
PRÍSPEVOK K MEDZINÁRODNEJ 
DISKUSII O REVÍZII A ZJEDNODUŠENÍ 
SYSTÉMU RADIAČNEJ OCHRANY

Denisa Nikodemová, 

Dušan Šalát



ÚVOD

• Posledná rozsiahla revízia systému radiačnej ochrany bola publikovaná pred štrnástimi 

rokmi (ICRP103,2007) a v mnohých oblastiach, definíciách vyžaduje inováciu,

zjednodušenie a zapracovanie zmien vyplývajúcich z praktickej aplikácie zdrojov

ionizujúceho žiarenia, ako aj z výsledkov výskumu, získaných v priebehu posledných   

rokov.

• Medzinárodná Asociácia pre Rádiologickú Ochranu (IRPA) pripravila základný

dokument venovaný rozboru potrebných zmien pre udržanie systému radiačnej 

ochrany do budúcnosti a pre získanie harmonizácie a objektivizácie úrovne ochrany ľudí

a životného prostredia pred nepriaznivými účinkami žiarenia, bez prílišného

obmedzovania prínosu aplikácie tohto ožiarenia a dynamického rozvoja vo všetkých

oblastiach činnosti.

• Predložíme niektoré návrhy revízie na diskusiu, a to predovšetkým v oblasti

aplikácie ionizujúceho žiarenia v medicíne, synchronizácie operačných veličín pre

určenie absorbovaných a ekvivalentných dávok, využitia efektívnej dávky

a klasifikácie zdravotných účinkov žiarenia pre hodnotenie rizika z ožiarenia a

jeho možné porovnanie s inými rizikovými činnosťami.



APLIKÁCIA IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA V MEDICÍNE

• Rýchly rozvoj aplikácie ionizujúceho žiarenia (IŽ) 

v medicíne, ako dôsledok zvýšeného výskytu civilizačných 

chorôb, a dynamický pokrok v zobrazovacej technike, 

sa podstatným podielom podpísali na stále rastúcom počte 

rádiologických vyšetrení vo svete. 

• Pravdepodobne dnes nikto nepopiera, že zobrazovacie metódy s využitím IŽ majú

dominantný význam pre správne určovanie diagnóz u väčšiny ochorení. Súčasne je však

potrebné zvážiť skutočnosť, že najnovšie štatistické údaje získané v roku 2018 v EÚ

hovoria o 6 % náraste počtu rtg vyšetrení každý rok.

• Rutinné zobrazovanie je spojené s pomerne nízkymi dávkami žiarenia, preto možným

dôsledkom lekárskej expozície IŽ sú predovšetkým stochastické účinky žiarenia,

t.j. najmä výskyt zhubných nádorov, a v menšej miere výskyt genetických porúch.



SÚČASNÁ ŠTATISTIKA V EURÓPSKEJ ÚNII

• V štatistike EÚ (Správa EURATOM 2018) sa uvádzajú alarmujúce údaje: 

• 500 miliónov rtg vyšetrení za rok (v priemere 1 vyšetrenie na každého obyvateľa EÚ);

• 45 miliónov CT vyšetrení;

• 10 miliónov vyšetrení v nukleárnej medicíne;

• Tieto počty predstavujú zvýšenie efektívnej dávky (oproti údajom z UNSCEAR r. 2010) 

na jedného pacienta o 35 %, kolektívnej dávky populácie o 50 %, pričom nárast počtu 

obyvateľov predstavuje iba 10 %;

• Aj na Slovensku zaznamenávame zvyšovanie populačnej dávky z lekárskeho ožiarenia;

• Významný nárast počtu vyšetrení je spojený s obdobným nárastom zdravotníckych 

pracovníkov, u ktorých sa predpokladá priemerná ročná efektívna dávka 0,5 mSv. 



HODNOTENIE RIZIKA LEKÁRSKEHO OŽIARENIA

• Z uvedených údajov vyplýva, že hodnotenie zdravotného rizika v dôsledku lekárskeho ožiarenia    

vyžaduje nový prístup, ktorý sa líši od prístupu pre iné plánované expozičné situácie. 

• Lekárske ožiarenie je zámerným ožiarením, ktoré znamená priamy prínos pre pacienta. 

