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ABSTRAKT 
Aj keď ionizujúce žiarenie môže byť niekedy veľmi nebezpečné, ba i smrteľné, je však  prirodzenou súčasťou 
nášho životného prostredia – a bolo ňou odjakživa. Aplikácie ionizujúceho žiarenia nachádzame v mnohých 
oblastiach, od poľnohospodárstva až po oblasť medicíny. Vo všetkých oblastiach aplikácie tohto ionizujúceho 
žiarenia sú potrební odborne školení ľudia, ktorí na jednej strane vedia využiť pozitívne stránky ionizujúceho 
žiarenia pre človeka, ale na strane druhej poznajú aj spôsoby ochrany pred jeho negatívnym vplyvom. Tento 
článok pojednáva o problematike využívania radiácie vo vybraných typoch pracovného prostredia 
(poľnohospodárstvo, archeológia, medicína).  
 
Kľúčové slová: bezpečnosť, využívanie radiácie, radiácia v medicíne, radiácia v poľnohospodárstve, radiácia v 
archeológii  
 
ABSTRACT 
Although ionizing radiation can sometimes be very dangerous, even fatal, it is a natural part of our environment 
- and it always has been. Applications of ionizing radiation found in many areas, from agriculture to medicine 
area. In all areas of application of ionizing radiation professionally trained people are needed. They have to be 
able to use the positive aspects of ionizing radiation on humans, but on the other hand know the ways of 
protection against its negative effects. The article discusses the issue of the usage of radiation in selected types 
of work-environments (agriculture, archaeology, medicine). 
 
Keywords: safety, usage radioactivity, radiation in medicine, radiation in agriculture, radiation in archaeology 
  
 
 
ÚVOD 
 
V roku 2015 bolo 70. výročie výbuchu atómových bômb v Hirošime a Nagasaki, v marci 2016 sme si 
pripomenuli päť rokov od výbuchu v jadrovej elektrárni vo Fukušime a v apríli tohto roku sa spomínalo na 30. 
výročie černobyľskej jadrovej havárie. Tieto udalosti vyvolávajú v ľuďoch otázky a pocit potreby zhodnotenia 
účinkov rádioaktívneho žiarenia ako na zdravie človeka, tak aj na životné prostredie.  
 
Rádioaktivitu si ľudia spájajú hlavne s atómovými zbraňami a ich ničivými následkami, častokrát si 
neuvedomujú, že nás obklopuje počas celého života. Ionizujúce žiarenie je prirodzenou súčasťou nášho 
životného prostredia, ale najmä v súčasnosti sa stalo neodmysliteľným prvkom pokroku. Využitie ionizujúceho 
žiarenia nachádzame takmer vo všetkých oblastiach, napr. v jadrovej energetike, priemysle, poľnohospodárstve, 
archeológii, medicíne. Ionizujúce žiarenie pomáha diagnostikovať, ale aj úspešne liečiť onkologické ochorenia. 
Vznikli aj nové odbory ako nukleárna medicína, radiačná onkológia, rádiofarmácia využívajúce pozitívne 
vlastnosti ionizujúceho žiarenia pre zdravie človeka. Nezanedbateľný význam má i radiačná sterilizácia potravín 
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alebo zdravotníckych potrieb a nástrojov. Radiačno-chemické účinky sa využívajú napr. v organickej technológii 
pri syntézach, pri polymerizácii, v textilnom priemysle, pri ochrane umeleckých pamiatok.  
 
Na druhej strane na základe rôznych katastrov spojených s rádioaktívnym žiarením sa jeho využívanie v dnešnej 
dobe stretá aj s vlnou odmetania. Dňa 11. marca 2011, masívne zemetrasenie a cunami zasiahla východné oblasti 
Japonska, čo viedlo k emisiám rádioaktívnych materiálov. Kontroly rizika v súvislosti s kontamináciou potravín 
rádioaktívnym materiálom sa potom stali dlhodobým problémom v Japonsku, ako tomu bolo predtým v Európe 
po černobyľskej katastrofe [1]. Konkrétne, cézium-137 (137Cs) sa stalo predmetom mnohého skúmania pre jeho 
vplyv na poľnohospodárstvo, rybolov a potravinárstvo hlavne kvôli jeho dlhému polčasu rozpadu. Za účelom 
zlepšenia bezpečnosti potravín a spotrebiteľskej dôvery si Japonsko od 1. apríla 2012 vynucuje nové prísne 
štandardné limity pre rádionuklidy v potravinách [2]. 

