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kterou jsme prošli v naší společnosti. Chvíli vystavování účtů, stří-
dání stráží – volby do Výboru, RK a sekcí ČSNM. Pro další běh 
tohoto textu ale na ty bezpochyby závažnější věci zkusme na chvíli 
zapomenout.

V prvé řadě nutno poděkovat všem vám, kteří jste využili své-
ho aktivního i pasivního volebního práva. Jít s kůží na trh a kan-
didovat není jednoduché, vyrovnat se s úspěchem i neúspěchem. 
V podmínkách ČSNM jednotky hlasů mohou znamenat hodně, jak 
je vidět v druhé polovině žebříčku volby do Výboru, kde je malý 
rozptyl.

Volební účast by mohla být lepší, ale je vcelku důstojná. Změ-
na mechanizmu z korespondenční na primárně elektronickou vol-
bu mohla voliče získat i odradit. Žijeme v nějaké době, jde o trend  
a z hlediska organizace voleb je elektronizace výrazně efektivnější.

Když se podíváme na výsledky, zemětřesení se nekonalo. 
Nová jména nahradila předchozí členy, kteří vesměs tentokrát ne-
kandidovali. Ve vlastním Výboru jsou tak novými členy dr. Žilková 
a Ing. Kráčmerová. Jako zástupce klinické sekce pak doc. Řehák, 
zde bylo nutno respektovat stanovy neumožňující souběh funkcí   
a sekce tedy s nominací svého zástupce přiměřeně reagovala. 

Osobním pohledem – s dr. Havlem jsme v podstatě neoficiální 
koalice. A tahle koalice získala vcelku silný mandát, za který děku-
jeme. Náš způsob práce a výsledky celého výboru v minulých le-
tech tedy většině voličů zřejmě konvenují. Nelze vyhovět všem. Při 
sebelepší snaze se okoukáte a také vaše kroky posuzují lidé často 
bez detailní znalosti kontextu. Rád bych věděl, co vedlo zbylých 
20 % voličů k tomu pro nás nehlasovat, a co bychom měli dělat či 
nedělat, aby se tento postoj změnil. 

Ke zvolení do orgánů všem kandidátům gratuluji. Stihli jsme 
první setkání ještě před prázdninami, jsme akceschopní, již s roz-
dělenými funkčními místy. Děkuji kolegům za důvěru s mou opě-
tovnou volbou na místo předsedy. Tiskový prostor je omezený, 
další pozice dohledáte na webu a ve společenské části časopisu. 
Jen jedna věc – jako prioritu Výboru vidíme podporu konvenční 
nukleární medicíny a regionálních pracovišť (což by nemělo vy-
znívat pejorativně, podmínky práce na nefakultních odděleních 
okresních či krajských měst jsou odlišné). Proto by na tuto činnost 
měla být delegována konkrétní osoba. Bude jí prim. Libus na nové 
pozici – Koordinátor pro regionální pracoviště.

Chceme dát jasný signál, že Výbor ČSNM není pašalíkem pro 
fakultní a velká oddělení, kde si jejich představitelé vzájemně po-
máhají získat pro svá oddělení benefity. Nebylo tomu tak a dále 
tomu tak také nebude. Vnímáme složitou situaci regionálních od-
dělení ve složité době. Všichni si musíme uvědomit, že odbornost 
má rysy pyramidy, jejíž složky jsou všechny důležité, nenahraditel-
né a musí společně fungovat v zájmu celku. Regionální pracoviště 
by měla být robustními základy, fakultní pracoviště razí cestu ino-
vacím, centralizují péči ekonomicky a personálně náročnější. Tvoří 
určitou „značku“ odbornosti, která se pak přenáší dále k základům. 

Máme dluh – je nutné uspořádat plenární schůzi. V tuto chvíli 
nevím, jak u DNM dopadne naše sázka na časný termín počátku 
září. Ono nebylo moc na výběr. Otazníkem je vývoj epidemie, která 
se rozhodla ignorovat léto (časný termín měl být výhodou). A snad 
se podaří ekonomické zajištění. 

Plenární schůze snad proběhne na DNM. Bude šance si věci 
říci do očí. Komunikace napříč ČSNM, to by pro nové volební ob-
dobí měla být další z priorit. Pracujeme na nových www stránkách 
společnosti. Plánujeme změnu vizuálního stylu ČSNM. Profil na 
sociální síti žije. Budeme se snažit o více osobních i distančních 
setkání na témata organizační i odborná.

Proběhlé volby beru v nestabilní době jako předěl, impulz          
k dalším změnám, podnět ke zvýšení aktivity nás všech, které 
nukleární medicína baví. Práce může být i hobby. Snad je to tak 
u co největšího množství členů. A pokud ne, přemýšlejme, co pro 
to udělat. 

MUDr. David Zogala, Ph.D.
předseda výboru ČSNM ČLS JEP

Vážené kolegyně a kolegové, 
relativita věcí je dnes velmi aktuální. Ve 

světle války na Ukrajině se význam většiny věcí 
ztrácí. Relativizuje trochu i důležitou událost, 
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Původní  práce

SPECT mozku u kognitivních poruch – porovnání 
s klinickou diagnózou a význam pro klinickou praxi 

– stále platná možnost?
Brain SPECT in patients with cognitive disorders – comparison with clinical diagnosis and significance 

for clinical practise – still valid possiblity?

Renata Píchová1, Aleš Bartoš2,3, Otto Lang1 

1 Klinika nukleární medicíny, 2 Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 10,
3 NÚDZ Klecany u Prahy, ČR

renata.pichova@fnkv.cz

ABSTRAKT:
Úvod: Hodnocení významu vyšetření perfuze mozku po-
mocí jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT)       
v diferenciální diagnostice kognitivních poruch. 
Metodika: Za období čtyř let byla provedena retrospektivní 
analýza dat vyšetřených pacientů s cílem porovnat závě-
ry vyšetření SPECT mozku s klinickou diagnózou. 68 ne-
mocných s klinickými diagnózami (33 pacientů s pravděpo-
dobnou Alzheimerovou nemocí (AD – Alzheimer‘s disease),
13 s mírnou kognitivní poruchou (MCI – mild cognitive im-
pairment) a 22 osob s jinými chorobami) bylo podle druhého 
čtení jejich SPECT obrazů mozku, bez klinických informací, 
rozděleno do 5 skupin perfuzních vzorců: obraz Alzheimero-
vy nemoci (AD – 19 pacientů), obraz vaskulární demence 
(VD – 17), obraz smíšené demence (MIX – 18), ostatní perfuz-
ní vzorce (O – 11) a normální obraz (N – 3).
Výsledky: Z 33 pacientů s klinicky pravděpodobnou AD mělo 
na SPECT mozku v 87 % obraz AD, u poloviny z nich byl pří-
tomen nález MIX. U 13 s MCI byly zjištěny heterogenní vzor-
ce mozkové perfuze odpovídající smíšené populaci jedinců 
s MCI. Sledováním laterality postižení na SPECT obrazech 
u 25 praváků byla zjištěna převaha výskytu prvních defektů 
perfuze temporoparietálně nebo temporálně v dominantní 
hemisféře u většiny pacientů s MIX nebo klinicky pravdě-
podobnou AD. Spolehlivost radionuklidové (RN) metody 
byla posuzována stanovením inter- (89 %) a intrapersonální 
(87 %) shody závěrů vyšetření perfuze mozku technikou 
SPECT. 
Závěr: SPECT mozku přináší, kromě podpory diagnostiky 
AD, další informaci o možné kombinaci s cévními mechanis-
my. Heterogenní vzorce odpovídají smíšené populaci jedinců 
s MCI.
Klíčová slova: 99mTc-HMPAO SPECT mozku, regionální per-
fuze mozku, jednofotonová emisní počítačová tomografie, 
demence, kognitivní poruchy, Alzheimerova nemoc

NuklMed 2022;11:42–48

ABSTRACT:
Introduction: The importance of brain perfusion examina-
tion using single photon emission computed tomography 
(SPECT) in the differential diagnosis of cognitive disorders is 
evaluated in this study. 
Methods: For a period of four years a retrospective analysis 
of the examined patient´s data was performed in order to 
compare the conclusions of the brain SPECT examination 
with the clinical diagnosis. 68 patients with clinical diagnoses 
(33 patients with probable Alzheimer‘s disease (AD), 13 with 
mild cognitive impairment (MCI) and 22 with other diseases) 
were divided into 5 groups of perfusion patterns according 
to the second reading of their brain SPECT images without 
clinical information: Alzheimer‘s disease (AD – 19 patients), 
vascular dementia picture (VD – 17), mixed dementia pictu-
re (MIX – 18), other perfusion patterns (O – 11) and normal 
picture (N – 3). 
Results: Thirty-three patients with probable Alzheimer’s 
disease were studied. 87 % of them showed typical image 
of AD on SPECT scan and half of them showed an image 
of mixed type dementia. In 13 patients with MCI was found 
heterogeneous blood perfusion corresponding with miscella-
neous population of patients with MCI. In 25 right-handed 
patients with the SPECT pattern suggestive of AD or MIX, 
temporoparietal or temporal hypoperfusion was detected in 
the first examination of these patients on the left in 60 %, on 
the right in 8 % and bilaterally in 32 % of AD patients. The re-
liability of the radionuclide (RN) method was assessed by de-
termining the inter (89%) and intrapersonal (87%) agreement
of the conclusions of the brain perfusion examination using 
the SPECT technique.
Conclusion: In addition to supporting of the AD diagnosis, 
brain SPECT perfusion provides additional information about 
a possible combination with vascular mechanisms. Hetero-
geneous patterns correspond to a mixed population of indi-
viduals with MCI.
Key Words: 99mTc-HMPAO brain SPECT, regional brain 
perfusion, single photon emission computed tomography, 
dementia, cognitive impairment, Alzheimer‘s disease
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ÚVOD  

Stále více pacientů s kognitivními poruchami a de-
mencí různé etiologie se vyskytuje ve stárnoucí populaci. 
Většinou se jedná o primární atroficko-degenerativní příči-
nu, nejčastěji při Alzheimerově nemoci (AD – 60 %). Další 
příčinou jsou změny vaskulární (10–20 %), dále smíše-
né (MIX), zahrnující obě tyto skupiny, a méně častý je vý-
skyt demencí jako sekundární příznak jiného onemocnění. 
AD je typickým onemocněním vyšších věkových kategorií. 
Od 65 let se její prevalence v 5letých údobích přibližně zdvoj-
násobuje. Ve věku 65–70 let postihuje přibližně 1 % obyva-
tel. Podle definice demence jde o ireverzibilní a progredující 
organické postižení mozku s nepříznivým ovlivněním pra-
covní a sociální funkce pacienta. Předpokladem k zaháje-
ní adekvátní léčby je tedy nutná časná detekce a správná 
diagnostika. 1 

Naším zájmem bylo zjistit, jak velkou podpůrnou infor-
maci poskytuje SPECT mozkové perfuze v diagnostice AD          
v běžné rutinní praxi. Cílem bylo porovnat klinickou diagnózu 
u pacientů s kognitivními poruchami s perfuzními změnami 
mozku, sledovat lateralitu postižení vzhledem k dominanci 

hemisfér a posoudit spolehlivost metody při novém intra-       
a interpersonálním zpracování obrazů se zhodnocením va-
riability závěrů.

