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Úvod 

  

Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na přehled možností značení krevních 

elementů radioizotopy v radiofarmaceutických laboratořích nukleární medicíny. 

Před zavedením těchto metod se hematologie opírala jen o morfologické a histologické 

vyšetření krve a krvetvorných orgánů. Zpřístupnění této radionuklidové diagnostiky do 

vyšetřovacích metod v hematologii umožnilo zpřesnit údaje o produkci, celkovém 

množství a kinetice krevních elementů. Byla zpřesněna indikace ke splenektomii, 

scintigrafie aktivní kostní dřeně poprvé ukázala rozložení aktivní dřeně v organizmu 

živého člověka. Značené autologní leukocyty umožňují získat znalosti o přesném místě 

zánětu v organizmu pacienta. 

Naše pracoviště, Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice v Olomouci, se touto 

problematikou dlouhodobě a soustavně zabývá a jsme jedním z mála českých pracovišť, 

které značí všechny krevní buňky včetně trombocytů. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

Hlavní cíl 

Vypracovat přehled možností značených krevních elementů radioizotopy v podmínkách 

radiofarmaceutických laboratoří na odděleních nukleární medicíny a uplatnit své 

znalosti z konkrétního značení krevních elementů na naší klinice. 

Dílčí cíle 

o Vymezit a definovat problematiku přípravy radiofarmak. 

o Zkompletovat možnosti značení krevních elementů. 

o Prokázat význam značení krevních elementů radionuklidy na praktických 

metodách. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Radiofarmaka 

 

2.1.1 Definice 

 

Radiofarmaka jsou přípravky obsahující jeden nebo více radionukidů. [Český lékopis, 

2009] 

Radiofarmakon je tedy přípravek, který má určité konstantní složení, definovanou 

radionuklidovou a radiochemickou čistotu a ustálené biologické chování či ustálenou 

biologickou účinnost. Na rozdíl od neradioaktivních léčiv, která jsou častěji cílená jako 

terapeutika a v menší míře jako diagnostika, je u radiofarmak tento indikační poměr 

obrácený ve prospěch diagnostického využití. 

V diagnostice lze radioaktivní látky využít jednak po podání do organizmu a jednak 

v testech in vitro. Metody in vivo předpokládají, že radiofarmaka, jako biologické 

indikátory, vstupují sice do metabolických procesů organizmu, ale nemění je. 

Radiofarmaka určená pro terapeutické indikace ovlivňují svým ionizujícím zářením 

chorobně změněné tkáně. Orgánová a systémová specificita tohoto efektu je dána 

cílenou biodistribucí a kumulací daného radiofarmaka. 

Radiofarmaka jsou skupinou léčiv, která se téměř bez výjimek používají právě ve 

zdravotnických zařízeních, na klinikách a odděleních nukleární medicíny. Jsou to léčiva 

vyvíjená, vyráběná a připravovaná speciálně pro použití v lékařském oboru Nukleární 

medicíny. Dá se říci, že jejich výzkum se řídí právě požadavky na přesnou diagnostiku  

a účinnou terapii při rychlém vývoji, který je pro oblast nukleární medicíny 

charakteristický. 

Je to lékařský obor, který využívá neinvazivních metod a slouží k diagnostice a léčbě 

pomocí izotopů. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena na anatomii, 

nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně              

o orgánových funkcích či metabolizmu. V mnoha případech jde o unikátní diagnostické 

testy, které umožňují diagnostiku nemocí či její progrese dříve, a tím zlepšení diagnózy 

pacienta. Nukleární medicína umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských 

oborů, od pediatrie přes vnitřní lékařství až po např. psychiatrii. Nejrozšířenější využití 

těchto metod je v dnešní době v onkologii, kardiologii a neurologii. Nové metody jsou 

podmíněny přístroji integrujícími tomografický způsob zobrazování radionuklidů 

(ionizujícího záření) s rtg zářením. Vedle nové detekční techniky jsou důležitá právě 

radiofarmaka, která se někdy nazývají „krví“ nukleární medicíny. [www.seznam.cz, 5] 
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Radiofarmaka mají zvláštní postavení mezi léčivy. 

Radiofarmakum je jakýkoliv léčivý přípravek, který, je li připraven k použití, obsahuje 

jeden nebo více radionuklidů (radioaktivních izotopů) včleněných pro lékařské účely. 

Radioaktivní přípravky jsou skupinou léčiv, při jejichž výrobě, přípravě, manipulaci      

a používání je nutné, s ohledem na obsah radioaktivních nuklidů, splňovat zvláštní 

požadavky, které nejsou u jiných léků obvyklé. Při manipulaci s radioaktivními látkami, 

při přetváření radioaktivní látky na léčivo v požadované aplikační formě je třeba 

dodržet veškeré požadavky radiohygienické i kritéria kladená na léčiva vyžadující 

výrobu v prostorách vysoké čistoty, zvláště, jde-li o léky podávané parenterálně. Další 

zvláštností je skutečnost, že na rozdíl od ostatních léků není obsah účinné látky, v tomto 

případě izotopu, v přípravku konstantní (stálý), ale vlivem radioaktivní přeměny se 

exponenciálně s časem snižuje. Radiofarmaka nalézají stále širší uplatnění v diagnostice 

a terapii různých onemocnění a postupně se rozšiřuje paleta jejich aplikačních forem,     

i když intravenózní injekce dosud vysoce převládají. Obsahují radionuklid vázaný na 

různé chemické či biologicky aktivní látky struktur od anorganických solí po velké 

molekuly organických látek a komplexních sloučenin. Značí se různé peptidy, proteiny 

(imunoglobuliny, protilátky) i biologický materiál, např. krevní elementy, buňky, apod. 

Zpracovávají se do různých lékových forem jako injekce, plyny, aerodisperze, roztoky  

a tobolky. Radiofarmaka s delším poločasem přeměny (dny, týdny) se vyrábějí 

hromadně. Většina dnes klinicky používaných radiofarmak však obsahuje radionuklidy 

s krátkým poločasem přeměny (hod, min, sec.) a vzhledem ke krátké době použitelnosti 

se musí připravovat přímo v nemocnicích. [www.seznam.cz, 5] 

 

2.1.2 Použití radiofarmak v nemocniční praxi 

 

Radiofarmaka se používají výhradně v nemocniční praxi, na odděleních nukleární 

medicíny. Použití radiofarmak je téměř výhradně určeno zdravotnickým zařízením, 

která musí splňovat náročné požadavky na radiační hygienu vyplývající z obsahu 

radioaktivních nuklidů používaných v radioaktivních léčivech a to nejen při jejich 

individuální přípravě v nemocnicích, ale při veškeré manipulaci s nimi, včetně likvidace 

radioaktivních odpadů. Proto je výdej těchto léčiv určen výhradně do rukou lékařů 

s odborností v oboru nukleární medicíny a to pouze autorizovaným výrobcem, resp. 

distributorem. V nemocnici vydává připravená radiofarmaka těmto lékařům tzv. 

„odpovědná osoba“, kterou je nejčastěji farmaceut, nebo jiný vysokoškolsky vzdělaný 

odborník se specializací v přípravě radiofarmak. 

Příslušná zdravotnická zařízení (kliniky nebo oddělení nukleární medicíny nemocnic) 

musí být držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 

k nakládání s radioaktivními látkami a jejich činnost musí odpovídat jak požadavkům 

vyplývajícím z tzv. „atomového zákona“ a příslušných vyhlášek, tak i ze „zákona          

o léčivech“ a jeho závazných vyhlášek. To je hlavním důvodem výhradního použití 
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radiofarmak ve zdravotnických zařízeních, kde se používají k diagnostickým                  

i terapeutickým účelům. [www.seznam.cz, 5] 

 

2.1.3 Správná praxe při přípravě radiofarmak v nemocnicích  

 

Při individuální přípravě léků není realizován systém jištění jakosti v takovém rozsahu 

jako v hromadné výrobě léků. Navíc individuální příprava radiofarmak vykazuje 

některé zvláštnosti oproti neradioaktivním přípravkům, a proto jsou i zde přijímány 

některé zásady formulované do písemných standardních operačních postupů. 

Správná výrobní praxe je zjištění jakosti, která směřuje k zabezpečení toho, že 

přípravek byl shodně a důsledně vyráběn v kvalitě, která odpovídá zamýšlenému užití. 

Týká se pracovníků, pracovních prostorů a zařízení, hygieny práce, zpracování surovin 

a materiálů, jednotlivých výrobních operací, označování, dokumentace, skladování        

a transportu radioaktivních přípravků. Důležitou součástí je kontrola jakosti 

radiofarmak. [www.seznam.cz, 5] 

 

2.1.4 Pracovní prostory 

 

Pro individuální přípravu radiofarmak se přímo na odděleních nukleární medicíny 

nemocnic zřizují pracoviště radiofarmacie. Rozsah jejich prostorů a přístrojové 

vybavení doporučuje vyhláška o technických a věcných požadavcích na vybavení 

zdravotnických zařízení. Prostorové uspořádání pracoviště má být takové, aby proces 

přípravy, kontroly a manipulace s radiofarmaky byl co nejjednodušší, bezpečný jak 

z hlediska radiační ochrany, tak i požadované čistoty parenterálních přípravků. Hlavním 

účelem je ochrana pracovníků před radioaktivitou a ochrana přípravku před 

znečištěním, které může způsobit buď pracovník, nebo vnější prostředí. 

[www.seznam.cz, 5] 

Naše pracoviště radiofarmaceutické laboratoře zahrnuje několik speciálních laboratoří   

a místností: laboratoř pro přípravu a kontrolu radiofarmak připravovaných z neaktivních 

kitů, laboratoř určenou pro přípravu značených krevních elementů, laboratoř pro 

přípravu terapeutických dávek 
131

I-jodidu sodného a samostatnou laboratoř pro přípravu 

pozitronových radiofarmak. Příjem a evidence radioaktivních látek se provádí 

v příjmové místnosti, ve vymírací místnosti se uchovává radioaktivní odpad, 

dokumentační místností je pracovna farmaceuta, v trezorové místnosti se skladují 

radioizotopy s delším poločasem rozpadu. Součástí laboratorního úseku je samozřejmě  

i denní místnost pro zaměstnance a hygienické zařízení včetně sprch pro případ 

kontaminace pracovníků. 
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2.1.5 Pracovní postupy 

 

Příprava radiofarmak v odděleních nukleární medicíny nemocnic zahrnuje několik 

základních operací, které jsou v přímé návaznosti od příjmu radioaktivních látek nebo 

přípravků až po jejich aplikaci vyšetřovanému, popř. i likvidaci zbylého radioaktivního 

odpadu. Patří sem příjem radioaktivních látek, příprava léků s jejich obsahem, kontrola 

radioaktivních léků, skladování radiofarmak, rozdělování radioaktivních přípravků pro 

jednotlivá podání vyšetřovaným a likvidace radioaktivního odpadu. Systém 

dokumentace v oblasti přípravy radiofarmak musí obsahovat přesné popisy a předpisy 

jednotlivých postupů a kontrolních metod se všemi hledisky farmaceutické přípravy       

i radiační ochrany.  

