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!Contaminace_a_dekontaminace^kľiže.

Severa J . , Knajfl J .

UvocL

Kůže mé pro existenci člověka mimořádný význam a pl-
ní některé důležité funkce, především bariérovou, t.j. o-
chranu orp̂ anismu před intoxikací saprofvtickými 3 patogen-
ními mikroorganismy. Kromě jiného kůže vytváří bariéru
před průnikem /resorpcí/ radioaktivních látek, přičemž
zdravá /neporušená/ kůže plní tuto funkci mnohem lépe než
poškozená /porušená/, která se může stát jednou z význam-
ných bran vstupu radionuklidů do organismu člověka.

Nechráněný, ale za jistých okolností i chráněný těles-
ný povrch může být kontaminován radioaktivními látkami,
nejčastČ-ji ve formě prachů či roztoků.

Při zevní kontaminaci organismu převažuje na celkové
dávce absorbované kůží především dávka od záření beta. Je
to dáno tÍTi, že doběh částic beta v kůži /v závislosti na
energii záření/ dosahuje ř^dovc desetiny až jednotky mm.

Tři absorbci jistého množství energie ionizujícího
záření dochází k radiačnímu poškození kůže a sliznic. Poš-
kození kůže zářením beta je závislé na řadě faktorů, z nichž
největší význam m* dávka záření, velikost kontaminované
plochy a doba ozáření /kontaminace/.

Fostiradiační poškození kůže má obvvkle charakter ra-
díodérmatitíd. Podle časového průběhu rozeznáváme jejich
akutri a chronicitou formu a v závislosti na absorbované
dávce se dělí na čtaři stupně. Nejzávažnějším radiačním
poškozením kůže je těžké a velmi těžké poškození, t.j. až
3. a 4. stupeň, kdy absorbovaná dávka v kůži je v rozsahu
1C až 30 a více jak 30 Gv. Akutní derir.atitida se rozvíjí
až při vysokých dávkových příkonech, řádově desetinách až
jednotkách Hv.h .
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V tab. 1 jsou uvedeny dávkové příkonyod elektronů v

závislosti na energii

Cílem dekontaminace kůže je snížit na minimum důsled

ky plynoucí z kontaminace. Včasné provedení zkrátí dobu

kontaktu radioaktivních látek s kůží /sliznicemi/, účin-

ná dekontaminace pak podstatně sníží hodnotu plošné kon-

taminace a v celku pak dochází ke snížení dávky absorbo-

vané kůží.

Charakter a pevnost zachycení radioaktivních látek
na povrchu kůže i v kůži, stejně tak i jejich průnik do
vnitřních částí organismu, je dán složitým komplexem růz-
ných faktorů. Zhruba je mošno je rozdělit na dvě skupiny:
podmiňující vlastnosti kontaminantu a určující stav povr-
chu kůže.K prvním patří takové faktory, jako jsou existen-
ční formy a fvzikálně-chemické vlastnosti radionuklidů,
resp. jejich sloučenin, chemické vlastnosti radionuklidů,
vlastnosti razpouštědla a ostatních látek tvořících cha-
rakter kontaminantu. Druhá skupina zahrnuje přítomnost
vodně-tukové vrstvy na povrchu kůže, stav rohové vrstvy,
intenzitu vyměšování potu a mazu. Do zvláštní skupiny pa-
tří faktory mající vliv na podmínky vzájemného působení
kontaminantu s kůží, takové, jako doba trvání kontaktu ra-
dioaktivních látek s kůží, sekundární zvlhcení kontamino-
vané kůže aj.

V závislosti na fyzikální—chemických vlastnostech ra-
dionuklidů mohou vznikat různé typy jejich vazby s kůží
odlišující se nejen mechanismem, ale i energií vazby.
Existují čtyři typy vazeb radionuklidů s kůží 2:

1. Mechanické zadržení pevných částeček či roztoku radio-
nuklidů na povrchu i v po'rech kůže.

2. Fyzikální adsorpce nedisociovaných molekul nebo koloidů.

3. Iontovýměnný efekt, který je hlavní příčinou vazby ra-
dioaktivních" látek s kůží. Je to dáno tím, že různé
bílkoviny, z nichž je kůže složena /kollagen, albumin,
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kreatin, elastin/ jsou amfoterního charakteru. Ve vod-
ném prostředí se v důsledku polarizace budou v kyselém
prostředí nacházet zásadité skupiny bílkovin typu H .A' -
- RCCOH schopné vytvářet sole a anionty kyselin, zatím-
co v zásaditém prostředí budou vznikat karboxylové sku-
piny typu KpN - R - COO" schopné reagovat s kationty.