• V súlade s implementáciou novej Direktívy EÚ (2013/59 EURATOM) a prijatím nového zákona o 

radiačnej ochrane (č.87/2018 Z.z.) sa síce zvýšil dôraz na kvantifikáciu veľkosti ožiarenia a 

hodnotenie zdravotného rizika súvisiaceho s ožiarením, ale problémom zostáva, že aj napriek 

dodržiavaniu základných princípov radiačnej ochrany (odôvodnenie a optimalizácia ožiarenia), je stále 

nedostatočne využívaná  výhoda zavedenia národných diagnostických referenčných úrovní.

• Možnosť usmerňovať lekárske ožiarenie porovnávaním veľkosti  ožiarenia každého pacienta s 

veľkosťou ožiarenia na rôznych pracoviskách, pri vyšetreniach rovnakej diagnostickej kvality.

• Nová legislatíva striktne vyžaduje, že pacient, ktorý sa podrobuje vyšetreniu musí byť o možnom 

riziku ožiarenia informovaný pred jeho realizáciou.



VÝZNAM EPIDEMIOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ
PRE DOKAZOVANIE VPLYVU IŽ NA ČLOVEKA

• Epidemiologické štúdie sú štandardným nástrojom pre dokazovanie škodlivého 
pôsobenia vonkajšieho vplyvu ionizujúceho žiarenia na človeka a hodnotenia rizika 
ožiarenia;

• Najznámejšou a referenčnou epidemiologickou štúdiou je vedecká analýza výsledkov 
skúmania skupiny osôb, ktoré prežili bombardovanie po atómovom výbuchu v Hirošime 
a Nagasaki;

•   Tieto epidemiologické štúdie nespochybniteľne preukázali účinky ožiarenia na človeka v

oblasti vysokých dávok žiarenia (nad 100 mSv efektívnej dávky)

• Bol prijatý tzv. lineárny bezprahový model  medzi dávkou a účinkom, ktorý umožňuje 

získať riziko pri nízkych dávkach lineárnou extrapoláciou rizika pri vysokých dávkových 

príkonoch, teda skutočné riziko nadhodnocuje. 

• Linearita pritom znamená, že akákoľvek expozícia ionizujúcemu žiareniu môže 
potenciálne vyvolať rakovinu, pričom sa explicitne vylučuje určitá prahová hodnota, pod 
ktorou sa toto riziko nenachádza



VZŤAH DÁVKY A ÚČINKU

• ICRP 103 obhajuje názor, že v oblasti nízkych dávok (pod 100 mSv) je prijateľné 
predpokladať nárast výskytu nádorov priamo úmerne s narastajúcou dávkou. 

• Odborná komunita však hovorí  o možnosti piatich variantov :  

 LNT

 supralineárna

 stúpajúci trend krivky

 prahová krivka

 krivka inverzného efektu nízkych dávok (hormézia)



MOŽNÉ EXTRAPOLÁCIE RIZIKA Z NÍZKYCH DÁVOK 

ŽIARENIA

LNT  
supralineárna
stúpajúci trend krivky
prahová krivka
krivka inverzného efektu nízkych dávok



ROZDIELNE DEFINÍCIE NÍZKYCH DÁVOK

• V správe UNSCEAR boli definované rozsahy absorbovaných dávok žiarenia s 
nízkym LET, podľa veľkosti: 

- vysoké: viac ako 1 Gy;

- mierne: 100mGy-1Gy

- nízke:   10mGy-100mGy

- veľmi nízke: menej ako 10mGy

• ICRP v snahe odstrániť túto disproporciu zaviedla faktor efektivity dávky 
(DDREF), s hodnotou 2 pre solídne nádory (ICRP 103,2007);

• Otázka lineárneho vzťahu dávky a účinku a zosúladenie rôznych definícií malých 
dávok žiarenia, je jedným zo závažných úloh diskusie o budúcnosti radiačnej 
ochrany RO



ĎALŠÍ VÝSKUM PRI ZMENE MODELU LNT 

• Dnes existuje už mnoho dôkazov nesprávneho použitia a zneužitie modelu LNT, ak sa aplikuje na 

hodnotenie rizika, t.j. LNT neznamená, že existujú zistiteľné riziká pri akejkoľvek dávke

• Je to súčasný model používaný na zvládnutie expozícií pri nízkych dávkach. Je to iba pre regulačné 

orgány, a nie pre hodnotenie rizík.

• Všeobecne boli parametre modelov rizika odhadnuté s použitím dát o incidencii z japonskej štúdie 

osôb ktoré prežili atómové bombardovanie. Štúdia bola realizovaná v   rokoch 1959-1998, pričom 

boli sledované orgánové lokalizácie nádorových ochorení.

