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23.09.2007  NIEDZIELA 
 
16:00 – 20:00 
Rejestracja uczestników Zjazdu (foyer sali „Kongresowa”) 
 
 
 

24.09.2007  PONIEDZIAŁEK 
 
8:00 – 9:00 
Rejestracja uczestników Zjazdu (foyer sali „Kongresowa”) 
 
9:00 – 9:30 
Oficjalne otwarcie XIV Zjazdu PTBR (sala „Kongresowa”) 
 
9:30 – 10:10 
Wykład inauguracyjny:  

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie na tle  
historii swoich czasów.  
Antoni K. Gajewski 

 
10:10 – 10:30 
Uroczyste wręczenie medali im. Marii Skłodowskiej-Curie 
 
10:30 – 10:45 
Uroczyste wręczenie nagród ZG PTBR za publikacje 
 
10:45 – 11:00 
Przerwa kawowa (foyer sali „Kongresowa”) 
 
11:00 – 13:30 
Wykłady laureatów Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie:  
 

11:00 – 11:30  From oxygen radicals to clean air. Two decades of science  
and friendship with Polish scientists.  
Shulamith Schlick. 

 
11:30 – 12:00  From molecular lesion to radiation-induced cancer.  

Kenneth H.  Chadwick. Hendrik P. Leenhouts 
 

12:00 – 12:30  Analysis of the combined action of radiation and other 
agents. 
Hendrik P. Leenhout, Kenneth H.  Chadwick 

 
12:30 – 13:00  Moje związki z chemią radiacyjną. Od studenckiej 

fascynacji po świadomy  wybór na dalszym etapie kariery 
naukowej.  
Jerzy Gębicki 

 
13:00 – 13:30  Fenomen I.C.R.P.  

Julian Liniecki 
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13:45 – 14:30 
Obiad (restauracja „Różowa“) 
 
14:30 – 15:10 
Wykład plenarny 1 [radiobiologia i radioterapia] 

Dlaczego komórki różnią się promieniowrażliwością ? 
Irena Szumiel. 
przewodniczący: Anna Gasińska 
 

15:30 – 16:50 
Wykłady w sesjach: 
 
 
Sesja: Radiobiologia i radioterapia 
 
Sesja I – sala „Słoneczna” 
Tytuł sesji: Biologiczne efekty niskich dawek promieniowania 
Przewodniczący: Marek Janiak, Andrzej Wójcik 
 

15:30-15:50 
E.M. Nowosielska, A. Cheda, J. Wrembel-Wargocka, M. K. Janiak  
Zahamowanie wzrostu nowotworowych kolonii płucnych po jednorazowym lub 
frakcjonowanym napromienieniu myszy dawkami 0,1, 0,2 lub 1,0 Gy promieniowania 
X.  

 
15:50-16:10 
A. Cheda, J. Wrembel-Wargocka, E.M. Nowosielska, M. K. Janiak  
Produkcja wybranych cytokin po napromienieniu dawkami 0,1, 0,2 lub 1,0 Gy 
promieniowania X. 

 
16:10-16:30 
M. Konopacka, J. Rzeszowska-Wolny 
Wpływ witamin antyoksydacyjnych na efekt sąsiedztwa indukowany przez 
promieniowanie X w limfocytach ludzkich in vitro. 

 
16:30-16:50 
D. Słonina, B. Biesaga, K. Urbański, Z. Kojs  
Efekt nadwrażliwości chromosomalnej na niskie frakcyjne dawki promieniowania 
jonizującego w komórkach prawidłowych skóry od chorych na raka szyjki macicy. 

 
Sesja: Chemia radiacyjna i fotochemia 
 
Sesja I – Audytorium 
Tytuł sesji: W kierunku biochemii 
Przewodniczący: Ewa Szajdzińska-Piętek 
 

15:30-15:50  
K. Bobrowski, O. Mozziconacci, J. Mirkowski,  Ch. Houée-Levin  
Ochronna rola anionorodnika ponadtlenkowego na przykładzie utleniania  
met-enkefaliny i jej N-podstawionej pochodnej. 
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15:50-16:10  
J. L. Gębicki, M. Maciejewska, B. Kowalski  
Reaktywność dianionu kwasu 2,2’-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego), 
ABTS2-, względem rodników utleniających i redukujących  w roztworach wodnych. 
 
16:10-16:30  
M. Wolszczak 
Migracja elektronu w obrębie DNA lub białka. 

 
16:30-16:50  
M. Hilczer, M. Tachiya  
Badanie oddziaływań pomiędzy bioaktywnymi cząsteczkami i biopolimerami techniką 
wygaszania fluorescencji. Model teoretyczny. 

 
 
Sesja: Promieniowanie niejonizujące 
 
Sesja I – sala „Szafirowa” 
Tytuł sesji: Biologiczne dzialanie pol elektromagnetycznych 
Przewodniczący: Małgorzata Rochalska, Marek Zmyślony  
 

15:30 – 15:50 
M. Zmyślony 
Działanie oksydacyjne pól elektromagnetycznych. 

 
15:50 – 16:05  
P. Politański, E. Rajkowska, S. Jamesdaniel, A. Wiktorek-Smagur, M. Pawlaczyk-
Łuszczyńska, A. Dudarewicz, M. Zmyślony 
Skojarzenie działania pól elektromagnetycznych i hałasu na procesy oksydacyjne 
zachodzące w narządzie słuchu.  

 
16:05-16:20  
M. Rochalska  
Wpływ zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości na fizjologię roślin 
uprawnych. 

 
16:20 – 16:35  
J. Sobiech, R. Kubacki 
Obliczenia SAR w hodowlach komórkowych eksponowanych na pola 
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. 
 
16.35 – 16:50 
H. Aniołczyk 
Projekt rządowy Transition Facility 2005/017-488.01.06 nt. Unowocześnienie i 
dostosowanie do wymagań UE krajowego systemu kontroli ekspozycji na pola 
elektromagnetyczne. 

 
16:50 – 17:15 
Przerwa kawowa (foyer sali „Kongresowa”) 
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17:15 – 19:00 
Walne zebranie członków PTBR (sala „Kongresowa”) 
 
19:30 – 20:30 
„Koktail powitalny (restauracja „Różowa”) 
 
20:30 – 21:30 
Koncert inauguracyjny (sala „Kongresowa”) 

 
 
 
 

25.09.2007 wtorek 
 

 
8:30 – 9:10 
Wykład plenarny 2  [promieniowanie niejonizujące] (sala „Kongresowa”) 

Uncertainty in assessment of EMF in laboratory studies and in environmental 
exposure. 
Paulo Rossi, Rosaria Falsaperla 
przewodniczący: Jolanta Karpowicz  

 
9:20 – 11:00 
Wykłady w sesjach: 
 
Sesja: Promieniowanie niejonizujace 
 
Sesja II – Audytorium 
Tytuł sesji: Internal measures of occupational EMF exposure 
Przewodniczący: Paolo Rossi, Jolanta Karpowicz   
 

 
EC FP6 

Coordination Action 

 
 

EFFECTS OF THE EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS: 
FROM SCIENCE TO PUBLIC HEALTH AND SAFER 

WORKPLACE 
 

Nr  SSPE-CT-2004-502173 
 
Projekt pn. Effects of the Exposure to Electromagnetic Fields: from Science to Public Health 
and Safer Workplace (EMF-NET) finansowany jest w latach 2004-2008 w ramach 6. Programu 
Ramowego Komisji Europejskiej, w obrębie priorytetu tematycznego Specific Support to 
Policy. W projekcie tym CIOP-PIB koordynuje tematykę dotyczącą zagrożeń 
elektromagnetycznych w środowisku pracy. 
 
 

9.20-9.35  
D. Andreuccetti, N. Zoppetti 
Occupational exposure to quasi-static electromagnetic fields: assessment of induced 
current densities in realistic scenarios.  
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9.35-9.50  
Y. Hamnerius 
Meeting the EU directive limits on induced currents and contact currents in high 
voltage switch yards. 
 
9.50-10.05  
K. Jokela 
Dosimetric exposure assessment for RF-dielectric heaters. 

 
10.05-10.20  
L. Catarinucci, L. Tarricone 
Accurate specific absorption rate (SAR) numerical evaluation. 

 
10.20-10.35  
J. Karpowicz, P. Zradzinski, K. Gryz 
Assessment of workers exposure to electromagnetic fields with the use of human body 
model of realistic posture.  
 
10.35-11.00  
J. Keshvari 
Progress in standarizing computational methods in RF exposure assessment. 

 
 
Sesja: Chemia radiacyjna i fotochemia 
 
Sesja II – sala „Słoneczna” 
Tytuł sesji: Od wody do makrocząsteczek 
Przewodniczący: Krzysztof Bobrowski 
 

9:20-9:40  
D. Światła-Wójcik  
Radioliza wody w wysokich temperaturach – wpływ pH. 

 
9:40-10:00  
M. Wójcik, M. Tachiya  
Modele rekombinacji cząstek naładowanych w układach fotochemicznych i 
zjonizowanych. 

 
10:00-10:20  
K. Sulak, M. Wolszczak, A. Chittofrati, E. Szajdzińska-Piętek  
Agregacja fluorosurfaktantów w roztworach wodnych. Badania fotofizyczne. 

 
10:20-10:40  
E. M. Kornacka, G. Przybytniak  
Wpływ stopnia krystaliczności UHMWPE na procesy rodnikowe indukowane 
promieniowaniem jonizującym. 

 
10:40-11:00  
W. Głuszewski, Z.P. Zagórski  
Zjawiska ochronne w procesach postradiacyjnego utleniania polipropylenu. 
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Sesja: Radiobiologia i radioterapia 
 
Sesja II – sala „Szafirowa” 
Tytuł sesji: Komórkowe i molekularne czynniki predyspozycji do nowotworów i odpowiedzi na 
promieniowanie 
Przewodniczący: Antonina Cebulska-Wasilewska, Marcin Kruszewski 
 

9:20-9:40 
A. Gasińska,  J. Niemiec, K. Małecki, A. Adamczyk, Z. Darasz, J. Skołyszewski 
Rola czynników biologicznych nowotworu w radioterapii guzów dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego. 

 
9:40-10:10 
B. Biesaga, J. Niemiec, A. Gasińska, M. Klimek 
Ocena wartości prognostycznej wybranych parametrów biologicznych i infekcji 
wirusem brodawczaka ludzkiego u chorych na raka szyjki macicy leczonych 
napromienianiem. 

 
10:10-10:20 
M. Wideł, A. Gdowicz-Kłosok, M. S. Wideł , R. Oliński, J. Rzeszowska-Wolny 
Badania korelacji między odpowiedzią na terapię a stanem stresu oksydacyjnego, 
genotypem pacjenta i wydolnością naprawy uszkodzeń DNA u chorych na raka jelita 
grubego. 

 
10:20-10:40 
A. Cebulska-Wasilewska 
Wpływ polimorfizmu genów kodujących enzymy biotransformacji na wydajność 
naprawy DNA w limfocytach osób eksponowanych na WWA. 

 
10:40-11.00 
M. Kruszewski, T. Iwaneńko, J. Woliński, R. Zabielski, P. Lipiński  
Hepatic iron content corresponds to the peripheral blood lymphocytes sensitivity to 
hydrogen peroxide and ionizing radiation. 

 
11:00 – 11:20 
Przerwa kawowa (foyer sali „Kongresowa”) 
 
11:20 – 12:00 
Wykład plenarny 3 (chemia radiacyjna i fotochemia) (sala „Kongresowa”) 

Reakcje wybranych związków biologicznie ważnych z rodnikami CO3
-• i •NO2 w 

roztworach wodnych.  
Lidia Gębicka 
przewodniczący: Jacek Michalik 

 
12:15 – 13:45 
Sesja plakatowa 1 (numery nieparzyste) 
 
13:45 – 14:30 
Obiad (restauracja „Różowa”) 
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14:30 – 16:00 
Sesja plakatowa 2 (numery parzyste) 
 
16:30 – 19:00 
Wycieczka autokarowa w Góry Świętokrzyskie - Święty Krzyż 
 
20:00 – 0:30 
Uroczysta kolacja, podczas której zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze prezentacje 
plakatowe (restauracja „Patio”) 
 
 
 

26.09.2007 środa 
 
8:30 – 9:10 
Wykład plenarny 4  [Ochrona Radiologiczna oraz promieniowanie w środowisku]   

(sala „Kongresowa”) 
Problemy z oceną ryzyka zdrowotnego niskich dawek promieniowania jonizującego. 
Marek Janiak. 
przewodniczący: Julian Liniecki 

 
9:20 – 10:40 
Wykłady w sesjach: 
 
Sesja: Ochrona Radiologiczna oraz promieniowanie w środowisku  
 
Sesja I – sala „Słoneczna” 
Tytuł sesji: Ochrona przed promieniowaniem 
Przewodniczący: Julian Liniecki, Marek Janiak 
 

9:20-9:40 
M. Zielczyński, N. Golnik, M.A. Gryziński  
Dozymetria pól promieniowania wielkich energii za pomocą komór 
rekombinacyjnych. 
 
9:40-10:00 
M. Bekas , K. Pachocki  
Ocena stanu aparatów rentgenowskich z terenu województwa mazowieckiego na 
podstawie przeprowadzonych testów kontroli jakości. 
 
10:00-10:20 
G. P. Guzik, W. Stachowicz  
Stosowalność metody luminescencji stymulowanej impulsami światła do wykrywania 
napromieniowanej żywności w porównaniu z metodą pomiaru termoluminescencji. 
 
10:20-10:40 
K. Malec-Czechowska, M. Laubsztejn, G. Strzelczak, W. Stachowicz  
Wykrywanie napromieniowania farmaceutyków zawierających składniki pochodzenia 
roślinnego metodą pomiaru termoluminescencji oraz metodą spektroskopii 
elektronowego rezonansu paramagnetycznego. 
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Sesja: Radiobiologia i radioterapia 
 
Sesja III – Audytorium 
Tytuł sesji. Terapeutyczne zastosowanie promieniowania. 
Przewodniczący: Anna Gasińska, Maria Wideł 
 

9:20-9:40 
J. Swakoń , B. Michalec, U. Sroka, P.Olko, B. Romanowska-Dixon,  M. P. R. 
Waligórski 
Stanowisko radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN w Krakowie – stan 
zaawansowania prac.  

 
9:40-10:00 
U. Sroka, B. Michalec, P. Olko, M. Schramm, J. Swakoń  
Optymalizacja parametrów pracy rentgenowskiego systemu pozycjonowania pacjenta 
na stanowisku terapii protonowej oka w IFJ PAN w Krakowie. 

 
10:00-10:20 
M. Bilski, I. P. Grudziński, R. Zdanowski, J. Pietrzykowski, R. Mikołajczak, U. 
Karczmarczyk, P. Garnuszek, E. Dziuk, M. P. Dąbrowski, M. K. Janiak. 
Dystrybucja narządowa radiokoniugatu przeciwciała monoklonalnego skierowanego 
przeciwko podjednostce β3 integryny αvβ3 w doświadczalnym modelu mysiego raka 
sutka.  

 
10:20-10:40 
M. Kempińska 
dozymetria w synowektomii radioizotopowej stawu kolanowego wykonanej za 
pomocą 90 Y.  

 
10:40 – 11:00 
Przerwa kawowa (foyer Sali „Kongresowa”) 
 
11:00 – 12:15 
Prezentacja nagrodzonych plakatów w postaci krótkich wykładów i wręczenie nagród  
(sala „Kongresowa”) 
 
12:15 
Zakończenie XIV Zjazdu PTBR (sala „Kongresowa”) 
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SESJE PLAKATOWE 
 
Sesja: Radiobiologia i radioterapia 
 
R01. EFEKT SĄSIEDZTWA NA MODELU KOKULTYWACJI KOMÓREK 
NAPROMIENIONYCH Z NIENAPROMIENIONYMI. 
A.Szurko, W.Przybyszewski, M.Konopacka, K.Szołtysek, Z.Maniakowski, M.Wideł 
 
R02. WPŁYW  BLOKOWANIA  KINAZY RECEPTORA  EGFR NA  PRZEŻYWALNOŚĆ 
ORAZ  APOPTOZĘ W NAPROMIENIANYCH LUDZKICH KOMÓRKACH  RAKA PIERSI 
(MCF-7). 
Ł. Krzowski, A. Wójcik, S. Góźdź, A. Lankoff 
 
RO3. BADANIA WPŁYWU ZWIĄZKÓW NA, MNA, NAD NA RADIOWRAŻLIWOŚĆ 
ORAZ ZDOLNOŚCI NAPRAWCZE LIMFOCYTÓW CZŁOWIEKA. 
A. Cebulska-Wasilewska, A. Panek, J.Gębicki 
 
R04. DIFFERENTIAL ACTION OF HUMAN METABOLISM AND ENERGY 
REGULATORS ON THE LYMPHOCYTE SUSCEPTIBILITY TO IONIZING RADIATION. 
S. Męczyńska, T. Iwaneńko, J. Woliński, M. Wojewódzka, R. Zabielski, M. Kruszewski 
 
R05. EFFECT OF TEMPERATURE DURING IRRADIATION ON THE LEVEL OF DNA 
DAMAGE IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES EXPOSED TO X-RAYS 
AND NEUTRONS.  
A. Wójcik, K. Brzozowska, J. Liniecki, Ch. Johannes, G. Obe, R. Hentschel, W. Sauerwein, A. 
Wittig, I. Szumiel, J. Morand, R. Moss 
 
R06. WPŁYW CZASU UTRWALANIA NA CZĘSTOŚĆ POPROMIENNYCH 
MIKROJĄDER W LIMFOCYTACH KRWI OBWODOWEJ CZŁOWIEKA. 
A. Węgierek, A. Lankoff, H. Lisowska, T. Kuszewski, S. Góźdź, A. Wójcik 
 
R07. OCENA WPŁYWU GŁĘBOKOŚCI OŚRODKA ROZPRASZAJĄCEGO NA 
USZKODZENIA CYTOGENETYCZNE KOMOREK SPOWODOWANE ZMIANĄ WIDMA 
ENERGETYCZNEGO PROMIENIOWANIA. 
J. Rogoliński, M. Konopacka, K. Ślusarek 
 
R08. INFLUENCE OF DIFFERENT DNA DAMAGING AGENTS ON PIRIN EXPRESSION 
IN HELA CELL LINE. 
K. Brzóska, B. Sochanowicz, M. Kruszewski 
 
R09. RADIOSENSITIZING EFFECT OF CONJUGATED LINOLEIC ACID ON HUMAN 
COLON ADENOCARCINOMA HT29 CELLS. 
I. Grądzka, I. Szumiel 
 
R10. THE IMPACT OF 1,4-DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVE TREATMENT ON DNA 
DAMAGE IN CHO CELL LINES. 
M. Wojewódzka, O. Dalivelya, N. Savina, I. Szumiel 
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R11. GHRELIN SENSITIZES BLOOD MONONUCLEAR CELLS TO OXIDATIVE 
STRESS: THE ROLE OF IRON. 
T. Bartłomiejczyk, T, Iwaneńko, J. Woliński, R. Zabielski, M. Wojewódzka, M. Kruszewski 
 
R12. OCENA WPŁYWU NONYLFENOLU ORAZ  SKOJARZONEGO DZIAŁANIA 
PROMIENIOWANIA X  I  NONYLFENOLU NA ILOŚĆ I JAKOŚĆ GAMET MĘSKICH 
MYSZY   
M. M. Dobrzyńska, E. Derezińska 
 
R13. ADAPTACJA SYSTEMU ECLIPSE OCULAR PROTON PLANNING DLA POTRZEB 
RADIOTERAPII NOWOTWORÓW OKA W IFJ  PAN W KRAKOWIE.  
B. Michalec, J. Swakoń, U. Sroka, T. Kajdrowicz, P. Olko, B. Romanowska-Dixon, M. P. R. 
Waligórski 
 
R14. WPŁYW NAPROMIENIENIA DAWKAMI 0,1, 0,2 LUB 1,0 Gy PROMIENIOWANIA 
X NA AKTYWNOŚĆ ŚLEDZIONOWYCH KOMÓREK NK.  
J. Wrembel-Wargocka, A. Cheda, E. M. Nowosielska, T. Ołdak, M. K. Janiak 
 
R15. PRODUKCJA CZYNNIKÓW CYTOTOKSYCZNYCH PRZEZ MAKROFAGI  
PO NAPROMIENIENIU DAWKAMI 0,1, 0,2 LUB 1,0 Gy PROMIENIOWANIA X.  
E. M. Nowosielska, A. Cheda, J. Wrembel-Wargocka, T. Ołdak, M.K. Janiak 
 
R16. ZASTOSOWANIE DAWKI POBUDZAJĄCEJ PROMIENIOWANIA X DO BADAŃ 
PORÓWNAWCZYCH PODATNOŚCI OSOBNICZEJ PACJENTÓW Z ŁAGODNYM 
PRZEROSTEM GRUCZOŁU LUB RAKIEM PROSTATY.  
A. Cebulska-Wasilewska, Z. Dobrowolski, Z. Rudek, M. Krzysiek, N. Balegenowa, A. Panek, 
W. Lipczyński, B. Dobrowolska.  
 
R17. OCENA PROMIENIOWRAŻLIWOSCI LIMFOCYTÓW NA PODSTAWIE TESTU 
KOMETOWEGO I ILOŚCI ABERRACJI CHROMOSOMOWYCH U CHORYCH NA RAKA 
SZYJKI MACICY. 
A. Adamczyk, M. Klimek  

 
R18. POTENCJAŁ PROLIFERACYJNY (IW MIB-1) I GĘSTOŚĆ UNACZYNIENIA W 
RAKU ODBYTNICY - PREDYKCYJNE ZNACZENIE DLA PRZEDOPERACYJNEGO 
NAPROMIENIANIA.  
J. Niemiec, A.Gasińska, Z. Darasz, K. Małecki, J. Skołyszewski 
 
R19. PORÓWNANIE CZĘSTOŚCI ABERRACJI CHROMOSOMU 1 METODĄ  FISH U 
OSÓB CHORYCH NA RAKA  LUB ŁAGODNY PRZEROST GRUCZOŁU PROSTATY.  
Cebulska -Wasilewska, J. Miszczyk, B.Dobrowolska, Z. Dobrowolski 
 

R20. STUDIES ON RESPONSE TO THE CHALLENGING DOSE OF X-RAYS IN 
LYMPHOCYTES OF PROSTATE CANCER PATIENTS AND HEALTHY DONORS. 
M. Krzysiek, A. Cebulska-Wasilewska, Z. Dobrowolski, A. Panek, W .Lipczyński, B. 
Dobrowolska 
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R21. PORÓWNAWCZA ANALIZA POPROMIENNYCH ABERRACJI 
CHROMOSOMOWYCH W LIMFOCYTACH KRWI OBWODOWEJ PACJENTÓW Z 
NOWOTWORAMI GINEKOLOGICZNYMI, RAKIEM PIERSI ORAZ ZDROWYCH 
DAWCÓW. 
H. Lisowska, A. Lankoff, P. Kędzierawski, A. Florek, T. Kuszewski, S. Góźdź, A. Wójcik 
 
R22. BADANIA SCYNTYGRAFICZNE DYNAMIKI PROCESU PIERWSZEGO 
PRZEJŚCIA RADIOKONIUGATU PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNEGO 
SKIEROWANEGO PRZECIWKO PODJEDNOSTCE Β3 INTEGRYNY ΑVΒ3 W 
DOŚWIADCZALNYM MODELU RAKA PŁUCA LEWIS’A . 
M. Bilski , I. P. Grudziński, R. Zdanowski, J. Pietrzykowski, R. Mikołajczak, U. 
Karczmarczyk, M. Maurin, E. Dziuk, M.P. Dąbrowski, M. K. Janiak. 
 
R23. EKSPRESJA PODJEDNOSTKI Β3 INTEGRYNY ΑVΒ3 W DOŚWIADCZALNYM 
MODELU INDUKOWANYCH OGNISK ZAPALANYCH U MYSZY. 
M. Bilski, I. P. Grudziński, R. Zdanowski, J. Pietrzykowski, R. Mikołajczak, U. Karczmarczyk, 
M. Maurin, E. Dziuk, M. P. Dąbrowski, M. K. Janiak . 
 
Sesja: Chemia radiacyjna i fotochemia 
 
Ch01. HYDROLIZA WIĄZAŃ GLIKOZYDOWYCH W RAFINOZIE INICJOWANA 
RODNIKAMI OH. 
A. Wójcik, A. Żegota, H. Żegota 
 
Ch02. HYDROKSYLACJA PIERŚCIENIA AROMATYCZNEGO POCHODNYCH 
TYROZYNY INICJOWANA RODNIKAMI ·OH. 
I. Murgrabia, H. Żegota 
 
Ch03. WPŁYW TEMPERATURY NA KINETYKĘ PROCESÓW WYCHWYTU 
ELEKTRONU. 
W. Barszczewska, J. Wnorowska, J. Kopyra, I. Szamrej, M. Foryś 
 
Ch04. RADIOLIZA IMPULSOWA W CIECZACH JONOWYCH.  
J. Grodkowski  , R. Kocia, J. Mirkowski 
 
Ch05. SYMULACJE PROCESÓW ZACHODZĄCYCH POMIĘDZY AKCEPTORAMI A 
WZBUDZONYMI DONORAMI ELEKTRONÓW W MATRYCACH POLIMEROWYCH. 
M. Gutman, M. Hilczer 
 
Ch06. SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW REKOMBINACJI ELEKTRONÓW  
I JONÓW W TORACH PROMIENIOWANIA W CIEKŁYM ARGONIE.  
M. Jaskólski, M. Wójcik 
 
Ch07. ZASTOSOWANIE METOD FIZYKOCHEMICZNYCH DO BADANIA 
WŁAŚCIWOŚCI CIEKŁYCH MATRYC PERFLUOROPOLIETEROWYCH.   
S. Karolczak,  M.Wolszczak.  
 