METODIKA A SOUBOR

Během čtyř let bylo vyšetřeno 68 pacientů s kognitivní 
poruchou (38 žen, 30 mužů), průměrného věku 68 let v roz-
mezí 41–87 let.  

U 33 pacientů byla diagnostikována pravděpodobná AD 
podle kritérií NINCDS-ADRDA (MMSE průměr ± SD: 20 ± 5) 
a u 13 osob shledán MCI bez předchozí znalosti výsledku 
SPECT mozku. Ostatní pacienti nesplnili požadavky ani jed-
né z předchozích skupin. 2–4

Perfuzní scintigrafie mozku byla vyšetřena pomocí radio-
farmaka hexamethyl-propylen-amin-oxim značeného tech-
neciem (99mTc-HMPAO) aplikovaného i.v. v dávce 550–800 
MBq za standardních podmínek (bez vlivu rušivých pod-
nětů). Za 20–30 minut od aplikace radiofarmaka byly za-
znamenány obrazy perfuze mozku technikou SPECT na 
dvouhlavé gamakameře s kolimátory fan-beam, provedena 
rekonstrukce obrazů iterativní metodou a získány obrazy řezů 

Obr. 1A Ukázkové snímky SPECT perfuze mozku (u pacienta s histopatologicky potvrzenou Alzheimerovou nemocí) 
s perfuzním vzorcem typickým pro AD – hypoperfuze temporální (zejména mediotemporální), temporo-parietální 
kůry oboustranně, bez významnější asymetrie bazálních ganglií (BG). 
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genní perfuze s maximem redukce perfuze mediotempo-
roparietálně a s asymetrií BG (Obr. 1C);

4. perfuzní vzorec ostatní – patologické nálezy nebylo mož-
né zařadit do žádné z předchozích skupin (frontální hypo-
perfuze, asymetrie BG, thalamu apod.);

5. perfuzní vzorec normální – bez významných patologic-
kých perfuzních změn.

Ve vztahu k dominanci postižení bylo současně provede-
no posuzování laterality postižení u 25 pacientů s nálezem 
AD a MIX na SPECT obrazech, u kterých se podařila zpětně 
zjistit dominance hemisféry – praváctví.

Na základě druhého vyhodnocování SPECT obrazů         
u náhodně vybraných 35 vyšetření byla posuzována spoleh-
livost SPECT mozku při interindividuálním porovnání a u 79 
vyšetření (zahrnuta byla i kontrolní vyšetření pacientů) při 
intraindividuálním opakovaném hodnocení.

VÝSLEDKY 

U 68 vyšetřených pacientů bylo rozdělení všech SPECT 
obrazů perfuze mozku do předem definovaných pěti skupin 
následující:

ve třech rovinách (transverzální, koronární a sagitální) včet-
ně 3D obrazů.

Podle druhého čtení, bez klinických informací, nálezy 
SPECT vyšetření byly rozděleny do 5 skupin: 1. Alzheimero-
va nemoc (AD), 2. vaskulární demence (VD), 3. smíšená de-
mence (MIX = AD + VD), 4. ostatní (O), 5. normální (N).

Na základě vlastní zkušenosti s metodou SPECT a lite-
rárních údajů 5–10 byla vytvořena pracovní kritéria k třídění 
SPECT obrazů do následujících skupin: 
1. perfuzní vzorec AD – hypoperfuze temporální (zejména 

mediotemporální), temporo-parietální kůry jedno i obou-
stranně, bez významnější asymetrie bazálních ganglií 
(BG) (Obr. 1A);

2. perfuzní vzorec VD – nejčastěji typu multiinfarktové de-
mence (MID) s nálezem difuzně nehomogenní perfuze 
mozkové kůry, s drobnými vícečetnými redukcemi a de-
fekty oboustranně, nahodile asymetricky, s postižením      
i podkorových struktur včetně bazálních ganglií a thala-
mu, méně často ohraničené ischemie s ložiskovým neu-
rologickým nálezem a s obrazem hypoperfuze odpovída-
jícímu stavu po cévní mozkové příhodě (Obr. 1B);

3. perfuzní vzorec MIX (AD + VD) – tato skupina vznikla na 
základě našich zkušeností s nálezem difuzně nehomo-

Obr. 1B Ukázkové snímky SPECT perfuze mozku s perfuzním vzorcem typickým pro vaskulární demenci multiinfarkto-
vou – difuzně nehomogenní perfuze mozkové kůry s drobnými vícečetnými redukcemi a defekty oboustranně, nahodile 
asymetricky, s postižením i podkorových struktur včetně BG a thalamu. Bližší definice perfuzního vzorce je v textu.
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rií – AD 5 (39 %), MIX 2 (15 %), VD 1 (8 %), O 3 (23 %), N 2 
(15 %). (Graf 4)

Posuzování laterality postižení bylo stanoveno u 25 pa-
cientů se SPECT obrazem AD a MIX s převažujícím levo-
stranným SPECT nálezem temporoparietálně nebo tem-
porálně u 15 pacientů (60 %), pravostranné postižení měli  
2 (8 %) a oboustranné se objevilo u 8 (32 %) pacientů.           
U ostatních pacientů s AD nebylo možné zpětně zjistit domi-
nanci ruky.

Shoda výsledků SPECT vyšetření mozku byla při novém 
intraindividuálním posouzení 87 % a při interindividuálním 
posouzení 89 %. 

DISKUZE 

Záměrem nových opravených mezinárodních kritérií je 
zpřesnit rozpoznání AD co nejdříve. Proto základní myšlenkou 
kritérií je kombinovat již osvědčenou klinickou detekci poru-
chy epizodické paměti trvající nejméně 6 měsíců s neurobio-
logickými ukazateli. Mezi ně patří mediotemporální atrofie na 
magnetické rezonanci mozku, změny v koncentracích určitých 
bílkovin v mozkomíšním moku a temporoparietální hypome-
tabolismus glukózy na pozitronové emisní tomografii (PET). 4   

Do 1. skupiny AD bylo zařazeno 19 pacientů (10 žen,       
9 mužů), tj. 28 %. 2. skupina zahrnovala 17 pacientů s VD 
(7 žen, 10 mužů), tj. 25 %. Do skupiny se smíšenou formou 
MIX jsme včlenili 18 pacientů (13 žen, 5 mužů), tj. 26,5 %.             
4. skupina byla zastoupena 11 pacienty (6 žen, 5 mužů), kteří 
neodpovídali zařazením do předchozích skupin (pouze hy-
poperfuze frontálních laloků, asymetrie BG, thalamu apod.), 
tj. 16 %. 5. skupinu pacientů s normálními nálezy tvořili 3 pa-
cienti (2 ženy, 1 muž) s perfuzním scanem bez významných 
patologických odchylek, tj. < 0,5 %. (Graf 1)

Z celkového počtu 68 vyšetřených bylo s klinicky prav-
děpodobnou AD 33 pacientů, s diagnózou  MCI 13 pacientů      
a 22 pacientů bylo s jinými chorobami. (Graf 2)

Nikdo z pacientů s klinickou AD neměl normální perfuzní 
vzorec. Čtyři pacienti s MCI, bez klinické diagnózy AD, měli 
nález na SPECT mozku typický pro AD. 

Z 33 pacientů trpících pravděpodobnou AD mělo 87 % 
na SPECT záznamech  obraz AD (s převahou žen). Z nich 
15 pacientů (45 %) SPECT-AD, 14 pacientů (42 %) SPECT-
-MIX, další 4 pacienti (12 %) měli ostatní perfuzní vzorce     
(2x pouze hypoperfuze frontálních laloků, 2x asymetrie per-
fuze v bazálních gangliích). (Graf 3) 

U 13 pacientů s MCI byly zjištěny vzorce všech 5 katego-

Obr. 1C Ukázkové snímky SPECT perfuze mozku s možným perfuzním vzorcem u histopatologicky potvrzené smí-
šené demence (VD/MID + AD) – difuzně nehomogenní perfuze s maximem redukce perfuze mediotemporoparietálně    
a s asymetrií BG. Bližší definice perfuzního vzorce je v textu.
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a zadní cingulární kůře se zachováním primární zrakové a senzomo-
torické kůry, bazálních ganglií, thalamu, mozkového kmene a mozeč-
ku. Obecně existuje nižší stupeň frontálního postižení, které se zvyšuje 
s progresí onemocnění, obvykle šetří motorickou kůru. Přítomnost toho-
to vzorce má vysokou diagnostickou přesnost, i když lze vidět i jiné vzor-
ce s asymetrií, dokonce jednostranné nebo s frontálním postižením. 4,14   

Obvykle existuje dobrá korelace mezi nálezy SPECT/PET a závaž-
ností symptomů. I když za určitých klinických situací (včetně AD s čas-
ným nástupem nebo u jedinců s vysokou intelektuální úrovní) může být 
tento vztah omezenější se změnami, které bývají závažnější v časněj-
ších klinických stádiích onemocnění. Tento jev pravděpodobně souvisí 
s konceptem kognitivní rezervy. Jedinci s vyšší rezervou jsou schopni 
vyvinout alternativní strategie pro kompenzaci ztráty funkcí souvisejí-
cích s vývojem patologického procesu, což oddaluje nástup příznaků. 15

Systematickým přehledem Dougall et al. hodnotí diagnostickou 
přesnost 45 studií provedených s HMPAO ve srovnání s klinickou diag-

