialenosti (zodpovedá radiálnemu transportu v koreni); 
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(iii) transport na dlhé vzdialenosti (zodpovedá xylémovému a floémovému transportu) 

medzi pletivami v relatívne krátkych časových intervaloch. Krátko žijúce pozitróny 

emitujúce rádioizotopy, ako 11C (T1/2 = 20,4 min) (FERRIERI a kol., 2005; MINCHIN 

a THORPE, 2003) a 13N (T1/2 = 9,97 min) (WANG a kol., 1993; KRONZUCKER 

a kol., 1995; KROZUCKER a kol., 1998), sú vhodné pri štúdiu transportu živín na dlhé 

vzdialenosti. Taktiež sa uvedené rádioizotopy používajú pri štúdiu relokalizácie 

zásobných látok po napadnutí hmyzom (THORPE a kol., 2007; GÓMEZ a kol., 2010; 

BABST a kol., 2005, 2008), a na stanovenie zmien v metabolickom rozdelení 

kľúčových obranných dráh (FERRIERI a kol., 2005; HANIK a kol., 2010a, 2010b). 

Ako už bolo spomenuté, rádionuklid 18F je všeobecne veľmi vhodný predovšetkým  

na rádioaktívne značenie molekúl v oblasti medicíny (SNYDER a KILBOURN, 2003), 

ale taktiež má významné uplatnenie v rastlinnej biológii. 

Napriek tomu, že aplikácia metód využívajúcich rádioaktívne značené látky v biológii rastlín 

nie je zatiaľ natoľko významná ako v nukleárnej medicíne. Intenzívne sa však pokračuje 

v rozvoji týchto metód pre štúdiu rastlín in vivo, pričom v danej oblasti sú dostupné  

už desiatky publikácií podporujúcich výskum fyziológie rastlín, pri ktorých sa najčastejšie 

používajú nasledovné pozitróny emitujúce rádioizotopy: 11C (T1/2 = 20 min) (KISER a kol., 

2008; JAHNKE a kol., 2009; GARBOUT a kol., 2012; KAWACHI a kol., 2011; FIORANI  

a kol., 2012; SUGITA a kol., 2013; DE SCHEPPER a kol., 2013), 15O (T1/2 = 2 min) 

(KIYOMIYA a kol., 2001a; TSUKAMOTO a kol., 2004; TANOI a kol., 2005), 13N (T1/2 = 10 

min) (KIYOMIYA a kol., 2001b; ISHII a kol., 2009), 18F (T1/2 = 110 min) (CONVERSE  

a kol., 2013), 64Cu (T1/2 = 12,7 h) (WATANABE a kol., 2009), 107Cd (T1/2 = 6,5 h) 

(FUJIMAKI a kol., 2010), 52Fe (T1/2 = 500 min) (TSUKAMOTO a kol., 2009). 

K najdôležitejším látkam  značeným 11C a 18F patria: [11C]metionín (NAKANISHI a kol., 

1999; BUGHIO a kol., 2001), [11C]metyl jasmonát (THORPE a kol., 2007), 2-deoxy-2-

[18F]fluór-D-glukóza (HATTORI a kol., 2008; FERRIERI a kol., 2012). 

Prvé experimenty s rastlinami pomocou pozitrónovej emisnej tomografie zahŕňali aj PETIS 

systém (z angl. positron-emitting trancer imaging system) a 2D PET skener, ktoré boli 

použité okrem iného na štúdium transportu vody použitím 18F ako indikátora (KUME a kol., 

1997) alebo použitím 15O značenej vody (NAKANISHI a kol., 2002), viazanie a transport 

amoniaku značeného 13N (KIYOMIYA a kol., 2001b), príjem 11CO2 listom (KAWACHI  

a kol., 2006) a translokáciu 52Fe (TSUKAMOTO a kol., 2009). Tento výskum bol však 

obmedzený rastom rastlín v planárnom usporiadaní 2D zobrazovacieho systému 
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(NAKANISHI a kol., 2003). Preto sa neskôr vyvinul rastlinný tomografický zobrazovací 

systém PlanTIS, ktorého monitorovací rozsah predstavuje valec o výške 11 cm s priemerom 

7 cm. Toto zariadenie umožňuje 3D PET zobrazenie rastlín s priestorovým rozlíšením 

cca 2 mm. Priestorové rozlíšenie zobrazenia na báze 11C v biologických pletivách je okrem 

iného limitované dosahom emitovaných pozitrónov a predstavuje cca 1,4 mm (PHELPS 

a kol., 1975). Magnetická rezonancia a pozitrónová emisná tomografia (SERVICE, 1996; 

JUDENHOFER a kol., 2008) predstavujú metódy založené na rôznych princípoch 

generovania kontrastných snímok, ktoré v značnej miere skvalitnili klinickú diagnózu 

a obzvlášť neurologický výskum (NISHIMURA a kol., 2007; MOON a kol., 2008). Tieto 

metódy poskytli veľké možnosti aj v oblasti príjmu a distribúcie rôznych druhov látok 

značených pozitrónovými žiaričmi v rastlinných pletivách. Vo vedeckých databázach sa čím 

ďalej, tým častejšie objavujú práce, ktoré kombinujú magnetickú rezonanciu s pozitrónovou 

emisnou tomografiou (pozri napr. JAHNKE a kol., 2009). 

Ako sme už zdôraznili, pozitróny emitované z rádionuklidov 11C, 13N a 18F môžu vo vodnom 

prostredí prejsť aj niekoľko milimetrov (vo vzduchu až niekoľko metrov), predtým než stratia 

všetku svoju energiu a anihilujú. Z toho vyplýva, že časť pozitrónov má dostatočnú energiu 

umožňujúcu únik daných pozitrónov a ich anihiláciu mimo študovaného objektu (orgánu, 

napr. pľúca alebo koža), čo vedie k vytvoreniu artefaktov (pozri podkap. 2.1.5) 

zaznamenanýho po rekonštrukcii PET obrázkov (BAI a kol., 2003, 2005). 

V rastlinách je tento problém ešte výraznejší, najmä z dôvodu rozmerov, predovšetkým  

hrúbky zobrazovaných pletív. Listy väčšiny rastlinných druhov majú totiž veľmi tenké 

štruktúry, napr. u tabaku (Nicotiana tabacum L.) hrúbka listov predstavuje  

0,06 – 0,11 mm (BUTORAC a kol., 1995). Táto hrúbka dovoľuje nielen plynom 

vyskytujúcim sa v atmosfére, ale i slnečnému žiareniu prenikať mezofylom, kde sú umiestené 

chloroplasty, na ktorých sa uskutočňuje fotosyntéza. Kvôli vysokej energii emitovaných 

pozitrónov je požadovaná hrúbka pletiva najmenej niekoľko mm, aby došlo ku kompletnej 

redukcii energie pozitrónu a anihilácii v skenovanom objekte. Ak je pletivo tenšie ako 1 mm, 

ako napr. list rastliny, pozitróny unikajú a párujú sa s negatrónmi mimo študovaného objektu. 

Preto je podiel uniknutých pozitrónov závislý na hrúbke pletiva. Na základe tohto faktu  

je možné reálne predpokladať, že po podaní pozitrónového žiariča rastline, bude v stonke 

zaznamenaná vyššia rádioaktivita ako v iných častiach listu; totiž hrúbka čepele listu je oveľa 

tenšia ako v mieste stonky, resp. hlavnej žilnatiny listu.  
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Výsledkom hore uvedených skutočností je, že v zobrazovaní uvedených štruktúr v PET 

systémoch môžu nastať značné chyby, a to nielen pri odhadovanej počiatočnej objemovej 

koncentrácii rádioaktivity (HOFFMAN a PHELPS, 1986), ale taktiež z neznámeho podielu 

pozitrónov, ktoré unikli a anihilovali mimo pletív listu. Oba tieto javy, musia byť brané 

do úvahy a čo najspoľahlivejšie charakterizované pri štúdiách zameraných na vizualizáciu 

distribúcie pozitrónových žiaričov, resp. nimi značených látok v pletivách rastlín pomocou 

pozitrónovej emisnej tomografie. Problém tzv. „unikajúcich pozitrónov“ je pomerne 

intenzívne študovaným fenoménom v oblasti vizualizácie distribúcie látok značených 

pozitrónovými žiaričmi v rastlinách (MC KAY a kol., 1988; KUME a kol., 1997; KEUTGEN 

a kol., 2002; MINCHIN a THORPE, 2003). Účinok hore uvedených faktov sa niektorí autori 

snažia eliminovať špeciálnym prikrytím analyzovanej rastliny, pričom je nutné brať do úvahy 

skutočnosť, že dolet pozitrónov je len niekoľko milimetrov mimo povrch rastlinného pletiva. 

V tomto zmysle ako materiál tesne prikrývajúci analyzovanú rastlinu sa navrhuje použitie  

hliníkovej fólie (MC KAY a kol., 1988) alebo plastov (KISER a kol., 2008; HATTORI a kol., 

2008). Treba však poznamenať, že akékoľvek prikrytie môže narušiť in vivo analýzu v zmysle 

ovplyvnenia prirodzenej fyziológie rastliny, ako je jej transpiračná aktivita. Následkom 

prikrytia rastliny býva získaný obraz často komprimovaný do dvojdimenzionálneho priestoru 

znázorňujúceho celú plochu listovej čepele alebo rastliny (HATTORI a kol., 2008). MC KAY 

a kol. (1988) zistili pri experimentoch s roztokom fluoridu značeného rádioizotopom 18F- 

37±11 %-ný únik pozitrónov mimo detekčnej časti pozitrónového tomografu z neprikrytých 

častí rastlín. Tento údaj sa opiera aj o výsledky experimentov s rastlinami sóje (Glycine max 

L.) pred a po ich prikrytí vrstvou hliníkovej fólie o hrúbke 0,3 mm. Sumárne  

sa dá konštatovať nejednotnosť odporúčaní autorov podporujúcich alebo zamietajúcich 

akékoľvek prikrytie skenovaného rastlinného objektu. 

Problematike týkajúcej sa skutočnosti, že v tenkej vrstve reprezentovanej listovou čepeľou 

dochádza v rámci tohto priestoru iba k čiastočnej anihilácii pozitrónov so zvýšeným 

výskytom ich úniku a následne ich anihilácií mimo čepele listu, sa vo významnejšej miere 

venujú aj autori ALEXOFF a kol. (2011). Vo svojej práci daný problém riešia kontaktnou 

aplikáciou 9 mm platní plexiskla s cieľom minimalizovania úniku pozitrónov a zvýšenia ich 

anihilácie v čo možno najbližšom priestore v blízkosti listu. Modelovaním získaných údajov 

zistili, že čím bol listový parenchým tenší, tým väčší podiel pozitrónov bol anihilovaný 

v platniach plexiskla. Pri dvojmilimetrovej hrúbke listového parenchýmu pozorovali 13 % 
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podiel anihilácie „unikajúcich pozitrónov“ a v prípade hrúbky 0,05 mm až 77 % podiel 

anihilácie uniknutých pozitrónov. 

Ako vyplýva z hore uvedených skutočností, zobrazovacie metódy sú v súčasnosti 

nenahraditeľnou analytickou metódou pri neinvazívnom štúdiu biochemických procesov  

v rastlinách. 

Z dôvodu využitia rádioindikátora 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy v experimentálnej časti 

dizertačnej práce pri hodnotení aplikačných a analytických možností komerčného mikroPET 

systému primárne vyvinutého pre biologické objekty typu laboratórnych zvierat pri štúdiu 

distribúcie a opise in vivo dynamiky príjmu a transportu látok v pletivách vybraných druhov 

rastlín, sa budeme v nasledujúcej časti práce bližšie venovať jej aplikácii ako chemického 

analógu D-glukózy a rádioindikátora využiteľného pri štúdiu pohybu fotoasimilátov 

v rastlinách pomocou PET odkazujúc sa na informácie uvádzané vo vedeckých databázach. 

 

2.2.1 Aplikácia 2-[18F]FDG 

2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukóza (2-[18F]FDG) je rádioaktívne značený analóg D-glukózy 

pozitrónovým žiaričom 18F substitúciou v C-2 pozícii, ktorý sa používa napr. pri zobrazovaní 

metabolizmu D-glukózy v ľudskom mozgu alebo lokalizácii metabolicky aktívnych tkanív, 

akými sú rakovinotvorné bunky použitím pozitrónovej emisnej tomografie (PET). Malý 

polomer atómu fluóru spôsobuje minimálne štruktúrne obmedzenia v molekule a dĺžka C-F 

väzby je porovnateľná s väzbou C-OH. Na základe tohto poznatku môžu molekuly  

2-[18F]FDG konjugovať s cieľovými receptormi alebo enzýmami bez stérických zábran 

(PHELPS, 2004). Vysoká špecifická rádioaktivita a krátka doba polpremeny 18F značenou  

2-[18F]FDG na druhej strane ponúka možnosť aplikácie tohoto rádioaktívneho indikátora 

v množstvách pod úrovňou biologickej aktivity a súčasného sledovania transportu  

aj metabolizmu D-glukózy s vysokou citlivosťou. PLATHOW a WEBER (2008) uvádzajú, že  

2-[18F]FDG reprezentuje chemický analóg D-glukózy len z pohľadu jej transportných dráh, 

pri ktorých 2-[18F]FDG v živočíšnych tkanivách prechádza cez bunkovú membránu 

rovnakými transportnými systémami ako D-glukóza, avšak jej následný metabolický osud  

je odlišný.  

Použitie 2-[18F]FDG v rastlinnej biológii spočíva v možnosti štúdia vplyvu koncentrácie  

D-glukózy na jej normálnu fyziologickú, biochemickú a ekologickú funkciu v rastlinách,  

ako je napr. štúdium distribúcie fotoasimilátov alebo biosyntézy glykozidov za stresových 
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podmienok. Translokácia fotoasimilátov v rastlinách je dynamickým procesom, ktorý 

prebieha cez floém a jeho súčasti. Rýchlosť rastu a produkcia biomasy rastlín je výrazne 

ovplyvňovaná dynamikou translokácie fotoasimilátov. Z tohto dôvodu existuje veľkým 

záujem o štúdium in vivo dynamiky traslokácie a distribúcie fotoasimilátov pri rôznych 

podmienkach prostredia (BABST, KARVE a JUDT, 2013; FERRIERI a kol., 2013; NOUR-

ELDIN a HALKIER, 2013). Translokácia a distribúcia fotoasimilátov v rastlinách bola 

v minulom storočí študovaná predovšetkým prostredníctvom analýzy dlhožijúceho 

rádioizotopu uhlíka 14C (WEBB a GORHAM, 1964; GEIGER, SAUNDERS a CATALDO, 

1969; FISHER, 1970). Avšak, jeho detekcia vyžaduje deštrukciu rastlinných pletív 

(MARGOLIS a kol., 1991). Čoraz viac sa ukazuje, že práve 2-[18F]FDG by mohla byť 

využitá ako rádioindikátor v zobrazovacích štúdiách dynamiky distribúcie D-glukózy 

a fotoasimilátov v rastlinných pletivách. Jednoznačné potvrdenie tejto hypotézy vyžaduje 

získanie jednoznačných dôkazov a výsledkov poukazujúcich na skutočnosť, že pozorovaná 

distribúcia 2-[18F]FDG v neporušenej rastline zodpovedá chemickej povahe tohto zavedeného 

rádioindikátora a nezobrazuje len architektúru rastlinných pletív na základe jeho príjmu 

(FATANGARE a kol., 2014). Autori TSUJI a kol. v roku 2002 ako prví použili 2-[18F]FDG 

pri štúdiu jej transportu a distribúcie v rastlinách paradajky. 

V prípade použitia 2-[18F]FDG pri štúdiu rastlín a jej metabolického osudu v rastlinách, autori 

HATTORI a kol. (2008) sledovali distribúciu 2-[18F]FDG ako indikátora transportu 

fotoasimilátov zo špičky listovej čepele rastliny ciroku (Sorghum bicolor L. Moench) 

použitím planárneho pozitrónového zobrazovacieho systému (z angl. planar positron imaging 

system, PPIS). Pričom zistili významnú translokáciu 2-[18F]FDG do bazálnych častí rastlín, 

odkiaľ následne prebiehala distribúcia 2-[18F]FDG do ostatných častí rastlín (koreňa, stoniek 

a listov). Na základe autorádiografickej analýzy predpokladali, že 2-[18F]FDG a jej metabolity 

boli translokované podobne ako fotoasimiláty. Z dosiahnutých výsledkov uvedení autori 

vyslovili záver, že 2-[18F]FDG a/alebo jej metabolity boli translokované z exponovaného listu 

do orgánov a pletív vyžadujúcich významné množstvá živín pre svoj rast (teda najmä 

do delivých buniek koreňa), avšak nepotvrdili či nastáva intaktný transport samotnej 

molekuly 2-[18F]FDG alebo jej následných metabolitov. Uviedli, že 2-[18F]FDG a/alebo jej 

metabolity môžu byť transportované do floému a následne distribuované medzi zásobné 

a vylučovacie pletivá. 

Autori FERRIERI a kol. (2012) študovali pomocou 2-[18F]FDG ako rádioaktívne značeného 

indikátora glukózy odpoveď rastliny Arabidopsis thaliana na jej poškodenie  
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a následnú reakciu na aplikáciu metyl jasmonátu ako potenciálneho obranného rastlinného 

hormónu v zmysle transportu D-glukózy a jej inkorporácie do fenolového metabolizmu. 

Tieto výsledky poukázali na možnosť použitia krátkožijúcich rádioindikátorov  

ako 2-[18F]FDG pri výskume dynamiky živín a faktorov riadiacich distribúciu živín v dráhach 

sekundárneho metabolizmu rastlín. Uvedení autori po administrácii 2-[18F]FDG cez stopku 

rastlín taktiež uskutočnili analýzu rozpustných sacharidov v stopkách a ostatných častiach 

rastlín pričom zistili, že rádioaktivita 18F translokovaná cez vodivé pletivá rastlín  

sa vyskytovala vo forme neporušenej molekuly 2-[18F]FDG. 

FATANGARE a kol. (2015) uvádzajú, že distribúcia 2-[18F]FDG je podobná distribúcii 

sacharidových fotoasimilátov, u ktorých je známa translokácia do floému a popísaná u rastlín 

Arabidopsis thaliana, vzhľadom k ich menej reaktívnej neredukujúcej povahe, avšak 

metabolizmus 2-[18F]FDG v rastlinných bunkách stále nie je dobre známy. Ich výsledky 

ukázali, že metabolizmus 2-[18F]FDG v rastlinách sa podstatne líši od metabolizmu 

v živočíšnych bunkách. Na základe svojich výsledkov taktiež vyslovili hypotézu, že 2-19FDG 

(bez rádioaktívneho značenia) ako analóg D-glukózy je pri nízkych externých koncentráciách 

prijímaná bunkami pomocou aktívneho špecifického transportu, pri ktorom sa využíva energia 

H+ gradientov (saturovateľný proces). Avšak, pri vysokých externých koncentráciách 

v prostredí môže byť 2-19FDG prijímaná bunkami na základe nízko špecifických a vysoko 

kapacitných difúznych procesov uskutočňovaných prostredníctvom proteínového 

transportného systému citlivého na prítomnosť HgCl2. Po príjme 2-19FDG realizovali analýzu 

rastlinného exudátu pomocou EDTA a hmotnostnej spektrometrie s cieľom nájsť a určiť 

zlúčeniny obsahujúce 19F po administrácii 2-19FDG. Identifikovali štyri rôzne metabolity 

obsahujúce 19F vo svojich molekulách (19F-metabolity), prostredníctvom presnej hmotnosti 

izotopov, MS/MS fragmentácie a NMR údajov, a to konkrétne 2-deoxy-2-fluór-glukónovú 

kyselinu, 2-19FDG-6-fosfát, 2-deoxy-2-fluór-maltózu a uridín-difosfát-19FDG. 
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3 CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE 

Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo posúdiť aplikačné a analytické možnosti komerčného 

mikroPET systému primárne vyvinutého pre biologické objekty typu laboratórnych zvierat 

pri štúdiu distribúcie a opise in vivo dynamiky príjmu a transportu 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-

glukózy (2-[18F]FDG) v pletivách vybraných druhov rastlín. Riešenie uvedeného cieľa 

predstavuje prakticky prvý príspevok v danej oblasti výskumu v podmienkach SR, pričom si 

kladie nasledovné ciele, ale aj také otázky, ktoré v súčasnosti neboli riešené inými vedeckými 

kolektívmi vo svetovom meradle alebo iba v minimálnej miere:  

 Uskutočniť výber vhodných rastlín ako študovaných objektov predovšetkým z pohľadu 

ich morfologických parametrov vo väzbe na rozlišovaciu schopnosť mikroPET systémov, 

ako aj ich množenia za in vitro podmienok v množstvách i v morfologicko-

fyziologických fázach rastu zabezpečujúcich rigoróznosť realizovaných PET 

experimentov a analýz alebo spôsobu kultivácie rastlín počas realizácie microPET analýz 

za in vivo podmienok;  

 Pripraviť štandardy (fantómy) imitujúce pletivá rastlín v zmysle exaktnej kvantifikácie 

príjmu a distribúcie látok značených pozitrónovými žiaričmi v pletivách rastlín; 

 Študovať javy vyplývajúce z charakteristík študovaných objektov – rastlín, fyzikálnych 

charakteristík použitého pozitrónového žiariča, ako aj z principiálnych obmedzení 

mikroPET systémov. 