Ch08. GENEROWANIE ANIONORODNIKA 2,3 DIHYDROOKSOIZOAPORFINY W 
ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH METODĄ RADIOLIZY IMPULSOWEJ. 
G. Kciuk, K. Bobrowski, E. Sobarzo-Sanchez, J. De la Fuente 
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CH09. ODDZIAŁYWANIE  NISKOENERGETYCZNYCH  ELEKTRONÓW Z 
KOMPONENTAMI DNA/RNA W FAZIE GAZOWEJ. 
J. Kopyra, I. Bald, C. Konig, E. Illenberger 
 
Ch10. BADANIA PROCESÓW OKSYDACYJNEJ POLIMERYZACJI EDOT TECHNIKĄ 
RADIOLIZY NISKOTEMPERATUROWYCH SZKLIW ORGANICZNYCH. 
R. Michalski , A. Sikora, J. Adamus, A. Marcinek  

 
Ch11. CHARAKTERYSTYKA ANIONORODNIKÓW DIHALOGENKOWYCH  
I DIPSEUDOHALOGENKOWYCH GENEROWANYCH RADIACYJNIE  
W CHLORKU METYLENU.  
A. Sikora , R. Michalski, J. Adamus, A. Marcinek  

 
Ch12. WPŁYW ELEKTROLITU NA REAKCJĘ PRZENIESIENIA ELEKTRONU W 
UKŁADZIE AMAC+ - MV2+. 
M. Steblecka , M. Wolszczak, M. Hilczer  

 
Ch13. ODDZIAŁYWANIE CHLORYNY E6 ZE ZWIĄZKAMI BIOLOGICZNIE 
WAŻNYMI. BADANIA METODĄ RADIOLIZY IMPULSOWEJ I METODAMI 
FOTOCHEMICZNYMI. 
E. Sulak , M. Wolszczak  

 
Ch14. REAKCJE  DODECYLOBENZENOSULFONIANU  SODU  (SDBS)  Z  
RODNIKOWYMI  PRODUKTAMI  RADIOLIZY  WODY. 
S. Bzdon, J. Perkowski, M. Szadkowska-Nicze 
 
Ch15. PRODUKTY  RODNIKOWE  GENEROWANE  RADIACYJNIE  W  SZKLIWIE  
HGW ZAWIERAJĄCYM  5’-FOSFORAN  2’-DEOKSYCYTYDYNY. 
J. Staluszka, E. Szajdzińska-Piętek 
 
CH16. RODNIKI SREBROORGANICZNE W ZEOLITACH.  
J. Turek, J. Michalik, J. Sadło  

 
Ch17. MODYFIKACJA RADIACYJNA MULTIBLOKOWYCH POLI(ESTRO-b-ESTRÓW). 
M.Walo , G. Przybytniak, E. M. Kornacka 
 
 
Sesja: Promieniowanie niejonizujące 
 
NJ01. ZABURZENIA PRACY KARDIOIMPLANTÓW W POLACH 
ELEKTROMAGNETYCZNYCH DIATERMII FIZYKOTERAPEUTYCZNYCH. 
J. Kieliszek, R. Kubacki, R. Puta 
 
NJ02. SPRAWDZENIE CZYSTOŚCI WIDMOWEJ PRĄŻKÓW 
ELEKTROMAGNETYCZNYCH, PROMIENIOWANYCH PRZEZ NADAJNIKI 
LOTNICZYCH RADIOSTACJI RADIOKOMUNIKACYJNYCH. 
K. Mroszkiewicz  

 
NJ03. IN VITRO CYTOGENETIC EFFECTS OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS 
ON HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES. 
J. Sochacki, L. Verschaeve 
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NJ04. EKSPOZYCJA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA NA POLE 
ELEKTROMAGNETYCZNE I JEJ OCENA ODNOŚNIE DO WYMAGAŃ DYREKTYWY 
2004/40/WE. 
K. Gryz, J. Karpowicz 
 
NJ05. EKSPOZYCJA SPAWACZY NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE. 
Jolanta Karpowicz ., Krzysztof Gryz  
 
NJ06. CHARAKTERYSTYKA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODKACH 
TRANSPORTU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM. 
K. Gryz, J. Karpowicz, P. Zradziński 
 
NJ07. COMPUTATIONAL ASSESSMENT OF MAGNETIC FIELD INDUCED ELF 
CURRENTS IN HUMAN BODY BY THE USE OF A GSM PHONE. 
S. Ilvonen 
 
NJ08. RF/MICROWAVE SAR CALCULATION IN HUMAN BODY USING HIGH-
RESOLUTION PARALLEL FDTD. 
T. Uusitupa, S. Ilvonen 
 
NJ09. IS IT SCIENTIFICALLY JUSTIFIED FOR INDUSTRIAL HYGIENISTS TO APPLY 
ICNIRP’S SIMPLIFIED CURRENT DENSITY FORMULA FOR COMPLIANCE TESTING 
WITH THE BASIC RESTRICTION LIMIT: A CASE STUDY. 
G. Decat, L. Deckx, G. Meynen, D. Wilczek 
 
Sesja: Ochrona radiologiczna i promieniowanie w środowisku 
 
OR01. STĘŻENIA SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH W ŚRODOWISKU 
WODNYM W OTOCZENIU KRAJOWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW 
PROMIENIOTWÓRCZYCH W RÓŻANIE I OŚRODKA W ŚWIERKU. 
L. Kownacka, I. Radwan  
 
OR02. POMIARY RADONU W MIKROŚRODOWISKU MIESZKALNYM POWIATU 
RYBNICKIEGO.  
M. Wysocka, J. A. Rubin 
 
OR03. OCENA DAWEK POCHŁONIĘTYCH W ORGANIZMACH GRYZONI I ŻAB OD 
226Ra 137Cs i 40K NA PODSTAWIE BADANIA ZAWARTOŚCI TYCH RADIONUKLIDÓW 
W CAŁYM CIELE ZWIERZĄT. 
L. Rosiak, P. Krajewski  

 
OR04. IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ROZKŁAD 
RADIOCEZU W ORGANICZNYCH WARSTWACH GLEBY LEŚNEJ. 
 Z. Ziembik, A. Dołhańczuk-Śródka i M. Wacławek  

 

OR05. ROZKŁAD RADIOCEZU W GLEBIE LEŚNEJ NA TERENIE ANOMALII 
OPOLSKIEJ.  
A. Dołhańczuk-Śródka, Z. Ziembik i M. Wacławek   
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OR06. WPŁYW ŻELAZOCYJANKU ŻELAZOWO-AMONOWEGO NA RETENCJĘ 
RADIOCEZU W MIĘŚNIACH SZCZURÓW.  
A. Grosicki, B. Kowalski  

 
OR07. OCENA WCHŁONIĘĆ Cs-137 I Sr-90 Z ŻYWNOŚCIĄ PRZEZ OSOBY DOROSŁE 
W LATACH  2004 – 2005. 
B. Rubel, W. Muszyński, D. Grabowski, W. Kurowski 
 
OR08. OCENA DAWEK OD Cs-137 I Sr-90 OTRZYMYWANYCH PRZEZ DZIECI W 
RÓZNYM WIEKU OD WCHŁONIĘĆ TYCH RADIONUKLIDÓW Z POŻYWIENIEM.   
B. Rubel, W. Muszyński, D. Grabowski, W. Kurowski 
 
OR09. ROZKŁAD DAWKI W FUNKCJI PARAMETRÓW EKSPOZYCYJNYCH BADAŃ 
RENTGENODIAGNOSTYCZNYCH.  
M. Bekas , K. Pachocki, Z. Różycki 
 
OR10. WETERYNARYJNY MONITORING SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH 
ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO.  
J. Rachubik , B. Kowalski  

 
OR11. WYKRYWANIE NAPROMIENIOWANIA ŻYWNOŚCI - DZIAŁALNOŚĆ 
SAMODZIELNEGO LABORATORIUM  IDENTYFIKACJI NAPROMIENIOWANIA 
ŻYWNOŚCI  IChTJ.  
K. Malec-Czechowska , W. Stachowicz, M. Laubsztejn, K. Lehner, G. Guzik  

 
OR12. IZOLACYJNOŚĆ RADONOWA POLISTYRENU SPIENIONEGO. 
J. A. Rubin 
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POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ RADIACYJNYCH W PRZESTRZENI 
HISTORYCZNEJ 

 
Antoni K. Gajewski 
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FROM OXYGEN RADICALS TO CLEAN AIR: TWO DECADES OF SCIENCE AND 
FRIENDSHIP WITH POLISH SCIENTISTS 

 
Shulamith Schlick  

 
Department of Chemistry and Biochemistry, University of Detroit Mercy, 4001 West 

McNichols, Detroit, MI 48221-3038, schlicks@udmercy.edu 
 
 
In my lecture I will describe my collaboration with three groups of scientists from Poland: A. 
Plonka, E. Szajdzinska-Pietek, J. Bednarek, and M. Wolszczak from the Technical University 
of Lodz, K. Dyrek, Z. Sojka, K. Kruczala, and T. Spalek from the Jagiellonian University, 
Krakow, and J. Michalik and M. Danilczuk from the Institute of Nuclear Chemistry and 
Technology, Warsaw. These collaborations have combined the talent, expertise, and 
determination of the Polish scientists with the research interests of my group, and have created 
a synergy and a working atmosphere that were extremely rewarding and led to important results 
and numerous publications. The emergence of new ideas, and the development of new methods 
of study such as spin probe ESR for polymer dynamics, fluorescence spectroscopy, ESR 
imaging for spatially-resolved polymer degradation, and spin trapping will be outlined. 
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FROM MOLECULAR LESION TO RADIATION-INDUCED CANCER 
 

Kenneth H. Chadwick, Hendrik P. Leenhouts 
 

 
Starting from a simple graphical analysis of cellular survival, the historical development of the 
molecular theory of radiation biology will be traced.  The analysis offers straightforward 
explanations for the effects of dose rate and radiation quality.  The analysis led, after 
considerable soul-searching, to the identification of a crucial, radiation-induced, molecular 
lesion: DNA double-strand breaks.  The molecular lesion could be associated directly to 
mutations, chromosome aberrations and cell lethality, and this association indicated that direct 
correlations between the different cellular end-points could be anticipated.  These were found.  
A direct relationship between induced DNA double-strand breaks and cell lethality is implied 
and has been found.  A major, and inescapable, consequence of the analysis is that the dose-
effect relationships for cellular end-points must be linear with dose from zero dose up. 
 
By applying the cellular model for radiation effects to a multi-step cancer model, the analysis 
can be applied, with interesting implications, to the induction of cancer by radiation.  A version 
of the Moolgavkar-Knudson, two-mutation with clonal expansion, cancer model will be 
described and the role of radiation as a co-factor in the induction of cancer will be clarified.  
The importance of spontaneous cancer incidence on the radiation effect will be suggested and it 
will be concluded that the dose-effect relationship for cancer induction must reflect the dose-
effect relationship for cellular end-points and thus be linear with dose from zero dose up.   
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ANALYSIS OF THE COMBINED ACTION OF RADIATION AND OTHER AGENTS 
 

Hendrik P. Leenhouts, Kenneth  H. Chadwick 
 
 
The Molecular Theory of Radiation Biology for cellular effects, coupled with the two-mutation 
carcinogenesis model, describes the complete radiation effect from initial damage to DNA to 
clinically observable cancer (see abstract by Chadwick and Leenhouts).  
In this presentation, the linkage of the theory with the model will be used to investigate the 
effect of combined exposures to radiation and other physical or chemical agents. 
The results show three important types of interaction: interaction at molecular level during the 
physico-chemical stage of radiation action; synergistic interaction at DNA level of radiation 
with other physical and chemical agents during the cellular stage; and interaction of radiation 
and other (co)carcinogenic agents during carcinogenesis. 
For each of these three types of interaction, experimental or epidemiological data will be 
analysed in terms of the radiation model and the implications for practical exposures will be 
discussed. 
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MOJE ZWIĄZKI Z CHEMIĄ RADIACYJNĄ: OD STUDENCKIEJ FASCYNACJI PO 
ŚWIADOMY WYBÓR NA DALSZYM ETAPIE KARIERY NAUKOWEJ 

 
Jerzy.Gębicki  

 
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, ul. Żwirki 36, 90-924 Łódź 

 
Autor wykładu przedstawi motywację oraz pewną zmienność własnych zainteresowań chemią 
radiacyjną. Droga „od fascynacji po świadomy wybór” z pewnością przekona słuchaczy, że z 
chemią radiacyjną warto być „za pan brat”.  
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F E N O M E N   I.C.R.P. 
 

Prof. dr hab. Julian Liniecki 
 
 W pierwszym ćwierćwieczu XX stulecia nastąpił burzliwy rozwój radiologii lekarskiej 
i zastosowań Ra dla celów lecznictwa onkologicznego. Pojawiły się liczne dowody 
przemawiające za tym, że promieniowanie jonizujące może powodować uboczne, 
nieoczekiwane efekty pod postacią uszkodzeń popromiennych, często ciężkich. 
 W 1923 r. powołano do życia w Wlk.Brytanii „X-ray and radium protection 
Committee”, a w 1928 r. Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej (ICRP), 
afiliowaną do Międzynarodowego Towarzystwa Radiologicznego (ISR). Działania Komisji 
przerwała II wojna światowa. Wznowiła ona swoją działalność w 1950 r., w sytuacji obciążonej 
świadomością burzliwego rozwoju technik nuklearnych, grozy militarnych zastosowań 
rozszczepienia uranu i plutonu (Hiroszima i Nagasaki) oraz potencjalnych następstw 
naziemnych prób broni jądrowej. W tej sytuacji aktywność ICRP, mimo utrzymania afiliacji do 
ISR, objęła wszystkie dziedziny i obszary dotyczące ekspozycji i ochrony człowieka przed 
działaniem promieniowania jonizującego, pochodzącego ze źródeł naturalnych i sztucznych. 
 Komisja składa się obecnie z Komisji Głównej (12 osób) z sekretariatem (2 osoby) i z 
pięciu komitetów fachowych (1/ radiobiologia, 2/ dozymetria i wtórne standardy, 3/ medycyna, 
4/ implementacja zaleceń w praktyce, 5/ ochrona środowiska). Komisja i jej komitety grupują 
80-90 członków wybranych na okresy 4-letnie (średnio członkostwo trwa 8 lat), a całkowita 
liczba ekspertów zwiększa się o znaczącą liczbę osób zapraszanych dodatkowo do współpracy 
w grupach zadaniowych i roboczych. 

ICRP wydała po 1950 r. ponad sto raportów dotyczących: biologicznego działania 
promieniowania, zasad ochrony przed następstwami tkankowo-narządowymi (tzw. 
deterministycznymi) i stochastycznymi (choroby nowotworowe, mutacje dziedziczne), 
pryncypiów uzasadnienia stosowania źródeł promieniowania, optymalizacji ochrony i 
limitowania ekspozycji (zawodowej, medycznej i środowiskowej) i to w sytuacjach planowego 
działania oraz wypadków i awarii. Jedną z głównych dziedzin objętych zaleceniami są metody 
oceny narażenia zewnętrznego i wewnętrznego (razem z ICRU). Co kilkanaście lat pojawiają 
się modyfikowane zalecenia podstawowe głównych zasad ochrony radiologicznej. 
 Zalecenia Komisji stanowią trzon i podstawową wszystkich porozumień i uzgodnień 
wypracowywanych w omawianej dziedzinie (np. Basic Safety Standards) przez organizacje 
afiliowane przy ONZ (WHO, IAEA, FAO, PAHO, ILO, etc.), a także przez organizacje 
regionalne, jak Unia Europejska. Także przepisy krajowe w znacznej większości państw można 
odnieść do zaleceń ICRP jako pierwotnego źródła.  

Tak więc w okresie ostatnich ok. 70 lat Komisja pełniła i pełni w skali 
międzynarodowej rolę głównego źródła powszechnie akceptowanych zaleceń dotyczących 
ochrony przed promieniowaniem jonizującym, mimo pozarządowego charakteru organizacji. 
Na tym polega fenomen ICRP. 
 W okresie zimnej wojny ICRP była platformą fachowego porozumienia gromadzącego 
ekspertów z różnych stron świata bez żadnej dyskryminacji politycznej. Autorytet Komisji 
opiera się na fachowości i posługiwaniu się wyłącznie danymi pochodzenia naukowego oraz 
przesłankami powszechnie uznanych pryncypiów  etyki społecznej. Raporty Komisji są 
publikowane w wydawnictwie „Annals of the ICRP”. Komisja współpracuje ściśle z 
Komitetem Naukowym ONZ ds. Badania Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR). 
 Autor referatu jest członkiem ICRP od 1969 r. i brał udział w pracach Komitetu II, 
Komisji Głównej (6 kadencji) i Grupy Roboczej dla opracowania zaleceń  z roku 1991 
(Publ.60), był przez 2 kadencje przewodniczącym Komitetu III i jego vice przewodniczącym 
przez 3 kadencje, był ponadto członkiem doraźnych grup roboczych dla opracowania kilku 
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raportów i zaleceń oraz stałej grupy zadaniowej (Task Group) dla oceny dawek narządowych i 
efektywnych dla pacjentów wynikających ze stosowania radiofarmaceutyków. 
 Autor przedstawi główne cechy nowych zaleceń podstawowych z r. 2007 i modyfikacji 
odróżniających je od Publ. 60 (1991 r.). Przedstawi też krótki przegląd raportów dotyczących 
ochrony przed promieniowaniem w medycynie, opracowanych po 1991 r. 
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DLACZEGO KOMÓRKI RÓŻNIĄ SIĘ PROMIENIOWRAŻLIWOŚCIĄ ? 
 

Irena Szumiel 
 

Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 
 

Koncepcja równowagi między poziomem indukowanych przez promieniowanie 
jonizujące uszkodzeń DNA a ich naprawą dominowała w radiobiologii przez kilka 
dziesięcioleci. Jakkolwiek bez wątpienia istnieje zależność przyczynowa między zmianami 
popromiennymi w DNA genomowym i ich następstwami obserwowanymi na poziomie 
komórkowym, w ostatnich latach okazało się, że ten prosty  model nie mówi całej prawdy o 
czynnikach określających promieniowrażliwość. Ogromny postęp w biologii komórki 
umożliwił odkrycie roli sygnalizacji komórkowej w odpowiedzi komórkowej na 
promieniowanie jonizujące. Komórki z pozornie w pełni funkcjonalną “maszynerią 
cząsteczkową” złożoną z enzymów naprawczych i białek pomocniczych mogą wykazywać 
podwyższoną promieniowrażliwość w powodu braku swoistych kinaz, które są niezbędne do 
przekazania „sygnału alarmowego”. W odpowiedzi na ten sygnał następuje aktywacja układów 
naprawy DNA i punktów kontrolnych cyklu komórkowego. Inne cechy zależne od typu 
komórkowego a modyfikujące promieniowrażliwość w odpowiedzi na określone sygnały to 
łatwość wchodzenia w apoptozę i równowaga między naprawą i utrwalaniem uszkodzeń DNA.  

Bardzo istotna w odpowiedzi komórkowej na promieniowanie okazała się w ostatnich 
latach konformacja chromatyny, wpływająca zarówno na poziom uszkodzeń początkowych 
DNA jak i na ich dostępność dla enzymów naprawczych. To także jest cecha do pewnego 
stopnia modyfikowana w odpowiedzi na sygnał alarmowy. Kluczowe znaczenie w zmianach 
konformacji ma acetylacja histonów.   

Poznanie genomu ludzkiego, rozwój genomiki i proteomiki oraz sieci ssygnalizacyjnej 
komórki pozwalają sądzić, że dalszego postępu w rozumieniu mechanizmów 
promieniowrażliwości można się spodziewać w wyniku rozwoju biologii systemów.  
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ZAHAMOWANIE WZROSTU NOWOTWOROWYCH KOLONII PŁUCNYCH PO 
JEDNORAZOWYM LUB FRAKCJONOWANYM NAPROMIENIENIU MYSZY 

DAWKAMI 0,1, 0,2 LUB 1,0 Gy PROMIENIOWANIA X  
 

E.M. Nowosielska, A. Cheda, J. Wrembel-Wargocka, M. K. Janiak 
 

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. 
Kozielska 4, 01-163 Warszawa 

 
 W ostatnich latach pojawia się coraz więcej danych wskazujących, że ekspozycje na 
małe dawki promieniowania jonizującego o niskim LET pobudzają różne funkcje fizjologiczne 
komórek i tkanek, podczas gdy dawki większe działają hamująco i/lub indukują zmiany 
patologiczne. 

Celem obecnych badań było określenie wpływu jednorazowego oraz frakcjonowanego 
napromienienia małymi i wyższymi dawkami promieniowania X na wzrost indukowanych 
nowotworowych kolonii w płucach myszy. 
 W tym celu, myszy BALB/c eksponowano na jednorazowe lub frakcjonowane dawki 
0,1, 0,2 lub 1,0 Gy promieniowania X, a następnie podawano im dożylnie komórki mięsaka L1 
indukujące kolonie nowotworowe w płucach. Oceniano także aktywność cytotoksyczną 
komórek NK i  makrofagów in vitro przy użyciu odpowiednich testów uwalniania 51Cr oraz 
wbudowywania [3H]tymidyny. W celu zablokowania funkcji tych komórek in vivo 
dootrzewnowo podawano myszom przeciwciało anty-asialo GM1 (GM1Ab), jako bloker 
limfocytów NK lub carrageenan (CGN), który hamuje makrofagi . 
 Jednorazowe napromienienie całego ciała niskimi (0,1 lub 0,2 Gy) dawkami 
promieniowania X prowadziło do istotnej statystycznie redukcji liczby indukowanych kolonii 
płucnych. Towarzyszyło temu zwiększenie aktywności cytotoksycznej zarówno limfocytów NK 
jak i makrofagów.  Po jednorazowym napromienieniu całego ciała dawką 1,0 Gy 
promieniowania X liczba kolonii płucnych była nieco wyższa od liczby kolonii w płucach 
nienapromienionych myszy kontrolnych. Jednocześnie obserwowano zwiększenie aktywności 
cytotoksycznej jedynie komórek NK, natomiast aktywność makrofagów pozostawała na 
poziomie kontrolnym. Podanie zwierzętom GM1Ab i CGN znosiło hamujący wpływ takich 
ekspozycji na promieniowanie na wzrost nowotworowych kolonii płucnych. Frakcjonowane 
napromienienie całego ciała takimi samymi dawkami sumarycznymi prowadziło do nieistotnej 
statystycznie redukcji liczby indukowanych kolonii płucnych. 
 Uzyskane wyniki sugerują, że zahamowanie rozwoju nowotworowych kolonii 
płucnych, pod wpływem jednorazowego i frakcjonowanego napromienienia myszy małymi (0,1 
lub 0,2 Gy) ale nie większą (1,0 Gy) dawką promieniowania X, może wynikać ze stymulacji 
przez takie ekspozycje aktywności cytobójczej komórek NK i/lub cytotoksycznych 
makrofagów. 
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PRODUKCJA WYBRANYCH CYTOKIN PO NAPROMIENIENIU DAWKAMI 0,1, 0,2 
LUB 1,0 Gy PROMIENIOWANIA X  

 
A. Cheda, J. Wrembel-Wargocka, E.M. Nowosielska, M.K. Janiak 

 
Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. 

Kozielska 4, 01-163 Warszawa 
  
 Produkowane przez aktywowane makrofagi i limfocyty cytokiny (np. IL-1β i TNF-α) 
mogą bezpośrednio cytostatycznie i/lub cytotoksycznie działać na komórki nowotworowe, inne 
(np. IL-1β, IL-2, IL-12 oraz IFN-γ) pobudzają do takiego działania okoliczne komórki 
odpornościowe.  

Celem obecnych badań było określenie wpływu jednorazowego oraz frakcjonowanego 
napromienienia małymi i wyższymi dawkami promieniowania X na produkcję wybranych 
cytokin przez komórki przeciwnowotworowego nadzoru immunologicznego. 
 W tym celu, od myszy BALB/c poddanych jednorazowej lub frakcjonowanej 
ekspozycji na promieniowanie X w dawce całkowitej 0,1, 0,2 lub 1,0 Gy pobierano makrofagi 
otrzewnowe i splenocyty; zawiesinę tych ostatnich wzbogacano dodatkowo w komórki typu 
NK. Za pomocą testów ELISA oznaczano poziom TNF-α, IL-1β i IL-12 (w zawiesinie 
makrofagów), IL-2 (w zawiesinie splenocytów) oraz IFN-γ (w zawiesinie splenocytów 
wzbogaconych w limfocyty NK). 

Stwierdzono, że ekspozycja myszy na każdą z trzech dawek promieniowania, zarówno 
jednorazowych jak i frakcjonowanych, znamiennie pobudzała produkcję TNF-α, IL-1β i IL-12 
w izolowanych makrofagach. Oba rodzaje ekspozycji na każdą z trzech zastosowanych dawek 
znacząco zwiększały także produkcję IL-2 w pełnej zawiesinie splenocytów oraz IFN-γ w 
zawiesinie wzbogaconej w komórki NK.  
Uzyskane wyniki wskazują, że jednorazowe i frakcjonowane ekspozycje myszy na 0,1, 0,2 lub 
1,0 Gy promieniowania jonizującego stymulują produkcję cytokin odpowiedzialnych za  
aktywność przeciwnowotworową makrofagów, komórek NK i splenocytów. 
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WPŁYW WITAMIN ANTYOKSYDACYJNYCH NA EFEKT SĄSIEDZTWA 
INDUKOWANY PRZEZ PROMIENIOWANIE X W LIMFOCYTACH LUDZKICH IN 

VITRO  
 

M. Konopacka, J. Rzeszowska-Wolny  
 

Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Kliniczne, Centrum Onkologii – Instytut im. 
M.Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44 – 100 Gliwice. 