V rutinní praxi je dostupnější jednofotonová emis-
ní tomografie (SPECT), při které se posuzuje 
metabolická aktivita neuronů nepřímo na základě 
změn prokrvení jednotlivých oblastí. 11 Obě vy-
šetření, jak pozitronová emisní tomografie (PET) 
18F-FDG, tak SPECT se ukázala být užitečná 
k odhalení funkčních alterací, které jsou zákla-
dem různých neurodegenerativních onemocnění. 
Ačkoliv se v současné době zaměření radionukli-
dového zobrazení mozku přesouvá na PET, nižší 
náklady a širší dostupnost SPECT z něj činí stále 
platnou alternativu pro studium pacientů s de-
mencí. 12 SPECT se úspěšně používá k diagnos-
tice demencí od 80. let 20. století, zatímco PET 
se do kliniky dostal v následujícím desetiletí. Úzký 
vztah mezi perfuzí a neuronálním metabolizmem 
je dobře zdokumentován jak ve fyziologických 
podmínkách, tak ve velké většině patologických 
procesů, což umožňuje identifikaci hypometa-
bolických oblastí prostřednictvím odpovídajícího 
snížení perfuze mozku pomocí indikátorů průtoku 
krve (stejný koncept platí pro fMRI). Nejužiteč-
nější roli plní SPECT vyšetření při odlišení AD od 
demence vaskulární (VD) nebo frontotemporál-
ní (FTD). Hypoperfuze v obou předních částech 
mozku poukazuje na FTD. Podobně se může ma-
nifestovat ale i VD, deprese a někdy i pokročilá 
AD. U VD se postižení nevyhýbá primární senzo-
motorické kůře. Rovněž podkorové defekty v BG 
nejsou výjimkou vzhledem k roztroušenosti více-
četných iktů. Naopak u AD zůstává oblast moto-
rické a senzitivní kůry i BG ušetřena. Dokonce 
i v pokročilejších stádiích AD se na SPECT mozku 
zastihne zachovaná perfuze v oblastech primární 
senzomotorické kůry, zrakové kůry, BG, thalamu 
i mozečku, která nápadně kontrastuje se sníže-
nou aktivitou v postižených oblastech SPECT. 
Obraz u AD má charakteristickou redukci perfuze 
v zadní parietální a temporální kůře mozku bez 
zřetelné alterace occipitální oblasti. V pokročilých 
stádiích AD byla shledána hypoperfuze i frontální 
kůry. 2,7,11

Na základě analýzy několikaletých vlastních 
zkušeností je možné tvrdit, že typickou perfuzní 
poruchou pro AD je temporální nebo temporopa-
rietální hypoperfuze převážně vlevo. Odpovídá to 
platné představě, že největší změny u AD nastá-
vají v mediotemporální oblasti, ať už z hlediska 
klinického, radiologického nebo histopatologické-
ho. 13 V našem souboru byla přítomna takto lokali-
zovaná hypoperfuze u 87 % pacientů s AD. 

SPECT a PET jsou funkční zobrazovací mo-
dality, které mají nejsilnější vědeckou podporu 
pro klinické použití u demencí a jsou úspěšně 
používány již několik desetiletí. Typický vzorec 
AD na SPECT nebo PET obrazech je charakte-
rizován přítomností bilaterální hypoperfuze nebo 
hypometabolizmu v temporální, zadní parietální 

Graf 1 Rozdělení pacientů do skupin podle mozkové perfuze technikou SPECT 
(AD – Alzheimerova nemoc, VD – vaskulární demence, MIX = AD + VD,
O – ostatní, N – normální).

Graf 2 Rozdělení pacientů podle klinické diagnózy (33/68 AD – klinicky prav-
děpodobná Alzheimerova nemoc, 13/68 MCI – s klinickou diagnózou mírného 
kognitivního deficitu, 22/68 O – s jinými chorobami).
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nózou (kritéria DSM-III-R a NINCDS-ARDRA) v letech 1988 až 2002. 16 
Autoři popsali senzitivitu 77 % a specificitu 89% pro diagnózu AD ve 
srovnání s normálními kontrolami, 71 % a 76 % ve srovnání s vasku-
lární demencí a 72 % a 78 % ve srovnání s frontotemporální demen-
cí, přičemž jako průřezovou klinickou diagnózu použili zlatý standard. 
Za nejvhodnější zlatý standard pro výzkum je považováno hodnocení 
histopatologických charakteristik AD. Read et al. uvádějí senzitivi-
tu 93 % pro SPECT ve srovnání se 73 % pro klinickou diagnózu 
u 27 pacientů, kteří podstoupili pitvu. 17 Bonte a kol. publikoval sérii člán-
ků využívajících SPECT, ve kterých se studovaná populace od roku 1993 
dále postupně zvyšovala. Závěrečná zpráva z této série v roce 2011 
zahrnovala 73 pacientů a vykazovala senzitivitu 94 %, specificitu 85 %,
pozitivní prediktivní hodnotu 92 %, negativní prediktivní hodnotu 88 %
a přesnost 90 %. 18  Práce Jobst a kol. zahrnovala 104 pacientů s de-
mencí (80 z nich s AD) a uvádí senzitivitu, specificitu a přesnost 
89, 80 a 83 %. 19

Je důležité si uvědomit, že některé z těch-
to studií byly publikovány před více než 20 lety 
a používaly v té době dostupné zařízení s výko-
nem pravděpodobně pod současnými standardy
v oboru. Od té doby bylo do klinické rutiny začle-
něno mnoho technických pokroků včetně metod 
iterativní rekonstrukce (OSEM), korekce rozpty-
lu, korekce útlumu pomocí CT map v hybridním 
zařízení a obnovy rozlišení. Všechny přispěly ke 
zlepšení kvality obrazu s pravděpodobným pozi-
tivním dopadem na diagnostický výkon SPECT. 
El Fakhri a kol. prokázali výhody několika z těch-
to vylepšení u pacientů s mírnou kognitivní poru-
chou. 20

Zvláštní význam má potenciál funkčních zob-
razovacích technik pro diagnostiku AD v časných 
stádiích onemocnění, jako je MCI. Identifikace 
jedinců ve fázi MCI s vysokým rizikem vývoje 
k AD umožní intervenci v počáteční klinické fázi 
onemocnění s cílem zpomalit vývoj symptomů 
a výskyt demence. Přítomnost hypoperfuze na 
obrazech SPECT nebo hypometabolizmu na PET 
v zadní parietální kůře, precuneu a zadním gyru 
cinguli u pacientů s MCI bývá spojována se zvý-
šeným rizikem progrese do AD. 19,21,22

I když temporální nebo temporoparietální 
hypoperfuze může být nespecifická, její nález 
významně zvyšuje diagnostickou přesnost nad 
samotnou klinickou diagnózou – podporuje mož-
nost AD. Protože SPECT je dostupnější a levnější 
než PET, dostává se mu alternativně velké pozor-
nosti. 4,23

Další nápovědou AD z obrazu SPECT perfuze 
mozku může být převažující levostranné postižení 
v dominantní hemisféře (asi u 2/3 našich pacientů 
s AD) nebo oboustranná hypoperfuze (asi u 1/3 
našich pacientů s AD). Symetrické oboustranné 
postižení není časté (i když je uváděné jako typic-
ké) a vyskytuje se asi u 20 % pacientů s AD. 8 To je 
v souladu s našimi pozorováními s jednostranným 
postižením u téměř 70 % pacientů. 

Pacienti s MCI vykazovali různé perfuzní vzor-
ce, což odpovídá heterogennímu složení těchto 
osob z hlediska prognostického. V našem soubo-
ru měli 4 pacienti typický obraz SPECT-AD, aniž 
by trpěli AD. Je velmi pozoruhodné, že po odtaj-
nění klinické diagnózy (nebyla předem známá) se 
vždy jednalo o pacienty s MCI. Lze předpokládat, 
že se u nich jedná o počáteční stádium AD, které 
ještě nevyhovuje mezinárodním kritériím demen-
ce. Přesto typická hypoperfuzní porucha pro AD 
je detekovatelná již nyní. 

SPECT mozku poskytuje jednu zajímavou
a klinicky těžko odhadovanou informaci o cév-
ních metabolicko-perfuzních změnách, které se 
vyskytly asi u poloviny pacientů s AD navíc k tem-
porální hypoperfuzi. Je těžké posoudit, zda se 
cévní změny mozku podílejí na kognitivním de-

Graf 3 SPECT obrazy u 33 pacientů s klinicky pravděpodobnou Alzheimerovou 
nemocí 33/68 – na SPECT perfuzní vzorce: AD u 15 pacientů (46 %), MIX 14 
(42 %), O 4 (12 %). 

Graf 4 13 pacientů s mírným kognitivním postižením (MCI) 13/68 – na SPECT 
perfuzní vzorce všech 5 kategorií: AD 5 (39 %), MIX 2 (15 %), VD 1 (8 %), 
O 3 (23 %), N 2 (15 %). 
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ficitu Alzheimerovy nemoci (tedy vlastně smíšená demence) 
nebo jsou přirozenou součástí stárnutí mozku bez vztahu            
k neurodegenerativním pochodům u AD. Každopádně se 
ukazuje, že poruchy prokrvení mozku se vyskytují u někte-
rých pacientů s AD. Cévní složka je známa už delší dobu 
i z histopatologických nálezů. 24 V poslední době se stále 
více prosazuje spoluúčast cévních mechanismů na patoge-
nezi AD tvořících smíšenou demenci. 25 Přestože současný 
výskyt alzheimerovských a cévních histopatologických změn
u demencí bude častější než „čistá“ AD, ani v nových krité-
riích AD se opět nevymezuje pojem smíšené demence a po-
zornost se věnuje jen čisté AD. 4 

Předností našeho pozorování je poměrně rozsáhlý sou-
bor osob s kognitivními poruchami vyšetřený technikou 
SPECT a dlouhodobá úzká spolupráce s klinickým zázemím 
s možností získávat a hromadit zkušenosti. Nevýhodou této 
studie je omezený počet pacientů s MCI, chybění histopa-
tologické verifikace diagnóz a malé zastoupení jiných typů 
demencí než Alzheimerovy.

ZÁVĚR

Perfuzní scintigrafie mozku přináší kromě diagnostické 
podpory AD také informaci o možném spolupodílu cévních 
změn na kognitivním deficitu. Význam heterogenních vzor-
ců SPECT obrazů odpovídajících smíšené populaci jedinců 
s MCI je možné zhodnotit až s delším časovým odstupem. 
U většiny vyšetřených pacientů s pravděpodobnou AD jsme 
prokázali větší defekty perfuze v dominantní hemisféře. Přes 
určitou míru subjektivního posuzování SPECT obrazů vyka-
zuje interpretace vysokou míru shody při novém hodnocení 
stejným nebo jiným posuzovatelem.