4. Cher.isorpce - k té dochází tehdy, jestliže radionuklid
vytváří s kůží pevnou kovalentní vazbu. Je charakteris-
tická pro sole těžkých kovů. Zvláště pevnou vazbu vy-
tváří kationtv Zr, Th, La, Ce, Fe, Cr, které s polární-
mi skupinami bočních skupin -COOH,-NH2, -OK i peptido-
vými skupinami vytváří nerozpustné vnitřní komplexní
mnohojaderné sloučeniny.

Při kontaktu kůže s roztoky pronikají radionuklidy
rychle do kůže a rozmisťují se r!o celé její hloubky. Hlav-
ním mechanismem průniku je transfolikulární přenos. Po
průniku prakticky hned reagují, zejména s bílkovinami kůže*

Viskosní povrchové filmy umožňují vyšší adhezi radio-
aktivního spadu na kůži. Jinou jejich vlastností je, že
brárí přímému styku radioaktivního kontaminantu s vlast-
ním povrchem kůže. Při dekontaminaci bývají tyto filmv
částečně společně s aktivitou z povrchu kůže odstraňovány.

Na obr. 1 jsou uvedeny povrchové filmy kůže podle je-
jich složení.

Celkově vstřebané množství radioaktivních látek kůží
závisí také na stavu kůže. Porušená kůže /při poraněních,
popáleninách, poleptání aj. poškozeních/ je jednou z výz-
namných vstupních bran kontaminantu do organismu. Iljin
a kol. •* zjistili, že poraněnou kůží je ^Sr resorbováno
2OC krát více než kůží nepoškozenou. Týž autor se spolu-
pracovníky sledovali závislost proniknuvších množství
117 <-JO

J ÍCs a 7 Sr kůží na rozsahu /hloubce/ poleptání kůže ky-
selinou dusičnou různých koncentrací. Nalezli přímou zá-
vislost resorpce radionuklidů a jejich prvotní depozice
v organismu ra koncentracích kyseliny dusičné.
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Vykoulil ^ studoval experimentálně na krysách vstře-
bávárí 3r, Cs a Ce jakož i směsi štěpných produk-
tů z neporušené kůže a popáleniny II. a III. stupně u ne-
ozářer.eho organismu bezprostředně po celotělovém ozářeni
dávkou 5 Gy. Kromě jiného zjistil, že největší vstřebává-
ní radioaktivních látek nastává u popáleniny III. stupně,
t.j. tam, kde je nejvíce poškozena kožní bariéra organis-
mu. Ozáření dávkou 5 Gy bezprostředně, ar.i v průběhu ne-
moci z ozáření, statisticky významně neovlivní vstřebává-
ní radionuklidů, jak z neporušené kůže, tak z popáleniny.

V našich pokusech jsme sledovali rozdíly v resorp-
ci některých radionuklidů odmaštěnou a neodmaštěnou kůží
krys v závislosti na době kontaktu kontaminantu s kůží.
Nalezli jsme, že existuje řadový rozdíl v resorpci mezi
radionuklidy daný jejich rozdílnými existenčními formami.
Absorbovaný podíl aktivity se prakticky neliší u kůže od-
maštěné éterem a kůže neodmaětěné.

V důsledku průniku /resorpce/ radioaktivních l^tek
kůží může, jak bylo již dříve uvedeno, dojit k vnitřní
kontaminaci organismu.

Vnitřní kontaminace zahrnuje čtyři na sebe navazují-
cí fáze: a/ depozice v místě vstupu

b/ translokace neboli přesun z místa prvotní de-
pozice do krve nebo lymfy

c/ depozice v cílových orgánech
d/ clearance /očista/

Jak vyplývá z předchozího odstavce, lze'očekávat roz-
manité formy vazeb radioaktivních látek s kůží, jakožto
proteinovým materiálem, a to v závislosti na podmínkách,
za nichž došlo ke kontaminaci. vrětšina vytvořených vazeb
se vyznačuje značnou pevností, což spolu se skutečností,
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že musíme dbát na to, aby při dekontaminaci nebyla kůže
porušena, vede k názoru, že dekontaminace kůže je vážným
problémem.

Přípustné" hodnoty kontaminace povrchu těla radioak-
tivními látkami, jak je stanovuje Vyhl. 59/72 Sb. , jsou
velice nízké. Jejich dodržení znamená, že nemůže dojít k
jakémukoliv poškození kůže, tedy ani ké vzniku pozdních
následků z ozáření. Jejich dodržování v běžné praxi je
reálné. X překročení akčních limitů dochází zpravidla jen
při mimiřádných situacích nebo při nedodržování zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s otevřenými zá-
řiči. Proto je důležité, aby byly v jednotě bezpečné prá-
ce, monitorování a likvidace následků radioaktivního za-
moření.