Cílem správné výrobní praxe je zaručit výrobu produktů vysoké standardní jakosti. 

Proto při výrobě léků nelze připustit nezaručené operace a postupy. [www.seznam.cz, 5] 

Zavedení radionuklidové diagnostiky do vyšetřovacích metod v hematologii umožnilo 

zpřesnit údaje o produkci, celkovém množství a kinetice krevních elementů. Byla 

zpřesněna indikace ke splenektomii a scintigrafie kostní dřeně poprvé ukázala rozložení 

aktivní dřeně v organismu živého člověka. 

Všechny pracovní postupy při přípravě radiofarmak na našem pracovišti jsou zachyceny 

ve Správných operačních postupech. Tyto se týkají nejen vlastní přípravy radiofarmak  

a jejich kontroly, ale zahrnují i používání přístrojů, postupy při objednávání, příjmu, 

skladování, evidenci a likvidaci radioizotopů. Součástí je i hygienický režim na 

pracovišti a postupy při radiační havárii včetně řešení odchylek od standardních situací. 
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2.2 Složení krve 

Krev se skládá z krevní plazmy, v níž se volně nacházejí formované elementy, krevní 

buňky (krvinky). Rozeznáváme červenou a bílou krevní složku a krevní destičky. 

Celkové množství krve činí asi 7 - 8 % hmotnosti těla, pohybuje se tedy okolo            

4,5 - 5,5 litrů. 

 

2.2.1 Červená krevní složka 

 

Červenou krevní složku tvoří erytrocyty. Tvarem se podobají bikonkávním čočkám, 

jejich povrch je větší než by tomu bylo, kdyby se podobaly kuličkám. Jejich tvarem se 

také zvyšuje jejich pružnost, snadno mění tvar při průchodu nejužšími kapilárami. 

Struktura a složení erytrocytů je jednoduché: nemají jádro, ale tzv. stroma, skládající se 

hlavně z nukleoproteidů. Chybí také buněčné organely. Buněčná membrána má 

normální složení. Obsah erytrocytů tvoří z 60 % voda, z 40 % sušina, která je téměř 

všechna představována hemoglobinem. Počet erytrocytů u mužů činí asi 5 x 10
12

/ l,       

u žen asi 4,5 x 10
12

/ l. Erytrocyty i ostatní krevní elementy se neustále tvoří v kostní 

dřeni, odkud se plynule doplňuje jejich množství v cirkulující krvi. Dále je v kostní 

dřeni obsaženo mnoho krevních elementů všech řad v různém stupni zralosti. 

Erytrocyty (jak bylo zjištěno jejich radioaktivním značením) žijí 100 - 120 dnů v oběhu. 

Zanikají činností mikrofágů RES, hlavně ve slezině, ale dílem i v játrech, kostní dřeni, 

lymfatických uzlinách aj. Na povrchu červených krvinek je membrána s lipo- a glyko- 

proteiny. Obsahuje řadu specifických enzymů odpovědných za oboustranný transport 

látek. Hemoglobin, červené krevní barvivo, je chromoproteid. Skládá se z barevné 

prostetické skupiny hemu a z bílkoviny globinu. [Bózner, 1988] 

 

2.2.2 Bílá krevní složka 

 

Bílá krevní složka je tvořena leukocyty. Je jich 4 - 10 x 10
9
/
 
l, u novorozenců obvykle 

více. Jsou vesměs větší než erytrocyty, mají jádro, buněčné organely a bohatou 

enzymatickou výbavu. Jejich množství v krvi během dne kolísá, s minimem ráno           

a maximem odpoledne, stoupá po jídle, při námaze, při emotivním vzrušení, 

v těhotenství aj. Leukocyty se dělí na granulocyty a agranulocyty. Granulocyty, kterých 

je asi 60 % všech leukocytů, mají v cytoplazmě četná zrnka, která v nativních buňkách 

proudí všemi směry. Tato zrnka se barví buď neutrálními nebo kyselými či zásaditými 

barvivy, a podle toho se granulocyty rozdělují na neutrofily (asi 55 %), eosinofily        

(1 - 4 %) a bazofily (do 1 %). Mezi agranulocyty řadíme lymfocyty a monocyty. 

Lymfocytů je asi 30 - 35 %, monocytů 5 - 8 % všech bílých krvinek. Lymfocyty 
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vznikají v lymfatické tkáni (slezina, lymfatické uzliny aj.). I lymfocyty se vyvíjejí ze 

základní nediferencované buňky kostní dřeně. Hrají důležitou úlohu v obraně 

organizmu. Můžeme je rozdělit na dvě skupiny, označované T a B. Lymfocyty T jsou 

nositeli tzv. buněčné imunity. Lymfocyty B mají schopnost produkovat protilátky, které 

se na rozdíl od T-lymfocytů ihned uvolňují do krve. Monocyty se svým průměrem až   

15 μm jsou největší leukocyty krve. Vznikají v retikuloendoteliárním systému. Mají 

schopnost fagocytózy, pro relativně značnou velikost patří mezi makrofágy. Ve vzniku, 

délce života a zániku leukocytů je ještě stále mnoho nejasného. Je to dáno hlavně tím, 

že leukocyty mohou opouštět krevní oběh a zase se do něho vracet. Bílé krvinky 

zanikají v retikuloendotelovém systému. Na popředním místě v jejich zániku stojí plíce. 

[Bózner, 1988] 

 

2.2.3 Trombocyty 

 

Krevní destičky vznikají v kostní dřeni z megakaryocytů. Normální hodnoty kolísají ve 

velkém rozpětí od 250 - 500 x 10
9
/
 
l. Snížení počtu pod hodnotu 50 x 10

9
/
 
l zapříčiňuje 

krvácivost. Uvolněné destičky se dostávají do cévního řečiště, kde mohou přežívat        

7 - 10 dnů, pokud nejsou zapojeny do hemostatického procesu nebo destruovány 

přítomností protilátek. Degradace nejvíce ve slezině. [Bózner, 1988] 
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2.3 Značení krevních elementů v nukleární medicíně 

 

2.3.1 Požadavky na pracoviště pro značení krevních elementů na odděleních 

nukleární medicíny 

 

Příprava těchto radiofarmak je technicky náročná s vysokými požadavky na čistotu 

prostředí. Pro značení krevních elementů je nutný stíněný sterilní laminární box 

s vertikálním prouděním vzduchu (Biohazard). Samozřejmostí musí být výkonná 

chlazená centrifuga, měřič aktivity, lednice s mrazákem a germicidní zářič. Dříve se 

používalo silikonové sklo, dnes jsou již snadno dostupné sterilní umělohmotné 

zkumavky a pipety. 

S krevními vzorky se musí zacházet opatrně, i když byla vyšetřovaná osoba testována, 

žádná metoda nemůže zcela zajistit nepřítomnost viru hepatitidy, viru lidské 

imunodeficience (HIV) nebo jiných infekčních látek. Všechny krevní vzorky je třeba 

považovat za potenciálně infekční. Opatrnost při zacházení s nimi musí být stejná, jako 

při zacházení s radioaktivitou. [Lázníček, Komárek, 1998] 

 

2.3.2 Pozitivní faktory ovlivňující používání krevních elementů ke značení 

izotopy 

 

Krevní elementy jsou vitální částice, tělu vlastní. Mají dobře prozkoumaný životní 

cyklus, diferencované chování a funkce. Dají se značit in vivo i in vitro. Značením 

nedochází ke změně imunologické snášenlivosti. Intracelulární fixace radionuklidu 

nemění funkční vlastnosti elementů. [Lázníček, Komárek, 1998] 

 

2.3.3 Postup přípravy a značení autologních krevních složek 

 

Postup přípravy a značení autologních krevních složek je následující: 

 

a) aseptický odběr potřebného množství krve vyšetřovaného 

b) izolace krevních složek 

c) značení krevních složek radionuklidem 

d) oddělení nenavázaného radionuklidu 
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e) kontrola účinnosti značení, případně viability buněk a jejich počtu 

f) reinjekce značeného radionuklidu vyšetřovanému. Používání autologní krve 

vyšetřovaných pacientů vysoce převažuje nad použitím koncentrátu z krevních 

konzerv. 

 

Značené krevní elementy lze použít v NM ke studiím: 

 

a) statickým - zobrazovacím (např. scintigrafie sleziny alternovanými erytrocyty) 

b) dynamickým - funkčním (např. ventrikulografie) 

c) kinetickým - vývojovým (značení lymfocytů, označení prekurzoru v kostní 

dřeni). 

 

2.3.4 Radionuklidy pro značení  

 

Radionuklidy používané ke značení krevních buněk musí být netoxické, vazba po celý 

život krvinky musí být pevná, po odumření buňky se značící element musí rychle 

z krvinky uvolnit a vyloučit z organizmu, aby nemohl opakovaně značit další krvinky. 

Z radionuklidů jsou výhodné především zářiče gama, protože fotony gama lze detekovat 

nejen v krevních vzorcích, ale lze provádět měření nad povrchem těla. 

Radionuklidy, které lze pro značení krevních elementů použít jsou: 
11

C, 
14

C, 
51

Cr, 
55

Fe, 
59

Fe, 
67

Ga, 
68

Ga, 
3
H, 

111
In, 

113m
In, 

123
I, 

125
I, 

131
I, 

13
N, 

32
P, 

35
S, 

75
Se, 

99m
Tc. [Dienstbier, 

1989; Kubíček, 1978; Lázníček, Komárek, 1998; Samson, 1994; Seminars in NM, 

1984] 

Na odděleních nukleární medicíny se součastné době používají ke značení krevních 

elementů pouze radionuklidy  
99m

Tc, 
111

In, a 
51

Cr, které jsou pro pracoviště snadno 

dostupné. 
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3 Praktická část 

 

V praktické části vycházím ze svých znalostí a poznatků, které jsem získala při víceleté 

praxi při přípravě radiofarmak na naší klinice. 