 Zobraziť príjem, transport a distribúciu 2-deoxy-2-fluór-D-glukózy značenej 

pozitrónovým žiaričom 18F (2-[18F]FDG) ako chemického analógu D-glukózy v pletivách 

vybraných druhov rastlín aplikovaním 2-[18F]FDG roztoku cez stopku zrezaných listov 

alebo cez koreň celých rastlín za využitia mikroPET systému; 

 Posúdiť analytické možnosti použitého mikroPET systému v zmysle kvantifikácie príjmu 

a distribúcie pozitrónovými žiaričmi značených látok v pletivách rastlín za in vivo a real-

time podmienok; 

 Zhodnotiť vplyv prostredia a zostavenia experimentov na zobrazovaciu i kvantitatívnu 

 stránku PET záznamov za využitia chemometrických prístupov; 

Realizácia experimentálnej časti práce sa uskutočnila v mikroPET laboratórium spoločnosti 

BIONT, a.s. Bratislava s príslušným prístrojovým vybavením, a to na základe Zmluvy 

o spolupráci a Memoranda o spolupráci medzi Fakultou prírodných vied UCM v Trnave 

a spoločnosťou BIONT, a.s. uzavretých v roku 2011 a v roku 2013. 
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4 MATERÁL A METÓDY 

4.1 Prístroje 

Pozitrónový emisný tomograf typu microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET scanner  

(GE Healthcare, ES); scintilačný gamaspektrometer so studnicovým kryštálom NaI(Tl) typ 

51BP51 (Scionix, NL) pracujúci s vyhodnocovacím programom ScintiVision-32 (Ortec, 

USA), rastová komora pre kultiváciu rastlín KBWF 720 (Binder, DE); analytické váhy ALT 

160-4NM (Kern, DE); predvažovacie váhy PLS 510-3 (Kern, DE); automatické pipety 5000, 

1000, 200, 50 µL Proline (Biohit, FI); zariadenie na prípravu deionizovanej vody 

s vodivosťou 0,054 μS/cm DIWA 5rica (WATEK, ČR); Curiementor 3 (PTW, DE); šikmý 

stojan pre rozplňovanie zásobných rádioaktívnych roztokov (hrúbka 60 mm Pb) typ PT 188 

R1 (Lakomed, CZ). 

 

4.1.1 MikroPET systém 

Vzhľadom na skutočnosť, že pozitrónový emisný tomograf typu microPET eXplore Vista 

Pre-Clinical PET scanner predstavoval základný analytický cieľ z pohľadu hodnotenia jeho 

uplatniteľnosti pri zobrazení a kvantifikácii príjmu a transportu 2-[18F]FDG v rastlinných 

pletivách, ako aj riešenia navrhnutých cieľov dizertačnej práce, sa v tejto podkapitole 

venujeme detailnejšej charakterizácii predovšetkým jeho technických parametrov (Obr. 5). 

Detekčná časť uvedeného tomografu pozostáva z 18 detekčných modulov usporiadaných 

do kruhu s priemerom prstenca detektora 11,8 cm, pričom každý detekčný modul je 

umiestnený v časovej koincidencii so 7 protiľahlými modulmi. Takto usporiadané detekčné 

moduly poskytujú efektívne transverzálne zorné pole 6,7 cm a axiálne zorné pole 2,0 cm. 

Samotný modul detektora pozostáva z LSO kryštálov (angl. lutetium oxyorthosilicate 

crystals) o veľkosti 1,45 mm x 1,45 mm x 7,0 mm a GSO kryštálov (angl. gadolinium 

orthosilicate crystals) o veľkosti 1,45 mm x 1,45 mm x 8,0 mm usporiadaných v radách 

13 x 13. Uvedené typy, veľkosti a usporiadanie detekčných kryštálov umožňujú získať 

centrálne priestorové rozlíšenie 1,5 mm po rekonštrukcii 3D obrázkov a absolútnu citlivosť 

centrálneho bodového zdroja 1,9 % pri energetickom okne 250 – 700 keV. Potenciálna 

existencia zablúdených (angl. stray) signálov pochádzajúcich z „unikajúcich pozitrónov“ 

anihilovaných v materiáli lôžka skeneru sa eliminovala prekrytím lôžka tomografu plátom 

kartónu vykazujúcim nízku schopnosť anihilácie „unikajúcich pozitrónov“. 
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Obr. 5 Pozitrónový emisný tomograf typu microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET Scanner 

od spoločnosti GE Healthcare: (A) pohľad spredu na celý tomografický systém; (B) detailný pohľad 

na detekčnú časť tomografu – lôžko a gantry (C). 

 

4.2 Chemikálie 

Pri kultivácii rastlín sa využívalo hydroponické kultivačné médium podľa Hoaglanda 

(HOAGLAND, 1920) zriedené v pomere 1 : 3 s deionizovanou vodou (25 % sila), pričom 

neriedené médium (o 100 % sile) obsahovalo nasledovné kvalitatívne a kvantitatívne 

zastúpenie makro- a mikroelementov (v mg/dm3): CaCl2 – 444; KNO3 – 404; MgSO4.7H2O – 

367; NaNO3 – 340; NaH2PO4.2H2O – 292; NH4Cl – 214; NH4NO3 – 160; Na2HPO4.12H2O – 

46,5; FeSO4.7H2O – 17,9; H3BO3 – 8,5; MnSO4.5H2O – 5,0; CuSO4.5H2O –  

0,8; ZnSO4.7H2O – 0,66; Na2MoO4.2H2O – 0,06. 

Na prípravu fantómov imitujúcich rastlinné pletivá bol použitý agar (Agar Bios Special, 

Biolife, IT). 

Ako rádioindikátor bol aplikovaný roztok 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukóza (2-[18F]FDG), 

ktorého detailný postup prípravy je opísaný v nasledujúcej podkapitole. Pre zvýšenie 

koncentrácie D-glukózy v aplikovaných roztokoch 2-[18F]FDG bola použitá D-glukóza 

(Biolife, IT). 

 

4.2.1 Produkcia 2-[18F]FDG 

Rádioaktívne roztoky 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy (2-[18F]FDG) aplikované v našich 

experimentoch boli syntetizované v spoločnosti BIONT, a.s. (Bratislava, SR) 

B A C 

8 cm 
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akorádiofarmaceutický produkt pod obchodným názvom biontFDG použitím cyklotrónu 

Cyclone 18/9  (IBA, BE) s intenzitou zväzku protónov 40 µA a energiou 18 MeV. V prvom 

kroku sa produkuje [18F]F- (cca 100 GBq) s dobou polpremeny 109,5 min prostredníctvom 

jadrovej reakcie 18O(p,n)18F za využitia H2
18O ako východiskovej látky. V nasledujúcich 

syntéznych krokoch sa využívajú 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-O-trifluórmetán sulfonyl-β-D 

mannopyranóza ako prekurzor, aminopolyéterový komplex draslíka (Kryptofix® 222) ako 

katalyzátor fázového prenosu a jadrovou reakciou produkovaný [18F]F-. Zo vzniknutého 

intermediátu 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-[18F]fluóro-D-glukopyranózy za kyslých podmienok 

po pridaní kyseliny chlorovodíkovej dochádza hydrolýzou k vzniku samotnej 2-[18F]FDG 

s celkovou rádioaktivitou v rozmedzí 30 – 70 GBq. 

Kontrola kvality 2-[18F]FDG ako rádiofarmaceutického produktu (certifikácia o prepustení 

šarže) zahŕňala nasledovné kvalitatívne charakteristiky a stanovené hodnoty (v zátvorkách  

je uvedená metóda stanovenia): objemu (gravimetricky) 0,2 – 0,5 cm3; opalescencie 

(organolepticky) – číry bezfarebný roztok; pH (kolorimetricky) 6,8 – 7,2; objemovej 

rádioaktivity (ionizačná komora) 1,6 – 3,5 GBq/cm3; doby polpremeny 18F (ionizačná 

komora) – 109,5 min; koncentrácie 2-[18F]FDG (HPLC) < 0,0016 mg/cm3; koncentrácie 

Kryptofixu® 222 (TLC) < 0,22 mg/cm3; rádiochemickej čistoty 18F vo forme 2-deoxy-2-

[18F]fluór-D-glukózy a 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-mannózy (TLC) – 97 % až 99 %; koncentrácie 

D-glukózy (HPLC) – 0,0762 mg/cm3; koncentrácie acetonitrilu (GC) – 0,03 mg/cm3; 

koncentrácie etanolu (GC) – 0,037 mg/cm3.  

Finálny roztok 2-[18F]FDG bol pripravený v prostredí fyziologického roztoku NaCl  

(c = 9,0 g/dm3). Vo všetkých experimentoch realizovaných v rámci dizertačnej práce boli 

použité roztoky 2-[18F]FDG riedené deionizovanou vodou v pomere 1 : 9. 

 

4.3 Podmienky získavania rastlín ako študovaných objektov 

4.3.1 Pestovanie rastlín tabaku 

Rastliny tabaku (Nicotiana tabacum L.) boli dopestované zo semien, ktoré poskytla Katedra 

ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave. Semená boli naklíčené a následne vyrastené 

klíčence boli kultivované v zrnitom anorganickom nosiči perlite vlhčenom zriedeným  

25 % HM (Obr. 6). Kultivácia rastlín prebiehala pri fotoperióde 16 h svetlo / 8 h tma  

(s postupným dosahovaním maxima – 11 450 lx a minima 0 lx), teplote 28 °C (pri svetle) /18 

ºC (v tme) a relatívnej vlhkosti 60 − 80 % zabezpečovaných rastovou komorou pre kultiváciu 
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rastlín. Po 4 – 6 týždňoch kultivácie boli vybrané uniformné rastliny tabaku vhodné 

pre experimentálne účely s ohľadom na veľkosť (10 – 15 cm), hmotnosť (4 – 8 g vlhkej 

hmotnosti) a počet vyvinutých listov (5 – 8). 

 

Obr. 6 Klíčenie semien a rast rastlín tabaku (N. tabacum L.) v perlite vlhčenom zriedeným 25 % HM 

za podmienok definovaných rastovou komorou pre kultiváciu rastlín (A) a presádzanie sadeníc 

do individuálnych nádob obsahujúcich len samotné 25 % HM (B) v rámci predkultivačnej fázy 

experimentu. 

 

4.3.2 Pestovanie rastlín reďkovky 

Rastliny reďkovky (Raphanus sativus L.) sa získali z komerčne dostupných semien (Seva 

Seed, CZ), a to ich klíčením a kultiváciou v komerčnom záhradnom substráte (AGRO CS 

Slovensko, SR) vlhčenom v pravidelných časových intervaloch vodovodnou vodou (Obr. 7). 

Po zhruba 4 – 5 týždňoch boli rastliny s priemernou veľkosťou buľvy 1 cm opatrne vybrané 

zo substrátu, ich koreňový systém bol premytý deionizovanou vodou s cieľom odstránenia 

zbytkov substrátu a následne boli rastliny prenesené do 25 % HM. V rámci takto definovanej 

hydroponickej predkultivácie boli rastliny udržiavané ďalších 7 dní za podmienok 

definovaných rastovou komorou a totožných ako v prípade rastlín tabaku (pozri podkapitolu 

4.3.1). Po tomto čase boli rastliny reďkovky vhodné pre realizáciu plánovaných experimentov 

vybrané na základe fázy ich rastu, veľkosti, váhy a počtu listov. 

A B 
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Obr. 7 Klíčenie semien a rast rastlín reďkovky (R. sativus L.) v záhradnom substráte vlhčenom 

vodovodnou vodou za podmienok definovaných rastovou komorou pre kultiváciu rastlín. 

 

4.4 Metodológia expozície rastlín v roztokoch 2-[18F]FDG 

4.4.1 Zrezané listy 

Pre túto sériu experimentov sa vybrali z predkultivačnej fázy opísanej v podkapitole 4.3.1 

alebo 4.3.2 uniformné rastliny tabaku (N. tabacum L.) alebo reďkovky (R. sativus L.), 

vzhľadom na vývojové štádium, veľkosť, hmotnosť alebo počet listov. Po vybraní rastliny 

vhodnej pre experimentálne účely bol skalpelom zrezaný list (tretí, vývojovo mladší list 

s dĺžkou hlavnej žilnatiny listu 5 – 12 cm u rastlín tabaku alebo 10 – 15 cm v prípade rastlín 

reďkovky) v blízkosti miesta spojenia stopky listu so stonkovou osou a ihneď ponorený 

reznou plochou stopky do roztoku 2-[18F]FDG o známej objemovej rádioaktivite 18F 

a zložení. Takto ponorený list sa nechal exponovať požadovaný čas za laboratórnych 

podmienok (teplota 23 – 25 °C; relatívna vlhkosť 40 – 45 %) (Obr. 8A). Po danom čase sa list 

vybral z roztoku, ponoril stopkou do deionizovanej vody s cieľom odstránenia listom 

neviazaného 2-[18F]FDG a umiestnil sa abaxiálnou (spodnou) stranou listu na lôžko  

pre zahájenie akvizície údajov (Obr. 8B). V prípade potreby boli listy upevnené do planárnej 

polohy na lôžku pomocou úzkych pásikov parafilmu. 

Pri štúdiu dynamiky príjmu a transportu 2-[18F]FDG v rámci pletív listov bol list tabaku 

ponorený reznou plochou stopky do roztoku 2-[18F]FDG v plastovej ampulke umiestnenej 

v olovenom kontajneri (hrúbka steny 5 mm) s cieľom odtieniť ampulku a minimalizovať tak 

efekt γ-fotónov pochádzajúcich z 2-[18F]FDG roztoku pri mikroPET analýze exponovaného 

listu. Takto ponorený list tabaku bol v priebehu niekoľkých sekúnd umiestený na lôžko 

pozitrónového emisného tomografu pre zahájenie akvizície údajov. 
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V rámci tohto typu študovaných objektov bol taktiež uskutočnený experiment zameraný 

na hodnotenie príjmu a transportu 2-[18F]FDG v rámci pletív listu tabaku v reverznom smere, 

teda v smere príjmu roztoku cez reznú plochu špičky listu. Pre tento účel bola listu tabaku 

ihneď po jeho zrezaní v blízkosti miesta spojenia stopky listu so stonkovou osou zrezaná  

aj vrcholová špička (približne 1 cm) a následne bol list ponorený reznou plochou špičky listu 

do roztoku 2-[18F]FDG o známej objemovej rádioaktivite 18F a zložení. Po uplynutí času 

expozície listu za laboratórnych podmienok (teplota 23 – 25 °C; relatívna vlhkosť 40 – 45 %) 

bola rezná plocha listu premytá deionizovanou vodou a list bol prenesený na posuvné 

skenovacie lôžko mikroPET systému pre zahájenie akvizície údajov. 

 

Obr. 8 Expozícia zrezaných listov tabaku a reďkovky v roztoku 2-[18F]FDG v olovenom boxe pred 

akvizíciou primárnych údajov pomocou mikroPET systému (A), umiestnenie zrezaného listu tabaku 

v olovenom tienení obsahujúcom ampulku s roztokom 2-[18F]FDG na lôžku mikroPET systému 

pri analýze dynamiky príjmu a transportu 2-[18F]FDG pletivami listu tesne pred zahájením akvizície 

údajov (B). 

 

4.4.2 Celé vitálne rastliny 

Pri experimentoch s celým rastlinami tabaku alebo reďkovky sa ich koreňový systém pred 

samotným uskutočnením experimentu premyl deionizovanou vodou a následne sa jemne 

osušil buničitou vatou. Následne boli rastliny koreňovým systémom ponorené do roztoku  

2-[18F]FDG o známej objemovej rádioaktivite 18F a zložení. Po uvedenej expozícii rastlín 

za laboratórnych podmienok (teplota 23 – 25 °C; relatívna vlhkosť 40 – 45 %) a v presne 

definovanom čase sa rastliny vybrali z roztoku, ich koreňový systém sa premyl 

v deionizovanej vode s cieľom odstránenia prebytočného 2-[18F]FDG z povrchu koreňového 

systému a následne boli rastliny prenesené na lôžko pozitrónového emisného tomografu 

pre zahájenie akvizície údajov (Obr. 9A). Listy boli upevnené na lôžku tomografu pomocou 

B A 
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úzkych pásikov parafilmu tak, aby neprekrývali alebo nezakrývali koreňový systém,  

ako aj z dôvodu ich planárneho rozmiestnenia i limitujúcich priestorových parametrov gantry. 

Štúdium dynamiky príjmu a transportu 2-[18F]FDG v rámci pletív celých rastlín sa realizovalo 

ponorením koreňového systému rastlín do roztoku 2-[18F]FDG v plastovej 

ampulke umiestnenej v olovenom kontajneri (hrúbka steny 5 mm) s cieľom odtienenia 

ampulky a minimalizovania efektu γ-fotónov pochádzajúcich z 2-[18F]FDG roztoku 

pri mikroPET analýze exponovanej rastliny. Takto pripravené rastliny boli v priebehu 

niekoľkých sekúnd umiestené na lôžko pozitrónového emisného tomografu a bola zahájená 

akvizícia údajov (Obr. 9B). 

 

Obr. 9 Rastlina tabaku umiestnená na lôžko mikroPET systému po jej expozícii v roztoku  

2-[18F]FDG a pred zahájením akvizície údajov (A), umiestnenie rastliny v olovenom tienení 

obsahujúcom ampulku s roztokom 2-[18F]FDG na lôžku mikroPET systému pri analýze dynamiky 

príjmu a transportu 2-[18F]FDG v pletivách tabaku tesne pred zahájením akvizície údajov (B). 

 

4.5 MikroPET analýza 

Na vizualizáciu príjmu, transportu a distribúcie 2-[18F]FDG v pletivách rastlín bol použitý 

vyššie uvedený pozitrónový emisný tomograf typu microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET 

scanner. Ovládanie uvedeného mikroPET systému, akvizícia, rekonštrukcia a analýza 

získaných údajov sa uskutočňovala pomocou programu eXplore VISTA 3.1 

Analysis&Visualisation software. 

 

 

B A 
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4.5.1 Akvizícia primárnych údajov 

Po umiestnení objektu (listu alebo celej rastliny) na lôžko pozitrónového emisného tomografu 

sa uskutočňovala akvizícia údajov pomocou programu eXplore VISTA ver. 3.1. Presné 

centrovanie objektu bolo zabezpečené manuálnym ovládačom skenovacieho lôžka a laserom 

identifikujúcim na objekte stredový bod axiálneho zorného poľa detektora pred zasunutím 

objektu do gantry detektoru. Nastavenie protokolu akvizície umožňuje voľbu statického alebo 

celotelového (angl. whole-body) skenovacieho režimu. Statické skenovanie prebiehalo 

pri jednej pozícii skenovacieho lôžka, t.j. transverzálnym skenovaním o axiálnej dĺžke 2 cm. 

Celotelové skenovanie bolo možné realizovať v rozsahu 2 – 24 cm (v rozsahu 1 – 12 pozícií 

skenovacieho lôžka). Pri oboch režimoch bolo možné nastaviť dobu akvizície (v sekundách) 

na jednu pozíciu lôžka, počet pozícii lôžka (podľa dĺžky objektu), šírku prekrytí medzi 

jednotlivými analyzovanými pozíciami/posunmi lôžka, aplikovaný rádioizotop, celkový čas 

akvizície (v minútach) a rozmedzie analyzovaného energetického okna (100 – 700 keV, 250 – 

700 keV alebo 400 – 700 keV). Po vhodnom umiestení objektu na skenovacie lôžko a uložení 

skenovacieho protokolu sa spustilo automatické zasunutie skenovacieho lôžka s objektom 

do gantry detektoru podľa nastaveného centrovania a následne sa zahájila akvizícia údajov. 

 

4.5.2 Rekonštrukcia PET obrázkov 

Po akvizícii 3D primárnych údajov zahŕňajúcich predovšetkým počet analyzovaných 

koincidencií sa uskutočnilo ich prevedenie do formy 2D sinogramov pomocou programu 

eXplore VISTA 3.1 a jeho integrovaného matematického algoritmu 3D FORE (angl. fourier 

rebinning algorithm). Získané sinogramy v priebehu procesu rekonštrukcie prešli korekciou 

z pohľadu náhodných koincidencií, rozptýlených koincidencií, atenuácie, doby polpremeny 

a mŕtvej doby. Výsledná rekonštrukcia 2D sinogramov do podoby 3D zobrazenia distribúcie 

2-[18F]FDG v skúmaných objektoch sa uskutočnila prostredníctvom rekonštrukčného 

matematického algoritmu 2D OSEM (angl. ordered subset expectation maximization 

reconstruction algorithm) integrovaného v rámci spomínaného programu eXplore VISTA 3.1. 

Každý zobrazovaný objekt v rekonštruovaných 3D PET obrázkoch je definovaný veľkostne 

a objemovo počtom pixelov a ich vnútornou hodnotou odtieňu sivej, ktoré korelujú s počtom 

analyzovaných koincidencií. Hodnota odtieňu sivej je udávaná pomocou intenzity (hodnoty 

od 0 po 255), resp. jasu, kedy hodnota 0 reprezentuje čiernu farbu a minimálny jas, a hodnota 
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255 predstavuje bielu farbu a maximálny jas. V nasledujúcom texte dizertačnej práce  

už budeme používať skratku GV (angl. grey value) pre označenie hodnoty odtieňu sivej. 