Perfuzní scintigrafie mozku sama o sobě diagnózu ne-
stanoví, základem zůstává klinika, může však přispět do 
diagnostického schématu. Stanovení správné diagnózy 
umožní včasné zahájení terapie a zpomalení průběhu one-
mocnění.
Práce byla podpořena výzkumným programem „Neurovědní CO-
OPERATIO Univerzity Karlovy“.
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ABSTRAKT:
Úvod: V Českém lékopise 2017 – Doplňku 2021 byla nově 
zařazena obecná stať Alternativní metody kontroly radio-
farmak, kde je uvedena řada dalších metod pro stanovení 
radiochemické čistoty (RCHČ) radiofarmak, které je možno 
jako oficinální (lékopisné) přímo bez nutnosti validace ofi-
ciálně používat na pracovišti přípravy radiofarmak ve zdra-
votnickém zařízení. Účelem článku je seznámit pracovníky 
s uvedenými metodami a na příkladu frekventovaného ra-
diofarmaka [99mTc]-oxidronátu rovněž poukázat na důležitost 
použití lékopisem doporučené stacionární fáze pro chroma-
tografii, aby bylo dosaženo odpovídajících výsledků.
Metoda: Tabelární uvedení chromatografických metod sta-
novení radiochemické čistoty pro jednotlivá radiofarmaka       
s doplněním požadovaných hodnot radiochemické čistoty     
a výpočtu radiochemické čistoty v případě více nečistot. Pa-
pírová radiochromatografie pomocí skeneru chromatografic-
kých proužků PT444R1. Radiofarmakum: [99mTc]-oxidronát, 
mobilní fáze: 0,9% NaCl, stacionární fáze: TLC-SP, 3MM 
Chr, 1 Chr (9 x 1 cm), délka dráhy 7 cm. Vyvinutý a oskeno-
vaný chromatogram byl vyhodnocen pomocí software ske-
neru. 
Výsledky: Tabulky s přehledem chromatografických metod 
stanovení radiochemické čistoty radiofarmak včetně uvedení 
požadovaných hodnot radiochemické čistoty a výpočetních 
vzorců. Porovnání distribuce [99mTc]-oxidronátu při chromato-
grafii na TLC-SP, 3MM Chr, 1 Chr, kdy k řádnému chromato-
grafickému dělení došlo pouze na lékopisem doporučeném 
chromatografickém papíru TLC-SP (Supelco™).
Závěr: Uvedené chromatografické metody stanovení radio-
chemické čistoty radiofarmak je možno přímo použít místo 
metod uvedených např. v souhrnech údajů o přípravcích 
(SPC), které nemusejí být na pracovišti dostupné, jako např. 
elektroforéza, membránová filtrace aj. Z příkladu chromato-
grafie [99mTc]-oxidronátu vyplývá důležitost použití konkrét-
ního komerčního zdroje chromatografického nosiče, protože 
u jiného není zajištěna jeho vhodnost a odpovědná osoba 
zodpovídá za ověření vhodnosti jiné komerční značky odpo-
vídající kvality.
Klíčová slova: koloidní technecium-99m, technecistan-(99mTc), 
vázané technecium-99m, radiochemická čistota, radiochemic-
ké nečistoty, [99mTc]technecium-oxidronát
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ABSTRACT:
Introduction: A new general monograph Alternative testing 
methods of radiopharmaceuticals has been published in Czech 
Pharmacopoeia 2017 – Supplement 2021. As these many 
other methods for a radiochemical purity (RCP) measurement 
are pharmacopoeial, they can be officially directly used in radio-
pharmaceuticals workplaces of medical establishments without
a prior validation. A purpose of this article is to acquaint wor-
kers with mentioned methods and to emphasize an impor-
tance of a use of a pharmacopoeial recommended stationary 
phase in chromatography to achieve appropriate results on 
example of a frequent radiopharmaceutical [99mTc]-oxidronate. 
Method: A tabular statement of chromatographic methods for 
the radiochemical purity measurement of individual radiophar-
maceuticals with supplement of desired values of the radio-
chemical purity and a calculation of the radiochemical purity in 
a case of more impurities. A paper radiochromatography using 
a scanner of chromatographic strips PT444R1. A radiophar-
maceutical: [99mTc]-oxidronate, a mobile phase: 0,9% NaCl, 
stationary phases: TLC-SP, 3MM Chr, 1 Chr (9 x 1 cm), a path 
length was 7 cm. A developed and scanned chromatogram 
was evaluated by software of the scanner.
Results: Tables summarizing chromatographic methods for 
the radiochemical purity measurement of the radiopharma-
ceuticals including the required values of the radiochemical 
purity and calculating formulas. A comparison of a distribution 
of [99mTc]-oxidronate on TLC-SP, 3MM Chr, 1 Chr chromato-
grams revealed a regular chromatographic separation only on 
a chromatographic paper TLC-SP (Supelco™) recommended 
by the pharmacopoeia. 
Conclusion: Stated chromatographic methods for the radio-
chemical purity measurement of the radiopharmaceuticals 
can be directly used instead of the ones stated for example in 
summaries of product characteristics (SPCs), which needn‘t 
be available in the workplace, such as an electrophoresis, 
a membrane filtration etc. An importance of a use of a specific 
commercial source of a chromatographic carrier resulted from 
an example of a [99mTc]-oxidronate chromatography as using 
an other one doesn‘t ensure its availability and a responsible 
person is responsible for a confirmation of a suitability of other 
commercial brand of an adequate quality.
Key Words: colloidal technetium-99m, pertechnetate-(99mTc), 
bound technetium-99m, radiochemical purity, radiochemical 
impurities, [99mTc]technetium-oxidronate



Přehledová práce

strana 50                       NuklMed  2022; 11(3)

ÚVOD  

Podle § 27 vyhlášky č. 84/2008 Sb. o správné lékárenské 
praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 
zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zaří-
zení vydávajících léčivé přípravky v platném znění se před 
vydáním připraveného radiofarmaka ověří jeho jakost. 1 To je 
dle § 23 uvedené vyhlášky možno podle Českého lékopisu 
(ČL), souhrnu údajů o přípravku (SPC) v případě registro-
vaných léčivých přípravků (kity pro radiofarmaka), postupu 
schváleného v rámci klinického hodnocení (KH) nebo spe-
cifického léčebného programu (SLP). Inspektoři Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) rovněž uznávají použití me-
tod z Přehledu kontrolních metod pro kity dodávané firmou 
KC SOLID, spol. s r. o. – včetně alternativních provedení. 2

V SPC přípravků bývají uvedeny zjednodušené meto-
dy a nejsou předepsány všechny testy jako v článcích ČL. 
Metody uvedené v jiných zdrojích, než v platném ČL, je po-
třeba při zavedení validovat, např. podle směrnice Evropské 
lékové agentury (EMA) pro validaci analytických metod po-
užívaných ve farmaceutickém průmyslu CPMP/ICH/381/95 
Q2(R1) 3 – požadavek SÚKLu. Uvedená směrnice je nyní
v revizi a letos bude vydána nová verze.

Požadavek validace platí i pro alternativní metody kont-
roly radiofarmak uvedené v Mezinárodním lékopise (Ph. Int.)
vydávaném Světovou zdravotnickou organizací (WHO), 
protože tento lékopis není u nás právně závazný. Nyní je 
platné 10. vydání Ph. Int. z roku 2020 a alternativní metody 
kontroly radiofarmak prováděné ve zdravotnických zaříze-
ních jsou uvedeny ve stati Testing – additional guidance. 4 
V národní části ČL 2017 – Dopl. 2021 je nyní zařazena obec-
ná stať Alternativní metody kontroly radiofarmak vycházející 
z uvedené stati Ph. Int. Jedná se o překlad a doplnění metod 
z Mezinárodního lékopisu, přičemž názvy radiofarmak jsou 
uváděny lékopisné (pokud existují) nebo v souladu s názvo-
slovím ČL a současně pomocí běžné zkratky, názvy mobil-
ních fází jsou rovněž uváděny lékopisné. U radiofarmak, kde 
nejsou alternativní metody, jsou uvedené metody totožné 
jako v lékopisných článcích nebo SPC kitů pro radiofarmaka, 
aby tabulka obsahovala přehled všech v praxi běžně pou-
žívaných radiofarmak. U stacionárních fází se na rozdíl od 
lékopisných článků uvádí i odkaz na komerční zdroje mate-
riálu, u kterého se zjistilo, že je vhodný. V české verzi článku 

je oproti Mezinárodnímu lékopisu přidán stručný postup pro-
vedení tenkovrstvé a papírové chromatografie radiofarmak 
včetně potřebných výpočtů radiochemické čistoty a obsahu 
radiochemických nečistot. Jako každá nová stať ČL prošla 
i tato standardním recenzním řízením a uvedené alterna-
tivní metody kontroly připravovaných radiofarmak jsou 
nyní oficinální a tedy přímo bez nutnosti validace použi-
telné na pracovišti přípravy radiofarmak ve zdravotnickém 
zařízení. 5

METODA

Jednotlivé kontrolní metody byly převzaty ze dvou tabu-
lek stati Alternativní metody kontroly radiofarmak ČL. 5 Do 
tabulek byly oproti lékopisu přidány požadované hodnoty 
radiochemické čistoty, obsahu radiochemických nečistot
a případné další nečistoty jiné než koloidní technecium-99m 
a technecistan-(99mTc) převzaté především z článků ČL 5,
SPC 6, u již nedostupných techneciových radiofarmak 
z publikace Technetium-99m Pharmaceuticals 7, u močovi-
ny-(14C) z Lékopisu Spojených států amerických (USP-NF) 8 
a z relevantních publikací u jomazenilu-(123I) 9 a jodcholeste-
rolu-(131I). 10 Bylo přidáno vysvětlení všech zkratek sloučenin, 
nejen vybraných jako v ČL. Značení kitu Technescan HDP se 
provádí dle pokynů v SPC. 6 Pro ověření závislosti distribuce 
[99mTc]technecium-oxidronátu na použitém chromatografic-
kém papíru byly použity hydrofilní mobilní fáze: 0,9% NaCl 
(Lach-Ner), 3 stacionární fáze: TLC-SP (Supelco™), 3MM 
Chr (Whatman), 1 Chr (Whatman) – 9 x 1 cm, délka dráhy 
7 cm. Závislost distribuce v lipofilním butan-2-onu na použi-
tém chromatografickém nosiči není potřeba provádět, jelikož 
hydrofilní [99mTc]technecium-oxidronát zůstává na jakémko-
li používaném nosiči vyvíjeném v lipofilním butan-2-onu na 
startu chromatogramu. Bylo nanášeno 5 µl vzorku, chroma-
togramy se vyvíjely ihned. Distribuce radioaktivity vyvinutých 
chromatogramů byla měřena a vyhodnocena pomocí skene-
ru chromatografických proužků PT444R1 (Lynax).

VÝSLEDKY 

V Tab. 1 je přehled chromatografických systémů pro ten-
kovrstvou chromatografii (TLC, Thin Layer Chromatography) 
netechneciových radiofarmak.