• Je však dôležité konštatovať, že možnosť vzniku rakoviny je tiež podmienená genetickou 

predispozíciou jednotlivca, životným štýlom a pod., pričom jednotlivé zložky nie je možné od seba 

oddeliť.

•



VPLYV POHLAVIA A VEKU NA RIZIKO OŽIARENIA

• Epidemiologické údaje využité pre výpočet rizika indukcie nádorových ochorení uvedené 

v ICRP 103, vykazujú rozdiely v riziku mužov a žien a sú tiež funkciou veku pri ožiarení.

• Zatiaľ čo celoživotné riziko incidencie nádorov je podobné pre mužov a ženy pre niektoré 

typy nádorov (žalúdok, pečeň, ľadviny a leukémia), riziko pre ženy je vyššie ako pre 

mužov v mnohých prípadoch (mliečna žľaza, pľúca, štítna žľaza). 

• Ak uvažujeme o riziku kombinovane (muži aj ženy), celoživotné riziko pre celú populáciu 

porovnané so skupinou vo veku 30-39 rokov bude o faktor 2 až 3 vyššie ako pre deti od 0 

do 9 rokov, ale 2 až 3 krát nižšie ako pre 60-69 ročných seniorov. Okrem toho, niektoré 

typy rakoviny majú väčšiu závislosť na veku pri ožiarení (štítna žľaza) ako iné (pľúca). 

• Zdravotný stav žien oproti mužom, resp. dievčat oproti chlapcom je signifikantne odlišný v 

dôsledku rozdielov v pohlaví. To platí bez ohľadu na akékoľvek vystavenie ožiareniu.





Efektívna dávka  E  je súčet ekvivalentných dávok vo všetkých  uvedených 

tkanivách a orgánoch tela, vážený vo vzťahu k rádiosenzitivite tkaniva, daný 

výrazom

E = Σ wT HT = ΣwT Σ wRDT, R

kde  HT je ekvivalentná dávka v tkanive alebo orgáne T  a  wT je tkanivový váhový 

faktor. Tkanivové váhové faktory predstavujú relatívne príspevky tkanív, alebo 

orgánov k celkovej ujme zo stochastických účinkov;

Ekvivalentná dávka  HT - dávka v tkanive, alebo  orgáne daná vzťahom                   

HT =  Σ wRDT, R ,

kde  D T, R je stredná absorbovaná dávka zo žiarenia  R  v tkanive alebo orgáne T 

a  wR je radiačný váhový faktor.

Jednotka efektívnej dávky je taká istá ako pre absorbovanú dávku J.kg-1, ale jej   

jednotkou je  Sievert.

Rádiosenzitivitou orgánov a tkanív sa rozumie vnímavosť ku vzniku 

stochastických účinkov žiarenia.

DEFINÍCIA EFEKTÍVNEJ DÁVKY



VÝZNAM EFEKTÍVNEJ DÁVKY PRI OŽIARENÍ

Pomocou efektívnej dávky sa ožiarené časti tela (1), 

predstavujú ako rovnomerné ožiarenie tela;

alebo dávka v pľúcach(2) sa môže vyjadriť ako 

rovnomerné ožiarenie celého tela;

E stanovuje celotelovú dávku, ktorá vytvára rovnaké 

stochastické riziko ako čiastočné ožiarenie tela (3)



VYMEDZENIE PLATNOSTI POJMU E 

•Hodnotenie ekvivalentných dávok pre referenčného muža a referenčnú ženu a efektívne

dávky pre referenčného človeka sú založené na antropomorfných modeloch.

•Fantómy sú zložené z trojrozmerných priestorových pixelov, sú usporiadané tak, aby

rozmery a hmotnosti približne zodpovedali modelom referenčného muža a referenčnej

ženy.

•Pre účely radiačnej ochrany je užitočné používať jednotnú hodnotu efektívnej dávky pre

obidve pohlavia. 

•Známe tkanivové faktory sú pre obidve pohlavia a všetky vekové skupiny spriemerované

hodnoty zahrňujúce priemerné hodnoty mužskej i ženskej mliečnej žľazy,  vaječníkov

gonád, karcinogénne a dedičné účinky. 

•Z priemerovania  vyplýva, že použitie tohoto prístupu je obmedzené k určeniu

efektívnej dávky a najmä, že nie je možné jeho použitie k hodnoteniu individuálneho

rizika.