Navyše program eXplore VISTA 3.1 umožňoval po rekonštrukcii údajov z akvizície a získaní 

3D PET obrázkov individuálne hodnotiť vybrané oblasti v rámci študovaných objektov 

na základe určenia regiónov záujmu (angl. regions of interest, ROI). V rámci tejto analýzy  

sa získali nasledovné údaje charakterizujúce vybrané ROI: odhadovaný objem objektu 

(angl. estimated volume – EV, v cm3); objem pixelov (angl. pixel volume – PV); celková 

hodnota odtieňu sivej (angl. total grey value – TGV); priemerná hodnota podielu celkovej 

hodnoty odtieňu sivej a odhadovaného objemu (mean TGV/EV); priemerná hodnota podielu 

celkovej hodnoty odtieňu sivej a objemu pixelov (mean TGV/PV) a maximálna hodnota 

intenzít pixelov (Max PV). K presnému vymedzeniu ROI bolo použitý programový nástroj – 

pravítko umožňujúci priestorové meranie s presnosťou 0,0001 mm. 

Na 3D zobrazenie zrekonštruovaných PET obrázkov bol použitý aj program Amide.exe 1.0.4, 

ktorý umožňoval upravovať prahové hodnoty intenzít jasu jednotlivých pixelov v zmysle ich 

odlíšenia od pozadia (angl. threshold, TH). Cieľom úpravy TH 3D PET obrázku bolo teda 

odlíšiť zobrazovaný objekt od pozadia v kontexte – tmavý objekt a svetlé pozadie alebo svetlý 

objekt a tmavé pozadie. Použitie tohto programu a uvedená úprava výsledného zobrazenia  

3D PET obrázkov sa realizovali z dôvodu zlepšenia vizuálnej kvality 3D PET obrázkov 

a zobrazenia regiónov s nižšou akumulovanou rádioaktivitou. 

 

4.6 Testovanie kvantitatívnych analytických možností mikroPET systému 

a štúdium interferenčných javov 

4.6.1 Príprava fantómov imitujúcich tenké štruktúry rastlín 

Na prípravu tenkých diskov (fantómov) imitujúcich rastlinné pletivá z pohľadu ich hrúbky  

bol použitý 2 % agar obsahujúci 2-[18F]FDG so známou objemovou rádioaktivitou 18F 

a špeciálne pripravená plastová forma. Táto forma pozostávala z troch plastových plátov 

(materiál PP) s hrúbkou 0,8 mm. Stredný plát obsahoval výrez v tvare kruhu s priemerom 14 

mm a bol pevne pripevnený na spodný plastový plát. Pripravené agarové médium obsahujúce  

2-[18F]FDG o známej objemovej rádioaktivite 18F bolo pri vhodnej teplote opatrne umiestnené 

pomocou automatickej pipety do stredu vyrezaného kruhu na strednom pláte a tretí plastový 

plát bol použitý na jeho následné zakrytie. Rovnomerné prikrytie sa zabezpečilo umiestnením 

kovových klipov na oboch koncoch plastových plátov. Takto boli pripravené 4 agarové disky 
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s rôznou objemovou rádioaktivitou 18F. Po stuhnutí agaru boli agarové disky s hrúbkou 

0,8 mm a priemerom 14 mm opatrne vybrané z plastovej formy a umiestnené na špeciálne 

pripravené kartónové lôžko so vzájomným odstupom 11 mm. Po umiestnení všetkých 

4 agarových diskov bolo kartónové lôžko premiestnené na skenovacie lôžko mikroPET 

skeneru a zahájila sa akvizícia údajov. 

 

4.6.2 Hodnotenie kvality a kvantitatívnej interpretovateľnosti výsledkov 

Hodnotenie kvality a kvantitatívnej interpretovateľnosti výsledkov sa realizovalo 

predovšetkým na báze analýzy vzťahov medzi parametrami opisujúcimi počiatočné 

podmienky experimentov alebo študované objekty (fantómy – disky, listy alebo celé rastliny) 

a relevantnými premennými definujúcimi údaje získané z mikroPET analýz alebo analýz 

distribúcie rádioaktivít v študovaných objektoch (listy alebo celé rastliny) pomocou priamej 

gamaspektrometrie alebo ionizačnej komory (Curiementor 3; PTW, DE). 

Pri mikroPET analýze agarových tenkých diskov (fantómov) medzi hodnotené premenné 

a parametre (vztiahnuté na jeden disk) patrili: odhadovaný objem (EV), objem pixelov (PV), 

celková hodnota odtieňu sivej (TGV), priemerná hodnota podielu celkovej hodnoty odtieňu 

sivej a odhadovaného objemu (mean TGV/EV), priemerná hodnota podielu celkovej hodnoty 

odtieňu sivej a objemu pixelov (mean TGV/PV), maximálna hodnota intenzít pixelov  

(Max PV), hodnota objemovej rádioaktivity 18F diskov meraná pomocou priamej 

gamaspektrometrie (VRa) alebo hodnota podielu odhadovaného objemu disku a reálneho 

objemu disku (EV/RV). 

Medzi parametre opisujúce počiatočné podmienky experimentov s listami rastlín alebo celými 

vitálnymi rastlinami ako študovanými objektmi sa zaradili: plocha zrezaného listu alebo celej 

rastliny v zmysle jej 2D zobrazenia (dL, dR v cm2), hmotnosť listu alebo celej rastliny (mL, mR 

v g vlhkej hmotnosti), počiatočná aplikovaná rádioaktivita (A0 v MBq/cm3 alebo v MBq), 

počiatočná koncentrácia D-glukózy v aplikovanom roztoku (cglu v mg/cm3). Ako hodnotené 

premenné získané v rámci mikroPET analýzy sa použili: počet celkových koincidencií (Numc) 

zahrnutých do rekonštrukcie 3D PET obrázkov, počet nespárovaných koincidencií 

(angl. singles; Sing) nezahrnutých do rekonštrukcie 3D PET obrázkov, koincidenčný faktor 

(TFc) opisujúci transport 2-[18F]FDG z miesta kontaktu listu (stopky) alebo rastliny (koreňa) 

s roztokom 2-[18F]FDG do listovej čepele, resp. nadzemných častí rastliny a definovaný ako 

pomer počtu koincidencií zaznamenaných v nekontaktnej časti listu/rastliny s roztokom  
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2-[18F]FDG ku počtu koincidencií v kontaktnej s roztokom 2-[18F]FDG. ROI analýza 

uskutočnená pomocou programu eXplore VISTA 3.1 nám umožnila definovať ďalšie 

premenné získané v rámci mikroPET analýz: EV, PV, TGV, mean TGV/EV, mean TGV/PV 

a  Max PV. Do hodnotených premenných boli taktiež zahrnuté aj údaje získané z meraní 

rádioaktivít 18F akumulovaných v študovaných objektoch pomocou priamej 

gamaspektrometrie alebo ionizačnej komory (Curiementor 3; PTW, DE): hodnota reálnej 

rádioaktivity 18F akumulovanej v rastline (AR) a hodnota transfer faktora (TF) definovaného 

ako pomer rádioaktivity 18F (Bq alebo Bq/g, such. hm.) akumulovanej v listovej čepeli alebo 

v nadzemnej časti rastliny ku rádioaktivite 18F lokalizovanej v rámci kontaktnej časti 

študovaného objektu (stopka listu alebo koreň) s roztokom 2-[18F]FDG. 

Pri analýze a hodnotení vzájomných vzťahov medzi vyššie uvedenými parametrami 

opisujúcimi počiatočné podmienky experimentov alebo študované objekty a premennými 

definujúcimi údaje získané z mikroPET analýz alebo analýz distribúcie rádioaktivít 18F 

v študovaných objektoch sa využili metódy viacrozmernej analýzy (angl. multivariate 

analyses) – zhluková analýza (angl. cluster analysis, CA) a analýza hlavných komponentov 

(angl. principal component analysis, PCA). 

 

4.6.3 Štúdium javu „unikajúcich pozitrónov“ 

Pri zobrazovaní distribúcie pozitrónovými žiaričmi značených látok v pletivách rastlín 

pomocou mikroPET systémov zohráva významnú úlohu dosah pozitrónov v danom prostredí, 

ako aj hrúbka tohto prostredia. V prípade 18F a vodného prostredia predstavuje dosah 

uvoľnených pozitrónov pri premene 18F 0,6 mm. Zastúpenie vody v rastlinných pletivách sa 

pohybuje v rozmedzí 80 % – 90 % a hrúbka rastlinných pletív (napr. listov alebo stoniek) 

vo všeobecnosti predstavuje hodnoty < 1 mm. Z tohto vyplýva, že existuje vysoká 

pravdepodobnosť výskytu tzv. „unikajúcich pozitrónov“, teda prípadov, kedy dochádza 

k úniku pozitrónov a ich anihilácii mimo listovej čepele. ALEXOFF a kol. (2011) zistili,  

že v prípade listov rastlín tabaku a pozitrónového žiariča 18F sa tento jav vyskytuje až s 59 % 

pravdepodobnosťou. 

Na základe uvedených skutočností sa uskutočnila séria experimentov vychádzajúca 

z metodologických prístupov uvádzaných autormi ALEXOFF a kol. (2011) a CONVERSE 

a kol. (2013), kedy sa list po expozícii v rádioaktívnom roztoku v rámci mikroPET analýzy 

prikryl plátkami plexiskla z obidvoch strán. Pre tento účel sa použil zrezaný list tabaku, 
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ktorého príjem a transport 2-[18F]FDG prebiehal cez jeho zrezanú špičku ku stopke listu 

(pozri podkapitolu 4.4.1). Po prvej mikroPET analýze listu bez prikrytia bol tento list 

umiestnený medzi dve vrstvy parafilmu (Parafilm M; Bemis, USA) tak, aby v tesnej blízkosti 

pokrývali celý list a následne bola opätovne uskutočnená akvizícia údajov pomocou 

mikroPET systému. Rovnaký postup sa použil aj pri aplikácii tenkých plátov medi (hrúbka 

0,5 mm) a hliníkovej fólie (hrúbka 0,1 mm). Pri porovnávaní získaných kvantitatívnych 

údajov zahŕňajúcich hodnoty EV, PV, TGV, Max PV, mean TGV/EV, mean TGV/PV  

a odhadovanej rádioaktivity (ERa) sa tieto údaje podrobili ich matematickým prepočtom 

z pohľadu doby polpremeny 18F. 

 

4.7 Gamaspektrometrická analýza 

Pri gamaspektrometrickej analýze roztokov, jednotlivých častí rastlín (koreňov, stoniek 

a listov) a agarových diskov (fantómov) z pohľadu zostatkovej alebo akumulovanej 

rádioaktivity 18F vo forme 2-[18F]FDG sa využil scintilačný gamaspektrometer 54BP54/2 

so studňovým kryštálom NaI(Tl) firmy Scionix (NL) spolu s vyhodnocovacím programom 

ScintiVision-32 od firmy Ortec (USA). V rámci kalibrácie (energií γ-fotónov a účinnosti 

merania) gamaspektrometrického detektora sa použili štandardné roztoky 109CdCl2,  

2-[18F]FDG a 137CsCl o presne definovaných rádioaktivitách v danom čase a vytvorila sa 

knižnica rádionuklidov 109Cd (Eγ = 88,04 keV), 18F (Eγ = 511 keV) a 137Cs (Eγ = 661,66 keV). 

Pri vzorkách vykazujúcich vysokú rádioaktivitu 18F mimo detekčných limitov použitého 

gamaspektrometrického systému boli tieto vzorky merané po uplynutí vhodného času 

(až niekoľkých dôb polpremien) umožňujúceho ich presné zmeranie. Rádioaktivita vzoriek 

z pohľadu realizácie experimentov alebo v čase ich primárneho merania bola vypočítaná 

s ohľadom na dobu polpremeny 18F. 

V prípade veľmi vysokých rádioaktivít 18F v častiach rastlín (napr. v koreňoch) alebo 

v aplikovaných 2-[18F]FDG roztokoch na začiatku experimentov boli tieto vzorky 

analyzované pomocou ionizačnej komory Curiementor 3 (PTW, DE). 

 

4.8 Štatistická analýza údajov 

Aplikované metódy viacrozmernej analýzy (angl. multivariate analyses) – zhluková analýza 

(angl. cluster analysis, CA) a analýza hlavných komponentov (angl. principal component 
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analysis, PCA) pri analýze a hodnotení vzájomných vzťahov medzi vyššie uvedenými 

parametrami opisujúcimi počiatočné podmienky experimentov alebo študované objekty 

a premennými definujúcimi údaje získané z mikroPET analýz alebo analýz distribúcie 

rádioaktivít 18F v študovaných objektoch boli uskutočnené prostredníctvom programu 

STATGRAPHICS Centurion ver. 15.2.11 (StatPoint, Inc., USA). Uvedené metódy boli 

použité aj pre účely hodnotenia podobností medzi študovanými objektmi rastlín z pohľadu 

mechanizmu príjmu a transportu 2-[18F]FDG v daných pletivách rastlín, a to na základe 

parametrov definujúcich podmienky jednotlivých experimentov a zistených premenných 

v rámci mikroPET analýzy alebo analýzy distribúcie rádioaktivít v študovaných objektoch 

(listy alebo celé rastliny) pomocou priamej gamaspektrometrie alebo ionizačnej komory 

(Curiementor 3; PTW, DE). 

Pre grafické vyhodnocovanie výsledkov a štatistickú analýzu údajov sa taktiež využil program 

OriginPro  ver. 8.5 (OriginLab Corporation, USA). 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Ako už bolo uvedené v úvode, pozitrónová emisná tomografia (PET) umožňuje vizuálne 

analyzovať dynamiku príjmu a distribúcie pozitrónových žiaričov alebo molekúl značených 

pomocou pozitrónových žiaričov v rámci rastlinných pletív, a to v reálnom čase, za in vivo 

podmienok a bez nutnosti deštrukcie rastlín, ale taktiež zahŕňa aj niekoľko analytických 

limitácií a obmedzení. Prvá limitácia sa viaže na pozitrónové žiariče, a to v kontexte 

obmedzeného výberu žiaričov a ich doby polpremien, ktorá je vo všeobecnosti veľmi krátka, 

preto sa vyžaduje blízkosť produkčného urýchľovača pri mieste realizácie experimentov 

a analýz. Ďalším problémom je relatívne malá citlivosť a rozlíšenie v súčasnosti dostupných 

PET systémov dosahuje vo všeobecnosti 1 – 2 mm. Uvedená limitácia je omnoho 

významnejšia v prípade rastlinných pletív prirodzene reprezentujúcich tenké anatomické 

štruktúry. Tento fakt môže viesť k vytváraniu artefaktov v rekonštruovaných PET záznamoch 

a chýb v meranej rádioaktivite analyzovaných štruktúr, predovšetkým z dôvodu unikania 

pozitrónov z pletív pred ich anihiláciou. Tento fenomén tzv. „unikajúcich pozitrónov“  

je spájaný s limitáciami danými veľkosťou a hrúbkou analyzovaných rastlín alebo rastlinných 

častí (orgánov), ako aj priemerom detekčnej sústavy. Taktiež usporiadanie a podmienky 

experimentov môžu významne vplývať na rýchlosť príjmu a distribúcie látok 

v analyzovaných rastlinách alebo rastlinných orgánoch. Uvedené faktory môžu viesť 

k získaniu skreslených výsledkov týkajúcich sa distribúcie cieľových prvkov alebo molekúl 

značených s pozitrónovými žiaričmi v rastlinných pletivách. Z uvedených dôvodov možno 

tvrdiť, že problematika aplikácie PET a predovšetkým komerčných PET systémov 

pre rastlinné objekty je len v začiatkoch a predstavuje obrovskú výzvu pre vedeckú komunitu 

predovšetkým z pohľadu rozvoja analytických možností PET a hľadania nových prístupov 

pri exaktnej kvantifikácii príjmu a distribúcie kovov a látok značených pozitrónovými 

žiaričmi v pletivách rastlín. 

Predkladaná dizertačná práca si dala za cieľ posúdiť aplikačné a analytické možnosti 

komerčného mikroPET systému (microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET scanner;  

GE Healthcare, ES) primárne vyvinutého pre biologické objekty typu laboratórnych myší 

alebo potkanov pri opise in vivo dynamiky príjmu a distribúcie 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-

glukózy (2-[18F]FDG) ako chemického analógu D-glukózy v pletivách rastlín. 2-[18F]FDG 

bolo v experimentoch aplikované v podobe komerčného rádiofarmaka pod názvom biontFDG 

produkovaného spoločnosťou BIONT, a.s. Ako ukázali vedecké práce niektorých autorov 

spomínané už v úvode (FERRIERI a kol., 2012; FATANGARE a kol., 2014) 2-[18F]FDG 
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môže predstavovať zaujímavý rádioindikátor pre štúdium pohybu fotoasimilátov v pletivách 

rastlín, ako aj biosyntézy glykozidov uplatňujúcej sa ako obranný mechanizmus 

pri vystavovaní rastlín stresovým podmienkam. Ako modelové objekty sa vybrali rastliny 

tabaku (N. tabacum L.) a reďkovky (R. sativus L.). Rastliny tabaku reprezentujú štandardný, 

dobre preštudovaný rastlinný model na genetickej úrovni a veľmi často využívaný 

v biologicky orientovaných štúdiách. Rastliny reďkovky poslúžili ako rastlinný model, ktorý 

na rozdiel od rastlín tabaku môže byť charakterizovaný morfologicky komplexnejšou stavbou, 

a to pravým koreňom a hypokotylom (buľvou) ako zásobným orgánom s priemerom 

v centimetroch, a teda analyzovaným objektom v rámci limitov priestorového rozlíšenia 

komerčných PET systémov (min. 1 mm), a zároveň aj listami ako objektmi o hrúbke 

niekoľkých mikrometrov a významne mimo uvedených limitov. Administrácia roztokov  

2-[18F]FDG sa realizovala u uvedených rastlinných objektov prostredníctvom reznej plochy 

stopiek u zrezaných listov alebo cez koreň v prípade celých, vitálnych rastlín. 

Riešenie uvedeného cieľa predstavuje prakticky prvý príspevok v danej oblasti výskumu 

v podmienkach SR, pričom si kladie aj také ciele a otázky, ktoré v súčasnosti neboli riešené 

inými vedeckými kolektívmi vo svetovom meradle alebo iba v minimálnej miere. Samotná 

realizácia experimentálnej časti práce sa uskutočnila v mikroPET laboratórium spoločnosti 

BIONT, a.s. Bratislava s príslušným prístrojovým vybavením, a to na základe Zmluvy 

o spolupráci a Memoranda o spolupráci medzi Fakultou prírodných vied UCM v Trnave 

a spoločnosťou BIONT, a.s. uzavretých v roku 2011 a v roku 2013. 

Výsledková časť jednoznačne koreluje s navrhnutými cieľmi dizertačnej práce  

a je usporiadaná na podkapitoly, ktoré na seba logicky nadväzujú. V prvej podkapitole sa 

venujeme štúdiu technických a výkonových charakteristík použitého komerčného mikroPET 

systému z pohľadu zobrazenia a analýzy tenkých objektov za využitia fantómov imitujúcich 

tenké štruktúry rastlinných pletív, ako aj v týchto prípadoch vyskytujúcich sa javov 

definovaných ako „unikajúce pozitróny“. V druhej podkapitole sú opísané výsledky 

experimentov zameraných na hodnotenie zobrazovacích a kvantitatívnych  možností 

použitého mikroPET systému pri analýze príjmu 2-[18F]FDG v pletivách listov a celých 

rastlín tabaku a reďkovky. V poslednej kapitole sa zameriavame na možnosti vizuálneho 

a kvantitatívneho opisu dynamiky príjmu a transportu 2-[18F]FDG v pletivách rastlín 

pomocou mikroPET systému. 
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5.1 Štúdium špecifických charakteristík mikroPET pri zobrazení tenkých 

objektov  

5.1.1 Testovanie zobrazovacích a analytických charakteristík mikroPET pomocou 

tenkých fantómov 

Ako už bolo uvedené, štandardné priestorové rozlíšenie komerčných PET skenerov  

sa pohybuje v rozsahu 1 – 2 mm, ktoré nie je dostatočné presné pre zobrazenie tak tenkých 

objektov, ako sú napr. listy rastlín, ktorých hrúbka sa pohybuje okolo 0,01 až 1 mm. Tento 

fakt je ešte významnejší v prípadoch, keď je nutné zobrazované štruktúry rastlinných pletív 

alebo prebiehajúce procesy v nich kvantifikovať. 

V klinickej praxi sa pri riešení problematiky kvantifikácie distribúcie radiofarmaceutík 

v rámci tkanív orgánov bežne využívajú cylindrické fantómy (KAWAKAMI a kol., 2015) 

alebo špeciálne navrhnuté fantómy reprezentujúce orgány (pľúca, pečeň a pod.) (HOFHEINZ 

a kol., 2012). Podobný prístup by mohol byť aplikovaný aj pri kvantifikácii kovov alebo 

značených látok pomocou pozitrónových žiaričov akumulovaných v pletivách rastlín. V tomto 

prípade by navrhnuté a zostavené fantómy mohli reprezentovať špecifické časti rastlín, ako sú 

napr. rastlinné orgány (listy, stonky, korene), vodivé pletivá, špecifické koreňové systémy, 

zásobné orgány, plody a pod (pozri napr. prácu KARVE a kol., 2015).   