Radiofarmakum Stacionární 
fáze

Mobilní fáze 
(obj. díly)

RF nevázaný 
radionuklid 

(limit)

RF vázaný 
radionuklid 

(limit)

močovina-(14C) celulosa butan-1-ol R, voda R 
a kyselina octová R 
(12 + 5 + 3)

0,0 0,6
(min. 90 %)

natrium-jodhippurát-(123I)

natrium-jodhippurát-(131I)

silikagel chloroform R a kyselina 
octová R (9 + 1)

0,0 
[123I]jodid

[131I]jodid 
(max. 2 %)

0,2–0,3
(min. 96 %)
1,0 [123I]IBA
[131I]IBA
(max. 2 %)
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cionárních fází jsou většinou uvedeny zkratkou, upřesnění 
je pod tabulkou. U netechneciových radiofarmak je uveden 
retardační faktor (RF) nevázaného radionuklidu a vázaného 
radionuklidu a v závorce požadovaný limit obsahu v procen-
tech. U techneciových radiofarmak je uveden RF koloidního 
technecia-99m (RH-Tc, nečistota A), technecistanu-(99mTc) 
(nečistota B) a vázaného technecia-99m a v závorce přísluš-
ný limit v procentech. Případně jsou v tabulkách uvedeny
v závorce další nečistoty nebo další upřesnění.

V Tab. 2 je přehled chromatografických systémů pro ten-
kovrstvou chromatografii a papírovou chromatografii (PC, 
Paper Chromatography) techneciových radiofarmak.

Názvy radiofarmak jsou lékopisné nebo při neexistenci 
odpovídajícího lékopisného článku jsou vytvořeny v souladu 
s názvoslovím ČL a současně jsou v závorce uvedeny v praxi 
běžně používané zkratky. Mobilní fáze mají rovněž uvedeny 
lékopisné názvy (psány kurzívou) a jejich složení vyhovuje 
požadavkům kapitoly ČL 4.1.1 ZKOUMADLA. Nelékopisná 
zkoumadla jsou uvedena normálním písmem. Názvy sta-

Radiofarmakum Stacionární 
fáze

Mobilní fáze 
(obj. díly)

RF nevázaný 
radionuklid 

(limit)

RF vázaný 
radionuklid 

(limit)
jobenguan-(123I)

jobenguan-(131I) 
([123/131I]MIBG)

silikagel ethyl-acetát R a ethanol 
96% R (1 + 1)

0,6
[123I]jodid
(max. 4 %)
[131I]jodid 
(max. 5 % D, 
max. 7 % T)

0,0 (min. 95 %)

(min. 94 % D, 
min. 92 % T)

pentetát značený indiem-(111In)
(111In-DTPA)

ITLC-SG roztok 
amonium-acetátu R
(100 g/l) 
a methanolu R (1 + 1)

0,1 (min. 95 %) 1,0

pentetreotid značený
indiem-(111In)

ITLC-SG tlumivý roztok citrátový
0,1 mol/l o pH 5,0

1,0 0,0
(min. 98 %)

edotreotid značený galliem-
-(68Ga)
(68Ga-DOTATOC)

ITLC-SG (stano-
vení koloidního 
68Ga)

amonium-acetát R 1 mol/l
a methanol R (1 + 1)

0,0–0,1
(max. 3 %)

0,8–1,0

edotreotid značený galliem-
-(68Ga)
(68Ga-DOTATOC)

ITLC-SG stano-
vení volného 
68Ga)

tlumivý roztok citrátový
0,1 mol/l o pH 5,0

0,9–0,1
(max. 2 %)

0,1–0,2

PSMA-11 značený galliem-
-(68Ga)

ITLC-SG amonium-acetát R 1 mol/l
a methanol R (1 + 1)

0,0
(max. 5 %)

1,0
(min. 95 %)

fludeoxyglukosa-(18F)
([18F]FDG)

silikagel acetonitril R 
a voda R (95 + 5)

0,0 
[18F]fluorid
(max. 5 % spolu 
s acetylovanými 
deriváty)

0,45
(min. 95 %)
0,8–0,95 (acetylo-
vané deriváty)

joflupan-(123I) ITLC-SG 
(skvrna musí být 
suchá)

chloroform R a methanol R
(9 + 1)

0,0 1,0
(min. 94 %)

jomazenil-(123I) silikagel ethyl-acetát R a amoniak 
koncentrovaný R 
(200 + 1)

0,0 0,3
(min. 95 %)

jomazenil-(123I) silikagel chloroform R, kyselina 
octová R a voda R 
(65 + 35 + 5)

0,04 1,0
(min. 95 %)

jodcholesterol-(131I) silikagel chloroform R 
a ethanol 96% R (1 + 1)

0,0 0,66
(min. 70 % a nečis-
tota není jodid)

Tab. 1 Podmínky zkoušení netechneciových radiofarmak. Použité zkratky sloučenin: DOTATOC = tetraazacyklododekantetraoctová kyselina, 
[Tyr3]oktreotid, DTPA = diethylentriaminpentaoctová kyselina, FDG = fludeoxyglukosa, IBA = 2-jodbenzoová kyselina, o-jodbenzoová kyseli-
na, MIBG = metajodbenzylguanidin (D – diagnostika, T – terapie), PSMA-11 = ligand 11 prostatického specifického membránového antigenu. 
Hodnoty radiochemické čistoty se vztahují k datu a hodině konce doby použitelnosti.
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Přehled stacionárních a mobilních fází pro tenkovrstvou 
a papírovou chromatografii techneciových a netechne-
ciových radiofarmak. 
Lékopisné názvy jsou uvedeny kurzívou a obsahují označení 
R (zkoumadlo), RS (roztok zkoumadla) nebo RN (zkoumadlo 
použité v národní části neuvedené v evropské části ČL).

Stacionární fáze:
• ITLC-SA (Varian) = kyselina křemičitá na vrstvě skleně-

ných vláken,
• ITLC-SG (Varian) = silikagel na vrstvě skleněných vláken,
• 3MM Chr = Whatman celulosový chromatografický papír 

3MM Chr,
• 1 Chr = Whatman celulosový chromatografický papír 1 Chr,
• 31ET Chr = Whatman celulosový chromatografický papír 

31ET Chr,
• TLC-SP (Supelco™) = papír pro chromatografii R,
• silikagel (Merck) = deska s vrstvou silikagelu pro TLC R      

o velikosti pórů 6 nm,
• oxid hlinitý (Merck) = deska s vrstvou oxidu hlinitého G pro 

TLC R,
• celulosa (Merck) = deska s vrstvou celulosy pro TLC R.

Mobilní fáze:
• butan-2-on R,
• roztok chloridu sodného R (9 g/l),
• roztok chloridu sodného 1 mol/l = roztok chloridu sodného 

R (58,4 g/l),
• chlorid sodný RS (obsahuje 200 g/l NaCl),

• chlorid sodný nasycený RS (1 díl chloridu sodného R se 
smíchá se 2 díly vody R, občas se protřepe a nechá se 
stát, před použitím se roztok dekantuje od nerozpuštěné 
látky a je-li třeba, zfiltruje se),

• roztok natrium-acetátu 1 mol/l = roztok natrium-acetátu bez-
vodého R (82 g/l) nebo roztok natrium-acetátu R (136 g/l) 
– jedná se o trihydrát,

• tlumivý roztok citrátový 0,1 mol/l o pH 5,0 = roztok natrium-
-citrátu R (29,4 g/l) - jedná se o dihydrát trisodné soli, jeho 
pH bylo upraveno kyselinou chlorovodíkovou R1 (obsahuje 
250 g/l HCl, 70 g kyseliny chlorovodíkové R (je 35%) se zředí 
vodou R (odpovídá aqua purificata) na 100 ml) na hodnotu 5,

• roztok natrium-citrátu 0,1 mol/l = roztok natrium-dihydro-
gen-citrátu RN (21,4 g/l),

• roztok amonium-acetátu 1 mol/l = roztok amonium-acetátu 
R (77 g/l).

Směsi těkavých rozpouštědel by se měly připravovat čerst-
vé každý den.

Náhrady:
• ve většině případů může být aceton R nahrazen butan-

-2-onem R,
• ve většině případů může být roztok chloridu sodného R (9 g/l) 

nahrazen vodou R,
• ve většině případů může být Whatman 3MM Chr nahrazen 

Whatmanem 1 Chr,
• roztok natrium-citrátu 0,1 mol/l může být nahrazen anti-
   koagulačním roztokem kyselina-citrát-glukosa (ACD). 

Radiofarmakum Stacionární 
fáze

Mobilní fáze 
(obj. díly)

RF RH-Tc
(koloidní tech-
necium-99m) 

(limit)

RF techneci-
stan-(99mTc) 

(limit)

RF vázané 
technecium-99m 

(limit)

technecistan-(99mTc)
sodný

ITLC-SG butan-2-on R 
nebo aceton R 
nebo roztok
chloridu sodného R 
(9 g/l)

0,0 1,0
(min. 95 %)

–

butedronát značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-DPD)

ITLC-SG (1) roztok natrium-
-acetátu 
1 mol/l

0,0 (A)
(max. 2 %)

0,8–1,0 0,8–1,0

butedronát značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-DPD)

ITLC-SG (2) butan-2-on R 0,0 1,0 (B)
(max. 2 %)
          (100 - A - B

0,0

= min. 95 %)
butedronát značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-DPD)

31ET Chr (1) roztok chloridu 
sodného 
1 mol/l

0,0 (A)
(max. 2 %)

1,0 0,7–1,0

butedronát značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-DPD)

1 Chr (2) butan-2-on R 0,0 1,0 (B)
(max. 2 %)
          (100 - A - B

0,0

= min. 95 %)
oxidronát značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-HDP)

TLC-SP (1) roztok chloridu 
sodného R 
(9 g/l)

0,0 (A) 1,0 0,5–1,0

oxidronát značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-HDP)

3MM Chr (2) butan-2-on R 0,0 1,0 (B)
          (100 - A - B

0,0
= min. 95 %)
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Radiofarmakum Stacionární 
fáze

Mobilní fáze 
(obj. díly)

RF RH-Tc
(koloidní tech-
necium-99m) 

(limit)

RF techneci-
stan-(99mTc) 

(limit)

RF vázané 
technecium-99m 

(limit)

medronát značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-MDP)

ITLC-SG (1) roztok natrium-
-acetátu 1 mol/l 
nebo roztok chlo-
ridu sodného R 
(9 g/l)

0,0 (A) 1,0 1,0

medronát značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-MDP)

ITLC-SG nebo 
3MM Chr (2)

butan-2-on R 
nebo aceton R

0,0 1,0 (B)
          (100 - A - B

0,0
= min. 95 %)

pentetát značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-DTPA)

ITLC-SG nebo 
3MM Chr (1)

roztok chloridu 
sodného R 
(9 g/l)

0,0 (A) 1,0 1,0

pentetát značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-DTPA)

ITLC-SG nebo 
3MM Chr (2)

butan-2-on R 
nebo aceton R

0,0 1,0 (B)
               (A + B =

0,0
max. 5 %)

sulfid rhenistý koloidní 
značený techneciem-
-(99mTc)
cín koloidní značený 
techneciem-(99mTc)
síra koloidní značená 
techneciem-(99mTc)
albumin koloidní 
značený techneciem-
-(99mTc)

ITLC-SG nebo 
3MM Chr

aceton R nebo 
roztok chloridu 
sodného R 
(9 g/l)

