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ABSTRACT 

 

The basic objective is to provide safe foodstuffs. This approach has connection with 

the food chain protection including the diagnostics and the acute radiation disease therapy at 

the farm animals. The extra significance is given to the research of technologies which can 

reduce the activity of the contaminated foodstuffs. In the field of the ionizing radiation effect 

research in live organisms attention should be devoted to the new alternative biotests. The 

low-dose effect or the interaction with other negative physical and chemical aspects of the 

environment is mainly considered. In cooperation with human medicine, it is necessary to 

develop radiotherapy and to study the effects of therapy and radiotherapy. From the 

standpoint of perspective technologies, it is advisable to focus on irradiation of the foodstuffs 

in veterinary radiobiology. 
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     Veterinární radiobiologie se koncipovala koncem padesátých let p�edevším pod vlivem  

vojenské vále�né strategie „studené války“ jako reakce na následky zp�sobené svrhnutím 

atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki.  Zatímco radiobiologie je definována jako  

interakce ionizujícího zá�ení s živou hmotou v nejširším pojetí a její vznik je datován na 

p�elom devatenáctého a dvacátého století, veterinární radiobiologie se vymezuje p�edevším 
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pro oblast experimentálních a hospodá�sky využitelných zví�at, v�etn� jejich produkt�, tedy 

potravin.  

     Uvoln�ní 8 tun vyho�elého paliva 4. reaktoru jaderné elektrárny �ernobyl do životního 

prost�edí postavilo veterinární léka�e p�ed nové problémy.  Problémy nejen lokálního, ale i 

globálního charakteru, do této doby neo�ekávané. Kone�n� sou�asná válka s mezinárodním 

terorismem aktualizuje pot�ebu ochrany potravních �et�zc� p�ed „špinavou bombou“.  

     Vedle �ešení negativních ú�ink� zneužití ionizujícího zá�ení se sou�asn� vyvíjelo i mírové 

využití. V oblasti veterinární medicíny to byl vznik radia�ních vakcín, aplikace 

radioimunoanalýzy, v neposlední �ad� oblast oza�ování potravin a další.  

       

     Pro tvorbu koncepce je t�eba vycházet z úkol� státních a privátních veterinárních léka�� a 

dále z oblasti veterinárního výzkumu a legislativy. 

 

     Hlavním posláním státních veterinárních léka�� (inspektor� EU) je veterinární ochrana 

ve�ejného zdraví. Ta zahrnuje státní dozor nad potravinami a surovinami živo�išného p�vodu 

a  státní dozor nad ekologií produkce potravin. V této oblasti m�žeme veterinární 

radiobiologii koncipovat do �ešení následujících problém�: 

 

1. Detekce radionuklid� v potravinách živo�išného p�vodu a potravních surovinách 

v�etn� cest kontaminace potravních �et�zc� a jejich dynamiky. 

2. Vybavení radiobiologických laborato�í Státních veterinárních ústav� �R a Štátnych 

veterinárnych a potravinových ústavu SR p�íslušnou technikou, p�edevším 

spektrometrií gama. 

3. �ízení ochrany zem�d�lských a potraviná�ských závod� v p�ípad� jaderných havárií, 

nehod �i terorismu. Vypracovat havarijní plány a legislativní opat�ení. 

4. �ešení následk� jaderných havárií, teroristických útok� a vále�ného využití jaderných 

zbraní. 

5. Technologická opat�ení p�i produkci a výrob� potravin vedoucí ke snížení aktivity 

radionuklid� v kontaminovaných potravinách. 

6. Realizace rozhodnutí ve smyslu bezpe�nosti potravin, legislativní opat�ení. 

 

Diagnostické a terapeutické využití ionizujícího zá�ení v�etn� terapie nemoci z ozá�ení           

u hospodá�ských zví�at pat�í již spíše do sféry soukromých veterinárních léka��. Proto 

zahrnuje: 
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1. Oblast skiagrafie a skiaskopie (CT) ve veterinární medicín�. 

2. Diagnostiku nemoci z ozá�ení u jednotlivých druh� zví�at. 

3. Terapii nemoci z ozá�ení u jednotlivých druh� zví�at. 

 

Zatím co v 60. letech se veterinární radiobiologický výzkum zam��il p�edevším na 

deterministické ú�inky ionizujícího zá�ení u hospodá�ských a pokusných zví�at, v sou�asné 

dob� je stále v�tší pozornost v�nována studiu nízkých dávek a p�ípadn� jejich interakcí 

s dalšími negativn� p�sobícími chemickými i fyzikálními faktory životního prost�edí. Ve 

spolupráci s humánní medicínou je t�eba též rozvíjet radioterapii a studovat ú�inky této 

terapie a radiodiagnostiky. 

 

1. Studium efektu nízkých dávek (u savc� v oblasti 500 mGy) ionizujícího zá�ení nap�.    

      výzkumem metabolických ukazatel� (adaptabilních enzym�, hormon� atd.). 

2.  Ve spolupráci s fyziology a biology sledovat p�sobení nízkých dávek zá�ení na     

      chování   zví�at.  

3.   Využívat alternativní biotesty (konven�ní i vyšších generací), a tím omezit   po�ty  

      pokusných vyšších obratlovc�. 

4.  Studovat interakce ionizujícího zá�ení s dalšími negativními faktory životního  

     prost�edí. 

5.  Studovat kombinované ú�inky radioterapie a terapie cytostatiky modelováním na  

     experimentálních organismech. 

6.  Studium ú�inku radioprotektivních látek v krmivech hospodá�ských zví�at a postup� k  

     zabrán�ní vnit�ní kontaminace hospodá�ských zví�at. 

7.  V oblasti oza�ování potravin studovat vliv dávky na organoleptické a  

     biochemické zm�ny v potravinách ve snaze zvýšit bezpe�nost potravin a prodloužit  

     jejich trvanlivost.   

 

     Základním p�edpokladem úsp�šného �ešení výše uvedených úkol� je úzká spolupráce 

veterinárních radiobiolog� s dalšími odborníky pracujícími v oblasti využívání 

ionizujícího zá�ení. 

 

Tato studie byla realizována v rámci Výzkumného zám�ru MSM6215712402  Ministerstva 

školství, mládeže a t�lovýchovy �R. 