 

Obr. 10 Zobrazenie fantómových diskov pomocou mikroPET systému (reálny objem diskov  

= 123 mm3) obsahujúcich rôznu objemovú rádioaktivitu 2-[18F]FDG: 18,86 kBq/mm3 (A); 

12,65 kBq/mm3 (B); 8,31 kBq/mm3 (C); 5,72 kBq/mm3 (D). Čas akvizície na jednu pozíciu lôžka bol 

2 min. 
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V našom prípade sme navrhli a zostavili tenké fantómy v podobne diskov o hrúbke 0,8 mm 

a priemere 14 mm s celkovým objemom 123 mm3 imitujúce tenké štruktúry rastlín 

pre hodnotenie vzťahov a závislostí medzi morfologickými charakteristikami rastlinných 

pletív a orgánov s rôznou akumulovanou rádioaktivitou a kvantitatívnymi údajmi získanými 

z mikroPET analýz. Obr. 10 znázorňuje zobrazenie fantómov pomocou mikroPET systému  

s rôznou objemovou rádioaktivitou 18F, resp. množstvom 2-[18F]FDG. 

V rámci tejto mikroPET analýzy boli získané nasledovné kvantitatívne údaje vzťahujúce  

sa na jeden z analyzovaných fantómových diskov: odhadovaný objem (EV), objem pixelov 

(PV), celková hodnota odtieňu sivej (TGV), priemerná hodnota pomeru TGV/EV (mean 

TGV/EV), priemerná hodnota pomeru TGV/PV (mean TGV/PV), maximálna hodnota intenzít 

pixelov (Max PV), objemová rádioaktivita diskov meraná priamou gamaspektrometriou (VRa) 

a pomer medzi EV diskov a reálnym objemom (RV) diskov (EV/RV). Detailné údaje  

sú uvedené v Tab. 4. 

 

Tab. 4 Údaje získané z mikroPET analýzy fantómových diskov. Detailné informácie ohľadom 

mikroPET analýzy sú uvedené v Obr. 10. 

Parameter Disk A Disk B Disk C Disk D 

EV (mm3) 3 456 2 723 1 796 1 597 

PV 29 698 23 402 15 432 13 722 

TGV 12 725 400 8 828 190 5 436 630 3 695 380 

Mean TGV/EV 3 682 120 3 241 700 3 027 350 2 314 180 

Mean TGV/PV 428,49 377,24 352,30 269,30 

Max PV 8 066 6 175 3 421 2 853 

VRa (kBq/mm3) 18,86 12,65 8,31 5,72 

EV/RV 28,10 22,14 14,60 12,98 

THR (v %)  46,7 33,7 21,3 14,6 

EV – odhadovaný objem; PV – objem pixelov; TGV – celková hodnota sivej; Mean TGV/EV  

– priemerná hodnota pomeru celkovej hodnoty odtieňu sivej a odhadovaného objemu; Mean TGV/PV 

– priemerná hodnota pomeru celkovej hodnoty odtieňu sivej a objemu pixelov; Max PV – maximálna 

hodnota intenzít pixelov; VRa – objemová rádioaktivita 2-[18F]FDG určená pomocou priamej 

gamaspektrometrie; EV/RV – pomer medzi odhadovaným objemom disku a jeho reálnym objemom; 

THR – fixná prahová hodnota (v %) pre zvýšenie hodnoty Min PV v zmysle získania reálneho objemu 

disku (123 mm3). 
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Obr. 11 Biplot analýzy hlavných komponentov opisujúci vzťahy medzi získanými údajmi z mikroPET 

analýzy fantómových diskov a/alebo parametrami diskov. Celková obsiahnutá informácia 

v komponentoch PC1 a PC2 bola 99,8 %. Detaily sú uvedené v Tab. 4. 

 

S cieľom nájsť vzťahy medzi uvedenými údajmi dôležitými z pohľadu kvantifikácie PET 

zobrazenia objektu a parametrami definujúcimi samotné fantómové disky bola aplikovaná 

metóda viacrozmernej analýzy založená na analýze hlavných komponentov (angl. principal 

component analysis, PCA). PCA umožňuje hodnotiť v prvom rade korelácie medzi 

parametrami a získanými premennými (v tomto prípade vo forme biplotu), kde hrajú dôležitú 

úlohu vypočítané uhly medzi priamkami reprezentujúcimi dané parametre a premenné. Veľmi 

malý uhol medzi priamkami označuje pozitívnu koreláciu (synergický vzťah) medzi 

študovanými parametrami a/alebo premennými, zatiaľ čo pravý uhol medzi priamkami 

naznačuje, že neexistuje žiadny vzťah medzi študovanými parametrami a/alebo premennými. 

Antagonistickému vzťahu (negatívnej korelácii) u študovaných parametrov 

a/alebo premenných zodpovedá uhol 180°. Zároveň umožňuje hodnotiť aj stupeň podobnosti  

medzi študovanými objektmi na základe ich prirodzeného zoskupovania, ako aj určiť kritické 

parametre alebo premenné rozhodujúce o prirodzenom zoskupovaní daných objektov, a to 

na základe grafického usporiadania a vzájomnej lokalizácie vektorov reprezentujúcich 

analyzované parametre alebo premenné a daných objektov. 

Získaný biplot ukázal logickú koreláciu medzi mean TGV/EV a mean TGV/PV, ako aj medzi 

EV, PV, Max PV a EV/RV (Obr. 11). Taktiež odhalil, že neexistuje žiadna korelácia medzi 

uvedenými skupinami, avšak existuje silná korelácia medzi TGV a VRa. Na základe tejto 

korelácie bola vynesená priamka lineárnej regresie medzi TGV a VRa, z ktorej sme získali 

rovnicu y = 0,6772*x s koeficientom determinácie R2 = 0,998 (Obr. 12). 
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Obr. 12 Lineárna závislosť medzi celkovou hodnotou odtieňu sivej relevantného disku (TGV) 

a reálnou objemovou rádioaktivitou 2-[18F]FDG relevantného fantómového disku (VRa). Údaje 

získané z mikroPET analýzy sú detailnejšie opísané v Tab. 4 a Obr. 10. 

 

Aplikovateľnosť rovnice lineárnej regresie bola potvrdená nezávislou mikroPET analýzou  

čo sa týka priestorových parametrov totožnými fantómovými diskami, avšak s 1,2-násobne 

vyššou objemovou rádioaktivitou 2-[18F]FDG. Použitím uvedenej rovnice sana základe 

hodnôt TGV pochádzajúcich z mikroPET analýzy získali hodnoty objemovej rádioaktivity18F 

fantomových diskov, ktoré boli v relatívnej zhode s reálnymi hodnotami objemových 

rádioaktivít meraných priamou gamaspektrometriou (VRa) za dosiahnutia maximálnej 

odchýlky do 5,1 % v porovnaní s VRa diskov.  

PET systémy sú vo všeobecnosti navrhované pre morfologicky objemnejšie objekty 

a pre presné zobrazenie regiónov – cieľových nádorových tkanív s výskytom 

niekoľkonásobne vyššej akumulovanej rádioaktivity daného rádiofarmaka v porovnaní 

so zdravým tkanivom a blízkymi orgánmi ako pozadia. V tomto kontexte prirodzene na jednej 

strane pri zobrazení snímaného objektu vyraďujú regióny s nízkou akumulovanou 

rádioaktivitou a na druhej strane môžu umelo zvyšovať objem práve regiónov s vysokou 

akumulovanou rádioaktivitou. Túto skutočnosť potvrdili aj naše hodnoty pomeru EV/RV, 

ktoré sa lineárne zvyšovali so stúpajúcou hodnotou VRa diskov z hodnoty pomeru EV/RV 

13,0 pri VRa = 5,72 kBq/mm3 po hodnotu 28,1 získanej pri VRa = 18,86 kBq/mm3. Z tohto 

výsledku je zrejmé, že pri zobrazení a kvantifikácii tak tenkých objektov ako sú práve listy 

rastlín alebo ich časti, budú veľké rozdiely v hodnotách rádioaktivít akumulovaných 
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v jednotlivých častiach alebo štruktúrach rastliny zohrávať významnú úlohu. Teda platí,  

že heterogénna distribúcia relatívne málo mobilných látok alebo homogénna distribúcia 

mobilnejších látok v rámci rastlinných pletív budú determinovať presnosť zobrazenia 

a kvantitatívne výstupy PET analýz. 

Ďalším významným faktorom v prípade PET analýz je vzťah medzi kvalitou vizuálneho 

zobrazenia študovaných objektov a kvantifikáciou parametrov, ktoré ich definujú 

(napr. akumulovaná rádioaktivita, priestorové rozmery). Totiž získanie vizuálne 

hodnotiteľného obrazu býva vo väčšine prípadov na úkor kvality a exaktnosti uvedených 

kvantitatívnych parametrov. V tomto smere sana úpravu kontrastu PET záznamov alebo 

obrázkov používajú tzv. metódy úpravy prahovej hodnoty (angl. thresholding-based methods; 

hodnota TH) (pozri napr. FOSTER a kol., 2014), kedy je možné v rámci príslušných 

programov upravovať hodnotu TH pre dosiahnutie kvalitatívne čo najlepšie vizuálne 

hodnotiteľných PET záznamov alebo obrázkov. Na druhej strane túto metódu úpravy hodnôt 

TH možno využiť aj pre účely získania exaktnej kvantifikácie parametrov cieľových objektov, 

napr. v prípadoch presného definovania rozmerov a tvarov nádorových tkanív v zmysle 

realizácie požadovaných terapeutických postupov. V spomínanej Tab. 4 sú uvedené hodnoty 

THR, ktoré práve definujú fixnú hodnotu prahu pre dosiahnutie reálneho objemu daného 

fantómového disku (123 mm3). Na základe získaných údajov sa zistilo, že pre získanie hodnôt 

TH pre jednotlivé prípady fantómových diskov obsahujúcich rôznu rádioaktivitu 2-[18F]FDG 

je nevyhnutné zvyšovať hodnoty THR so zvyšujúcou sa hodnotou VRa, čo potvrdila  

aj vynesená závislosť medzi THR vs. VRa, ktorá vykazovala lineárny priebeh (R2 = 0,995).  

V diagnostických metódach a prístupoch využívaných v nukleárnej medicíne, a to konkrétne 

pri vyhodnocovaní PET záznamov alebo obrázkov, sa využívajú rôzne metódy a prístupy 

často založené na matematickom spravovaní údajov a vyhodnotení závislosti medzi hodnotou 

TH a reálnym objemom daného cieľového tkaniva. Jednou z nich je aj tzv. iteračná prahová 

metóda (angl. iterative thresholding methods, ITM), ktorú opisujú vo svojom článku autori 

JENTZEN a kol. (2007). Na základe tejto metódy je možné odhadnúť reálny objem cieľového 

objektu z PET analýzy bez predchádzajúcej znalosti jeho anatómie. Táto metóda je založená 

na krivkách definovaných hodnotami TH uvedenými na osi y a hodnotami odhadovaného 

objemu získanými na základe relevantnej hodnoty TH (EV) na osi x, a to pre konkrétne 

pomery rádioaktivít vyskytujúcich sa v cieľovom objekte ku rádioaktivite pozadia – pomer 

S/B (angl. source-to-background). 
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Obr. 13 znázorňuje štyri TH vs. EV krivky platné pre jednotlivé fantómové disky a pomery 

maximálnej objemovej aktivity (VRamax) vyskytujúcej sa v jednom z analyzovaných 

fantómových diskov ku objemovej aktivite daného disku (VRa), a to konkrétne pre hodnoty 

VRamax/VRa = 1,0; 1,5; 2,2 alebo 3,3. 
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Obr. 13 TH vs. EV krivky vyhodnotené pre jednotlivé fantómové disky a pre rôzne hodnoty pomerov 

VRamax/VRa. Krivky boli získané zvyšovaním hodnoty TH od hodnoty TH1 (zvýšenie TH hodnoty 

o 1 % = zníženie hodnôt intenzít pixelov o 1 % zo strany hodnôt Min PV) postupne po 5 % 

až po hodnotu prakticky 100 %. Reálny objem diskov bol 123 mm3. 

 

Zistilo sa, že vynesená závislosť medzi hodnotami TH a EV fantómových diskov vykazuje 

exponenciálny trend. Taktiež bolo potvrdené, že so zvyšujúcou sa hodnotou VRa objektov 

analyzovaných pomocou PET, resp. znižujúcou sa hodnotou pomeru VRamax/VRa je potrebné 

zvyšovať hodnoty TH, čo v skutočnosti reprezentuje zníženie škály hodnôt Max PV  

od spodných hodnôt intenzít pixelov (Min PV) pre dosiahnutie reálneho objemu 

analyzovaného objektu (RV). Aplikačný potenciál tejto metódy spočíva v možnosti získania 

RV cieľových častí rastlín (ako sú napr. žilnatina, plody, semená) na základe nasledovných 

krokov adoptovaných z diagnostických metód nukleárnej medicíny: (i) vyhľadanie regiónu  

s VRamax v rámci celého analyzovaného objektu (rastliny); (ii) určenie VRa cieľovej časti 

analyzovaného objektu; (iii) výpočet pomeru VRamax/VRa v zmysle výberu relevantnej TH vs. 

EV krivky na základe hodnoty tohto pomeru; (iv) aplikácia prvej hodnoty TH1 (zvýšenie TH 

hodnoty o 1 % = zníženie hodnôt intenzity pixelov o 1 % zo strany hodnôt Min PV) s cieľom 

získania hodnoty EV1 cieľovej časti analyzovaného objektu na základe vybranej TH vs. EV 
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krivky; (v) použitie hodnoty EV1 pre určenie druhej hodnoty TH2; (vi) aplikácia získanej 

hodnoty TH2 na opätovné zníženie hodnôt intenzity pixelov PET obrázku, ak bola hodnota 

TH2>>TH1 a určenie nového EV (EV2) na základe vybranej TH vs. EV krivky; (vii) proces 

iterácie končí pri kroku n s odhadovaným objemom EVn, kedy aplikovaná hodnota THn  

pre zníženie hodnôt intenzity pixelov PET obrázku sa signifikantne nelíši od THn-1. Tento 

postup iterácie je prevzatý od autorov JENTZEN a kol. (2007). Podľa našich výsledkov je 

možné parameter VRa nahradiť aj parametrom TGV, pretože existuje lineárna závislosť medzi 

uvedenými parametrami. Pre detaily pozri Prílohu č. 2. 

 

5.1.2 Štúdium javu „unikajúcich pozitrónov“ 

V ďalšom type experimentov sme sa venovali fenoménu „unikajúcich pozitrónov“, ktorý 

súvisí s anihiláciou pozitrónov mimo rastlinných pletív ako veľmi tenkých štruktúr  

a je detailne opísaný v literárnom prehľade (pozri podkapitolu č. 2.2). Tento negatívny efekt 

práve v prípade rastlinných štruktúr a orgánov (najmä listov) významne ovplyvňuje 

kvalitatívnu i kvantitatívnu stránku PET analýzy príjmu, transportu a distribúcie 

rádioindikátorov v živých rastlinách. Uvedený jav niektorí autori študujú a riešia prikrytím 

analyzovaného rastlinného objektu rôznymi typmi plastov alebo kovových fólií (pozri napr. 

ALEXOFF a kol., 2011).  

 

Obr. 14 Zobrazenie distribúcie 2-[18F]FDG po 1 h expozícii listu tabaku (N. tabacum L.) ponoreného 

so zrezanou špičkou listovej čepele do roztoku 2-[18F]FDG (A0 = 40 MBq, cglu = 0,00762 mg/cm3): 

neprikrytý list (List A), list prikrytý parafilmom (List B), list prikrytý hliníkovou fóliou (List C) alebo 

list prikrytý plátom Cu (List D). Čas akvizície bol 2 min na jednu pozíciu lôžka. Hodnota TH bola 

znížená na 10 % z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV). 

 

Na Obr. 14 môžete vidieť zobrazenie distribúcie 2-[18F]FDG po hodinovej expozícii listu 

tabaku ponoreného zrezanou špičkou vrcholu listu do roztoku 2-[18F]FDG, ktorý obsahoval 
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D-glukózu o koncentrácii 0,00762 mg/cm3 a počiatočnú rádioaktivitu 18F 40 MBq.  

Po primárnej  mikroPET analýze (A) bol uvedený list následne prikrytý parafilmom (B), 

hliníkovou fóliou (C) alebo plátom Cu (D). 

Na základe získaných 3D PET obrázkov (Obr. 14) môžeme konštatovať, že po vizuálnej 

stránke nenastali signifikantné zmeny v zobrazení distribuovanej 2-[18F]FDG v pletivách listu 

tabaku. Avšak kvantitatívne údaje získané z mikroPET analýzy poukazujú na významné 

zmeny v hodnotách definovaných parametrov. V Tab. 5 môžeme vidieť, že v prípade prikrytia 

listu parafilmom alebo plátom medi sa dosiahli vyššie hodnoty pre odhadovaný objem 

zobrazovaného listu (EV), objem pixelov (PV), ako aj celkovej hodnoty odtieňu sivej (TGV) 

a odhadovanej rádioaktivity 2-[18F]FDG podľa rovnice lineárnej regresie TGV vs. VRa (ERa) 

v porovnaní s neprikrytým listom. Na druhej strane sa však zistila signifikantne nižšia 

hodnota Max PV, ktorá definuje maximálnu hodnotu intenzít pixelu v celom 3D obraze 

objektu. 

 

Tab. 5 Získané kvantitatívne údaje z mikroPET analýzy listu tabaku (N. tabacum L.), počas ktorej bol 

prikrytý parafilmom, hliníkovou fóliou alebo plátom medi. Detailné informácie o realizovanom 

experimente sú uvedené v Obr. 14.  

Parameter 
Neprikrytý  

(List A) 

Prikrytý parafilmom 

(List B) 

Prikrytý hliníkovou 

fóliou (List C) 

Prikrytý plátom 

Cu (List D) 

EV (cm3) 2,027 3,314 2,478 3,061 

PV 17 415 28 480 21 291 26 307 

TGV 5 659 020 6 931 595 6 167 039 7 321 765 

Mean TGV/EV 2 792 370 1 831 720 2 020 860 1 800 080 

Mean TGV/PV 325,0 213,2 235,2 209,5 

Max PV 15 855 9 656 11 510,2 9 664,6 

ERa (MBq) 1,043 1,269 1,134 1,339 

EV – odhadovaný objem; PV – objem pixelov; TGV – celková hodnota odtieňu sivej; Mean TGV/EV  

– priemerná hodnota pomeru celkovej hodnoty odtieňu sivej a odhadovaného objemu relevantného 

listu; Mean TGV/PV – priemerná hodnota pomeru celkovej hodnoty odtieňu sivej a počtu pixelov 

relevantného listu; Max PV – maximálna hodnota intenzít pixelov; ERa – odhadovaná rádioaktivita  

2-[18F]FDG podľa rovnice lineárnej regresie TGV vs. VRa (Obr. 12). 

 

Uvedené zmeny v hodnotách analyzovaných parametrov môžu byť vysvetlené na tom 

princípe, že materiály – parafilm alebo plát medi použité na prikrytie listu vykazovali 

schopnosť absorbcie časti „unikajúcich pozitrónov“, ako aj γ-fotónov uvoľnených 

pri anihilácii, čoho dôsledkom mohlo byť zníženie rádioaktívne horúcich miest v liste 

sprevádzané aj dosiahnutými nižšími hodnotami Max PV. 
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K tomu treba prirátať fakt, že nižšie hodnoty Max PV môžu viesť pri rekonštrukcii 3D PET 

obrázkov k získaniu celkovo bohatších kvantitatívnych informácií v podobe vyšších hodnôt 

TGV (aj vo väzbe na ERa) vzhľadom na skutočnosť, že miesta s nižšou hodnotou intenzít 

pixelov v rámci študovaného objektu neboli vyradené do takej miery ako v prípade širších 

škál intenzít pixelov, resp. vyšších hodnôt Max PV. Tieto skutočnosti v konečnom dôsledku 

môžu viesť aj k vyšším hodnotám odhadovaných objemov objektu (EV), ako aj k objemu 

pixelov (PV). 

V zmysle opisu vzťahov medzi študovanými objektmi (List A, List B, List C a List D) 

a získanými premennými z mikroPET analýz realizovaných pre jednotlivé prekrytia listu 

tabaku sme podrobili údaje uvedené v Tab. 5 analýze hlavných komponentov (PCA). 

 

Obr. 15 Biplot analýzy hlavných komponentov zobrazujúci vzťahy medzi študovanými objektmi 

a získanými premennými v rámci mikroPET analýzy. Celková informácia obsiahnutá v komponentoch 

PC1 a PC2 bola 97,9 %. Detaily sú uvedené v Tab. 5. 

