
 

1. Část obecná 
 

Některé části fyziky prolínají lékařskými i biologickými vědami v tak širokém rozsahu, že 
je prakticky nelze přidělit jen k nějaké ostře vymezené části medicíny. Bylo by to násilné a 
znesnadňovalo by to pochopení mnoha zákonitostí, procesů i praktických aplikací. 

Z tohoto důvodu se budeme v těchto úvodních kapitolách – části obecné - zabývat 
především některými částmi fyziky a fyzikální (biofyzikální) chemie a v textu zatím jen 
upozorňovat na vazby ke kapitolám v části speciální, kde budou pojednávány biofyzikální 
problémy v teoretických základech medicíny či přímo v klinice. 

Osou obecné části učebnice je výklad základních poznatků 
a) o hmotě, radioaktivit ě a ionizujícímu záření (včetně interakcí a měření ionizujícího 

záření) 
b) molekulové biofyziky (zahrnující popis interakce mezi atomy a molekulami, včetně 

vody, popis biopolymerů a jejich vlastností s důrazem na vysvětlení sil, které determinují 
tvar a funkci molekul biopolymerů, a rovněž na základní fyzikální metody, které umožňují 
takovéto informace získávat, a konečně popis disperzních soustav, s důrazem na koloidy a 
jejich vlastností, zejména elektrické), 

c) termodynamiky a bioenergetiky (základní pojmy a zákony, souvislost entropie a 
uspořádanosti, vysvětlení některých biofyzikálních aspektů termodynamiky, včetně difuze a 
osmózy). 
 
 

1.1 Hmota, radioaktivita a ionizující záření 
 
Subatomární a atomární struktura hmoty, radioaktivita i popis ionizujícího záření 

představují pro medicínu – diagnostiku, terapii i laboratorní techniku základního i 
aplikovaného výzkumu - jedny z nejdůležitějších fyzikálních kapitol. Bez těchto částí fyziky 
nelze pochopit ani principy většiny zobrazovacích metod, ani radioterapii, ani např. 
hygienické předpisy, které se vztahují na pracoviště s nebezpečím ionizujícího záření. Bez 
těchto znalostí se nelze zabývat ani ekologickými problémy, které s sebou přináší jaderný 
průmysl. Pro radiologii, nukleární medicínu i radioterapii představují jeden z hlavních 
teoretických pilířů. V zákonech, které platí na úrovni atomů, můžeme najít hlubší vysvětlení 
zákonů platných v chemii. Bez ionizujícího záření si v biologii jen sotva dovedeme představit 
proměny genetické informace v průběhu evoluce života. 

 
1.1.1 Hmota na subatomární úrovni 
 
Základní znalosti o struktuře hmoty na úrovni elementárních (subatomárních) částic i o 

silách a zákonech, které chování hmoty na této úrovni určují, umožňují jednak pochopit 
podstatu našeho materiálního světa na úrovni současné vědy, jednak získat i pevnější základy 
pro některé fyzikální aplikace v medicíně. Vyjdeme ovšem ze zjednodušených představ, 
protože pro úplnější fyzikální popis subatomárních systémů je nutná hlubší znalost fyziky a 
matematiky, než jakou disponují absolventi středních škol. 

Kvantová i jaderná fyzika popisují objekty a děje, které se vymykají naší zkušenosti s 
makroskopickým světem velkých souborů atomů. Přes veškeré pokusy o připodobnění 
kvantových systémů k systémům makroskopickým si musíme být stále vědomi, že objekty 
světa kvantové a atomové fyziky jsou spíše matematicko-fyzikální konstrukce. Někdy si 
představujeme elektrony jako nabité kuličky kroužící kolem jádra atomu, jindy jako vlnící se 



kružnici, někdy jako hmotné body. Jejich přesný popis však umožňují jen abstraktní rovnice, 
vyjadřující jejich vlastnosti a vztahy k jiným objektům. Nevíme, jak elektron či proton 
„vypadají“, neumíme je vnímat. 

 
1.1.1.1. Čtyři základní interakce 
 
Základní stavební kameny organického i anorganického světa - elementární částice, 

atomy a molekuly - jsou identické. Jejich chování se řídí týmiž zákony.  Dále si ukážeme, že 
jediným rozdíl mezi živou a neživou hmotou je v úrovni organizovanosti a ve schopnosti 
živých systémů si tuto organizovanost udržet, respektive reprodukovat. 

 
Veškerý materiální svět tvoří dvě formy hmoty:  
- látka, tvořená elementárními částicemi s nenulovou klidovou hmotností, atomy, 

molekulami i složitěji organizovanými strukturami, a  
- pole, které můžeme chápat jako nositele či zprostředkovatele vzájemného působení 

mezi částicemi látky 
Toto rozdělení je do jisté míry formální, protože zmíněné formy mohou přecházet jedna 

v druhou. Částice látky lze také chápat jako projevy polí a pole identifikovat v podobě částic.  
 
Vzájemné působení mezi částicemi látky je umožněno čtyřmi základními fyzikálními 

interakcemi.  Jejich identifikace je důsledkem snahy fyziků nalézt co nejjednodušší popis 
světa kolem nás.  

Na úrovni atomových jader a elementárních částic se dominantně projevují interakce (tj. 
vzájemná působení, „síly“) označované jako interakce slabá a silná.  

(1) Silná interakce např. udržuje celistvost atomového jádra, překonává odpudivé 
elektrostatické síly mezi protony.  

(2) Slabá interakce se uplatňuje při vzájemných přeměnách neutronu a protonu za 
účasti neutrin. Lze říci, že tzv. β-rozpad je projevem slabé interakce.  

Interakce teoreticky nekonečného dosahu v prostoru jsou: 
(3) Elektromagnetická interakce - silové působení mezi částicemi s elektrickým 

nábojem. Jsou-li elektrické náboje v klidu, je tato interakce vyjádřena přitažlivou 
nebo odpudivou silou dle Coulombova zákona. Silové působení mezi pohybujícími 
se náboji popisují zákony elektromagnetismu.  

(4) Gravitační interakce - výrazně se projevuje u těles velké hmotnosti, její silové 
projevy jsou popsány Newtonovým gravitačním zákonem.  

 
Mezi silovými účinky základních interakcí je obrovský nepoměr, silně závislý na vzdálenosti interagujících 

objektů. V současnosti se uvádí, že při extrémně krátké interakční vzdálenosti objektů (řádově 10-24 m) je 
přibližný relativní poměr silového působení silné, slabé, elektromagnetické a gravitační interakce dán poměrem 
čísel 1 : 10-5 : 10-2 : 10-39, při interakční vzdálenosti řádově 10-18 m (tisícina rozměru jádra atomu) je tento poměr 
10-7 : ∼0 : 10-9 : 10-46. Při vzdálenosti odpovídající rozměrům jádra atomu se blíží k nule i velikost silné 
interakce. Síly silné a slabé interakce jsou tedy tak krátkého dosahu, že při vzdálenostech odpovídajících 
rozměru elektronového obalu se již zcela neuplatňují a rozhodující vliv získává interakce elektromagnetická. 
Gravitační interakce má dominantní charakter až u těles kosmických dimenzí.  

Existují snahy o sjednocení základních interakcí (první velký úspěch dosáhli S. Weinberg 
a A. Salam při formulování elektroslabé interakce, N.c. v r. 1979). Sjednocující fyzikální 
teorie by čtyři základní interakce vysvětlila jako zvláštní případy jediné všeobecné interakce.  

Některé elementární částice byly vysvětleny jako excitace (vybuzení ve smyslu vzniku 
vlny) polí základních interakcí. V některých učebnicích jsou proto charakterizovány jako 
energetická kvanta těchto polí. Souborně jsou označovány jako základní bosony. Excitace 
pole silné interakce, které v jádrech atomů zprostředkovávají silové působení mezi nukleony, 



se nazývají piony (mezony π), poli slabé interakce odpovídají částice zvané  intermediální 
bosony W+, W- a Z0, elektromagnetickému poli fotony a gravitačnímu dosud hypotetické 
gravitony. 

 
1.1.1.2 Základní částice hmoty 

 
Základní částice hmoty jsou ty částice, které nelze rozložit na jednodušší objekty. Mohou 

však procházet určitými přeměnami a mají určitou „rozprostraněnost“, tj. nemůžeme je chápat 
jako hmotné body. Lze je dělit do skupin podle primárních vlastností. Je to především: 

klidová hmotnost m0,  
elektrický náboj (q – násobky nebo díly elementárního náboje) 
spin udávaný jako násobek spinového čísla s a tzv. kvantové jednotky točivosti h/2π, kde 

h je Planckova konstanta,   
magnetický spinový moment µS a několik dalších parametrů.  
Spin bývá někdy považován za rotaci částice, je to však spíše specifický pohybový stav 

elementární částice nebo atomového jádra.  
Elementární částice potřebujeme v medicínských souvislostech alespoň správně 

pojmenovat a mít přehled o jejich základním třídění. Nejčastěji se setkáváme s tímto: 
a) fotony (a hypotetické gravitony) - klidová hmotnost nulová a spinové číslo rovné 

jedničce. 
b) leptony (neutrina, elektrony, miony) - klidová hmotnost malá nebo téměř nulová (v 

případě neutrina a antineutrina), spinové číslo rovné jedné polovině. 
c) mezony (piony, kaony) - klidová hmotnost vyšší než u mionů a nižší než u protonu, 

spinové číslo rovno nule. 
d) baryony (nukleony - proton a neutron, hyperony) - relativně velká klidová hmotnost, 

spinové číslo rovné jedné polovině, v případě hyperonu třem polovinám. 
Mezony a baryony jsou označovány souborným názvem hadrony a je akceptováno, že 

jsou tvořeny kombinacemi dvou (mezony) či tří (baryony) fundamentálních částic zavných 
kvarky . U mezonů se jedná o pár kvark – antikvark. Kvarky  mají řadu pozoruhodných 
vlastností, např. zlomkové náboje ve srovnání s elektronem. Je jich zřejmě šest (u, c, t, d, s, 
b), avšak z hlediska lékařských věd postačuje vědět, že proton je tvořen kombinací kvarků 
„uud“, neutron kombinací „ddu“. Kvark d má nepatrně větší klidovou hmotnost, takže i 
neutron musí mít nepatrně větší hmotnost než proton. Vzájemné silové působení mezi kvarky 
uvnitř baryonu, které je projevem silné interakce, je zprostředkováváno hypotetickými 
částicemi zvanými gluony, kterých je rozlišováno osm. 

Částice s neceločíselným spinovým číslem jsou souborně označovány jako fermiony (dle 
italského fyzika E. Fermiho), částice se spinovým číslem rovným nule nebo celému číslu jsou 
označovány jako bosony (dle indického fyzika Š. Boseho). 

Všechny elementární částice mají i své antičástice, lišící se znaménkem náboje, 
spinového čísla případně i jiného kvantového parametru. Z antičástic může být složena i 
antihmota. Vzájemná interakce částic a antičástic vede k jejich přeměně ve fotony nebo jiné 
částice – tzv. anihilaci. Z elektronu a jeho antičástice  pozitronu vznikají dva fotony záření γ, 
proton s antiprotonem se proměňuje v mezony π. Sám foton je identický se svou antičásticí. 

Ze všech elementárních částic jsou stabilní jen fotony, leptony s výjimkou mionů a pravděpodobně též 
proton. Střední doba „života“ (tj. doba potřebná k poklesu počtu částic na hodnotu 1/e, kde e je Eulerovo číslo) 
volného neutronu je asi 896 sekund. Uvádí se též poločas přeměny 10,3 min. Ostatní elementární částice zanikají 
různými přeměnami během nepatrného zlomku sekundy. Výsledkem těchto přeměn jsou částice stabilní. 
Neutron se rozpadá na proton, elektron a elektronové antineutrino, což je způsobeno přeměnou kvarku d na 
kvark u. 

Následující tabulka shrnuje některé parametry elementárních částic, s  nimiž se budeme v 
dalším textu častěji setkávat: 



 
název 
částice 

druh  spin klidová 
hmotnost 

energetický 
ekvivalent 

elektrický 
náboj 

  [h/2π] [me]  [MeV]  [qe]  

foton fotony 1 0 0 0 
elektronové 

neutrino 
leptony +1/2 0* 0* 0 

elektron leptony +1/2 1 0,51 -1 
pozitron leptony -1/2 1 0,51 1 
proton baryony +1/2 1 836 938 1 
neutron baryony +1/2 1 839 940 0 

 
Vysvětlivky: 
Spin je udáván v násobcích kvantové jednotky točivosti. Klidová hmotnost  (m0) je 
udávána v násobcích hmotnosti elektronu - 0,91096·10-30 kg. Energetický ekvivalent 
je energie částice vypočtená dle vztahu E = m0c

2 a udaná v jednotkách elektronvolt 
(1 eV = 1,602·10-19). Elektrický náboj částice je udán v násobcích náboje elektronu 
(e = 1,602·10-19 C). 
*Klidová hmotnost i energetický ekvivalent elektronového neutrina se blíží nule.  

 
1.1.1.3 Kvantové vlastnosti částic a jejich důsledky 

 
Zatímco v makrosvětě pozorujeme spojité přechody mezi různými hodnotami fyzikálních 

veličin, například energie, v mikrosvětě jsou tyto změny nespojité, projevují se skokem, mění 
se o určité množství - kvantum. Říkáme proto, že fyzikální veličiny popisující stavy a děje v 
mikrosvětě jsou kvantované.  

Jinou významnou vlastností (odlišností) částic mikrosvěta je jejich částicově-vlnový 
dualismus. Některé vlastnosti těchto částic totiž vyhovují našemu chápání prostorově dobře 
vymezených částic, jiné jejich vlastnosti však lze popsat jen jako vlnění.  

Tato podvojnost (dualismus) se projevuje v celé řadě pozorování. Vlnové vlastnosti 
fotonů známe z optiky (platí pro ně např. Huygensův princip), známe však také fotoelektrický 
jev, při němž se foton projevuje jako prostorově vymezená částice. Nebo: necháme-li světlo, 
tj. proud fotonů, procházet dvěma blízkými štěrbinami, pak se na stínítku za těmito štěrbinami 
objeví interferenční obrazec - důkaz skládání vln.  

Energii fotonu vyjadřuje Planckova rovnice E = hf, kde h je Planckova konstanta (h = 
6,62·10-34 J·s) a f  frekvence vlnění. Po dosazení za frekvenci (f = c/λ) získáváme vztah mezi 
energií fotonu E a jeho vlnovou délkou λ: 

 

E = hf = h
c

λ
, 

 
kde c je rychlost světla ve vakuu. Použitím Einsteinova vztahu pro ekvivalenci hmotnosti a 
energie E = mc2 můžeme vypočítat pohybovou (nikoliv klidovou!) hmotnost fotonu a vyjádřit 
i jeho hybnost.  