 

Vzhľadom k mnohostrannému a rôznorodému využívaniu ionizujúceho žiarenia je nutné čoraz viac sa 
zameriavať na jeho posúdenie z hľadiska bezpečnosti a jeho účinkov na zdravie človeka a životné prostredie. 
Žiarenie je definované ako energia, má zároveň vlnové vlastnosti (ohýba sa, láme, odráža) a zároveň sa správa 
ako prúd elementárnych kvánt energie – fotónov. Je možné ho rozdeliť do dvoch hlavných kategórii časticové 
a elektromagnetické žiarenie. Toto elektromagnetické žiarenie je možné rozdeliť na rôzne druhy v závislosti od 
zdroja, ale najzakladanejší rozdiel spočíva v množstve energie a ich frekvencii. 
 
VYUŽITIE RADIÁCIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE 

 

V poľnohospodárstve je možné využiť radiáciu pri šľachtení a to ožarovaním rastlín alebo semien a taktiež pri 
radiačnom ošetrovaní potravín. Až do 20. storočia, spontánna mutácia bola jediným zdrojom novej genetickej 
diverzity. Skok vo vývoji šľachtenia rastlín prišiel, keď sa začalo využívať ionizujúce žiarenie – objavila sa 
modifikácia genetického materiálu organizmov. 
 
Šľachtenie ožarovaním rastlín a semien 
 
Pri radiačnom šľachetní sa používajú dva základné postupy. Pri prvom sa ožarujú rastliny počas rastu, najmä 
keď začnú rozkvitať. Pri druhom sa ožarujú semená, ktoré sa potom zasadia. Rastliny sa zvyčajne vysádzajú do 
koncentrických kruhov, v strede ktorých sa umiestni rádioaktívny zdroj (najčastejšie kobalt ). Má dosť 

vysokú rádioaktivitu, takže môže ožiariť dostatočne intenzívne veľkú rozlohu terénu. Dávka žiarenia je na 
obvode kruhu konštantná a so stúpajúcou vzdialenosťou od zdroja sa zmenšuje. Umožňuje to ľahšie pozorovanie 
vplyvu žiarenia na rast rastlín. 
 
Ožarovanie rastlín na poli počas vegetácie vyvoláva urýchlenie rastu a vývoja mnohých poľnohospodárskych 
plodín, napríklad cukrovej repy, pohánky, tabaku, kukurice a zemiakov. Vplyvom žiarenia sa mení vývoj rastlín 
a objavujú sa rozličné zmeny, ktoré u kontrolného materiálu nebadať. Ožarovanie rastlín sa môže prejaviť 
veľkými zmenami aj na ďalších generáciách. Ide predovšetkým o morfologické (tvarové) zmeny, ktoré sú 
závislé od citlivosti rastliny na určitý druh žiarenia.  
 