 
Zjawisko sąsiedztwa indukowane przez promieniowanie jonizujące wynika z komunikowania 
się komórek napromieniowanych z komórkami nie eksponowanymi na działanie 
promieniowania. W zjawisku tym komórki kontaktują się drogą połączeń gap junctions lub 
poprzez sekrecję białkowych czynników sygnałowych do podłoża. Czynniki te indukują w 
nienapromieniowanych komórkach apoptozę, zmianę ekspresji wielu genów i uszkodzenia 
chromosomów prowadzące do niestabilności genetycznej. Chociaż zjawisko sąsiedztwa zostało 
opisane w wielu typach komórek, to mechanizm jego powstawania oraz sposoby blokowania 
przesyłania sygnałów nie są dobrze poznane.  
 Celem obecnej pracy było zbadanie wpływu witamin antyoksydacyjnych C i E na efekt 
sąsiedztwa indukowany przez promieniowanie X w limfocytach ludzkich in vitro. 
Limfocyty krwi obwodowej zdrowych dawców oraz komórki linii K562 (białaczka 
limfoblastyczna) eksponowano na promieniowanie X (2Gy), a następnie hodowle inkubowano 
w 370C przez godzinę. Po tym czasie zbierano z hodowli pożywkę (podłoże kondycjonowane) i 
przenoszono ją do nienapromieniowanych limfocytów. Po 48 – 72 godzinach inkubacji w 
obecności lub bez witamin C i E limfocyty utrwalano i oceniano w nich następujące zmiany 
biologiczne: częstość występowania mikrojąder i aberracji chromosomowych, kondensację 
chromatyny charakterystyczną dla procesów apoptozy oraz zmiany w aktywności mitotycznej. 
Wyniki wykazały, że podłoże kondycjonowane indukowało w limfocytach mikrojądra, 
aberracje chromosomowe (złamania i fragmenty chromatydowe i chromosomowe) oraz 
apoptozę, natomiast nie zmieniało ich aktywności proliferacyjnej (indeks mitotyczny, indeks 
podziału jąder komórkowych – NDI). Witaminy antyoksydacyjne C i E hamowały powstawanie 
uszkodzeń chromosomów, ale nie blokowały procesów apoptozy.  
Wyniki wskazują na istnienie różnych mechanizmów przesyłania sygnałów w zjawisku 
sąsiedztwa: mechanizm związany z indukcją ROS, który był blokowany przez witaminy 
antyoksydacyjne oraz niezależny od indukcji ROS mechanizm prowadzący do apoptozy. 
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EFEKT  NADWRAŻLIWOŚCI  CHROMOSOMALNEJ  NA  NISKIE  FRAKCYJNE  
DAWKI  PROMIENIOWANIA  JONIZUJĄCEGO  W  KOMÓRKACH 

PRAWIDŁOWYCH  SKÓRY  OD  CHORYCH  NA  RAKA  SZYJKI MACICY 
 

D. Słonina1, B. Biesaga1, K. Urbański2, Z. Kojs2 

 

1Zakład Radiobiologii Klinicznej, 2Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii 
oddział w Krakowie, ul. Garncarska11, 31-115 Kraków 

 
 Zainteresowanie zjawiskiem nadwrażliwości na niskie (<0,5 Gy) dawki 
promieniowania jonizujacego (HRS) wzrosło, gdy wykazano, że efekt HRS występuje również 
po napromienianiu frakcjonowanym, czyli jest obecny po każdej niskiej dawce frakcyjnej. Dla 
radioterapii negatywną konsekwencją tego zjawiska mogą być bardziej nasilone odczyny 
popromienne w tkankach prawidłowych otrzymujących bardzo niskie dawki promieniowania. 
We wcześniejszych badaniach autorzy zaobserwowali efekt nadwrażliwości chromosomalnej 
na niskie pojedyncze dawki promieniowania w komórkach prawidłowych skóry sześciu z 40 
badanych chorych na raka szyjki macicy. Celem niniejszych badań było sprawdzenie czy efekt 
nadwrażliwości chromosomalnej wystąpi również po podaniu kilku niskich dawek frakcyjnych.  
 Materiał do badań stanowiły pierwotne fibroblasty i keratynocyty izolowane z fragmentów 
skóry uzyskanych od chorych na raka szyjki macicy (FIGO IB) w trakcie zabiegu 
chirurgicznego. Komórki napromieniano trzema niskimi dawkami po 0,25 Gy i 0,5 Gy 
promieniowania gamma 60Co z zachowaniem 4-godzinnej przerwy między nimi i efekt 
biologiczny (indukcję mikrojąder) trzech dawek porównywano z dawką pojedynczą, będącą 
sumą tych trzech dawek, czyli odpowiednio 0,75 Gy i 1,5 Gy. 
 W przypadku fibroblastów dwóch i keratynocytów czterech chorych wykazujących 
nadwrażliwość chromosomalną na niskie pojedyncze dawki promieniowania zaobserwowano 
istotnie większą indukcję mikrojąder po napromienianiu dawkami frakcyjnymi 3 x 0,25 Gy w 
porównaniu do dawki pojedynczej 0,75 Gy, czyli zaobserwowano odwrotny efekt frakcjonacji. 
Wynik ten sugeruje brak naprawy uszkodzeń subletalnych w przerwach międzyfrakcyjnych i 
świadczy o utrzymującym się efekcie HRS po każdej niskiej dawce frakcyjnej. Przeciwnie, 
kiedy zbadano efekt napromieniania 3 x 0,25 Gy w fibroblastach i keratynocytach 19 chorych, 
u których nie stwierdzono nadwrażliwości chromosomalnej na niskie pojedyncze dawki 
promieniowania, wykazano ochronny efekt frakcjonacji, czyli zaobserwowano istotnie mniej 
uszkodzeń chromosomowych po napromienianiu dawkami frakcyjnymi 3 x 0,25 Gy niż po 
dawce pojedynczej 0,75 Gy. Kiedy efekt trzech dawek po 0,5 Gy porównano z dawką 
pojedynczą 1,5 Gy w komórkach chorych wykazujących zjawisko HRS po niskich 
pojedynczych  dawkach promieniowania, zaobserwowano mniej uszkodzeń po napromienianiu 
3 x 0,5 Gy (ochronny efekt frakcjonacji), co potwierdza koncepcję dawki progowej dla 
indukowania mechanizmu naprawy i promieniooporności.  
 W podsumowaniu, odwrotny efekt frakcjonacji w indukowaniu mikrojąder widoczny po 
napromienianiu 3 x 0,25 Gy w fibroblastach dwóch i keratynocytach czterech chorych 
potwierdza występowanie u tych chorych zjawiska nadwrażliwości chromosomalnej na niskie 
pojedyncze i frakcyjne dawki promieniowania. Ocena klinicznego znaczenia tego efektu jest 
celem dalszych badań.  
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OCHRONNA ROLA ANIONORODNIKA PONADTLENKOWEGO NA 
PRZYKŁADZIE UTLENIANIA MET-ENKEFALINY I JEJ N-PODSTAWIONEJ  

POCHODNEJ  
 

K. Bobrowski1 , O. Mozziconacci1,2, J. Mirkowski1,  Ch. Houée-Levin2  
 

1Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul Dorodna 16, 
03-195 Warszawa; 2Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000 Université Paris-Sud, F-

91405 Orsay and CNRS F-91405 Orsay, France 
 
Metioninowa enkefalina (Met-enk) jest naturalnie występującym pentapeptydem z grupy 
opiatów, który jest odpowiedzialny za hamowanie przesyłania sygnałów bólu. Jego N-końcowa 
reszta tyrozyny (Tyr) jest ważna w procesie odróżniania tego peptydu przez jego receptor. 
Podczas stresu oksydacyjnego, reszta Tyr może być utleniana przez tzw. reaktywne formy 
tlenu. Jedno-elektronowe utlenianie Met-enk i jej N-podstawionej przez grupę tert-
butoksykarbonylową  pochodnej (Boc-Met-enk) było badane wykorzystując stacjonarną �-
radiolizę oraz radiolizę impulsową w obecności i nieobecności anionorodnika ponadtlenkowego 
(O2

•−) i tlenu, wykorzystując rodnik azydkowy (•N3) jako utleniacz. W nieobecności tlenu, oba 
peptydy zachowują się w podobny sposób. Rodniki TyrO• powstające w wyniku utleniania 
reszty Tyr tworzą dimer połączony przez dityrozyny. Metionina jest również utleniana do 
odpowiedniego sulfotlenku, jakkolwiek, reakcja ta nie ma większego znaczenia. W obecności 
tlenu powstający w układzie O2

•− ulega addycji do rodnika TyrO• co prowadzi do powstania 
wodoronadtlenku. W Met-enk, addukt ten ulega cyklizacji w wyniku wewnątrzcząsteczkowej 
addycji Michaela grupy aminowej do aromatycznego pierścienia. Z kolei w Boc-Met-enk, 
addukt O2

•− do pierścienia aromatycznego ulega reakcji eliminacji cząsteczki O2, co prowadzi 
do 97% regeneracji niezmodyfikowanego peptydu (Boc-Met-enk). Zablokowanie końcowej 
grupy aminowej poprzez podstawienie jednego z atomów wodoru grupą funkcyjną odgrywa 
kluczową rolę w ochronie przed utlenianiem reszty Tyr.        
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REAKTYWNOŚĆ DIANIONU KWASU 2,2’-AZYNO-BIS(3-
ETYLOBENZOTIAZOLINO-6-SULFONOWEGO), ABTS2-, WZGLĘDEM 

RODNIKÓW UTLENIAJĄCYCH I REDUKUJĄCYCH  W ROZTWORACH 
WODNYCH 

 
J. L.Gębicki, M. Maciejewska, B .Kowalski  

 
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 

ul.Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź 
 
Jednoelektronowe utlenienie dianionu kwasu 2,2’-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-
sulfonowego), ABTS2- (E0

NHE = 0,63 V), prowadzi do powstania rodnika, ABTS•-, z miejscem 
rodnikowym zlokalizowanym na tiazolinowym atomie azotu. Rodnik ten ma charakterystyczne 
widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym z silnymi pasmami przy 415, 650 i 735 nm, dzięki 
czemu łatwo można go zidentyfikować i obserwować. W roku 1982 Wolfenden i Willson [1] 
zaproponowali wykorzystanie ABTS2- jako związku referencyjnego do porównywania 
reaktywności rodników oraz wyznaczania stałych szybkości reakcji z ich udziałem.  
Wykorzystaliśmy ABTS2- do porównania rodników nadtlenkowych aminokwasów 
alifatycznych, glicyny i waliny. Badania te miały wyjaśnić, dlaczego wydajność 
wodoronadtlenków glicyny jest najmniejsza, a wodoronadtlenków waliny największa spośród 
wszystkich aminokwasów alifatycznych, wiadomo bowiem, że bezpośrednim prekursorem 
wodoronadtlenków są rodniki nadtlenkowe [2]. Wyniki eksperymentalne uzyskane metodą 
radiolizy impulsowej sprzężonej z szybką spektrofotometrią kinetyczną porównywaliśmy z 
symulacjami kinetycznymi przeprowadzanymi przy użyciu programu CKS [3]. Metodykę 
sprawdziliśmy badając kinetykę utleniania ABTS2- rodnikami wodorotlenowymi, •OH oraz 
anionorodnikami dirodankowymi, (SCN)2

-•. 
Stałe szybkości reakcji ABTS2- z rodnikiem nadtlenkowym glicyny i waliny wyniosły 
odpowiednio (6.0 ± 0.2) ⋅ 106 i (1.3 ± 0.1) ⋅ 105 M-1s-1. Okazało się jednak, że tylko ok. 60% 
rodników hydroksylowych prowadzi do powstania rodników glicyny zdolnych następnie do 
reakcji z tlenem cząsteczkowym i utworzenia rodników nadtlenkowych. W przypadku waliny 
wydajność tego procesu jest bliska 100%. Ponadto rodnik nadtlenkowy waliny okazał się 
zdecydowanie trwalszy niż glicyny. Odpowiednie stałe szybkości jednocząsteczkowego 
rozpadu tych rodników wyniosły odpowiednio 4 · 103 s-1 i 1.5 · 105 s-1. Ta ostatnia wartość jest 
zgodna z opublikowaną przez Abramovitcha i Rabaniego [4]. Zaobserwowane wydajności i 
trwałości rodników nadtlenkowych glicyny i waliny wyjaśniają zatem wspomniane na początku 
dramatyczne różnice wydajności trwałych, cząsteczkowych produktów utleniania tych 
aminokwasów, czyli wodoronadtlenków. Wyniki powyższe opublikowalismy w tym roku [5]. 
Nasze badania potwierdzają za [1], że reakcja elektronu hydratowanego z ABTS2- również 
prowadzi do powstania rodnika ABTS•- i należy ją uwzględniać w symulacjach kinetycznych. 
Inne rodniki redukujące jak CO2

•-, 1-hydroksy-1-dimetyloetylowy oraz 1- hydroksy-1-
metyloetylowy po prostu redukują rodnik ABTS•-. Wyznaczyliśmy stałe szybkości tych reakcji. 
 
[1] B.S. Wolfenden, R.L. Willson, J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, (1982) 805 
[2] S. Gebicki, J.M. Gebicki,  Biochem. J. (1993), 289, 743. 
[3] Chemical Kinetics Simulator 1.01 from IBM Almaden Research Center 
[4] S. Abramovitch, J. Rabani, J. Phys. Chem., (1976), 80, 1562 
[5] J.L. Gebicki, M. Maciejewska, J. Phys. Chem. A, (2007), 111, 2122 
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MIGRACJA ELEKTRONU W OBRĘBIE DNA LUB BIAŁKA  
 

M. Wolszczak  
 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, ul Wróblewskiego 15, 93-
590 Łódź 

 
 Migracja ładunku w obrębie helisy DNA jest zagadnieniem interesującym zarówno w 

aspekcie czysto poznawczym, jak i aplikacyjnym. Reakcje przeniesienia elektronu, zachodzące 
podczas stresu oksydacyjnego, mutagenezy czy kancerogenezy biegną z udziałem DNA. 
Poznanie mechanizmu transferu elektronu wzdłuż helisy DNA może być pomocne w syntezie 
nowych leków antynowotworowych. Ponadto, migracja ładunku jest kluczowym zagadnieniem 
w nowej, szybko rozwijającej się, interdyscyplinarnej dziedzinie elektroniki molekularnej, 
bazującej na syntetycznych nukleotydach. Pomimo, iż prace nad migracją ładunku w obrębie 
helisy DNA prowadzone są od ponad czterdziestu lat, rezultaty badań nadal budzą liczne 
kontrowersje. 

Praca jest podsumowaniem badań przeprowadzonych w naszym Instytucie w celu 
wyjaśnienie roli helisy DNA w procesie przeniesienia elektronu poprzez układ sprzężonych 
wiązań π zasad nukleotydowych, z wykorzystaniem rozdzielczo-czasowych technik 
pomiarowych, takich jak radioliza impulsowa, fotoliza laserowa czy technika fluorescencyjna 
zliczania pojedynczego fotonu.  

Zastosowanie odpowiednich zmiataczy elektronowych (min.1,4-dihydroksy-5,8-bis(2-
[(2-hydroksyetylo)amino]etylo)-9,10-antrachinonu-mitoksantronu i 1-nitro-9[3’-
(dimetyloamino)propyloamino]akrydyny-ledakrinu) umożliwiło wyjaśnienie udziału głównych 
produktów powstałych w DNA w wyniku radiolizy jego wodnych roztworów (anionorodniki 
tyminy i cytozyny) w transferze elektronów. Kinetyka i wydajność tworzenia anionorodników 
zasad nukleotydowych DNA, ich zanik i tworzenie jednoelektronowo zredukowanej cząsteczki 
interkalatora zbadane były przez obserwację widm absorpcyjnych wszystkich indywiduów 
zaangażowanych w transfer elektronu w skali setek mikrosekund. Wyznaczono odległość, na 
jaką elektron migruje w obrębie helisy DNA. Wynosi ona 10.2 Ǻ, co odpowiada transferowi 
elektronu poprzez trzy pary zasad nukleotydowych. Dokonano także analizy fotoindukowanego 
przeniesienia elektronu pomiędzy wzbudzonymi zainterkalowanymi próbnikami 
fluorescencyjnymi (dwu- i trójfunkcyjne pochodne antrylowe oraz związki kompleksowe 
rutenu (II) zawierające bipirydyl, fenantrolinę i pochodne fenazyny) oraz kationowymi 
substancjami wygaszającymi interkalującymi do struktury helisy DNA. Wykazano, że i w tym 
przypadku migracja elektronu jest ograniczona do 3-4 par zasad. Przedstawione będą wstępne 
wyniki radiolizy impulsowej wodnych roztworów białek zawierających chlorynę e6 
(fotouczulacz stosowany w terapii antynowotworowej).  

 
Badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 

projektów: 1 T09 119 30 i SPB/COST/102/2005 
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BADANIE ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY BIOAKTYWNYMI CZĄSTECZKAMI I 
BIOPOLIMERAMI TECHNIKĄ WYGASZANIA FLUORESCENCJI. MODEL 

TEORETYCZNY 
 

M. Hilczer1 , M. Tachiya2  
 

1Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, ul. Wróblewskiego 15,  
93-590 Łódź; 2National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 

Tsukuba, 305-8565 Japan 
 

Jedną z ważnych funkcji albumin surowiczych jest ich zdolność do przenoszenia leków i 
innych biologicznie ważnych substancji w organizmach żywych. W ostatnich latach ukazało się 
wiele prac eksperymentalnych [1-3], poświęconych badaniom oddziaływań między albuminą 
(ogólnie, biopolimerem B) i stosunkowo niewielkimi bioaktywnymi cząsteczkami Q. W 
badaniach tych ważną rolę odgrywają pomiary spektrofotometryczne, które pozwalają między 
innymi na oszacowanie wartości stałej równowagi K wiązania cząsteczek Q przez B oraz liczby 
miejsc wiążących biopolimeru m.  

Model, stosowany powszechnie do opisu wygaszania fluorescencji wodnego roztworu 
biopolimeru w obecności substancji bioaktywnej, wprowadza następujące założenia. 
Cząsteczka B posiada grupę fluoryzująca oraz m miejsc, z których każde może przyłączyć 
jedną cząsteczkę Q. W stanie równowagi dynamicznej Q są podzielone pomiędzy fazę wodną a 
miejsca wiążące w B. Wygaszanie fluorescencji B ma charakter statyczny i jest spowodowane 
przeniesieniem energii wzbudzenia na związane z B cząsteczki Q. Transfer energii jest opisany 
równaniem Förstera. Wadą tego modelu jest przyjęcie, iż cząsteczka biopolimeru może 
zawierać tylko m lub 0 cząsteczek Q. Oznacza to rozważanie równowagi układu opisanej 
równaniem 

maqm BQB0 ↔+  
w którym B0 to biopolimer o nieobsadzonych wszystkich miejscach wiążących, Bm biopolimer 
całkowicie nasycony cząsteczkami Q a Qaq to cząsteczka wygaszacza w fazie wodnej. Szukane 
wartości stałych K i m wyznacza się dopasowując wyniki eksperymentalne do prostej funkcji 

mQKFF ][/1 0 =−  
gdzie F0 i F to intensywności fluorescencji wodnego roztworu B i roztworu B, zawierającego 
wygaszacz o stężeniu [Q]. 

Opracowany przez nas nowy model teoretyczny pozwala na bardziej realistyczne 
wyznaczenie zależności F/F0 od szeregu parametrów rozważanego układu. W modelu tym 
dopuszczamy możliwość częściowego obsadzenia miejsc wiążących biopolimeru a stan 
równowagi opisujemy układem równań 
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[1] Y.P. Wang, Y.L. Wei, C. Dong, J. Photochem. Photobiol. A. 177 (2006) 6. 
[2] S.F. Sun, B. Zhou, H.N. Hou, Y. Liu, G.Y. Xiang, Intern. J. Biol. Macromol. 39 (2006) 197. 
[3] P.B. Kandagal, S. Ashoka, J. Seetharamappa, S.M.T. Shaikh, Y. Jadegoud, O.B. Ijare, J. 
Pharm. Biomed. Anal. 41 (2006) 393. 
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DZIAŁANIE OKSYDACYJNE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
 

Marek Zmyślony 
 

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zakład Zagrożeń Fizycznych, Pracownia Zagrożeń 
Elektromagnetycznych, Łódź 

 
 

Do procesów biochemicznych, które zapewne leżą u podstaw wielu chorób należą procesy 
oksydacyjne, takie jak peroksydacja lipidów czy oksydacyjne uszkadzanie DNA (a także ich 
procesy naprawcze). Procesy te związane są z tworzeniem par rodników. Wykazano 
teoretycznie, że pola elektromagnetyczne wpływają na kinetykę procesów rekombinacji par 
rodników, a co za tym idzie na liczbę wolnych rodników a tym samym na procesy 
oksydacyjne. W referacie przedstawiono te przesłanki teoretyczne oraz dane 
eksperymentalne dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych różnych częstotliwości 
(stałe pola magnetyczne, sieciowe pola magnetyczne i pola elektromagnetyczne emitowane 
przez telefony komórkowe) na pary rodników i procesy oksydacyjne.  
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SKOJARZONE DZIAŁANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH I HAŁASU NA 
PROCESY OKSYDACYJNE ZACHODZĄCE W NARZĄDZIE SŁUCHU 

 
Piotr Politański, Elżbieta Rajkowska, Samson Jamesdaniel, Aneta Wiktorek-Smagur, 

Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, Adam Dudarewicz, Marek Zmyślony 
 

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zakład Zagrożeń Fizycznych, Pracownia Zagrożeń 
Elektromagnetycznych, Łódź 

 
Odbiorcze uszkodzenia słuchu u ludzi stanowią poważny problem zdrowotny. Istnieje 

szereg czynników mających niekorzystny wpływ na narząd słuchu. Należy do nich w pierwszej 
kolejności hałas. Jedna z hipotez na temat uszkadzającego słuch hałasu zakłada, że kluczową 
rolę odgrywają w nim procesy oksydacyjne. Czynniki fizyczne w tym również pola 
elektromagnetyczne, mogą dodatkowo zaburzać procesy oksydacyjne, gdyż udowodniono, że 
wpływają one na kinetykę reakcji rekombinacji par rodników powstających w reakcjach 
chemicznych, a pary takie tworzone są także w trakcie procesów oksydacyjnych.  

Badania przeprowadzono przy użyciu myszy C57BL (samców) nie starszych niż 12 
tygodni. Były one jednorazowo eksponowane in vivo przez 4 godziny na hałas 107 dB(A) SPL 
o częstotliwości oktawy 4 kHz i/lub pole magnetyczne o indukcji 50 μT oraz PEM o 
częstotliwości z pasma 900 MHz o gęstości mocy ok. 5 W/m2. Ocena uszkodzeń słuchu 
prowadzona była przy użyciu stanowiska do badania potencjałów wywołanych z pnia mózgu 
(ABR), inicjowanych częstotliwościami 4 kHz i 8 kHz. Procesy oksydacyjne w homogenacie 
ślimaka oceniano w wybranych punktach czasowych przez: ocenę poziomu produktów 
peroksydacji lipidów, aktywność enzymatyczną katalazy oraz aktywność enzymatyczną 
dysmutazy ponadtlenkowej. Ocenę zawartości białka dokonano przy użyciu barwnika do oceny 
zawartości białka Biorad. 

W pracy przedstawiono uzyskane wyniki badań. 
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WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 
NA FIZJOLOGIĘ ROŚLIN UPRAWNYCH 

 
Małgorzata Rochalska 

 
Katedra Fizjologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

Warszawa 
 
 Pole magnetyczne jest jednym z czynników korzystnie wpływających na wigor nasion. 
W prezentowanej pracy stosowano przedsiewną biostymulację nasion 3 odmian buraka 
cukrowego: Jastry, PN Mono 1- odmiany diploidalne i Jamiry – odmiana triploidalna 
zmiennym polem magnetycznym o częstotliwości 16 Hz i indukcji magnetycznej 5 mT przez 2 
godziny. Nasiona wysiewano 19 dni po traktowaniu polem magnetycznym. 
 Wyniki trzyletnich doświadczeń wykazały wzrost polowej zdolności wschodów 
średnio o 17,8% w stosunku do nasion kontrolnych nie traktowanych zmiennym polem 
magnetycznym. 