Elektrony se chovají podobně. V analogii experimentu popsaného v předchozím odstavci 
(světlo procházející dvěma štěrbinami, přesněji vhodnou krystalickou mřížkou) zjistíme, že 
místa dopadu elektronů vytvářejí na stínítku rovněž interferenční obrazec. Francouzský fyzik 
L. de Broglie (1892-1987) odvodil na začátku 20. století vztah přiřazující částicím vlnovou 
délku s nimi spojené vlny: 



mE

h

p

h

2
==λ , 

 
kde p je hybnost, m hmotnost a E energie částice, např. elektronu. Čím větší tedy bude 
energie elektronu, tím kratší vlnová délka mu bude příslušet. Takto mj. zdůvodňujeme 
vysokou rozlišovací schopnost elektronových mikroskopů (kap. 2.5.6.3.), kde energii 
elektronů s nábojem e použitých pro zobrazení mikroskopických struktur určuje velikost 
urychlovacího napětí U mezi anodou a katodou zdroje elektronového paprsku (E = eU). Po 
dosazení hodnot konstant musí platit: 

λ = 1 225,

U
 [nm]. 

 
Dalšími zákonitostmi, které nemají obdobu v makrosvětě, jsou relace (vztahy) 

neurčitosti, které odvodil W. Heisenberg (1901-1976): 

π2
h

pr ≥∆∆      nebo      
π2
h

tE ≥∆∆ , 

 
kde ∆r je neurčitost polohy částice (polohového vektoru r), ∆p je neurčitost její hybnosti p, 
∆E je neurčitost energie (energetické hladiny) částice a ∆t je neurčitost času t, který byl 
potřebný pro změnu energie částice (např. přeskoku elektronu mezi energetickými hladinami). 
Zmiňovaná neurčitost může být chápána i jako chyba měření, které se dopustíme i při 
sebevětší snaze o přesnost. Tyto relace lze chápat i tak, že přesná znalost polohy částice (kdy 
neurčitost polohy je nulová, ∆r = 0) vylučuje zjištění hybnosti částice (neurčitost hybnosti, ∆p 
musí být nekonečně velká). Známe-li přesně energii, která se např. uvolnila při přeskoku 
elektronu z jedné energetické hladiny na druhou, nevíme nic o čase potřebném pro 
uskutečnění tohoto procesu.  

Dalším příkladem kvantového jevu, který se neshoduje s našimi zkušenostmi z 
makrosvěta, je takzvaný tunelový efekt. Představme si terénní vlnu a kouli, které máme 
udělit nějakou kinetickou energii, aby se přes tuto vlnu překutálela. Mohou nastat tři situace: 

1) Energie byla příliš malá - koule se vrátila zpět. 
2) Energie měla takovou hodnotu, že se koule zastavila přesně na vrcholu vlny. 
3) Energie byla příliš velká - koule se překutálela na druhou stranu vlny. 
Chování koule je tedy zcela určeno množstvím dodané energie (veškeré tření 

zanedbáváme), žádná neurčitost v jejím chování není připuštěna. Místo terénní vlny nyní 
budeme mít tzv. potenciálovou bariéru, např. pole silné interakce udržující pohromadě 
nukleony v jádře atomu. Předpokládejme, že nukleony v jádře mají nějakou energii. Ta by jim 
buď měla umožnit jádro opustit okamžitě nebo naopak nikdy. Situace však bude jiná. Ze 
souboru naprosto identických atomů radioaktivního prvku se během určité doby nemusí 
rozpadnout atom žádný, avšak může se rozpadnout kterýkoliv. Velikost potenciálové bariéry 
totiž v tomto případě určuje jen to, s jakou pravděpodobností bude tato bariéra částicí 
překročena. Obdobné vlastnosti byly pozorovány i u elektronů. 

Všechny v této kapitole uvedené vlastnosti elektronů, jiných elementárních částic a jejich 
souborů lze kvantitativně vyjádřit pomocí Schrödingerovy rovnice (E. Schrödinger, 1887-
1961), která má v kvantové mechanice postavení obdobné jako Newtonovy zákony v 
mechanice klasické. Matematický zápis Schrödingerovy rovnice zde neuvádíme, protože její 
řešení není možné bez základního kursu diferenciálního počtu. Řešením Schrödingerovy 
rovnice je tzv. vlnová funkce ψ (psí). Jako nezávisle proměnné vystupují v této funkci 
prostorové souřadnice, energie a obecně i čas. Řešení závisí velmi podstatně na velikosti sil 
působících na částici. Sama vlnová funkce nemá fyzikální význam, ale absolutní hodnota její 



druhé mocniny 2Ψ má význam hustoty pravděpodobnosti výskytu částice s určitou 

hybností či energií v daném místě prostoru. Schrödingerova rovnice má řešení jen pro některé 
hodnoty energie částic, vylučuje tedy existenci spojitého spektra energií částic nacházejících 
se v nějakém silovém poli. Koeficienty, které v řešení této rovnice určují možné energetické 
stavy, pak označujeme jako kvantová čísla. 

 
Kontrolní otázky a problémy: 
1. Charakterizujte rozdíly mezi základními interakcemi 
2. Charakterizujte základní vlastnosti elementárních částic. 
3. Čím se liší kvantově fyzikální popis mikrosvěta od klasického fyzikálního popisu? Co to 

je částicově vlnový dualismus, čím se projevuje? 
  
 

1.1.2. Kvantově-mechanický model atomu 
 
V této kapitole se budeme zabývat popisem elektronového obalu atomu a některými 

základními procesy, k nimž v elektronovém obalu dochází a při nichž se mění energie atomu 
jako celku. 

 
1.1.2.1. Struktura elektronového obalu atomu 
 

Schrödingerova rovnice dává řešení i pro elektron v elektrostatickém poli atomového 
jádra. Nejjednodušší řešení nalézáme pro pouze jediný elektron v poli atomového jádra, což je 
případ atomu vodíku. Jak plyne z popisu Schrödingerovy rovnice, jejím řešením je funkce 
udávající hustotu pravděpodobnosti výskytu částice v prostoru. Místa pravděpodobného 
výskytu elektronů se označují jako orbitaly . Bezrozměrné parametry, které jsou přítomny v 
řešeních Schrödingerovy rovnice, se označují jako kvantová čísla. S výjimkou čísla 
spinového jsou to čísla celá. 

Hlavní kvantové číslo n určuje celkovou energii elektronu a současně podmiňuje, že 
elektron nemůže mít v daném silovém poli libovolné hodnoty energie. U atomu vodíku je 
energie elektronu dána vzorcem (odvozeno již na základě starších spektroskopických 
pozorování N. Bohrem v r. 1913): 
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kde ε0 = 8,854·10-12 F·m-1 je permitivita vakua, m je hmotnost elektronu a e je jeho náboj. 
Kvantová čísla n mohou nabývat hodnot 1, 2, 3, ... a určují energetickou hladinu (tzv. slupku), 
ve které se elektron nachází. Tyto hladiny se označují písmeny K, L, M, N, O, P, Q, ... pro n = 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... Energie En má zápornou hodnotu a je nepřímo úměrná druhé mocnině 
hlavního kvantového čísla. Je rovna práci potřebné k přenesení elektronu z dané hladiny do 
nekonečna (n = ∞), kde bude energie elektronu maximální, tj. nulová. Pro n = ∞ je elektron 
skutečně v „nekonečnu“, protože lze ukázat, že platí vztah: 
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kde rn je vzdálenost místa nejpravděpodobnějšího výskytu elektronu s kvantovým číslem n od 
jádra atomu a r0 je tzv. Bohrův poloměr, který udává, jak daleko od jádra se nachází místo 
nejpravděpodobnějšího výskytu elektronu, tedy elektronu v nejstabilnějším energetickém 
stavu s největší hodnotou záporné energie, (n = 1). Pro atom vodíku má Bohrův poloměr 
hodnotu r0 = 5,29·10-11 m - srovnejme s udávaným řádovým rozměrem atomu 10-10 m. 
Přeskočí-li tedy elektron z „nekonečna“ na energetickou hladinu ve „vzdálenosti“ rn, uvolní se 
energie dle rovnice (1). 

Vedlejší (orbitální) kvantové číslo l nabývá v každé slupce hodnot 0 až n - 1. Je-li tedy n 
= 4, pak l může nabývat hodnot 0, 1, 2, 3. Toto číslo kvantuje tzv. orbitální moment 
hybnosti L (tj. moment hybnosti elektronu pohybujícího se „kolem“ atomového jádra), který 
je definovaný vztahem: 
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Lze říci, že vedlejší kvantové číslo udává tvar a symetrii orbitalů, tj. elektronových 

„oblaků“, protože určuje, kolik tzv. uzlových ploch zobrazení druhé mocniny vlnové funkce 
prochází středem atomu (obr. 1.1.2.1a). Těmito čísly jsou kvantovány i malé rozdíly energie, 
které jsou zjistitelné z polohy čar v emisních spektrech atomů - viz dále. Jednotlivým 
hodnotám čísla l, tj. hodnotám 0, 1, 2, 3, ...., odpovídá označení stavů s, p, d, f, g, h. Podle 

poslední rovnice má stav s nulový moment hybnosti, stav p moment hybnosti h 2 atd. 
Chceme-li popsat stav elektronu, při kterém je např. n = 2 a l = 1, použijeme zápisu 2p. 

 
Obr. 1.1.2.1a. Schématické znázornění orbitalů s a p - tedy míst největší hustoty 

pravděpodobnosti výskytu elektronů pro n = 1 a n = 2.  
 
Magnetické kvantové číslo m může nabývat hodnot 0, ±1, ±2 ..... ±l a určuje orientaci 

orbitalů v prostoru, přesněji z-ovou složku orbitálního momentu hybnosti, která může nabývat 
hodnot daných výrazem mh/2π. Na obr. 1.1.2.1a jsou vidět tři prostorové orientace orbitalů 
2p, které odpovídají magnetickým kvantovým číslům -1, 0, +1. Pro dané l je tedy celkový 
počet možných orientací dán výrazem 2l + 1. Tyto stavy jsou však rozlišitelné jen za 
přítomnosti vnějšího magnetického pole, protože číslo m udává složku vektoru orbitálního 
momentu hybnosti ve směru vnějšího magnetického pole - viz též obr. 1.1.2.1b. 



 

 
Obr. 1.1.2.1b. Možné průměty momentu hybnosti L do směru osy y, který je 
totožný se směrem siločar magnetické indukce. l = 2. 

 
Vzhledem k tomu, že elektrony mají orbitální moment hybnosti a jsou současně elektricky 

nabité, jde o pohybující se elektrické náboje e, které se musí projevovat i magneticky - mají 
magnetický orbitální moment µ. Vztah mezi magnetickým orbitálním momentem a orbitálním 
momentem hybnosti je dána výrazem: 
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kde me je hmotnost elektronu. Veličina e/2me se označuje jako gyromagnetický poměr . 
Jednotkou orbitálního magnetického momentu elektronu je tzv. Bohrův magneton µΒ, jehož 
velikost lze vyjádřit i v jednotkách SI: 
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Spinové kvantové číslo s má pouze jedinou možnou hodnotu, a to 1/2. Vyjadřuje vlastní 

moment hybnosti elektronu, který je někdy pro názornost ztotožňován s otáčením (z 
anglického to spin). Velikost momentu hybnosti S daného spinem elektronu je dána výrazem, 
který je analogií výrazu (2): 
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kde h je Diracova konstanta (h/2π). Se spinovým momentem hybnosti je spojen i 

magnetický moment, podobně jako u orbitálního momentu hybnosti. Ve vnějším 
magnetickém poli může mít magnetický moment dvě orientace - spinové magnetické číslo, 
které kvantuje spinový magnetický moment, nabývá proto hodnot ±1/2. Odpovídající průměty 
spinového momentu do směru siločar vnějšího magnetického pole, který ztotožňujeme se 
směrem osy z, jsou dány výrazem: 
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Stav každého elektronu v atomu je tedy určen čtyřmi kvantovými čísly - hlavním n, 

vedlejším l, magnetickým m a spinovým s.  
Podle Pauliho vylučovacího principu žádné dva elektrony v atomu nemohou existovat v 

témž kvantovém stavu, tj. musí se lišit hodnotou alespoň jednoho kvantového čísla.  
Zatím jsme hovořili převážně o atomu vodíku, avšak výše uvedené platí i pro těžší atomy, 

v jejichž elektronových obalech je větší počet elektronů. Větší elektrický náboj jádra (jeho 
silnější elektrostatické pole) způsobuje, že energetické rozdíly mezi jednotlivými orbitaly jsou 
větší.  

       
1.1.2.2 Excitace a ionizace 
 

Atomy se mohou nacházet buď v základním energetickém stavu s minimální hodnotou 
energie elektronů, nebo ve stavech excitovaných, kdy jeden nebo více elektronů obsazují 
vyšší energetické hladiny. Extrémním případem excitace je ionizace, kdy elektron zcela 
opouští oblast působnosti elektrostatického pole jádra atomu. 

Aby byl dosaženo excitace nebo ionizace, musí atom absorbovat energii, jejíž velikost je 
přinejmenším rovna rozdílu mezi základním energetickým stavem a energií stavu výsledného. 
Nadbytek energie se obvykle mění v kinetickou energii příslušného atomu či (v případě 
ionizace) též uvolněného elektronu. Excitovaný nebo ionizovaný stav většinou trvá velmi 
krátkou dobu (10-8 až 10-5 s). Některé z excitovaných stavů se však vyznačují vyšší 
pravděpodobností - jsou metastabilní. V takovém stavu může atom setrvat již podstatně delší 
dobu, např. minuty či hodiny. Od popisu metastabilních stavů se odvíjí též princip laseru (viz 
kap. 2.5.2.1). 

 
 
Obr. 1.1.2.2a. Přechody mezi energetickými hladinami. U deexcitace možnost přechodu na 

metastabilní hladinu. Při ionizaci atomu emitovaný elektron získává jistou kinetickou energii. Výraz 
hf je energie odpovídající pohlcenému nebo uvolněnému fotonu. 

 
Energie potřebná k ionizaci atomu se též nazývá energie vazebná EV (někdy se označuje 

též jako energie ionizační či jako výstupní práce) a je číselně  shodná s energií elektronu dle 
vztahu (1) v kap. 1.1.2.1. Dodáme-li atomu energii větší, než je tato energie vazebná, např. ve 
formě kvanta elektromagnetického záření hf, bude její přebytek přeměněn v kinetickou 
energii uvolněného elektronu 1/2mv2 (fotoelektrický jev – kap. 1.3.3.1). 