 

Obr. 15 zobrazuje získaný 2D biplot, pri ktorom na základe grafického usporiadania 

a vzájomnej lokalizácie študovaných objektov a premenných môžeme tvrdiť,  

že pri separovaní Listu A (neprikrytý list) v rámci 2D priestoru grafu reprezentoval kritický 

parameter hodnota Max PV, ktorá bola v prípade tejto mikroPET analýzy najvyššia. V prípade 

mikroPET analýzy Listu B a Listu D sa ukázali ako kritické parametre hodnoty TGV, ERa, 

EV a PV, čo je zrejmé aj zo zistených signifikatných zmien v ich hodnotách uvedených  

v Tab. 5 pri porovnaní s údajmi platnými pre List A. Celkovo možno konštatovať, že hodnoty 
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TGV a ERa stúpajú v poradí: neprikrytý list (List A) < list prikrytý hliníkovou fóliou (List C) 

< list prikrytý parafilmom (List B) < list prikrytý plátom Cu (List D). V prípade hodnôt EV 

a PV je ich nárast pozorovaný v smere: neprikrytý list (List A) < list prikrytý hliníkovou 

fóliou (List C) < list prikrytý plátom Cu (List D) < list prikrytý parafilmom (List B). Biplot 

PCA taktiež potvrdil, že parametre TGV, ERa, EV a PV vykazujú vzájomnú pozitívnu 

koreláciu, ale celkovo voči hodnotám Max PV vykazujú negatívnu koreláciu. 

 

5.2 Hodnotenie zobrazovacích a kvantitatívnych možností mikroPET 

pri statickej analýze príjmu a distribúcie 2-[18F]FDG v pletivách rastlín 

5.2.1 Príjem 2-[18F]FDG cez stopku listu rastlín tabaku 

V prvom kroku experimentov sme si určili čas potrebný pre dosiahnutie významného príjmu 

rádioaktívneho roztoku 2-[18F]FDG, tzn. analyzovateľného pomocou mikroPET systému, 

pletivami zrezaných listov tabaku (N. tabacum L.) ponorením listovej stopky do roztoku 

2-[18F]FDG a meraním rádioaktivity 18F pomocou priamej gamaspektrometrie v zrezanej 

špičke (výsledky neuvádzame, pre bližšie detaily pozri Prílohu č. 2). Pozorovali sme,  

že už po 30 s expozícii listu tabaku v roztoku 2-[18F]FDG sa v špičke listovej čepele priamou 

gamaspektrometriou zistilo merateľné množstvo 18F a po ďalších 270 s príjmu 2-[18F]FDG  

sa meraná rádioaktivita v špičke listovej čepele exponenciálne zvyšovala. Tento poznatok 

poukazuje na fakt, že transport rozpustných látok v pletivách listov tabaku je možné opísať 

ako veľmi rýchly proces, pri ktorom možno očakávať významnú účasť aj fyzikálno-

chemických procesov prebiehajúcich v podobe kapilárneho vztlaku vody v rámci vodivých 

pletív rastlín. Z tohto výsledku možno dospieť k záveru, že pri štúdiu príjmu a transportu 

rôznych zlúčenín značených pozitrónovými žiaričmi v pletivách listov bude ako postačujúca 

expozičná doba pre dosiahnutie analyzovateľných údajov pomocou mikroPET systému 

v rámci akvizície primárnych údajov predstavovať len niekoľko desiatok minút. 

V nadväzujúcich experimentoch sme hodnotili možnosti zobrazenia príjmu a transportu  

2-[18F]FDG pletivami listov tabaku po 45 min (Obr. 16A) alebo 135 min (Obr. 16B) expozícii 

zrezaného listu ponoreného stopkou do roztoku 2-[18F]FDG obsahujúceho 0,00762 mg/cm3 

D-glukózy pomocou mikroPET systému. Obr. 16C znázorňuje translokáciu 2-[18F]FDG 

v opačnom smere, teda zo zrezanej špičky (približne 1 cm z 8-10 cm dlhej čepele listu) 

listovej čepele tabaku do stopky listu. Tento experiment bol uskutočnený taktiež s cieľom 

potvrdenia účasti kapilárneho vztlaku vody v rámci vodivých pletív pri transporte  
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2-[18F]FDG. Existencia významnej translokácie 2-[18F]FDG zo špičky listu do stopky bola 

potvrdená aj na základe priamych meraní akumulovanej rádioaktivity 18F v jednotlivých 

častiach listu a vypočítaného pomeru akumulovanej rádioaktivity 18F – [18F]ponorená listová čepeľ : 

[18F]listová čepeľ : [
18F]stopka listu = 2 : 13 : 1. 

 

Obr. 16 Zobrazenie listov tabaku (N. tabacum L.) pomocou mikroPET analýzy po 45 min (List A), 

135 min (List B) alebo 60 min (List C) expozície listu ponorením jeho stopky (List A, List B) alebo 

zrezanej špičky listovej čepele (List C) do roztoku 2-[18F]FDG (A0 = 40 MBq, cglu = 0,00762 mg/cm3). 

Čas akvizície na jednu pozíciu lôžka predstavoval 1 min (List A), 5 min (List B) alebo 2 min (List C). 

Čísla nad obrázkami reprezentujú: 1 – hodnota TH bola zvýšená na 46,7 % z pohľadu minimálnych 

hodnôt intenzít pixelov (Min PV); 2 – hodnota TH bola znížená na 46,7 % z pohľadu maximálnych 

hodnôt intenzít pixelov (Max PV). 

 

Na Obr. 16 sú znázornené dva spôsoby úpravy PET obrázkov, a to zvýšením hodnôt TH 

z pohľadu minimálnych hodnôt intenzít pixelov (Min PV) alebo znížením hodnôt TH 

z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV). Ako sme uviedli v prípade 

fantómových diskov, zvýšenie hodnoty TH z pohľadu minimálnych hodnôt intenzít pixelov 
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(Min PV) môže viesť k získaniu RV skenovaného objektu. Avšak, v tomto prípade (Obr. 16 

A1, B1, C1) zobrazenia distribúcie 2-[18F]FDG v pletivách listov tabaku tento prístup viedol 

k zníženiu kvality zobrazenia, resp. vizuálnej hodnotiteľnosti 3D PET obrázkov. Na druhej 

strane, znížením hodnôt TH z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV) bolo 

možné dospieť k zvýšeniu kvality zobrazenia, resp. vizuálnej hodnotiteľnosti 3D PET 

obrázkov (Obr. 16 A2, B2, C2). Z toho vyplýva, že pri aplikácii mikroPET systémov 

pri zobrazovaní rastlinných objektov je nutné brať v úvahu cieľ úpravy škály intenzít pixelov 

po rekonštrukcii 3D PET obrázkov. To znamená, že či cieľom je zvýšenie kvality zobrazenia, 

resp. vizuálnej hodnotiteľnosti 3D PET obrázkov alebo dosiahnutie čo najreálnejších 

priestorových rozmerov analyzovaného regiónu v rámci študovaného objektu (exaktné 

získanie kvantitatívnych parametrov definujúcich veľkosť alebo objem, napr. v zmysle 

podmienky EV ≈ RV). Z Obr. 16 je tiež evidentné, že po 45 min expozície a 1 min akvizície 

údajov počas mikroPET analýzy a ani po 3-násobne vyššom čase expozície a 5-násobne 

vyššom čase akvizície údajov nedošlo k signifikantným vizuálne hodnotiteľným zmenám 

v zobrazení distribúcie 2-[18F]FDG v pletivách listov tabaku. Avšak, kvantitatívne parametre 

získané z mikroPET analýzy listov, ako sú Max PV, TGV alebo počet celkových koincidencií 

zahrnutých do rekonštrukcie 3D obrázkov (Numc), boli zvýšené v prípade Listu B v porovnaní 

s Listom A. Konkrétne, hodnoty Max PV boli zvýšené 2,1-násobne, hodnoty TGV 2-násobne 

a hodnota Numc až 13,2-násobne. 

V ďalšom type experimentov sme sledovali príjem, transport a distribúciu 2-[18F]FDG  

v pletivách zrezaného listu tabaku, ktorý bol stopkou ponorený do roztoku 2-[18F]FDG 

a exponovaný po dobu 30 min pri laboratórnych podmienkach (viď Príloha č. 1). Získané 

výsledky (Obr. 17A; List A) poukazujú na významný transport 2-[18F]FDG zo stopky listu  

ku špičke listu lokalizovanej predovšetkým v rámci hlavnej, primárnej žilnatiny listu. Avšak, 

prestup 2-[18F]FDG do vedľajších, sekundárnych žilnatín listovej čepele bol pozorovaný  

iba v minimálnej miere. Vo všeobecnosti je známe, že exudáty (štavy) floému aj xylému 

obsahujú sacharózu, jednomocné a dvojmocné katióny alebo anióny o koncentráciách  

1 – 4000 mg/dm3. Vo vyššie uvedených experimentoch bol použitý 10-násobne zriedený 

roztok 2-[18F]FDG s deionizovanou vodou za dosiahnutia finálnej koncentrácie D-glukózy  

cglu = 0,00762 mg/cm3 a NaCl 0,9 mg/cm3. Na základe tohto faktu možno usudzovať,  

že pri nižšej distribúcii 2-[18F]FDG v rámci vodivých pletív listu tabaku, a tým pádom nižšej 

vizuálnej hodnotiteľnosti získaných 3D PET obrázkov mohol zohrávať významnú úlohu  

aj osmotický tlak a iónová sila aplikovaného – zriedeného roztoku 2-[18F]FDG. V tomto 
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kontexte sme zostavili sériu experimentov, kedy sme v aplikovanom roztoku 2-[18F]FDG 

postupne zvyšovali koncentráciu D-glukózy 10-, 100- alebo 1000-násobne v porovnaní 

s predchádzajúcim experimentom zahŕňajúcim aplikáciu roztoku 2-[18F]FDG obsahujúceho 

cglu = 0,00762 mg/cm3.  

 

Obr. 17 Zobrazenie distribúcie 2-[18F]FDG pomocou mikroPET systému po 30 min expozícii listov 

tabaku (N. tabacum L.) ponorených stopkou do roztoku 2-[18F]FDG s cglu: 0,00762 mg/cm3 (List A), 

0,0762 mg/cm3 (List B), 0,762 mg/cm3 (List C a D) alebo 7,62 mg/cm3 (List E). Detailné informácie 

sú uvedené v Tab. 6 podkap. 5.2.2. Čas akvizície na jednu pozíciu lôžka reprezentoval 2 min. Hodnota 

TH bola znížená na 10 % z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV). 

 

Na nasledujúcich obrázkoch (Obr. 17B – E; List B – E) môžeme vidieť, že už z pohľadu 

vizuálnej stránky získaných mikroPET obrázkov malo uvedené zvýšenie koncentrácie  

D-glukózy v aplikovaných roztokoch 2-[18F]FDG za následok signifikantne vyššiu distribúciu 

a translokáciu 2-[18F]FDG v rámci listovej čepele. Tento fakt bol potvrdený aj na základe 

zvýšených hodnôt TFc reprezentujúcich transport 2-[18F]FDG z miesta kontaktu aplikovaného 

roztoku (konca stopky) do neponorenej časti listovej čepele. Matematicky boli uvedené 

hodnoty definované ako pomer počtu koincidencií (Numc) analyzovaných v listovej čepeli 

ku Numc analyzovaných v ponorenej časti stopky, teda pomerom [18F]cievne pletivo/[
18F] stopka listu 

alebo pomerom [18F]listový parenchým/[18F]cievne pletivo. V tomto zmysle je treba uviesť, že počet 
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koincidencií analyzovaných v jednotlivých častiach listu koreluje s akumulovanou 

rádioaktivitou 18F.  

 

5.2.2 Príjem 2-[18F]FDG cez koreňový systém rastlín tabaku 

V tejto časti práce bol analyzovaný príjem 2-[18F]FDG koreňovým systémom celých rastlín 

tabaku (N. tabacum L.) a jej následná distribúcia do nadzemných častí rastlín pomocou 

mikroPET systému (viď Príloha č. 1). Na základe získaných 3D PET obrázkov (Obr. 18A)  

je možné tvrdiť, že 2-[18F]FDG aplikovaná vo forme roztoku s počiatočnou koncentráciou cglu 

= 0,00762 mg/cm3 bola prevažne lokalizovaná a akumulovaná v koreňovom systéme, a teda 

nepreukázal sa jej významný prestup do nadzemných častí rastlín. Tento výsledok 

pravdepodobne súvisí s prirodzenou úlohou koreňového systému ako selektívnej bariéry 

prestupu a transportu živín do nadzemných častí rastlín. Pre potvrdenie tejto všeobecne 

známej úlohy koreňového systému alebo určenie možného vplyvu počiatočných podmienok 

experimentov na túto skutočnosť bol v nasledujúcom experimente aplikovaný rádioaktívny 

roztok 2-[18F]FDG obsahujúci 100-násobne vyššiu cglu (Fig. 18B) v porovaní 

s predchádzajúcim experimentom (Obr. 18A). Ako je vidieť z Obr. 18B, uvedené zvýšenie 

cglu v aplikovanom roztoku po vizuálnej stránke získaných PET obrázkov nemalo 

signifikantný vplyv na translokáciu 2-[18F]FDG do nadzemných častí rastlín. 

 

Obr. 18 Zobrazenie príjmu 2-[18F]FDG koreňmi tabaku (N. tabacum L.) po 60 min expozícii rastliny 

koreňovým systémom v roztoku 2-[18F]FDG obsahujúceho cglu: 0,00762 mg/cm3 (Rastlina A) alebo 

0,762 mg/cm3 (Rastlina B). Čas akvizície na jednu pozíciu lôžka reprezentoval 2 min. Hodnota TH 

bola znížená na 10 % z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV). 
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Podobne ako v predchádzajúcich typoch experimentov so zrezanými listami tabaku boli 

definované a vypočítané hodnoty TFc, ktoré charakterizujú pomer hodnôt Numc 

analyzovaných v nadzemných častiach rastlín ku hodnotám Numc analyzovaných 

v koreňovom systéme. Na základe týchto hodnôt TFc sa v prípade 100-násobne vyššej cglu  

v aplikovanom roztoku zistilo 4-násobné zvýšenie translokácie 2-[18F]FDG do nadzemných 

častí rastliny tabaku v porovnaní s experimentom zahŕňajúcim aplikáciu roztoku 2-[18F]FDG  

s cglu = 0,00762 mg/cm3. Uvedená zvýšená translokácia bola potvrdená aj priamou 

gamaspektrometriou a vypočítaním hodnoty TF definovanej ako pomer špecifickej 

rádioaktivity 18F v nadzemných častiach rastliny ku špecifickej rádioaktivite 18F koreňového 

systému ([18F]nadzemná časť/[
18F]koreň). V prípade experimentu so 100-násobne vyššou cglu 

v aplikovanom roztoku sa hodnota TF 3-násobne zvýšila v porovnaní s hodnotou TF 

vypočítanou pre rastlinu exponovanú v roztoku 2-[18F]FDG s cglu = 0,00762 mg/cm3. 

U oboch experimentov sme zistili, že väčšia časť 2-[18F]FDG bola akumulovaná v koreňovom 

systéme rastlín. Tento fakt indikuje, vo väzbe na získané výsledky so zrezanými listami,  

že koreňový systém reprezentuje špecifické miesto viazania 2-[18F]FDG a selektívnu bariéru 

v zmysle prestupu 2-[18F]FDG z parenchymatických buniek koreňového systému do vodivých 

pletív charakterizovaných cievnymi zväzkami xylému a floému. Zistenie, že koreňový systém 

reprezentuje vysoko selektívne miesto pre viazanie a akumuláciou 2-[18F]FDG bolo potvrdené 

aj autormi LI a kol. (2014). Viacerí autori (HATTORI a kol., 2008; FERRIERI a kol., 2012; 

CONVERSE a kol., 2013) sa zamerali na aplikáciu 2-[18F]FDG cez špičku listovej čepele 

alebo cez stopku zrezaného listu v zmysle štúdia transportu 2-[18F]FDG z miesta aplikácie 

roztoku do koreňového systému. Uvedení autori zistili, že transport 2-[18F]FDG  

do koreňového systému študovaných rastlín prebiehal predovšetkým obojsmerným 

floémovým vodivým systémom. Tento predpoklad potvrdzuje skutočnosť, že floémová šťava 

(exudát) v porovaní so xylémovou obsahuje neredukujúce sacharidy (predovšetkým 

sacharózu) a fotoasimiláty. Okrem vyššie uvedených zistení z dostupnej odbornej literatúry  

je možné sa vo vedeckých databázach stretnúť aj s prácami poukazujúcimi na možnosť,  

že pri transporte 2-[18F]FDG a iných sacharidov v rámci rastlinných pletív nezohráva úlohu 

len floémový transportný systém (VAN BEL a HESS, 2008). Vzťahy medzi kvantitatívnymi 

údajmi opisujúcimi počiatočné experimentálne parametre, ako je dL/R, mL/R, A0, cglu, 

a získanými premennými, ako hodnota Numc, Sing, TFc, TF (charakterizované v Tab. 6) boli 

hodnotené pomocou metód viacrozmernej analýzy údajov – zhlukovej analýzy (angl. cluster 

analysis, CA) a analýzy hlavných komponentov (PCA). Navyše tieto metódy nám dovolili 
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hodnotiť aj podobnosti medzi študovanými objektmi na základe uvedených parametrov 

a premenných, a to predovšetkým z pohľadu prebiehajúcich procesov v rastlinných pletivách 

rozhodujúcich o príjme a distribúcii 2-[18F]FDG. To znamená, že v prípade experimentov  

so zrezanými listami alebo celými rastlinami tabaku je možné určiť podobnosti a rozdiely 

medzi procesmi príjmu 2-[18F]FDG pletivami listu alebo koreňovým systémom tabaku. 

 

Tab. 6 Hodnotené počiatočné parametre a závislé premenné charakterizujúce, resp. zistené  

pre individuálne analyzované objekty. 

Objekt 
mL/R 

(g) 

dL/R 

(cm2) 

A0 

(MBq/cm3) 

cglu 

(mg/cm3) 

Numc 

(103) 

Sing 

(106) 
TFc / TF 

List A 1,155 36,4 60 0,00762 2 605 73,4 2,75* 

List B 1,029 41,5 60 0,0762 2 937 71,8 3,36* 

List C 0,733 36,2 60 0,762 2 253 68,2 6,10* 

List D 0,951 47,5 45 0,762 1 289 38,7 6,54* 

List E 0,361 24,4 100 7,62 758 163,1 7,14* 

Rastlina 

A 
1,931 60,2 103 0,00762 44 886 1 710 

0,042/ 

0,002 

Rastlina 

B 
3,651 126,4 126 0,762 23 783 710,4 

0,212/ 

0,006 

mL/R – vlhká hmotnosť listu alebo rastliny (g); dL/R – plocha listu alebo rastliny (cm2); A0 – aplikovaná 

počiatočná rádioaktivita roztoku 2-[18F]FDG (MBq/cm3); cglu – koncentrácia D-glukózy 

v aplikovanom roztoku 2-[18F]FDG (mg/cm3); Numc – počet analyzovaných koincidencií počas 

akvizície primárnych údajov v rámci mikroPET analýzy; Sing – počet analyzovaných nespárených  

γ-fotónov počas akvizície primárnych údajov v rámci mikroPET analýzy; TFc – hodnota definovaná 

pomerom počtu koincidencií (Numc) analyzovaných v nadzemnej časti rastliny, resp. neponorenej časti 

listu v roztoku 2-[18F]FDG ku Numc analyzovaných v koreňovom systéme, resp. ponorenej časti 

stopky v roztoku 2-[18F]FDG ([Numc]nadzemná časť/listová čepeľ / [Numc]koreň/stopka listu); TF – hodnota 

definovaná ako pomer špecifickej rádioaktivity 18F v nadzemnej časti rastliny resp. neponorenej časti 

listu v roztoku 2-[18F]FDG (v Bq) ku špecifickej rádioaktivite 18F v koreňovom systéme resp. 

ponorenej časti stopky v roztoku 2-[18F]FDG (v Bq) ([18F]nadzemná časť / [18F]koreň). 

* hodnota nebola vypočítaná. 

 

CA zahŕňajúca aplikáciu Wardovej metódy zhlukovania a štvorca Euklidovej vzdialenosti  

ako miery podobnosti medzi študovanými objektami (zrezanými listami a celými rastlinami 

tabaku) potvrdila existenciu samostatného zhluku reprezentujúceho jednotlivé experimenty  

so zrezanými listami, ako aj zhluku tvoreného experimentami realizovanými s celými 

rastlinami tabaku (výsledky neuvádzame, viď Príloha č. 1). Z výsledkov CA možno  

na základe parametrov definujúcich zostavenie a počiatočné podmienky experimentov 

a premenných získaných z mikroPET analýzy usudzovať, že príjem a následná distribúcia  

2-[18F]FDG v rámci zrezaných listov alebo celých rastlín tabaku prebiehali rozdielnymi 

mechanizmami a procesmi. 
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Obr. 19 Biplot analýzy hlavných komponentov zobrazujúci podobnosť medzi študovanými objektami 

a vzťahy medzi počiatočnými parametrami experimentov, a získanými premennými. Celková 

informácia obsiahnutá v komponentoch PC1 a PC2 bola 84,9 %. Zhluky označené číslom 1 a 2 

indikujú rôzne počiatočné podmienky a zostavenie experimentov opísané v Tab. 6. 