 

3.1 Značení erytrocytů 

Značení erytrocytů má přednosti především v jejich velkém objemu v krvi. Jsou méně 

citlivé na poškození, snadno se separují, manipulace s nimi je snadná a nemají žádné 

zvláštní požadavky pro práci in vitro. Dobře se značí kovovými ionty, vytváří 

hemoglobin-chelátové centrum. Dají se značit in vivo, in vitro, nebo kombinací obou 

metod. 

Červená krvinka má na povrchu membránu s lipo- a glyko- proteiny, obsahuje řadu 

specifických enzymů odpovědných za oboustranný transport látek. Na jejím povrchu 

jsou vázány také skupinové antigeny ovlivňující krevní převod. Vývojovým 

mezistupněm mezi zralými bezjadernými erytrocyty a jadernými normoblasty jsou 

retikulocyty. Průměrná doba života erytrocytů je 100 až 120 dnů, pak zanikají 

především ve slezině. Denně se obnovují asi z 2 %. Délka života erytrocytů je důležitou 

biologickou hodnotou, která se mění za patologických stavů a jejíž znalost je potřebná 

především při diagnostice hemolytických anémií. 

Při značení jedné generace erytrocytů lze použít 
59

Fe nebo glycin značený 
14

C nebo 
3
H. 

Při značení všech populací erytrocytů lze kromě 
51

Cr-chromanu sodného použít ještě 
32

P 

nebo 
3
H-diisopropylfluorofosfát.  

Zobrazení sleziny lze provádět pomocí 
99m

Tc značených tepelně denaturovaných 

erytrocytů. Tyto se po aplikaci vychytávají ve slezině. 

Detekce gastrointestinálního krvácení lze provést pomocí značených 
51

Cr-erytrocytů. 

Lokalizace místa krvácení v gastrointestinálním traktu nebo rovnovážná radionuklidová 

ventrikulografie, tj. zobrazení náplně srdečních komor lze vyšetřit pomocí značených 
99m

Tc-erytrocytů. [Lázníček, Komárek, 1998; Samson, 1994; Seminars in NM, 1984] 

Na naší klinice požíváme erytrocyty značené  
51

Cr nebo 
99m

Tc, eventuelně 
111

In. Proto 

se zaměřím podrobněji především na tato značení. 
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3.1.1 51
Cr-erytrocyty 

 

První použití 
51

Cr pro značení erytrocytů bylo provedeno již v roce 1950. Ačkoliv 
51

Cr 

nemá ideální fyzikální charakteristiky je stále užíván pro značení v hematologii, hlavně 

pro zjištění doby přežívání erytrocytů. 

 

3.1.1.1 Charakteristiky 
51

Cr 

 

Fyzikální poločas přeměny je 27,7 dnů. Přeměňuje se záchytem elektronů s emisí záření 

gama o energii 320 keV na 
51

V(vanad). Chrom je potenciálně toxická látka, ale 

v dávkách používaných pro značení (méně než 2 μg/ml) nemá vliv na buňky, na které je 

vázaný, ani se u člověka neobjevují a neprojevují jiné významné farmakodynamické 

účinky. Pro značení je nutná vysoká objemová aktivita 
51

Cr-chromanu sodného          

(37 MBq/ml). Používá se v množství 0,1 μg 
51

Cr/ml krve. 0,7 - 4 MBq/70kg tělesné 

hmotnosti podle metody. [Seminars in NM, 1984] 

 

3.1.1.2 Princip značení erytrocytů  
51

Cr 

 

Používá se 
51

Cr ve formě chromanu sodného, kde chrom je šestimocný (6+). Ten 

proniká při inkubaci membránou červené krvinky. Váže se na beta-globinovou frakci 

hemoglobinu. Vzniká chromglobin, přičemž podaný 
51

Cr je do této vazby zabudován asi 

z 90 %. Pomocí kyseliny askorbové redukujeme zbývající 
51

Cr na trojmocný, který se 

již na erytrocyty neváže. [Samson, 1994, Seminars in NM, 1984] 

 

Použití  značených erytrocytů 
51

Cr v diagnostice 

 

a) stanovení objemu krve, erytrocytů a plazmy 

b) stanovení doby přežívání erytrocytů 

c) vyšetření místa destrukce erytrocytů 

d) detekce gastrointestinálního krvácení. 
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3.1.1.3 Značení autologních erytrocytů 
51

Cr-chromanem sodným 

 

a) do sterilní 20ml penicilinky se pacientovi odebere 10 ml nesrážlivé krve      

(ACD roztok nebo heparin) 

b) penicilinka se doplní sterilním fyziologickým roztokem a několikrát šetrně 

promíchá, tím se promyje 

c) centrifuguje se 10 minut 

d) supernatant se odsaje pomocí dlouhé sterilní jehly se stříkačkou 

e) zbylá erymasa se značí zadaným množstvím 
51

Cr-chromanu sodného podle 

požadovaného vyšetření (pro zjištění objemu erytrocytů to je 3,7 - 7,4 kBq/kg 

tělesné hmotnosti, pro přežívání erytrocytů a zjišťování místa destrukce            

50 kBq/kg tělesné hmotnosti) 

f) aktivita se změří na měřiči aktivit 

g) značí se při pokojové teplotě po dobu 30 minut, a během značení se erytrocyty 

několikrát jemně promíchají 

h) přidá se sterilní fyziologický roztok pro promytí a znovu se centrifuguje 

i) supernatant se odsaje a erymasa se doplní sterilním fyziologickým roztokem do 

původního objemu 

j) změří se aktivita 
51

Cr-erytrocytů 

k) takto označené erytrocyty se používají pro různé diagnostické metody.  

 

3.1.1.4 Faktory ovlivňující značení erytrocytů 
51

Cr-chromanem sodným 

 

Účinnost značení je snížená při delším než hodinovém kontaktu 
51

Cr s ACD roztokem. 

Při snížení pH u ACD roztoku (např. vlivem tepla při autoklávování). Přítomností Ca
2+

 

nebo dlouhou expozicí 
51

Cr s ACD roztokem na přímém plném světle. 

K poškození erytrocytů může dojít nízkou objemovou aktivitou 
51

Cr-chromanu sodného 

(< 5 μg 
51

Cr/ml). Značení probíhá při laboratorní teplotě. Účinnost značení se nesnižuje 

promytím erytrocytů fyziologickým roztokem. 
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3.1.1.5 Stanovení objemu krve, cirkulujících erytrocytů a plazmy 

 

Princip metody je diluční. Je dán poměrem mezi radioaktivitou podané erytrocytární 

suspenze a průměrnou radioaktivitou 1 ml erytrocytů.  

Při této metodě je důležité přesně změřit množství značených erytrocytů podaných 

pacientovi (ml) a nesmí být měněn objem cirkulující krve během vyšetření             

(např. transfuzí, nebo krvácením). 

Před aplikací se odebere z naznačené erymasy asi 1,1 ml značených erytrocytů pro 

přípravu standardy.  

Příprava standardy: 

Přesně jeden ml značené erymasy se přidá do 50 ml destilované vody a promíchá se. 

Z tohoto roztoku se odeberou přesně 3 ml a přeplní do zkumavky, která slouží jako 

standard.  

Odběr krevních vzorků: 

20 minut po aplikaci značených erytrocytů se odebere pacientovi 8 až 10 ml krve do 

lahvičky s  0,5 ml roztoku chelatonátu draselného (K2EDTA). Do každé ze dvou 

zkumavek se přenese přesně 3 ml krve. Zbytek krve se použije na stanovení 

hematokritu. 

Měření vzorků: 

Vzorky se měří ve studnovém scintilačním detektoru. Čas měření je 60 - 100 sekund. 

Měří se vždy v tomto pořadí: 2 x pozadí, 2 x standard, 2 x vzorek krve č.1 a 2 x vzorek 

č.2. Hodnoty impulzů se zanášejí do vyhodnocovacího programu v počítači.  

 

Parametr Muži Ženy 

Objem krve (ml/kg) 60-76 57-79 

Objem erytrocytů (ml/kg) 24-32 22-28 

Objem plazmy (ml/kg) 34-44 35-43 

 

Tabulka č. 1: Normální hodnoty pro muže a ženy (přepočet na kg hmotnosti pacientů). 

[Správné operační postupy, č.309, 2007] 
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3.1.1.6 Měření doby přežívání 

 

Princip metody: 

Sleduje se rychlost rozpadu erytrocytů značených 
51

Cr, určí se chromový poločas. 

Suspenze značené erymasy i.v. se podá vyšetřovanému pacientovi. Za 30 minut po 

aplikaci značených erytrocytů se odebere pacientovi 1.vzorek krve do dvou zkumavek 

po 3 ml, tj. optimální objem ve zkumavce z hlediska účinnosti a objemové závislosti 

studnového scintilačního detektoru s pětimililitrovou studnou, ve které se vzorky měří. 

Radioaktivita tohoto vzorku se považuje za 100%. Vždy po 2 až 3 dnech se pacientovi 

odeberou další vzorky krve až do poklesu radioaktivity vzorků na polovinu vzorku 

prvního. 

Tím se zjistí čas, za který poklesne radioaktivita 
51

Cr-erytrocytů na 50 %, tzv. 

chromový poločas. 

Normální hodnota je kolem 22 dnů, zkrácený poločas může být i kratší než 10 dnů. Aby 

se zbytečně neodebírala pacientovi krev dlouhou dobu, měří se vždy orientačně četnost 

prvního a posledního dubletu.  

Po skončení odběru se změří četnosti všech vzorků, tj. dubletů krve a pozadí měřící 

aparatury. Vyhodnocení počítačovým programem. 

U lehčích hemolytických onemocnění je chromový poločas zkrácen na 20 dnů, u těžších 

i pod 10 dnů. 