Co do rozsahu rozeznáváme dekontaminaci osob částeč-
nou j která zahrnuje především dekontaminaci rukou a ne-
krytých částí těla /obličej, šíji, výplach spojivkových
vaků, úst a nosu/ a dekontaminaci úplnou, při níž se pro-
vádí dekontaminace celého těla.

1,'á-li být dekontaminace účinná, musí být provedena
co nejdříve po podezření nebo průkazu kontaminace a u-
skutečrěna optimálními metodami a prostředky.

Nejčastější metodou je prosté umytí rukou, event,
těla teplou vodou a mýdlem s použitím žínek, kartáčů,apod.

Nejběžnějšími dekontaminačními prostředky jsou mýdla,
čampony, mycí pasty a dále speciálnš připravované dekonta-
minační roztoky v závislosti na druhu převažujícího radio-
nuklidu, jímž byla způsobena kontaminace /viz tab.2/.

Zpravidla je výhodné používat roztoky obsahující jak
tenzid tak komplexotvornou látku.

MýďLo samo o sobě není vhodným prostředkem dekontami-
nace kůže. Příčin je několik. Především roztoky mýdel /až
na výjimky/ jsou alkalické /pH přibližně 9 - 10 i více/,
což vede u řadv radionuklidů, zejména prvků vzácných ze-
min, ke vzriku koloidních forem. Tv se sice adsorbují na
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povrchu kůže málo, ale zato revratněi Mýdla jsou málo ú-
činné zejména při použití vody o vysoké tvrdosti.

Vykouřil ^ experimentálně ověřoval účinnost dekon-
taminace u neporušené kůže, popálenin II. a III. stupně,
a to jak u celotělově ozářených tak neozářených krys*
Zjistil, že dekontaminace všech použitých radionuklidů
/ *Jr, *'Cs, 4^Ce/, jakož i směsi štěpných produktů je
nejúčinnější u neporušené kůže, méně u popálenin II. st.
a r.ejmér.ě účinná je u popálenin III. stupně. Ověřil vy-
sokou dekontaminační účinnost 2 - 5 % roztoku Jodonalu b,
která se blíží účinku dekontaminačního roztoku běžně po-
užívaného na pracovištích s otevřenými zářiči, ve složení
0,1% Japonu + 0,35% Chelatonu 3 + 0,35% hexaroetafosforeč-
nanu sodného. Nebyla dokázána statistická významnost roz-
dílu účinnosti dekontaminace kůže a popáleniny u neozáře-
ného organismu a organismu ozářeného bezprostředně, či
týder po zamoření radioaktivními látkami. Za zajímavý je
možno považovat nález, že nebyl zjištěn statisticky výz-
namný rozdíl lokálního efektu dekontaminace, byla-li tato
uskutečněna 1 h nebo 6 h po kontaminaci.

Piviňka zkoumal dekontaminační účinky Jodonalu 13
v ředění odpovídajícím použití v desinfekční praxi při
odstraňování povrchové kontaminace radioaktivními látkami
dermoepidermálních štěpů lidské kůže. Dospěl k závěru, že
dekontaminační účinnost 2% roztoku Jodonalu ó je statis-
ticky významně vyšší ve srovnání s vodou.

<. I Q

V našich pracech ' jsme se snažili zvýšit dekon-
taminační účinnost mýdla patřícího do soupravy osobního
zdravotnického balíčku /jímž má být za mimořádné situace
vybaven každý občan ČSSR/ přídavkem nejprve komplexotvor-
ných látek * a později ještě jemně mletého ionexu Ostion
K3 . Výsledky jsou uvedeny v tab. 3. í'ýdla č. 1 a 2
jsou mýdla s přídavkem pouze komplexotvorných látek, mýd-
lo A-2 obsahuje kromě nich též ionex. Výsledky jsou po-
rovnánv s dekontaminační účinností samotné vodv.
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f'ezi hlavní, obecně uplatňované
naci_osob patří:

a/ Dekontaminace se má sahájit co nejdříve.

b/ V prokázaných případech současného vnitřního zamoření je

nutno zahájit léčbu vnitřní kontaminace.

c/ U poraněných osob je nutno zabránit šíření kontaminace

do nekontaininované ránv.

d/ Dekontaminace se nikdy nesmí stát příčinou odkladu pos-

kytnutí zdravotnické pomoci, zejména neodkladných, život

zachraňujících úkonů.

e/ Při dekontaminaci je třeba vyvarovat se použití rozpou-

štědel tuků /urychlují průnik radioaktivních látek kůží/.

f/ Dekontaminace má být prováděna jednoduchými metodami.