V ZSSR skúmali vplyv dlhodobého ožarovania na cukrovú repu a pohánku. Ožarovaná pohánka kvitla o 8 dní 
skôr a prinášala väčšiu úrodu zelenej hmoty vďaka značnému vývoju postranných výhonkov. Rastliny bohato 
kvitli a kvety boli dobre vyvinuté. Tento stimulačný efekt má veľký význam pre farmaceutický priemysel, ktorý 
využíva kvety pohánky na výrobu rutínu, nevyhnutného lieku pri rozličných druhoch krvácania. Ožarovaním 
cukrovej repy sa dosiahlo zvýšenie cukornatosti o 0,6 – 1,2 %. Na kukurici sa stimulačný účinok prejavil 
zvýšením počtu klasov. Namiesto zvyčajne sa vyskytujúcich dvoch-troch klasov objavili sa v optimálnej zóne 
žiarenia rastliny s piatimi až šiestimi klasmi. Ožarovaním ovocných stromov vypestovali druhy s kratším časom 
dozrievania, ktoré navyše zmenili tvar a farbu svojich plodov. Veľa pokusov sa vykonalo aj so strukovinami. 
Semená hrachu vyklíčili rýchlejšie. Účinok žiarenia sa prejavil priaznivo aj v ďalšom raste a vývoji rastlín. 
Stimuláciu sledovali aj u fazule, bôbu a iných strukovín. Dobré výsledky sa dosiahli ožarovaním semien uhoriek 
a reďkovky. Reďkovka bola chutnejšia a skôr dozrievala. Rast mrkvy z ožarovaných semien pozorovali 
v poľných pokusoch. Výsledný efekt bolo výrazné zvýšenie úrody mrkvy. Ožiarená mrkva obsahovala o 20 – 
30 % viac karoténu ako neožiarené kontrolné rastliny [3].  
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Geneticky modifikované potraviny (GMO potraviny) majú svojich zástancov ako aj svojich odporcov. 
V súčasnej dobe prebiehajú rôzne testy účinkov GMO na zdravie človeka a doposiaľ nie je známa jednoznačná 
odpoveď. Diskutovanou otázkou však nie sú len účinky na zdravie človeka, ale aj vplyv pestovania GMO na 
životné prostredie. Najmä pesticídy spojené s pestovaním GMO plodín sú toxické pre necieľové skupiny ako sú 
napríklad včely a motýle. Malé genetické zmeny môžu spôsobovať problémy pre udržateľnosť diverzity, 
invazívne GMO plodiny sa dostávajú aj do okolitej krajiny a tak narúšajú celkový prírodný ekosystém. Zákon o 
používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov hovorí o označovaní GMO potravín 
len v súvislosti s uvedením nového výrobku na trh. Zákon nariaďuje, aby označenie výrobku a sprievodná 
dokumentácia obsahovali opis odporúčaného používania výrobku, ak to nie je všeobecne známe, aké použitie a 
skladovanie je neprípustné, ako sa majú likvidovať obaly a ak je výrobok z dovozu aj údaje o výrobcovi. Iné 
údaje sú povinné len podľa osobitných predpisov. Ak sa jedná o potravinu, označovanie spadá pod Potravinový 
kódex, ktorý hovorí, že GMO potraviny sa môžu predávať len balené a ich zavedenie na trh musí byť pod 
dozorom Veterinárnej a potravinovej správy. Potravinový kódex sa vo viacerých bodoch odvoláva na Nariadenie 
(ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu, ktoré rieši používanie GMO potravín a krmív na úrovni Európskej 
únie [4]. 
 
Radiačné ošetrenie potravín 
 
So zväčšujúcim sa počtom obyvateľstva na svete sa zväčšuje význam a dôležitosť dlhodobého skladovania 
a efektívnej distribúcie potravín. Potreba konzervovať zásoby potravín vyplýva zo sezónneho charakteru ich 
výroby a z nerovnomerného rozloženia produkcie v rozličných krajoch. Súčasný svetový nedostatok potravín sa 
prehlbuje aj ich ničením škodcami a baktériami. Hmyz, pleseň a ostatní škodcovia poľnohospodárskych plodín 
zničia ročne podľa údajov FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) asi 33 miliónov ton obilia, čo sa 
rovná produkcii z plochy 4,8 mil. ha. Keby sa podarilo tieto straty odstrániť, mohli by sa celosvetové zásoby 
obilnín zväčšiť o 25 – 30 % [5].  
 