Podczas sezonu wegetacyjnego kilkakrotnie oznaczano fizjologiczne plonotwórcze 
cechy roślin, takie jak: 
Fotosyntetycznie aktywna radiacja (PAR) czyli część promieniowania słonecznego, która 
dociera do spodu łanu i  nie  jest wykorzystywana przez rośliny. 
Współczynnik pochłaniania promieniowania słonecznego (τ) czyli część promieniowania 
słonecznego pochłonięta przez liście i wykorzystana przez rośliny. 
Wskaźnik powierzchni liści łanu (LAI) wskazujący ile razy powierzchnia asymilacyjna liści 
łanu przewyższa powierzchnię gruntu zajmowaną przez łan. 
 Fotosyntetyczną aktywną radiację i współczynnik pochłaniania promieniowania 
słonecznego oznaczano przy pomocy miernika liniowego promieniowania PAR LI-191 S.A. 
Wskaźnik powierzchni liści  oznaczano przy pomocy miernika LAI 2000. Oba urządzenia 
wyprodukowała firma LI-COR Inc. 
  Rośliny wyrosłe z nasion traktowanych zmiennym polem magnetycznym na początku 
sezonu wegetacyjnego miały współczynnik τ o 80% wyższy niż kontrola. W końcu sezonu 
wegetacyjnego różnica ta była wciąż istotna i wynosiła 55%. Rośliny buraka cukrowego 
wyrosłe z nasion traktowanych polem magnetycznym, przez cały okres wegetacji, wykazywały 
wyższą wartość współczynnika τ (a zarazem niższą wartość PAR) czyli lepsze wykorzystanie w 
procesie fotosyntezy energii promieniowania słonecznego niż rośliny wyrosłe z nasion nie 
traktowanych. Efekt ten był lepiej widoczny w roku o niekorzystnych warunkach pogodowych 
(92,2% na początku i 72% różnicy na końcu sezonu wegetacyjnego) niż w roku o warunkach  
klimatycznych korzystnych dla wzrostu buraka cukrowego, w którym różnice wynosiły 
odpowiednio 54% i 45%. 
 Właściwą produktywność roślin warunkuje wartość współczynnika LAI powyżej 3, a 
produktywność optymalną – wartość LAI  4-5. Rośliny wyrosłe z nasion traktowanych 
zmiennym polem magnetycznym nawet w roku o niekorzystnych warunkach pogodowych w 
sierpniu osiągają LAI powyżej 4. W korzystnych warunkach wegetacji wynosi on powyżej 5. 
Tak wysoka wartość współczynnika LAI świadczy o  wysokiej produkcji dobrze rozwiniętych 
liści czyli dużej powierzchni asymilacyjnej łanu. W roku o niskiej liczbie opadów i wysokiej 
temperaturze LAI był znacznie niższy niż w roku o prawidłowych stosunkach wodnych i 
temperaturowych ale efekt biostymulacji utrzymywał się.  
 Przedstawione powyżej dane, wraz z zwiększoną zawartością chlorofilu w liściach 
roślin wyrosłych z nasion traktowanych zmiennym polem magnetycznym wskazują na lepszy 
rozwój i kondycję tych  roślin. Skutkuje ona wyższą średnio o 4,4%, ale w roku niekorzystnym 
aż o 25% wyższą obsadą roślin w chwili zbioru plonu. Plon korzeni był średnio o 22% wyższy, 
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ale w roku o niekorzystnych warunkach pogodowych jedynie  o 5,6%. Natomiast w roku 
korzystnym o 49%.Odwrotna sytuacja wystąpiła w przypadku plonu liści. W niekorzystnych 
warunkach pogodowych był on wyższy o 44%, w korzystnych tylko o 5,9%. 
 Przedstawione dane wskazują, ze zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości 
korzystnie wpływa na mechanizmy fizjologiczne i fizjologiczne cechy plonotwórcze buraka 
cukrowego ale jego działanie jest silnie modyfikowane przez warunki klimatyczne a 
poszczególne, badane cechy wykazują w odmiennych warunkach środowiska inną 
charakterystykę. 
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OBLICZENIA SAR W HODOWLACH KOMÓRKOWYCH EKSPONOWANYCH NA 
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 

 
Jaromir Sobiech, Roman Kubacki 

 
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa 

 
Prace mające na celu określenie stopnia ryzyka zdrowotnego ludzi w odniesieniu do pól 

elektromagnetycznych (EM) zakresu mikrofalowego skupiają się na wyznaczeniu parametru, 
jakim jest tempo pochłaniania właściwego, nazywane również przyrostem energii 
absorbowanej − SAR (z ang. Specific Absorption Rate) w organizmie. SAR określa ilość energii 
pola elektromagnetycznego pochłanianej przez obiekt biologiczny w jednostce czasu 
odniesionej do masy tego obiektu i jest wyrażony w W/kg. Powyższą definicję przedstawia się 
w postaci następującej zależności: 

 
mdt

dWSAR 1
=  

w której: 
W − ilość energii pochłanianej przez organizm lub jego część, 
m – masa organizmu, 
 t – czas. 
Koncepcja zastąpienia wielkości bezpośrednich, takich jak natężenie pola elektrycznego, 

czy indukcja magnetyczna przez SAR wynika z potrzeby powiązania obserwowanych efektów 
biologicznych z wielkością reprezentującą pole elektromagnetyczne wewnątrz organizmu. Z 
powodu dyspersji materiału biologicznego, modulacji, czy rozkładu pola trudno jest połączyć 
efekt biologiczny np. z natężeniem pola elektrycznego. Czyni się to przy pomocy SAR, 
zakładając jednocześnie liniową zależność efektu biologicznego od pochłanianej energii pola. 
Powyższe założenie jest słuszne dla zakresu częstotliwości od kilkudziesięciu megaherców do 
kilku gigaherców. 

Do wyznaczania SAR opracowano wiele metod. Pośród nich najszersze zastosowanie 
zyskały metody falowodowe, metody kalorymetryczne oraz metody pomiaru przyrostu 
temperatury. Oddzielną grupę stanowią metody fantomowe, w których badany organizm 
zastępuje się jego modelem, zaś SAR oblicza się np. z rozkładu natężenia pola elektrycznego w 
fantomie. SAR wyznacza się również na drodze obliczeń numerycznych, zastępując obiekt 
biologiczny jego cyfrową reprezentacją. 

Wiele badań poświęconych oddziaływaniu pola elektromagnetycznego na organizmy 
żywe przeprowadza się określając różne funkcje komórek w hodowli komórkowej, która była 
eksponowana na pole elektromagnetyczne. Izolowane z organizmu komórki mogą zostać 
poddane ekspozycji na pole elektromagnetyczne jeszcze przez założeniem hodowli lub w czasie 
jej trwania. W pierwszym przypadku, komórki są zawieszone w medium i w czasie ekspozycji 
znajdują się w probówce. Przykładowe kształty probówek wykorzystywane w czasie ekspozycji 
komórek przedstawiono na rysunku nr 1. 
 
 

 
Rys. 1. Kształty probówek wykorzystywane w czasie ekspozycji na pole EM komórek in vitro 
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SAR w tym przypadku zależy nie tylko od częstotliwości, natężenia oraz rozkładu pola 
elektromagnetycznego, ale również od kształtu probówki i ilości znajdującego się w niej 
medium z komórkami. Komórki eksponuje się przeważnie w warunkach fali płaskiej, 
co ułatwia obliczenie SAR takiej ekspozycji, jednocześnie z uwagi na rozmiary próbki istnieje 
możliwość zmierzenia SAR jedną z wybranych metod. W czasie hodowli natomiast komórki 
otoczone medium znajdują się w studzienkach płytki do hodowli komórkowych. Kształt takiej 
płytki ilustruje rysunek 2. 

Rys. 2. Płytka do hodowli komórkowych 
Tu również SAR w czasie ekspozycji zależy od częstotliwości, natężenia i rozkładu pola 
w otoczeniu płytki, zależy również od kształtu studzienek i stopnia ich wypełnienia. Na SAR 
wpływa ponadto ilość i położenie na płytce wykorzystanych w hodowli studzienek. Dodatkowo 
studzienki płytki mają bardzo małą objętość. Powyższe czynniki uniemożliwiają wykorzystanie 
znanych metod do pomiaru SAR komórek eksponowanych na pole elektromagnetyczne w 
trakcie hodowli. 
SAR komórek eksponowanych na pole elektromagnetyczne w czasie hodowli może być jednak 
obliczony przy użyciu metod numerycznych. Do tego celu wykorzystano algorytm FDTD. W 
środowisku komputera odwzorowano płytkę do hodowli komórkowych. Płytce przypisano 
parametry elektryczne polistyrenu. Studzienki płytki wypełniano dielektrykiem o parametrach 
elektrycznych medium do hodowli komórkowych oraz w drugim przypadku – odpowiadającym 
właściwościom elektrycznym krwi ssaka. Modelowano różne rozkłady pola w otoczeniu 
hodowli komórkowej.  
Zaproponowana metoda pozwala określić nie tylko SAR średni całej hodowli,  
ale również obliczyć jego dystrybucję na płytce. Dzięki temu można przed eksperymentem 
zaplanować położenie na płytce wykorzystywanych w hodowli studzienek w taki sposób, by 
uzyskać jednorodny rozkład SAR w całej hodowli. 
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PROJEKT RZĄDOWY TRANSITION FACILITY 2005/017-488.01.06 NT. 
UNOWOCZEŚNIENIE I DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ UE KRAJOWEGO 
SYSTEMU KONTROLI EKSPOZYCJI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

 
H. Aniołczyk 

 
Zakład Zagrożeń Fizycznych, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul Św. Teresy 8, 91-348 Łódź 

 
Do końca kwietnia 2008 r. Polska zobowiązana jest do dostosowania prawodawstwa krajowego 
w zakresie ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi (PEM) do wymogów 
prawodawstwa UE. Przedstawiono działania podjęte w tym celu przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego przy wsparciu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 
Podstawy prawne funkcjonowania krajowego systemu ochrony przed PEM stanowią: kodeks 
pracy, ustawa - prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze, tj. rozporządzenia 
właściwych ministrów. Organizacje i instytucje tworzące i nadzorujące krajowy system 
ochrony przed PEM to: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja 
Ochrony Środowiska. 
W kraju prowadzony jest rejestr urządzeń i instalacji wytwarzających PEM w zakresie 0 Hz – 
300 GHz, który jest przedstawiany w formie raportu pt. „Roczne sprawozdanie z zakresu 
ochrony przed polami elektromagnetycznymi 0 Hz – 300 GHz w środowisku pracy” oraz druku 
statystycznego znanego pod nazwą druk MZ – 52.   
W oparciu o Dyrektywy Rady 89/391/EWG oraz 2004/40/EEC opracowany został projekt 
wdrożenia do funkcjonującego systemu kontroli ekspozycji na PEM wymogów UE. Projekt 
uzyskał akceptację Komisji Europejskiej i realizowany jest od początku 2007 r. przy 
współpracy bliźniaczej z partnerem włoskim. Beneficjentami projektu Transition Facility 2005 
Twinning Contract PL2005/IB/SO/01 „Strengthening of State supervision and monitoring 
system of exposure to electromagntic fields” są: Polskie Ministerstwo Zdrowia, Główny 
Inspektorat Sanitarny i Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi. Partnerami 
współpracy bliźniaczej są: Włoskie Ministerstwo Zdrowia, Regionalne Biuro Ochrony 
Środowiska Toskani ARPAT i Włoskie Centrum Szkoleń i Studiów FORMEZ. 
Aby zapewnić wypełnienie zadań wymienionych w projekcie, niezbędna jest pomoc RTA i 
ekspertów. Od lutego 2007r. rezyduje w Polsce RTA na okres realizacji „Projektu”.  
W realizacji „Projektu” pomagają włoscy eksperci długo- i krótkoterminowi, reprezentujący 
różne specjalności od organizacji i zarządzania poprzez praktyków „pomiarowców”, 
epidemiologów i informatyków aż do ekspertów od skutków zdrowotnych ekspozycji na PEM. 
W wyniku realizacji ww. Projektu zostaną osiągnięte nw. cele: 
- przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów do prowadzenia Krajowego 
Systemu Kontroli Ekspozycji na PEM, 
- wyposażenie SSE i IMP w Łodzi w nowoczesną aparaturę do pomiarów PEM, i 
oprogramowanie do prowadzenia „Krajowego Systemu Informatycznego do ewidencjonowania 
i monitorowania źródeł wytwarzających PEM, osób eksponowanych na to pole oraz 
klasyfikacji tej ekspozycji”.  
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UNCERTAINTY IN ASSESSMENT OF EMF IN LABORATORY STUDIES  
AND IN ENVIRONMENTAL EXPOSURE 

 
Paolo Rossi , Rosaria Falsaperla  

 
National Institute for Occupational Safety and Prevention (ISPESL), Via di Fontana Candida 1,  

Rome, Italy 
 
Uncertainty plays an important role in the assessment of human exposure since it affects the 
results of measurements and numerical calculations. This is valid for the evaluation both of 
radiometric (electric and magnetic field) and dosimetric quantities (induced current J and SAR). 
Dosimetric evaluation is one of the requirements of a good practice in laboratory studies 
addressed to investigate the effects of EMF on biological systems. In fact, as required by WHO, 
biological experiment must be carried out under known and controlled exposure conditions in 
order to ensure repeatability. Exposure conditions, both for “in vivo” and “in vitro” studies, 
must be well characterised (i.e. external electric and magnetic fields) as well as dosimetry. 
Dosimetric evaluation can be based on analytical (theoretical), experimental and numerical 
methods. Experimental evaluation of SAR is based on measurement of temperature or of 
internal electric field ”in vivo” or inside phantoms, as well as inside cell cultures for ”in vitro” 
studies. Dosimetric characterisation in bioelectromagnetics research is also a great concern of 
the recent EMF-NET publication: “Recommendations on engineering requirements/aspects for 
experimental research in Bioelectromagnetics and on quality assurance in Bioelectromagnetics 
research”. Focusing on RF fields, SAR evaluation is fundamental to correlate biological results 
to the energy really delivered to the biological target from EMF. Experimental methods are in 
practice limited to measurements inside phantoms or cell culture in “in vitro” studies. Due to 
their invasive nature, experimental methods in ”in vivo” studies are affected by several 
limitations related with the difficulty of realisation of realistic animals models. Even if the 
accuracy of such methods will be improved in the future, the employ of experimental dosimetry 
is primarily addressed to the validation of numerical methods, as stated also in the above 
mentioned EMF-NET publication. As far as concerns numerical calculation, several 
commercial SW packages implementing numerical methods are available on the market, 
provided with CAD tools able to realistically represent sources and environment. The reliability 
of result critically depends on a good representation of the real problem. “In vitro” experiments 
are often carried out under plane wave condition using TEM or GTEM cells as exposure 
devices, and numerical modelling can be performed by representing a plane wave incident on 
the sample. The biological material, due to the extremely lower density of cells, is typically 
represented by means of a thin layer of culture medium,  characterized by dielectric properties 
at the frequency of study. In this case, experimental validation consists of temperature 
measurements that can be realised by means of thermometric sensors such as fluoroptic 
thermometers. As far as concerns “in vivo” experiments, the matter is more complicated, 
starting from the  representation of the biological target. Several animal models are available, 
mostly developed by research Institutes, and the accuracy of the results strictly depends on the 
resolution and good dielectric characterisation of organ and tissues. In the case of TEM 
exposure systems, experimental validation can be performed by measuring the direct power and 
the power dissipated by the load. The analysis of uncertainty is an important aspect of 
dosimetry, but basic knowledge on how to evaluate uncertainty in numerical calculation is still 
poor. In addition, the methods implemented in commercial software are not standardized yet, 
especially in the low frequency range, and many gaps still exist in this field,  especially in the 
definition of animal models and knowledge of dielectric properties of tissues. 
As far as concerns the treatment of uncertainty (also in environmental measurements), at the 
moment only standards applicable to emission of specific products give practical 
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recommendations, that are mostly based on the shared uncertainty budget (or shared risk) 
approach, but the criteria outlined are not always uniform. Few standards require the 
uncertainty to be included in the comparison with the limit of exposure. The shared risk 
approach should be applicable when the end user, or the Authority responsible for control, 
makes a judgment of compliance and takes some of the risk that the product may not meet the 
specification. It implies that the actual measured or calculated values must be used for 
comparison with exposure guidelines, provided that the total assessed uncertainty is less than or 
equal to permissible or reasonable pre-defined uncertainties, or if the assessment is proven to 
always overestimate the exposure. Uncertainty values shall be recorded but shall not be 
included in the comparison. Typical permissible uncertainties defined in relevant standards 
range from ±2 dB up to ±6 dB for field measurements and are of the order of ±50 % for 
calculation. From the point of view of practice, the minimum permissible uncertainties for field 
measurements are of the same order of magnitude of typical performance of instrumentation; on 
the other side, computational permissible uncertainties seem to be optimistic if compared with 
realistic evaluations.   
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OCCUPATIONAL EXPOSURES TO QUASI-STATIC ELECTROMAGNETIC FIELDS 
AND THE 2004/40/EC DIRECTIVE: ASSESSMENT OF INDUCED CURRENT 

DENSITIES IN REALISTIC SCENARIOS USING A 3D DOSIMETRIC APPROACH 
BASED ON THE SCALAR POTENTIAL FINITE DIFFERENCE NUMERICAL 

TECHNIQUE AND A POSTURABLE DIGITAL BODY MODEL 
 

Daniele Andreuccetti  and Nicola Zoppetti 
 

Institute of Applied Physics “Nello Carrara” of the Italian National Research Council, via 
Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (Florence), Italy 

 
The problem of assessing compliance with exposure limit values introduced by the 2004/40/EC 
Directive is discussed. The main steps that compose a numerical dosimetric analysis in 
occupational environments at low or intermediate frequencies are considered, with reference to 
case-studies in realistic scenarios, whose results are presented. 
First of all, techniques are shown aimed at modeling the field sources through the use of 
analytical methods or interpolation of measured data. Then, the problems posed by the 
numerical representation of the exposed body are addressed, such as the articulation process 
that allows particular working postures to be reproduced. Lastly, an approach to the calculation 
of induced current densities based on an implementation of the 3D scalar potential finite 
difference (SPFD) method is suggested and applied. 
Addressed case-studies include occupational exposures to (1) magnetic induction heaters and 
(2)  extremely high voltage power lines. 
1. Induction heating is widely used for various metallurgic treatments, for instance on gold 

and other precious metals. A survey in a few plants of this type located in the Tuscan 
province of Arezzo (one of the main Italian districts of gold industry) revealed that 
workers involved in this treatments are often exposed to intense magnetic fields, even 
100 times higher than the action values specified by the 2004/40/EC Directive. Induction 
furnaces for these applications operate in the frequency range from a few chilohertz to a 
few hundred kilohertz. 

2. Workers assigned to 50/60 Hz power line maintenance have often to operate close to 
energized high power, high voltage conductors, where field levels, one again, can exceed 
the action values by up to 10 times or even more. 

In both these frequency ranges, the quasi-static approximation holds, allowing coupling to 
electric and magnetic fields to be computed independently. Electrically induced currents turn 
sometimes out to be negligible, thanks to the low impedance of the source; when this condition 
applies, the analysis can concentrate on currents induced by magnetic fields only. 
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MEETING THE EUROPEAN UNION DIRECTIVE LIMITS ON INDUCED 
CURRENTS AND CONTACT CURRENTS IN HIGH VOLTAGE SWITCH YARDS 

 
Yngve Hamnerius 

 
Dept. of Signals and Systems, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Goteborg, 

Sweden 
 

The European directive 2004/40/EC on minimum health and safety requirements 
regarding the exposure of workers to risks from electromagnetic fields, will be mandatory in the 
member states in 2008. Most European member states already have some regulations for 
radiofrequency field but usually not for low frequency fields. I therefore focus on the demands 
on low frequency electric and magnetic fields. Exposure to time varying electric and magnetic 
fields result in induction of internal body current, and the known adverse effects are associated 
with nerve excitation. ICNIRP’s basic restriction therefore limits the induced current density in 
CNS. In the frequency range 4 Hz – 1 kHz, the limit is set at 10 mA/m2 (rms, averaged over a 
cross-section of 1 cm2 perpendicular to the current direction) for occupational exposure, a value 
not to be exceeded at any time, according to the directive. From this basic restriction, reference 
levels have been calculated assuming a worst case scenario. 

One example of a work environment where there will be some problems to fulfil the 
directive is in high voltage switch yards. At 50 Hz the directive’s action value (which equals 
ICNIRP’s reference levels) for electric field is 10 kV/m and the action value for magnetic field 
is 500 µT. Our measurements in Swedish 400 kV switch yards have shown that the electric 
field strength quite commonly exceed the action value, while the magnetic field usually is 
within the action value. Simulations, similar to the one described in Hamnerius 2006, of the 
induced current in the central nervous system for a man standing in a 50 Hz electric field 
indicates that field strengths up to about 25 kV/m can applied before the limit of 10 mA/m2 is 
reached.  

The directive is based on ICNIRP’s guidelines from 1998, which also takes the contact 
currents when touching objects in account. ICNIRP’s guidelines give the opportunity to 
increase the action value to 20 kV/m when adverse indirect effects from contact with charged 
conductors can be excluded. This is however not mentioned in the directive. The action value 
for contact current is set to maximum 1 mA in the directive. We have measured the contact 
current for different work tasks, in 400 kV switch yards, to see for which situations the action 
value is fulfilled (Cedergren 2006, Hamnerius and Cedergren 2007).  

The work in switch yards involves touching of control units of circuit breakers and 
disconnecting switches as well as other grounded metallic objects exposed to electrical fields. 
For stationary body to ground contact current, i.e. when contact has been established, the 
current was measured using a sensitive ampere meter. Pre contact spark discharge currents were 
measured with a current probe connected to a digital oscilloscope.  

An example of measured stationary contact current, when touching breaker units is 
shown in Figure 1. The highest current value when a person touches a single grounded object 
was 180 μA. A worse case is when a person simultaneously touches an ungrounded object 
exposed to the electric field and a grounded object at the same time. A contact current of 1.17 
mA was measured when a person simultaneously touched a vehicle and a grounded pole.   
Spark discharges at pre contact with a grounded object was found to cause the most annoyance 
by their stimulation of muscle nerves, but such discharges are not limited in the regulations. 
Levels of up to 1.75 A during a fraction of a second where obtained. 

The conclusion is that the stationary contact currents are below the action value if 
simultaneous touching of grounded and ungrounded objects in the field is avoided. Thus the 
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action value for electric field can be raised to 20 kV/m, a field strength that usually is not 
exceeded in 400 kV switch yards. 
 

 
 

Figure 1. Stationary contact current 
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DOSIMETRIC EXPOSURE ASSESSMENT FOR RF-DIELECTRIC HEATERS 

 
Sami Kännälä, Lauri Puranen, Ari-Pekka Sihvonen, Kari Jokela 

 
STUK, Radiation and Nuclear Safety Authority 

 
Dielectric heaters are commonly used for welding and glue drying at 13 and 27 MHz.  

These appliances are equipped with open electrodes which expose operators to intense electric 
stray fields frequently exceeding the action level (61 V/m) laid down by the new European 
directive (2004740/EC).  In most cases the exposure to the magnetic field is much lower.  If the 
action levels are exceeded, the compliance with the dosimetric SAR (Specific Absorption Rate) 
must be assessed. The coupling of the human body to the electric field results in RF-currents 
flowing longitudinally along the limbs and torso.  The objective of this study was to study the 
relationship of that current with the specific absorption rate (SAR) in order to enable the 
dosimetric assessment of the exposure on the workplace.     

Measurements and calculations were carried out for a simplified model of dielectric 
sealer operating at 27.12  MHz. The operator stands in the front of the sealer with both feet in 
good contact with the ground.  The measurement of the x,y,z components of the electric field 
were carried out with an 90 mm  active  dipole antenna. The longitudinal current flowing along 
the limbs and torso of the operator was measured with a parallel plate body current meter, 
ferrite core current transformer and large air core current transformer (Jokela and Puranen 1999, 
Jokela et al. 1994).   For the computation of current density and SAR in a realistic 
heterogeneous dielectric voxel model (Zubal model), the FDTD based simulation software 
(REMCOM  XFDT v. 5.1)   was used.  To simplify calculations only 13 different tissues were 
used. The rectangular computation space was divided to the coarse main grid (50 x 50 x 
50mm3) surrounded by a PML type absorbing boundary.  A finer sub-grid (10 x 10 x 10 mm3) 
includes the human body.   

The distribution of the measured and computed body current as a function of height at 
different distances from the electrode is shown in Fig.1. The agreement of the measured and 
computed currents is good.  Note that at the closest position (0.3 m from the electrode) the 
hands of the numerical model point towards the electrode resulting in a high induced current  in 
the hands whereas in the measured human the hands hang down to fit inside the large current 
transformer. Simulation of current density indicates that the longitudinal (vertical) current 
density is considerably higher than the transverse (horizontal) current density even in the torso. 
The only exception is the local concentration of the induced current to the pelvic region closest 
to the electrode at the closest distance. Additionally, inspection of the distribution of the current 
density and SAR (not shown) clearly reveals that the absorbed energy is distributed quite 
evenly even in the torso. The   SAR values for local peak SAR in the ankle derived from the 
current measurements and normalized to 100 mA ankle current (exposure limit)  were  7.27 
W/kg, 5.17 W/kg  and 5.26 W/kg   at distances 0.3 m,  0.5 m and 1 m, respectively.  The 
corresponding whole body average values were 0,13 W/kg, 0,079 W/kg and 0,062  W/kg.      
 
Near the electrode intense electric fields supply capacitively relatively high current to the most 
adjacent part of the body (torso and hands). At deeper tissues even these currents tend to align 
longitudinally along the axis of the torso.  In general the most critical hot spots arise in the 
ankles and other narrow parts of the body where the density of longitudinal currents is in 
maximum. The present study clearly shows that, at least at distances greater than 0, 3 m, the 
safety margin of the local SAR maximum in the pelvic region (scrotum) of a grounded operator 
is greater than the safety margin for the hot spot in the ankle when compared to the 
corresponding SAR limits (20 W/kg in the limbs and 10 W/kg in the torso and head).   The 
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transverse currents have no significant effect on the whole body SAR because more than 70  % 
of the power is absorbed in the limbs even in a non-contact case.  In conclusion, below 30 MHz  
the compliance of  any  RF  source  with  SAR limits can be assessed  on-site by measuring  
induced  body currents provided that the electric field predominates over the magnetic field and 
the distance  of a grounded person (worst case) to the source is less than 0,3 m.  
 
References 
Jokela K., Puranen L. Occupational RF exposures.  Rad. Prot. Dosim. 83:119-124, 1990. 
Jokela K., Puranen L., Gandhi O.P. Radio frequency currents induced in the human body for 
medium-frequency/high-frequency broadcast antennas. Health. Phys. 66:237-244, 1994. 
 
 

 
    
Figure 1. Measured and simulated body current as  a function of height and distance      
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ACCURATE SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) NUMERICAL EVALUATION 

 
Luca Catarinucci1 , L. Tarricone1  
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In recent years, there has been an increasing public concern about the possible risks for 
human health due to the interaction with electromagnetic (EM) fields. Consequently, the major 
public organizations in the world have established safety guidelines for radiofrequency (RF) 
exposure, as for instance the recently revised IEEE RF Safety Standard C.95.1-2006 and the 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) Safety Standard. 
Such guidelines are based on the specific absorption rate (SAR) averaged over a certain 
reference tissue mass, usually 1 g, 10 g or the whole body mass; safety limits are accurately 
fixed distinguishing among occupational and general public exposures and among different 
body parts, and they are also frequently updated as a consequence of the results produced by the 
scientific community. Nevertheless, in contraposition to the constant attention dedicated to the 
refinement of the safety limits, it is quite evident a lack of indications about how the SAR 
should be evaluated. As well known, in fact, the SAR averaged over a certain reference mass, 
can be written as: 
 ∫∫=

)()(

2 2
rmVrmVrm dvdvESAR ρσ , (1) 

where σ [S/m] is the tissue conductivity, E [V/m] the electric field, ρ [kg/m3] the tissue 
density, rm  the reference mass (usually 1g, 10g or the whole body mass) and )(rmV is a 
volume containing rm .   

It can be noted that the shape of the volume containing rm  does affect the dividend of (1); 
the distribution of the electric field, in fact, varies greatly from point to point inside the tissues, 
so that the use of different volumes could generate strong discrepancies. 