 

Podobný výsledok sa získal aj v prípade PCA (Obr. 19), kedy na základe grafického 

usporiadania študovaných objektov a vzájomnej lokalizácie vektorov reprezentujúcich 

analyzované parametre definujúce zostavenie a počiatočné podmienky experimentov a závislé 

premenné získané z mikroPET analýzy bolo možné hodnotiť podobnosti medzi študovanými 

objektami (zrezanými listami a celými rastlinami), ako aj vzájomné korelácie medzi 

uvedenými parametrami a premennými. Spôsob vyhodnotenia získaného biplotu (Obr. 19)  

je detailne opísaný v podkapitole 5.1.1. Zistilo sa, že hodnoty TFc alebo Numc a Sing 

reprezentujú dôležité premenné týkajúce sa distribúcie 2-[18F]FDG v rastlinných 

pletivách, ako aj kvality 3D zobrazenia objektu, pričom sú signifikantne ovplyvňované 

hodnotou A0 v aplikovanom roztoku. Avšak, individuálne experimenty a merania pomocou 

priamej gamaspektrometrie jednotlivých častí rastlín tabaku taktiež ukázali, že počiatočná cglu 

v aplikovanom roztoku 2-[18F]FDG môže zohrávať dôležitú úlohu v translokácii 2-[18F]FDG 

do parenchymatických buniek listovej čepele z vodivých pletív. 

 

5.2.3 Príjem 2-[18F]FDG cez stopku listu rastlín reďkovky  

Pre potvrdenie vplyvu zvyšujúcej sa koncentrácie D-glukózy (cglu) v aplikovanom roztoku  

2-[18F]FDG na zvýšenie translokácie a distribúcie 2-[18F]FDG, resp. 18F rádioaktivity 

d

Cglu

Sing

List A

List B
List C

List D

List E

Rastlina A

P
C

2
 (

1
8
,7

 %
)

Rastlina B

PC1 (66,2 %)

Biplot

-2,3 -1,3 -0,3 0,7 1,7 2,7 3,7

-0,9

0,1

1,1

2,1

3,1

m

A0

NumC
TFc

2 

1 



70 

 

z vodivých pletív do parenchymatických buniek listovej čepele pozorovaného  

pri experimentoch so zrezanými listami tabaku, sa uskutočnili obdobné experimenty  

aj v prípade zrezaných listov reďkovky. 

V prvom experimente bol zrezaný list reďkovky exponovaný stopkou v roztoku 2-[18F]FDG  

s cglu = 0,00762 mg/cm3 a A0 = 8 MBq po dobu 30 min za laboratórnych podmienok. 

Následná mikroPET analýza v podobe získania 3D PET obrázku (Obr. 20A) vizuálne ukázala 

iba mierny prestup 2-[18F]FDG z hlavnej žilnatiny do vedľajšej, sekundárnej žilnatiny listovej 

čepele reďkovky. Naproti tomu, v prípade mikroPET analýzy listu reďkovky exponovaného 

za totožných podmienok ako v predchádzajúcom experimente, avšak v roztoku 2-[18F]FDG  

so 100-násobne vyššou cglu sa získal 3D PET záznam jednoznačne poukazujúci na zvýšenie 

translokácie 2-[18F]FDG do vedľajšej, sekundárnej žilnatiny vodivých pletív listovej čepele. 

Pozorované zvýšenie translokácie 2-[18F]FDG, resp. 18F rádioaktivity bolo potvrdené  

aj na základe získaných kvantitatívnych údajov mikroPET analýzy (Tab. 7), ako sú Numc, 

TGV a predovšetkým TFc, ktorých hodnoty určujú a jednoznačne korelujú so zvýšenou 

distribúciou 2-[18F]FDG, resp. 18F rádioaktivitou v rámci celej listovej čepele reďkovky. 

 

Obr. 20 Zobrazenie distribúcie 2-[18F]FDG po 30 min expozícii listov reďkovky (R. sativus L.) 

ponorených stopkou do roztoku 2-[18F]FDG s cglu: 0,00762 mg/cm3 (A); 0,762 mg/cm3 (B). Detailné 

informácie sú uvedené v Tab. 7. Čas akvizície na jednu pozíciu lôžka reprezentoval 2 min. Hodnota 

TH bola znížená na 10 % z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV). 
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Tab. 7 Počiatočné parametre definujúce zostavenie a počiatočné podmienky experimentov a údaje 

(premenné) získané v rámci mikroPET analýzy zrezaných listov reďkovky (R. sativus L.) ponorených 

stopkou do roztoku 2-[18F]FDG. Údaje získané z 3D PET obrázku bez úpravy TH hodnoty. 

 Parameter/premenné List A List B 

mL (g) 0,439 0,435 

A0 (MBq) 8,0 8,0 

cglu (mg/cm3) 0,00762 0,762 

Numc 1 235 000 2 693 000 

TFc 4,92 9,03 

EV (cm3) 3,156 4,898 

PV  27 121 42 090 

TGV 3 746 360 7 968 240 

Max PV 5 589 9 404 

mL – vlhká hmotnosť listu reďkovky; A0 – počiatočná rádioaktivita roztoku 2-[18F]FDG; cglu  

– počiatočná koncentrácia D-glukózy v roztoku 2-[18F]FDG; Numc –  počet analyzovaných 

koincidencií; EV – odhadovaný objem; PV – objem pixelov; TGV – celková hodnota odtieňu sivej; 

Mean TGV/EV – priemerná hodnota pomeru celkovej hodnoty odtieňu sivej a odhadovaného objemu 

relevantného listu; Mean TGV/PV – priemerná hodnota pomeru celkovej hodnoty odtieňu sivej a počtu 

pixelov relevantného listu; Max PV – maximálna hodnota intenzít pixelov; ERa – odhadovaná 

rádioaktivita 2-[18F]FDG podľa rovnice lineárnej regresie TGV vs. VRa (Obr. 12). 

 

5.2.4 Príjem 2-[18F]FDG cez koreňový systém rastlín reďkovky 

V tejto sérii experimentov bola analyzovaná a vizuálne hodnotená distribúcia 2-[18F]FDG 

v pletivách rastlín reďkovky (R. sativus L.) ponorených koreňovým systémom v roztoku  

2-[18F]FDG pomocou mikroPET systému po 120 min expozície rastliny (Rastlina A)  

za laboratórnych podmienok (pozri Prílohu č. 3). Zo získaného 3D PET obrázku (Obr. 21) 

opisujúceho príjem a distribúciu 2-[18F]FDG z roztoku obsahujúceho cglu = 0,00762 mg/cm3 

môžeme vidieť signifikantnú akumuláciu 2-[18F]FDG v koreňovom systéme reďkovky. 

Avšak, z pohľadu distribúcie 2-[18F]FDG v rámci celej rastliny reďkovky po 24 min akvizícii 

údajov (2 min na jednu pozíciu lôžka) neboli získané vizuálne hodnotiteľné údaje. 

Vysvetlenie tohoto faktu súvisí s technickými a výkonovými charakteristikami PET 

systémov, ktoré sú dizajnované primárne v prospech zobrazenia regiónov s vysokou 

akumulovanou rádioaktivitou a vyradenia regiónov s nízkou akumulovanou rádioaktivitou.  

To znamená, že pri zobrazení distribúcie rádioindikátora v rámci celého študovaného objektu 

bude zohrávať úlohu pomer medzi akumulovanou rádioaktivitou v jednotlivých častiach 

objektu, v našom prípade rastliny reďkovky. Priama gamaspektrometria jednotlivých častí 

študovanej rastliny reďkovky odhalila, že pomer akumulovaných rádioaktivít 18F bol [18F]listy : 

[18F]buľva : [
18F]koreň = 1,7 : 1,0 : 96,0. 
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Obr. 21 Zobrazenie distribúcie 2-[18F]FDG v pletivách rastliny reďkovky (R. sativus L.) po 120 min 

expozícii rastliny koreňovým systémom v roztoku 2-[18F]FDG (A0 = 80 MBq, cglu = 0,00762 mg/cm3) 

a analyzovanej pomocou mikroPET systému. Počet pozícií lôžka bol 12 a čas kvizície na jednu 

pozíciu lôžka predstavoval 2 min. (A) fotografia rastliny pred mikroPET analýzou; (A1) 3D PET 

obrázok celej rastliny; (A2) 3D PET obrázok zrezaných listov; (A3) 3D PET obrázok transverzálne 

rozdelenej buľvy na pláty a distribúcia rádioaktivity 18F. Hodnota TH bola znížená na 10 % (A1, A3) 

alebo 30 % (A2) z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV). 

 

Podobné výsledky sme pozorovali aj v prípade vyššie uvedených experimentov s rastlinami 

tabaku (viď Príloha č. 1). Ako už bolo uvedené tento fakt súvisí predovšetkým  

so skutočnosťou, že koreňový systém reprezentuje špecifické miesto viazania 2-[18F]FDG 
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chránené selektívnou bariérou zabraňujúcou ďalšiemu prestupu 2-[18F]FDG z koreňového 

parenchýmu do vodivých pletív. FATANGARE a SVATOŠ (2016) pokračovali v detailnom 

vysvetlení uvedených zistení a uviedli významnú úlohu pasívneho apoplastického toku  

a Casparyho pásika v príjme a akumulácii 2-[18F]FDG bunkami koreňového systému. 

Nakoľko, Casparyho pásik limituje translokáciu rozpustných látok cez endodermu koreňa, 

tým pádom môže tvoriť selektívnu bariéru aj pre 2-[18F]FDG. Z uvedeného vyplýva,  

že Casparyho pásik môže byť prekročený len prostredníctvom transportu látok cez symplast, 

pri ktorom je nevyhnutné, aby 2-[18F]FDG bola prijatá vnútrobunkovou cestou. Následne,  

po prekročení Casparyho pásika môže byť 2-[18F]FDG uvoľnená do xylému alebo floému  

a translokovaná do nadzemných častí rastliny. Z dôvodu eliminácie vplyvu vysokej 

akumulovanej rádioaktivity 18F v  koreni (približne 100-násobne viac ako v buľve alebo 

listoch) pri mikroPET analýze bola raslina reďkovky rozdelená na tri samostatné časti – listy, 

buľvu a koreň. Navyše samotná buľva bola transverzálne rozdelená na 4 mm pláty pre účely 

zobrazenia a študovania transportu a ukladania 2-[18F]FDG v pletivách xylému, floému alebo 

zásobného parenchýmu. Podľa staršej literatúry (HAYWARD, 1938) v rámci vývoja 

hypokotylu (buľvy) smerom zo stredovej časti existujú nasledovné štruktúrne definované 

časti: primárny xylém, parenchým, sekundárny xylém, kambium, sekundárny floém, kortex  

a periderm. Centrálna časť buľvy je tiež zložená zo zásobného parenchýmu a sekundárneho 

xylému pridruženého k anomálnemu kambiu – tvoriacemu terciálny floém. Obr. 21A2 

zobrazuje mikroPET analýzu oddelených listov uskutočnenú približne 60 min po primárnej 

mikroPET analýze celej rastliny. Ako je vidieť, na rozdiel od 3D obrázku celej rastliny  

sa získal vizuálne hodnotiteľný 3D PET obrázok zrezaných listov. Je evidentné,  

že akumulovaná 2-[18F]FDG koreňovým systémom bola translokovaná cez hypokotyl  

do listov, pričom signifikantné množstvo 2-[18F]FDG bolo alokované vo vodivých pletivách 

stopky v porovnaní s listovou čepelou. Následne bola uskutočnená mikroPET analýza 

narezaných plátov hypokotylu, a to približne po 90 min primárnej mikroPET analýzy celej 

rastliny (Obr. 21A3). Po mikroPET analýze zameranej na hodnotenie distribúcie 2-[18F]FDG  

v jednotlivých plátoch buľvy bola analyzovaná aj akumulovaná rádioaktivita 18F  

v jednotlivých plátoch buľvy priamou gamaspektrometriou. Najvyššie hodnoty akumulovanej 

rádioaktivity 18F boli zistené na oboch koncoch hypokotylu, pričom zhruba 2,5-násobne 

vyššia rádioaktivita 18F bola zmeraná v pláte nachádzajúcom sa najbližie k pravému koreňu 

(najspodnejšia časť hypokotylu; prvý plát) v porovnaní s plátom nachádzajúcim sa najbližšie 

k listom (najvyššia časť hypokotylu; posledný plát). Pláty buľvy reprezentujúce strednú časť 

hypokotylu vykazovali minimálne rozdiely v akumulovanej rádioaktivite 18F, avšak približne 
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5-násobne nižšiu rádioaktivitu 18F ako v prípade prvého plátu. Z danej skutočnosti možno 

vyvodiť záver, že transverzálne rezy hypokotylu reďkovky poukázali na relatívnu homogenitu 

z pohľadu distribúcie 2-[18F]FDG, a na fakt, že hypokotyl predstavuje anatomickú štruktúru 

zodpovednú predovšetkým za transport 2-[18F]FDG z pravých koreňov do listov. 

Z pohľadu hodnotenia individuálnych plátov hypokotylu mikroPET analýza odhalila 

signifikantné množstvo 2-[18F]FDG alokované v prstenci kortexu. Z dostupnej odbornej 

literatúry je všeobecne známe, že sekundárny floém produkovaný z kambia obklopeného 

kortexom predstavuje hlavnú transportnú dráhu pre fotoasimiláty (ESAU, 1977; SALERNO 

a kol., 2005). Podobný výsledok bol pozorovaný aj autormi JAHNKE a kol. (2009) pri štúdiu 

dynamiky transportu [11C]CO2 v rastlinách reďkovky pomocou PET systému,  

a to po administrácii [11C]CO2 cez jednotlivé listy rastliny reďkovky. Taktiež zistili,  

že transportné cesty lokalizované v kortexe vykazujú existenciu samostatných transportných 

segmentov pri translokácii rádioindikátora cez hypokotyl pre jednotlivé listy. 

Hodnoty Max PV analyzované v prípade jednotlivých 3D PET obrázkov uvedených v Obr. 21 

(A1, A2, A3) taktiež odhalili signifikantný rozdiel v akumulovanej rádioaktivite 18F v rámci 

koreňa, buľvy alebo listov, ktorý bol potvrdený aj priamou gamaspektrometriou. 

V  nadväznosti na vyššie opísané výsledky experimentov s rastlinami tabaku (N. tabacum L.), 

kedy koncentrácia D-glukózy ako analógu 2-[18F]FDG v aplikovanom roztoku ovplyvňovala 

distribúciu 2-[18F]FDG v rastliných pletivách, ako aj samotné zobrazenie jej akumulácie,  

sa uskutočnili podobné experimenty so zvyšujúcou sa koncentráciou D-glukózy  

v aplikovanom roztoku aj v prípade rastlín reďkovky (R. sativus L.). 

Vplyv koncentrácie D-glukózy na zobrazenie a distribúciu 2-[18F]FDG v pletivách rastlín 

reďkovky bol hodnotený ponorením koreňového systému do roztoku 2-[18F]FDG 

obsahujúceho nasledovné koncentrácie D-glukózy (cglu): 0,00762 mg/cm3 (pôvodný roztok  

2-[18F]FDG; Rastlina B), 0,381 mg/cm3 (Rastlina C) a 3,81 mg/cm3 (Rastlina D). 

V rámci uvedených troch nezávislých experimentov boli pri mikroPET analýze strikne 

dodržiavané nasledovné parametre/podmienky experimentov – počiatočná rádioaktivita 

aplikovaného roztoku (40 MBq), expozičný čas (60 min) a čas akvizície (2 min na jednu 

pozíciu lôžka). 3D PET obrázok Rastliny B exponovanej v pôvodnom roztoku 2-[18F]FDG 

obsahujúcom najnižšiu cglu (Obr. 22 B) potvrdil výsledok získaný v prípade Rastliny A  

(Obr. 21), kedy bola pozorovaná signifikantná akumulácia 2-[18F]FDG v koreňovom systéme 

rastlín. 
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Avšak, pri 50- a 500-násobnom zvýšení cglu v aplikovaných roztokoch sa získali vizuálne 

lepšie hodnotiteľné 3D PET obrázky z pohľadu distribúcie 2-[18F]FDG v buľve (Obr. 22C; 

Rastlina C), ako aj jej následnej translokácie do listov (Obr. 22D; Rastlina D). Tieto výsledky 

boli potvrdené aj na základe primárnych údajov z akvizície v zmysle zvyšovania hodnôt TFc 

definovaných pomerom [Numc]listy + buľva/[Numc]koreň a charakterizujúcich translokáciu  

2-[18F]FDG z koreňa do hypokotylu a listov. Podobný výsledok bol získaný aj pomocou 

priamej gamaspektrometrie, kedy hodnoty TF definované ako pomer [18F]listy + buľva/[
18F]koreň 

(Bq/Bq) sa zvyšovali so zvyšujúcou sa cglu v aplikovanom roztoku 2-[18F]FDG. Konkrétne, 

hodnoty TFc sa zvyšovali v nasledovnom poradí – 0,235 (Rastlina B) < 0,385 (Rastlina C) < 

0,457 (Rastlina D) a hodnoty TF – 0,054 (Rastlina B) < 0,181 (Rastlina C) < 0,299 (Rastlina 

D). Zníženie heterogénnej distribúcie 2-[18F]FDG v jednotlivých častiach orgánov rastlín  

so stúpajúcou cglu je taktiež evidentné zo znižujúcej sa hodnoty Max PV, ktorej vysoké 

hodnoty korešpondujú s prítomnosťou regiónov s vysokou akumulovanou rádioaktivitou. 

 

Obr. 22 Zobrazenie vplyvu koncentrácie D-glukózy na vizualizáciu a distribúciu 2-[18F]FDG 

v pletivách rastlín reďkovky (R. sativus L.) ponorených koreňovým systémom do roztoku 2-[18F]FDG 

(A0 = 40 MBq) obsahujúceho D-glukózu: 0,00762 mg/cm3 (Rastlina B), 0,381 mg/cm3 (Rastlina C), 

3,81 mg/cm3 (Rastlina D). Po 60 min expozície boli rastliny analyzované pomocou mikroPET systému 

s časom akvizície 2 min na jednu pozíciu lôžka. Hodnota TH bola znížená na 10 % z pohľadu 

maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV). 

 

Získané výsledky z mikroPET analýzy a priamej gamaspektrometrie poukazujúce na fakt,  

že zvyšujúca sa cglu môže mať výrazný vplyv na vizuálnu hodnotiteľnosť distribúcie  

2-[18F]FDG v rámci celých rastlín (jednotlivých rastlinných orgánov a pletív),  
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ako aj na translokáciu 2-[18F]FDG z exponovaného koreňa do hypokotylu a listov, pričom 

tieto skutočnosti môžu byť vysvetlené nasledovnými tromi hypotézami. 

Prvá hypotéza môže mať súvislosť so znižujúcou sa akumuláciou 2-[18F]FDG v rastlinách  

pri zvyšujúcej sa cglu v aplikovanom roztoku, nakoľko v porovnaní s rastlinou exponovanou  

v pôvodnom roztoku (cglu = 0,00762 mg/cm3) sme zaznamenali 3-násobné zníženie celkovej 

akumulácie 2-[18F]FDG v prípade rastlín exponovaných v roztoku 2-[18F]FDG obsahujúceho 

50- alebo 500-násobne vyššiu cglu. Percentuálne množstvo akumulovanej rádioaktivity  

2-[18F]FDG rastlinami reďkovky vypočítané z celkovej aplikovanej rádioaktivity klesalo 

v poradí: 0,00762 mg/cm3 – 11,8 % > 0,381 mg/cm3 – 4,0 % ≈ 3,81 mg/cm3 – 4,1 %. Avšak, 

akumulácia D-glukózy vypočítaná na základe stanovenia 2-[18F]FDG sa lineárne zvyšovala  

so zvyšujúcou sa cglu v aplikovanom roztoku (R2 = 0,999). Lineárny profil príjmu D-glukózy 

koreňovým systémom v danom rozsahom cglu (0,00762 mg/cm3 – 3,81 mg/cm3) evokuje 

možnosť existenie nesaturovateľného a jednofázového procesu určujúceho príjem D-glukózy 

bunkami koreňového systému. Uvedené zníženie akumulovanej rádioaktivity 18F v rastlinách 

logicky vedie k zníženiu hodnôt Max PV (Rastlina B – 11 751, Rastlina C – 6 352 a Rastlina 

D – 1 997), a teda pravdepodobne k zobrazeniu regiónov s nízkou akumulovanou 

rádioaktivitou 18F. 

Druhá hypotéza je spätá s mechanizmom transportu sacharidov vo vodivých pletivách rastlín. 

Z pohľadu rastlinnej fyziológie, mechanizmy zodpovedné za transport sacharidov v rastlinách 

sú dobre známe a opísané len v smere nasledovnej dráhy: sacharidy ako produkty 

fotosyntetizujúcich pletív – transport sacharidov cez floém – alokácia sacharidov  

do zásobných pletív. 