0,0

(min. 92 %)

(min. 95 %)

(min. 92 %)

(min. 95 %)

1,0 0,0

sukcimer značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-DMSA)

3MM Chr butan-2-on R 
nebo aceton R

0,0 1,0
(max. 2 %)

0,0
(min. 95 %)

sukcimer značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-DMSA)

ITLC-SA, 
rozstříhat na tři 
části

butan-1-ol R oky-
selený kyselinou 
chlorovodíkovou R 
0,3 mol/l

0,0 0,9
(max. 2 %)

0,5
(min. 95 %)

makrosalb značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-MAA)

ITLC-SG nebo 
3MM Chr

butan-2-on R 
nebo aceton R 
nebo roztok 
chloridu sodného R 
(9 g/l)

0,0 1,0
(max. 5 %)

0,0

difosforečnan cínatý 
značený techneciem-
-(99mTc)

ITLC-SG (1) voda R 0,0 (A) 1,0 1,0

difosforečnan cínatý 
značený techneciem-
-(99mTc)

ITLC-SG nebo
3MM Chr (2)

butan-2-on R 
nebo
aceton R

0,0 1,0 (B)
               (A + B =

0,0
max. 10 %)

albumin lidský znače-
ný techneciem-(99mTc)
(99mTc-HSA)

ITLC-SG, 
proužek musí 
být předem 
nasycen HSA 
albuminem
a vysušen (1)

ethanol 96% R, 
amoniak koncent-
rovaný R 
a voda R
(2 + 1 + 5)

0,0
(limit neudán)

1,0 1,0
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Radiofarmakum Stacionární 
fáze

Mobilní fáze 
(obj. díly)

RF RH-Tc
(koloidní tech-
necium-99m) 

(limit)

RF techneci-
stan-(99mTc) 

(limit)

RF vázané 
technecium-99m 

(limit)

albumin lidský znače-
ný techneciem-(99mTc)
(99mTc-HSA)

ITLC-SG nebo
3MM Chr (2)

butan-2-on R 
nebo aceton R

0,0 1,0
(max. 5 %)

0,0

imunoglobulin G lidský 
značený techneciem-
-(99mTc)
(99mTc-HIG nebo
99mTc-IgG)

ITLC-SG nebo 
3MM Chr

aceton R nebo 
roztok chloridu 
sodného R 
(9 g/l) nebo roztok 
natrium-citrátu 
0,1 mol/l

0,0 1,0 0,0
(min. 97 %)

sukcimer značený 
techneciem-[99mTc(V)]
(99mTc(V)-DMSA)

ITLC-SG (1) roztok chloridu 
sodného R 
(9 g/l)

0,0 (A) 1,0 1,0

sukcimer značený 
techneciem-[99mTc(V)]
(99mTc(V)-DMSA)

ITLC-SG (2) butan-2-on R 0,0 1,0 (B)
(max. 2 %)
          (100 - A - B

0,0

= min. 95 %)

sukcimer značený 
techneciem-[99mTc(V)]
(99mTc(V)-DMSA)

silikagel, 
rozstříhat na tři 
části

butan-1-ol R, 
kyselina octo-
vá R a voda R               
(3 + 2 + 3)

0,0 0,8
(max. 2 %)

0,5
(min. 95 %)

deriváty IDA značené 
techneciem-(99mTc)

ITLC-SG (1) voda R nebo 
roztok acetonitrilu 
R 50% (V/V)

0,0 (A)
(max. 3 %)

1,0 1,0

deriváty IDA značené 
techneciem-(99mTc)

ITLC-SG (2) chlorid sodný RS 0,0 1,0 (B)
(max. 3 %)

0,0

deriváty IDA značené 
techneciem-(99mTc)

3MM Chr, 
skvrna musí být 
suchá (alterna-
tivní 2)

butan-2-on R 0,0 0,9 (B)
(max. 3 %)
               (A + B =

0,0

max. 5 %)

technecium-(99mTc) 
sestamibi
(99mTc-MIBI)

oxid hlinitý, 
napřed nanést 
kapku etha-
nolu (nesmí 
zaschnout), 
do které se 
nanese kapka 
vzorku a nechá 
se zaschnout

ethanol bezvodý R 0,0 0,3 1,0
(min. 94 %)

technecium-(99mTc) 
sestamibi
(99mTc-MIBI)

TLC-SP ethyl-acetát R 0,0 0,0 0,45–0,75
(min. 94 %)

technecium-(99mTc) 
tetrofosmin

ITLC-SG  
skvrna musí být 
suchá, rozstří-
hat na tři části

aceton R a 
dichlormethan R 
(35 + 65)

0,0 1,0 0,5
(min. 90 %)

technecium-(99mTc) 
tetrofosmin

ITLC-SA 
skvrna nesmí 
zaschnout, 
rozstříhat na tři 
části

aceton R a 
dichlormethan R 
(65 + 35)

0,0 1,0 0,5
(min. 90 %)
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Radiofarmakum Stacionární 
fáze

Mobilní fáze 
(obj. díly)

RF RH-Tc
(koloidní tech-
necium-99m) 

(limit)

RF techneci-
stan-(99mTc) 

(limit)

RF vázané 
technecium-99m 

(limit)

mertiatid značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-MAG3)

ITLC-SG (1) roztok acetonitrilu 
R 50% (V/V)

0,0 (A)
(max. 2 %)

1,0 1,0
(a 99mTc-tartarát)

mertiatid značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-MAG3)

ITLC-SG (2) ethyl-acetát R 
a butan-2-on R 
(3 + 2)

0,0 1,0 (B)
(max. 5 %)
          (100 - A - B

0,0
(a 99mTc-tartarát)
= min. 94 %)

exametazim značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-d,l-HMPAO)

ITLC-SG (1) butan-2-on R 0,0 (A)
(a hydrofilní 
komplex)

1,0 1,0
(lipofilní
komplex)

exametazim značený 
techneciem-(99mTc)
(99mTc-d,l-HMPAO)

ITLC-SG (2) roztok chloridu 
sodného R (9 g/l)

0,0 1,0 (B)
(max.10 %)
           (100 - A - B

0,0

= min. 80 %)

technecium-(99mTc)
sulesomab

ITLC-SG nebo
3MM Chr

aceton R nebo 
roztok chloridu 
sodného R 
(9 g/l) nebo roz-
tok natrium-cit-
rátu 0,1 mol/l

0,0 1,0
(max. 10 %)

0,0

depreotid značený 
techneciem-(99mTc)

ITLC-SG (1) roztok amonium-
-acetátu 1 mol/l 
a methanol R 
(1 + 1)

0,0 (A) 1,0 1,0

depreotid značený 
techneciem-(99mTc)

ITLC-SG (2) chlorid sodný 
nasyceny RS

0,0 1,0 (B)
(a 99mTc-gluko-
heptonát, 
99mTc-edetan)
          (100 - A - B

0,0

= min. 90 %)

technecium-(99mTc) 
EDDA/HYNIC-TOC

ITLC-SG (1) roztok acetonitrilu 
R 50% (V/V)

0,0–0,1 (A) 1,0 1,0

technecium-(99mTc) 
EDDA/HYNIC-TOC

ITLC-SG (2) butan-2-on R 0,0 0,8–1,0 (B)
          (100 - A - B

0,0
= min. 90 %)

Tab. 2 Podmínky zkoušení techneciových radiofarmak. Použité zkratky sloučenin: DMSA = dimerkaptojantarová kyselina, DPD = di-
karboxypropandifosfonová kyselina, DTPA = diethylentriaminpentaoctová kyselina, EDDA/HYNIC-TOC = kyselina ethylendiamin-
dioctová/hydrazinonikotinyl-D-Phe1-Tyr3-oktreotid, HDP = (hydroxymethylen)difosfonová kyselina, HIG = lidský imunoglobu-
lin G, HMPAO = hexamethylpropylenaminoxim, HSA = lidský sérový albumin, IDA = iminodioctová kyselina, IgG = imunoglobulin G, 
MAA = makroagregáty lidského albuminu, MAG3 = merkaptoacetyltriglycin, MDP = methylendifosfonová kyselina, MIBI = methoxyiso-
butylisokyanid. Nečistoty: A – [99mTc]technecium v koloidní formě (případně s dalšími nečistotami), B – [99mTc]technecistanový iont 
(oproti ČL uvedeny i případné další nečistoty). U dvouproužkových metod jsou označeny čísla proužků (1), (2), nečistoty (A), (B), vý-
počet součtu obsahu nečistot A + B nebo RCHČ = 100 – A – B. Hodnoty radiochemické čistoty se vztahují k datu a hodině konce doby 
použitelnosti.

Na Obr. 1 je porovnání distribuce [99mTc]-oxidronátu při 
chromatografii na TLC-SP (Supelco™) – doporučeno ČL, 
3MM Chr (Whatman), 1 Chr (Whatman).

K řádnému chromatografickému dělení došlo pouze na 
lékopisem doporučeném chromatografickém papíru TLC-SP 
(Supelco™) – horní chromatogram, kdy je vidět symetrický 
pík s poněkud delším náběhem. Na dalších dvou chroma-

tografických nosičích – prostřední a dolní chromatogram, 
není pík [99mTc]-oxidronátu symetrický a náběh zasahuje 
prakticky až k oblasti startu, kde se vyskytuje RH-Tc. Tím 
může docházet ke stanovení falešně vysokých a nevyho-
vujících hodnot nečistoty RH-Tc. Oranžová oblast se bere 
pro výpočet plochy píku [99mTc]-oxidronátu, fialová oblast 
pro RH-Tc.
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Obr. 1 Porovnání distribuce [99mTc]-oxidronátu při chromatografii na TLC-SP 
(Supelco™) – nahoře, doporučeno ČL, 3MM Chr (Whatman) – uprostřed, 
1 Chr (Whatman)TLC-SP – dole. Na ose x je skenovaná oblast radiochro-
matogramu, start je na 10 mm, čelo mobilní fáze je na 90 mm, na ose y je 
zaznamenaný počet impulzů za sekundu (CPS).

DISKUZE

Tab. 1 a Tab. 2 uvádějí přehled chromatografic-
kých systémů pro TLC a PC netechneciových a tech-
neciových radiofarmak. Oproti lékopisnému článku 
jsou v tabulce doplněny limity obsahu radiochemic-
kých nečistot a limity radiochemické čistoty. Výpočty 
radiochemické čistoty jsou oproti lékopisu naznačeny 
přímo v tabulce. Principiálně se při výpočtu radioche-
mické čistoty (RCHČ) používají následující vztahy.