Ionizujúce žiarenie má dostatok energie na odstránenie elektrónov z atómov, čo vedie k tvorbe iónov. Typy 
ionizujúceho žiarenia môžu byť rôzne v závislosti od zdroja (X-ray, lúčov gama a beta žiarenia), ale všetky 
formy uplatňujú svoje účinky tým, že odtrhnú elektróny z atómov. Zdroje ionizačného ožiarenia, ktoré sú 
povolené pre použitie v potravinárstve, sú gama lúče vyrobené z rádioizotopov 60Co (1,17 a 1,33 MeV) a 137Ce 
(0,662 MeV), strojovo generované elektrónové lúče (maximum energie 4 – 10 MeV), röntgeny (s maximálnou 
energiou 5 MeV). Toto ožarovanie spôsobí prerušenie v DNA a/alebo RNA skrutkovici a vedie k narušeniu 
bežných bunkových funkcií tým, že poškodí nukleové kyseliny buď priamymi alebo nepriamymi účinkami [6, 
7]. Radiačné ošetrenie znamená vystavenie potraviny pôsobeniu energie z takých zdrojov, ako je napríklad gama 
– žiarenie. Zložky potravy sa zvyčajne skladajú z prvkov, ako je uhlík, vodík, kyslík a dusík. Tieto prvky sa 
skladajú z charakteristických atómov, ktoré obsahujú relatívne malé jadro a množstvo elektrónov. Keď 
ionizujúce žiarenie prejde komplexom, akým sú potraviny, stráca energiu. V rovnakom čase je energia 
absorbovaná a v dôsledku toho vedie k ionizácii alebo excitácii atómov a molekúl hmoty. Na rozdiel od bežne 
používanej metódy pre odstránenie patogénov z potravín – dezinsekcie, ožarovanie môže spôsobiť zmeny v 
potravinových zložkách a to najmä u sacharidov (pri radiácii pomerne často prichádza k ich degradácii), 
bielkovín, tukov a vitamínov. Avšak primárne zmeny na základe fyzikálno-chemických vlastností v súčasnej 
dobe nie je dostatočne objasnený. Veľká pozornosť sa venuje štúdiu radiačnej chémie na rôzne typy 
potravinových zložiek najmä v modelových systémoch práve z toho dôvodu, aby poskytli racionálny základ pre 
extrapoláciu výsledkov získaných v reálnych potravinových matriciach [8]. Prehľadu o účinkoch radiačného 
spracovania potravín, napr. s vysokým obsahom škrobu sa venuje štúdia [9]. Bolo však zistené aj to, že dochádza 
k menšej degradácii v samotných  potravinách ako v modelových systémoch.  
 
Výskumu možnosti predlžovania času uskladnenia potravín pomocou vysokoenergetického žiarenia sa venuje na 
celom svete značná pozornosť. Existuje niekoľko metód, prípadne postupov radiačného ošetrovania potravín: 

• Radurizácia – je metóda, ktorá sa používa na radiačné ošetrenie zmrazených potravín (napríklad plátkov 
mäsa v obaloch) strednými dávkami žiarenia. Hlavným cieľom tejto metódy je predĺženie času 
skladovateľnosti mäsových výrobkov. Výraz radurizácia sa často nahrádza výrazom radiačná pasterizácia.  

• Radicidácia – je radiačný postup používaný na zníženie alebo úplnú likvidáciu organizmov, ktoré sú 
pôvodcami rôznych ochorení. Radicidácia je svojím významom na úrovni pasterizácie mlieka. Nízke dávky 
žiarenia spoľahlivo zabíjajú alebo zastavujú vývoj niektorých parazitov ako sú svalovce a pásomnice. Veľký 
význam má radiačná eliminácia salmonel v hydine, čerstvom mäse a krmivách.  
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• Radapertizácia – je postup, ktorým sa uskutočňuje úplná radiačná sterilizácia potravín vysokými dávkami 
žiarenia. Takto ošetrené potraviny (napr. mäso, hydina, ryby) zabalené do vhodného obalu (ten zabezpečuje, 
že nenastane sekundárna kontaminácia), možno skladovať pri bežnej teplote prakticky neobmedzený čas [5].  

 
Ožarovanie potravín v súčasnosti povoľuje legislatíva 40 štátov sveta. Rámcová smernica 1999/2/EC 
Európskeho Parlamentu a Rady z 22.2.1999 obsahuje všeobecné a technické aspekty pre vykonávanie 
ožarovania, značenie a podmienky pre schvaľovanie ožarovania potravín. Stanovuje, že ošetrenie špecifických 
typov potravín ionizujúcim žiarením môže byť povolené len vtedy, keď každá ožiarená potravina alebo 
potravina obsahujúca ožiarenú potravinársku prísadu musí byť označená. Smernica 1999/3/EC Európskeho 
Parlamentu a Rady z 22.2.1999 o zostavení zoznamu potravín a potravinových prísad Spoločenstva 
upravovaných ionizujúcim žiarením obsahuje zoznam povolených výrobkov pre ožarovanie. Dodnes tento 
zoznam výrobkov povolených pre ožarovanie v rámci celej EU obsahuje iba jednu kategóriu potravín: „sušené 
aromatické rastliny a korenie a koreniace prísady“. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17.12.2003 č. 3757/2003-100 
ustanovuje požiadavky na výrobu a dovoz potravín a potravinových prísad ošetrených ionizujúcim žiarením, na 
manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu. Na Slovensku môžu byť podľa tohto predpisu ošetrené 
pomocou ionizačného žiarenia sušené aromatické byliny a korenie a zeleninové ochucovadlá [10]. 
 