Na základe uvedených faktov, najviac pravdepodobnú cestu transportu sacharidov prijatých 

koreňovým systémom reprezentuje floémový systém. Tento predpoklad je všeobecne 

akceptovaný viacerými autormi (napr. VAN BEL a HESS, 2008; JAHNKE a kol., 2009; LIU, 

CHAO a TURGEON, 2012). Avšak, FATANGARE a SVATOŠ (2016) upozorňujú,  

že po prechode 2-[18F]FDG a potenciálnych 18F-metabolitov cez Casparyho pásik v následnej 

translokácii 18F rádioaktivity do nadzemných častí rastlín môže zohrávať úlohu tak floém,  

ako aj xylém. Tento argument je podporený faktom, že floémové a xylémové transportné 

dráhy sú dosť významne vzájomne prepojené. HUBEAU a STEPPE (2015) poznamenali,  

že správna funkcia floémového transportu je zabezpečená len za prítomnosti dostatožného 

množstva vody a sacharidov. Sacharidy sú uvoľnované do floému z miest ich biosyntézy 

(predovšetkým v listoch) a majú vplyv na osmotický potenciál, ktorý vháňa vodu do floému. 
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Následne vstup vody do floému produkuje pozitívny turgorový tlak v zmysle pohybu roztoku 

cez sitkovice na základe tlakového gradientu, ktorý je v zásobných pletivách kontrolovaný 

uvoľňovaním sacharidov (DE SCHEPPER a kol., 2013). Z celkového aplikovaného množstva 

rádioaktivity 18F bolo približne 0,6 – 0,9 % translokovaného z koreňov do nadzemných častí 

rastlín reďkoviek (hypokotyl a listy) pri všetkých troch experimentoch s rozdielnou cglu. Tento 

výsledok je v súlade so zisteniami autorov KUZYAKOV a JONES (2006), ktorý pozorovali 

len malé množstvá 14C-glukózy transportovanej do nadzemných častí rastlín kukurice  

(0,6 % z celkového aplikovaného množstva 14C-glukózy). Translokácia 2-[18F]FDG  

v rastlinách reďkoviek bola hodnotená aj v tomto prípade na základe hodnôt TFc a TF. 

Uvedené hodnoty sa zvyšovali so zvyšovaním cglu, ale nie lineárne. Na základe tejto 

skutočnosti je možné predpokladať, že množstvo D-glukózy vstupujúce do floému stúpa  

so zvyšujúcou sa cglu a translokácia D-glukózy v rámci vodivých pletív bude pravdepodobne 

reprezentovaná saturovateľným a minimálne dvojzložkovým (nešpecifický – pasívny, 

a špecifický – aktívny alebo pasívny) systémom. Z pohľadu transportu sacharidov  

zo zdrojových pletív (zdroj fotoasimilátov) do floému DE SCHEPPER a kol. (2013) uvádzajú 

existenciu troch rozdielnych mechanizmov vstupu sacharidov do floému, ktoré  

sú pravdepodobne výsledkom evolúcie. Pasívna difúzia predstavuje jeden z najjednoduchších 

mechanizmov, ziatiaľ čo aktívne mechanizmy vstupu sacharidov do floému predstavujú 

komplexnejšie systémy, avšak o to významnejšie z pohľadu rastu rastlín. 

V súvislosti so získanými výsledkami charakterizujúcimi transport D-glukózy na základe 

mobility 2-[18F]FDG vo vodivých pletivách stále zostávajú nezodpovedané otázky v zmysle 

vstupu a prítomnosti D-glukózy (ako redukujúceho sacharidu) do floému, podobnosti  

2-[18F]FDG (ako možného neredukujúceho sacharidu?) a D-glukózy pri ich vstupe a pohybe  

v rámci floému, a prípadnej metabolizácie 2-[18F]FDG (pre detaily pozri Prílohu č. 3). 

V kontexte vplyvu podmienok prostredia sa uvažuje, že sucho môže viesť k zníženiu 

permeability bunkovej steny, a následnej redukcii príjmu vody do floému, a tým k zvýšeniu 

viskozity floémovej šťavy (exudátu) v zmysle nižšieho riedenia prítomných sacharidov 

(SEVANTO, 2014). Vyššia viskozita floémovej tekutiny a nízky tlakový gradient  

v sitkoviciach môžu následne viesť k negatívnemu ovplyvneniu správnej funkcie floémového 

transportu a distribúcie sacharidov (SEVANTO, 2014), čo v konečnom dôsledku môže 

významne oslabiť rastlinu (ANDEREGG, BERRY a FIELD, 2012). 

Z tohto dôvodu posledná, tretia hypotéza by mohla byť založená na fyzikálnej povahe  

v spojitosti s vplyvom podmienok prostredia na zloženie a viskozitu floémovej tekutiny, ktorá 
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určuje rýchlosť floémového toku a translokácie nutrientov alebo fotoasimilátov v rastlinách. 

Je všeobecne známe, že pri nízkej koncentrácii sacharidov (hlavne sacharózy) je potrebné 

menšie množstvo energie na prenos sacharidov zo zdrojových pletív do zásobných,  

a na druhej strane vysoké hodnoty viskozity floémovej tekutiny významne spomalujú jej 

prietok v sitkoviciach. LANG (1978) uskutočnil teoretické porovnanie širokej škály 

sacharidov a ich derivátov, pričom dospel k záveru, že sacharóza pri c ~ 25 % predstavuje 

navýhodnejšiu látku v zmysle transportu tekutiny vo floéme, a to vďaka jej chemickej 

intaktnosti, vysokej rozpustnosti a produkcii mierneho osmotického tlaku v porovnaní s inými 

sacharidmi, napr. glukózou alebo fruktózou. Typická koncentrácia sacharózy ako 

prevládajúceho sacharidu vo floémovej šťave (80 – 90 % zo všetkým sacharidov) dosahuje 

hodnoty približne 200 mg/cm3 (teda približne 600 µmol/cm3). 

V našich experimentoch boli rastliny reďkovky exponované v roztoku 2-[18F]FDG 

obsahujúceho D-glukózu v nasledovných koncentráciách 0,00762 mg/cm3 (0,042 µmol/cm3), 

0,381 mg/cm3 (2,1 µmol/cm3) a 3,81 mg/cm3 (21 µmol/cm3). Pri 50- a 500-násobnom zvýšení 

cglu v porovnaní s pôvodným roztokom 2-[18F]FDG (0,042 µmol/cm3) bola pozorovaná 4 % 

akumulácia D-glukózy v celej rastline reďkovky vypočítaná na základe príjmu 2-[18F]FDG,  

z ktorej približne 23 % bolo translokovanej do nadzemných častí rastliny. Podľa získaných 

výsledkov je tažké predikovať vplyv uvedeného množstva D-glukózy vstupujúcej do rastliny 

a do vodivých pletív na finálnu koncentráciu sacharidov vo floémovej tekutine. Avšak,  

je možné očakávať, že so zvyšujúcim množstvom D-glukózy vstupujúcej do rastlinných pletív 

sa môže meniť zloženie floémovej tekutiny v zmysle proporčného zastúpenia sacharózy alebo 

iných sacharidov a následne tiež viskozita alebo hustota floémovej tekutiny.  

S ohľadom na existenciu odlišností v počiatočných podmienkach realizovaných experimentov 

s rastlinami reďkovky zahŕňajúcimi rozdiely v hodnotách mR, A0, cglu a v súvislosti  

so získanými premennými, ako sú AR, Numc, TGV, Max PV, TF a TFc (Tab. 8) bola 

realizovaná analýza hlavných komponentov (PCA). Avšak, v rámci štyroch analyzovaných 

nezávislých experimentov pomocou mikroPET systému boli striktne dodržané nasledovné 

parametre týkajúce sa predovšetkým mikroPET analýzy – čas akvizície (2 min na jednu 

pozíciu lôžka) a laboratórne podmienky (teplota, vlhkosť). Aplikácia PCA bola uskutočnená 

s cieľom hodnotenia vzťahov medzi parametrami definujúcimi počiatočné podmienky 

experimentov a analyzovanými premennými dôležitými z pohľadu získania vizuálne 

hodnotiteľných 3D PET obrázkov študovaných objektov pomocou mikroPET systému,  

ako aj s ohľadom na transport 2-[18F]FDG a D-glukózy vo vodivých pletivách rastlín. 
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Tab. 8 Hodnotené počiatočné parametre experimentov a závislé premenné získané z mikroPET 

analýzy pre individuálne rastliny reďkovky (R. sativus L.). Pre detaily pozri Obr. 21, 22. 

Parameter/Premenné Rastlina A Rastlina B Rastlina C Rastlina D 

mR (g; vlh. hm.) 16,6 7,27 5,37 7,48 

A0 (MBq) 80 40 40 40 

AR (kBq) 22 368 2 959 1 015 1 015 

cglu (mg/cm3) 0,00762 0,00762 0,381 3,81 

Numc (103) 28 810 4 574 1 572 1 770 

TGV (103) 102 618 9 467 3 617 5 210 

PV 81 895 29 856 23 233 107 060 

Max PV 42 354 11 751 6 352 1 997 

TF 0,029 0,054 0,181 0,299 

TFc 0,112 0,235 0,385 0,457 

ET (h) 2 1 1 1 

mR – vlhká hmotnosť rastliny; A0 – počiatočná rádioaktivita roztoku 2-[18F]FDG; AR – rádioaktivita 18F 

v rastline stanovená priamym meraním rádioaktivity; cglu – počiatočná koncentrácia D-glukózy  

v roztoku 2-[18F]FDG; Numc – počet analyzovaných koincidencií; TGV – celková hodnota odtieňu 

sivej; PV – objem pixelov; Max PV – maximálna hodnota intenzít pixelov; TF – hodnota definovaná 

ako pomer špecifickej rádioaktivity 18F (v Bq) v nadzemnej časti rastliny ku špecifickej rádioaktivite 
18F (v Bq) v koreňovom systéme ([18F]listy + buľva /[18F]koreň); TFc – hodnota definovaná pomerom počtu 

koincidencií (Numc) analyzovaných v nadzemnej časti rastliny ku Numc analyzovaných v koreňovom 

systéme ([Numc]listy + buľva /[ Numc]koreň); ET – čas expozície. 

 

Na základe získaného biplotu (Obr. 23) bola potvrdená vzájomná pozitívna korelácia medzi 

mR, A0, TGV, AR, Numc a Max PV, ako aj medzi cglu, TF a TFc. Signifikantná negatívna 

korelácia bola potvrdená len u hodnôt TFc a Max PV. Medzi logické a štatisticky významné 

korelácie (pri hladine p = 0,05) boli zaradené nasledujúce závislosti: mR vs. TGV (R2 = 0,987), 

mR vs. AR (R2 = 0,985), mR vs. Numc (R2 = 0,986), A0 vs. TGV (R2 = 0,999), A0 vs. AR  

(R2 = 0,996), A0 vs. Numc (R
2 = 0,995), A0 vs. Max PV (R2 = 0,976), TGV vs. AR (R2 = 0,999), 

TGV vs. Numc (R
2 = 0,999), AR vs. Numc (R

2 = 0,999) a AR vs. Max PV (R2 = 0,989). Závislosti 

charakterizujúce pozitívny vplyv cglu na translokáciu 2-[18F]FDG do nadzemných častí rastlín 

cglu vs. TF (R2 = 0,894) a cglu vs. TFc (R2 = 0,749), ako aj závislosť medzi TFc a Max PV  

(R2 = 0,911) neboli analyzované ako štatisticky významné v rámci hodnotených 

experimentov zahŕňajúcich tri relatívne jednotné rastliny (Rastlina B, C a D) a jednu odlišnú 

z hľadiska vývojového štádia (Rastlina A; s približne 2,5-násobne vyššou vlhkou 

hmotnosťou). Kvantitatívne údaje z mikroPET analýzy a gamaspektrometrická analýza 

potvrdili pri uvedených experimentoch, že hodnoty TF a TFc sa zvyšovali so zvyšujúcou  

sa cglu, avšak nie lineárne. 
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Obr. 23 Biplot PCA opisujúci vzťahy medzi počiatočnými parametrami experimentov a získanými 

premennými, ako aj podobnosť medzi študovanými objektami. Celková obsiahnutá informácia  

v komponentoch PC1 a PC2 bola 98,6 %. Objekty označené A, B, C a D indikujú rastliny reďkovky  

(R. sativus L.) kultivované pri rôznych experimentálnych podmienkach opísaných v Tab. 8. 

 

Fakt, že Rastlina A je z morfologického a vývojového štádia odlišná od ostatných troch 

študovaných rastlín potvrdil aj získaný biplot, a to na základe grafického usporiadania  

a prirodzeného zoskupovania študovaných objektov definujúceho stupeň ich podobnosti. 

Navyše, grafické usporiadanie lokalizácie vektorov reprezentujúcich analyzované parametre 

alebo premenné a študované objekty v biplote poukazuje na skutočnosť, že parametre cglu  

a TF budú rozhodujúce alebo kľúčové v prípade priestorového umiestnenia Rastliny D 

v rámci hodnoteného biplotu. 

 

5.3 Hodnotenie zobrazovacích a kvantitatívnych možností mikroPET 

pri dynamickej analýze príjmu a transportu 2-[18F]FDG v pletivách rastlín 

5.3.1 Príjem 2-[18F]FDG cez stopku listu rastlín tabaku 

Medzi významné pozitíva a výhody PET systémov patrí nielen možnosť hodnotenia príjmu 

a distribúcie rádioindikátorov v študovaných objektoch v zmysle ich 3D zobrazovania,  

ale aj z pohľadu možnosti ich hodnotenia za in vivo a real-time dynamických podmienok. 

Avšak, v prípade rastlín ako študovaných objektov je obrovskou výzvou pre vedcov nielen 

vizuálne hodnotenie vyššie uvedených procesov prostredníctvom PET systémov,  
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ale aj implementácia určitých foriem a prístupov kvantitatívneho hodnotenia s ohľadom  

na špecifiká týkajúce sa morfológie (všeobecne tenké objekty) a fyziológie (rýchlosť 

procesov, spôsob aplikácie rádioindikátorov, špecificita transportných procesov, a pod.) 

rastlín.  

V tomto kontexte bol uskutočnený experiment zameraný na hodnotenie kinetiky príjmu 

a transportu 2-[18F]FDG v pletivách listu tabaku v podobe série mikroPET obrázkov 

získaných každé 3 min počas 45 min expozície zrezaného listu a stopkou ponoreného 

v roztoku 2-[18F]FDG (Obr. 24, Príloha č. 2). Vo väzbe na poznatky z predchádzajúcich 

experimentov bola v aplikovanom roztoku 2-[18F]FDG 1000-násobne zvýšená koncentrácia 

D-glukózy (cglu = 7,62 mg/dm3) ako chemického analógu 2-[18F]FDG. V prvých 10 min 

uvedenej expozície zrezaného listu a súbežnej mikroPET analýzy sa pozorovala  

len minimálna distribúcia 2-[18F]FDG v rámci listovej čepele tabaku, čo je evidentné  

aj z vizuálneho zobrazenia tohto procesu prostredníctvom 3D PET obrázkov. Po tomto čase, 

a teda v nasledujúcich minútach expozície listu, sa získali jasne vizuálne hodnotiteľné PET 

obrázky opisujúce príjem a najmä distribúciu 2-[18F]FDG vo vodivých a parenchymatických 

pletivách listu až do doby ukončenia experimentu (t.j. ďalších 35 min). 

Avšak, na základe získaných PET obrázkov a zo strany kvalitatívneho zobrazenia postupného 

transportu a distribúcie 2-[18F]FDG vo vodivých a parenchymatických pletivách listu je veľmi 

náročné charakterizovať a hodnotiť tieto procesy z pohľadu napr. ich rýchlosti alebo 

proporčnej alokácie 2-[18F]FDG v rámci stopky listu, primárnych vodivých pletív (žilnatiny), 

sekundárnych vodivých pletív (vedľajšej žilnatiny) a parenchmatických pletív a buniek 

listovej čepele. Z tohto dôvodu sa v ďalšom kroku vyhodnotenie získaných PET obrázkov 

v zmysle kinetiky príjmu a distribúcie 2-[18F]FDG pletivami listu tabaku uskutočnilo 

na základe kvantitatívnych údajov získaných v rámci primárnej akvizície údajov počas 

mikroPET analýzy alebo rekonštrukcie jednotlivých PET obrázkov v podobe počtu 

analyzovaných koincidencií (Numc) a hodnôt maximálnej hodnoty intenzít pixelov (Max PV). 
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Obr. 24 Zobrazenie kinetiky príjmu a translokácie 2-[18F]FDG v pletivách zrezaného listu tabaku 

(N. tabacum L.) ponoreného stopkou do roztoku 2-[18F]FDG (počiatočná rádioaktivita 31 MBq) 

obsahujúceho 7,62 mg/cm3 D-glukózy počas 45 min expozície listu a mikroPET analýzy. Hodnota TH 

bola znížená na 46,7 % z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV). Akvizícia 

primárnych údajov prebiehala 1 min na jednu pozíciu lôžka, pričom pre sken celého listu boli potrebné 

3 pozície lôžka. Čas pri jednotlivých PET obrázkoch uvádza stred akvizície primárnych údajov 

pre danú mikroPET analýzu. 

 

Z časového priebehu zmien spomínaných hodnôt Numc a Max PV sa zistilo, že obidve 

hodnoty sa postupne a takmer lineárne zvyšovali s časom (Obr. 25; časť grafu B)  

až na odchýlku pozorovanú hneď v prvom čase analýzy, t.j. po 6 min expozície listu (Obr. 25; 

časť grafu A). Tento fakt možno vysvetliť výraznou heterogenitou distribúcie rádioaktivity  

2-[18F]FDG najmä v podobe vysokej akumulovanej rádioaktivity v stopke a v hlavnej, 
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primárnej žilnatine listu v prvých minútach expozície. To malo za následok existenciu 

regiónov s extrémnymi hodnotami Numc a najmä hodnotou Max PV. V nasledovných 

minútach expozície listu došlo k výraznejšiemu transportu 2-[18F]FDG do bočných, 

sekundárnych žilnatín listovej čepele, ktorý sa prejavil aj znížením heterogenity 

distribuovanej rádioaktivity a znížením hodnôt Numc a Max PV. 
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Obr. 25 Kinetika príjmu 2-[18F]FDG v pletivách zrezaného listu tabaku (N. tabacum L.) počas 45 min 

expozície a analýzy pomocou mikroPET systému. Príjem 2-[18F]FDG vyjadrený v podobe počtu 

analyzovaných koincidencií (Numc) alebo maximálnej hodnoty intenzít pixelov (Max PV) 

pre jednotlivé časové intervaly: Numc (■); Max PV (○). Čas na osi x reprezentuje začiatok akvizície 

primárnych údajov. Detaily sú uvedené v Obr. 24. 

 

V ďalšom kroku sa po rekonštrukcii údajov a získaní 3D PET obrázkov využila metóda 

analýzy regiónov záujmu (ROIs) definovaných dĺžkou jedného posunu lôžka (2 cm) 

a reprezentujúcich nasledovné morfologické časti listu: 1. pozícia lôžka – stopka listu, 

2. pozícia lôžka – listová čepeľ a 3. pozícia lôžka – špička listovej čepele. Samotná distribúcia 

rádioaktivity 18F bola hodnotená na základe zistených TGV hodnôt z analýzy 3D PET 

obrázkov v podobe pomerov [TGV]1. pozícia lôžka : [TGV]2. pozícia lôžka : [TGV]3. pozícia lôžka 

a celkovej rádioaktivity 18F akumulovanej v liste tabaku analyzovanej v relevantných 

časových intervaloch pomocou priameho merania rádioaktivity, a to aj s využitím zisteného 

vzťahu – lineárnej závislosti medzi TGV a VRa (pozri podkapitolu č. 5.1.1, Obr. 12).  

Pri výpočtoch hodnôt akumulovaných rádioaktivít 18F (v kBq) v jednotlivých regiónoch 

záujmu a v jednotlivých časových intervaloch expozície, resp. mikroPET analýzy bol 

zohľadnený faktor doby polpremeny 18F (T1/2 = 109,8 min). Následne bola akumulovaná 

rádioaktivita 18F v analyzovaných regiónoch prepočítaná na akumulované množstvo  
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D-glukózy (na začiatku experimentu mal prepočítavací faktor hodnotu 7,4.10-5 μg D-glukózy 

na 1 Bq). 
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Obr. 26 Kinetika príjmu 2-[18F]FDG listom tabaku (N. tabacum L.) počas 45 min expozície a analýzy 

pomocou mikroPET systému rozdelená na základe troch regiónov definovaných dĺžkou posunu PET 

lôžka (2 cm): 1. pozícia (stopka listu) (■); 2. pozícia (listová čepeľ) (○); 3. pozícia (špička listovej 

čepele) (▲). Príjem 2-[18F]FDG vyjadrený v podobe množstva akumulovanej rádioaktivity 18F alebo 

akumulovaného množstva D-glukózy v jednotlivých regiónoch listu. Čas na osi x reprezentuje  

začiatok akvizície údajov. Uvedené údaje prešli korekciou na dobu polpremeny 18F. Detaily  

sú uvedené v Obr. 24. 

 

Kinetika príjmu a distribúcie akumulovanej rádioaktivity 18F a zodpovedajúcich hodnôt 

množstva D-glukózy (Glc) v jednotlivých častiach listu tabaku je graficky opísaná na Obr. 26. 