Jednoproužková metoda (dvě měřené části):

Jednoproužková metoda (tři měřené části):

Dvouproužková metoda (nečistota A):

Dvouproužková metoda (nečistota B):

Dvouproužková metoda: 

V některých případech se stanovuje pouze obsah 
jednotlivých radiochemických nečistot nebo jejich 
součet A + B. Pro účely měření radioaktivity se chro-
matografické proužky stříhají v polovině (RF = 0,5) na 
dvě části. V případě, že je RF analytu < 0,9, tak se 
proužek rozstřihne ve vzdálenosti od startu odpoví-
dající polovině RF analytu. V některých případech se 
chromatogram rozstřihne na tři části v místech od-
povídajících RF 0,25 a 0,75 (99mTc-DMSA/ITLC-SA, 
99mTc(V)-DMSA/silikagel, 99mTc-tetrofosmin/ITLC-
-SG). Aktivita každé části chromatogramu se změří 
pomocí vhodného detektoru záření. Alternativně se 
může použít skener radiochromatogramů a poloha 
radioaktivních skvrn se určí měřením aktivity podél 
celé délky radiochromatogramu. Poměry ploch jed-
notlivých píků k celkové ploše všech píků udávají 
relativní poměr příslušných radiochemických forem 
v procentech (vázaný radionuklid, nečistota A, ne-
čistota B). Výpočet radiochemické čistoty se provádí 
automaticky softwarem skeneru pomocí obdobných 
vztahů jako při měření rozstříhaných částí chroma-
togramu.

V ČL je oproti Ph. Int., ze kterého stať v ČL vy-
chází, přidán následující stručný postup provedení 
tenkovrstvé a papírové chromatografie radiofarmak. 
1. Připraví se příslušná chromatografická deska (prou-

žek) pro dané radiofarmakum (viz tabulky) o roz-

    měrech např.  1 cm x 9 cm (start 1 cm od dolní ho okraje, čelo   
     rozpouštědla 1 cm od horního okraje);   
2. Do chromatografické komory se nalije příslušná mobilní fáze pro 

dané radiofarmakum (viz tabulky) do výšky 3 až 4 mm. Komora 
se zakryje a její prostor se nechá sytit parami mobilní fáze přibliž-
ně 10 min; 

3. Nanese se 1 kapka (5 µl) roztoku radiofarmaka 2ml injekční stří-
kačkou s jehlou 25 G (oranžová);

4. Chromatografická deska se vyvíjí v zakryté komoře s mobilní fází 
do vzdálenosti 7 cm od místa nanesení (startu). Další zpracování 
chromatogramu (stříhání nebo skenování), měření aktivity a vý-
počty RCHČ byly popsány výše.

V tabulkách ČL jsou uvedena i netechneciová radiofar-
maka, jejichž RCHČ je v případě hromadně vyráběných ra-
diofarmak garantována výrobcem a na pracovišti se nemusí
stanovovat, a některá již nedostupná radiofarmaka nebo v ČR ne-
používaná radiofarmaka, např. močovina-(14C) pro dechový test 
Helicobacter pylori, který se u nás provádí s neradioaktivní močo-
vinou-(13C). 11 Uvedená radiofarmaka byla beze změny pře-
vzata při překladu příslušné stati Ph. Int. Testing – additional 
guidance. Dále jsou v tabulkách ČL oproti Ph. Int. přidána i některá 
novější radiofarmaka, jako 68Ga-DOTATOC, 68Ga-PSMA-11, [99mTc]-
-EDDA/HYNIC-TOC. U jomazenilu-(123I) byly dle původní publikace 
opraveny RF. 12
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Na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov bylo 
otevřeno zcela nové PET pracoviště, vybavené přístrojem Sie-
mens Biograph Vision 450. Tím byla dokončena celková moderni-
zace chomutovského pracoviště.

Dispozice části PET oddělení je vcelku obvyklá, čítá mimo jiné 
čtyři aplikační boxy a důležitou součástí je samostatný východ pro 
vyšetřené pacienty. Pro ochranu personálu je součástí zdravot-
nické techniky aplikační stanice Intego. Personálně je pracoviště 
zabezpečeno erudovanými a vyškolenými zaměstnanci, což umož-
nilo plynulý a hladký náběh klinického provozu.

Krajská zdravotní jako největší poskytovatel zdravotní péče       
v Ústeckém kraji tedy od nynějška disponuje již dvěma PET skene-
ry, tedy s odlehčením ústeckému PET pracovišti. Iin
fo
rm

u
je
m
e

text a foto: MUDr. Aleš Chodackitext a foto: MUDr. Aleš Chodacki
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Poslední podobnou akcí, pořádanou v třídenním Poslední podobnou akcí, pořádanou v třídenním 
rozsahu, byly XLI. pracovní dny v Koutech u Ledče rozsahu, byly XLI. pracovní dny v Koutech u Ledče 
nad Sázavou. Ty se konaly již před 3 lety, v roce nad Sázavou. Ty se konaly již před 3 lety, v roce 
2019. Následující „covidová“ léta znemožnila konání 2019. Následující „covidová“ léta znemožnila konání 
dvou připravených konferencí, a tak jedinou náhra-dvou připravených konferencí, a tak jedinou náhra-
dou byl jednodenní XLII. pracovní den, který pro-dou byl jednodenní XLII. pracovní den, který pro-
běhl v září loňského roku v Konferenčním centru ÚJV                    běhl v září loňského roku v Konferenčním centru ÚJV                    
v Řeži. I vzhledem k této nucené pauze přivítala řada v Řeži. I vzhledem k této nucené pauze přivítala řada 
kolegů možnost osobního setkání v již osvědčeném kolegů možnost osobního setkání v již osvědčeném 
prostředí. A tak jsme mohli v příjemných prostorách prostředí. A tak jsme mohli v příjemných prostorách 
Hotelu Strážnice přivítat na 90 účastníků od Karlo-Hotelu Strážnice přivítat na 90 účastníků od Karlo-
vých Varů až po Košice. Ti si během tří dnů vyslechli vých Varů až po Košice. Ti si během tří dnů vyslechli 
v nově zrekonstruovaném přednáškovém sálu ho-v nově zrekonstruovaném přednáškovém sálu ho-
telu bohatý odborný program čítající 24 odbornýchtelu bohatý odborný program čítající 24 odborných
a 3 firemní sdělení.a 3 firemní sdělení.

Vedle tradičních témat, věnovaných přípravě, Vedle tradičních témat, věnovaných přípravě, 
kontrole a použití radiofarmak v rutinní praxi, do-kontrole a použití radiofarmak v rutinní praxi, do-
plněných o klinické pohledy v oblastech nukleární plněných o klinické pohledy v oblastech nukleární 
kardiologie, onkologie nebo neurologie, byla značná kardiologie, onkologie nebo neurologie, byla značná 
část prezentací zaměřena na perspektivní novinky část prezentací zaměřena na perspektivní novinky 
v radiofarmacii. A to jak na úrovni výzkumu nových v radiofarmacii. A to jak na úrovni výzkumu nových 
RF, která se snad jednou stanou běžnou součástí RF, která se snad jednou stanou běžnou součástí 
naší práce nebo při představení nových, již dostup-naší práce nebo při představení nových, již dostup-
ných RF na našem trhu.  ných RF na našem trhu.  

Z celé řady příspěvků kolegů z fakultních a vý-Z celé řady příspěvků kolegů z fakultních a vý-
zkumných pracovišť, kteří nás seznámili s výsledky zkumných pracovišť, kteří nás seznámili s výsledky 
preklinických testování nových radiofarmak, bych rád preklinických testování nových radiofarmak, bych rád 

43. Pracovní dny Radiofarmaceutické sekce ČSNM, Strážnice

V druhé polovině letošního května probě-
hl již 43. ročník „Pracovních dnů“ Radiofar-
maceutické sekce ČSNM. Spolupořadatelem 
bylo Oddělení nukleární medicíny Nemocni-
ce Kyjov a místem konání se po osmi letech 
stal opět Hotel Strážnice ve stejnojmenném 
jihomoravském městečku.

vyzdvihl přednášku dr. Petříka z Ústavu molekulární a translační vyzdvihl přednášku dr. Petříka z Ústavu molekulární a translační 
medicíny v Olomouci. Jeho prezentace, týkající se použití medicíny v Olomouci. Jeho prezentace, týkající se použití 6868Ga-des-Ga-des-
ferrioxaminu B pro zobrazování mikrobiálních infekcí, nám přiblížila ferrioxaminu B pro zobrazování mikrobiálních infekcí, nám přiblížila 
nejen metodiku značení zmíněného sideroforu, ale také výsledky nejen metodiku značení zmíněného sideroforu, ale také výsledky 
preklinických zkoušek. Na jejich nadějných základech byla již zahá-preklinických zkoušek. Na jejich nadějných základech byla již zahá-
jena pilotní klinická studie. Tato prezentace byla na závěr vyhlášena jena pilotní klinická studie. Tato prezentace byla na závěr vyhlášena 
jako nejlepší sdělení celé konference.jako nejlepší sdělení celé konference.

V případě nových, u nás již dostupných RF, se o zkušenosti V případě nových, u nás již dostupných RF, se o zkušenosti 
s aplikací s aplikací 177177Lu-oxodotreotidu podělil dr. Na-Lu-oxodotreotidu podělil dr. Na-
vrátil z KNM FN Olomouc. Prezentace dr. Gá-vrátil z KNM FN Olomouc. Prezentace dr. Gá-
bora Somosiho z GE Healthcare zase přiblížila bora Somosiho z GE Healthcare zase přiblížila 
použití nového radiofarmaka – kapslí se použití nového radiofarmaka – kapslí se 7575Se-Se-
-seltaurocholovou kyselinou (SeHCAT), urče--seltaurocholovou kyselinou (SeHCAT), urče-
ného ke stanovení malabsorpce žlučových ného ke stanovení malabsorpce žlučových 
kyselin. Několik prezentací bylo věnováno kyselin. Několik prezentací bylo věnováno 
perspektivním radionuklidům, zejména aktiniu perspektivním radionuklidům, zejména aktiniu 
((225225Ac) a terbiu (Ac) a terbiu (161161Tb).Tb).

V rámci diskuzního „kulatého stolu“ byla V rámci diskuzního „kulatého stolu“ byla 
diskutována aktuální problematika značených diskutována aktuální problematika značených 
krevních elementů v ČR. V programu nechy-krevních elementů v ČR. V programu nechy-
běly ani informace o specializačním vzdělává-běly ani informace o specializačním vzdělává-
ní radiofarmaceutů a dalších odborníků, podí-ní radiofarmaceutů a dalších odborníků, podí-
lejících se na přípravě radiofarmak.lejících se na přípravě radiofarmak.

V průběhu konference se uskutečnila i ple-V průběhu konference se uskutečnila i ple-
nární schůze RF sekce, na které byla shrnuta nární schůze RF sekce, na které byla shrnuta 
činnost Rady RF sekce v končícím čtyřletém činnost Rady RF sekce v končícím čtyřletém 
období a plány do budoucna. Jednou z priorit období a plány do budoucna. Jednou z priorit 

Místo konání – – Hotel Strážnice.