Atom v excitovaném nebo ionizovaném stavu se vrátí do základního stavu tak, že elektron 
ve vyšší energetické hladině obsadí volný energetický stav. Atom přitom vyzáří kvantum 
elektromagnetického záření. Tento jev je podstatou vzniku emisních spekter atomů či 



molekul. Na obr. 1.1.2.2a. jsou znázorněny situace, které odpovídají excitaci, přechodu do 
metastabilního stavu a ionizaci a deexitačním procesům. Elektromagnetické záření vznikající 
při přechodu z metastabilního do základního stavu je označováno jako luminiscence. Trvá-li 
metastabilní stav krátce, hovoříme o fluorescenci, trvá-li delší dobu, hovoříme o 
fosforescenci. Zejména fluorescence má mimořádný význam pro molekulovou biofyziku. 
Emisní spektra atomů v plynném stavu jsou čárová, protože dochází k uvolňování pouze 
určitých (diskrétních) kvant energie. U molekul mají energetické hladiny elektronů pásový 
charakter, čemuž odpovídají i pásová emisní spektra. Přeskokům elektronů na nižší hladinu 
odpovídají v emisních spektrech atomů v plynech skupiny spektrálních čar, které se označují 
jako série. Tzv. hrana série representuje foton o největší energii, tj. o nejkratší vlnové délce. 
Schéma vzniku několika sérií spektrálních čar atomu vodíku je znázorněno na obr. 1.1.2.2b.  

Obr. 1.2.1.2b. Schéma vzniku emisního spektra atomu vodíku. Hraně série 
odpovídá přeskok z hladiny n = ∞. 
Doplnit obrázek samotného emisního spektra. 

 
Podle emisních čar přítomných ve spektrech lze identifikovat jednotlivé prvky. Na 

emisních spektrech je založena přístrojová metoda zvaná emisní spektrofotometrie. 
Spektrofotometrickým metodám požívaným při biofyzikální analýze bude věnována kapitola 
2.5.7.2. 

 
Kontrolní otázky a problémy: 
1. V čem spočívá význam vlnové funkce a jejího řešení? 
2. Co to jsou kvantová čísla? Zkuste je přiřadit ke všem elektronům atomu například 

dusíku nebo sodíku. 
3. Vysvětlete vznik emisních spekter a princip emisní spektrofotometrie. 

 
1.1.3. Jádro atomu, radioaktivita a jaderné štěpení 
 
1.1.3.1 Jádro atomu 
 
Jádro atomu je tvořeno nukleony - elektricky neutrálními neutrony a kladně nabitými 

protony. Tyto částice jsou vzájemně vázány silami silné interakce. V jádře atomu je 
soustředěno více než 99,9 % jeho celkové hmotnosti. Již víme, že poloměr atomu jako celku 
je přibližně 1·10-10 m, zatímco poloměr jádra činí jen o málo více než 1·10-15 m.  

Elektrostatické pole protonů atomového jádra vytváří kolem něj potenciálovou bariéru, 
která zabraňuje působením odpudivých sil interakci jádra s jinými kladně nabitými částicemi. 
Je proto logické, že neutrony mohou proniknout do jádra atomu snadněji.  



Atomové jádro je více či méně stabilní útvar, jehož chování má pravděpodobnostní 
charakter popsaný vlnovou funkcí, podobně jako je tomu u elektronového obalu. Nestabilní 
atomová jádra se mohou samovolně přeměnit - vyzářit jednu nebo více částic, což lze 
vysvětlit tunelovým efektem. Tento jev se nazývá radioaktivita . Atomy, jejichž jádra 
podléhají radioaktivní přeměně, se označují jako radionuklidy . Obecnějším názvem nuklid 
rozumíme atomy o shodném složení jádra. Každý nuklid je charakterizován třemi čísly:  

Protonové (dříve atomové) číslo Z udává počet protonů v jádře atomu, a tím i počet 
elektronů v atomovém obalu. Určuje současně pozici prvku v periodické soustavě prvků. 

Neutronové číslo N udává počet neutronů v jádře. 
Nukleonové (dříve hmotnostní) číslo A udává počet nukleonů v jádře a je součtem čísla 

protonového a neutronového. 
Elektrický náboj jádra  je dán součinem elementárního náboje (1,602·10-19 C) a 

protonového čísla Z - počtu protonů v jádře. 
Při popisu nuklidů používáme standardního zápisu XA

Z . Např. tzv. radiokobalt, z hlediska 
radioterapie nejvýznamnější radionuklid, zdroj záření gama, má jádro tvořené šedesáti 
nukleony, z nichž je 27 protonů. Použijeme proto zápisu 27

60 Co. Často se setkáváme i se 
zjednodušeným zápisem typu kobalt-60 i Co-60. 

Izotopy jsou nuklidy, jejichž atomová jádra mají stejný počet protonů, odlišují se však 
počtem neutronů. V přírodě se vyskytuje kolem 280 stabilních izotopů různých chemických 
prvků. Řádově tisíc jich bylo různými způsoby uměle připraveno. Izotopy téhož prvku se 
vzájemně odlišují svou hmotností. Jejich chemické vlastnosti jsou s ohledem na stejný počet 
elektronů a stejnou strukturu elektronového obalu prakticky identické. Příklad: lehký vodík 

1
1 H, těžký vodík 1

2 H (deuterium) a tritium 1
3 H jsou izotopy vodíku. 

Izobary jsou nuklidy, jejichž atomová jádra mají stejný počet nukleonů, avšak liší se 
počtem protonů. Mají přibližně stejnou hmotnost avšak odlišné chemické vlastnosti, dané 
odlišnou strukturou elektronového obalu. Izobary jsou např. nikl 28

60Ni a kobalt 27
60Co. 

Izomery jsou nuklidy o stejném protonovém i neutronovém čísle, které se však liší 
energetickým stavem svého jádra. Izomerem technecia-99 je radioaktivní technecium-99m, 
klíčový radionuklid používaný pro diagnostiku v nukleární medicíně (zdroj záření γ). 

Hmotnost atomových jader není prostým součtem hmotností nukleonů tvořících jádro - ve 
srovnání s tímto součtem má celistvé jádro hmotnost poněkud menší. Při syntéze jádra z 
nukleonů totiž dochází k uvolňování energie, která se označuje jako energie vazebná. Podle 
relativistického vzorce E = mc2 lze snadno vypočítat odpovídající úbytek hmotnosti, který se 
nazývá hmotnostní defekt ∆m: 
 

∆m = (ZmP + NmN) - mJ, 
 

kde mP je hmotnost volného protonu, mN hmotnost volného neutronu a mJ je skutečná 
(změřená) hmotnost jádra. Čím větší je hmotnostní defekt, tím více vazebné energie se 
uvolnilo a tím větší je stabilita jádra. Po přepočtu hmotnostního defektu na jeden nukleon 
zjistíme, že má nejvyšší hodnotu u jader prvků, která se nalézají ve středu periodické tabulky. 
Tato jádra jsou nejstabilnější. Z tohoto důvodu se uvolňuje energie při slučování lehkých 
prvků (termojaderná syntéza) nebo při štěpení těžkých jader - viz též obr. 1.1.3.1a.  

Již víme, že nukleony tvořící atomové jádro mají spin - mechanický moment hybnosti, 
jehož hodnota a může nabývat kladnou nebo zápornou hodnotu (kap. 1.1.1.2). Spiny 
jednotlivých nukleonů se vektorově sčítají, takže u atomů se sudým počtem protonů i 
neutronů je výsledný spin roven nule, při sudém počtu všech nukleonů je celočíselným 
násobkem Diracovy konstanty (h/2π), zatímco u jader s lichým součtem nukleonů má hodnotu 
jejích poločíselných násobků. Nukleony mají spinem dané magnetické vlastnosti - nenulový 



magnetický moment. Totéž platí i o jádrech atomů s nenulovým spinem, u kterých pak může 
být pozorován jev nukleární magnetické rezonance, který je široce využíván v chemické 
analýze a je též principem tomografické zobrazovací metody označované jako magnetická 
rezonance – MRI (viz kap. 2.4.8.). Velikost magnetického momentu jádra atomu µN je 
vyjadřována v jednotkách tzv. jaderného magnetonu,  jehož velikost je definována výrazem 
eh/4πmP, kde mP je hmotnost protonu. Jaderný magneton je analogií již popsaného Bohrova 
magnetonu eh/4πme.  

 
Obr. 1.1.3.1a Při syntéze lehkých jader a štěpení jader těžkých se uvolňuje energie 
a vznikají středně těžká jádra s největší stabilitou. A je nukleonové číslo. 

 
1.1.3.2. Radioaktivita a jaderné štěpení 

 
Radioaktivita je spontánní emise částic z atomových jader spojená s jejich přeměnou. Je 

důsledkem snížené stability atomových jader. Rozlišujeme radioaktivitu přirozenou a umělou.  
Přirozeně se vyskytující radioaktivní prvky vznikají převážně rozpadem těžkých 

atomových jader, viz rozpadové řady uranu-235, uranu-238 nebo thoria-232. Jiné vznikají 
účinkem kosmického záření (např. uhlík-14) nebo vznikly již při výbuchu supernovy 
předcházejícím vzniku sluneční soustavy (draslík-40, uran samotný).  

Umělá radioaktivita  je důsledkem navozené interakce stabilních atomových jader s 
částicemi, které jsou zpravidla emitovány nebo urychlovány pomocí různých zařízení 
(jadernými reaktory a urychlovači). Radioaktivní prvky mohou vyzařovat různé druhy částic - 
např. fotony záření γ, částice β (elektrony a pozitrony), částice α (heliová jádra) či neutrony. S 
těmito druhy záření se setkáváme v medicíně nejčastěji. Některé radioaktivní prvky či 
radionuklidy však mohou vyzařovat též protony a deuterony (jádra těžkého vodíku). Přeměnu 
β i některé další procesy doprovází vznik neutrin a antineutrin. Radioaktivita má 
pravděpodobnostní charakter - nelze předem rozhodnout, které atomové jádro se rozpadne 
a kdy. 

Všechny výše uvedené druhy záření patří mezi záření ionizující, která v látkovém 
prostředí vyvolávají tvorbu elektricky nabitých částic, iontů. Ionizující záření z jader 
radioaktivních prvků se označuje jako jaderné záření, které bývá označováno i jako 
radioaktivní záření. Setkáváme se ale velmi často i s ionizujícím zářením nejaderným, 
které vzniká v elektronovém obalu atomu (záření rentgenové, brzdné) nebo v 
urychlovačích elektricky nabitých částic. 



Elektricky nabité částice strhávají z neutrálních atomů elektrony - ionizují přímo 
(hovoříme o záření přímo ionizujícím), zatímco elektricky neutrální částice, např. fotony a 
neutrony, ionizují různými mechanismy nepřímo (hovoříme o záření nepřímo ionizujícím). 

Dále budou popsány medicínsky významné druhy ionizujícího záření a jejich vznik.  
 
1.1.3.3 Druhy radioaktivní přeměny 
 
Nyní popíšeme nejdůležitější druhy radioaktivní přeměny (v některých, zejména 

starších textech se setkáme s výrazem radioaktivní rozpad). Následující údaje poskytují jen 
základní informaci nutnou pro pochopení principu některých často používaných 
diagnostických a terapeutických metod nukleární medicíny. Každý druh radioaktivní přeměny 
se může vyskytovat v čisté formě nebo může být kombinován s jedním nebo více jinými 
druhy přeměny. 

 
1.1.3.3.1 Přeměna gama 
Přeměna gama (dále přeměna γ) je proces, kdy je z jádra atomu vyzářeno kvantum 

elektromagnetického záření - foton  γ. K tomuto jevu může dojít pouze tehdy, pokud má jádro 
nadbytek energie ve srovnání s energií základního stavu jádra. 

Tato nadbytečná energie může být různého původu. Může se objevit například po emisi 
jiného druhu záření nebo naopak po interakci jádra s jinou částicí. 

V části odborné literatury není přeměna γ považována za samostatný druh jaderné 
přeměny, má jít spíše o doprovodný jev jiných přeměn – jadernou deexcitaci. 

Z radioaktivního kobaltu 27
60Co vzniká po emisi částice β− radioizotop niklu 28

60Ni, který má 

nadbytečnou jadernou energií, které je velmi rychle vyzářena jako foton záření γ. Proto je 
radioaktivní kobalt vlastně nepřímým zdrojem záření γ. Radionuklid technecia 43

99 Tcm je 

podstatně méně stabilním γ-zářičem. Je to dceřinný radionuklid molybdenu 42
99Mo vznikající 

β− přeměnou. Poločas rozpadu 43
99Tcm (tj. doba, během níž se rozpadne polovina původního 

počtu atomů - podrobněji dále) je šest hodin. Horní index „m“ v označení tohoto radionuklidu 
znamená, že atomové jádro se nalézá v metastabilním excitovaném stavu. 43

99 Tcm je tedy 

izomerem nuklidu 43
99Tc. 

Přeměna γ, či spíše jaderná deexcitace, může proběhnout i způsobem odlišným, který se nazývá vnitřní 
konverze záření. Tento proces si sice můžeme představit tak, že foton záření γ po opuštění jádra vyrazí z 
některé vnitřní vrstvy elektronového obalu elektron a přitom zcela zanikne. Ve skutečnosti však k tomuto jevu 
dochází jen vzácně a energie z jádra je namísto toho předávána některému z elektronů přímo elektromagnetickou 
interakcí v okamžiku, kdy se elektron při svém pohybu významně přiblíží k excitovanému jádru. Vyražené 
elektrony, které mají velkou energii a ionizační schopnost, se nazývají  konverzní elektrony, někdy nesprávně 
ztotožňované z Augerovými elektrony (viz kap. 1.1.4.2).  Emise elektronu je následována přeskoky elektronů z 
vnějších vrstev na uvolněné místo. Tyto přeskoky jsou provázeny emisí charakteristického rentgenového záření. 
U technecia-99m je s vnitřní konverzí záření spojeno asi 10% emitované energie. 

