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Abstract 
Mushrooms are unicellular or polycellular organisms, which are feed lateral or saprophytic. Mainly their 
cells have developed cellular sheet and definite form. Polycellular mushrooms generate the fibers, called 
hyphs, which make twine, called mycelium, which side as feeding tissue. From mycelium grow fertile body, 
which have reproductive function. These fertile bodies with their speed and period of grow, as possible bio-
indicators of contamination biosphere by heavy metals, present applicable matrix for analysis. In this work 
we try to find a way of using fungus to clean up soil contaminated with radioactive waste, especially 
plutonium and americium. The completely natural method, called mycoremediation or fungal remediation, 
which was successfully used for clean up soil contaminated with petroleum hydrocarbons and other toxic or 
hazardous waste, is expected to be faster and more cost-effective than other bioremediation techniques. The 
analyzed radionuclides were determined using by followed algorithm - the Pu was separated by liquid 
extraction with Aliquat-336 and for the determination of Am was used liquid extraction with TOPO. 
For the determination of chemical recovery was used tracer 242Pu with activity 5,0.10-2 Bq, respectively 
243Am with activity 1,28.10-1 Bq. The samples after separation were precipitated, micro-filtrated and follow 
measured  by α-spectrometer Ortec. 

 
Huby sú jednobunkové alebo mnohobunkové organizmy, ktoré sú odkázané na heterotrofnú, t.j. parazitickú 
alebo saprofytickú, prípadne i symbiotickú výživu. Bunky húb majú zväčša vyvinutú bunkovú blanu a určitý 
tvar. Viacbunkové huby vytvárajú vlákna, nazývame hýfy, ktoré rozvetvovaním vytvárajú podhubie,  
nazývané mycélium, ktoré slúži ako vyživovacie tkanivo. Z mycélia vyrastajú plodnice, ktoré majú 
rozmnožovaciu funkciu. . Plodnice húb vzhľadom na rýchlosť ich rastu a sezónnosť ich výskytu, ako možný 
bioindikátor kontaminácie biosféry ťažkými kovmi, predstavujú vhodnú matricu na analýzu.  
V prezentovanej práci sme sa snažili nájsť možnosti využitia húb na dekontamináciu pôdy kontaminovanej 
rádioaktívnymi odpadmi so zameraním na plutónium a amerícium. Boli použité 239Pu a 241Am na cielenú 
kontamináciu pôdneho substrátu, na ktorom boli potom v laboratórnych podmienkach dopestované plodnice 
hlivy ustricovej. Kompletne prírodná metóda, nazývaná mykoremedácia resp. fungicídne  čistenie, ktoré boli 
úspešne použité na dekontamináciu pôdy zamorenej  ropnými derivátmi resp toxickým odpadom,  
predstavuje možnosti rýchlejšej a efektívnejšej  dekontaminačmé metódy ako iné biologické metódy čistenia. 
Analyzované rádionuklidy boli stanovované nasledujúcim algoritmom – Plutónium bolo separované 
kvapalinovou extrakciou Aliquátom-336 a na stanovenie amerícia bola použitá kvapalimová extrakcia  
TOPO. 
Na určenie chemického výťažku boli použité stopovacie rádionuklidy: 242Pu s aktivitou 5,0.10-2 Bq  
a 243Am s aktivitou 1,28.10-1 Bq. 
Vzorky po separácii boli upravené spoluzrážaním a po filtrácii následne merané α-spektrometrom Ortec.  
Stanovené merné aktivity plutónia amerícia vo vzorkách hlív a ich podložia sú prezentované v tabuľkách. Zo 
získaných výsledkov je možné predpokladať schopnosť hlív viazať resp. koncentrovať izotopy plutónia vo 
zvýšenej miere, ale množstvo stanoveného amerícia poukazuje na fakt, že plodnice hlív nie sú schopné 
koncentrovať amerícium, ktoré neprechádzalo do vypestovaných plodníc. Na základe získaných výsledkov  
rozdielnej schopnosti koncentrovať plutónium a amerícium bola snaha získať informácie o chemických 
formách plutónia nachádzajúceho sa v plodniciach húb použitím sekvenčného lúženia. Cieľom  ďalšieho 
štúdia bude získať informácie o správaní sa ďalších rádionuklidov napr. Sr, Th alebo U ktoré môžu byť 
použité na zanesené do podložia s cieľom získať výsledky o možnostiach prechodu a koncentrácie týchto 
rádionuklidov v plodniciach hlív. 

Ďalším cieľom nášho štúdia by bolo získať lepšie informácie o chemických formách trnsferujúcich 
rádionuklidov a využiť tieto výsledky na modifikáciu podmienok kultivačného procesu na zvýšenie 
dekontaminačného faktora rádionuklidov  vhodných na fungicídnu dekontamináciu. 
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Tab. č. 1 

 a(239Pu) 
[Bq.kg-1] 

a(241Am)                         
[Bq.kg-1] 

Vzorka č.1  Podložie 
( 30,4 g suš. vz.) 

25,4 ± 5,1 59,0 ± 5,7 

Vzorka č.2  Hliva ustricová 
( 61,7 g suš. vz.)  36,8 ± 7,8 0,752 ± 0,075 

Vzorka č.3  Hliva ustricová 
( 5 g suš. vz.)  20,3 ± 3,4 1,8 ± 0,4 

 
Tab. č. 2 
 239Pu  

Distribution coefficient 
241Am 

Distribution coefficient 
Vzorka č.2  Hliva ustricová 
( 61,7 g suš. vz.) 

1,45 0,013 

Vzorka č.3  Hliva ustricová 
( 5 g suš. vz.) 

0,80 0,030 

 
Tab. č. 3  

Hliva ustricová                           
( 5 g suš. vz.) 

Výťažok 
(%) 

239Pu 
[Bq.kg-1] 

Frakcia č.1 
Vodorozpustná 99,1 % 54,4 ± 6,1 

Frakcia č.2 
Iónovýmenná 78,7 % 3,4 ± 0,6 

Frakcia č.3 
Uhličitanová 94, 6 % 60,4 ± 7,3 

Frakcia č.4 
Redukovateľné oxidy 

Fe a Mn 
78,1 % 132,9 ± 35,7 
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