Z porovnania uvedených hodnôt počas celej expozície listu a mikroPET analýzy je zrejmé,  

že 2-[18F]FDG a Glc boli prevažne akumulované v stopke listu pričom ich množstvo  

sa znižovalo v poradí: stopka listu > listová čepeľ > špička listovej čepele. Avšak, najväčší 

rozdiel v hodnotách akumulovanej 18F rádioaktivity alebo akumulovaného množstva Glc 

získaných medzi prvou (6. min) a poslednou (41. min) mikroPET analýzou počas expozície 

listu bol pozorovaný v prípade špičky listovej čepele. Tieto rozdiely sa znižovali v poradí: 

špička listovej čepele([18F/Glc]6. min : [
18F/Glc]41. min = 1 : 165) > listová čepeľ ([18F/Glc]6. min : 

[18F/Glc]41. min = 1 : 9,6) > stopka listu ([18F/Glc]6. min : [
18F/Glc]41. min = 1 : 1,2). Na základe 

týchto výsledkov možno tvrdiť, že až po rapídnom príjme 2-[18F]FDG stopkou listu 

do hlavnej, primárnej žilnatiny v prvých sekundách a minútach expozície listu boli procesy 

transportu 2-[18F]FDG do bočných, sekundárnych žilnatín listovej čepele v zostávajúcom čase 

expozície listu a mikroPET analýzy intenzívnejšie. Uvedené výsledky môžu byť vysvetlené  
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aj na základe rýchlych, fyzikálno-chemických procesov kapilárneho vztlaku vody a viazania  

2-[18F]FDG v xylémových dráhach (systém jemných ciev – kapilár; priemer okolo 100 μm) 

a následného pomalšieho prestupu 2-[18F]FDG do bočnej, sekundárnej žilnatiny 

predovšetkým prostredníctvom biochemických procesov (aktívne transportné systémy). 

Ako sme už spomínali v úvode, FERRIERI a kol. (2012) uvádzajú, že analyzovaná 

rádioaktivita 18F v rastlinných pletivách predstavuje neporušenú, chemicky intaktnú formu  

2-[18F]FDG. V rozpore s týmto tvrdením FATANGARE a kol. (2015) poukazujú na fakt,  

že distribúcia 2-[18F]FDG je podobná distribúcii sacharidových fotoasimilátov, ktorých 

translokácia v rámci floému bola popísaná u rastlín Arabidopsis thaliana a prebieha z dôvodu 

ich menej reaktívnej, neredukujúcej povahe, pričom potenciálna metabolizácia samotnej  

2-[18F]FDG v rastlinných bunkách nie je stále dobre známa. Ich výsledky s aplikáciou  

2-19FDG na listy rastlín A. thaliana však ukázali, že metabolizmus 2-19FDG (2-[18F]FDG) 

v rastlinách sa podstatne líši od metabolizmu v živočíšnych bunkách. Na základe presných 

mono-izotopových molekulových hmotností, MS/MS fragmentácii a NMR údajov 

identifikovali 2-deoxy-2-fluór-glukónovú kyselinu, 2-19FDG-6-fosfát, 2-deoxy-2-fluór-

maltózu a uridín-difosfát-19FDG ako štyri hlavné koncové produkty 2-19FDG metabolizmu 

v bunkách rastlín A. thaliana. 

 

5.3.2 Príjem 2-[18F]FDG cez koreňový systém rastlín reďkovky 

Obdobne ako v prípade listu tabaku sa uskutočnil aj experiment zameraný na štúdium 

kinetiky príjmu a translokácie 2-[18F]FDG v rámci pletív celej rastliny reďkovky (R. sativus 

L.) za in vivo a real-time podmienok (viď Príloha č. 3). Obr. 27 zobrazuje kinetiku príjmu 

a transportu 2-[18F]FDG v rastline reďkovky opisovanú prostredníctvom série PET obrázkov 

získaných každých 9 min počas 71 min expozície koreňového systému v roztoku 2-[18F]FDG 

a mikroPET analýzy.  

V spojitosti s vyššie opísanými experimentmi a zisteniami bola aj v tomto prípade 

v aplikovanom 2-[18F]FDG 1000-násobne zvýšená koncentrácia D-glukózy oproti pôvodnému 

roztoku 2-[18F]FDG (cglu = 0,00762 mg/cm3). Zo série získaných PET obrázkov je evidentné, 

že len minimálne množstvo 2-[18F]FDG bolo translokované do bulvy a listov v prvých 20 min 

expozície rastliny reďkovky. Avšak, so zvyšujúcim sa časom expozície sa dosiahli jasne 

vizuálne hodnotiteľné PET obrázky poukazujúce na zvyšujúcu sa translokáciu 2-[18F]FDG 

do nadzemných častí reďkovky. Získané údaje z mikroPET analýzy sa hodnotili aj na základe 
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kvantitatívnych údajov v podobe hodnôt počtu analyzovaných koincidencií (Numc) z akvizície 

primárnych údajov a maximálnej hodnoty intenzít pixelov (Max PV) získanej po rekonštrukcii 

PET obrázkov. Simultánne s mikroPET analýzou bol analyzovaný aj úbytok rádioaktivity 18F 

v aplikovanom 2-[18F]FDG roztoku pomocou ionizačnej komory (Curiementor 3) s cieľom 

nepriameho hodnotenia príjmu 2-[18F]FDG rastlinou reďkovky počas 71 min expozície 

rastliny. 

 

Obr. 27 Zobrazenie kinetiky príjmu a translokácie 2-[18F]FDG v rastline reďkovky (R. sativus L.) 

ponorenej koreňovým systémom do roztoku 2-[18F]FDG (A0 = 88 MBq; cglu = 7,62 mg/cm3) 

analyzovanej v pravidelných časových intervaloch (9 min) počas 71 min expozície rastliny 

a mikroPET analýzy. Hodnota TH bola znížená na 10 % z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít 

pixelov (Max PV). Akvizícia primárnych údajov prebiehala 1 min na jednu pozíciu lôžka. 

Čas pri jednotlivých PET obrázkoch uvádza stred akvizície primárnych údajov pre danú mikroPET 

analýzu. 

 

Na Obr. 28 je graficky opísaná kinetika príjmu 2-[18F]FDG koreňovým systémom vyjadrená 

ako zníženie rádioaktivity 18F v aplikovanom roztoku 2-[18F]FDG počas expozície rastliny 

reďkovky. Uvedené zníženie rádioaktivity 18F v aplikovanom roztoku vykazovalo takmer 

lineárny pokles s časom expozície rastliny, kedy 91,5 % rádioaktivity 18F z počiatočnej 

celkovej rádioaktivity 88 MBq zostalo v roztoku 2-[18F]FDG po 71 min expozície rastliny 

reďkovky. Teda rastlina reďkovky akumulovala na konci experimentu a mikroPET analýzy 

len 8,5 % z počiatočného množstva 2-[18F]FDG a D-glukózy v aplikovanom roztoku počas 

uvedeného času expozície. Obr. 28 taktiež znázorňuje časový priebeh zmien v hodnotách 

Numc a Max PV získaných v rámci mikroPET analýzy. V prípade Numc hodnôt sa zistilo,  

že v prvých 20 min došlo k ich signifikantnému zvýšeniu korešpondujúcemu s výraznou 

akumulovanou rádioaktivitou 18F v rastline reďkovky v tomto čase. Avšak, následný priebeh 

zvyšovania hodnôt Numc s postupujúcim časom expozície rastliny a mikroPET analýzy mal 

miernejšiu tendenciu a javil prakticky lineárny priebeh (R2 = 0,934). 
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Obr. 28 Kinetika príjmu 2-[18F]FDG koreňovým systémom rastliny reďkovky (R. sativus L.) počas 

71 min expozície a analýzy pomocou mikroPET systému. Príjem 2-[18F]FDG vyjadrený v podobe 

počtu analyzovaných koincidencií (Numc) alebo maximálnej hodnoty intenzít pixelov (Max PV) 

hodnotenými pre buľvu a listy: Numc (■); Max PV(○), a v podobe úbytku rádioaktivity 18F v roztoku 

2-[18F]FDG (▼). Hodnoty Numc a Max PV reprezentujú údaje získané z PET obrázkov bez redukcie 

hodnoty TH. Čas na osi x reprezentuje priemerný čas akvizície primárnych údajov pre relevantný PET 

záznam. Uvedené údaje prešli korekciou na dobu polpremeny 18F. Pre detaily pozri Obr. 27. 

 

Závislosť medzi hodnotami Max PV a časom vykazovala počas prvých 20 min podobný 

výrazný nárast v hodnotách, aký bol pozorovaný v prípade hodnôt Numc. Po tomto čase však 

uvedená závislosť začala nadobúdať kolísavý trend, ktorého vysvetlenie môže spočívať 

v zmenách distribúcie rádioaktivity 18F prebiehajúcich prevažne medzi pravým koreňom 

a buľvou (hypokotylom). Následné, druhé zvýšenie hodnôt Max PV zhruba od 39 min 

poukazuje na existenciu laterálneho uvoľňovania rádioaktivity 2-[18F]FDG v buľve pozdĺž 

floému a zásobných pletív s priľahlými parenchymatickými bunkami. Podobný fenomén bol 

interpretovaný aj autormi JAHNKE a kol. (2009) pri rastlinách cukrovej repy (Beta vulgaris) 

exponovaných s [11C]CO2 prostredníctvom vybraného listu uzavretého v špeciálnej komore 

počas 120 min a hodnoteného na základe analyzovanej rádioaktivity 11C vo vybraných 

regiónoch záujmu (ROI). 

Pre detailnú charakterizáciu kinetiky akumulácie 2-[18F]FDG a D-glukózy v rastline 

reďkovky boli hodnotené získané jednotlivé 3D PET obrázky na základe vybraných 

individuálnych ROI definovaných buľvou (ROI1) a listami (ROI2). 
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Obr. 29 Kinetika akumulácie 2-[18F]FDG vyjadrená ako rádioaktivita18F (v kBq) alebo množstvo  

D-glukózy (v μg) akumulované v pletivách rastliny reďkovky (R. sativus L.) definovaných dvoma 

regiónmi záujmu: ROI1 – buľva (■); ROI2 – listy (○). Čas na osi x reprezentuje priemerný čas 

akvizície údajov pre relevantný PET záznam. Uvedené údaje prešli korekciou na dobu polpremeny 
18F. Pre detaily pozri Obr. 27. 

 

Podobným spôsobom, ako v prípade listu tabaku, bola akumulovaná rádioaktivita 18F 

v danom ROI vypočítaná na základe zistených hodnôt TGV z analýzy 3D PET obrázkov 

v podobe pomerov [TGV]ROI1 : [TGV]ROI2 pre jednotlivé časové intervaly mikroPET analýzy 

a akumulovanej rádioaktivity 18F v individuálnych častiach reďkovky (koreň, buľva – ROI1 

a listy – ROI2) stanovenej na konci expozície rastliny reďkovky a mikroPET analýzy 

za využitia zisteného vzťahu – lineárnej závislosti medzi TGV a VRa (pozri podkapitolu 

č. 5.1.1, Obr. 12). Pri výpočtoch hodnôt akumulovaných rádioaktivít 18F (v kBq) 

v jednotlivých regiónoch záujmu a v jednotlivých časových intervaloch expozície, resp. 

mikroPET analýzy bol zohľadnený faktor doby polpremeny 18F (T1/2 = 109,8 min). Následne 

bolo množstvo akumulovanej rádioaktivity 18F v buľve (ROI1) a listoch (ROI2) prepočítané  

na základe konverzného faktora (na začiatku experimentu mal prepočítavací faktor hodnotu 

10.4*10-5 μg D-glukózy na 1 Bq) na množstvo akumulovanej D-glukózy. Obr. 29 znázorňuje 

kinetiku akumulácie rádioaktivity 18F a D-glukózy v buľve a listoch počas 71 min expozície 

rastliny reďkovky. Na konci experimentu sa zistilo, že len 35 % 2-[18F]FDG a D-glukózy bolo 

translokovaných do listov v porovnaní s množstvom akumulovaným v buľve (hypokotyle). 

Časová závislosť akumulácie 2-[18F]FDG a D-glukózy v buľve vykazovala podobný trend 

ako v prípade závislosti Max PV vs. čas. Tento fakt potvrdzuje hypotézu, že alokácia  
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2-[18F]FDG a D-glukózy v buľve bude charakterizovaná dvojfázovým procesom, a kedy 

druhá fáza bude práve reprezentovaná spomínanou potenciálnou existenciou laterálneho 

uvoľňovania rádioaktivity 2-[18F]FDG a D-glukózy v buľve pozdĺž floému a zásobných pletív 

s priľahlými parenchymatickými bunkami. Na rozdiel od tohto je alokáciu 2-[18F]FDG  

a D-glukózy v listoch možné opísať exponenciálnym rastom ich akumulovaného množstva 

s postupom  času expozície. Z biologického hľadiska alebo z pohľadu rastlinnej fyziológie  

to znamená, že po prekonaní Casparyho pásika (hydrofóbna štruktúra obsahujúca suberín) 

v koreni a vodivých pletív lokalizovaných v buľve sú následne 2-[18F]FDG a D-glukóza 

ľahšie translokované v rámci listových pletív. 
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6 ZÁVERY 

V rámci napĺňania hlavného cieľa dizertačnej práce boli uskutočnené experimenty a analýzy 

zahŕňajúce mikroPET systém komerčne vyvinutý pre biologické objekty typu laboratórnych 

myší alebo potkanov, 2-[18F]FDG ako rádioaktívne značený analóg D-glukózy bežne 

využívaný v nukleárnej medicíne a modelové cievnaté rastliny líšiace sa predovšetkým 

z morfologického pohľadu (rastliny tabaku a reďkovky) vo väzbe na rozlišovaciu schopnosť 

mikroPET systémov. Dosiahnuté výsledky uvedených experimentov a analýz poukázali  

na možnosť uplatnenia použitého mikroPET systému pri neinvazívnom zobrazovaní,  

ale aj kvantifikácii príjmu, transportu a distribúcie uvedeného rádioindikátora v pletivách 

študovaných rastlín, a to aj za in vivo a real-time podmienok. Na základe získaných výsledkov 

možno taktiež konštatovať a vyvodiť nasledovné závery: 

 navrhli a pripravili sa dôkladne geometricky a rádiochemicky charakterizované 

štandardy (fantómy) imitujúce pletivá rastlín v zmysle exaktnej kvantifikácie príjmu  

a distribúcie 2-[18F]FDG v pletivách rastlín. Pomocou metód viacrozmernej analýzy 

(PCA) sa zistili vzťahy medzi parametrami definujúcimi pripravené fantómy  

a premennými získanými v rámci mikroPET analýzy. Dôležitým poznatkom  

je skutočnosť, že medzi hodnotami TGV a VRa sa potvrdil výrazne lineárny vzťah; 

‒ pri mikroPET analýze zrezaných listov exponovaných stopkami v roztoku 2-[18F]FDG 

sa zistilo, že pre dosiahnutie vizuálne hodnotiteľného zobrazenia celkovej distribúcie 

2-[18F]FDG v pletivách listov tabaku nehral významnú úlohu čas expozície rastlín  

a ani čas akvizície primárnych údajov. Priama gamaspektrometria odhalila, že už po 

30 s expozície listu sa merateľné množstvo rádioaktivity 18F vyskytovalo v špičke 

listovej čepele; 

‒ samostatné experimenty realizované exponovaním zrezaných listov v roztokoch  

2-[18F]FDG obsahujúcich 10-, 100- alebo 1000-násobne vyššie koncentrácie  

D-glukózy (cglu) v porovnaní s pôvodným roztokom 2-[18F]FDG ukázali,  

že so zvyšujúcou sa cglu došlo k významným zmenám v zobrazení distribúcie  

2-[18F]FDG i v jej chemickom zastúpení v  listovej čepeli; 

‒ pri experimentoch s celými rastlinami tabaku exponovanými v roztoku 2-[18F]FDG 

cez koreňový systém sa pozorovala iba minimálna translokácia 18F rádioaktivity  

do nadzemných častí rastlín, čo poukazuje na úlohu koreňového systému ako 

selektívnej bariéry pohybu 2-[18F]FDG z koreňov do listov. V tomto prípade vplyv 
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zvýšenia cglu v roztoku 2-[18F]FDG nemalo taký signifikantný efekt na zobrazenie 

distribúcie 2-[18F]FDG, ako aj translokáciu 2-[18F]FDG z koreňového systému, ako 

selektívnej bariéry pohybu 2-[18F]FDG z koreňov do listov, ako v prípade zrezaných 

listov; 

‒ v prípade rastlín reďkovky, významne sa líšiacich predovšetkým z morfologického 

pohľadu od rastlín tabaku najmä vo väzbe na rozlišovaciu schopnosť mikroPET 

systémov, bolo možné v rámci hypokotylu (buľvy) hodnotiť úlohu vodivých pletív 

reprezentovaných xylémom a floémom pri transporte 2-[18F]FDG,  

resp. D-glukózy. Experimenty so zvyšujúcou sa cglu v aplikovanom roztoku  

2-[18F]FDG potvrdili závislosti týkajúce sa zmien v zobrazení distribúcie 2-[18F]FDG, 

ako aj jej translokácie do čepele listov obdobne pozorované v prípade zrezaných listov 

tabaku. Avšak, zvýšenie cglu v roztoku 2-[18F]FDG malo významnejší efekt  

na translokáciu 2-[18F]FDG do nadzemných častí rastlín reďkovky exponovaných cez 

koreňový systém v porovnaní s rastlinami tabaku; 

‒ na základe vyššie uvedených poznatkov a analytických prístupov (uplatnenie 

špecifických fantómov) bola uskutočnená dynamická štúdia príjmu a transportu  

2-[18F]FDG v liste tabaku exponovaného cez stopku a v rastline reďkovky 

exponovanej prostredníctvom koreňového systému za in vivo podmienok. Opis týchto 

procesov bol realizovaný prostredníctvom 3D PET obrázkov, ako aj kvantifikáciou 

distribúcie 2-[18F]FDG v rámci vybraných regiónov záujmu (ROIs), a to z pohľadu 

akumulovanej rádioaktivity 18F (v Bq) i akumulovaného množstva D-glukózy (v μg); 

‒ aplikácia metód viacrozmernej analýzy (PCA, CA) umožnila zistiť podobnosti medzi 

študovanými objektami predovšetkým z pohľadu procesov uplatňovaných pri príjme 

a transporte 2-[18F]FDG v pletivách rastlín, ako aj vzťahy medzi parametrami 

definujúcimi zostavenie alebo počiatočné podmienky experimentov a premennými 

získanými v rámci mikroPET analýzy alebo v rámci priameho merania rádioaktivity 

pomocou scintilačnej gamaspektrometrie alebo ionizačných komôr (Curiementor); 

 pri štúdiu javov známych ako „unikajúce pozitróny“ a definovaných anihiláciou 

uvoľnených pozitrónov pri rádioaktívnej premene daného žiariča mimo študovaného 

objektu, ktorý svojou hrúbkou prekračuje spodné limity rozlišovacej schopnosti PET 

systémov sa zistilo, že prekrytie listov po ich expozícii v roztoku 2-[18F]FDG 

pomocou materiálov typu parafilmu a hliníkových alebo medených fólií spôsobilo 
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signifikantné zmeny v kvantitatívnych údajoch získaných v rámci mikroPET analýzy, 

ako aj v samotnom zobrazení distribúcie 2-[18F]FDG. 

Hlavné výzvy z tejto oblasti výskumu by v blízkej budúcnosti mali zahŕňať nové prístupy  

a poznatky získané z analýzy fantómov presne definujúcich a imitujúcich tenké štruktúry, ako 

sú rastlinné pletivá, pre účely exaktného kvantitatívneho hodnotenia príjmu, translokácie  

a akumulácie PET rádioindikátorov v rastlinných štruktúrach, ich častiach alebo orgánoch. 

Najmä simultánne zobrazenie a analýza podmienok dynamického pohybu kovov v rastlinách 

(ako sú napr. Cu, Fe a Cd) prostredníctvom ich izotopov – pozitrónových žiaričov (64Cu, 52Fe 

a 107Cd) predstavuje aktuálnu výzvu v modernom výskume rastlín, s významným dopadom  

na rastlinnú produkciu, ako aj riešenie environmentálnych problémov alebo vývoja 

fytoremediačných metód. 

V ostatných približne dvoch desaťročiach PET prekonala významný rozvoj, zacielený 

predovšetkým na zvýšenie priestorového rozlíšenia skenovaných objektov, čím nielen 

zdokonalila existujúce aplikačné možnosti, ale postupne umocnila svoje prednosti aj v smere 

získavania kvantitatívnych analytických výsledkov. Zaujímavou skutočnosťou je, že rozvoj 

tejto modernej zobrazovacej techniky sa v nezanedbateľnej miere týkal i podielu študovaných 

objektov patriacich do výskumu v oblasti rastlinnej biológie. Pri dodržaní špecifických 

metodických prístupov sa teda PET v súčasnosti plným právom zaraďuje do skupiny 

kvantitatívnych nukleárnych analytických metód. Vzhľadom na veľkosť a tvar rastlinných 

objektov oproti bežným objektom PET sa získavanie kvantitatívnych analytických výsledkov 

pri štúdiu rastlín stretáva s ťažkosťami vyplývajúcimi z tenkých štruktúr rastlinných pletív 

a práve riešenie tohto problému tvorilo základný motív predloženej dizertačnej práce. 

Príspevok k rozvoju nukleárnej analytickej chémie vidíme preto predovšetkým v hore 

uvedenej oblasti. 
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