It is reasonable wondering, hence, how the shape of the volume containing the reference mass 
could impact the SAR value itself and if, consequently, such a shape must conveniently be 
standardized. A spherical volume is the most logical choice, because it does naturally select the 
set of points which are as close as possible to the evaluation point. Moreover, spherical shapes 
are invariant with respect to the chosen reference system. Nonetheless, IEEE guideline bases its 
safety limits on cubical volumes, whilst ICNIRP standards lack specific indications on the 
subject. 

Moreover, when numerical techniques are adopted for the EM field evaluation, the simulation 
domain is discretized in elementary cells, so that the averaged SAR must be computed through 
the following formula: 
 ∑∑

∈∈

ΔΔ=
)()(

2 )2(
rmVi

iii
rmVi

iirm VVESAR ρσ , (2) 

where the index i  indicates the generic elementary cell and )(rmV the discretized volume 
containing the reference mass rm . The use of a certain volume )(rmV , the adopted spatial 
discretization step, the treatment of internal air and other issues, can cause strong discrepancies 
when estimating (2).  
An accurate comparison among many different numerical techniques for the numerical 
evaluation of the SAR, some of them commonly adopted and some others recently proposed by 
the authors, shows that even radically different algorithms can comply with the few indications 
reported in RF safety guidelines. Moreover, discrepancies among results are relevant (up to 
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90% in some cases), and the necessity of a standardization of the techniques for the SAR 
calculation emerges as an effective must. This enforces also a more detailed discussion of local 
SAR values, along with an analysis of the shape of the integration volume, the importance of 
spherical geometries (instead of cubic ones) and other related issues. 
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ASSESSMENT OF WORKERS EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS 
WITH THE USE OF HUMAN BODY MODEL OF REALISTIC POSTURE 
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National Research Institute (CIOP-PIB), Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 
 

Introduction  

Numerical methods can be successfully used for calculating the parameters of exposure 
results in workers body, fixed as the set of internal measures of exposure (specific 
absorption rate SAR or induced current density J). These quantities can be calculated 
using anatomically and electrically realistic models of the body and computational 
methods, which have a high degree of anatomical resolution (ICNIRP, 1998; IEEE, 
2005; Directive 2004/40/WE).  

Because of the electrical heterogeneity of the body, current densities should be 
calculated as averaged over a cross-section of 1 cm2 perpendicular to the current 
direction. Localised SAR averaging mass is any 10 g of contiguous tissue, with nearly 
homogeneous electrical properties. Available international standardisation results do 
not covers sufficiently the practical problems existing while workers exposure 
modelling. Very important problem is how accurate model of the workplace 
environment and worker’s body is needed for satisfactory representation of realistic 
case. Also the use of a realistic model of a worker plays a very important role in that 
context. 

Method 

An ergonomically realistic homogenous model of human body (CIOP-MAN model) 
was compiled for an analysis of workers’ exposure. The posture of the CIOP-MAN 
model can be adjusted according to the characteristics of a worker’s occupational 
activities. The results of simulations of SAR in various models (CIOP-MAN, 
anatomical HUGO, cylindrical human body models; grounded or insulated) will be 
presented for exposure to plane wave with vertical polarization of E vector (27 MHz) 
or exposure to realistic E-field from dielectric heater.  

 a)    b)  c)   d) 

 

 

 

 

Fig. Human body models - HUGO (a), CIOP-MAN in various postures (b-d). 
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Results 

SAR averaged in whole body and local SAR in head or limbs were chosen as the base 
for analysis of obtained results of numerical calculation. The CIOP-MAN model was 
confirmed as very useful for analysis of spatial distribution of SAR in the body. 
Distribution of relative SAR in torso, head and legs in CIOP-MAN and HUGO is 
similar and corresponding to the published data. The use of cylindrical model did not 
give such conformity. Advantage of CIOP-MAN model is the possibility of 
modification of model’s posture adequately to realistic situation of worker’s posture 
(eg. sitting position). Obtained results shown that SAR depends on the posture of model 
even in the case of exposure to uniform field. This variability is higher in non-uniform 
field. The analyzing of the usefulness of various models is continuing. 
The investigations were supported by the State Committee for Scientific Research and 

Ministry of Economy, Labour and Social Policy of Poland (grant 1.A.02 
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PROGRESSES IN STANDARDIZING COMPUTATIONAL METHODS IN RF 
EXPOSURE ASSESSMENT  

 
Jafar  Keshvari 

 
EMF Research & Standards, Standardization and Industry Relations, NOKIA CORPORATION, 

Keilahdentie 2-4, 02150 Espoo-Finland  
 
The increasing costs of assessing product compliance with RF exposure standards, which is 
difficult for some laboratories to afford calls for new compliance techniques. This technique 
should be time efficient and cost effective. Also some wireless communication devices are used 
in situations where experimental compliance assessments are extremely complex or not possible 
at all. Some governmental organizations have carried out some computational works to 
investigate for the compliance of devices that experimental compliance assessments for those 
devices were not possible. 
 
Computational techniques have reached a level of maturity which allows their use in 
compliance assessments of professional and consumer wireless communication devices as well 
as radio base station exposures. Obvious benefits to the users and the regulators include 
standardized and accepted protocols and standardized anatomical models, validation techniques, 
benchmark data, reporting format and means for estimating the overall uncertainty in order to 
produce valid, repeatable, and reproducible data. 
 
In my talk I will focus on the objectives and the progress in the development of RF 
computational exposure assessment standards in IEEE and IEC. The work in IEEE is 
concentrated on determining the peak spatial-average specific absorption rate (SAR) in the 
human body from wireless communications devices, 30 MHz - 6 GHz: General requirements 
for using the Finite Difference Time Domain (FDTD) Method for SAR Calculations. FEM 
method is considered as a separate work package, in IEEE_1528.4. The specific class of devices 
included in the work is Modeling of Vehicle Mounted Antennas and Portable Wireless Devices. 
I will also introduce and update the work of the project team IEC62232 who is drafting a 
measurement and computational standard for determination of RF fields in the vicinity of 
mobile communication base stations for the purpose of evaluating human exposure. 
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RADIOLIZA WODY W WYSOKICH TEMPERATURACH – WPŁYW pH 
 

Dorota  Światła-Wójcik 
 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, PolitechnikaŁódzka, ul Żeromskiego 116, 90-
924 Łódź 

 
        Alarmujące prognozy skutków narastającego efektu cieplarnianego wymuszają zwrot 
gospodarki światowej w kierunku energetyki jądrowej oraz innych alternatywnych źródeł 
energii. Radioliza wody w wysokich temperaturach jest dziedziną fizykochemii, której rozwój 
został zainicjowany zastosowaniem wody jako chłodziwa w wodnych reaktorach jądrowych 
PWR (Pressurized Water Reactors) oraz BWR (Boiling Water Reactors). Obecnie obserwuje 
się także rosnące zainteresowanie chemią radiacyjną wody nadkrytycznej wykorzystywanej 
jako chłodziwo w reaktorach jądrowych IV generacji.  
        Jednym z głównych problemów techniki reaktorowej jest spowolnienie degradacji 
elementów konstrukcyjnych reaktora i obwodów wymiany ciepła pracujących w ekstremalnych 
warunkach wysokich ciśnień, temperatur oraz polu promieniowania jonizującego.  Szczególnie 
istotna jest kontrola utleniających produktów radiolizy wody oraz trudnych do identyfikacji 
śladowych zanieczyszczeń, które istotnie przyspieszają korozję i pękanie materiałów 
konstrukcyjnych. Jedną z metod  redukcji stężenia utleniaczy jest zwiększenie pH wody 
reaktorowej poprzez dodanie LiOH. Stosowalność tej metody opiera się głównie na 
przesłankach empirycznych. Istnieje pilna potrzeba poznania mechanizmów reakcji 
zachodzących w roztworach alkalicznych w warunkach pracy chłodziwa reaktora jądrowego.  
Głównym celem prowadzonych  prac jest określenie wpływu pH na przebieg reakcji 
odpowiedzialnych za tworzenie produktów utleniających H2O2, OH, O2, HO2, O2

- oraz 
oszacowanie ich stężenia w chłodziwie w zależności od ilości dodanej zasady. Modelowanie 
przebiegu reakcji chemicznych w chłodziwie wodnym poprzedziły obliczenia kinetyczno-
dyfuzyjne wydajności utleniających i redukujących produktów radiolizy wody w izolowanych 
torach jonizacji w szerokim zakresie temperatur 20-300 oC.   
 
Praca finansowana z grantu MNiSW nr N204 080 32/2232 
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W wyniku jonizacji ośrodka przez promieniowanie powstają rozkłady przestrzenne par cząstek 
naładowanych elektron-kation. Cząstki te wykonują następnie ruch o charakterze dyfuzyjnym i 
mogą ulec rekombinacji, tworząc produkty obojętne elektrycznie. Przebieg procesów 
rekombinacji determinuje późniejsze efekty fizykochemiczne w danym ośrodku. Przebieg 
procesów rekombinacji zależny jest od wielu czynników, w tym m.in. kształtu rozkładów 
przestrzennych elektronów i kationów, polarności ośrodka, mechanizmu transportu ładunków, 
mechanizmu reakcji kontaktowej stanowiącej końcowy etap rekombinacji. Podstawową 
zależnością w teorii rekombinacji jest tzw. wzór Onsagera, ϕ0=exp(-rc/r0), opisujący 
prawdopodobieństwo uniknięcia rekombinacji bliźniaczej (prawdopodobieństwo ucieczki) dla 
pary przeciwnie naładowanych cząstek rozmieszczonych początkowo w odległości r0 (rc 
oznacza tzw. promień Onsagera). Niezwykle ważna ze względów praktycznych jest również 
zależność prawdopodobieństwa ucieczki od przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego, 
ϕ(Ε)= ϕ0[1+f(E)], gdzie f(E) wyraża się przez funkcje specjalne. Zależność ta wykorzystywana 
jest w pomiarach wydajności jonizacji, czy też zależnej od pola wydajności fotogeneracji 
nośników ładunku w układach fotofunkcyjnych. Teoria Onsagera na ogół dobrze opisuje 
procesy rekombinacji cząstek naładowanych w układach radiacyjno-chemicznych, z wyjątkiem 
ośrodków o wysokiej ruchliwości ładunku. Jest ona jednak często kwestionowana w przypadku 
układów poddanych fotojonizacji. Dzieje się tak m.in. dlatego, że teoria Onsagera w obecnej 
formie wymaga przyjmowania dużych (rzędu kilku nm) wartości początkowej odległości 
elektron-kation r0, co nie ma uzasadnienia fizycznego przy fotojonizacji. Zaproponowany został 
konkurencyjny wobec teorii Onsagera tzw. model Brauna [J. Chem. Phys. 80, 4157 (1984)] 
opisujący proces rekombinacji za pomocą pierwszorzędowych stałych szybkości. 
Celem niniejszej pracy jest m.in. wykazanie, że model Onsagera może poprawnie opisywać 
procesy fotogeneracji nośników ładunku, o ile uwzględni się w nim efekty związane ze 
skończoną szybkością reakcji kontaktowej stanowiącej końcowy etap rekombinacji. 
Przedstawione zostaną wyniki obliczeń kinetyki rekombinacji oraz prawdopodobieństwa 
ucieczki dla dwóch różnych modeli analitycznych reakcji kontaktowej. W obu przypadkach 
realistyczne wyniki uzyskiwane są przy założeniu odległości r0 poniżej 1 nm. Wykazane 
zostanie również, że model Brauna oparty jest na błędnych założeniach i w niepoprawny 
sposób przewiduje prawdopodobieństwo ucieczki i jego zależność od zewnętrznego pola 
elektrycznego. 
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AGREGACJA FLUOROSURFAKTANTÓW W ROZTWORACH WODNYCH. 
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Lombardia 20, 20021 Bollate (Milano), Italy 
 

Zbadano kinetykę wygaszania fluorescencji kationowego luminoforu, bromku N-[4-(1-
pirenylo)]butylo-N,N,N-trimetyloamoniowego (PBTMA), przez kationowy wygaszacz, 
dichlorek metylowiologenu (MV), w wodnych roztworach surfaktantów anionowych: 
pochodnych perfluoropolieterów Cl(C3F6O)nCF2COOX (PFPE-n-X), zawierających n=2 lub 3 
jednostki izopropoksylowe i przeciwjon X=Na+ lub NH4

+. Wykorzystując model Infelty i 
Tachiyi [1] wyznaczono liczby agregacji, N, w szerokim zakresie stężeń surfaktantów w 
temperaturze pokojowej [2]. Uzyskane wyniki wskazują m. in. na: (i) znaczny wzrost liczby N 
ze wzrostem stężenia PFPE-n-X; (ii) elipsoidalny kształt agregatów w stężonych roztworach 
PFPE-n-X; (iii) wyższy stopień wiązania przeciwjonów do micel w układzie PFPE-2-NH4 w 
porównaniu z PFPE-2-Na (wyższe wartości N dla soli amonowej). 

Wybrane roztwory micelarne PFPE-2-X zbadano również w wyższych temperaturach, w 
zakresie do 333 K [2]. Podczas gdy w temperaturze pokojowej MV zachowuje się jak tzw. 
wygaszacz niemobilny, wzrost temperatury prowadzi do migracji wygaszacza pomiędzy 
micelami w czasie życia stanu wzbudzonego luminoforu. W tym przypadku analiza danych 
kinetycznych jest bardziej złożona, można jednak wyznaczyć wartości N przy założeniu, że 
szybkość wychodzenia wygaszacza z miceli jest znacznie mniejsza niż szybkość wiązania się z 
micelą. Oznaczono wpływ temperatury na liczbę agregacji micel sferycznych i elipsoidalnych 
oraz oszacowano energie aktywacji procesów wygaszania wewnątrzmicelarnego i wyjścia 
wygaszacza z miceli. Wywnioskowano, że: (i) upakowanie cząsteczek surfaktantu jest większe 
w micelach elipsoidalnych niż w sferycznych i większe dla PFPE-2-NH4 niż dla PFPE-2-Na; 
(ii) wiązanie kationowych próbników protowych z dużymi agregatami fluorosurfaktantów 
anionowych determinowane jest nie tylko dodatnim oddziaływaniem elektrostatycznym, ale 
istotne znaczenie mają również oddziaływania hydrofobowe. 
 
Podziękowania. Praca wykonana w ramach grantu KBN 3 T09A 056 26, 2004-2007. Próbki 
surfaktantu otrzymano z firmy Solvay Solexis (Bollate, Włochy). K. Sulak jest stypendystą 
programu „Mechanizm WIDDOK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Budżetu Państwa (numer umowy Z/2.10/II/2.6/04/05/U/2/06). 
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R. W.; Scaiano, J. C. Ibid; rozdział 3. 

[2] K. Sulak, M. Wolszczak, A. Chittofrati, E. Szajdzińska-Piętek, J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 
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[3] K. Sulak, M. Wolszczak, A. Chittofrati, E. Szajdzińska-Piętek, J. Photochem. Photobiol. A, 
w druku (doi: 10.1016/j.jphotochem.2007.03.025) 
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WPŁYW STOPNIA KRYSTALICZNOŚCI UHMWPE NA PROCESY RODNIKOWE 
INDUKOWANE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 

 
Ewa  M. Kornacka, G. Przybytniak 

 
Zakład Chemii Radiacyjnej i Technologii, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 

Dorodna 16, 03-195 Warszawa 
 
Wysokocząsteczkowy polietylen - UHMWPE jest materiałem szeroko stosowanym m.in. do 
wyrobu protez ortopedycznych stawu biodrowego, kolanowego i barkowego. Polimer, którego 
masa cząsteczkowa waha się od 2 do 6 milionów jednostek atomowych, wykazuje dobre 
mechaniczne możliwości i wysoką odporność na zużycie. Działanie promieniowania 
jonizującego można rozpatrywać jako skutek sterylizacji radiacyjnej lub jako efekt radiacyjnej 
modyfikacji przeprowadzanej w celu poprawy właściwości trybologicznych polimeru. W takim 
przypadku odporność radiacyjna materiału o medycznym przeznaczeniu ma istotne znaczenie, 
bowiem bezpośrednio wpływa na żywotność takiej części implantu  
w organizmie. Prowadzone metodą spektroskopii EPR badania indukowanych radiacyjnie 
procesów rodnikowych udzielają odpowiedzi na pytanie jakie produkty paramagnetyczne 
pierwotne i wtórne powstają w wyniku ekspozycji na promieniowanie jonizujące i jaka jest ich 
kinetyka zaniku.   
Wpływ promieniowania jonizującego na wysokocząsteczkowy polietylen UHMWPE zależy, 
między innymi, od jego stopnia krystaliczności. Stwierdzono istotne różnice w ilości i rodzaju 
produktów paramagnetycznych przy 85% i 53% zawartości fazy krystalicznej. Promieniowanie 
jonizujące powoduje pękanie wiązań  C-H  zarówno w fazie krystalicznej, jak i amorficznej, co 
prowadzi do powstania drugorzędowego rodnika alkilowego i atomu wodoru, jak również 
rodników typu allilowego. Równocześnie wzrasta liczba podwójnych wiązań trans-
winylenowych tworzących się w wyniku oderwania atomu wodoru w sąsiedztwie węgla, 
którego wiązanie C-H uległo dysocjacji oraz maleje liczba wiązań winylowych wskutek ich 
udziału w sieciowaniu typu Y. Badania metodą EPR wskazują, że rodniki generowane podczas 
napromieniania zanikają szybciej w fazie amorficznej niż krystalicznej. Ponadto ilość rodników 
alkilowych w fazie krystalicznej jest mniejsza niż w fazie amorficznej. Powyższy efekt 
spowodowany jest bardziej efektywną rekombinacją pomiędzy atomem wodoru a pierwotnym 
rodnikiem  w matrycy sztywnej  (efekt klatkowy).  
Badania próbek metodą chromatografii gazowej, mimo różnicy w stopniu ich krystaliczności, 
wykazały tę samą wydajność radiacyjną uwolnionego wodoru H2. 
Po napromienowaniu UHMWPE dawkami 30, 60, 90 i 120 kGy w atmosferze powietrza 
zaobserwowano metodą FTIR proporcjonalne zwiększanie się stężenia wiązań trans-
winylenowych, co świadczy o wzrastającym udziale wiązań nienasyconych w badanym 
materiale.  
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ZJAWISKA OCHRONNE W PROCESACH POSTRADIACYJNEGO 
UTLENIANIA POLIPROPYLENU  

 
Wojciech Głuszewski, Zbigniew P. Zagórski 

 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa 

 
Procesy utleniania są odpowiedzialne w obrębie gniazd jednojonizacyjnych za degradację 
polipropylenu sterylizowanego radiacyjnie. Stąd zainteresowanie zjawiskami ochronnymi, jakie 
w chemii radiacyjnej polimerów wykazują związki aromatyczne. Przedmiotem naszych badań 
były kompozyty polipropylen/polistyren (PP/PS) otrzymane poprzez radiacyjne szczepienie 
(dawką 3 kGy promieniowania γ) styrenu w masie pierwotnego proszku PP. Styren wcześniej 
oczyszczono poprzez destylację od dodatków stabilizujących. Za pomocą chromatografii 
gazowej oznaczano wydajności radiolitycznie wydzielanego wodoru, tlenku węgla i metanu 
oraz pochłoniętego tlenu [1]. Analizy prowadzono bezpośrednio po napromieniowaniu i 
kontynuowano w czasie kilku tygodni po uprzednim odgazowaniu pierwotnych produktów 
radiolizy. Równolegle za pomocą spektrofotometrii w wersji odbiciowej światła rozproszonego 
(DRS) obserwowano produkty powstałe w wyniku utleniania powierzchni 
nieprzepuszczających światła proszków, Rys. 1. Zidentyfikowano w widmie DRS zarówno 
pierwotnie powstające makrorodniki nadtlenkowe jak i wtórne produkty utleniania – ketony, 
aldehydy i kwasy. Oznaczony bezpośrednio po napromieniowaniu CH4 można identyfikować 
jak produkt gniazd wielojonizacyjnych. Powstaje on, co prawda również jako produkt 
degradacji w łańcuchu procesów utleniania PP, ale czas indukcji jest w tym przypadku 
stosunkowo długi. Efekty ochronne obserwowane w zależnościach GH2 w funkcji zawartości 
PS świadczą, że polistyren dzięki zjawisku przeniesienia energii bierze udział w reakcjach z 
produktami jonowymi radiolizy PP. Charakter zmian intensywności pasma 210 nm w widmie 
DRS dla różnych składów mieszanin dowodzi jednocześnie, że PS zmniejsza ilość 
makrorodników lub blokuje je przed atakiem tlenu, Rys. 2.. Badania długookresowego 
utleniania mieszanin PP/PS, wskazują na ochronne działania PS w procesach postradiacyjnego 
utleniania. Efektem jest prawdopodobnie postępujące w czasie sieciowanie matrycy z 
dodatkiem polistyrenu. Potwierdzać taką tezę, może obserwowane za pomocą GC 
postradiacyjne wydzielanie wodoru oraz wynik badań mechanicznych blend PP/PS 
otrzymanych z handlowych polimerów i starzonych w czasie 60 i 120 dni po napromienieniu. 

 
[1] W. Głuszewski, Z. P. Zagórski, Zastosowanie chromatografii gazowej (GC) w 
badaniach modyfikacji radiacyjnej polipropylenu. Tworzywa sztuczne w budowie maszyn, 
Monografia, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006, str. 190 - 192 
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ROLA  CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH NOWOTWORU  W RADIOTERAPII 
GUZÓW DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO 

 
A. Gasińska,  J. Niemiec, K. Małecki, A. Adamczyk, Z. Darasz, J. Skołyszewski 

 
Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków 

 
Trzy najważniejsze parametry biologiczne nowotworu mające znaczenie w wyborze 

sposobu leczenia napromienianiem (RT) i ocenie wyników leczenia to: szybkość wzrostu 
komórek nowotworowych, ich promieniowrażliwość oraz stopień  niedotlenowania (hipoksji). 
Dlatego celem pracy jest ocena prognostycznego znaczenia szybkości wzrostu nowotworu na 
podstawie indeksu wiązania bromodeoksyurydyny (IWBrdUrd) oraz frakcji wzrostowej 
nowotworu (IW Ki-67), ekspresji białka Ku 70 (biorącego udział w naprawie uszkodzeń DNA) 
oraz liczby komórek oddychających beztlenowo (GLUT-1) do przewidywania wczesnej i 
późnej odpowiedzi nowotworu na przedoperacyjne napromienianie u chorych na raka 
odbytnicy.  
Materiał i metody: Od 104 chorych na raka odbytnicy zakwalifikowanych do przedoperacyjnej 
radioterapii (RT) przed leczeniem pobierano wycinek nowotworu, który dzielono na 2 części. 
Jeden fragment inkubowano z BrdUrd przez 1 godz. w 37o C, a następnie po utrwaleniu i 
wybarwieniu obliczano IWBrdUrd (liczba komórek syntetyzujących DNA, które wbudowały 
BrdUrd). Drugi fragment utrwalano w formalinie i wykonywano preparaty histologiczne, które 
następnie barwiono immunohistochemicznie. Ekspresję białek Ku70, Ki-67 (MIB-1) oraz 
białka GLUT-1 oceniono przy użyciu odpowiedniego przeciwciała monoklonalnego. Chorych 
leczono napromienianiem (RT) przez 5 dni dawką 5 Gy/dzień i chirurgicznie 1 – 6 tygodni po 
RT. Wczesna reakcja nowotworów została oceniona w materiale operacyjnym przez patologa i 
chirurgów. Klasyfikacja histopatologiczna (wg. Dworaka) uwzględnia 5–stopniową skalę: od 
D0, (która wskazuje na brak regresji) do D4 (brak komórek nowotworowych; całkowita 
regresja nowotworu), natomiast klasyfikacja kliniczna uwzględniała stopień regresji 
nowotworu.  
Wyniki: Średni odsetek dla IWBrdUrd, IWMIB i białka Ku 70 oceniany przed RT wynosił 
kolejno 8,5 %, 54,0 % i 73,2 %. W nowotworach ocenianych po RT patolog stwierdził 20 
nowotworów w stadium D0  (19,6 %), 55 (53,9 %) - D1, 19 (18,6 %) – D2, 4 (3,9 %) – D3 i 4 
(3,9 %) – D4. W czasie operacji u 39 (37,5 %) chorych stwierdzono stan stabilny choroby, u 12 
(11,5 %) progresję, u 49 chorych (47,1 %) odpowiedź częściową i u 4 (3,8 %) odpowiedź 
całkowitą – regresję nowotworu.    
Nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji IWBrdUrd i  IW MIB z wczesną 
(histopatologiczną i kliniczną) oceną regresji nowotworu. Natomiast na podstawie wskaźnika 
depopulacji (IWBrdUrd/IWKi-67 który określa zdolność komórek do przyspieszonej 
repopulacji) można było przewidzieć popromienną reakcję nowotworu. Niższa ekspresja białka 
Ku 70 oraz białka GLUT-1 częściej występowała u chorych z całkowitą histopatologiczną i 
kliniczną regresją nowotworu. Późną ocenę reakcji nowotworu (wznowy miejscowe i przerzuty 
choroby) oceniono w czasie 13,5–58,0 (średnio 27,9)  miesięcy po leczeniu. Porównano badane 
parametry biologiczne nowotworów chorych, u których wystąpiły wznowy miejscowe i 
przerzuty odległe po leczeniu z tymi, które zareagowały dobrze na leczenie.  
Wniosek. Na podstawie wskaźnika repopulacji (IWKi-67/IWBrdUrd) i ekspresji białek Ku 70 
oraz GLUT-1 ocenianych przed radioterapią jest możliwa ocena, szczególnie późnej, reakcji 
raka odbytnicy na skojarzone leczenie chirurgiczne z napromienianiem 
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OCENA WARTOŚCI PROGNOSTYCZNEJ WYBRANYCH PARAMETRÓW 
BIOLOGICZNYCH I INFEKCJI WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO             

U CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY LECZONYCH NAPROMIENIANIEM  
 

 B. Biesaga1 , J. Niemiec1, A. Gasińska1  M. Klimek,2  
 

1Zakład Radiobiologii Klinicznej, 2Zakład Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii 
Oddział Kraków, ul. Garncarska 11, 31 – 115  Kraków 

 
Znaczenie prognostyczne infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego typu 16 i 18 (Human 
Papilloma Virus type 16/18 – HPV16/18) dla radioterapii (RT) raka płaskonabłonkowego 
(SCC) szyjki macicy nie jest dobrze poznane. Komórki zakażone HPV ze względu na 
oddziaływanie białek wirusa z białkami komórkowymi E2F i P53, są stale pobudzone do 
proliferacji, jak również blokowana jest jedna z dróg przekazywania sygnału prowadząca do  
apoptozy. 
 