Za jednu z hlavných nevýhod ožarovania potravín môžeme považovať cenu prístrojov, ktorá sa odvíja od 
zvýšených bezpečnostných požiadaviek pri práci s nimi. V súčasnej dobe sú známe účinky používania 
ionizačného žiarenia na potraviny s obsahom lipidov najmä živočíšneho pôvodu. V dôsledku ožarovania sa 
z nich tvoria molekuly 2-alkylcyklobutanonov 2-ACB, ktoré sa bežne v prírode nenachádzajú. Ich účinok na 
zdravie človeka nie je doposiaľ jednoznačne objasnený. Všeobecne platí, že ožarovaním sa znižuje kvalita 
makronutrientov (proteínov, lipidov a sacharidov). Zo všetkých vitamínov je na ožiarenie najviac citliví tiamín 
(vitamín B1), preto sa  tento vitamín používa k demonštrácii najhorších účinkov ožarovania. K veľkým stratám 
vitamínu B1 dochádza v ožiarených mastných výrobkoch. 
 
Podľa Smernice 2000/13/ES Európskeho parlamentu a rady z 20.marca 2000 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín, musí byť akákoľvek potravina, 
ktorá bola spracovaná za použitia ionizujúceho žiarenia označená slovom „ožiarené“, „ošetrené ionizujúcim 
žiarením“ alebo symbolom (Obrázok 1) [11]. 
 

 
Obrázok 1:  Symbol „Radura“ sa používa pre medzinárodné označenie potravín ošetrených ionizujúcim 
žiarením [11] 

 
 
VYUŽITIE RADIÁCIE V ARCHEOLÓGII 
 
Jednou z najrozšírenejších metód pre určovanie veku organického materiálu, napríklad rukopisov, mŕtvych 
organizmov alebo predmetov s vysokou historickou hodnotou je rádiouhlíkové datovanie pomocou rádionuklidu 

. Meraním jeho obsahu v danej látke sa dá zistiť čas, ktorý uplynul od smrti organizmu. 

Zrážkami kozmického žiarenia (primárne žiarenie) s časticami atmosféry vzniká tzv. sekundárne kozmické 
žiarenie, ktoré už dopadá priamo na zemský povrch. Kozmické žiarenie vytvára rad jadrových reakcií, v ktorých 
sa kontinuálne vytvárajú rôzne rádioaktívne nuklidy. Jedným z najviac zastúpených je izotop uhlíka  

vznikajúci zrážkou atómu dusíka  s neutrónom sekundárneho kozmického žiarenia. Reakcia prebieha podľa 

rovnice:    
                                                                                                (1) 
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Uhlík  sa vytvára v horných vrstvách atmosféry, maximum jeho produkcie sa pohybuje vo výške okolo 15 km 

nad povrchom. V atmosfére sa tento uhlík ďalej oxiduje na oxid uhličitý, ktorý sa mieša s jeho neaktívnou 
formou obsahujúcu nerádioaktívny uhlík  a  V tejto podobe sa fotosyntézou dostáva uhlík do rastlín 

a s potravou do zvierat. Izotopu  je v atmosfére veľmi malé množstvo v porovnaní so stabilnými izotopmi 

uhlíka. Na každých 1012 atómov  pripadá jeden atóm .  pri rozpade vyžaruje žiarenie beta, ktoré je 

tvorené elektrónmi a mení sa na stabilný izotop dusíka   

Vo forme oxidu uhličitého prechádza uhlík dýchaním do organizmu a preto sa v ňom vytvorí rovnovážna 
koncentrácia Pokiaľ je organizmus nažive, tak si v tele udržuje konštantné zastúpenie uhlíka , ktorého 

hodnota je viazaná s obsahom tohto izotopu v atmosfére. Vo chvíli ako organizmus umrie, prestáva uhlík 
z atmosféry prijímať a množstvo izotopu  tak začne rozpadom postupne klesať. Od tohto momentu sa v tele 