 

3.1.1.7 Detekce gastrointestinálního krvácení 

 

Kvantitativní průkaz krvácení do gastrointestinálního traktu vychází z poznatku, že po 

i.v. podání injekce s autologními erytrocyty značenými chromanem(
51

Cr), jehož poločas 

přeměny je téměř 28 dnů, lze prokázat jejich přítomnost ve stolici po dobu několika 

týdnů. 

Při vyšetření se nemocnému odebere 10 ml venózní krve a označí se erytrocyty in vitro 

sterilním roztokem s chromanem(
51

Cr)sodným, 4 MBq. Část značených erytrocytů se 

intravenózně reinjektuje zpět, zbytek aktivity se uchová jako standard ke 

kvantitativnímu hodnocení. Po týdenním sběru se měřením aktivity stolice zjistí i obsah 

krve. 
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3.1.2 111
In-erytrocyty 

 

Dříve se pro značení krevních elementů užíval i generátorový radioizotop 
113m

In, nyní se 

používá sterilní roztok indium(
111

In)oxinu (8-hydroxychinolinu). 

111
In je radionuklid schopný tvořit chaláty s příznivými lipofilními vlastnostmi pro 

značení krevních elementů. Rychle prochází přes membránu erytrocytu pasivní difúzí. 

Uvnitř buňky disociuje a indium (
111

In) zůstává pevně vázáno v buňce, zatím co oxin je 

uvolňován. Účinnost značení je až 95 %, ale pro značení erytrocytů se na odděleních 

nukleární medicíny moc nepoužívá. 
111

In s poločasem rozpadu 67 hodin je nutné získat 

od dodavatelů a není stále dostupné na pracovišti. Důležitou úlohu hraje i jeho vyšší 

cena. Častěji se využívá pro značení leukocytů a trombocytů. 

Erytrocyty značené indiem (
111

In) jsou velké buňky a po aplikaci se chovají jako 

neznačené erytrocyty. Zůstávají v krevním oběhu a jsou odstraněny pouze z důvodu 

poškození nebo vlivem ztráty během krvácení. Indium (
111

In) se pevně váže na 

erytrocyty a za normálních okolností prakticky nedochází k žádnému uvolňování do 

střeva a tím umožňuje zobrazení krevního oběhu až do 72 hodin po aplikaci. Značené 

erytrocyty zobrazí přítomnost nebo ložisko okultního gastrointestinálního krvácení. 

 

3.1.3 99m
Tc-erytrocyty 

 

99m
Tc je nejčastější radioizotop pro značení erytrocytů na pracovištích nukleární 

medicíny dostupný z komerčně dodávaného generátoru. 

 

3.1.3.1 Charakteristiky 
99m

Tc 
 

99
Mo-

99m
Tc generátor je nejdůležitějším zdrojem radionuklidu 

99m
Tc pro nukleární 

medicínu. Má výhodné jaderné vlastnosti pro značení v nukleární medicíně. 

Emituje pouze záření gama o energii 140 keV, což je optimální pro detekci. Má krátký 

poločas přeměny (6 hodin), takže radiační zátěž organismu při vyšetření je malá            

a přitom diagnostické informace jsou kvalitní. Na druhou stranu však tento poločas 

umožňuje použít přípravek k vyšetření po celou pracovní směnu. [Lázníček, Komárek, 

1998] 
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3.1.4 Princip značení erytrocytů 
99m

Tc 

 

Erytrocyty se značí techneciem-
99m

Tc pomocí cínatých iontů, kdy se po intracelulární 

redukci technecistanu(
99m

Tc) váže 
99m

Tc na beta řetězce globulinu v hemoglobinu 

červené krvinky. Extracelulární membránou prochází TcO4
-
 jako takový, teprve 

intracelulárně dochází k redukci Tc
7+

 na nižší stupně, které integrují s přítomnými 

proteiny, nejvíce s β-globulinem. Jen asi 5 % je vázáno na membránové proteiny. 

Značení lze provádět in vitro, in vivo nebo kombinací obou metod. 

 

3.1.4.1 Faktory ovlivňující značení erytrocytů 
99m

Tc-technecistanem sodným 

 

Snížení výtěžnosti značení červených krvinek vyvolává heparin, vysoké dávky cínu, 

hliník, prazosyn, methyldopa, hydralazin, sloučeniny digitalisu a analogy, chinidin,      

β-adrenergické blokátory (např.propanolol), blokátory kalciových kanálů 

(např.verapamil, nifedipin), nitráty (např.nitroglycerin), antracyklinová antibiotika, 

jodované kontrastní látky a teflonové katétry (Sn
2+

 může reagovat s katétrem). 

[Příbalové letáky, 12] 

 

3.1.4.2 Značení in vitro 

 

a) pacientovi se odebere 3 - 8 ml krve do injekční stříkačky s heparinem nebo ACD 

roztokem, který je preferován 

b) k nesrážlivé krvi v penicilince se přidají cínaté ionty, minimální koncentrace 

Sn
2+

 pro značení erytrocytů in vitro je 140 μg/ml plné krve, a optimální          

167 - 330 μg/ml, inkubace s Sn
2+

 je rychlá, 1 - 5 minut 

c) po této době se přidá fyziologický roztok na promytí, přidávání roztoku EDTA 

snižuje plazmatickou hladinu Ca
2+

, a tím se zvyšuje účinek promývání 

vyvázáním Sn
2+

 

d) penicilinka s krví a cínatými ionty se centrifuguje, erytrocyty snáší přetížení 

1500g po dobu 2-10 minut 

e) supernatant se stáhne jako odpad 

f) do penicilinky se přidá technecistan(
99m

Tc)sodný. Eluát z absorpčních 

generátorů má Al
3+

 ionty, ty mohou aglutinovat erytrocyty, a proto se používá 

čerstvý eluát v malém objemu s vysokou objemovou aktivitou (60 MBq) 
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g) erytrocyty se nechají inkubovat s 
99m

Tc více než 5 minut (většinou 10 min) 

h) po této době se přidá fyziologický roztok k promytí, následuje centrifugace, 

popřípadě alterace tepelná nebo chemická, stabilita vazby Tc je velmi dobrá, 

účinnost značení je kolem 95 %. [Samson, 1994; Seminars in NM, 1984; 

Příbalové letáky, 12]. 

 

3.1.4.3 Značení in vivo 

 

Po intravenózní injekci cínatých solí dochází k „sycení„ erytrocytů cínatými ionty. Po 

následné injekci technecistanu(
99m

Tc)sodného dochází k akumulaci a retenci 

technecistanu(
99m

Tc)sodného v plexus chorioidalis a erytrocytech. Intravenózní aplikace 

10 - 20 μg cínatých iontů na kg tělesné hmotnosti (ve formě pyrofosfátu cínatého)         

a injekce 370 - 740 MBq technecistanu(
99m

Tc)sodného po 30minutách umožní účinné 

označení krevního poolu. Za běžných okolností technecistanový ion volně difunduje   

do erytrocytů a ven. Jsou-li erytrocyty nasyceny předem cínatými ionty, technecistan je 

uvnitř buňky zredukován a zůstává navázán na globinové řetězce. Mechanismus vazby 

technecistanu na erytrocyty obsahující cín není přesně znám. 20 % aplikovaného 

technecistanu prochází do buňky a váže se na beta řetězce globinu. 70 - 80 % 

technecistanu pravděpodobně zůstává v cytoplazmě nebo na membráně erytrocytu. 

Sníží-li se povrchový náboj erytrocytu, dojde ke snížení účinnosti značení o 20 %. 

Technecistan (
99m

Tc)sodný pro značení erytrocytů in vivo je nejvhodnější aplikovat za 

20-30 minut po podání pyrofosfátu. Za 10 a za 100 minut po aplikaci je v krevním 

oběhu přítomno 77 ± 15 %, resp. 71 ± 14 %. Procento aktivity zůstává přibližně stejné 

po dobu 2 hodin po aplikaci pouze s poklesem okolo 6 %. 

Označené erytrocyty je možné v krevním oběhu zaznamenat až do 8 dnů po vyšetření. 

Tento efekt není patrný do množství 0,02 mg cínu/kg tělesné hmotnosti. 

Tato metoda značení červených krvinek přímo v těle pacienta zahrnuje dva různé 

injekční roztoky. Nejdříve se pacientovi aplikuje i.v. injekční roztok s cínatými ionty 

(Sn v chelátu 10 - 20μg Sn
2+

 na kg váhy pacienta). Za 20 až 30 minut se i.v. aplikuje 

technecistan(
99m

Tc)sodný. Místo injekčního roztoku cínu lze pacientovi podat            

p.o. 100 - 200mg v jedné dávce a za 60 až 120 minut přidat technecistan(
99m

Tc)sodný. 

Problémem této metody je rozdílná účinnost značení. Tato metoda není kvantitativní     

a nelze použít pro zjištění objemu erytrocytů. Využívá se většinou pro detekci 

gastrointestinálního krvácení nebo k funkčním studiím srdce. [Příbalové letáky, 12] 
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3.1.4.4 Značení tepelně destruovaných erytrocytů 

 

Při tomto značení se červené krvinky zahřívají 20 minut při 49,5°C v termostatu. 

Dochází k poškození erytrocytů a následnému vychytávání ve slezině. Buď se mohou 

zahřívat až po naznačení 
99m

Tc, nebo lze také zahřívat erytrocyty po aplikaci cínu a pak 

až po alteraci naznačit 
99m

Tc. Touto malou odchylkou od dříve popsané metody lze 

snížit radiační zátěž pracovníků. Efekt značení je 90 - 95 %. Alternaci erytrocytů před 

značením 
99m

Tc používáme s úspěchem na našem pracovišti. Následuje i.v. aplikace 

značených destruovaných 
99m

Tc-erytrocytů pacientovi. 

Indikací ke scintigrafii sleziny je podezření na rupturu a krvácení sleziny při traumatech 

břicha, podezření na asplenii nebo na přídatnou slezinu, podezření na zvětšení sleziny, 

na nádorové metastázy, cysty atd. [Příbalové letáky, 12] 

 

3.1.4.5 Kontrola kvality značení 

 

Kontrola účinnosti značení (EL) se provádí následujícím způsobem: 

Do zkumavky se 2 ml 0,9% roztoku chloridu sodného se přidá 0,2 ml označených 

erytrocytů. Následuje centrifugace 5 minut, a poté se opatrně odpipetuje oddělená 

plazma. Změří se aktivita v plazmě a oddělených erytrocytech. Výpočet se provede dle 

následujícího schématu: 

%100.
plery

ery

L
AA

A
E , 

kde Aery je aktivita erytrocytů (MBq) a Apl je aktivita plasmy (MBq). [Příbalové letáky, 

12]. 