 
1.1.3.3.2 Přeměna beta (ββββ) 
Při této přeměně je jádrem vyzářen elektron nebo pozitron. Řadíme sem i případ, kdy 

dojde k záchytu elektronu jádrem. Emise nebo záchyt elektronu či pozitronu jsou jevy spojené 
s izobarickou transformací jádra, která je dle objevu E. Fermiho umožňována vzájemnými 
přeměnami neutronu a protonu podle následujících vztahů: 
 

n → p + e- + elektronové antineutrino ( ~νe ) 

p  → n + e+ + elektronové neutrino (νe) 
 



Při vyzáření elektronu (tj. při     přeměně ββββ−−−−) se tedy protonové číslo zvyšuje o jednotku, 
neutronové o jednotku snižuje a počet nukleonů zůstává nezměněn. Při vyzáření pozitronu (tj. 
při přeměně ββββ++++) se proton mění v neutron, počet nukleonů se zachovává, avšak protonové 
číslo se snižuje. Přeměna kobaltu 27

60Co na 28
60Ni je příkladem přeměny β−, rychle následované 

vyzářením fotonu γ. Čistou přeměnou β− je přeměna „radiouhlíku“ 6
14 C na dusík 7

14 N, 

transformace uhlíku 6
11C na bor 5

11B je příklad čisté přeměny β+. 
Proč je při obou druzích β-přeměny produkováno antineutrino nebo neutrino? Víme, že se jedná o částice 

extrémně lehké, bez elektrického náboje a jen velmi slabě interagující s látkou. Vzhledem k tomu, že se při 
těchto přeměnách hmotnost jádra atomu změní vždy stejně, musí být vždy stejná i jeho celková ztráta energie dle 
vzorce E = mc2. Je však experimentálně ověřeno, že energie emitovaných částic β není konstantní. Má charakter 
spojitého energetického spektra, a to až po určitou maximální hodnotu, která je ekvivalentem ztráty hmotnosti 
dceřinného jádra dle uvedeného vzorce. Tato potíž se odstraní, jestliže se procesu bude účastnit nějaká další 
částice, která bude uvolňovanou energii sdílet. Tato částice byla tedy nejprve teoreticky předpovězena (W. Pauli, 
1931) a teprve později (1956) experimentálně identifikována jako neutrino (antineutrino). 

Pozitron emitovaný při přeměně β+ obvykle rychle interaguje s některým elektronem. 
Jeho dolet v biologickém prostředí je velmi malý. Obě částice potom anihilují  za vzniku dvou 
kvant záření γ. 

Záchyt elektronu je třetím typem přeměny β. Při tomto procesu je jádrem zachycen 
elektron z K vrstvy elektronového obalu atomu. Proton se přitom mění v neutron a uvolňuje 
se elektronové neutrino: 

p + e- → n  + elektronové neutrino (νe) 
 

Při záchytu elektronu klesá protonové číslo o jednotku, podobně jako při přeměně β+. 
Příkladem může být přeměna cesia 55

131Cs na xenon 54
131Xe (čistý elektronový záchyt) či kobaltu 

27
58 Co na železo 26

58 Fe (tato přeměna probíhá z 15 % jako β+ a z 85 % jako záchyt elektronu). 

Osud volného místa po zachyceném elektronu je stejný jako při vnitřní konverzi záření γ. 
 

1.1.3.3.3 Přeměna alfa (αααα) 
Přeměna α je spontánní emise částice α, k níž dochází u některých atomových jader, 

jejichž nukleonové číslo je větší než 150. Každá částice α se skládá ze dvou protonů a dvou 
neutronů, je to jádro atomu helia 2

4 He2+. Jádro atomu emitujícího částici α snižuje své 
atomové číslo o dvě jednotky, případně nukleonové číslo o čtyři. Takto se přeměňuje např. 
bismut 83

212Bi  na thalium 81
208Tl. S ohledem na vysokou rychlost a hmotnost emitovaných částic 

α se musí u vyzařujícího atomového jádra projevit zpětný ráz (důsledek zákona zachování 
hybnosti, podobně jako u pušky při výstřelu). Dceřinné jádro získává takto samo energii 
dostatečně vysokou k tomu, aby vyvolávalo podél své dráhy ionizaci nárazem. Se zpětným 
rázem se setkáváme i u jiných přeměn, je však podstatně slabší. 

 
1.1.3.3.4 Jaderné štěpení a jaderný reaktor 

Jaderné štěpení je přeměna těžkých jader, která obvykle vede k tvorbě dvou velkých 
dceřinných jader - fragmentů, nazývajících se štěpné produkty. Při tomto procesu je také 
emitován jeden nebo více neutronů o vysoké kinetické energii. Jaderné štěpení je důsledkem 
snížené stability velmi těžkých atomových jader. Může docházet ke štěpení spontánnímu 
(např. thoria-235) nebo štěpení vyvolanému interakcí jádra s neutrony (např. u uranu-235). Při 
štěpení téhož nuklidu nejsou vznikající fragmenty identické. Proto při štěpení např. uranu-235 
vzniká s různou pravděpodobností řada stabilních nuklidů a zejména radionuklidů s různě 
dlouhým poločasem přeměny. Nejčastěji vznikají dvojice fragmentů: stříbro-113 a rhodium-
120, ruthenium-115 a kadmium-118, baryum-144 a krypton-89, stroncium-91 a xenon-140. 
Některé ze vznikajících radionuklidů se dále rozpadají v rozpadových řadách. Při jediném 



jaderném štěpení se uvolňuje asi 200 MeV energie, přičemž hlavní část této energie je nesena 
štěpnými produkty (těžkými fragmenty i neutrony), které způsobují intenzívní ionizaci a 
zahřívání prostředí. Při soustředění nadkritického množství uranu-235 může dojít 
k lavinovému efektu zprostředkovanému uvolněnými neutrony - jadernému výbuchu. 

Jaderné reaktory jsou také založeny na principu jaderného štěpení. Existuje jich několik 
druhů. Omezíme se na jediný z nich – tepelný reaktor, který při svém provozu využívá 
zpomalené (tepelné) neutrony. „Palivem“ tohoto reaktoru je typicky uran-238 obohacený 
několika procenty uranu-235. Po indukci štěpení uranu-235 pomalým neutronem vzniká 
několik rychlých (vysokoenergetických) neutronů a obvykle dva těžké jaderné fragmenty. 
Rychlé neutrony nemohou efektivně vyvolat další štěpení (můžeme si představit, že při 
rychlém průletu kolem jádra uranu-235 nemají dost času, aby do něho vnikly a narušily tak 
jeho stabilitu). Proto musí být uvolněné neutrony nejdříve zpomaleny, moderovány. Takové 
neutrony se také někdy označují jako tepelné, protože jejich kinetická energie je srovnatelná s 
kinetickou energií částic při tepelném pohybu (při stovkách až tisících stupňů). Ke zpomalení 
neutronů lze použít lehké prvky nebo jejich sloučeniny - uhlík, vodu nebo těžkou vodu (D2O). 
Tyto materiály se označují jako moderátory. 

Počet neutronů schopných způsobit jaderné štěpení se lavinovitě zvětšuje a vzniká stále 
více a více tepla. Neřízená jaderná řetězová reakce může způsobit přehřátí, prasknutí 
reaktorové nádoby a dokonce roztavení obsahu reaktoru. Díky nízkému stupni obohacení 
uranu, nemůže sice dojít k jadernému výbuchu v pravém slova smyslu, ale biologické riziko 
je značné – viz kap. 2.6.4.4. K řízení reakce v jaderném reaktoru potřebujeme prvky schopné 
absorbovat nadbytečné pomalé neutrony. Takovými prvky jsou bor, kadmium nebo berylium 
v podobě tyčí rychle zasunutelných do reaktoru. 

Reaktor je tedy vlastně mohutný zdroj tepla, kterým se ohřívá nejdříve voda v tzv. 
primárním okruhu. Ta ve výměníku tepla předává svou energii vodě sekundárního okruhu, 
která se mění ve vysokotlakou horkou páru roztáčející turbínu. Tepelné výkony velkých 
energetických reaktorů dosahují gigawattů. 

Intenzívní neutronový tok vznikající v reaktoru lze využívat pro výrobu některých 
umělých radionuklidů. Pomocí neutronového „bombardování“ lze například připravit 
radionuklid molybden-99 z molybdenu-98. Z molybdenu-99 vzniká samovolným rozpadem 
technecium-99m. Jiný užitečný radionuklid, jod 53

131 I, je vyráběn obdobným způsobem: 

Nejdříve je získáván tellur-131 (52
131 Te) z telluru-130. Tellur-131 se pak mění v jod-131. 

Radionuklid kobalt-60 se vyrábí z kobaltu-59.  
 

1.1.3.2 Zákonitosti radioaktivní přeměny 
 
Radioaktivita je přírodní proces, na který se plně vztahují zákony, kterým říkáme zákony 

zachování. Musíme však brát v úvahu nejen mateřská a dceřinná jádra, která v těchto 
procesech vystupují, ale i částice a kvanta energie, která se při nich uvolňují. 

Zákon zachování hmoty musíme chápat jako spojení zákona zachování hmotnosti a 
zákona zachování energie, protože tyto dvě veličiny jsou vzájemně spjaty vzorcem E = mc2. 
Nesouhlasí-li po uskutečnění děje hmotnost výchozích jader a elementárních částic s 
hmotností produktů, pak muselo dojít k vzájemné přeměně hmotnosti a energie. 

Dále platí zákon zachování elektrického náboje: Algebraický součet elektrických 
nábojů jádra a emitovaných částic je během rozpadu konstantní. Samozřejmě bereme v úvahu 
znaménka nábojů. 

Zákon zachování počtu nukleonů říká, že počet nukleonů na začátku a konci jaderného 
procesu je konstantní. Antičásticím přiřazujeme záporné znaménko. 



Zákon zachování hybnosti říká, že vektorový součet hybnosti dceřinného jádra a 
emitovaných částic je roven nule (hybnost mají i fotony). 

Pozornost nyní zaměříme na zákon radioaktivní přeměny, popisující dynamiku 
radioaktivní přeměny radionuklidů. Jeho tvar nezávisí na druhu emitovaného záření. 

Rychlost radioaktivní přeměny (tj. počet přeměn za jednu sekundu) jednotlivého 
radionuklidu je úm ěrná celkovému počtu nepřeměněných jader přítomných v daném 
okamžiku ve vzorku. Platí (pro základní pochopení se můžeme obejít bez vyšší matematiky 
a považovat výrazy typu dX za ekvivalenty výrazů ∆X, je-li ∆X velmi malé): 
 

− dN

dt
 = Nλ ,                                         (1) 

 
kde dN je počet jader, která se přeměnila během časového intervalu dt, dN/dt je rychlost 
přeměny, λ  je konstanta úměrnosti zvaná přeměnová (rozpadová, dezintegrační) konstanta. 
Její velikost závisí především na vlastnostech jádra atomu a např. chemické vlivy ji nepatrně 
ovlivňují jen tehdy, účastní-li se přeměny elektrony jaderného obalu. Znaménko „-“ v rovnici 
vyjadřuje, že dochází k úbytku radioaktivních jader. N je skutečný počet nerozpadlých jader 
existujících na počátku časového úseku dt. Tuto jednoduchou diferenciální rovnici lze řešit 
integrací (viz příloha 3.1. Matematické minimum) a získat tak známý vztah: 
 

Nt = N0 e t−λ , 
 
kde N0  je počat jader schopných rozpadu na začátku sledování procesu, tj. v čase t = 0, Nt je 
počet těchto jader v čase t = t a e je základem přirozených logaritmů. 
Tato rovnice je použitelná jen pro velké soubory rozpadajících se jader. Je formálně nezávislá 
na druhu radioaktivního rozpadu a jeho rychlosti. Přeměnová konstanta, která v tomto vztahu 
vystupuje, však není příliš vhodná pro názorný popis radioaktivní přeměny. Proto byla 
zavedena veličina aktivita , definovaná jako celkový počet přeměn za jednu sekundu v 
objemu vzorku, přesněji dN/dt. V soustavě SI je jednotkou aktivity becquerel (Bq = s-1), 
přičemž 1 becquerel je aktivita vzorku, ve kterém dochází k jedné přeměně za sekundu. Starší 

jednotkou aktivity je curie (Ci, aktivita jednoho gramu čistého radia, 1 Ci = 3,7·10
10 Bq). V 

praxi se používají násobky a díly těchto jednotek (MBq, kBq, mCi, µCi aj.), protože 1 Bq 
představuje (z hlediska biofyzikálních efektů) bezvýznamně malou aktivitu a 1 Ci naopak 
aktivitu velmi velkou. 

Jinou veličinou umožňující popis radioaktivní přeměny je fyzikální poločas přeměny Tf. 
Je to čas potřebný k poklesu aktivity radioaktivního vzorku na polovinu výchozí hodnoty. 
Můžeme vyjádřit vztah mezi tímto poločasem a přeměnovou konstantou daného radionuklidu, 
kterou můžeme též označit výrazem „fyzikální“, λf . Po uplynutí poločasu ve vzorku zůstává 
jen polovina původního počtu jader, N0/2. Pak lze napsat: 
 

ff TeNN λ−= 00 2/ . 

 
Po vykrácení N0, zlogaritmování a další úpravě dostáváme 

 

Tf

f

= ln 2

λ
      čili      Tf

f

= 0 693,

λ
     [s].   (2) 

 



Fyzikální poločas přeměny a aktivita jsou veličiny velkého praktického významu. 
Aktivitou se řídí například cena radionuklidu. Z poločasu přeměny a výchozí aktivity lze 
vypočítat aktivitu vzorku v kterémkoliv okamžiku a není třeba provádět poměrně složitá 
měření. Tyto veličiny však nepopisují chování radionuklidu v těle pacienta. Radionuklid může 
být z těla vylučován, například ledvinami. Proto byla zohledněna veličina zvaná biologický 
poločas. Je to doba potřebná pro odstranění (vyloučení) poloviny původního množství 
cizorodé látky z organismu a nemá nic společného s radioaktivitou. Předpokládáme, že 
uvažovaná látka není metabolizována nebo trvale ukládána v organismu. Předpokládáme také, 
že rozložení (distribuce) látky v těle dosáhne „rovnovážného“ stavu a že tato látka nebude 
nadále do organismu přiváděna. Jen tehdy jsou biologický poločas Tb a poměrná rychlost 
vylučování dané látky (tj. biologická „rozpadová“ konstanta, λb plně definovány.  

Radionuklidu vpraveného do organismu tedy ubývá jednak radioaktivní přeměnou, 
jednak exkrecí. Souběh těchto procesů je vyjádřen pomocí efektivního poločasu Tef a 
efektivní přeměnové konstanty λef. Platí: 
 

λef  = λf + λb           resp.           
1 1 1

T T Tef f b

= + . 

  
Požadavky na lékařsky použitelné radioizotopy jsou poněkud rozporné - musí mít v 

netoxických množstvích dostatečně vysokou aktivitu a (jsou-li zaváděny do těla při 
vyšetřeních) i krátký poločas přeměny, aby nedocházelo k dlouhodobému ozařování pacientů 
z vnitřních zdrojů. Na druhé straně však vysoká radioaktivita i krátký poločas značně 
komplikuje jejich aplikaci, neumožňuje jejich dlouhodobé skladování apod. Některé 
radioizotopy (např. uhlík-11 nebo fluor-18 pro pozitronovou emisní tomografii) mají poločasy 
rozpadu měřené v desítkách minut, takže jejich zdroje - urychlovače - musí být ve fyzické 
blízkosti zdravotnických zařízení. Podrobněji o tomto pojednáme v kap. 2.6.2. a 2.6.3.      