Pohled do přednáškového sálu.
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Plavba po Baťově kanále (vpravo nahoře); společenský večer – cim-
bálová muzika Prameň (vpravo dole).

by měla být snaha o posílení členské základny Radiofarma-by měla být snaha o posílení členské základny Radiofarma-
ceutické sekce.ceutické sekce.

Nejen odborný program tvoří náplň konference. V rámci Nejen odborný program tvoří náplň konference. V rámci 
doprovodných akcí si mohli účastníci prohlédnout Odděle-doprovodných akcí si mohli účastníci prohlédnout Odděle-
ní nukleární medicíny v Kyjově, absolvovat velmi příjemnou ní nukleární medicíny v Kyjově, absolvovat velmi příjemnou 
plavbu po Baťově kanále nebo se zúčastnit společenského plavbu po Baťově kanále nebo se zúčastnit společenského 
večera v prostorách hotelu. V pohodové atmosféře, při sklen-večera v prostorách hotelu. V pohodové atmosféře, při sklen-
ce dobrého vína, si účastníci mohli dosytosti popovídat a vy-ce dobrého vína, si účastníci mohli dosytosti popovídat a vy-
nahradit si tak pauzu v osobním setkání z posledních let. nahradit si tak pauzu v osobním setkání z posledních let. 
O hudební kulisu se kromě místního diskžokeje postarala O hudební kulisu se kromě místního diskžokeje postarala 
i cimbálová muzika Prameň, jejímž primášem je jeden z na-i cimbálová muzika Prameň, jejímž primášem je jeden z na-
šich kolegů – mladý radiologický asistent Bc. Michal Fraňo, šich kolegů – mladý radiologický asistent Bc. Michal Fraňo, 
pracující na ONM v Kyjově.pracující na ONM v Kyjově.

Děkujeme všem účastníkům za účast a spolupráci. Děkujeme všem účastníkům za účast a spolupráci. 
V neposlední řadě nesmím opomenout poděkování všem V neposlední řadě nesmím opomenout poděkování všem 
sponzorujícím firmám, bez jejichž finanční pomoci by nebylo sponzorujícím firmám, bez jejichž finanční pomoci by nebylo 
možné akci uskutečnit. možné akci uskutečnit. 

Již nyní jsme začali s přípravami na další ročník a těšíme Již nyní jsme začali s přípravami na další ročník a těšíme 
se na setkání s vámi na jaře příštího roku, s největší pravdě-se na setkání s vámi na jaře příštího roku, s největší pravdě-
podobností v Hradci Králové.podobností v Hradci Králové.

        text a foto: Mgr. Igor Tichýtext a foto: Mgr. Igor Tichý

  

Ing. Marie Kuprová                                     
  

*3. 10. 1950 , U21. 7. 2022 

Ing. Marie Kuprová nastoupila na Oddě-
lení nukleární medicíny nemocnice v Ko-
líně 1. 8. 1974  jako čerstvá absolvent-
ka  Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské                                         
v Praze. Od začátku svého působení se vě-
novala RIA metodám, které zaváděla a roz-
víjela až do roku 2007, kdy byla naše laboratoř uzavřena. Od roku 
1976 až dosud vedla úsek radiofarmak a řadu let pracovala i jako 
dohlížející osoba. Ráda učila farmaceutické asistenty na Vyšší od-
borné škole zdravotnické v Kolíně. Žáci si cenili jak její přísnos-
ti  při výuce správné laboratorní praxe, tak i zároveň přátelského 
přístupu. Mezi kolegy byla oceňována zejména pro svou pečlivost, 
preciznost a spolehlivost. Všechny odborné úkoly řešila s velkou 
rozvážností a vždy s cílenou přesností.  Mezi Majčiny záliby patři-
lo hlavně plavání, v posledních letech jí dělala radost dvě vnoučata.

Zemřela překvapivě a náhle 21. 7. 2022 poté, co úspěšně zvládla 
boj s těžkou nemocí a těšila se na návrat do práce. Byla 48 let ne-
odmyslitelnou součástí našeho oddělení i celého oboru. Bude nám 
chybět.

kolektiv oddělení nukleární medicíny Kolín

 Noví členové společnosti: 

Ing. Renata Bláhová
 (PET Centrum Praha, ÚJV Řež)

Mgr. Kristína Daňová
 (ONM, nemocnice České Budějovice)

Ing. Hana Merhautová
 (PET Centrum Praha, ÚJV Řež)

Mgr. Martin Pecháček
 (ONM, nemocnice Opava )

Eva Švarcpiková, DiS, 
(ÚNM, VFN Praha)

MUDr. Monika Velcová
 (interní oddělení, nemocnice Chrudim)
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Volby 2022           Volby 2022           Zpráva  volební  komise
Od  1. 6. 2022 do 15. 6. 2022 proběhly volby do Výboru, Revizní komise a rad jednotlivých sekcí ČSNM ČLS JEP, 
z. s. na volební období 2022–2026. 

Volební komise byla zvolena ve složení MUDr. Lucie Lančová (předseda), Ing. Dana Prchalová, Ing. Lukáš Ondrák.

Do Výboru bylo nominováno 18 kandidátů, do Revizní komise 6 kandidátů, do rady klinické sekce 6 kandidátů, 
do rady radiofarmaceutické sekce 5 kandidátů, do rady fyzikální sekce a technologicko-ošetřovatelské sekce  po 
3 kandidátech. Do rady imunoanalytické sekce nebyl nikdo nominován. 

Volby probíhaly kombinovaně korespondenčně (18 voličů) a elektronicky (300 voličů). Elektronická volba byla 
organizována ČLS JEP, z. s..

Volební účast:  Výbor – 56 %
  Revizní komise – 55 %
  Rada klinické sekce – 67 %
  Rada radiofarmaceutické sekce – 77 %
  Rada fyzikální sekce – 72 %
  Rada technologicko-ošetřovatelské sekce – 61 %

Výsledky voleb byly vyhlášeny 22. 6. 2022 na webových stránkách společnosti – viz.přiložený protokol.
27. 6. 2022 se konalo povolební setkání osob zvolených do orgánů ČSNM ČLS JEP, z. s..

Výsledky voleb funkcionářů do organizačních složek ČSNM ČLS JEP, z. s.:

Výbor: Předseda – MUDr. David Zogala, Ph.D.
  Místopředseda pro vnitřní záležitosti, koordinátor pro mezioborovou spolupráci 
    – MUDr. Irena Maříková, MBA
  Vědecký sekretář – MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
  Místopředseda pro zahraniční záležitosti a delegát UEMS – doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
  Pokladník – PharmDr. Kateřina Žilková 
  Delegát EANM – MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
  Nově zřízena funkce Koordinátor pro regionální pracoviště – MUDr. Petr Libus

Klinická sekce: Zástupce rady ve Výboru – doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
   Předseda rady – MUDr. Petr Libus

Radiofarmaceutická sekce:  Zástupce rady ve Výboru – Mgr. Igor Tichý
     Předseda rady – Mgr. Igor Tichý

Fyzikální sekce:  Zástupce rady ve Výboru – Ing. Tereza Kráčmerová
   Předseda rady – Ing. Petra Dostálová

Technologicko-ošetřovatelská sekce:  Zástupce rady ve Výboru – Bc. Ivana Kuníková
      Předseda rady – Mgr. Blanka Dočekalová

Revizní komise: (zvolena dodatečně 13. 7. 2022) Předseda – MUDr. Kateřina Táborská

Volby proběhly v souladu s Volebním řádem ČLS JEP, z. s. a Stanovami ČSNM ČLS JEP, z. s..
Volební kampaň byla vedena v souladu s požadavky na demokratický a svobodný průběh voleb v duchu obecně 
přijatých etických norem. Nebylo shledáno porušení.

        MUDr. Lucie Lančová, předsedkyně volební komise 
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1 MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA 147 82,12 %

2 MUDr. David Zogala, Ph.D. 144 80,45 %

3 doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. 116 64,80 %

4 MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D. 111 62,01 %

5 MUDr. Petr Libus 110 61,45 %

6 MUDr. Irena Maříková, MBA 94 52,51 %

7 PharmDr. Kateřina Žilková 75 41,90 %

8 prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA 68 37,99 %

9 doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D. 52 29,05 %

10–12

MUDr. Jaromír Bernátek 47 26,26 %

Ing. Michal Koláček 47 26,26 %

doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. 47 26,26 %

13 MUDr. Libuše Quinn 44 24,58 %

14 RNDr. Martin Vlk, PhD. 44 24,58 %

15 MUDr. Vojtěch Kratochvíl, MHA 36 20,11 %

16 Ing. Tereza Kráčmerová 36 20,11 %

17 MUDr. Jiří Vašina 24 13,41 %

18 MUDr. Andrea Bronczková, MBA 14 7,82 %
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1 MUDr. Kateřina Táborská 147 82,12 %

2 MUDr. Vladimír Dedek, Ph.D. 89 51,15 %

3 MUDr. Václav Ptáčník 71 40,80 %

4 doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA 67 38,51 %

5 MUDr. Richard Miklič 27 15,52 %

6 MUDr. Jiří Vašina 26 14,94 %
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1 MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA 49 85,96 %

2 MUDr. Petr Libus 34 59,65 %

3 MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D. 33 57,89 %

4 doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. 22 38,60 %

5 MUDr. Andrea Bronczková, MBA 10 17,54 %

6 doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D. 9 15,79 %
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1 Mgr. Igor Tichý 43 87,76 %

2 PharmDr. Kateřina Žilková 38 77,55%

3 RNDr. Martin Vlk, PhD. 22 44,90 %

4 PharmDr. Radek Navrátil 20 40,82 %

5 doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. 13 26,53 %
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1 Ing. Tereza Kráčmerová 22 95,65 %

2 Ing. Michal Koláček 20 86,96 %

3 Ing. Petra Dostálová 19 82,61 %
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1 Mgr. Blanka Dočekalová 18 90,00 %

2-3 Bc. Pavel Hefka 17 85,00 %

2-3 Bc. Ivana Kuníková 17 85,00 %

 Protokol z voleb do výboru, revizní komise a rad sekcí ČSNM ČLS JEP, z. s.

VÝBOR 
179 z 318; 56% volební účast

REVIZNÍ KOMISE 
 174 z 318; 55% volební účast

RADIOFARMACEUTICKÁ SEKCE        
 49 z 64; 77% volební účast

KLINICKÁ SEKCE        
 57 z 85; 67% volební účast

FYZIKÁLNÍ SEKCE        
 23 z 32; 72% volební účast

TECHNOLOGICKO-OŠETŘOVATELSKÁ SEKCE               
 20 z 33; 61% volební účast