Celem badań jest ocena wpływu infekcji HPV16/18, tempa proliferacji, poziomu apoptozy 
oraz ekspresji białek P53 i HIF-1alfa  na wynik radioterapii raka SCC szyjki macicy.  
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w oparciu o materiał biopsyjny uzyskany od 70 
kobiet chorych na raka SCC szyjki macicy (FIGO: IA– IIIB) przed rozpoczęciem radioterapii. 
Fragmenty tkanki nowotworowej utrwalano w formalinie i zatapiano w parafinie. Ocenę 
infekcji HPV 16/18 przeprowadzono na preparatach histologicznych w oparciu o metodę 
hybrydyzacji in situ. Dla każdej chorej oceniono typ infekcji HPV, czyli odsetek 
zainfekowanych komórek  (%HPV) i rodzaj sygnału (punktowy–reprezentujący zintegrowany 
DNA wirusa, rozlany–pochodzący od episomalnego DNA). Tempo proliferacji (indeks 
wiązania Ki-67: IWKi-67) oraz ekspresję białka P53 (indeks wiązania P53: IW-P53) oceniono 
stosując metodę immunohistochemiczną. W analizie statystycznej przeprowadzonej dla potrzeb 
niniejszego streszczenia nie uwzględniono wyników dotyczących poziomu apoptozy 
(ocenionego w oparciu o barwienie hematoksyliną i eozyną oraz metodę TUNEL) i ekspresji 
białka HIF – 1 alfa (metoda immunohistochemiczna). Wyniki te zastaną zaprezentowane 
podczas konferencji.  
Wyniki: Obecność infekcji HPV16/18 stwierdzono w 91,4% nowotworów (n=64).  Średnie 
wartości  HPV, IWKi-67 i IW-P53 wynosiły odpowiednio: 38,9%±2,9 (SE), 50,8%±1,3 i 
12,0%±1,6. Osiem kobiet (13,3%) po menopauzie, u których w nowotworach wykazano sygnał 
punktowy i rozlany w więcej niż 46,0% zainfekowanych komórek przeżyło 2-letni okres bez 
objawów choroby. Prawdopodobieństwie 2-letniego przeżycia bezobjawowego (PPB) dla tej 
grupy chorych różniło się istotnie statystycznie (p=0,049) od kobiet z co najmniej jednym 
czynnikiem negatywnym (status przed menopauzą, %HPV≤46,0%, sygnał punktowy; 2-letnie 
PPB–51,7%). Kobiety przed menopauzą chore na szybciej proliferujące nowotwory (IWKi-
67>45,0%) charakteryzowały się istotnie wyższym 2–letnim PPB (p=0,05) niż chore na wolniej 
proliferujące nowotwory. W wielowymiarowej analizie Coxa wykazano, że pozytywnymi 
czynnikami prognostycznymi dla 2-letnich przeżyć bezobjawowych były: status po menopauzie 
i sygnał HPV punktowy i rozlany obecny w więcej niż 46,0% zainfekowanych komórek. 
Wniosek: Kobiety po menopauzie chore na raka szyjki macicy z punktowym i rozlanym 
sygnałem HPV obecnym w ponad połowie zainfekowanych komórek przeżywają dłużej bez 
nawrotu choroby  niż inne chore, u których należałoby rozważyć bardziej agresywne sposoby 
leczenia i częstsze wizyty kontrolne. 
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BADANIA KORELACJI MIĘDZY ODPOWIEDZIĄ NA TERAPIĘ  A STANEM 
STRESU OKSYDACYJNEGO, GENOTYPEM PACJENTA I WYDOLNOŚCIĄ 
NAPRAWY USZKODZEŃ DNA U CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO 

 
Maria Wideł1, Agnieszka Gdowicz-Kłosok1, Maciej S. Wideł2 , Ryszard Oliński3,  

Joanna Rzeszowska-Wolny1 

 

1Zkład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum 
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice, 3Zakład Biochemii 

Klinicznej, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz, 
 
Reakcje zapalne i stres oksydacyjny mają udział w powstawaniu wielu chorób, w tym także 
nowotworów. Procesowi nowotworowemu towarzyszy podwyższony poziom uszkodzeń 
oksydacyjnych, a uszkodzenie DNA jest pierwszym i najważniejszym etapem na drodze 
nowotworzenia. Naprawa DNA jest zatem jednym z kluczowych czynników zapobiegających 
powstawaniu nowotworów.  
 Poszukując potencjalnych markerów ryzyka powstawania jak i przebiegu raka jelita 
grubego, nowotworu, którego zapadalność i umieralność systematycznie wzrasta, podjęliśmy 
badania nad wpływem polimorfizmów genów kodujących białka różnych szlaków naprawy 
DNA na odpowiedź komórek prawidłowych na stres oksydacyjny. 
Badania polimorfizmów wykonano na limfocytach 132 chorych na raka jelita grubego, 38 
chorych na polipy jelita grubego oraz 96 zdrowych dawców. Stosując technikę PCR-RFLP 
oznaczono polimorfizmy genów APE1Asp148Glu (G>A, ekson 10), NBS1Gln185Glu (G>C, 
ekson 5),  XRCC1Arg399Gln (G>A, ekson 10) oraz genu XPDAsp312Asn (G>A, ekson 10) 
oraz XPDLys751Gln (A>C, ekson 23). DNA izolowano z pełnej krwi obwodowej.  
W grupie 46 chorych na raka jelita grubego oceniano jednocześnie (stosując technikę 
elektroforezy pojedynczych komórek) odpowiedź limfocytów na uszkodzenia indukowane 
promieniowaniem jonizującym (pęknięcia pojedynczo- i podwójnoniciowe DNA, apurynacje i 
oksydacyjne uszkodzenia zasad) i zdolności naprawy tych uszkodzeń.  
 Analiza rozkładu genotypów nie wykazała istotnych różnic w rozkładzie form 
polimorficznych genu XPD751 oraz genów NBS1 i XRCC1. Wykazała, natomiast, że 
polimorficzny wariant genu APE1(Asp148Glu) występuje znamiennie częściej niż wariant 
dziki ASP1 (Asp148Asp) w grupie zdrowych dawców, w porównaniu z grupą chorych na raka 
lub polipy jelita grubego, co sugeruje, że pełni on rolę ochronną obniżając ryzyko 
zachorowania. Podobnie zaobserwowano, że polimorfizm genu XPD312 (Asp312Asn) może 
działać ochronnie, bowiem odsetek jego nosicielstwa w grupie kontrolnej jest około 2-krotnie 
wyższy niż w grupie chorych na raka i polipy. Zaobserwowano również, różnice w rozkładzie 
genotypów genu XPD312 w zależności od lokalizacji nowotworu w różnych odcinkach jelita 
grubego. 
 Hierarchiczna analiza klasteryzacyjna poziomu uszkodzeń DNA w limfocytach 
wykonana na stosunkowo nielicznej grupie 46 chorych, wykazała obecność dwóch podgrup 
różniących się poziomem uszkodzeń indukowanych dawką 2Gy i skutecznością naprawy. Jedną 
podgrupę charakteryzował wysoki poziom uszkodzeń początkowych po dawce 2Gy  i 
jednocześnie skuteczna naprawa i w grupie tej dominował wariant polimorficzny 
XPDAsp312Asn; druga podgrupa przeciwnie, wykazywała niski poziom uszkodzeń 
początkowych a jednocześnie gorszą naprawę i gromadziła ona w większości nosicieli o 
genotypie dzikim XPDAsp312Asp.  
Korelacja polimorfizmów i zdolności naprawy uszkodzeń DNA z wynikami klinicznymi jest 
przedmiotem bieżącej analizy i będzie prezentowana. 
Praca sponsorowana z grantu MNiSW nr PBZ-MNiI-2/1/2005 



__________________________________________________________ 
XIV  Zjazd PTBR, Kielce, 24 – 26 września 2007 r. 

61 
 

WPŁYW POLIMORFIZMU GENÓW KODUJĄCYCH ENZYMY 
BIOTRANSFORMACJI NA WYDAJNOŚĆ NAPRAWY DNA W LIMFOCYTACH 

OSÓB EKSPONOWANYCH NA WWA. 
 

Antonina Cebulska-Wasilewska1,2, 
 

1.Zakład Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej, 
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, PAN, 

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,.  
2Pracownia Epidemiologii Molekularnej, Katedra  Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, 

CM UJ, Kraków 
 

Przeprowadzone uprzednio w ramach ramowego programu Unii Europejskiej  (EXPAH)  
badania nad wpływem ekspozycji zawodowej na obecne w środowisku wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA) na wzrost ryzyka utraty zdrowia wykazały statystycznie 
znamiennie niższą wydajność naprawy radiacyjnych uszkodzeń DNA u osób zawodowo 
narażonych na ekspozycję. Badania obejmowały  grupy eksponowanych zawodowo 
policjantów lub kierowców autobusów oraz odpowiednio dobrane grupy kontrolne z Pragi, 
Koszyc oraz Sofii, niezależnie monitorowane pod kątem oceny ekspozycji oraz różnorodnych 
biomarkerów skutku i podatności osobniczej [1]. Ocenę wydajności procesu naprawy DNA 
prowadzono analizując ślad wędrówki uwolnionego wcześniej z pojedynczych komórek, 
zrelaksowanego DNA jądrowego, w trakcie alkalicznej elektroforezy w warstwach 
agarozowych (test SCGE single cell gel electrophoresis, znany także pod nazwą metody 
kometowej). Analizę radiacyjnych uszkodzeń DNA prowadzono przed i po procesie szybkiej 
naprawy DNA. Statystycznie znamienne obniżenie wydajności procesów naprawy także 
stwierdzono u osób palących w odniesieniu do osób niepalących papierosy. Badania 
sugerowały również, że wpływ ekspozycji  zawodowej na WWA oraz palenia papierosów, 
może być modyfikowany przez polimorficzną podatność osobniczą, dietę oraz styl życia. W 
niniejszej pracy przedstawiono rezultaty analizy metabazy uzyskanej z połączenia 
przedstawionych powyżej grup, przeprowadzonej w aspekcie polimorficznego zróżnicowania 
podatności osób badanych z zastosowaniem modelu molekularnej teorii oddziaływania 
promieniowania na komórkę  pod kątem powiązania pomiędzy obniżeniem wydajności 
naprawy radiacyjnych uszkodzeń DNA a wielkością całkowitej ekspozycji na WWA 
(pochodzących od skażeń komunikacyjnych oraz palenia papierosów). Stwierdzono silniejszą 
zależność od ekspozycji na WWA w grupach osób heterozygotycznych lub homozygotycznych  
mutantach genów kodujących enzymy zaangażowane w procesy komórkowej biotransformacji  
np. cytochrom P-450 CYP1A1, glutationowe S-tranferazy GSTs, czy hydroksylazę epoksydową 
EPHX4. Rezultaty analizy pokazują  także silniejszy negatywny wpływ WWA na  wydajność 
naprawy DNA.u osób z fenotypem powolnej acetylacji  (mutantów N-acetylotransferazy 
NAT2).  Powyższe rezultaty badań potwierdzając zgodność z założeniami molekularnej teorii 
oddziaływania promieniowania na komórkę żywą, mają z jednej strony ogromne znaczenie dla 
poprawy stanu zdrowia społeczeństw, z drugiej strony  są dowodem przydatności 
zaproponowanego modelu badań nad podatnością osobniczą.  
 
[1] P. B. Farmer, et al. Molecular epidemiology studies of carcinogenic environmental 
pollutants: Effects of (PAHs) in environmental pollution on exogenous and oxidative DNA 
damage, Mutat. Res. 544 (2003) 397-402. 
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HEPATIC IRON CONTENT CORRESPONDS TO THE PERIPHERAL BLOOD 
LYMPHOCYTES SENSITIVITY TO HYDROGEN PEROXIDE AND IONIZING 

RADIATION 
 

Marcin Kruszewski1, Teresa Iwaneńko1, Jarosław Woliński2, Romuald Zabielski3, Paweł 
Lipiński4 

 
1Department of Radiobiology and Health Protection, Institute of Nuclear Chemistry and 

Technology, Warszawa, Poland 
2 Department of Gastrointestinal Physiology, The Kielanowski Institute of Animal Physiology 

and Nutrition PAS, Jabłonna, Poland 
3 Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw Agricultural University, Warszawa, Poland 

4 Department of Molecular Biology, Institute of Genetics and Animal Breeding PAS, 
Jastrzębiec, Poland 

 
The piglet is born with limited iron supplies. If not supplemented, piglets dramatically loose 
their body iron stores during first days of postnatal life. The aim of this study was to investigate 
the influence of hepatic iron content on susceptibility of blood cells to oxidative stress. 
Peroferal blood lymphocytes from newborn and 7-days old piglets were isolated by density 
gradient centrifugation on Histopaque 1007, resuspended in RPMI1640 medium supplemented 
with 20% of FCS and treated with the DNA damaging agent: X-rays (dose 0-5 Gy, 200 kV, 5 
mA, dose rate 1.2 Gy/min) on ice, H2O2 (0-250 μM), tert-butyl hydroperoxide (0-500 μM) or 
NaOCl (0-1000 μM) in PBS pH 7.4 for 15 min at 4 OC. The extent of DNA damage was 
estimated by alkaline comet assay. As expected, iron body stores of non supplemented animals 
decrease significantly during fist 4 days of life. Interestingly, DNA damage induced by H2O2, 
X-radiation, NaOCl or tert-butyl hydroxide in lymphocytes taken from newborn piglets was 
significantly higher than in those taken from 7-days old animals. However, no difference was 
found between untreated lymphocytes, despite hepatic iron content of donor animals. Our data 
show that decreased hepatic iron content correlates with decreased susceptibility of blood 
lymphocytes to oxidative stressors. However, lack of differences between untreated cells 
indicates that hepatic iron content had no effect on blood lymphocytes in the normal, non-
pathological condition. 
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REAKCJE WYBRANYCH ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE WAŻNYCH Z 
RODNIKAMI CO3

-• I •NO2 W ROZTWORACH WODNYCH 
 

L. Gębicka , J. Didik, J. L. Gębicki 
 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,  ul. 
Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź 

 
W żywych organizmach, w warunkach patologicznych, następuje wzmożona produkcja tlenku 
azotu i anionorodnika ponadtlenkowego, prowadząca do powstania nadtlenoazotynu. 
Nadtlenoazotyn (ONOO-/ONOOH) jest silnym utleniaczem, reagującym ze wszystkimi klasami 
związków biologicznie ważnych. Głównym substratem dla nadtlenoazotynu w komórce jest 
CO2, a produktami pośrednimi tej reakcji rodniki CO3

-• i •NO2. 
Anionorodniki CO3

-• mogą powstawać in vivo również w wyniku reakcji dysmutazy 
ponadtlenkowej z wodorowęglanem, a rodniki •NO2 w wyniku enzymatycznego utleniania 
azotynów. Biologiczne konsekwencje generowania wymienionych rodników w żywych 
organizmach zostały dostrzeżone stosunkowo niedawno. Dwutlenek azotu może inicjować 
peroksydację lipidów, nitrować lipidy i białka oraz utleniać reszty cysteiny, tryptofanu i 
tyrozyny w białkach. Anionorodnik węglanowy utlenia głównie białka (reszty cysteiny, 
histydyny, metioniny, tyrozyny i tryptofanu), glutation i kwasy nukleinowe.  
W wykładzie zostaną omówione wyniki badań nad reakcjami związków biologicznie ważnych 
z rodnikami CO3

-• i •NO2 generowanymi radiolitycznie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona 
na reakcje białek hemowych z tymi rodnikami (z uwagi na rolę jaką białka hemowe pełnią w 
detoksykacji nadtlenoazotynu).  
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PROBLEMY Z OCENĄ RYZYKA ZDROWOTNEGO EKSPOZYCJI NA MAŁE 
DAWKI PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO 

 
Marek K. Janiak 

 
Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej 

Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, Warszawa 
 

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się działaniu małych dawek promieniowania 
jonizującego, czyli takich na jakie najczęściej narażony jest współczesny człowiek. Wg 
komitetu naukowego UNSCEAR dawki małe nie przekraczają 0,2 Gy (przy ekspozycji 
krótkotrwałej) lub moc dawki jest niższa od 0,05-0,1 mGy/min. (przy napromienieniu 
przewlekłym). W warunkach narażenia zawodowego, diagnostycznego lub środowiskowego na 
promieniowanie mamy najczęściej do czynienia z dawkami nie przekraczającymi kilku-
kilkunastu mGy (mSv). Teoretycznie, ekspozycje takie zwiększają ryzyko wystąpienia 
zaburzeń o charakterze stochastycznym, wśród których najważniejszym jest zwiększona 
zapadalność na białaczki i inne nowotwory złośliwe w narażonej populacji.     

Jak dotąd, brak jest jednoznacznych danych na temat bio-medycznych konsekwencji 
działania małych dawek promieniowania jonizującego. Skutki takich ekspozycji 
ekstrapolowane są więc ze znanych efektów dawek wyższych, przekraczających 0,5-2,0 Gy. U 
podstawy takiej strategii leży przyjęta w latach 50-tych ubiegłego wieku hipoteza tzw. liniowej, 
bezprogowej zależności pomiędzy pochłoniętą dawką promieniowania a jej skutkiem (ang.: 
linear, no threshold hypothesis - LNT), zgodnie z którą nawet pojedynczy akt jonizacji może 
wywołać mutację onkogenną w DNA, a tym samym – potencjalnie – zapoczątkować rozwój 
choroby nowotworowej. 

Ostatnio pojawia się coraz więcej wyników analiz epidemiologicznych świadczących o 
tym, że ekspozycje na małe dawki promieniowania nie tylko nie zwiększają 
prawdopodobieństwa rozwoju nowotworu w narażonych populacjach, ale mogą nawet obniżać 
zapadalność na różne postaci tej choroby. Publikowane dane na ten temat poddawane są jednak 
ostrej krytyce ze strony zwolenników hipotezy LNT, którzy słusznie wskazują na liczne 
ograniczenia i wady tego rodzaju badań, co uniemożliwia jednoznaczną interpretację wyników 
i/lub jest przyczyną błędnego wnioskowania. Wydaje się, że jedynym sposobem rozwiązania  
tej ‘patowej’ sytuacji mogą być badania eksperymentalne prowadzone w oparciu o 
kontrolowane i powtarzalne modele doświadczalne.  

W wykładzie przedstawione zostaną dostępne wyniki analiz epidemiologicznych 
przemawiających zarówno za, jak i przeczących, hipotezie LNT, ze szczególnym 
uwzględnieniem ograniczeń metodologicznych i związanych z tym trudności interpretacyjnych. 
Podane zostaną także publikowane przez nasz i inne zespoły wyniki doświadczeń na 
zwierzętach i komórkach przemawiające za koniecznością prowadzenia szerzej zakrojonych 
badań nad skutkami działania małych dawek promieniowania w warunkach, które pozbawione 
są inherentnych wad i ograniczeń obserwacji epidemiologicznych.     
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DOZYMETRIA PÓL PROMIENIOWANIA WIELKICH ENERGII 
ZA POMOCĄ KOMÓR REKOMBINACYJNYCH 

 
M. Zielczyński, N. Golnik, M.A. Gryziński 

 
Instytut Energii Atomowej, 05-400 Otwock-Świerk 

 
Pola promieniowania wielkich energii występują w przestrzeni kosmicznej, na 

wysokościach lotów międzykontynentalnych a także w otoczeniu niektórych akceleratorów. 
Pola te odznaczają się skomplikowanym składem i bardzo szerokim widmem energii. Ocena 
narażenia w tych polach poprzez analizę dawek pochodzących od poszczególnych składowych 
jest praktycznie niemożliwa. Możliwe jest natomiast wyznaczenie wielkości operacyjnej – 
przestrzennego równoważnika dawki, H*(10), będącego iloczynem przestrzennej dawki 
pochłoniętej, D*(10) i współczynnika jakości promieniowania mieszanego, Q*, w fantomie – 
kuli ICRU. 
 Pomiar współczynnika jakości promieniowania mieszanego może być dokonany za 
pomocą komory rekombinacyjnej. Jest to wysokociśnieniowa komora jonizacyjna, w której 
zachodzi i jest wykorzystywana lokalna rekombinacja jonów w torach cząstek jonizujących. 
Ten typ rekombinacji jest skorelowany z liniowym przekazaniem energii (LPE – ang. LET) i 
dlatego, stosując odpowiednie metody pomiaru i obróbki, może być miarą współczynnika 
jakości promieniowania mieszanego, który też jest skorelowany z LPE. 
 Komora rekombinacyjna przeznaczona do wyznaczania H*(10) powinna być 
dostatecznie dużą, aby mogła aproksymować kulę ICRU, a efektywna grubość jej ścianki nie 
powinna znacznie odbiegać od 10 mm tkanki, tj. od głębokości określonej w definicji H*(10). 
Taką komorą jest m.in. komora typu REM-2, do niedawna seryjnie produkowana w Zakładach 
POLON w Bydgoszczy. Komora zawiera 25 płaskich elektrod, wykonanych z materiału 
równoważnego biologicznej tkance miękkiej, jej masa wynosi ok. 6,5 kg, a efektywna 
głębokość położenia jej objętości czynnej odpowiada kilkunastu milimetrom tkanki. 
 Pracownia Dozymetrii Promieniowania Mieszanego Instytutu Energii Atomowej (IEA) 
w Świerku zajmuje czołowe miejsce w świecie w zakresie rozwoju metod rekombinacyjnych, 
zwłaszcza do stosowania w polach promieniowania wielkich energii, mimo iż Polska sama 
praktycznie nie posiada akceleratorów wielkich energii (z wyjątkiem krakowskiego 
akceleratora protonów 60 MeV, który może być do takich zaliczony). 
     W referacie omówiono niektóre komory i metody rekombinacyjne, opracowane w IEA bądź 
w ośrodkach zagranicznych. Omówiono także pomiary przy użyciu komór rekombinacyjnych w 
otoczeniu akceleratorów wielkich energii i w lotach wysokościowych. Przedstawiono też 
wyniki porównań metod wyznaczania H*(10) w polach promieniowania wielkich energii, m.in. 
w międzynarodowych ośrodkach ZIBJ i CERN. Wyniki pokazują, że komory rekombinacyjne 
typu REM-2 są szczególnie przydatne do monitoringu pól promieniowania mieszanego w 
ośrodkach stosujących akceleratory wielkich energii. 
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OCENA STANU APARATÓW RENTGENOWSKICH Z TERENU WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH TESTÓW 

KONTROLI JAKOŚCI  
 

M. Bekas , K. Pachocki 
 

Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii, Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 
00-791 Warszawa. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie 

warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625) wszystkie aparaty stosowane do celów 
medycznych winny podlegać okresowym testom jakości: podstawowym, wykonywanym przez 
pracowników jednostki ochrony zdrowia upoważnionych do obsługi aparatów rentgenowskich 
oraz specjalistycznym wykonywanych przez laboratoria akredytowane w tym zakresie lub 
posiadające upoważnienia Państwowe Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  

W 2006 roku Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii PZH uzyskał w PCA 
akredytacje na przeprowadzanie specjalistycznych testów jakości parametrów fizycznych 
ogólnodiagnostycznych i stomatologicznych aparatów rentgenowskich (certyfikat akredytacji 
Nr AP 509). Podjęto pilotażowe badania stanu aparatów rtg z terenu województwa 
mazowieckiego. Przetestowano ponad 80 aparatów wykonując około 2000 testów (np. 
dokładności i powtarzalności kV, czasu ekspozycji, wielkości ogniska lampy rtg, grubości 
warstwy półchłonnej, wydajności lampy rtg, geometrii wiązki promieniowania, działania 
systemu AEC, kratki przeciwrozproszeniowej). 

W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, iż część aparatów nie spełnia 
określonych w rozporządzeniu kryteriów. Najczęściej stwierdzonymi nieprawidłowościami 
w pracy aparatów rentgenowskich była niezgodność ustawionego wysokiego napięcia i czasu 
ekspozycji z wartościami mierzonymi, zużycie komór systemu AEC.  

Dość często stwierdzano nieszczelność w ciemniach rentgenowskich (wnikanie światła 
z zewnątrz), zaś negatoskopy na których oceniano błony rentgenowskie były zużyte lub 
zabrudzone. W placówkach, w których wykonywano test procesu wywoływania ocena była 
przeprowadzana na podstawie protokołów z optymalizacji obróbki. Najczęściej stwierdzaną 
nieprawidłowością było błędne wyznaczenie gęstości minimalnej, a co za tym idzie pozostałych 
parametrów. 

Reasumując należy stwierdzić, iż większość przetestowanych aparatów spełniała kryteria 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Tylko niewielki odsetek (około 15%) aparatów 
nie spełniał wszystkich wymagań (kryteriów). 

Otrzymane wyniki z dotychczasowych badań potwierdziły konieczność funkcjonowania 
wprowadzonego w Polsce systemu kontroli jakości parametrów fizycznych aparatury 
rentgenowskiej, bowiem pozwala on eliminować te urządzenia, które mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.   
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STOSOWALNOŚĆ METODY LUMINESCENCJI STYMULOWANEJ IMPULSAMI 
ŚWIATŁA DO WYKRYWANIA NAPROMIENIOWANEJ ŻYWNOŚCI W 

PORÓWNANIU Z METODĄ POMIARU TERMOLUMIONESCENCJI 
 

Grzegorz P. Guzik, Wacław Stachowicz 
 

Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności, 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

 
       Znormalizowane techniki badania napromieniowania żywności pozwalają na 
jednoznaczne stwierdzenie czy badana próbka była poddana procesowi higienizacji 
radiacyjnej na jakimkolwiek etapie technologicznym pod warunkiem, że nie była to obróbka 
termiczna. Porównaliśmy dwie spośród analitycznych metod fizycznych  identyfikujących 
napromieniowaną żywność, termoluminescencję (TL) i luminescencję stymulowaną 
impulsami światła (PPSL). Obie polegają na rejestrowaniu uwalnianej energii (fotonów) 
przy użyciu fotopowielaczy. Podstawowe różnice leżą w obszarach: 
1. W procesie przygotowania próbek do badań - w metodzie TL izoluje się frakcję 

mineralną zawierającą minerały krzemianowe, podczas gdy w metodzie PPSL badana 
jest cała próbka w stanie niezmienionym. 