začne meniť pomer medzi rádioaktívnym izotopom uhlíka  a stabilnými izotopmi  a  ktorých 

koncentrácia zostáva v priebehu času rovnaká. Dobu, ktorá ubehla od smrti skúmaného organizmu, potom vieme 
stanoviť z pomeru medzi zastúpením rádioaktívneho a stabilného izotopu uhlíka nachádzajúcich sa v danom tele.  
Na obrázku 2 je vidieť, že v meradle tisíc rokov, rádioaktívny rozpad uhlíka pomerne prudko klesá, čo umožňuje 
merať vek mŕtvych organizmov a niektorých ďalších objektov. Metóda je použiteľná na všetky materiály 
organického pôvodu, ako napríklad drevo, drevené uhlie, kosti, rašelina, koža. Rádiouhlíkové datovanie nie je 
prakticky použiteľné pre vzorky staršie ako 50 000 rokov [12].  
 
 

 
               Obrázok 2: Závislosť rozpadu uhlíka na čase [12] 

 
 
VYUŽITIE RADIÁCIE V MEDICÍNE 
Rádioaktivita v medicíne sa využíva na rôzne účely ako napr. zisťovanie činnosti štítnej žľazy, diagnostík 
srdcových ochorení, pri liečbe zhubných nádorov, rádioterapii, balneológii, pozitrónovej emisnej tomografii, 
použitie Leksellovho gama noža a na sterilizáciu zdravotníckych materiálov.  
 
Zisťovanie činnosti štítnej žľazy 
 
Vyšetrenie a liečba štítnej žľazy rádiojódom sa robí počas asi 14-dňového pobytu v nemocnici na 

špecializovaných oddeleniach nukleárnej medicíny. Kvôli ochrane pred žiarením sa musí liečba rádiojódom 
podávať v uzatvorených priestoroch, do ktorých má vstup len ošetrujúci personál. Znamená to, že pacient je na 
určitý čas izolovaný od okolia a návštevy u neho sú počas tohto obdobia prísne zakázané. Rádioaktívny jód sa 
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podá chorému v kapsulách, ktoré sa rozpustia až v žalúdku. Množstvo  v kapsuliach sa pripraví podľa 

potreby pre každého pacienta individuálne [13]. 
 
Diagnostika srdcových ochorení 
 
Rádioaktívne látky ako je technécium alebo tálium, môžu byť injekčne podané do žily a ich prijatie sa meria 
v bunkách srdcového svalu. Abnormálne zníženie akumulácie môže znamenať zníženie prietoku krvi do srdca 
kvôli zúženiu vencovitej tepny. Tento test môže byť používaný, keď pacientovo základné EKG nie je normálne 
a je menej spoľahlivé ak slúži na sledovanie záťažového testu [13]. 
 
Liečba zhubných nádorov  
 
Mimoriadne veľký význam má lokalizačná diagnostika pri zisťovaní prítomnosti a uloženia nádorov 
v niektorých orgánoch. Sú to najmä nádory mozgu, oka, slinivky brušnej a obličiek. Pri vyšetrovaní nádorov na 
povrchu alebo dostupných z povrchu sa výhodne používa rádioaktívny fosfor . Živé tkanivo obsahuje 

pomerne značné množstvo fosforu, ktorého obsah niekoľkonásobne stúpa, ak ide o tkanivo mladé alebo rýchlo 
rastúce. A práve zhubné nádory patria medzi rýchlo rastúce tkanivá. Ak teda dodáme organizmu rádioaktívny 
fosfor, hromadí sa, kumuluje sa viac v nádore ako v susednom zdravom tkanive. Jeho nahromadenie sa prejaví 
zvýšením aktivity v nádore. Táto metóda sa dá použiť v niekoľkých prípadoch na zisťovanie a lokalizáciu 
nádorov prsníka, semenníkov, očí a mozgových nádorov počas operácie. Pomocou rádioaktívneho fosforu 
nemožno zistiť nádory uložené v hĺbke tela [3]. 
 