 

3.1.4.6 Indikace pro použití značených erytrocytů 
99m

Tc 

 

a) značení erytrocytů metodou in vivo nebo in vitro pro zobrazování krevního 

oběhu 

Důležité indikace: 

- angiokardioscintigrafie 

- hodnocení ejekční frakce komor 
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- hodnocení globálního a regionálního pohybu srdeční stěny 

- zobrazení fází kontrakce myokardu 

- zobrazení orgánové perfuze a cévních abnormalit 

- diagnóza a lokalizace okultního krvácení do GIT 

 

b) určení objemu krve 

c) scintografie sleziny. [Příbalové letáky, 12]. 

 

 

3.1.4.7 Dávkování 

 

a) scintiografie krevního oběhu 

Průměrná aplikovaná aktivita jedinou i.v. injekcí po značení in vivo nebo          

in vitro je 890 MBq (740 - 925 MBq) 

b) určení objemu krve 

Průměrná aplikovaná aktivita jedinou i.v. injekcí po značení in vitro je 3 MBq  

(1 - 5 MBq)   

c) scintiografie sleziny 

Průměrná aplikovaná aktivita jedinou i.v. injekcí po značení in vitro je 50 MBq 

(20 - 70 MBq) denaturovaných erytrocytů. 

 

Optimální množství neaktivních cínatých iontů pro přípravu značených erytrocytů 

metodou in vivo a in vitro je 0,05 - 1,25 μg/ml celkového objemu krve pacienta. 

Zejména při značení in vitro nemá být toto množství cínu překročeno. 

Technecistan(
99m

Tc)sodný se aplikuje přímo pacientovi (in vivo metoda) nebo se 

přidává do reakční směsi (in vitro metoda) za 30 minut. Začátek zobrazení je možný 

ihned po aplikaci aktivity. [Příbalové letáky, 12] 
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Klinické užití metody Radionuklid Maximální aktivita pro vyšetření (MBq) 

Objem erytrocytů 

51
Cr 0,8 

99m
Tc 2 

111
In 3,7-7,4 

Poločas přežívání 51
Cr 2 

Místo destrukce 

erytrocytů 
51

Cr 4 

Krvácení do GIT 

(gastrointestinálního 

traktu) 

51
Cr 4 

99m
Tc 400 

111
In 18,5 

Scintigrafie sleziny 
99m

Tc 100 
51

Cr 4 

Srdeční funkce 99m
Tc 800 

 

Tabulka č. 2: Doporučené aktivity radioizotopů pro značení erytrocytů. 

[Samson, 1994]   
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3.2 Značení leukocytů 

 

Pro značení se používají autologní leukocyty. Z krve pacienta se izolují leukocyty, 

značení není selektivní, značí se všechny izolované leukocyty, tj. granulocyty, 

lymfocyty i monocyty. Používají se sterilní umělohmotné zkumavky, které brání 

agregaci leukocytů. Leukocyty se promývají čistou plazmou, ne fyziologickým 

roztokem, jako u erytrocytů, protože je nutno zachovat biologické vlastnosti leukocytů, 

tj. schopnost migrovat do zánětlivého ložiska.  

 

3.2.1 Radioizotopy pro značení leukocytů 

 

K jejich označení se použije nejčastěji 
99m

Tc, je možné použít i 
111

In (má vyšší energii 

fotonů a mnohem delší poločas přeměny). Metody značení jsou různé, liší se pracností, 

cenou a populací granulocytů, na něž se radionuklid naváže. V zásadě můžeme metody 

značení rozdělit na dvě skupiny: značení in vitro a značení in vivo. Vždy se jedná          

o autologní leukocyty vyšetřovaného pacienta.  

Leukocyty lze značit i Cr
51

, ale mají nevhodné fyzikální parametry a efektivita značení 

je nižší, proto se nepoužívají. [Lázníček, Komárek, 1998; Samson, 1994] 

 

3.2.2 Nejčastěji používané ligandy 

 

Pro radioizotop 
99m

Tc je ligand: HM-PAO(hexametylpropylenaminoxin). 

Pro značení radioizotopem 
111

In se používá jako ligand oxin (8-hydroxychinolin), ale     

i tropolon a acetylaceton. 

99m
Tc HM-PAO(hexametylpropylenaminoxin) stejně jako

  111
In oxin jsou lipofilní látky, 

které volně difundují buněčnou
 
membránou. V cytoplazmě se změní na hydrofilní 

formu a zůstávají vázány v plazmě leukocytů. Značení buněk není diskriminační (značí 

smíšenou populaci). [Lázníček, Komárek, 1998; Samson, 1994] 

 

3.2.3 Leukocyty značené 
99m

Tc-HM-PAO a 
111

In oxinem 

 

Leukocyty se nejčastěji značí lipofilními sloučeninami technecia-
99m

Tc. Nejčastěji se 

používá HM-PAO jako kit značený techneciem(
99m

Tc). Tato sloučenina vytváří 

v přítomnosti cínatých iontů lipofilní komplex s pětimocným techneciem(
99m

Tc), 
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schopným dobře pronikat buněčnou membránou. Uvnitř buněk se vlivem posunu pH 

jeho lipofilita oslabuje a zůstává v buňce fixován. 

Při značení leukocytů indiem (
111

In) se používá sterilní roztok indium(
111

In)oxinu, 

neutrálního lipofilního komplexu, který umožňuje transport india (
111

In) membránou 

prostou difuzí. Uvnitř buňky komplex disociuje a indium (
111

In) zůstává pevně vázáno 

v buňce, zatímco oxin je uvolňován. 

 

 

 

Obr. č.1: Mechanismus pro značení leukocytů 
111

In-indium oxinem a 
99m

Tc-HM-PAO . 

[Samson, 1994] 

 

Klinické použití obou těchto radiofarmak se příliš neliší, přece však jsou zde důležité 

rozdíly. Použití 99
Tc umožňuje aplikaci řádově vyšších aktivit, kvalita obrazů je tedy 

značně lepší (máme k dispozici více informace). To je důležité zejména při zobrazování 

malých struktur. 
99

Tc-HM-PAO značené leukocyty se rovněž v místech zánětu hromadí 

rychleji, je tedy možné časnější zobrazení. Značení 
99

Tc-HM-PAO je také několikrát 

levnější. Společnou nevýhodou obou způsobů značení z hlediska personálu je práce 

s krví se všemi riziky, z hlediska vyšetřovaného pacienta nespecifičnost vazby 

leukocytů ve vztahu k typu zánětu - kumulují se jak v místě infekce, tak v místě 

neinfekčního zánětu, jak v ložisku osteomyelitidy, tak v místě celulitidy. Jejich 

senzitivita pro detekci chronických zánětů je nízká. Obrazy zaznamenáváme při značení 
99

Tc již za 30 - 60 minut po aplikaci, při značení 
111

In nejdříve za 4 - 6 hodin po 

aplikaci. [Příbalové letáky, 12] 
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3.2.4 Klinické použití značených leukocytů 

 

Lokalizace abscesů v abdominální oblasti, diagnostika osteomyelitid, diagnostika 

ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby, diagnostika zánětů a zánětů transplantátů, 

diagnostika horečky neznámého původu, kinetické studie bílé krevní složky. [Příbalové 

letáky, 12] 

3.2.5 Značení in vitro 

 

Pro značení leukocytů in vitro je nutno nejprve pacientovi odebrat žilní krev, separovat 

leukocyty, označit je příslušným radionuklidem, resuspendovat v plazmě a opět je 

pacientovi podat formou intravenózní injekce. Celá tato procedura je poměrně pracná 

(trvá cca 1 - 2 hodiny) a tím prodlužuje celkovou dobu vyšetření. V průběhu značení 

musí zůstat funkce leukocytů (zejména schopnost migrace) zachovaná. 

Při značení neutrální lipofilní komplex 
99

Tc-HM-PAO difunduje dovnitř leukocytů, 

přednostně do granulocytů. Po i.v. podání jsou značené leukocyty distribuovány 

krevním řečištěm. Dle rozsahu a stupně zánětu se hromadí v postižené tkáni. Asi         

60 % buněk se bezprostředně po podání dostává do jater, sleziny, kostní dřeně a dalších 

orgánů. 40 % cirkuluje v krvi s poločasem 7 hodin a poté jsou buňky vychytávány 

orgány a tkáněmi ve stejném poměru jako po podání. Celková distribuce je asi             

20 % do jater, 25 % do sleziny, 30 % do kostní dřeně a 25 % do ostatní tkáně.             

Po 250 - 300 minutách dochází k nespecifickému vylučování aktivity leukocytů přes 

intersticiální trakt. [Příbalové letáky, 12] 

 

3.2.6 Značení in vivo 

 

Pro značení in vivo využíváme vazbu specifických monoklonálních protilátek 

(nejčastěji myších) nebo jejich fragmentů na povrchové antigeny leukocytů. 

Radionuklid je zde navázán přímo na příslušnou protilátku. Opět je možno použít 
99m

Tc 

nebo 
111

In, použití 
99m

Tc převažuje. 

Výhoda značení leukocytů in vivo spočívá především v tom, že není nutno pracovat 

s krví pacienta a celý proces je rychlejší. Nevýhodou celé protilátky je její antigenní 

povaha, která může v těle pacienta stimulovat tvorbu protilátek proti myším protilátkám 

(HAMA-human antimouse antibody). To může u senzibilních jedinců vyvolat různé 

stupně alergické reakce nebo změnit tkáňovou distribuci a vyšetření znehodnotit. Tato 

nevýhoda odpadá při použití fragmentu protilátky. Společnou nevýhodu značení 

leukocytů in vivo je téměř řádově vyšší cena ve srovnání s metodami značení in vitro. 
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Značená protilátka nebo její fragment se aplikuje do žíly pacienta. V těle pacienta se 

váže jednak na cirkulující granulocyty, jednak proniká do intersticia a zde se váže na 

granulocyty přítomné v místě zánětu. Rovněž se váže na granulopoetickou tkáň v kostní 

dřeni. 