Zpravidla je zahájena omýváním mýdlem /nejlépe kyselým/

a vodou, f.'vtí celého těla musí předcházet co nejdůklad-

nější dekontaminace rukou /aby kontaminant nebyl rozná-

šen po dalších částech těla, zpravidla málo kontamino-

vaných/. Zvláštní pozornost věnujeme důkladnému šampo-

nování vlasů.

/?/ Voda má být vlažná, nikoliv horká /způsobila by překr-

vení a tím usnadnila průnik látek kůží/.

h/ Při dekontaminaci, zejména citlivých částí tělesného

povrchu, je nutno postupovat opatrně, zvláštč při pou-

žití kartáčků, žínek apod.

i/ Celý proces by měl být doprovázen monitorováním, tj.

zjišťováním stupně kontaminace před zahájením dekonta-

minace, v jejím průběhu i po jejím skončení.

j/ Ve zvláštních případech jsou k dekontaminaci kůže pou-

žity roztoky speciálního složení, a to v závislosti na

charakteru kontaminujících látek, stavu pokožky, apod.
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povrchové filmy
lidského těla

lritky záměrně nanášené
/kosmetické přípravky/

x_.
i *

nečistoty}

ve vodě
nerozpustné

1 ve vodě
rozpustné

anorganické

příkl.: zemina,
cement,
j

příkl . : raazadla,
laky,
dehty,
a j .

př íkl . : pot,
tuky,
a j .

Obr. 1: Povrchové filmv lidského těla podle jejich složení,

funkce a vlastností.
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Tab. č. 1: Dávkové príkony /rad«h~ / od částic beta rázné
energie v závislosti na hloubce v kůži, jejíž
povrch je kontaminován plošnou aktivitou 37 j
, .cm /lyuCi.cm"" /.

Energie

1 0

H l o u b k a

2 0 5 0 7 C

//Um/

0 , 1
0 , 2
0 , 4
0,6
0 , 8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2 , 0
2,2

2 , 4
2 , 6
2 , 8
3>C

8 ,9
15,0
16,0
14,0
13,4
13,1
13*0
12,8
10,4
10,3
10,3
10,3
10,2
10,2
10,2
10,2

4,3
9,6

12,1
11,5
11,2
11,2
11,2
11,0

9 , 1
9 , 3
9 , 0
9,2

9 , 1
9,0
9,0
y,o

0,71
3,9
7,3
8 , 1

8,3
8,5
8,7
8,7
7 ,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7 , 6
7»6
7,6

0,13
.2,3
5,5
6,8

7 , 3
7,7
7,6
7,8
6,8
6,9
6,9
7,0
7,0
7 , 0
7 , 1
7 , 1

0,81
3,3
5,0
5,6
6,0
6,3
6,5
6,0
5,9
5,9
6,1
6 , 1
6,2
6,2
6,2

0,22
2 , 0
3,6
4 , 4
4 , 8
5,2
5,4
5,1
5,2
5,3
5*4
5,4
5»5
5,5
5,6

Energie
2 5°

H l o u b k a
5 0° 1 C 0 ° 1 5 0°

/,um/
2 0 0 ° 5 0 0 °

0 , 1
0 , 2
0 , 4
0 , 6
0 , 8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,C
2,2
2 , 4
2 , 6
2 , 8
3,0

0,045
1,0
2,6

3,4
3,7
4,3
4 , 6
4,5
4,6
4,7
4 , 8
4,9
4,9
5,0
5,1

0,18
0,98
1,7
2,2
2,6
2,9
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4 , 0

0,13
0,48
0,86
1,2
1,5
1,9
2,2
2,3
2,4
2,6
2,7
2 , 8
2,9

0,02
0,05
0,34
0,58
0,88
1,1
1,4
1,6
1,8
1,9
2 , 0
2 , 1
2,2

0,039
C,12
0,28
0,44
0,72
0,93
1,1
1,3
1,4
1,5
1,7
1,8

0
0
0
c
0
0
0
c
c0

,004
,013
,036
,07
,11
,17
,27
,31
,39
,17
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T3b. č. 2: Příklady složení dekontaminačních roztoků podle

vlastností kontáminantu.

Složení dekontami- Hmotnost lé- Toužit při kontaminaci
načního roztoku tek v roztoku

kyselina citrónové 5 - 1C

0,5 - 1,0

kyselina šlavelovó 5 - 1 0

0,5 - 1,0

komplexon III 0,5-1

0,05 ~ 0,1

hexametafosforečnan 0,7-2
sodný

0,07 - 0,2

radonuklidy železa,

olova, mědi

radionuklidy stroncia,
barya, zirkonia

radionuklidy prvků vzác,

zemin a směsí štěpných

produktů

směsí štěpných produktů