Rádioterapia 
 
Rádioterapia je liečebná metóda, ktorá využíva pôsobenie ionizujúceho žiarenia na nádorové bunky. Je 
nenahraditeľnou súčasťou liečby nádorových ochorení. Približne 60 % pacientov s nádorovým ochorením sa v 
priebehu svojho ochorenia lieči ožarovaním. Technický rozvoj (využívanie lineárnych urýchľovačov a umelých 
rádioizotopov, formovanie tvaru a intenzity ožarovacieho zväzku a tým presné ožiarenie nádoru bez 
výraznejšieho ožiarenia okolitých zdravých tkanív) a rádiobiologické poznatky (nové frakcionačné režimy, 
študovanie biologického účinku žiarenia na nádorové a zdravé bunky, matematické predpovedanie biologického 
účinku žiarenia) umožnili zavedenie nových štandardov v liečbe, ktoré sú v súčasnosti účinnejšie, šetrnejšie a 
znižujú postihnutie zdravých tkanív.  
Rádioterapia môže byť použitá pri liečbe nádorového ochorenia samostatne, ale väčšinou sa kombinuje s inými 
liečebnými postupmi (chirurgickou liečbou, chemoterapiou, hormonálnou liečbou, liečbou monoklonálnymi 
protilátkami). Žiarenie v rádioterapii sa používa na ničenie nádorových buniek, pričom ionizujúce žiarenie 
spôsobuje predovšetkým zlomy v molekulách DNA nachádzajúcich sa v bunkách, čo vedie k zástave rastu a 
delenia nádorových buniek. Aj zdravé bunky môžu byť žiarením poškodené, sú však schopné toto poškodenie 
rýchlejšie napraviť (rakovinové bunky majú podstatne menšiu regeneračnú schopnosť ako normálne zdravé 
bunky). Cieľom rádioterapie je dosiahnuť v ožarovanej oblasti čo najvyššiu koncentráciu žiarenia pri súčasnom 
maximálnom šetrení zdravého okolitého tkaniva. Ide o liečbu miestnu (lokálnu), pretože pôsobí len v ožiarenej 
oblasti. Výhodou rádioterapie, napríklad oproti chirurgickej liečbe je, že v niektorých prípadoch umožní 
postihnutý orgán zachovať a nádor zlikvidovať [14]. 
 
Balneológia – liečba ochorení pohybového systému 
 
Táto liečba sa vykonáva pomocou prírodných minerálnych vôd (PMV). Zo všetkých PMV je potrebné zdôrazniť 
najmä mimoriadnu radónovú PMV v Jáchymove. Rozpustený plyn radón, je žiaričom alfa-častíc s polčasom 
rozpadu 3,82 dňa. Vstrebávanie sa deje cez mazové žľazy, pričom radón má afinitu k tukovým zásobám v tele. 
Sám o sebe sa neúčastní interakcie, ale jeho rozpadové produkty áno a samotné žiarenie alfa zasahuje do 
biochemických intracelulárnych dejov. Kúpeľ v radónovej vode pôsobí mierne protizápalovo, znižuje bolesť, 
stimuluje endokrinné žľazy a funkcie slinivky brušnej. Vzhľadom k rádioaktivite sa k liečeniu radónovou PMV 
neprijímajú deti, dorast a tehotné ženy [15].  
 
Pozitrónová emisná tomografia (PET) 
 
Pred vyšetrením PET sa pacientovi injekčne podá zlúčenina rádioaktívnej látky a látky, ktorá je pre telo 
prirodzená, najčastejšie glukóza. Obraz vzniká vďaka tomu, že z tkanív sa uvoľňujú pozitróny, kladne nabité 
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častice. Zobrazovanie PET funguje na princípe toho, že rakovinové bunky spotrebujú viac glukózy než normálne 
bunky, a preto vychytávajú väčšie množstvo rádioaktívnej zlúčeniny. Choré tkanivá tak uvoľňujú viac 
pozitrónov, ktoré sa na výslednej snímke zobrazia odlišnou farbou alebo jasom. Keďže pri PET sa odhalí nielen 
tvar orgánov a tkanív, ale aj nakoľko fungujú, môžu sa vďaka tomuto vyšetreniu odhaliť problémy skôr, než by 
sa zmeny tkanív zaznamenali pomocou CT (počítačová tomografia) alebo MR (magnetická rezonancia) [16].  
 
