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„Čo ťa nezabije, to ťa posilní“ 

                                                (F. Nietsche) 

„Či nejaká látka pôsobí ako jed alebo ako 

liek závisí len od dávky“) 

                                           (T.B.Paracelsus) 
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 Rudolf Arndt 

„Nízke dávky farmák/jedov 

stimulujú životné procesy, stredné 

ich zosilňujú a vysoké inhibujú“ 

 

        Schultzovo-Arndtovo pravidlo 
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                Čo je to  „horméza“ ? 

          (gr. „hormeo“ = stimulovať, podporovať) 
 

 

•Prvýkrát použitá v článku amerických 

mykológov Southama a Ehrlicha r.1943 

•Definícia hormézy:  „Pozitívna stimulácia 

nízkymi hladinami faktora, ktorého vysoké 

hladiny pôsobia toxicky až letálne“ (New 

Eng.J.Med., 1982) 

 

•Iná definícia: „Horméza je každý fyziologický 

účinok, ktorý nastáva pri nízkych dávkach a nie 

je možné ho anticipovať extrapoláciou toxických 

účinkov zistených pri vysokých dávkach“ (Sagan, 

1987) 
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Dva základné druhy hormézy sú : 

 

1. chemická horméza : priaznivé / stimulačné účinky 

      toxických látok v nízkych koncentráciách (analo- 

      gicky: škodlivé účinky vysokých dávok liekov alebo 

      niektorých vitamínov, UV-žiarenia alebo fyzickej 

      práce) 

 

2. radiačná horméza : stimulačné účinky nízkych dávok 

      (nízkych dávkových príkonov) ionizujúceho žiarenia 
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O radiačnej horméze je možné hovoriť v dvoch súvis- 

lostiach : 

1. Horméza vyplývajúca z radiačného pozadia, ktorému 

     sú všetky živé organizmy vystavené počas miliónov 

     rokov evolúcie 

2. Stresom indukovaná radiačná horméza, ako obranný 

    mechanizmus odvodený z metabolickej adaptácie 

    k environmentálnym stresovým faktorom  v priebehu  

    evolúcie. 

 

 
03.10.2018 



7 

Vývoj pohľadov na účinky nízkych dávok žiarenia. 

 

Prvé obdobie : objavovanie využiteľnosti IŽ 

 

• Prvý röntgenový snímok – už v r.1896 

  

• Začiatky nukleárnej medicíny v r.1923 (Georg von 

  Hevesy) 

 

• Vynález fluoroskopie (zdokonalený Edisonom 

   r.1903  použitím Ca3W )      

03.10.2018 



8 

Fluoroskopické vyšetrenie bez použitia radiačnej ochrany 

                            (r.1909) (Zdroj:Wikipédia) 
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Nemedicínske využívanie IŽ v 20-tych až 50-tych 

rokoch 20.stroročia : 

• ožiarenie nohy detí za účelom zistenia veľkosti 

     (tzv. pedoskopy) – v USA až do r.1957 ! 

 

• voľne dostupné boli kozmetické prípravky obsahujúce 

     rádionuklidy, napr. tzv. rádiová voda (76 kBq v jednej 

     flaštičke), dokonca aj rádioaktívna zubná pasta ! 
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          Rozpoznanie škodlivých účinkov IŽ : 

 

• už krátko po objave – vznik radiačných erytémov 

 

• vznik osteosarkómu a osteonekrózy u robotníčok 

     maľujúcich hodinové ciferníky flurescenčnými 

     farbami (20-te roky, USA) 

 

• smrť Edisonovho asistenta na akútnu chorobu 

     z ožiarenia x-lúčmi pri práci s fluoroskopom 

 

• veľký prelom v názoroch na škodlivosť žiarenia: 

     zhodenie atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki 
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• V 50-tych rokoch experimentálne štúdie na 

zvieratách potvrdili škodlivé účinky žiarenia na 

viacerých úrov-niach od poškodenia  DNA až po 

úroveň celého orga-nizmu (choroba z ožiarenia) 

 

• Havárie jadrových zariadení (Three Mile Island, 

Černobyľ a ďalšie) ďalej prehĺbili negatívny vzťah 

verejnosti voči radiácii. 
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              Vývoj hodnoty dávkového limitu žiarenia. 

 

• 1924 : Prvé odporúčanie celoročnej dávky žiarenia : 0,2 

               R/deň (zodpovedá približne  500 mSv/rok) –  

              „Britská komisia pre ochranu pre x-lúčmi a rádiom“  

 

• 1931 : Medzinárodná komisia pre ochranu pred účinkami 

                x-lúčov a rádia (predchodca ICRP) prevzala túto  

                hodnotu ako všeobecné odporučenie 
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• Od r.1958 koncepcia tolerovateľnej dávky bola nahrade- 

    ná modelom LNT 

 

• Podľa tejto koncepcie, akákoľvek malá dáva IŽ zvyšuje 

    výskyt rakoviny (v lineárnej závislosti od dávky), t.j. ne- 

    existuje bezpečná dávka ! 