2. W czasie koniecznym do przeprowadzenia pełnego oznaczenia - czas ten wynika z 
wymagań procedur przygotowania próbek podanych w normach PN-EN 1788:2001 
dla metody TL oraz PN-EN 13751:2003(U) dla metody PPSL. Doświadczalnie 
stwierdziliśmy, że czas ten jest co najmniej 3 razy dłuższy w metodzie TL niż  PPSL. 

3. W sposobie indukowania luminescencji wywołanej przez fotony uwalniane z 
minerałów lub krystalicznych składników próbki - w metodzie TL czynnikiem 
stymulującym luminescencję jest podgrzewanie próbki w zakresie od 50 do 500ºC, 
podczas gdy w metodzie PPSL stosowane jest w tym celu promieniowanie 
podczerwone IR generowane przez zestaw diod LED w reżimie pulsowym.  

4. W utrzymaniu w próbce spułapkowanych elektronów - w metodzie PPSL uwalniana 
jest część spułapkowanych elektronów, co umożliwia co najmniej dwukrotny pomiar 
tej samej próbki, podczas gdy metoda TL uwalnia w jednym pomiarze wszystkie 
spułapkowane elektrony. 
Przebadano obiema metodami łącznie 100 próbek, uzyskując wyniki przedstawione  na 

Rys.1. Wynika z nich, że szybka i prosta analitycznie metoda PPSL może być stosowana w 
bardziej ograniczonym zakresie niż pracochłonna metoda TL. Obie metody są stosowane w 
Unii Europejskiej, przeciwdziałając nielegalnemu importowi napromieniowanych płodów 
rolnych z krajów Azji i Bliskiego Wschodu. Metody te są akredytowane i aktualnie stosowane 
w Samodzielnym Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności IChTJ do badania 
próbek nadsyłanych licznie przez klientów z kraju i z zagranicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1    Porównanie wyników uzyskanych w metodach PPSL i TL 
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SKŁADNIKI POCHODZENIA ROŚLINNEGO METODĄ POMIARU 

TERMOLUMINESCENCJI ORAZ METODĄ SPEKTROSKOPII ELEKTRONOWEGO 
REZONANSU PARAMAGNETYCZNEGO  

 
Kazimiera Malec-Czechowska1, Magdalena Laubsztejn1,  

Grażyna Strzelczak2, Wacław Stachowicz1 

 
1Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności, 2Zakład Chemii i 

Techniki Radiacyjnej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa 
 
W pracy przedstawiono wyniki badań identyfikacji napromieniowania w pięciu produktach 
farmaceutycznych zawierających w swym składzie suche ekstrakty ziołowe, cukry oraz inne 
składniki, takie jak talk, koloidalna krzemionka i stearynian magnezu. 
Badania przeprowadzono na próbkach, które celowo napromieniowano dawką 5 kGy 
promieniowania gamma i przechowywano przez ponad 2 lata w Samodzielnym Laboratorium 
Identyfikacji Napromieniowania Żywności (SLINŻ) Instytutu Chemii              i Techniki 
Jądrowej (IChTJ) oraz na próbkach, których nie napromieniowano. W badaniach wykorzystano 
dwie znormalizowane metody wykrywania napromieniowania żywności: metodę pomiaru 
termoluminescencji (TL) minerałów krzemianowych wyizolowanych           z próbek oraz 
metodę spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) do wykrywania 
napromieniania żywności zawierającej krystaliczne cukry. 
Celem badań było wykazanie przydatności zastosowanych metod do wykrywania 
napromieniowania produktów farmaceutycznych zawierających składniki pochodzenia 
roślinnego oraz mono- i di-sacharydy. 
Metoda pomiaru termoluminescencji wydzielonej frakcji mineralnej umożliwia identyfikację 
napromieniowania farmaceutyków ziołowych konfekcjonowanych w postaci powlekanych     i 
niepowlekanych drażetek. Warunkiem prawidłowej oceny próbki jest jednak dokonanie 
wnikliwej analizy krzywych świecenia, które mają bardziej złożony charakter aniżeli 
w przypadku typowych próbek żywności pochodzenia roślinnego.  
Metoda spektrometrii EPR umożliwia identyfikację napromieniowania drażetek ziołowych,   o 
ile zawierają one w charakterze składnika wiążąco-smakowego krystaliczne mono- lub 
wielocukry. 
Przeprowadzone badania wykazały, że obok dotychczas stosowanej jako jedynej odpowiedniej 
do oceny napromieniowania farmaceutyków ziołowych metody pomiaru termoluminescencji 
może być stosowana alternatywnie metoda EPR, jeśli produkty zawierają cukry.  
Uzyskane wyniki badań stanowią udokumentowanie możliwości zastosowania 
znormalizowanych metod TL według PN-EN 1788:2002 oraz EPR według                        PN-
EN 13708:2003 do wykrywania napromieniowania farmaceutyków zawierających aktywne 
składniki roślinne i cukry. 
Zwalidowanie metod w tym obszarze pozwoli na realizację badań kolejnej grupy produktów 
objętych akredytacją udzieloną SLINŻ. 
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STANOWISKO RADIOTERAPII PROTONOWEJ NOWOTWORÓW OKA W IFJ PAN 
W KRAKOWIE – STAN ZAAWANSOWANIA PRAC 

 
J. Swakoń1 , B. Michalec1,  U. Sroka1, P. Olko1, B. Romanowska-Dixon2,                                 

M. P. R. Waligórski1,3 
 

1Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-
342 Kraków; 2Katedra Okulistyki UJ CM - Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, ul. 
Kopernika 38, 31-501Kraków; 3Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Oddział w Krakowie, ul Grancarska 11, 31-115 Kraków 
 
   Radioterapia wiązką protonów jest obecnie klinicznie wskazaną metodą leczenia 
nowotworów pierwotnych gałki ocznej. Dzięki możliwości wyjątkowo precyzyjnego 
formowania wiązki protonów oraz wykorzystaniu dozymetrycznych własności piku Bragga w 
końcowej części zasięgu wiązki, uzyskuje się ponad 95% miejscową kontrolę guza z 
jednoczesnym wysokim prawdopodobieństwem zachowania funkcji widzenia.  
   W Polsce radioterapia protonowa nowotworów oka nie jest obecnie dostępna. Instytut Fizyki 
Jądrowej PAN (IFJ PAN) w Krakowie w ścisłej współpracy z Kliniką Okulistyki i Onkologii 
Okulistycznej CM UJ w Krakowie, Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Centrum 
Onkologii Oddział w Krakowie, realizuje projekt budowy i uruchomienia stanowiska do 
radioterapii protonowej gałki ocznej wykorzystującego wiązkę protonów o energii 60 MeV 
wytwarzaną w cyklotronie izochronicznym AIC-144 w IFJ w Krakowie. Jest to jedyne tego 
typu urządzenie w Polsce umożliwiające produkcję wiązki protonów o parametrach 
niezbędnych do zastosować radioterapeutycznych. Prace finansowane są ze środków 
Ministerstwa Zdrowia w ramach „Narodowego Funduszu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych” oraz w ramach programu Technical Cooperation Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej. 
    Zakończenie budowy stanowiska planuje się na przełomie 2007/2008. Na obecnym etapie 
prac gotowy jest system jonowodów doprowadzający wiązkę protonów do stanowiska terapii, 
skonstruowano i przetestowano system formowania i monitorowania wiązki złożony z 
dyskryminatora zasięgu protonów, modulatora energii protonów, układu pomiaru poszerzonego 
piku Bragga, układu pomiaru profilu wiązki, zestawu komór jonizacyjnych oraz dedykowanego 
zestawu elektrometrów służących do pomiarów parametrów wiązki  niezbędnych do 
przygotowania i prowadzenia radioterapii. Zainstalowano nowoczesny system RTG precyzyjnej 
kontroli pozycji pacjenta oraz system pozycjonowania oka w trakcie radioterapii. Planowanie 
procesu radioterapii realizowane będzie przy pomocy najnowszej wersji programu „Eclipse 
Ocular Proton Plannig”, posiadającego zaimplementowany eliptyczny model oka. Trwają prace 
nad połączeniem systemu pozycjonowania pacjenta z systemem planowania radioterapii. 
Zainstalowano system monitoringu mocy dawki od promieniowania gamma i neutronów w 
pomieszczeniu kabiny radioterapii oraz w pomieszczeniach sąsiadujących. W czerwcu 2007 w 
pomieszczeniu kabiny terapii wykonany zostanie montaż fotela terapeutycznego, 
zapewniającego pozycjonowanie pacjenta na stanowisku radioterapii protonowej z precyzją na 
poziomie 0,1mm. Planowana jest modernizacja cyklotronu, aby spełnić standardy wymagane w 
zastosowaniach medycznych. 
   W 2008 roku przewidywane jest testowanie stanowiska oraz przeprowadzenie testów 
akceptacyjnych pozwalających na uzyskanie certyfikatów niezbędnych do prowadzenia 
radioterapii. Powstający ośrodek powinien przyjąć pierwszych pacjentów pod koniec roku 
2008. Planuje się leczenie przynajmniej 100 pacjentów rocznie, co powinno zapewnić dostęp 
do tego typu radioterapii dla wszystkich pacjentów w Polsce wymagających takiego leczenia. 
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OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PRACY RENTGENOWSKIEGO SYSTEMU 
POZYCJONOWANIA PACJENTA NA STANOWISKU TERAPII PROTONOWEJ 

OKA W IFJ PAN W KRAKOWIE   
 

U. Sroka1, B. Michalec1, P. Olko1, M. Schramm1, J. Swakoń1 

 
1Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie,              ul. 

Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków; 
 

W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie powstaje stanowisko terapii 
protonowej nowotworów oka. Jednym z elementów wyposażenia jest specjalistyczny zestaw 
rentgenowski z równocześnie wyzwalanymi aparatami RTG, odpowiednio pozycjonowanymi 
względem stanowiska radioterapii. Zdjęcia rejestrowane są na płytach CR i po odczycie w 
systemie Kodak Poin-of-Care CR 260 w postaci cyfrowej przesyłane do programu planowania 
terapii. W trakcie przygotowania pacjenta do radioterapii wykonywanych jest najczęściej kilka 
zestawów zdjęć rentgenowskich. Aby zminimalizować dawkę otrzymaną przez pacjenta od 
promieniowania X w trakcie tych czynności wykonano optymalizację geometrii ustawienia 
systemu oraz parametrów pracy lamp RTG pod kątem minimalizacji dawki dla pacjenta, przy 
równoczesnym zachowaniu niezbędnej jakości wykonywanych zdjęć.  

Wykonano serie zdjęć rentgenowskich przy różnych nastawach systemu, zaczynając 
od wartości napięcia 110 kV i zmniejszając wartości napięcia poszczególnych lamp, tak aby 
zminimalizować dawkę i jednocześnie, aby jakość zdjęć była dostatecznie dobra dla potrzeb 
planowania radioterapii. Pomiar dawki wejściowej wykonywano miernikiem Barracuda firmy 
RTI Electronics AB umieszczonym w czterech miejscach na powierzchni antropomorficznego 
fantomu głowy, którego prawe oko ustawiono w miejscu przecięcia osi optycznych lamp, tj. w 
punkcie izocentrum stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka.   Optymalne nastawy 
parametrów systemu RTG określono na 100-110 kV i 10 mAs dla lampy wykonującej zdjęcie 
w kierunku wzdłuż osi wiązki oraz 70-80 kV i 8 mAs dla lampy wykonującej zdjęcie w 
kierunku prostopadłym do osi wiązki.  
Dla optymalnych nastaw pracy systemu za pomocą kolimatorów zawężono pole 
promieniowania dla obydwóch lamp do wymiarów 6 cm x 6 cm w odpowiednich płaszczyznach 
przechodzących przez izocentrum układu. Takie parametry pracy układu rentgenowskiego 
zapewniają wykonanie zdjęć o jakości wystarczającej w procesie planowania, minimalizując 
równocześnie dawkę i obszar głowy poddany ekspozycji. 

W celu zobrazowania rozkładu dawki od promieniowania rentgenowskiego, podczas 
zdjęć w obrębie całej głowy pacjenta wykonano serie ekspozycji 80 detektorów TL 
rozmieszczonych w 8 warstwach wewnątrz antropomorficznego fantomu głowy typu RANDO 
z Laboratorium Andersona oraz ok. 40 detektorów rozmieszczonych na zewnątrz fantomu. 
Fantom pozycjonowano tak, aby prawe oko znajdowało się w izocentrum stanowiska. 
Zmierzone dawki w różnych miejscach fantomu, przy równoczesnej ekspozycji z obu lamp nie 
przekraczały wartości 200 µGy.  

Zastosowanie systemu rentgenowskiego z obrazowaniem opartym o pyty CR 
pozwoliło znacznie zmniejszyć dawki od promieniowania X na jakie narażony jest pacjent w 
procesie przygotowywania radioterapii. 
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DYSTRYBUCJA NARZĄDOWA RADIOKONIUGATU PRZECIWCIAŁA 
MONOKLONALNEGO  SKIEROWANEGO PRZECIWKO PODJEDNOSTCE Β3 

INTEGRYNY ΑVΒ3 W DOŚWIADCZALNYM MODELU MYSIEGO RAKA SUTKA 
 

M. Bilski (1), I. P. Grudziński (1), R. Zdanowski (1) J. Pietrzykowski (2), R. Mikołajczak (3),  
U. Karczmarczyk (4), P. Garnuszek (4), E. Dziuk (2), M. P. Dąbrowski (1), M. K. Janiak (1). 

 
(1) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa;(2) 

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa;(3) Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Izotopów Polatom, Świerk, 05-400 Otwock; (4) Narodowy Instytut Leków, ul. 

Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa. 
 
Cel  
Ocena dystrybucji narządowej przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko 
podjednostce β3 integryny αvβ3 skoniugowanego z izotopem jodu 131 (131I) u myszy z 
przeszczepialnym rakiem sutka. 
Materiały i metody 
Przeciwciało monoklonalne anty-CD 61 (2C9.G2, Becton-Dikinson) zostało skoniugowane z 
izotopem radioaktywnego jodu (131I) metodą jodogenową. Kontrolę jakości procesu znakowania 
przeciwciała oraz ocenę stabilności otrzymanego radiokoniugatu (mAb – 131I) przeprowadzono 
odpowiednio w 40C (czysty preparat) oraz w 370C (preparat zawieszony w mysiej surowicy). W 
badaniu przy zastosowaniu HPLC oraz elektroforezy bibułowej czystość radiochemiczna 
„czystego preparatu” wynosiła bezpośrednio po znakowaniu 98,7% oraz 95,6 i 93,7 % po 4 i 24 
godzinach. Czystość radiochemiczna „preparatu zawieszonego w surowicy” wynosiła 
odpowiednio 96% bezpośrednio po oraz 94,8 i 92,4 % po 4 i 24 godzinach. Badania 
biodystrybucji oraz scyntygraficzne obrazowanie rozmieszczenia dożylnie podanego 
radiokoniugatu wykonano na samcach myszy szczepu C3H z przeszczepialnymi podskórnie w 
okolicy biodrowej guzami raka sutka. Pomiary przeprowadzono po 1,5; 6; 24; 48 i 72 
godzinach od dożylnego podania 4 µg mAb – 131I. 
Wyniki 
Wykazano szybki spadek radioaktywności we krwi obwodowej do wartości wynoszącej 
odpowiednio 6,4 i 0,2 % dawki podanej na mililitr krwi (%ID/ml krwi) po 1,5 i 24 godzinach 
od dożylnej iniekcji radiokoniugatu i utrzymywanie się aktywności na poziomie od 0,2 do 0,7 
% ID/ml w kolejnych godzinach. W zakresie badanego przedziału czasowego, odnotowano 
przejściowo-wysokie (1,5 godz.) gromadzenie radiokoniugatu w płucach, wątrobie, śledzionie i 
tarczycy, średni wychwyt w nerkach oraz implantowanych guzach, przy niskim wychwycie w 
tkance mięśniowej, sercu i jelitach. W wykonanych scyntygramach wykazano gromadzenie 
podanego znacznika w rzucie guzów nowotworowych z zaznaczonym względnym narastaniem 
aktywności w czasie badania.  
Wnioski 
Otrzymany radiokoniugat przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko podjednostce 
β3 integryny αvβ3 skoniugowanego z izotopem jodu 131 (131I) wykazuje dwufazową kinetykę 
eliminacji z krwi. Wysoki współczynnik guz tkanka zdrowa dla tkanki mięśniowej pozwolił na 
uwidocznienie przeszczepialnego guza raka sutka w planarnym badaniu scyntygraficznym 
całego ciała myszy. 
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DOZYMETRIA W SYNOWEKTOMII RADIOIZOTOPOWEJ STAWU KOLANOWEGO 
WYKONANEJ ZA POMOCĄ 90Y 

 
Monika Kempińska 

 
Akademia Medyczna w Gdańsku, Katedra Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej, 

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk 
 
 
       Synowektomię radioizotopową stawu kolanowego stosuje się w przypadku chronicznego 
zapalenia stawów, opornego na leczenie konwencjonalnymi metodami (np. niesterydowymi 
lekami przeciwzapalnymi - NSAIDs). Zabieg polega na wstrzyknięciu radioaktywnego 
roztworu (185 MBq) do chorego stawu. Celowość przeprowadzonej terapii 90Y (cytrynian/ 
krzemian 90Y) polega na sprawdzaniu poziomu zmniejszenia bólu, zwiększeniu ruchliwości 
oraz przywróceniu funkcji stawu.  
       Radiofarmaceutyk charakteryzuje się emisją promieniowania β- o maksymalnej energii 
2,28 MeV (średnia energia 0,936 MeV) i średniej penetracji tkankowej 4mm. Czas 
połowicznego rozpadu 90Y wynosi 64,1 h. 
       Mając na uwadze czynniki, od których zależy strumień jonizacji utworzony przez 
promieniowanie hamowania dokonano pomiaru promieniowania, jakie emituje 90Y. W tym celu 
wykorzystano jednogłowicową gamma-kamerę Diacam firmy Siemens. Do prawidłowej 
rejestracji badanego promieniowania ustalono optymalną wartość fotopiku na analizatorze 
wielokanałowym, która wyniosła 77 keV z oknem energetycznym 20%.  
Zbadano wpływ materiałów m. in.: wody i płytek miedzianych na zarejestrowane spektrum 
oraz uzyskany obraz. Zaobserwowano znaczne przesunięcia fotopiku oraz zmianę spektrum    i 
obrazu po zastosowaniu w/w materiałów. Dokonano również wnikliwej analizy czynników 
mających wpływ na zaistniałe zmiany, co w znacznym stopniu wykorzystano do oceny 
poprawności przeprowadzonej terapii izotopowej. 
        Wykonanie radiosynowektomii wymaga udziału zarówno specjalisty w dziedzinie 
medycyny nuklearnej, jak i chirurga ortopedy, którzy poddani są działaniu promieniowania 
jonizującego.  
       W określeniu narażenia na promieniowanie jonizujące posłużono się dawkomierzami 
termoluminescencyjnymi: PI-01, DI-02 oraz DS.-04 (Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i 
Środowiskowej PAN w Krakowie). Otrzymana wartość indywidualnego równoważnika dawki 
(Hp(0,07) i Hp(10)) dla pacjentów i personelu medycznego uzależnione były nie tylko od 
aktywności podanego preparatu i metody jego podania,            ale również od warunków i 
sposobu dokonywanych pomiarów.  
      Uzyskane wyniki pomiarów dozymetrycznych pozwoliły na określenie stopnia narażenia 
dla personelu medycznego uczestniczącego w procedurach związanych z przeprowadzeniem 
radiosynowektomii 90Y.  
      Biorąc pod uwagę uzyskane rezultaty stopnia narażenia pochodzącego od źródeł 
promieniowania podjęto próbę określenia ilości zabiegów na pacjentach wykonywanych przez 
jedną osobę, których ilość nie stanowiłaby zagrożenia utraty zdrowia przez personel medyczny.  
    Wyniki dozymetryczne pozwalają jednocześnie na stwierdzenie, że w przypadku pacjentów 
poddanych terapii 90Y nie ma konieczności ich hospitalizacji po podaniu radiofarmaceutyku. 
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Radiobiologia i radioterapia 
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EFEKT SĄSIEDZTWA NA MODELU KOKULTYWACJI KOMÓREK 
NAPROMIENIONYCH Z NIENAPROMIENIONYMI. 

 
A.Szurko1,2, W.Przybyszewski1, M.Konopacka1, K.Szołtysek1, Z.Maniakowski3, M.Wideł1 

 
1Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii 
Curie-Skłodowskiej, Oddział w Gliwicach, ul Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, 
2Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski w 
Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, 3Zakład Fizyki Medycznej, Centrum 
Onkologii Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Oddział w Gliwicach, ul Wybrzeże Armii 
Krajowej 15, 44-101 Gliwice 
 
Istnieje coraz więcej dowodów na fakt, iż odpowiedź biologiczna po zadziałaniu 
promieniowania jonizującego nie pochodzi jedynie z bezpośrednio napromienionych komórek, 
ale także może dotyczyć komórek potomnych (wyrażoną niestabilnością genetyczną), jak 
również sąsiednich komórek nienapromienionych (efekt sąsiedztwa, ang. bystander effects). 
Komórki zarówno w litej tkance jak i pozostające w bliskim kontakcie w hodowli mogą 
komunikować się ze sobą na kilka sposobów. Jednym z najważniejszych jest komunikacja 
poprzez kanały błonowe (ang. gap-junctions), zapewniające możliwość transportu biernego 
jonów i niskocząsteczkowych molekuł między komórkami. Drugim mechanizmem jest 
wydzielanie do środowiska przez komórki napromienione specyficznych mediatorów, czego 
rezultatem jest m.in. zahamowanie proliferacji, zwiększenie liczby mutacji, zwiększenie liczby 
komórek w apoptozie i liczby mikrojąder w komórkach nienapromienionych.  
W niniejszej pracy przedstawiamy wyniki badań wpływu napromieniowanych dawką 2 lub 4 
Gy promieniowania X (6 MV, Clinac 600), mysich komórek raka płuca (LLC) na komórki tej 
linii nie eksponowane na promieniowanie. Na uwagę zasługuje zwłaszcza model eksperymentu, 
w którym obie grupy komórek kokultywuje się razem dzięki zastosowaniu płytek do 
kokultywacji zaopatrzonych w filtr umożliwiający wymianę substancji sygnałowych, lecz nie 
pozwalający na mieszanie się komórek. 
Wykorzystując badania mikroskopowe oceniano odsetek komórek będących w apoptozie i 
uszkodzenia cytogenetyczne (mikrojądra). W oparciu o cytometrię przepływową oceniano 
zmiany cyklu komórkowego a przy pomocy techniki Western-blott badano ekspresję czynnika 
transkrypcyjnego NF-κB. 
Zaobserwowano znamienny, w stosunku do kontroli, wzrost odsetka mikrojąder nie tylko w 
komórkach bezpośrednio napromienionych, ale także w komórkach kokultywowanych. 
Również w obu grupach znamienny był wzrost odsetka komórek umierających na drodze 
apoptozy. Nie zaobserwowano większych zmian w cyklu komórkowym po niższej dawce 
promieniowania. Zaobserwowane cykliczne wahania ekspresji NF-κB wymagają 
potwierdzenia. 
Praca sponsorowana z grantu MNiSW, nr N406 101 31/3870 
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WPŁYW  BLOKOWANIA KINAZY RECEPTORA EGFR NA  PRZEŻYWALNOŚĆ 
ORAZ  APOPTOZĘ W NAPROMIENIANYCH LUDZKICH KOMÓRKACH RAKA 

PIERSI ( MCF-7) 
 

Ł. Krzowski 1 , A. Wójcik 1,2, S. Góźdź 3, A. Lankoff 1  
 

1Zakład Radiobiologii i Immunologii, Instytut Biologii, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, 2 

Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, 3 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce 
 

Pomimo znacznych postępów w terapii nowotworów, efektywność dotychczas 
stosowanych metod leczenia jest niezadowalająca. W związku z tym, w ostatnich latach coraz 
więcej uwagi poświęca się terapiom celowanym, polegającym na hamowaniu określonych 
szlaków molekularnych. Jedną z prób takich terapii jest blokowanie receptora naskórkowego 
czynnika wzrostu EGFR. Wstępne wyniki badań, które osiągnęły fazę kliniczną wskazują, że 
stosowanie czynników anty-EGFR powstrzymuje kaskadę transdukcji sygnału, zatrzymuje cykl 
komórkowy, promuje apoptozę, oraz hamuje angiogenezę. Czynniki anty-EGFR nasilają 
również działanie radioterapii,  zwiększając przeżycie chorych na raka.  

 Ponieważ molekularne mechanizmy tych procesów nie są dokładnie poznane,  celem 
naszych badań była analiza wpływu blokowania EGFR w napromienianych komórkach na ich 
przeżywalność oraz apoptozę. 

Badania przeprowadzono na komórkach linii MCF-7, które charakteryzują się 
ekspresją receptora EGFR oraz opornością na apoptozę, indukowaną przez promieniowanie 
jonizujące. Oporność ta jest niezależna od p53, ale wynika z braku kaspazy 3. Komórki 
traktowano tyrfostyną AG 1478 (5 µM, 10 µM, 40 µM) w celu zablokowania aktywacji 
receptorów EGFR, a następnie napromieniano promieniowaniem jonizującym (10 Gy, 6 MeV).  
Częstość komórek apoptotycznych analizowano za pomocą metody aneksynowej i cytometru 
przepływowego po 24, 48, 72 i 94 godzinach od napromienienia. Przeżywalność komórek 
oznaczano za pomocą testu klonogennego. 