V souvislosti s radioaktivní přeměnou se zmíníme i o radioaktivní rovnováze. Skutečnosti, že radioaktivní 
přeměnou nevznikají pouze stabilní nuklidy lze využít v lékařství, např. při získávání technecia-99m rozpadem 
molybdenu-99 v zařízení zvaném techneciový generátor (jde o zdaleka nejčastěji používaný radionuklidový 
generátor v medicíně). Ve stavu radioaktivní rovnováhy se za jednotku času přemění stejný počet atomů 
mateřského i dceřinného radionuklidu, což je jistě možné jen tehdy, když poločas přeměny mateřského 
radionuklidu je podstatně delší než poločas radionuklidu dceřinného. Ze zásobníku mateřského radionuklidu pak 
lze v pravidelných časových intervalech chemicky uvolnit jen pomalu se snižující množství radionuklidu 
dceřinného - takto pracují i techneciové generátory, protože poločas radioaktivního molybdenu-99 je 66 hodin, 
zatímco poločas přeměny technecia-99m je 6 hodin. Ze vztahu (1) uvedeného v úvodu tohoto oddílu, lze za 
podmínky rovnosti rychlosti přeměny mateřského a dceřinného radionuklidu odvodit rovnici: 
 

λ1Ν1 = λ2Ν2 
 
a s ohledem na vztah (2) formulovat podmínku radioaktivní rovnováhy ve tvaru: 
 

N

N

T

T
1

2

1

2

= , 

 
kde λ1 a λ2 jsou fyzikální přeměnové konstanty příslušných radionuklidů, N1 a N2 výchozí počty  jejich jader, 
která se mohou přeměnit, a  T1 a T2 jejich fyzikální poločasy přeměny. 

 

1.1.3.3. Radioizotopy v medicíně 
 
V medicíně je spotřebováváno pro diagnostické i terapeutické účely poměrně velké 

množství různých radioizotopů, další potřebují i chemikové a biochemikové a některé 



technické obory. Výroba radioizotopů má proto průmyslový charakter, jejich přírodní zdroje 
chybí nebo nepostačují.  

Požadavky na lékařsky in vivo použitelné radioizotopy jsou poněkud rozporné - musí mít 
v netoxických množstvích dostatečně vysokou aktivitu a, jsou-li zaváděny do těla při 
vyšetřeních, i krátký poločas přeměny, aby nezatěžovaly pacienta velkou absorbovanou 
dávkou po vlastním vyšetření. Na druhé straně však vysoká radioaktivita i krátký poločas 
přeměny komplikuje jejich aplikaci, neumožňuje jejich dlouhodobé skladování apod. Některé 
radioizotopy mají poločasy přeměny měřené v pouhých minutách nebo desítkách minut a 
nelze je vyrobit jinak než s pomocí cyklotronu (viz kap. 2.6.3). Ty pak musí být v blízkosti 
zdravotnických zařízení. Následující tabulka ukazuje přehled téměř všech radionuklidů 
používaných v současné klinické praxi i biomedicínském výzkumu.    

 
radionuklid polo čas 

přeměny 
převažující 

druhy přeměny 
aplikační oblast 

H3
1 (tritium) 12,33 r β- tracing 

6

11C  20,3 min β+, ΕΖ PET 

6

14C  5760 r β- datování, tracing 

N13
7  10 min β+ PET 

O15
8  122 s β+ PET 

F18
9  109 min β+, ΕΖ PET 

15

32P  14,3 d β- radioterapie 
P33

15
 25,34 d β- tracing 

24

51Cr  27,7d EZ, γ nukleární m., výzkum 
Co57

27
 271 d β+, EZ, γ nukleární m. 

27

60Co 5,27 r  β-, γ radioterapie 

31

67Ga  3,26 d EZ, γ nukleární m.  
Ga68

31
 68,3 min β+, EZ PET 

Rb82
37  76 s β+, EZ PET 

Sr85
38

 64,8 d EZ, γ nukleární m.  

Sr87
38

m 2,80 h γ nukleární m.  

38

89Sr  50,5 d β-, γ radioterapie 

38

90Sr  28,8 r β- radioterapie (oční) 

39

90Y 64,2 h β- radioterapie 

43

99Tcm  6 h γ nukleární m.  
In111

49
 2,8 d EZ, γ nukleární m.  

I123
53

 13,27 h γ, CE SPECT 

I124
53

 4,18 d β+, EZ, γ PET 

I125
53

 59,4 d EZ, γ radioterapie (brachy) 

53

131I  8,04 d β-, γ nukleární m., radioterapie 

54

133Xe 5,25 d β-, γ nukleární m. 

55

137Cs 30,2 r β-, γ radioterapie� 

77

192Ir  73,8 d β-, γ radioterapie (brachy) 

79

198Au 2,7 d β-, γ radioterapie� 



88

226Ra 1620 r  komplexní 
rozpad 

radioterapie� 

Vysvětlivky: EZ - elektronový záchyt, s- sekundy, min - minuty, h - hodiny, d - dny, r – roky, brachy – 
brachyterapie, CE – konverzní elektrony, m – metastabilní stav, � - v praxi již není využíváno 

 
V počátcích nukleární medicíny se radionuklidy (např. radium) získávaly izolací z 

přírodních materiálů a byly velmi drahé. Teprve po konstrukci urychlovačů schopných 
vyvolat urychlenými částicemi přeměnu atomových jader a po rozšíření jaderných reaktorů 
převládly způsoby umělé přípravy radioizotopů. Některé radionuklidy jsou tedy připravovány 
svazky částic z urychlovačů. Pro přípravu jiných se využívá silného neutronového toku z 
jaderných reaktorů. Užitečné radioizotopy lze ekonomicky získat i z „vyhořelého“ jaderného 
paliva. 
 

Kontrolní otázky a problémy: 
1. Co to je hmotnostní defekt jádra a proč jej považujeme za významný? 
2. V čem spočívají rozdíly mezi jednotlivými druhy radioaktivní přeměny? Jaké zákony při 

ní platí? 
3. Jak pracuje jaderný reaktor? 
3. Jak souvisí aktivita a poločas přeměny radionuklidu s jeho medicínskou aplikací? 
4. Jaké jsou hlavní aplikační oblasti radionuklidů v biomedicínských souvislostech? 

Uveďte příklady. 
 
1.1.4. Ionizující záření a jeho interakce s látkou 

 
Základním projevem interakce ionizujícího záření s látkou je přeměna energie. V látce 

vzniká sekundární záření, jehož fyzikální kvalita se často liší od záření primárního. Primární 
i sekundární záření vyvolává ionizaci prostředí a tvorbu vysoce chemicky reaktivních volných 
radikál ů. Značná část energie záření se postupně přeměňuje v teplo.  

 
Úbytek energie primárního záření lze popsat několika „příbuznými“ veličinami v závislosti na tom, jakými 

efekty se chceme zabývat. Pro kvantifikaci přenosu energie z primárních nenabitých částic na sekundární nabité 
používáme lineární součinitel přenosu energie: 

 
 
 
kde E je energie všech nenabitých částic záření dopadajících na vrstvu o tloušťce dx, dEk je součet kinetických 
energií všech nabitých částic uvolněných nenabitými částicemi v této vrstvě.  

Pro celkovou míru energetických ztrát podél dráhy nabité částice byla zavedena veličina zvaná (celková) 
lineární brzdná schopnost: 
 

S = - dE/dx         [J.m-1, eV.m-1, keV.mm-1] 
 

kde dE je změna energie nabité částice při jejím průchodu látkou po dráze dx. Část těchto ztrát připadá na srážky 
a část na vyzařování brzdného záření. 

Lineární brzdné schopnosti příbuznou veličinou je lineární přenos energie L (též LET – linear energy 
transfer). Je to energie, která je při zpomalování nabité částice předávána elektronům látky: 

 
L = dE/dx 

 
Poslední dvě uvedené veličiny číselně vyjadřují ztrátu energie částice v daném prostředí připadající na 

jednotkovou délku její dráhy. Hodnota LET je poměrně nízká pro elektrony (záření β), naopak velmi vysoká pro 
záření α nebo pro rychlé fragmenty vznikající při jaderném štěpení. 

 

EdxdE
dx

dE

E KK
K

K µµ =⇔= 1



Interakce jakéhokoliv ionizujícího záření s látkou je náhodný (stochastický) proces. 
Pravděpodobnost jakékoliv interakce záření s látkou závisí na tzv. účinném průřezu všech 
atomů v ozařovaném tělese či objemu. Tento průřez není zcela totožný s geometrickým 
průřezem těchto atomů a bez zavedení dalších veličin jej lze jen velmi obtížně definovat. 
Účinné průřezy atomů jsou rozdílné pro různé druhy interakcí jednotlivých druhů záření. 

Nyní nás bude zajímat úbytek energie svazku záření, který prošel nějakou látkou, např. při 
rtg snímkování. Lze se přesvědčit o tom, že některé z částic záření v tomto svazku různým 
způsobem zanikly - došlo k absorpci záření. Jiné částice mohly být odchýleny ze svého 
původního směru pohybu a opustily primární svazek - nastal rozptyl  záření. Oba tyto jevy 
snižují intenzitu původního svazku záření a shrnujeme je pod pojmem útlum . 

Popišme celkový útlum svazku ionizujícího záření procházejícího látkou. Velmi malý 
pokles intenzity záření, který označíme jako -dI, v tenké vrstvě látky o tloušťce dx je úměrný 
této tloušťce, intenzitě záření dopadajícího na absorbující vrstvu I a specifické konstantě µ. 
Lze tedy napsat: 

-dI = I.dx.µ 
 

Tuto jednoduchou diferenciální rovnici řešíme integrací (viz příloha 3.1. Matematické 
minimum): 

I I e x= −
0 . .µ , 
 

kde I je intenzita záření prošlého vrstvou látky o tloušťce x, I0 je intenzita dopadajícího záření, 
e je základ přirozených logaritmů a µ je lineární koeficient útlumu, jehož fyzikální rozměr a 
současně jednotka je m-1. Tento koeficient závisí nejen na druhu záření a interagující látky, 
ale i na hustotě této látky. Proto je účelné definovat i veličinu, která se nazývá hmotnostní 
koeficient útlumu: 

µ
ρ

, 

 
kde ρ je hustota látky. Tato fyzikální veličina již nezávisí na hustotě látky, tj. na fyzikálním 
stavu (fázi) dané látky - její hodnota je stejná např. pro vodní páru a kapalnou vodu. 

Nyní se budeme zabývat interakcemi záření fotonového (tj. rentgenového a γ) a 
částicového jaderného (α, β a neutronového) s látkou. 

 
1.1.4.1 Interakce záření rentgenového a záření γγγγ s látkou 
 

Můžeme rozlišit několik základních interakce fotonů ionizujícího záření s látkou: pružný 
rozptyl, fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl, tvorbu elektron - pozitronových párů či 
jaderný fotoefekt.  

Při pružném (též koherentním či Rayleighovu) rozptylu  atom absorbuje kvantum záření, 
přechází do excitovaného stavu a téměř okamžitě emituje kvantum záření o stejné energii. 
Dochází jen k malé změně směru šíření, která je zanedbatelná přinejmenším u lehkých atomů 
a relativně nízkých energií záření. Z hlediska medicíny tento rozptyl není příliš zajímavý. 
Fotony o velmi vysoké energii (nad ∼8 MeV) mohou proniknout i do jader atomů – tento tzv. 
jaderný fotoefekt (angl. photodisintegration) může navodit některý z druhů jaderné přeměny. 
I tento jev je pro medicínu spíše okrajový. 

Poněkud podrobněji se zmíníme o zbývajících třech interakcích. Protože rentgenové 
záření se od záření γ liší jen místem svého vzniku - rtg záření vzniká v elektronovém obalu 
atomu a záření γ v atomovém jádře - platí další odstavce plně pro oba „druhy“ fotonového 
ionizujícího záření. 



Obr. 1.1.4.1a. Při fotoelektrickém jevu se veškerá energie fotonu přeměňuje 
na výstupní práci a kinetickou energii elektronu. 

 
a) Fotoelektrický jev 
Při tomto procesu foton (kvantum energie) mizí a dojde k vyražení elektronu z některé 

vrstvy elektronového obalu atomu - typicky z vrstvy K (obr. 1.1.4.1a). Energie dopadajícího 
fotonu je hf. Tato energie je nutná pro přeměnu v tzv. výstupní práci elektronu (energii 
potřebnou pro přemístění elektronu z dané elektronové vrstvy do „nekonečna“) a je též 
transformována v kinetickou energii vyraženého elektronu (1/2mv2). Proto platí známá 
Einsteinova rovnice pro fotoelektrický jev: 
 

hf = W + 
1

2
mv2, 

 
kde W je výstupní práce (vazebná energie) elektronu. 

Hmotnostní koeficient útlumu je při tomto procesu složitě závislý na energii dopadajících 
fotonů. Na křivce závislosti útlumu na energii fotonů lze pozorovat několik útlumových 
maxim (vrcholů), které odpovídají optimálním energiím potřebným pro vyražení elektronů z 
různých vrstev (K, L, ...). Uvolněná (neobsazená) místa ve vrstvách musí být rychle zaplněna 
jinými elektrony. Atomu však chybí jeden elektron, je ionizován, což umožňuje vznik 
charakteristického rentgenového záření v ozařovaném prostředí v důsledku uvolnění 
energie při znovuobsazení prázdného místa v elektronovém obalu (viz též kap. 2.6.2.1.). Toto 
záření může interagovat s elektrony jiných atomů, tj. opět vyvolat fotoelektrický jev, a energie 
sekundárních fotonů přitom klesá. Proto jen malá část charakteristického rentgenového záření 
uniká z ozařovaného tělesa, a to převážně z jeho povrchových vrstev. 

K útlumu fotonového záření mechanismem fotoelektrického jevu, který je v tomto 
případě téměř totožný s absorpcí, dochází především při nižších energiích fotonů 
rentgenového záření. Dominantní postavení má fotoelektrický jev v biologickém prostředí pro 
energie fotonů nepřevyšující 100 keV. 

 
b) Comptonův rozptyl 
Při vyšších energiích fotonů elektromagnetického záření se stává výstupní práce elektronů 

W zanedbatelnou ve srovnání s energií dopadajícího fotonu. Interakce fotonu s elektronem se 
pak blíží případu interakce s elektronem volným. Navíc energie fotonu není zcela 
absorbována, takže vzniká (přetrvává) foton o nižší energii (obr. 1.1.4.1b). Vyražený elektron 
nese pouze část energie původního, dopadajícího fotonu. Můžeme napsat: 

 

hf1 = (W) + hf2 + 
1

2
mv2, 

 



kde f1 je frekvence dopadajícího fotonu a f2 je frekvence fotonu rozptýleného. Odpovídající 
změna vlnové délky fotonu (platí f = c/λ) se nazývá Comptonův posun (vlnové délky). 
Zjevně platí, že f1  > f2, a lze odvodit vztah: 
 

λ2 - λ1 = 
h

m c.
(1 - cos ϑ), 

               
kde ϑ (théta) je úhel, pod kterým je foton rozptylován (může nabývat hodnoty ± 90° - viz též 
obr. 1.1.4.1b). Význam ostatních symbolů je stejný jako v předchozím textu . 
 