VELIČINY V RADIAČNEJ OCHRANE

• Odborná verejnosť volá po zjednodušení veličín v radiačnej ochrane RO.

• ICRP 147(2021) vysvetľuje najnovšie návrhy, podľa ktorých sa pre kontrolu dávok 

obdržaných jednotlivými orgánmi a tkanivami má používať absorbovaná dávka na 

zamedzenie výskytu tkanivových reakcií;

• Táto zmena si vyžiada radiačné váhovanie oddelene pre tkanivové reakcie a zvlášť pre 

stochastické účinky, tak aby sme váženú absorbovanú dávku vyjadrovali v Gy a E v Sv;

• ICRP má snahu presadiť, aby merané veličiny pre stanovenie efektívnej dávky boli 

vzťahované priamo na merania v referenčných fantómoch a nazývali by sa „dávkové 

veličiny.“

• Absorbované a ekvivalentné dávky sa majú počítať pre referenčného muža a referenčnú 

ženu, potom sa priemerujú pre výpočet efektívnej dávky.

• K tomuto účelu je pripravená sada referenčných fantómov pre deti rôzneho veku a tiež pre 

tehotné ženy a fétus.

• Revízia metodiky výpočtu E môže podstatne zlepšiť odhad rizika ožiarenia! Vyžaduje však 

zmenu všetkých koeficientov, predovšetkým pre odhad expozície pacientov pri 

diagnostických rtg vyšetreniach, ako aj pri aplikácii rádiofarmák v nukleárnej medicíne.



TKANIVOVÉ REAKCIE

• Na základe najnovších rádiobiologických a epidemiologických informácií ICRP 
prijala termín „tkanivové reakcie“, ako náhradu pre označenie 
deterministických účinkov (alebo ako synonymum tohto pojmu) (2007). 

• Dôvodom tejto zmeny je zistenie, že tieto účinky sa nemusia prejaviť 
bezprostredne počas ožiarenia, ale môžu byť modifikované po ožiarení. 
Termín ,,deterministické účinky“ je z dôvodu schopnosti modifikovať odpoveď 
tkanív a orgánov nie celkom presný, pretože kvantitatívne účinky nie sú nutne 
vopred určené.

• Prítomnosť tkanivových reakcií, aj s neskorou manifestáciou, je zrejmá najmä 
v skupine biologických účinkov IŽ na očnú šošovku, ktoré prešli najväčšími 
zmenami vo vnímaní rádiosenzitivity a platí pre ne, že ich prahové dávky sú 
nižšie ako sa doteraz predpokladalo.

• Výskumom boli potvrdené dôkazy o vyššej incidencii katarakty aká je 
očakávaná pri nižších dávkach (0.5 Gy). Treba však podotknúť, že táto 
incidencia sa zvyšovala so zvyšujúcim sa časom po expozícii.



EPIDEMIOLOGICKÉ DÔKAZY

• Prvú vyšetrovanú skupinu tvorila vzorka 3 761 osôb, ktorí prežili útok atómovými 
bombami a v rokoch 2000-2002 zároveň podstúpili lekárske oftalmologické 
vyšetrenie. Z celkového počtu bola radiačne podmienená katarakta zistená u 479 
prípadov

• V ďalšej štúdii Worgul et al. (2007), ktorá sa zameriavala na posúdenie katarakty 
v kohorte 8 607 likvidátorov Černobylu, vyšetrených 12 a 14 rokov po expozícii, bola 
zistená prevalencia vekom podmienenej katarakty len približne u 4 % (3,9 % výskyt 
nukleárnej katarakty pri oboch vyšetreniach)

• Z hľadiska možnej expozície očnej šošovky IŽ predstavujú ďalšiu rizikovú skupinu 
rádiologickí technici. Aj v tejto skupine osôb sa realizovali štúdie s cieľom stanoviť 
riziko vzniku katarakty. Prospektívna kohortová štúdia so vzorkou 35 705 
rádiologických technikov vo veku 24-44 rokov bola sledovaná počas približne 20 
rokov (1983-2004). Počas sledovaného obdobia bolo zistených 2382 katarakt a 647 
operačných riešení



ZÁVER

ICRP sa domnieva, že iba rozsiahla spolupráca a otvorená

komunikácia členských krajín umožní splniť ciele súčasnej

revízie systému a filozofie radiačnej ochrany, pritom

zachová zavedené etické princípy a zároveň zjednoduší

systém radiačnej ochrany vo všetkých oblastiach využívania

ionizujúceho žiarenia.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!