Leksellov gama nôž 
 
Leksellov gama nôž je prístroj určený prevažne k liečbe mozgových nádorov a ďalších abnormalít v mozgu, 
pretože pre ľudského operatéra sú tieto nádory často prakticky neprístupné.  Prístroj je rádionuklidový žiarič, 
ktorý vysiela žiarenie na určitý cieľ. Ako žiarič sa využíva rádioaktívny kobalt Prístroj funguje na princípe 

prstenca, ktorý obklopuje hlavu pacienta. Po celom obvode prstenca sú rádioaktívne žiariče. Po presnom 
nastavení cieľovej plochy začnú žiariče vysielať relatívne slabé žiarenie tak, že sa lúče stretnú v cieľovom 
ložisku – v tomto mieste sa energia lúčov spočíta a lúče začnú byť pre nádor smrtiace. Okolité štruktúry sú síce 
taktiež ožiarené, ale malými a relatívne neškodnými dávkam [17].  
 
Sterilizácia zdravotníckych materiálov 
 
Pri použití sterilizačných metód, ktoré sa doteraz používali v zdravotníckych zariadeniach (opakovaná 
sterilizácia teplom alebo plynom) vzniká nebezpečenstvo prenosu infekcie, tzv. hospitalizmus. Preto sa 
v súčasnosti sterilizuje hlavne radiačne široký sortiment zdravotníckych materiálov na jedno použitie 
z plastických látok (injekčné striekačky, súpravy na krvnú transfúziu, dialyzačné cievky, katétre, nádoby na moč, 
pipety na odobranie vzoriek atď.). Radiačne sa sterilizujú aj zdravotnícke pomôcky a zariadenia vyrobené 
z kombinácie kovu s plastickou látkou (injekčné ihly, skalpely z plastickej látky s kovovým materiálom, 
traumatické ihly, prístroje na zošívanie ciev, srdcové chlopne a iné) a aj výrobky z vlákien (chirurgické šijacie 
materiály z hodvábu, polyesteru, polyamidu, vata, gáza, obväzy, nemocničná bielizeň, nemocničné oblečenie).  
Výhodou radiačnej sterilizácie je, že uvedené predmety a materiály sa ožarujú v zabalenom stave a ako sterilné 
sa dostávajú priamo na miesto použitia. Radiačná sterilizácia zdravotníckych potrieb je technicky najmenej 
náročná úloha radiačnej techniky, preto sa využíva v mnohých krajinách na svete [18]. 
 
ZÁVER  
 
Rádioaktivita, ktorej mierové využitie bolo dokázané ako nespochybniteľné, má v súčasnom svete obrovský 
význam, nielen pre jeho využitie vo vede a výskume, priemysle, poľnohospodárstve, či archeológii, ale taktiež v 
medicíne. Pri tak veľkom využití radiácie v praxi prichádza mnoho ľudí do hoci aj minimálneho kontaktu s ňou 
bez ich vedomia. V prípade jej zneužitia na vojenské účely si mnoho ľudí neuvedomuje hroziace nebezpečenstvo 
pri expozícií ionizačným žiarením. Práve z toho dôvodu je dôležité odovzdávať potrebné informácie 
o bezpečnosti a vplyve takéhoto žiarenia, nielen zamestnancom pracujúcim so zdrojmi žiarenia, ale aj širokej 
verejnosti. V neposlednom rade je nutné venovať pozornosť rádioaktívnemu odpadu, ktorý vzniká pri každom 
vyššie uvedenom využití ionizačného žiarenia. Zdroje žiarenia ako spomínaný 60Co a 137Ce majú polčas rozpadu 
5,3 roka a 30 rokov. V prípade 60Co sa odstráni z ožarovacieho zariadenia, keď jeho rádioaktivita klesne na 6 – 
12 %. Takýto „odpad“ putuje späť dodávateľovi, kde môže byť znovu aktivovaný alebo je ho nutné uskladniť 
ako rádioaktívny odpad. Či už sa jedná o využívania ionizačného žiarenia človekom alebo jeho prirodzený 
výskyt v životnom prostredí, treba mať na pamäti aj jeho negatívne účinky a dopady. Tak ako každá iná 
technológia aj táto si nájde svojich zástancov ako aj odporcov. Vyžaduje sa kontinuálny a nestranný výskum, 
štúdie zamerané na bezpečnosť a zdravie človeka ako aj životné prostredie, nielen z krátkodobého, ale hlavne 
z dlhodobého hľadiska. 
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