Snímkování provádíme při použití celé protilátky nejdříve za 3 hodiny, při použití 

fragmentu nejdříve za 1 hodinu po aplikaci. Leukocyty značené fragmentem 

monoklonální protilátky byly uvedeny na trh teprve v posledních letech ve formě 

neaktivního kitu pro značení radioizotopem. [Příbalové letáky, 12] 

 

3.2.7 Faktory ovlivňující značení leukocytů 

 

Krevní elementy značené radioizotopy jsou po aplikaci distribuovány v organismu 

způsobem shodným jako elementy neznačené a tím umožňují zobrazení ložisek 

s akumulací. Značené leukocyty jsou po aplikaci ihned vychytány v játrech, slezině, 

kostní dřeni a ostatních tkáních. Akumulace v plících je přechodná a velmi krátká. 

Zbytek je odstraňován z krevního oběhu clearance exponenciálního charakteru 

s poločasem 5 - 10 hodin. U terapeuticky účinných antibiotik je možné očekávat snížení 

migrace leukocytů vlivem snížené chemotaxe. 

Důležité je při značení leukocytů získat z plné nesrážlivé krve pouze leukocytární 

náplav bez erytrocytů a s co nejmenším množstvím plazmy. Důležité je také odstranění 

všech pomocných látek použitých při separaci buněk, které by mohly být přítomny 

v sedimentu a vyvolat hypersenzitivní reakce. Před zpětnou aplikací je nutné zabezpečit 

důkladné promytí těchto buněk. 

ACD roztok zvyšuje kontaminaci leukocytů destičkami, snižuje schopnost leukocytů 

adherovat na stěnu stříkačky a zkumavek z umělé hmoty a zamezuje shlukování již 

označených leukocytů v těle. 

Pro oddělení červené krevní složky se na pracovištích nukleární medicíny používá 

gravitační sedimentace erytrocytů. Principem je zrychlení a selektivní gravitační 

sedimentace z plné krve a přídavkem antikoagulantu a erytrocyty shlukující látky. 

Pro lepší volnou sedimentaci erytrocytů se používá nejčastěji 6 % hydroxyetylškrob,     

2 % metylceluloza nebo 6 % dextran. Pro urychlení sedimentace je možná mírná 

centrifugace 10 - 14 minut při relativní centrifugační síle 2 g. Při hematokritu vyšším 

než 30 % bývá vhodné zředit krev. [Guidelines, 2003; Samson, 1994; Příbalové letáky, 

12] 
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3.2.8 Postup značení in vitro s pomocí komerčních neaktivních kitů 

 

3.2.8.1 Postup separace a značení leukocytů s 
99

Tc-HM-PAO 

 

a) odeberou se 2 ml ACD roztoku a 3 ml 6 % hydroxyethylškrobu do čtyř sterilních 

20 ml stříkaček z umělé hmoty 

b) následně do každé ze čtyř stříkaček se odebere 15 ml krve pacienta a lehce 

promíchá převracením stříkačky. Odběr se provádí silnou jehlou 

c) krev se přenese do sterilních 50 ml zkumavek a nechá stát při laboratorní teplotě 

30 - 40 minut, aby erytrocyty sedimentovaly 

d) poté, co erytrocyty sedimentují na poloviční objem původního množství krve, se 

opatrně přenese plazma bohatá na leukocyty a trombocyty do sterilní 50 ml 

zkumavky a centrifuguje 10 minut při 150 g 

e) zatímco se centrifuguje zkumavka s plazmou, naznačí se neaktivní kit HM-PAO 

1,5 ml injekcí technecistanu(
99

Tc)sodného o aktivitě 1000 - 1500 MBq. Obsah 

se jemně promíchá do rozpuštění lyofilizátu (eluát by neměl být starší 2 hodin    

a předchozí eluce generátoru by měla být provedena nejpozději před                 

24 hodinami) 

f) supernatant se odsaje ze suspenze leukocytů tak, aby peleta leukocytů zůstala 

téměř suchá, 10 - 15 ml plazmy se přenese do zkumavky a uchová pro bod g) 

pro získání plazmy bez buněk. Poté se přidá k peletě leukocytů 1 ml             
99

Tc-HM-PAO o aktivitě 750 -1000 MBq. Opatrně se promíchá a inkubuje       

10 minut při laboratorní teplotě za občasného promíchání 

g) během inkubace leukocytů, se centrifuguje plazma z bodu 6 po dobu 5 minut při 

2000 g pro získání plazmy bez buněk 

h) k suspenzi značených leukocytů se přidá 3 - 5 ml plazmy bez buněk, promíchá 

se a centrifuguje 10 minut při 150 g 

i) supernatant se přenese do jiné zkumavky 

j) k značené suspenzi leukocytů se přidá 3 - 5 ml plazmy bez buněk a promíchá se 

k) změří se aktivita značené suspenze leukocytů a supernatantu a vypočte se 

účinnost značení 

l) značené leukocyty jsou připravené k aplikaci. Doporučená dávka pro dospělého 

pacienta je 200 - 600 MBq  i.v. [Příbalové letáky, 12] 
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Stanovení radiochemické čistoty 
99

Tc-HM-PAO: 

Do zkumavky, která obsahuje 3 ml chloroformu a 2,9 ml 0,9% roztoku chloridu 

sodného se přidá 0,1 ml 
99

Tc-HM-PAO a uzavře se. Obsah zkumavky se intenzívně 

míchá po dobu 1 minuty. Poté se zkumavka ponechá 1 - 2 minuty v klidu pro separaci 

fází. Kvantitativně se přenese jedna vrstva do jiné zkumavky. Ve vhodném přístroji se 

změří aktivita obou fází (chloroformové a vodní). 

 

Radiochemická čistota RP (%) je dána vztahem: 

%100.
fslkchlk

chlk

AA

A
RP , 

kde Alk-ch je aktivita lipofilního komplexu v chloroformu (MBq) a Afs je aktivita ve 

fyziologickém roztoku (MBq). 

   

Lipofilní komplex 
99

Tc-HM-PAO je rozpuštěn v chloroformové frakci a všechny 

kontaminanty v 0,9% roztoku chloridu sodného. Množství lipofilního komplexu je 

minimálně 82,1 ± 1,8 % do 60 minut po přípravě. 

Výpočet účinnosti značení leukocytů je dán vztahem: 

%100.
supersusp

susp

L
AA

A
E , 

kde Asusp je aktivita suspenze leukocytů (MBq) a Asuper je aktivita supernatantu (MBq). 

 

Účinnost značení leukocytů musí být 52 ± 4,1 %. [Příbalové letáky, 12] 

 

Zjištění viability naznačených leukocytů: 

Používá se komerční souprava - mikrosférické hydrofilní partikule pro stanovení 

fagocytární aktivity leukocytů. 
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3.2.8.2 Postup separace a značení leukocytů s Indium(111In)oxinate: 

 

a) do 50 ml stříkačky se přidá 4,5 ml ACD, 30 ml krve a 3 ml hydroxyethylškrobu 

b) opatrně se promíchá a nechá sedimentovat na stojánku po dobu 45 - 60 minut 

c) plazma bohatá na leukocyty a trombocyty se přemístí do sterilní zkumavky nebo 

lahvičky pomocí trojcestného kohoutu. Je nutné zamezit kontaktu s erytrocyty 

d) provede se centrifugace při 130 – 170 g po dobu 5 - 10 minut 

e) veškerý supernatant se přemístí do sterilní zkumavky nebo lahvičky 

f) peletka se resuspenduje ve 2 ml (PBS nebo 0,9% roztoku chloridu sodného) 

g) provede se centrifugace supernatantu při 1000 g po dobu 10 minut 

h) supernatant se přemístí do sterilní lahvičky 

i) přidá se 0,4 ml Tris pufru do 1 ml 
111

In-oxinátu 

j) inkubuje se 4 - 37 MBq 
111

In-oxinátu se suspenzí leukocytů po dobu 15 minut 

k) provede se úprava plazmy na pH 6,5 (0,8 ml ACD/10 ml plazmy) 

l) přidá se 5ml ACD - plazmy do značené směsi 

m) provede se centrifugace při 170 g po dobu 5 minut a uschová se supernatant pro 

změření aktivity (A) 

n) resuspenduje se ve 2 - 5 ml ACD - plazmy a změří se aktivita (B) 

o) vypočítá se účinnost značení (B/A+ B). 

Doporučená aktivita pro dospělé a starší osoby je 7,4 - 30 MBq intravenózní aplikací. 

[Příbalové letáky, 12] 

111
In oxin je dražší, není vždy dostupný, a proto převažuje značení leukocytů 

99
Tc.  

 

3.2.9 Značení in vivo s pomocí komerčního neaktivního kitu 

 

Kit pro značení myší monoklonální protilátky BW 250/183 (MAb) techneciem-
99

Tc 

k intravenózní injekční aplikaci. 

Techneciem-
99

Tc značená monoklonální BW 250/183 (myší IgG1) je diagnostikum 

schopné reagovat s více než 90 % granulocytů periferní krve a s granulocyty, 

v některých případech též myelocyty, kostní dřeně. Po značení 
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technecistanem(
99

Tc)sodným je monoklonální protilátka vhodná pro značení 

granulocytů in vivo. Proto je vhodná pro scintigrafické zobrazení akumulace 

granulocytů (tj. v zánětech) a pro scintigrafii kostní dřeně. Vzhledem k tomu, že 

protilátka nenarušuje funkci granulocytů, vyšetření neovlivňuje počet granulocytů 

v krvi. 

Jednotlivá injekce 400 - 800 MBq technecistanem(
99

Tc)sodným značené protilátky pro 

detekci zánětů musí být podána přísně intravenózně a v kompletní dávce. 

Vzhledem k tomu, že u pacientů nelze vyloučit možné alergické reakce proti myším 

proteinům, musí být při každém podání k dispozici pro okamžité použití 

kardiovaskulární léky, kortikosteroidy a antihistaminika. To je obzvláště důležité, 

jestliže nebyl před tím proveden test na antimyší protilátky (HAMA) v séru pacienta. 

Z tohoto důvodu, ale hlavně z důvodu bezpečné aplikace pro pacienta, se musí 

indikovat před každým opakovaným podáním HAMA-test v séru pacienta. Aplikace 

monoklonálních protilátek myšího původu může vést k vývoji antimyších protilátek 

(HAMA), které mohou zhoršit citlivost zobrazování léze. V daném rozsahu dávky mají 

použité protilátky obzvláště slabý imunogenní účinek. HAMA-protilátky vznikají po 

jednom podání u méně než 5% pacientů. 