Obr. 1.1.4.1b. Při Comptonově rozptylu se část energie (primárního) fotonu mění 
ve výstupní práci a kinetickou energii elektronu a část v energii sekundárního 
fotonu. 

 
Hmotnostní koeficient útlumu a hmotnostní koeficient absorpce jsou u Comptonova 

rozptylu značně odlišné veličiny (na rozdíl od fotoelektrickém jevu). U Comptonova rozptylu 
je útlum podstatně větší než absorpce, protože rozptýlené fotony unikají z původního svazku 
fotonů. Koeficient útlumu je nepřímo úměrný energii fotonů, avšak absorpční koeficient, 
charakterizující tu část energie fotonů, která je předávána příslušnému objemu prostředí, má 
maximální hodnotu při energii fotonů kolem 1 MeV. Comptonův rozptyl je převažující 
interakcí při energiích fotonů v rozmezí 0.1 - 10 MeV. 

Útlum Comptonovým rozptylem je přímo úměrný hustotě elektronů v látce, která je 
přibližně stejná pro všechny prvky, s výjimkou vodíku, jehož elektronová hustota je ve 
srovnání s ostatními prvky přibližně dvojnásobná. 

Je třeba uvést, že Comptonův rozptyl se nežádoucím způsobem projevuje v rentgenové 
diagnostice, kde zhoršuje kontrast snímků. Fotografický materiál je totiž ozařován 
rozptýlenými fotony i v místech, na která fotony primárního svazku nemohou dopadnout. 
Tento nežádoucí jev však lze omezit užitím Buckyho clony (kap. 2.6.2.1). 

 
c) Tvorba elektron - pozitronových párů 
Energie fotonů, které jsou pro tento typ interakce potřebné, se mohou částečně uplatnit jen 

v oblasti radioterapie (teleterapie). Celé kvantum energie fotonu se v tomto procesu 
přeměňuje do hmotnosti a kinetické energie dvou elementárních částic - elektronu a 
pozitronu, a to v blízkosti těžkých atomových jader. Jde o projev principu ekvivalence 
hmotnosti a energie odvozeného A. Einsteinem (E = mc2, kde m je hmotnost částice a c je 
rychlost světla ve vakuu). Hmotnosti elektronu a pozitronu jsou shodné. Z tohoto důvodu 
musí být energie interagujícího fotonu elektromagnetického záření větší než energie, kterou 
lze vypočítat na základě výše uvedeného vzorce. Dosazením číselných hodnot lze vypočítat, 



že minimální energie fotonu potřebná pro tvorbu páru musí být 1,02 MeV. Pravděpodobnost 
tvorby párů je však vysoká pouze při energiích fotonů podstatně vyšších. 

 

 
Obr. 1.1.4.1c. Při tvorbě elektron - pozitronových párů se veškerá energie kvanta 
elektromagnetického záření přeměňuje v hmotnost elektronu a pozitronu. Pozitron 
následně anihiluje s volným elektronem za vzniku dvou kvant záření γ, vždy o 
energii 0,51 MeV. 

 
Pozitron, antičástice elektronu, rychle interaguje (anihiluje) s libovolným elektronem 

nalézajícím se v jeho blízkosti, čímž vznikají dva „nové“ fotony, každý o energii 0,51 MeV 
(obr. 1.1.4.1c). Tyto dva fotony pak interagují s látkou způsoby již dříve popsanými. 

 
d) Shrnutí 
Pro lineární a hmotnostní koeficienty útlumu platí: 

 

µ = τ  + σ + π            a           
µ
ρ

τ
ρ

σ
ρ

π
ρ

= + + , 

 
kde τ, σ, a π jsou koeficienty útlumu pro fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl a tvorbu párů. 
Závislost hmotnostních absorpčních koeficientů vzduchu a též celkového koeficientu útlumu 
vzduchu (µa/ρ) na energii fotonového záření ukazuje obr. 1.1.4.1d.  

 
Obr. 1.1.4.1d. Závislost hmotnostních koeficientů útlumu a absorpce na energii 
fotonového ionizujícího záření.  



 
Naše poznatky o interakcích fotonového záření s látkou shrneme: 
(1) Fotonové záření je při interakci s látkou rozptylováno (pružným a Comptonovým 

rozptylem, sekundárně i v důsledku tvorby párů) a absorbováno (převážně 
fotoelektrickým jevem a Comptonovým rozptylem) 

(2) Celkový hmotnostní koeficient útlumu fotonového záření je součtem koeficientů 
pro fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl a tvorbu elektron - pozitronových párů. 
Značně roste s protonovým číslem atomů tvořících látku. 
 

 
1.1.4.2 Interakce částicového jaderného záření 
 

Elektricky nabité částice jaderného záření při dostatečně vysoké energii přímo ionizují 
atomy prostředí. Jsou to elektrony a pozitrony (záření β), heliová jádra (částice α) a dále  
rychlé deuterony, protony a ionty. Z lékařského hlediska mají největší význam částice záření  
β a α. Příkladem nepřímo ionizujícího jaderného záření je záření neutronové. 

Záření ββββ, tj. rychlé elektrony nebo pozitrony, mohou ionizovat prostředí způsobem 
popsaným v souvislosti se vznikem brzdného a charakteristického rentgenového záření. Po 
vyražení některého z elektronů se atom stává kladně nabitým. Urychlený elektron může 
proniknout až do jádra atomu a následně se spojit s jaderným protonem za vzniku neutronu. 
Přebytečná energie jádra je pak vyzářena v podobě záření γ, které může nepřímo ionizovat 
okolní atomy. Dráha částice β měří ve vodném prostředí řádově několik milimetrů. 

Alternativou ke vzniku charakteristického rentgenového záření v důsledku vytvoření prázdného místa 
(vakance) po vyražení některého elektronu z vrstvy K jiným elektronem je proces zvaný Augerův efekt.  
Vakance se zaplňuje elektronem z některé vnější vrstvy, avšak rozdíl energií se neuvolní v podobě fotonu 
charakteristického záření, nýbrž způsobí vyražení jiného elektronu z obalu atomu, čímž vzniká další vakance a 
proces se může několikrát opakovat. Z daného atomu je takto někdy „vystříleno“ několik tzv. Augerových 
elektronů rychle za sebou. Mají relativně nízkou energii, zejména u atomů s vyššími protonovými čísly, avšak 
podílejí se na ionizaci prostředí. 

Stejně jako záření β se chovají i elektrony s vysokou energií, které byla v látce uvolněny 
při fotoelektrickém jevu nebo Comptonově rozptylu – tyto sekundární elektrony bývají někdy 
souhrnně označovány jako záření δδδδ (delta). Jejich význam je mimořádný, protože 
zprostředkovávají většinu biologických účinků záření rentgenového i gama. 

Částice αααα ionizují přímo nárazem. Podél jejich velmi krátké dráhy látkou (mikrometry) je 
vytvářeno veliké množství iontů. Tyto částice mají vysokou ionizační schopnost - právě proto 
ztrácejí velmi rychle energii a jejich dráha je krátká. 

Neutrony ionizují dvěma nepřímými mechanismy - pružnými a nepružnými nárazy do 
atomového jádra. Výsledek pružného nárazu se liší dle poměru hmotnosti neutronu a 
terčového atomového jádra. Pokud zasáhne rychlý neutron jádro těžkého prvku, je odražen 
téměř bez ztráty energie. To je mj. důvodem toho, proč jsou těžké kovy málo účinné při 
pohlcování neutronového záření. Srážky neutronů s lehkými jádry (např. H, C, O) však vedou 
k velkým ztrátám energie, a proto jsou neutrony tak nebezpečné právě v biologickém 
prostředí. Jejich energie je transformována v kinetickou energii terčových jader, které pak 
mohou ionizovat okolní atomy nárazy. Při nepružném nárazu pronikají pomalé 
(moderované, tepelné) neutrony do nitra jádra, a pokud jsou z něho opět emitovány, nemají již 
stejnou energii jako neutrony dopadající. Tím, že předají terčovému jádru svou energii, 
mohou vyvolat i emisi některé jiné částice ionizujícího záření nebo štěpení těžkých jader. 

 
1.1.4.3 Veličiny a jednotky používané pro měření ionizujícího záření 
 



Víme, že částice nebo fotony ionizujícího záření nesou velké množství energie, která 
může být absorbována v látce při její interakci se zářením. Energie jednotlivých částic je však 
velmi malá ve srovnání s velikostí základní jednotky energie - joulem (J). Proto byla v této 
oblasti fyziky zavedena jednotka podstatně menší, elektronvolt (eV). 1 elektronvolt je 
kinetická energie elektronu urychleného z klidového stavu elektrostatickým polem mezi 
dvěma místy, mezi nimiž existuje potenciálový rozdíl 1 volt. Platí: 
 

1 eV = 1,602·10-19 J. 
 

Pro popis záření, jeho zdrojů a jeho interakce s prostředím, včetně biologických efektů 
byla zavedena řada veličin s příslušnými jednotkami, které vytvářejí poměrně složitý 
propojený systém, který nemůže pojmout biomedicínská učebnice v plné složitosti. 
V souvislosti s radioaktivitou jsme se již zmínili o aktivitě a poločasech přeměny (kap. 1.3.2) 
a o veličinách, které popisují předávání energie prostředí či ztráty energie částic podél jejich 
(jednotkové) dráhy při určitých druzích interakce (lineární součinitel přenosu energie, lineární 
brzdná schopnost, lineární přenos energie – LET), úbytek energie ve svazku záření 
procházejícím prostředím jsme popsali pomocí útlumu, resp. lineárního koeficientu útlumu – 
kap. 1.1.4. Nezabývali jsme se však poměrně důležitými veličinami fluence částic a fluence 
energie, které popisují pole záření. Jsou to veličiny významné pro radiologickou fyziku. Ve 
speciálním případě si je můžeme představit jako množství částic či celkovou energii částic 
procházejících jednotkovou plochou kolmou ke svazku záření. 

 
Pro vyjadřování celkové energie předané prostředí byla zavedena veličina zvaná 

absorbovaná dávka, která má v SI soustavě jednotku gray (Gy). Je definována, 
zjednodušeně řečeno, jako střední množství energie odevzdané prostředí o určité hmotnosti, 
dělené touto hmotnosti. 1 Gray je proto ekvivalentem energie o velikosti 1 J předané 1 kg 
látky, má tedy fyzikální rozměr [J·kg-1]. Je velmi důležité si uvědomit, že předané množství 
energie je silně závislé na látkovém složení prostředí. Totéž množství záření, řekněme táž 
fluence energie násobená expozičním časem, povede k různým dávkám v různých 
prostředích. 

Ve starší literatuře se můžeme běžně setkat s jednotkou rad (rad, 1 Gy = 100 rad).  
 
Dávkový příkon (méně často dávková rychlost) vyjadřuje absorbovanou dávku 

vztaženou na jednotkový časový interval [J·kg-1·s-1 = Gy·s-1]. Tatáž absorbovaná dávka může 
být dosažena při různých dávkových rychlostech za různou dobu.  

 
Dosti významnou veličinou je kerma (Kinetic Energy Released in MAtter), definovaná v daném 

objemovém elementu prostředí o hmotnosti m jako podíl součtu počátečních kinetických energií Ek všech 
nabitých částic uvolněných nenabitými ionizujícími částicemi (zpravidla fotony, méně často neutrony) a této 
hmotnosti: 

K = Ek/m 
Kerma je tedy opět definována ve vztahu k dané látce a z definice je použitelná pouze pro nenabité částice. 

Jednotka je gray. Absorbovaná dávka bývá poněkud menší než kerma, protože část energie sekundárních 
nabitých částic se neukládá v místě měření dávky, nýbrž je odnášena brzdným zářením.  

Stejně jako dávkový příkon můžeme definovat kermový příkon. Vyjadřuje kermu vztaženou na jednotkový 
časový interval [J.kg-1.s-1].  

Fotonové ionizující záření, které prochází vzduchem, lze kvantifikovat pomocí veličiny zvané expozice: 
Expozice v jednotlivém místě svazku záření je dána poměrem q/m, kde q je celkový záporný (nebo kladný) 
náboj vytvořený v malém objemu vzduchu o hmotnosti m. Jednotkou expozice je proto coulomb na kilogram 
(C·kg-1). Starší jednotka expozice (dosud občas používaná např. v USA) se nazývá rentgen (R, 1 R = 2,58·10-4 
C·kg-1). Od expozice je odvozena další veličina, která je mírou intenzity záření rentgenového či γ. Nazývá se 
expoziční příkon (rychlost) a je definována jako coulomb na kilogram za sekundu (C·kg-1·s-1). Starší 
jednotkou expozičního příkonu je rentgen za sekundu. 



 
Lze říci, že stupeň poškození biologických objektů zářením závisí především na 

absorbované dávce, zatímco dávková rychlost určuje dobu, za kterou k poškození dojde. Mezi 
absorbovanými dávkami v různých prostředích je však značný rozdíl, který obecně závisí na 
druhu záření a na již zmiňovaném lineárním přenosu energie (LET), který se sice týká jen 
nabitých částic, ale tyto vznikají i přenosem energie z částic nenabitých. Proto bylo nutno na 
základě absorbované dávky definovat veličiny vhodnější k posouzení biologického rizika 
spojeného s lékařskými aplikacemi ionizujícího záření, haváriemi v jaderném průmyslu a 
různými profesionálními expozicemi, včetně např. kosmických letů. 

Nejdříve byl zaveden dávkový ekvivalent De (též H), který vyjadřuje relativní 
biologickou účinnost různých druhů záření. Je dán součinem dávky záření a faktoru jakosti 
(QF – quality factor) - dohodnutého faktoru odvozeného od LET ve vodě. QF slouží k 
posouzení rizikovosti jednotlivých druhů záření pro člověka. Dávkový ekvivalent má stejný 
rozměr jako gray, tj. J·kg-1. Jednotka se však nazývá sievert (Sv). Starší jednotka, analogie 
radu, je rem. Platí: 1 Sv = 100 rem. 