 

• Nezáleží pritom na dávkovom príkone. 

 

• LNT sa považuje za nulovú hypotézu, t.j. platí, pokiaľ sa 

    nedokáže platnosť alternatívnej hypotézy 
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• v súčasnosti platný dávkový limit : 

     25 mSv/rok (pracovníci s IŽ) 

       1 mSv/rok (obyvateľstvo) 

 

• r.2014 UNSCEAR odporučila Valnému zhromaždeniu 

     OSN nesúhlasiť s používaním modelu LNT pre dávky 

     nižšie, než je radiačné pozadie. Neodporučila taktiež 

     používať dávkové inkrementy na úrovni pozadia k od- 

     hadu počtu žiarením vyvolaných zdravotných násled- 

     kov v populácii 
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Ako základný   model  (paradigma),  pri popisovaní dáv-  

kových závislostí (krivka „dávka-odpoveď “) pôsobenia 

rôznych faktorov prostredia sa používa tzv. lineárny, bez- 

prahový model (LNT) 
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Biologické odpovede majú často oveľa komplexnejší charakter: 

Je ich možné lepšie popísať krivkou v tvare „U“ alebo „J“ 

(A.Lin, 2012) 
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Alternatívne modely pre účinky nízkych dávok IŽ. 

 

a) lineárny model s prahom 

b) exponenciálny model (bez prahu alebo s prahom) 

c) hormetický model 
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 Dôkazy radiačnej hormézy : 

Prežívanie myší pri rôznych dávkových príkonoch gama- a neutrónového 

žiarenia (Spiers,1968) 
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Úmrtnosť ľudí, ktorí prežili atómové bombardovanie a boli ožiarení (plná čiara) 

a neožiarenej populácie v priebehu 55 rokov (Mine et al., 1981) 
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Závislosť dodatočného rizika rakoviny (okrem leukémie) o ľudí, ktorí 

prežili atómové bombardovanie v Hirošime a Nagasaki (hodnoty 

ako priemer +/- 90% CI) (podľa Wiliams,S.D., 2012) 
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Frekvencia výskytu nádorov v meste Miassa (Japonsko) a na kontrolnom území. 
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Radónové kúpele 

Misasa na ostrove 

Honšu (Japonsko) 
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Porovnanie mortality spôsobenej rakovinou (incidencia na 100 000 osôb 

základnej populácie (♦) a ožiarenej (▲) na Taiwane v rokoch 1983 až 2002) 

(Chen et al., 2007) 
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Veličina Očakávaný 

počet 

 

Predpoveď 

pod- 

ľa modelu 

ICRP 

 

Skutočný 

výskyt 

 

Počet úmrtí na 

rakovinu 

232 302 (232+70) 7 (= 3%) 

Počet 

vrodených 

malformácií 

46 67 (46+21) 3 (= 6.5%) 

Počet očakávaných, predpovedaných a skutočných úmrtí na rakovinu a 

počty vrodených malformácií u novorodencov počas 20 rokov v popu- 

lácii 10 000 ožiarených osôb (Taipei, Taiwan) 
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HEALTH EFFECTS OF LOW LEVEL RADIATION: WHEN WILL WE 

ACKNOWLEDGE THE REALITY? 
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Závery : 

 

1. Fenomén hormézy je známy už takmer 150 rokov a 

      a jej existencia bola nespočetne krát dokázaná v 

      najrôznejších prípadoch dávkových závislostí. 

 

2. Existencia radiačnej hormézy pre nízke dávky žiarenia 

      (< 100 mSv) bola dokázaná experimentálne ( ~ 1500 

      vedeckých článkov za posledných 20 rokov). 

 

3. Epidemiologické štúdie na základe dát získaných na 

      základe analýzy prežívajúcich osôb v Hirošime a Na- 

      gasaki a po haváriách jadrových zariadení sú v zhode 

      s predpokladaným beneficiálnym pôsobením nízkych 

      dávok žiarenia v prípade stochastických účinkov žia- 

      renia. 
03.10.2018 
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4. Rigídna aplikácia modelu TNT pre stochastické účin- 

      ky nízkych dávok žiarenia sa zdá byť ďalej už neu- 

      držateľná. Jej neodôvodnená aplikácia brzdí rozvoj 

      jadrovej energetiky, bráni širšej aplikácii nukle- 

      árnych metód  v zdravotníctve a vyvoláva prehnaný 

      strach obyvateľstva z radiácie. 
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Ďakujem za pozornosť ! 
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Alternatívne modely stresového účinku (Gori a Münzel,2011). 
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