Farmakokinetické vlastnosti: 

V prvních 24 hodinách se vyloučí méně než 5 % radioaktivity. Toto poměrně malé 

množství je dostatečné k zobrazení ledvin a močového měchýře. Eliminace značených 

buněk z krve probíhá s biologickým poločasem granulocytů rovnajícímu se 6 hodinám. 

Při intravazálním značení cirkulujících granulocytů dochází k vazbě značené protilátky  

i na předstupně tvorby granulocytů, takže vedle granulocytů lze jako další cílový orgán 

této značené protilátky označit aktivní kostní dřeň. Zpočátku se asi třetina protilátek 

rychle váže specificky v kostní dřeni. Protože slezina je rezervoárem granulocytů, 

vychytává rovněž zřetelně radioaktivitu. Asi 2 - 5 % aplikované radioaktivity se nalézá 

ve slezině; v závislosti na zdravotním stavu pacienta může být aktivita v tomto orgánu 

vyšší. Navíc se radioaktivita hromadí v játrech, které z počáteční injikované hodnoty   

15 % může stoupnout v některých případech i na více než 30 %. V krvi pacienta je po   

1 hodině asi ¼ protilátek ve formě vázané na buňky. Zbývající protilátky cirkulují 

volně, mohou též opustit cévní prostor a jsou schopné přímé vazby na buňky v periferii. 

V případě imunizace myším IgG může vést tvorba imunokomplexů k ostrému poklesu 

biologického poločasu v séru a v extrémních případech mohou játra následně 

akumulovat jejich větší množství. [Příbalové letáky, 12] 
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3.2.9.1 Postup přípravy 

 

a) obsah lahvičky 2 s Sn(II)-PTP-komplexem se rozpustí v 5ml 0,9% roztoku 

chloridu sodného bez přísad 

b) po úplném rozpuštění obsahu lahvičky 2 se pomocí injekční stříkačky s jehlou 

odebere 1 ml tohoto roztoku a přenese do lahvičky 1 obsahující složku 

s protilátkou. Obsah lahvičky 1 se rozpustí během 1 minuty (bez převracení 

nebo třepání) 

c) po 1 minutě se zkontroluje, zda se obsah lahvičky 1 zcela rozpustil. Potom se 

umístí lahvička do vhodného stínění a přidá se 2 - 7 ml 

technecistanu(
99m

Tc)sodného. Pro dosažení maximálního výtěžku značení musí 

být použit výlučně čerstvý eluát (ne starší než 2 hodiny) z  
99m

Tc-generátoru, 

který byl před tím naposledy eluován před méně než 24 hodinami. První eluát    

z 
99m

Tc-generátoru, který během víkendu nebyl v provozu, nesmí být použit. 

Roztok se nesmí třepat ani převracet. 

d) přiložený štítek se vyplní a nalepí na přípravek 

e) 10 minut po přidání radioaktivity je injekční roztok připraven k použití. 

Specifikace injekčního roztoku: MAb BW 250/183 (myší) 1,0 mg. Tetranatrii 

propantetraphosphis (PTP) 0,5 mg, Natrii phosphatas 2,0 mg, Stannosi chloridum        

0,02 mg Sorbitolum 2,0 mg, Technecium(
99m

Tc) 300 - 1800 MBq, Aqua 3 - 8 ml        

pH 6,5 - 7,5. Čirý roztok je izotonický, sterilní a bezpyrogenní při zachování 

aseptických podmínek při přípravě. Roztok též může obsahovat různá množství chloridu 

sodného v závislosti na objemu přidaného eluátu (2 - 7 ml). Specifikace injekčního 

roztoku závisí na použitém eluátu z generátoru a proto musí být patřičně doplněna. 

 

3.2.9.2 Kontrola kvality přípravku 

 

Kontrola kvality značení (radiochemická čistota) se zkouší následujícím způsobem: 

Metoda: Tenkovrstvá chromatografie (ITLC) 

Materiály a reagencie: Adsorbent ITLC desky (Gelman SG). Označí se start 2,5 cm od 

okraje chromatografického proužku. Rozpouštědlo Metanol : voda 8 : 2 (v/v). 
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Postup: 

a) na start chromatografického proužku se nanese kapka radiofarmaka pomocí 

stříkačky s jehlou 

b) pomocí pinzety se proužek umístí svisle do chromatografické vany startem dolů 

a vana se uzavře 

c) jakmile rozpouštědlo dosáhne čela, pinzetou se proužek vytáhne a nechá se 

usušit na vzduchu 

d) proužek se rozstřihne v Rf = 0,5, každá část proužku se změří zvlášť, a vhodným 

přístrojem (s konstantním časem, známé geometrii a pozadím) se získané 

hodnoty zaznamenají 

e) výpočet: získané hodnoty se korigují na úroveň pozadí. 

 

Výpočet radiochemické čistoty RP (%)  

%100.
A

A
RP

Rf
, 

kde ARf je aktivita chromatogramu v Rf = 0 - 0,5 (imp/6s) a A je celková aktivita 

chromatogramu (imp/6s). 

Hodnota RP musí být větší než 95 %. [Příbalové letáky, 12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

3.3 Značení trombocytů 

 

3.3.1 Radioizotopy pro značení trombocytů 

 

Trombocyty značené radioizotopy se jako radiofarmaka využívají méně často. Značí se 

chromanem(
51

Cr)sodným, nebo pro scintigrafické zobrazování indiem (
111

In) ve formě 

lipofilního komplexu (
111

In-oxinu). Pro značení trombocytů, stejně jako leukocytů 

indiem (
111

In) se mohou použít i jeho lipofilní chaláty s tropolonem, acetylacetonem 

nebo merkaptopyridin-N-oxidem. Trombocyty je také možné označit lipofilními 

komplexy technecia(
99m

Tc). [Lázníček, Komárek, 1998; Samson, 1994] 

 

3.3.2 Podmínky pro práci s trombocyty 

Při separaci jsou ještě citlivější než leukocyty. Z technologického pohledu se musí při 

práci s těmito buněčnými nosiči zdůraznit skutečnost, že po izolaci a značení musí 

zůstat „živé“, nepoškozené mechanicky, chemicky, ani radiačně. 

Pro vysokou účinnost značení je důležitá standardnost materiálů, koncentrace 

separovaných buněk nebo elementů (minimálně 10
7
) a šetrná rychlost odstřeďování. 

Izolační a značící práce se musí provádět co nejrychleji, aby krevní buňky byly 

vystaveny vlivům in vitro co možná nejkratší dobu. [Lázníček, Komárek, 1998] 

 

3.3.3 Izolace trombocytů 

 

K vyšetření kinetiky trombocytů se používají buď autologní trombocyty z plné krve 

nebo dárcovské trombocyty připravené ze stejnoskupinových dárcovských trombocytů, 

většinou připravených na transfuzních odděleních. 

 

3.3.3.1 Izolace autologních trombocytů 

 

a) pacientovi se odebere silnou jehlou 30 - 60 ml krve (první odebraný 1 ml by se 

měl odstranit pro vysoký obsah tkáňového tromboplastinu a fibrinogenu) do 

ACD roztoku (jeho nízké pH brání hrubé agregaci destiček při centrifugaci), 

b) poměr ACD :  krev je 1 : 6. Pro rychlejší sedimentaci se přidává erytrocyty 

shlukující látka, např. 6 % hydroxyetylškrob v poměru 1 : 5 
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c) diferenciální centrifugace po dobu 10 minut při 180 g, supernatant bohatý na 

trombocyty se přenese do zkumavky. Přidá se 1 ml ACD roztoku 

d) tato plazma bohatá na trombocyty se centrifuguje po dobu 10 minut při 1000 g. 

Supernatant se odtáhne pro pozdější promývání trombocytů. Na dně zkumavky 

je zahuštěný trombocytární náplav. Tento se použije ke značení radioizotopy. 

[Příbalové letáky, 12] 

 

3.3.3.2 Dárcovské trombocyty 

 

Dárcovské trombocyty se používají ke značení u pacientů, kteří mají málo vlastních 

trombocytů. Na transfuzní stanici se vybírá vhodný dárce s počtem trombocytů           

240 -280 x 10
9
/l. Dárcovský trombokoncentrát připravuje transfuzní oddělení a na 

nukleární medicínu je dodáván v odběrových vacích společně s dárcovskou plazmou. 

Na nukleární medicíně se trombokoncentrát centrifuguje a získá se zahuštěný 

trombocytární náplav (1 až 2 TU 50 x 10
9 

/l). Tento se použije ke značení radioizotopy. 

 

3.3.4 Značení trombocytů radioizotopem 

 

K trombocytárnímu náplavu se přidá značící radioizotop, inkubuje se 20 až 30 minut za 

laboratorní teploty. Pak se promyje plazmou a centrifuguje po dobu 10 minut při     

1000 g. Stáhne se supernatant a naznačené trombocyty se resuspendují v plazmě            

a stanoví se efektivita značení. Pacientovi se aplikují pomalu intravenózní infuzí. 

 

3.3.4.1 Značení trombocytů pomocí 
111

In-oxinu 

 

Trombocyty značené indiem (
111

In) se také akumulují v ložiskách aktivní tvorby trombů 

a při počínající rejekci po transplantaci. 

Trombocyty značené 
111

In se používají v diagnostice pro určování přežívání trombocytů 

a jejich biodistribuci, zejména zjišťování vychytání ve slezině a játrech v případě 

trombocytopenie; arteriální nebo cévní trombózy, aneurysma a zánětlivých ložisek při 

rejekci transplantovaných orgánů (např. ledvin a slinivky břišní). 

Doporučená aktivita pro dospělé a starší osoby je 1,85 - 3,7 MBq pro studie přežívání 

trombocytů je a 3,7 - 18,5 MBq pro studie biodistribuce trombocytů. V obou případech 

se označené trombocyty aplikují intravenózně.  
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Indium vytváří saturovaný komplex (1 : 3) s 8-hydrochychinolonem(oxinem). Komplex 

je neutrální a jeho lipofilita umožňuje průchod přes buněčnou membránu. Uvnitř buňky 

se indium pevně váže na složky cytoplazmy a uvolněný hydroxychinolon se uvolňuje 

z buňky. Předpokládá se, že mechanizmus značení buněk pomocí indium(
111

In)oxinu 

spočívá pravděpodobně ve výměnné reakci mezi nosičovým hydroxychinolonem           

a subcelulárními složkami, které vytvářejí s indiem pevnější chelátovou vazbu. Tuto 

teorii potvrzuje i nízká konstanta stability pro komplex india s oxinem (asi 10
10

).  