Přesněji než dávkový ekvivalent kvantifikuje biologické riziko efektivní dávka, obecně 
definovaná vztahem 

DwwE R  T   Σ= , 
 
kde wT je tkáňový váhový faktor a wR váhový faktor záření, který je shodný s faktorem 
jakosti QF, D je absorbovaná dávka udaná v jednotkách gray [J·Kg-1].  Čím vyšší je 
absorbovaná dávka (pohlcená energie), tím více iontů se v prostředí vytváří a tím je vyšší i 
riziko biologického poškození, o kterém pojednáme v kap. 2.6.1 a 2.6.4. 

Váhový faktor záření (identický s QF) je nutný, protože některé druhy záření jsou 
nebezpečnější než jiné: hodnota 1 platí pro záření gama a rtg (vnější i vnitřní ozáření), 0 pro 
alfa (vnější), kolem 20 pro alfa (vnitřní). Tkáňový váhový faktor je zas nutný, protože různé 
tkáně mají různou radiosenzitivitu. Platí ΣwT = 1. Efektivní dávka se též často označuje 
jednoduše jako „dávka“. Jednotkou je opět sievert [Sv] (obvykle se používá mSv). Přesné 
vyjádření efektivní dávky je svízelné, protože je nutno vzít v úvahu nejen všechny druhy 
ionizujícího záření (např. při havárii jaderné elektrárny jich působí několik), dávkovou 
rychlost a dobu ozařování, ale též jaká část těla a které konkrétní tělesné orgány byly 
zasaženy. 

Již nyní si můžeme uvést jako memento, že riziko biologického poškození je spojeno s 
každým mSv, např. leukémie vznikne po celotělovém ozáření dávkou 1 mSv zhruba u dvou 
lidí z jednoho milionu. 
 

1.1.4.4 Metody detekce ionizujícího záření a dozimetrie  
 
Detektory ionizujícího záření jsou přístroje zjišťující přítomnost ionizujícího záření a 

většinou umožňující i měření jeho intenzity. Jsou-li tyto přístroje schopny registrovat 
jednotlivé částice ionizujícího záření, označujeme je obvykle jako počítače. K detekčním 
účelům je využíváno několik zcela odlišných fyzikálních a chemických principů. 

Měření energie absorbované v prostředí je označováno jako dozimetrie, odpovídající 
přístroje jsou dozimetry.  

Pro detekci i dozimetrii ionizujícího záření jsou v zásadě používány tytéž fyzikální 
(tepelné, elektrické, optoelektronické) a chemické principy. 

Detektory záření mají zásadní význam jako součásti diagnostických systémů pracujících 
s ionizujícím zářením – patři k nim plošné digitální snímače obrazu stejně jako scintilační 
detektory tomografů. 



S metodami založenými na tepelných účincích (kalorimetrií) se setkáme v lékařských 
vědách jen zřídka, protože mohou být použity pouze k měření velmi intenzivního záření, které 
při své interakci s prostředím uvolňuje dostatek tepla měřitelného v izolovaném prostoru. 
Větší pozornost však budeme věnovat dalším principům. 

 
1.1.4.4.1 Chemické a termoluminiscenční detektory a dozimetry 
Chemické a termoluminiscenční detekční a dozimetrické metody využívají především 

chemických a fyzikálně-chemických principů detekce. Vedle termoluminiscenční a vlastní 
chemické dozimetrie zahrnují i fotografické metody. 

Fotografické metody jsou založeny na schopnosti ionizujícího záření způsobovat 
zčernání exponované fotografické emulze. Stejného principu je použito i v radiografii 
(získávání rentgenových snímků na filmu), což je rozebíráno v kapitole věnované rentgenové 
diagnostice (2.6.2.1). 

Malé kousky fotografického filmu jsou hlavní součástí staršího typu osobních dozimetrů, 
které mají podobu obdélníkových, většinou červených „odznaků“ nošených na pracovních 
pláštích. Film je vložený do pouzdra z umělé hmoty a má obvykle fotografickou emulzi na 
obou stranách. Jedna z emulzí je citlivější („rychlá“), druhá je méně citlivá („pomalá“). 
Pouzdro filmu je opatřeno okénky s různými filtry, např. z plastu, hliníku, cínu, olova a 
kadmia. Ve fotografické emulzi však fotony rtg záření předávají jen zlomek energie, takže je 
vhodné účinnost procesu zvýšit – např. přiložením fólií z materiálů o vysokém nukleonovém 
čísle, v nichž dochází k fotoelektrickému jevu nebo Comptonovu rozptylu. Využívají se též 
tenká zesilovací luminiscenční stínítka, např. z wolframanu vápenatého.  

S pomocí filtrů v obalu dozimetru rozlišujeme, jaký druh záření zčernání filmu způsobil. I 
po nástupu jiných metod osobní dozimetrie jsou některé skupiny pracovníků vybaveny těmito 
dozimetry a tedy povinny je nosit. Filmy jsou po vyjmutí z pouzder vyvolávány ve 
specializovaných laboratořích. Nositelé dozimetrů a jejich zaměstnavatelé jsou potom 
informováni o absorbované dávce záření stanovené na základě zčernání filmu. 

 
Mezi fotografické metody detekce ionizujícího záření můžeme počítat i klasické výzkumné metody 

autoradiografii a mikroautoradiografii . Tyto metody umožnily zjistit prostorové rozložení radioaktivní látky v 
biologickém vzorku. Metabolit značený radionuklidem byl nejprve vpraven do organismu. Po určité době nutné 
pro jeho zapojení do biochemických procesů ve sledovaném orgánu, tkáni nebo i nitrobuněčné struktuře byly z 
organismu odebrány makroskopické nebo mikroskopické vzorky. K těmto vzorkům se přiložila deska s 
fotografickou emulzí nebo se emulze nanesla přímo na ně. Po určitém čase došlo k vyvolání. Tmavé skvrny v 
emulzi ukázala místa se zvýšenou koncentrací značených molekul (metabolitů), čímž došlo k lokalizaci 
metabolické aktivity. V současném výzkumu však autoradiografii nahradily tomografické metody jako SPECT a 
PET (kap. 2.6.2.3), upravené pro malá laboratorní zvířata. 

Fyzikové používají speciální fotografické emulze, tzv. jaderné emulze, ke studiu radioaktivního rozpadu 
nebo interakcí ionizujícího záření s látkou. V emulzi jsou po vyvolání přímo patrny stopy jednotlivých částic 
ionizujícího záření. 

Stopy jednotlivých částic ionizujícího záření jsou pozorovatelné i v tzv. mlžných a bublinkových komorách, 
které se používají pro podobné účely jako jaderné emulze. V prvém případě se stopa částice zobrazuje jako 
kondenzační stopa v přesycené páře, ve druhém případě se vytváří viditelná stopa tvořená malými bublinkami 
v přehřáté kapalině. 

 
Osobní dozimetry mohou být založeny i na termoluminiscenci, která je svébytnou 

fyzikálně-chemickou detekční metodou. Dochází k ní u některých anorganických krystalů, 
např. fluoridu lithného (Mg, Ti), síranu vápenatého (Mn) nebo fluoridu vápenatého (Mn). V 
závorkách jsou uvedeny příměsové aktivátory. Ionizující záření uvádí některé elektrony do 
stabilních excitovaných stavů (elektronových pastí, podobně mohou existovat pasti pro kladné 
díry), kde mají vyšší energii než ve stavu základním, ale nemohou deexcitovat. Po zahřátí 
látky (dodání energie) se elektrony nejprve dostanou do normálního excitovaného stavu, 
odkud se pak vracejí do stavu základního, což je doprovázeno vyzářením viditelného světla. 



Intenzita světla je při definovaném zahřátí termoluminiscenční látky úměrná absorbované 
dávce ionizujícího záření. Termoluminiscenční látky jsou využívány nejen pro výrobu 
osobních dozimetrů, ale mohou z nich být vyrobeny rozmanité malé sondy pro klinické 
využití, použitelné opakovaně, což je jejich hlavní výhoda ve srovnání s fotografickými 
osobními dozimetry. Většina medicínských osobních dozimetrů je dnes tohoto typu. Mohou 
být vyráběny i jako prsteny pro měření absorbované dávky v prstech, například při 
intervenčních radiologických výkonech. Jsou kladeny i na kůži pacientů pro měření tzv. 
vstupních dávek. 

Luminiscence ozářeného materiálu může být stimulována nejen termicky, ale i silným 
(laserovým) světlem, což vedlo ke konstrukci tzv. obrazových destiček (paměťových stínítek 
atp.). Laser skenuje destičku po řádcích a přitom je emitováno světlo jiné vlnové délky, než 
má stimulující laser. Luminiscenční látkou je nejčastěji BaFBr:Eu2+ (fluorobromid barya 
aktivovaný europiem). Tyto obrazové senzory jsou velmi účinné pro měkké rtg záření. 
Obrazové destičky se využívají u některých typů zubních rentgenů pro běžné snímkování 
zubů – kap. 2.6.2.1.6. 

 
Vlastní chemická dozimetrie je méně významná pro lékařskou praxi, avšak můžeme se s ní setkat v 

radiochemických a radiobiologických laboratořích. Záření způsobuje určité chemické reakce, například 
radiolýzu vody, při které vznikají volné radikály a z nich pak řada jiných látek. Některé z těchto reakcí jsou 
oxidačního charakteru. Například takzvaný Frickeův dozimetr je založen na oxidaci železnatých iontů (Fe2+) na 
ionty železité (Fe3+) v prostředí zředěné kyseliny sírové. Výtěžek reakce lze zjistit chemickou analýzou a je 
úměrný absorbované dávce. Obdobným způsobem bývá využívána redukce ceričitých iontů (Ce4+) na ionty 
cerité (Ce3+), chemické změny kyseliny tereftalové, vznik HCl ve směsi vody a chloroformu (CHCl3) aj. 
Chemické dozimetry jsou vhodné pro měření dávek v rozsahu přibližně od 1 do 100 Gy, ale nelze je použít 
univerzálně, protože výsledek měření u nich závisí nejen na dávce, ale i na energii jednotlivých částic záření. 

Dodejme, že radiochemické dozimetry mohou být využity i pro dozimetrii kavitačního ultrazvuku, 
protože při kavitaci vznikají ve vodě stejné chemické produkty, včetně volných radikálů, jako při radiolýze vody. 
Analogicky pak hovoříme o sonolýze vody (viz kap. 2.2.6.1). 

 
1.1.4.4.2 Metody detekce založené na polovodičích (polovodičových diodách) 
Ionizující záření způsobuje v krystalové mřížce polovodičů tvorbu párů elektron–díra, 

čímž navyšuje počet  elektronů ve vodivostním energetickém pásu (jev označujeme jako 
vnitřní fotoefekt) a zvyšuje takto elektrickou vodivost polovodiče. Na vytvoření zmiňovaného 
páru je třeba asi 3 eV energie, což je zhruba desetkrát méně než energie potřebná na tvorbu 
iontového páru v plynu. Detekce záření se ovšem děje na základě ovlivňování závěrného 
směru P-N přechodu polovodičové diody. Absorbované záření značně zvyšuje tzv. závěrný 
proud diody. 

S polovodičovými dozimetry se příležitostně setkáváme v podobě miniaturizovaných 
sond, které se zavádějí do tělesných dutin. Měří takto přímo dávku absorbovanou pacientem. 

Polovodičové diody jsou konstruovány na bázi křemíku, germania i jiných materiálů. 
Protože počet párů elektron-díra vytvořených částicí ionizujícího záření závisí na energii 
částice, umožňují křemíkové detektory provádět spektrální analýzu (ve smyslu histogramů 
energie částic záření) a identifikovat různé druhy záření, včetně těžkých iontů. Vyrábějí se z 
nich i osobní dozimetry, které na rozdíl od dozimetrů na bázi filmu nebo termoluminiscence 
umožňují průběžné hodnocení absorbované dávky, což má zvláštní význam v případě pobytu 
lidí v silně zamořeném prostředí. 

Zvláštní skupinu polovodičových detektorů představují CCD (Charge coupled devices), 
což jsou detektory složené z až milionů políček – pixelů. Viz též kap. 2.6.2.1. 

 
1.1.4.4.3 Elektrické (ionizační) metody 
Tyto metody využívají schopnosti záření tvořit ionty při své cestě látkovým prostředím. 

K této ionizaci dochází např. mechanismem fotoelektrického jevu, Comptonova rozptylu nebo 



nárazem elektricky nabité částice. Zvýšení počtu iontů v prostředí zvyšuje elektrickou 
vodivost prostředí, což je vlastně princip této skupiny detekčních a dozimetrických metod. 

Předchůdcem moderních přístrojů, které jsou založeny na tomto principu, je elektroskop. Tvoří jej 
izolovaná kovová tyčinka, k jejímuž hornímu konci je připojen tenký kovový lístek, například zlatý. Přivedeme-
li na tento systém elektrický náboj, vlivem odpudivé elektrostatické síly dojde k odchýlení lístku od kovové 
tyčinky. Kovový lístek by měl zůstat ve stále stejné poloze po neomezeně dlouhou dobu, kdyby byl vzduch 
dokonalý izolant. Ve vzduchu jsou však přítomny v určité koncentraci ionty, takže elektroskop se pomalu vybíjí 
a kovový lístek se přitom vrací do své původní svěšené polohy. Je-li vzduch v okolí elektroskopu vystaven 
ionizujícímu záření, dochází k vybíjení elektroskopu podstatně rychleji. Rychlost poklesu lístku elektroskopu se 
takto stává měřítkem absorbované dávky ionizujícího záření. 

Moderní dozimetrické přístroje založené na ionizačním principu umožňují přesná měření 
počtů částic či absorbovaných dávek záření. Pro pochopení následujícího textu nejdříve 
popíšeme křivku závislosti elektrického proudu procházejícího prostředím mezi elektrodami 
na velikosti napětí na těchto elektrodách. Prostředím bude nějaký plyn. Záření v něm neustále 
vytváří jisté množství iontů, které zanikají spojováním - rekombinací. Každé intenzitě 
ionizujícího záření přísluší jistá rovnovážná koncentrace přítomných iontů - stejný počet jich 
v daném čase vzniká a zaniká. 

Na zmíněné křivce – tzv. voltampérové charakteristice – lze rozlišit tři hlavní části (obr. 
1.1.4.4.3a): V první části křivky (I) platí plně Ohmův zákon, protože proud je přímo úměrný 
napětí na elektrodách. Do přenosu elektrického náboje se s rostoucím napětím zapojuje stále 
více iontů, a proto proud roste. V druhé části křivky (II) je proud nasycený, tj. Ohmův zákon 
přestává platit. V této oblasti pouhé zvyšování napětí nevede k růstu elektrického proudu. V 
části třetí (III) nabývají přítomné ionty schopnosti ionizovat nárazem elektricky neutrální 
molekuly ve svém okolí, takže se zvyšujícím se napětím proud prudce roste až posléze 
přechází do elektrického výboje. Podle toho, která část voltampérové charakteristiky je 
využívána k měření, rozlišujeme detektory na ionizační komůrky, proporcionální počítače a 
Geigerovy-Müllerovy počítače. 