Po intravenózní aplikaci trombocytů značených indiem (
111

In) je část rychle vychytána 

v játrech a slezině v souladu fyziologicky vysokou koncentrací trombocytů. Zbývající 

část zůstává v krevním oběhu po dobu danou životností trombocytů.  

Asi 30 % aplikované dávky je ihned uloženo ve slezině a asi 10 % v játrech. Zbývající 

aktivita je z krevního oběhu odstraňována s poločasem asi 4 dny a je distribuována s asi 

5 % ve slezině, 20 % v játrech, 25 % v kostní dřeni a 10 % v ostatních tkáních.  

Za normálních okolností je přežívání trombocytů asi 9 dnů a dále dochází k jejich 

odstranění v závislosti na stáří, zejména ve slezině a kostní dřeni. Kratší doba přežívání 

je spojena s různými onemocněními, jako např. trombocytopenie.  

Trombocyty značené indiem (
111

In) se také akumulují v ložiskách aktivní tvorby trombů 

a při počínající rejekci po transplantaci.  

Clearance aktivity z jater a sleziny pro značené trombocyty je velmi pomalá. Exkrece 

aktivity močí i stolicí je velmi nízká. Eliminace z organizmu spočívá pravděpodobně 

zejména v přeměně radioizotopu na stabilní kadmium. Pro účely dozimetrických 

výpočtů se však předpokládá analogie celotělové clearance s indiem v iontové formě 

(poločas 70 dnů). [Příbalové letáky, 12] 

 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku.  

Bylo zjištěno, že krevní elementy značené indiem (
111

In) a připravované pomocí     
111

In-oxinu jsou po označení viabilní a jsou fyziologickými cestami distribuovány 

v organizmu. Na provedených studiích nebyly nicméně zaznamenány žádné známky 

toxicity v souvislosti s aplikací (
111

In)oxinu krysám v množství 0,3 mg oxinu/kg.  

Byl hlášen vliv kortikoidů a antibiotik způsobující snížení vychytání značených 

trombocytů v abscesu. [Příbalové letáky, 12] 

 

 

 

 



40 

 

3.3.4.2 Značení trombocytů pomocí 
99m

Tc-HM-PAO 

 

Trombocyty značené  
99m

Tc-HM-PAO se také akumulují v ložiskách aktivní tvorby 

trombů a při počínající rejekci po transplantaci. Používají se pro diagnostiku čerstvé 

hluboké žilní trombózy. Účinnost značení trombocytů je v rozmezí 50 - 70 %. 

Doporučená dávka pro pacienta je i.v. aplikace 250 - 500 MBq. Postup značení je stejný 

jako u značení leukocytů, stejně jako kontrola značení. [Příbalové letáky, 12] 

 

3.3.4.3 Značení trombocytů chromanem(
51

Cr)sodným 

 

Používají se hlavně k vyšetření doby přežívání a lokalizace destrukce trombocytů. 

Užívají se většinou dárcovské trombocyty (trombocytární náplav 1 až 2 TU, 50 x 10
9
/l).  

Vlastní hodnocení spočívá v měření aktivity vzorku krve nemocného, dále ve 

vyhodnocení poměru křivek zevních měření nemocného (aktivita nad slezinou, játry       

a srdcem). Jako doba přežití trombocytů se hodnotí čas do poklesu aktivity v periferní 

krvi pod 10 % aktivity aplikované. 

U zdravých jedinců je doba přežití trombocytů více než 7 dnů, při akutně probíhající 

imunní trombocytopenické purpuře přežívají trombocyty pouze několik hodin. 

K izolovaným trombocytům se přidá chroman(
51

Cr)sodný. Izotop  
51

Cr ve formě (6+) se 

dostává aktivním transportem přes membránu trombocytu a naváže se uvnitř buňky    

(60 % v cytoplazmě, 30 % stroma, 10 % v mitochondriích a mikrotomech). Zbytkový  

Cr (6+) je před aplikací redukován přidáním kyseliny askorbové na Cr (3+); tento již 

nepřechází přes membránu trombocytu.  

Dodržení podmínek vlastního vyšetření od izolace trombocytů až po reinjekci, stejně 

jako podmínek měření, je velmi důležité pro validitu výsledku. 

 

3.3.5 Klinické využití značených trombocytů  

 

Značené trombocyty se používají pro kinetické distribuční studie, k lokalizaci místa 

destrukce trombocytů, k detekci a diagnostice trombolytických procesů, k detekci 

trombů v souvislosti s transplantacemi syntetických cévních náhrad, k testování 

antiagregačně aktivních léčiv nebo při ateroskleróze. 
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4 Diskuse 

 

Ve své absolventské práci jsem se snažila zmapovat možnosti značení krevních 

elementů radioizotopy. Soustředila jsem se hlavně na možnosti značení v prostředí 

radiofarmaceutických laboratoří na odděleních nukleární medicíny v nemocnicích. 

V České republice je 43 pracovišť oddělení nukleární medicíny. Ne všechna tato 

pracoviště se zabývají touto problematikou, protože tyto metody vyžadují vyhovující 

prostorové, personální, přístrojové i radiohygienické podmínky odpovídající předpisům. 

Tato pracoviště jsou kontrolována státními úřady jako SÚKL (Státní ústav kontroly 

léčiv) a SÚJB (Státní ústav jaderné bezpečnosti). Olomoucké pracoviště patří rozsahem 

používaných metod k předním pracovištím s celou škálou těchto metod. Je školícím 

akreditovaným pracovištěm IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví). Práce s biologickým materiálem a radioaktivitou nese nemálo rizik pro 

personál v radiofarmaceutické laboratoři, například vznik vnějšího ozáření nebo 

kontaminace ze zbytků moče, zvratků apod. Ochrana před ionizujícím zářením musí být 

v souladu s národními předpisy. Radioaktivní odpad musí být likvidován v souladu        

s národními předpisy a mezinárodními pravidly. S radiofarmaky mohou zacházet           

a aplikovat je pouze oprávněné osoby. Radiofarmaka určená k podání pacientům by 

měla být připravena tak, aby byly splněny požadavky na radiační hygienu i požadavky 

na zachování jakosti farmaceutického přípravku. Tekuté radioaktivní odpady, 

kontaminované obaly, stříkačky a jehly musí být uchovávány podle požadavků 

odpovídající vyhlášky o radiační ochraně a zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícím záření. Radiofarmaka smí být připravována a používána 

v souladu s povolením SÚJB tak, aby byly zajištěny požadavky radiační ochrany dané 

vyhláškou SÚJB č.307/2002 Sb., o radiační ochraně, a současně způsobem, který 

splňuje požadavky na farmaceutickou kvalitu. 

Součástí práce jsou SOP (standardní operační postupy) pro bezpečnou práci 

s radioaktivním materiálem, které jsou průběžně vytvářeny na našem pracovišti. Týkají 

se např. pracovních postupů při manipulaci s konkrétními krevními elementy.  
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Závěr 
 

Cílem mé práce na téma Značení krevních elementů radioizotopy bylo zmapování 

problematiky možnosti značných krevních elementů radioizotopy a vytvoření přehledu 

používaných metod značení krevních elementů v podmínkách radiofarmaceutických 

laboratoří na odděleních nukleární medicíny. Zaměřila jsem se na nejčastěji prováděné 

metody značení na našem pracovišti nukleární medicíny, které patří v této oblasti mezi 

přední pracoviště v republice. Absolventská práce může být použita jako studijní 

materiál nejen pro farmaceutické asistenty pracující v radiofarmaceutických 

laboratořích na oddělení nukleární medicíny, ale i jako přehledné zpracování možností 

značení těchto buněk. 

Zavedení radionuklidové diagnostiky do vyšetřovacích metod v hematologii umožnilo 

zpřesnit údaje o produkci, celkovém množství a kinetice krevních elementů. Dále je 

usnadněna a upřesněna indikace ke splenektomii, scintigrafie kostní dřeně s využitím 

značených elementů  poprvé ukázala rozložení aktivní dřeně v organizmu člověka. 

Radioizotopy značené krevní elementy zlepšují diagnostické i terapeutické možnosti 

v péči o konkrétní pacienty a tak jim umožňují dřívější návrat k normálnímu životu 

nebo zkrácení léčebné péče. 

 Zároveň v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky nabízí cestu rozvoje moderních 

diagnostických i léčebných postupů.   
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Resumé 
 

Резюме 

Выпускнaя работа посвящена проблеме радиоактивного мечения элементов крови 

в нуклеарной медицине с направленностью на возможности такого мечения          

в радиофармацевтической лаборатории в отделении нуклеарной медицины. 

Возможности мечения ограничены как выбором радионуклидов, так                       

и пространственно и оснащением лаборатории. 

Работа направлена на обзор возможностей мечения элементов крови 

радиоизотопами. 

В первой части работы уделяется внимание понятию радиофармак, ознакомлению 

с условиями правильной практики при их приготовлении, с применением 

радиофармак, рассматриваются также помещения для работы и методы 

применения. 

Во второй части описаны отдельные элементы крови, т.е. эритроциты, лейкоциты 

и тромбоциты. Рассмотрены требования к рабочему месту для мечения элементов 

крови. Приведены также положительные факторы, влияющие на применение 

элементов крови для мечения изотопами, общий метод подготовки и мечения 

автологных составных частей крови и их применение в нуклеарной медицине. 

Третья часть включает практическую часть, которая занимается мечением 

элементов крови радиоизотопами, их подготовкой, контролем и применением на 

практике. Эта часть разделена согласно меченым частицам крови на три 

подгруппы. А именно: мечение эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Особое 

внимание уделено подготовке меченых элементов крови, которые больше всего 

применяются на практике  в отделениях нуклеарной медицины в условиях 

Чешской Республики.  

Задачей работы является наглядно информировать о возможностях такого 

мечения, а также приблизить методы мечения тем, которые хотят заниматься 

данной проблематикой. 
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