Obr. 1.1.4.4.3a. Závislost ionizačního proudu na napětí. I - úsek platnosti Ohmova zákona, II - úsek 
nasyceného proudu, III - úsek ionizace nárazem: a - úsek úplné proporcionality, b - úsek nepřímé 
proporcionality, c - úsek GM počítačů. 
 

a) Ionizační komůrka 
První část zobrazené křivky (I) není obvykle pro měření využívána, na rozdíl od části (II). 

Zde dosahují ionty povrchu elektrod ještě před svou rekombinací. Růst intenzity záření 
(přesněji expozičního příkonu) se v této oblasti projeví růstem proudu. Přitom i jediná částice 
ionizujícího záření vytvoří při průlety prostředím tolik iontů, že se to projeví jako malý 
napěťový impuls na rezistoru sériově připojeném k elektrodám. Elektrodový systém 
(izolovaný od prostředí nebo volně umístěný ve vzduchu) se nazývá ionizační komůrka . 



Můžeme měřit buď jen proud mezi elektrodami, který je úměrný intenzitě záření (statické 
komůrky), nebo počítat napěťové impulsy, které odpovídají průletům jednotlivých částic 
komůrkou (impulsní komůrky).  

Velmi často se v radiologické praxi můžeme setkat s tzv. náprstkovými komůrkami , které se skládají 
z grafitem nebo plastem izolované vnější elektrody ve tvaru protáhlého náprstku, v něm uzavřené vzduchové 
náplně a drátkové pozitivně nabité elektrody (anody). Používají se pro fantomová kalibrační měření 
radioterapeutických systémů využívajících širokého spektra záření od nízkoenergetických fotonů až po svazky 
těžkých iontů. 

 Na bázi ionizačních komůrek jsou vyráběny i některé osobní dozimetry, které umožňují okamžitou 
kontrolu expozice ohrožených osob. Vzhledem k relativní jednoduchosti, přesnosti a dobré reprodukovatelnosti 
měření se ionizační komůrky používají i jako kalibrační standardy. 

Ionizační komora může být použita pro spolehlivé měření dávky, pokud je nějakým způsobem splněna 
podmínka kompenzace. Jde (zjednodušeně) o to, že k dávce přispívá nejen záření procházející daným místem ale 
i záření procházející okolním prostorem v důsledku rozptylu a tzv. záření delta (energetických elektronů). Toto 
sekundární záření přicházející z okolí kompenzuje snížení hodnoty ionizace v důsledku sekundárního záření 
unikajícího ze svazku do okolí. Aby ionizační komora změřila veškeré záření, včetně sekundárního, musela by 
být příliš velká (pro vyšší energie záření, kdy sekundární elektrony mohou mít ve vzduchu dolet i několik 
metrů). Kompenzace může být dosaženo materiálem v okolí elektrody, který je ekvivalentem stlačeného 
vzduchu.  

 
b) Proporcionální počítač 
V třetí části křivky (III) je napětí mezi elektrodami tak velké a způsobuje tak vysoké 

urychlení vznikajících volných elektronů, že mohou nárazem ionizovat elektroneutrální 
molekuly – vznikají „laviny“ elektronů. Ionty získávají mezi nárazy jen malou energii, proto 
příliš neionizují. Tuto oblast lze rozdělit na další tři úseky. V prvním z nich (IIIa) elektrony 
primární vytvářejí víceméně konstantní množství elektronů sekundárních, které pak přispívají 
k vodivosti prostředí. Tento úsek se nazývá úsek (úplné) proporcionality (úměrnosti) a 
pracují v něm tzv. proporcionální počítače. Množství vytvářených iontů je úměrné 
„intenzitě“ záření, podobně jako u ionizačních komůrek. Mají i podobnou aplikační oblast, 
spíše s důrazem na počítání jednotlivých částic. 

Multiplikační (lavinovitý) kaskádový proces je znám jako Townsendova lavina – každý volný elektron 
vytvořený v ní srážkou může potenciálně vytvořit více volných elektronů týmž procesem. Poměrné zvýšení 
počtu elektronů je dáno Townsendovou rovnicí: 

dn/n = α.dx, 
 

kde α je Townsendův koeficient daného plynu a dx je dráhový úsek. Jeho hodnota je rovna nule pro podkritickou 
intenzitu elektrického pole a pak roste s různou strmostí v závislosti na ní. V homogenním elektrickém poli pak 
pro elektrony uvolněné podél dráhy x platí: 

( ) ( ) xenxn α0=  

Většina proporcionálních počítačů však má válcovou geometrii elektrod, kdy intenzita pole směrem k anodě 
roste. Vysokých intenzit elektrického pole se dosahuje kolem velmi tenkých anodových drátků. Kvalita a 
reprodukovatelnost elektrického pole v okolí anody je kladně ovlivnitelná přídatnými elektrodami (tzv. 
mřížkou). Může to vypadat tak, že anoda prochází středem hustě vinuté pružiny, která má funkci mřížky.  

Vzhledem k velkému multiplikačnímu faktoru jsou PP citlivější a mnohem vhodnější pro počítání 
jednotlivých částic než pulsní ionizační komůrky (mají lepší poměr signál/šum).  

Podobně jako ionizační komůrky mohou být proporcionální počítače plněny různými plyny nebo jejich 
směsmi. Pro medicínská měření může být výhodné použít jako náplň směs plynů o podobném atomovém složení 
jako má lidské tělo (např. 64,4% methanu, 32,4% oxidu uhličitého, 3,2% dusíku). Stejně jako u dále 
vysvětlených GM počítačů se mohou pozitivně uplatnit zhášedla – pohlcují fotony schopné vyvolat falešné 
impulsy. 

Proporcionální počítače umožňují rozlišit a změřit energii neutronů, alfa, beta, nízkoenergetického rtg a 
gama záření. 

 
c) Geigerův-Müller ův počítač 
Třetí úsek je využíván tzv. Geigerovými - Müllerovými počítači. V této oblasti dokonce i 

sekundární ionty získávají vlivem působícího elektrického pole takovou energii, že mohou 



lavinovitě ionizovat neutrální molekuly. „Lavina“ iontů dopadajících na jednu z elektrod je 
registrována jako jeden napěťový impuls. V multiplikačním procesu hrají významnou roli i 
fotony vznikající při rekombinaci iontů a následně i sekundární fotoelektrony. 

Geigerův - Müllerův počítač (GM počítač) patří mezi nejdůležitější detektory 
ionizujícího záření. Skládá se z Geigerovy - Müllerovy trubice (GM trubice), zdroje vysokého 
stejnosměrného napětí a elektronického čítače impulsů. GM trubice je typicky izolovaný dutý 
válec, jehož vnitřní povrch je pokryt tenkou vrstvou kovu. Tato kovová vrstva je záporně 
nabita, je tedy katodou - viz obr. 1.1.4.4.3b. Jeden konec trubice je uzavřen vstupním 
okénkem, které může být vyrobeno z různých materiálů, v závislosti na druhu měřeného 
záření. Druhý konec trubice uzavírá disk z nevodivého materiálu, v jehož středu je upevněn 
centrální drát, který představuje kladně nabitou anodu. GM trubice je obvykle plněna 
argonem s desetiprocentní příměsí tzv. zhášedla, kterým mohou být například páry ethanolu. 
Zhášedlo zastavuje („zháší“) výše popsaný multiplikační proces tvorby iontů a zabraňuje tak 
vzniku stálého elektrického výboje mezi anodou a katodou. Zhášedlo má nižší ionizační 
potenciál než argon, takže mu ionty argonu odebírají elektrony. Ionizované zhášedlo pak 
dopadá na katodu a rekombinuje, aniž by vznikaly fotony vyvolávající další ionizaci. Vlivem 
přítomnosti zhášedla je délka trvání lavinové ionizace velmi krátká, řádově desetiny 
milisekundy. Během této doby je však výrazně sníženo napětí mezi anodou a katodou, které 
jinak činí 100 - 1500 V, v závislosti na velikosti a druhu náplně trubice. Proto v tomto 
časovém úseku trubice nemůže reagovat na přítomnost jiné částice ionizujícího záření, 
nedochází k současnému vzniku dalšího impulsu. Tento časový úsek se označuje jako mrtvá 
doba a patří mezi důležité charakteristiky GM trubic. Při vyšších intenzitách záření, kdy 
dochází velmi často k průletu další částice právě v průběhu mrtvé doby, tak vzniká významná 
chyba měření, která však může být odstraněna korekčním výpočtem. 

Počet iontů vytvořených průletem jediné částice GM trubicí je řádově 100 000. 

 
Obr. 10-26. Schéma GM trubice. K - válcová katoda, A - anodový centrální drátek, 
O - vstupní okénko, I - izolátor, R - pracovní odpor, C - kondenzátor kapacitní 
vazby (propouští pouze napěťové impulsy, Co - svorky čítače. 

 
GM počítač je citlivé zařízení používané zejména pro měření nízkých intenzit částicového 

záření. Jeho nevýhodou je však poměrně dlouhá mrtvá doba, omezená životnost (vyčerpání 
kapacity zhášedla). Další nevýhodou je to, že napěťové pulsy produkované GM trubicí v 
podstatě nejsou závislé na energii částic ionizujícího záření. Tato energie může být určena 
pouze nepřímo, například volbou jiného materiálu vstupního okénka. 

 
1.1.4.4.4 Scintilační počítače 
Scintilační počítače jsou optické, přesněji optoelektronické detektory ionizujícího záření. 

Jsou to v současnosti vůbec nejdůležitější zařízení pro detekci a měření ionizujícího záření 
používaná v medicíně. Jsou součástí výpočetních tomografů i moderních tzv. gama-kamer 



Angerova typu. Znalost principu scintilačního počítače je proto nutná pro každého studenta 
medicíny. 

Scintilační počítač se skládá ze scintilátoru, fotonásobiče, zdroje vysokého napětí a čítače 
impulsů. Schematicky je vyobrazen na obr. 1.1.4.4.4. Nejúčinnějšími a v praxi nejhojněji 
používanými scintilátory  jsou krystaly jodidu sodného aktivované stopami thalia – NaI(Tl), 
ale v praxi se využívá mnoho jiných typů scintilátorů - antracenové nebo stilbenové krystaly, 
roztoky organických látek, světlovodná vlákna nebo pásky z plastů či jiné halidy alkalických 
kovů – CsI(Tl), CsI(Na), LiI(Eu). Posledně uvedený je velmi vhodný pro detekci neutronů. 
Příměsové atomy působí jako centra luminiscence. Pro měření záření gama může být výhodné 
používat scintilátor na bázi germanátu vizmutu. Používají se i speciální skla s obsahem lithia, 
ceru a bóru. Některé výhodné vlastnosti mají i vzácné plyny ve zkapalněném stavu. Při 
absorpci energie ionizujícího záření dochází ve scintilátoru ke scintilaci, tj. vzniku malých 
záblesků viditelného světla. Světlo vzniká ve scintilátoru v důsledku deexcitačních a 
rekombinačních procesů. 

Ve scintilátoru je 10 - 15 % energie záření transformováno v energii světelnou. Krystaly 
NaI musí být pro své hygroskopické vlastnosti uzavřeny do vodotěsného pouzdra, jehož 
vnitřní povrch je navíc pokryt zrcadlovou vrstvou. Jedna strana pouzdra je průhledná a 
scintilátor je tímto okénkem těsně spojen s čelem fotonásobiče.  

Fotonásobič je speciální vakuovou elektronkou, používanou pro měření slabých 
světelných toků. Pracuje takto: Fotony viditelného světla procházejí sklem čela fotonásobiče a 
k fotokatodě tvořené tenkou na sklo napařenou vrstvou kovu s nízkou vazebnou energií 
elektronů. Proto zde dochází k fotoelektrickému jevu působením fotonů viditelného světla 
(výklad fotoelektrického jevu je v kap. 1.1.4.1). Dopadající fotony vyrážejí z fotokatody 
elektrony, které jsou přitahovány a urychlovány první z kladně nabitých elektrod zvaných 
dynody. Z povrchu první dynody se nárazem jednoho elektronu uvolňují další elektrony v 
průměrném počtu kolem šesti. Tyto sekundární elektrony jsou přitahovány k další dynodě, 
kde se proces opakuje. Takto dochází k prudkému nárůstu uvolňovaných elektronů. Ve 
fotonásobiči je obvykle deset dynod. Každý elektron vyražený z fotokatody tak může vyvolat 
dopad 105 - 107 elektronů na anodu. Tento elektrický náboj přitom representuje jen jediný 
foton z mnoha, které byly vybuzeny dopadem částice ionizujícího záření do scintilátoru. K 
napájení dynod je zapotřebí poměrně vysokého napětí kolem 1000 V i více, které je pro 
jednotlivé dynody děleno na odporové kaskádě. Dopad elektronů na anodu se projeví malým 
napěťovým impulsem na připojeném rezistoru, který je zesilován a počítán elektronikou 
přístroje.  

 
Obr. 10-27. Scintilační detektor. I - částice ionizujícího záření, S - scintilátor 
připojený k čelu fotonásobiče, FK - fotokatoda, D - dynody, A - anoda, O - 
světlotěsné pouzdro. Pro jednoduchost je znázorněn vznik pouze jediného fotonu 
viditelného světla, který vyrazil z fotokatody jen jeden elektron. Dynody jsou 
připojeny k odporovému děliči napětí mezi fotokatodou a anodou. 



 
Je důležité, že velikost napěťového pulsu fotonásobiče je závislá na energii částic záření. 

Pomocí scintilačních počítačů lze proto proměřovat i energetická spektra záření, tedy nejen 
pouhé počty částic. Jsou použitelné pro měření všech druhů záření, avšak sondy s pevnými 
krystalickými scintilátory jsou používány nejvíce pro fotonové záření (rtg a gama). Pro 
měření záření alfa a beta je nutno používat kapalné scintilátory. Měřené radioaktivní zdroje 
(buňky, vzorky látek aj.) se přímo vkládají do těchto kapalných scintilátorů. 

 
Kontrolní otázky a problémy: 
1. Jakými mechanismy či způsoby dochází k předávání energie mezi zářením a 

prostředím? 
2. Čím se od sebe liší fotoelektrický jev a Comptonův rozptyl? 
3. K jakým jevům dochází při interakci elektronů o vysoké energii s látkou? Podobně 

pojednejte o interakcích neutronů. 
4. V čem spočívá rozdíl mezi absorbovanou a efektivní dávkou? 
5. Komentujte fyzikální jevy, které lze využít v osobní dozimetrii. 
6. Vysvětlete voltampérovou charakteristiku ionizačních detektorů záření. 
7. Vysvětlete výhody a nevýhody hlavních dozimetrických metod. 
 