Uzyskane wyniki wykazały, że hamowanie EGFR przez tyrfostynę AG 1478 w 
napromienianych komórkach MCF-7 spowodowało wzrost częstości apoptozy oraz  spadek 
przeżywalności w porównaniu do napromienianych komórek. Obserwowane różnice w 
przeżywalności między komórkami napromienianymi a komórkami poddanymi skojarzonemu 
działaniu tyrfostyny AG 1478 i promieniowania jonizującego były bardziej znaczne, kiedy 
tyrfostyna pozostawała w hodowli przez cały czas trwania testu klonogennego. 
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BADANIA WPŁYWU ZWIĄZKÓW NA, MNA, NAD NA RADIOWRAŻLIWOŚĆ 
ORAZ ZDOLNOŚCI NAPRAWCZE LIMFOCYTÓW CZŁOWIEKA. 

 
A. Cebulska-Wasilewska1,2, A. Panek1, J.L. Gębicki3 

 
1Zakład Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, 2Katedra 
Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków, 3Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika 
Łódzka, Łódź 

 
 Nikotynamid (NA) jest jedną z dwóch podstawowych form witaminy B3 (niacyny). 
Związek ten jest głównym substratem w syntezie dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego 
(NAD+), natomiast 1-metylonikotynamid (MNA) jest jednym z głównych metabolitów NA. 
Związki te biorą udział w procesach biologicznych związanych z metabolizmem substancji  
energetycznych, syntezą kwasów tłuszczowych, cholesterolu, steroidów oraz transdukcją 
sygnałów i utrzymywaniem integralności genomu [1]. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie 
wpływu NA, MNA, NAD+ na komórkową radiowrażliwość oraz na naprawę radiacyjnych 
uszkodzeń DNA w komórkach limfocytów. Stopień uszkodzeń DNA mierzono stosując 
alkaliczną wersję elektroforezy DNA pojedynczych komórek w żelu agarozowym (SCGE). 
Rozmrożone limfocyty zawieszone w medium zawierającym świeżo przygotowane roztwory 
związków (MNA, NA,NAD+) w końcowym stężeniu 80mM*. Radiowrażliwość DNA 
oceniano w oparciu o natychmiastową odpowiedź limfocytów na dawkę 2Gy promieniowania 
rentgenowskiego. W celu sprawdzenia wpływu badanych związków na wydajności procesów 
naprawy uszkodzeń DNA, napromienione komórki  inkubowano przez 30min w temperaturze 
370C w obecności lub bez mitogenu komórkowego (PHA-fitohemaglutynina). Stwierdzono 
statystycznie istotnie niższą  radiowrażliwość komórek inkubowanych przed naświetlaniem  w 
obecności  wszystkich badanych związków w odniesieniu do radiowrażliwości komórek 
kontroli. Procent nienaprawionych uszkodzeń DNA po naprawczej inkubacji po-ekspozycyjnej 
w komórkach G0 oraz proliferujących był w obecności MNA i NAD+  porównywalny lub 
wyższy z poziomem uszkodzeń w komórkach kontroli (zarówno dla T-DNA i TM). Otrzymane 
rezultaty obniżonej radiowrażliwości sugerują  z jednej strony ochronne działanie MNA i 
NAD+ w momencie działania czynnika  indukującego uszkodzenia DNA,  natomiast  z drugiej 
strony  obecność tych związków podczas procesu naprawy DNA obniża jego wydajność.  

Obecność NA w medium komórek stacjonarnych powoduje obniżenie w  stosunku do 
kontroli procentu nienaprawionych uszkodzeń DNA (20%±12% w obecności NA i 36%±14%  
w kontroli, dla parametru TM) natomiast w komórkach proliferujących stwierdzono w 
odniesieniu do kontroli podwyższenie poziomu nienaprawionego DNA (39%±17% w obecności 
NA i 15,8%±13% w kontroli, dla parametru TM)  sugerujące opóźnienie lub obniżenie  
wydajności naprawy. Zaobserwowana odmienna reakcja radiacyjnych uszkodzeń DNA na 
obecność NA w napromienionych komórkach proliferujących w odniesieniu do stacjonarnych 
może sugerować asocjację z blokadą aktywności enzymu PARP. Ze względu na wagę 
zaobserwowanego zjawiska dla procesów radioterapii, wymaga ono dalszych głębszych badań.   
 
*Substancje otrzymane z  MITR Politechniki Łódzkiej przechowywano w temperaturze 
pokojowej bez dostępu wody i światła.  
1. J Gębicki  i wsp., Polish Journal of Pharmacology 2003, 55 (109-112). 
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DIFFERENTIAL ACTION OF HUMAN METABOLISM AND ENERGY 
REGULATORS ON THE LYMPHOCYTE SUSCEPTIBILITY TO IONIZING 

RADIATION. 
 

Sylwia Męczyńska1, Teresa Iwaneńko1, Jarosław Woliński2, Maria Wojewódzka1, Romuald 
Zabielski3, Marcin Kruszewski1 

 
1Department of Radiobiology & Health Protection, Institute of Nuclear Chemistry and 

Technology, Warszawa, Poland; 2Department of Gastrointestinal Physiology, The Kielanowski 
Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences, Jabłonna, Poland; 

3Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw Agricultural University, Warszawa, Poland 
 
Ghrelin, a recently discovered natural ligand of the growth hormone secretagogue receptor 
(GHSR) stimulates feeding and reduces energy expenditure. On the contrary, leptin, an adipose 
tissue cytokine is known to reduce food intake and to increase energy expenditure. Both leptin 
receptor and GHSR are expressed on the peripheral blood mononuclear cells and the existence 
of a reciprocal regulatory network is anticipated, by which ghrelin and leptin control immune 
cell activation and inflammation. Ghrelin leads to a dose-dependent inhibition of leptin-induced 
cytokine expression, while leptin upregulates GHSR expression on human T lymphocytes. Both 
modulate the activation of peripheral blood mononuclear cells, but leptin is known to have a 
proinflammatory action, whereas ghrelin inhibits the expression of proinflammatory cytokines. 
In this work, we compared the influence of leptin and ghrelin on the cellular susceptibility to 
ionizing radiation or hydrogen peroxide. Human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) 
were isolated from whole blood by density gradient centrifugation on Histopaque 1137, re-
suspended in RPMI1640 medium supplemented with 20% of FCS, stimulated with PHA and 
pre-treated with leptin (20 μg/ml) or ghrelin(1-5 aa) (100 ng/ml) for 20 h. After pretreatment 
cells were X-irradiated (dose 0-8 Gy) in ANDREX X-ray machine (Holger Andreasen, 
Denmark, 200 kV, 5 mA, dose rate 1.2 Gy/min)) or exposed to H2O2 (0-250 μM) in PBS for 15 
min at 4oC. The extent of DNA damage was evaluated by alkaline comet assay. Neither leptin 
nor ghrelin had any effect on PBMCs proliferation after PHA stimulation. Pre-treatment with 
leptin had no effect on the level of X-radiation- or H2O2-induced DNA damage. On the 
contrary, in PBMCs treated with ghrelin we observed a significant increase in the level of X-
radiation- or H2O2-induced DNA damage as compared to untreated cells. Our results indicate 
that in addition to the opposite effects on food intake and energy expenditure, leptin and ghrelin 
also have different effects on cellular susceptibility to DNA damaging agents. Overproduction 
of ghrelin may lead to excessive DNA damage and consequent cytotoxicity, especially in 
inflammatory condition, where DNA damaging agents, such as ROS or NOS, are produced. 
Thus, this unexpected action of ghrelin may also have some relevance to the pathophysiology of 
obesity. 
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EFFECT OF TEMPERATURE DURING IRRADIATION ON THE LEVEL OF DNA 
DAMAGE IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES EXPOSED TO X-

RAYS AND NEUTRONS 
 

A. Wójcik1,2,3, K. Brzozowska2, J. Liniecki4, Ch. Johannes5, G. Obe5, R. Hentschel6, W. 
Sauerwein6, A. Wittig6, I. Szumiel2, J. Morand3, R. Moss3 

 
1Inst. of Energy-JRC, Petten; 2Inst. of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw; 3Inst. of 

Biology, Swietokrzyska Academy, Kielce; 4Medical Academy Hospital, Łódź; 5Dept. of 
Genetics, University of Duisburg-Essen; 6Dept. of Radiation Oncology, University Hospital, 

Essen. 
 
Objectives: It has been observed by a number of researchers that the level of cytogenetic 
damage in human peripheral blood lymphocytes (PBL) is higher when cells are exposed at 
370C than when exposed at 200C or 00C. The mechanisms of this temperature effect are not 
known. The aim of our study was to analyse if the effect was related to the indirect or direct 
action of radiation. For this purpose PBL were exposed to X-rays at 370C, 200C and 00C in the 
absence or presence of the radical scavenger DMSO. In addition, PBL were exposed at 370C 
and 00C to fast neutrons.  
Materials and methods: PBL (isolated or as whole blood) were kept at 370C, 200C and 00C (ice 
water) for 20 min and exposed to 2 Gy of 180 kV X-rays. 0.5 M DMSO was added to isolated 
lymphocytes for 20 min before exposure and cells were kept at 370C, 200C and 00C for the 
same period of time. Thereafter they were irradiated with a dose of 2 Gy X-rays and 
micronuclei were scored. For exposure to 6.0 MeV neutrons whole blood was kept at 370C and 
00C for 20 min and exposed to a dose of 1 Gy. Chromosomal aberrations were scored as the 
endpoint. 
Results: The highest frequency of micronuclei was scored following exposure of PBL at 370C. 
No effect of temperature was seen when PBL were exposed in the presence of DMSO. A lack 
of the temperature effect was observed following exposure to neutrons.  
Conclusions: That DMSO abolished the temperature effect indicates that the effect is due to the 
indirect action of radiation, i.e. via reactive oxygen species, possibly resulting from differences 
in chromatin conformation at various temperatures. This conclusion is supported by the lack of 
temperature effect following exposure to neutrons. Our results are of significance for 
radiobiological studies, where the temperature at which cells are exposed is frequently not 
controlled. Furthermore, they may also be of significance for the planned boron neutron therapy 
of liver metastases, where explanted livers are exposed to neutrons at 40C in the presence of 
boron. The low temperature may protect the healthy liver tissue which is mainly exposed to the 
resulting gamma rays. Consequently, the actual tolerance dose to the liver may be higher than 
anticipated from dose-escalation studies. 
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WPŁYW CZASU UTRWALANIA NA CZĘSTOŚĆ POPROMIENNYCH 
MIKROJĄDER  W LIMFOCYTACH KRWI OBWODOWEJ CZŁOWIEKA 

 
A.Węgierek1, A. Lankoff,2, H. Lisowska 2, T. Kuszewski 1, S.Góźdź 1, A. Wójcik2,3, 
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Biologii, Akademia Świętokrzyska, Kielce, 3 Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut 
Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 

 
Wstęp: Już od dawna przypuszczano, że poziom popromiennych uszkodzeń chromosomowych 
w limfocytach może być zależny od czasu hodowli. Obecnie, by ocenić częstość aberracji 
chromosomowych lub mikrojąder (MN), limfocyty krwi obwodowej (LKO) utrwalane  są  
jednorazowo  po  50  lub  72  godzinach  hodowli.  Niewykluczone  jest, że komórki silnie 
uszkodzone przez promieniowanie jonizujące zatrzymują się w cyklu komórkowym i wchodzą 
w mitozę z opóźnieniem. Dlatego do ich analizy należy  utrwalać komórki po dłuższym czasie 
hodowli. Dotychczasowe badania nad zależnością czasu utrwalania i poziomem popromiennych 
uszkodzeń chromosomowych dały jednak sprzeczne wyniki. Większość badań prowadzono na 
LKO pojedynczych dawców. Możliwe jest, że osobnicze zróżnicowanie promieniowrażliwości 
LKO wpływa na kinetykę występowania mikrojąder. 
 
Cel: Celem  pracy  było sprawdzenie czy czas utrwalania wpływa na częstość występowania 
mikrojąder  w LKO indukowanych promieniowaniem gamma i czy trend wzrostu poziomu 
uszkodzeń wraz z czasem jest zróżnicowany osobniczo.  
 
Materiał i metodyka: Zbadano częstość mikrojąder w LKO pobranych sześciu dawcom (po 
dwie próby od każdego dawcy) i napromienionych in vitro dawką 2 Gy promieniowania 
jonizującego. Limfocyty utrwalano kolejno po: 72h, 96h i 120h. 
 
Wyniki: Zaobserwowano  wzrost  częstości  popromiennych   MN  wraz  z   czasem  hodowli 
w limfocytach dwóch dawców, natomiast brak tego efektu u czterech dawców . 
 
Wniosek: Wyniki  badań ujawniły, iż  wzrost poziomu uszkodzeń chromosomowych 
indukowanych  promieniowaniem  jonizującym  wraz  z czasem jest zróżnicowany osobniczo 
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OCENA WPŁYWU GŁĘBOKOŚCI OŚRODKA ROZPRASZAJĄCEGO NA 
USZKODZENIA CYTOGENETYCZNE KOMÓREK SPOWODOWANE ZMIANĄ 

WIDMA ENERGETYCZNEGO  PROMIENIOWANIA 
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          Stosowane w radioterapii nowotworów liniowe przyspieszacze elektronów generują 
promieniowanie fotonowe i elektronowe o niemonoenergetycznym widmie. Wraz ze wzrostem 
głębokości ośrodka, przez który przenika promieniowanie jonizujące zmienia się jego widmo 
energetyczne: maleje udział promieniowania pierwotnego, a rośnie udział promieniowania 
rozproszonego (o mniejszej energii).  
          Celem pracy było zbadanie wpływu głębokości położenia komórek w fantomie wodnym 
na liczbę uszkodzeń genetycznych indukowanych w tych komórkach przez promieniowanie 
fotonowe i elektronowe. Efekt biologiczny (indukcja mikrojąder i apoptozy) porównano do 
wartości dawki fizycznej obliczonej na głębokościach od 3 cm do 25 cm ośrodka wodnego.  
         Badania wykonano na komórkach czerniaka ludzkiego linii Sk-mel. Źródłem 
promieniowania był liniowy przyspieszacz elektronów Clinac 2300 CD, tryb pracy akceleratora 
był 100 – 1000 MU/min. Zastosowano dawkę 5 Gy dla głębokości maksymalnej dawki: przy 
jednakowym czasie ekspozycji i jednakowym trybie pracy akceleratora dawka była zależna od 
głębokości ośrodka. Dawka ta obliczona dla promieniowania fotonowego i elektronowego 
zmniejszała się w miarę przechodzenia przez ośrodek wodny. Liczba uszkodzonych komórek 
obliczona dla maksymalnej dawki była przyjęta jako 100%, a liczba uszkodzonych komórek dla 
niższych dawek była normalizowana do tej wartości.  
          Dla promieniowania elektronowego (22 MeV) uzyskano wyraźną rozbieżność pomiędzy 
liczbą uszkodzonych komórek (efekt biologiczny), a wielkością oczekiwaną, szacowaną na 
podstawie dawki fizycznej. Rozbieżność ta zwiększała się wraz z głębokością ośrodka. 
Podobną zależność, lecz słabszą zaobserwowano dla promieniowania fotonowego o energii 20 
MV. Obserwowany efekt biologiczny może być spowodowany przez promieniowanie 
rozproszone, którego udział wzrasta ze zwiększaniem się głębokości ośrodka, przez który 
promieniowanie przenika. 
Wyniki zostały poddane weryfikacji przez eksperymenty z zastosowaniem testu 
mikrojądrowego z blokiem cytokinezy. 
          Zaobserwowane zależności, przynajmniej dla promieniowania elektronowego, mogą być 
wzięte pod uwagę zarówno w praktyce klinicznej, jak i w planowaniu leczenia.    
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INFLUENCE OF DIFFERENT DNA DAMAGING AGENTS ON PIRIN EXPRESSION 
IN HELA CELL LINE 
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Pirin is a recently identified eukaryotic protein implicated in transcriptional activation and 
apoptosis. It was initially isolated fromhuman cells by a yeast two-hybrid screen as an interactor 
of the nuclear factor I/CCAAT box transcription factor (NF1/CTF1). Subsequently, pirin has 
been found to bind the oncoprotein B cell lymphoma 3 (Bcl-3). Bcl-3 is a distinctive member of 
the IκB family, which preferentially binds to NF-κB p50 or p52 homodimers to stimulate 
transcription. Both pirin and Bcl-3 localize in the cell nucleus, and the potential role of pirin in 
NF-κB-dependent transcriptional regulation is postulated. Orthologous proteins of pirin were 
found in many organisms ranging from Archae bacteria to mammals. It was shown that the 
gene encoding pirin ortholog in a cyanobacterium Synechocystis sp. was highly induced under 
severe salt stress and other stress conditions. In tomato, pirin ortholog level dramatically 
increased during camptothecin-induced programmed cell death. Recently, it was shown that 
pirin expression in the airway epithelium increased in response to the acute oxidative stress 
imposed by cigarette smoke. 
In this work we investigated the influence of different DNA damaging agents on pirin 
expression in HeLa cell line. HeLa cells were grown at 37°C under 5% CO2 in RPMI 1640 
medium supplemented with 10% FCS. Cells were treated with different DNA damaging agents, 
such as X-radiation (dose 0, 10 Gy, 200 kV, 5 mA, dose rate 1 Gy/min), H2O2 (0, 125, 250 μM) 
for 15 min at 37°C, etoposide (0, 10, 40 μM) for 2-24 h at 37°C. Pirin protein expression was 
evaluated by Western blotting. 
We observed that DNA damaging agents have different effect on pirin expression. H2O2 caused 
significant increase of pirin expression, whereas X-radiation and etoposide treatment had only 
small influence on the cellular pirin level. Observed changes in pirin expression may be 
connected with its participation in NF-κB signalling pathway, which is activated among other 
stimuli by DNA damaging agents and can have both anti and proapoptotic activity.  
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RADIOSENSITIZING EFFECT OF CONJUGATED LINOLEIC ACID ON HUMAN 
COLON ADENOCARCINOMA HT29 CELLS 
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Conjugated linoleic acid (CLA) is the common denomination of a mixture of positional and 
geometric isomers of C18 fatty acids with two double bonds. CLA naturally occurs in the milk 
fat and the meat of ruminal animals. It was proven to exhibit chemoprotective  properties in 
experimental cancer models (rats) as well as to inhibit growth of human breast and colon cancer 
cells. It is a popular diet supplement for humans. Radiosensitizing properties of different CLA 
isomers were shown in human MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer cells. 
In this work we investigated the effect of the most common CLA isomer, CLA-9cis 11trans, on 
human colon adenocarcinoma HT29 cells. Sensitivity of the cell cultures treated with CLA, X-
radiation or both factors was assessed by clone forming ability. HT29 cells appeared relatively 
radioresistant: the mean lethal dose, D0 was 1.7 Gy. Upon treatment with CLA alone, inhibition 
of cell growth was concentration-dependent and it was diminished to 30% of the control at 100 
µM. Combination of X-radiation and CLA (70µM) lowered the cell survival in comparison 
with X-irradiation alone, with D0 equal to 1.1 Gy. This indicated a radiosensitizing effect with 
the dose modifying factor, D0 control/D0 CLA = 1.55. Additionally, the experiments with the dose 
fractionation were performed. HT29 cells were irradiated either with single 6 Gy dose or with 
two 3 Gy doses with 2 hour interval between the first and second exposure. The recovery was 
considerably better when dose fractionation was applied, with the recovery ratio = 3.62. 
Incubation with CLA (70 µM) diminished the recovery ratio to 2.64.   
The mechanism of radiosensitization of mammalian cells by CLA is not known at present. 
However, the observed decrease in the cell recovery in the split dose experiment suggests that 
this compound can inhibit DNA double-strand break repair. Experiments with the use of pulse-
field gel electrophoresis are currently underway; they will show directly whether CLA can 
affect the rejoining of DNA breaks. If confirmed, such observation would present a basis for 
considering CLA as a supplement in cancer radiotherapy. 
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THE IMPACT OF 1,4-DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVE TREATMENT ON DNA 
DAMAGE IN CHO CELL LINES 

 
Maria Wojewódzka1, Olga Dalivelya2, Natalia Savina2, Irena Szumiel1 

 
1Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 03-195 Warszawa, Poland,2Institute of 

Genetics and Cytology, National Academy of Scienses of Belarus, Minsk 220072, Republik of 
Belarus 

 
Derivatives of the 1,4-dihydropyridine (1,4-DHP) are efficient antimutagens and DNA repair 
modulators in vivo and in vitro. In untreated human lymphocytes and human promyelocytic 
leukemia HL-60 cells 1,4-DHP reduced the number of endogenously generated DNA strand 
breaks. Moreover, 1,4-DHPs significantly increased the single strand break rejoining rate in 
HL-60 cells and Raji cells exposed to γ-irradiation or hydrogen peroxide as shown by alkaline 
gel electrophoresis assays. In this work we investigated the impact of sodium 3,5-bis-
ethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-4-carboxylate (denoted as DHP) treatment 
on the double strand break (DSB) repair in wild type CHO-K1 and a Ku80-deficient xrs-6 cell 
line. The exponentially growing cells were incubated 1h before, during and after 10 Gy X-
irradiation with 10 µM DHP, at 370C and allowed to repair DNA breaks for  15, 30, 60 and 120 
min. The extent of DNA damage was estimated by the neutral comet assay. As expected, xrs6 
cells repaired DSBs more slowly than CHO-K1 cells and the residual DNA damage after 60 
min and 120 min of repair was higher in the mutant cell line. However, no radioprotective 
effect of 1,4 DHP treatment was observed on the repair kinetic neither in xrs6 nor CHO-K1 
cells. Interestingly, the DHP treatment had radioprotective effect in X-irradiated DSB repair 
competent L5178Y-R cells (murine lymphoma), but not in the radiosensitive LY-S cells with 
impaired non-homologous end joining system. It is possible that DHP acts by decreasing 
fixation of radiation induced DNA damage or enhancing the efficiency of checkpoint control 
but confirmation of this assumption is necessary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________ 
XIV  Zjazd PTBR, Kielce, 24 – 26 września 2007 r. 

86 
 

GHRELIN SENSITIZES BLOOD MONONUCLEAR CELLS TO OXIDATIVE 
STRESS: THE ROLE OF IRON 
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and Nutrition PAS, Jabłonna, Poland 
3 Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw Agricultural University, Warszawa, Poland 

 
Ghrelin, a recently described endogenous ligand for the growth hormone secretagogue receptor 
(GHS-R), is produced by stomach cells and is a potent regulator of food intake, energy 
expenditure, adiposity, and growth hormone secretion. However, the functional role of ghrelin 
in regulation of immune responses remains poorly defined. GHS-R and ghrelin are expressed in 
human T lymphocytes and monocytes, where ghrelin inhibits the expression of 
proinflammatory cytokines. Ghrelin exerts potent anti-inflammatory effects and attenuates 
endotoxininduced anorexia in a murine endotoxemia model. 
In this work we investigated the effect of ghrelin addition to food on the susceptibility of 
peripheral blood mononuclear cells to oxidative stressors generated during inflammation. 
Ghrelin was administered intragastrically to newborn piglets for 7 days at two doses 7.5 and 15 
μg/kg body mass. After treatment, blood was collected by heart puncture and mononuclear cells 
(MNCs) were isolated by density gradient centrifugation on Histopaque 1137, resuspended in 
RPMI1640 medium supplemented with 20% of FCS. Isolated cells were exposed to different 
DNA damaging agents, such as X-radiation (dose 0-3 Gy, 200 kV, 5 mA, dose rate 1.2 
Gy/min), H2O2 (0-250 μM) in PBS for 15 min at 4oC, SIN-1 (0-50 μM) in PBS for 15 min at 
4oC. The extent of DNA damage was evaluated by alkaline comet assay. To investigate the 
influence of ghrelin on cells’ ability to repair DNA damage, MNCs were irradiated with 2 Gy of 
X-radiation and disappearance of DNA breaks was monitored 0.5, 1 and 2 h after irradiation. 
We found that ghrelin had a marked effect on the level of X-radiation-, H2O2- and SIN-1-
induced DNA damage. In all cases, we observed a significant increase in the level of DNA 
strand breaks in ghrelin treated animals as compared with untreated controls. However, no 
effect of ghrelin was observed on cells’ capacity to repair DNA damage. Pretreatment of MNCs 
with iron chelator, salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone partially decreased H2O2 but 
ionizing radiation induced DNA damage. 
Our data point to a dual role of ghrelin in inflammation. On the one hand, it is known to inhibit 
the expression of proinflammatory cytokines and to have a potent anti-inflammatory action; on 
the other hand, expression of ghrelin potentiates the genotoxicity of oxidative stressors 
generated during inflammation. 
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OCENA WPŁYWU NONYLFENOLU ORAZ  SKOJARZONEGO DZIAŁANIA 
PROMIENIOWANIA X  I  NONYLFENOLU NA ILOŚĆ I JAKOŚĆ GAMET 

MĘSKICH MYSZY 
 

M. M. Dobrzyńska, E. Derezińska 
 

Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii, Państwowy Zakład Higieny, 00-791 
Warszawa, ul Chocimska 24, 00-791 

 
 
        Obserwowane w ostatnich latach zmniejszenie się liczebności plemników oraz 
pogorszenie się jakości nasienia współczesnych mężczyzn związane jest z narastającym 
narażeniem ludzi na różne czynnik fizyczne i chemiczne. Nonylfenol (NL), który jest 
substancją wykazującą aktywność estrogenną, występuje w produktach powszechnego użytku 
takich jak wyroby z pcv, farby, pestycydy, detergenty, zabawki. 
        Celem badań było określenie wpływu działania samego promieniowania X i samego 
nonylfenolu oraz skojarzonego działania obu czynników na ilość i jakość gamet męskich 
myszy.  
        Zwierzęta narażane były przez 2 tygodnie, 5 razy w tygodniu. Dawki wynosiły 0,05 Gy; 
0,10 Gy i 0,20 Gy promieniowania X, 25 mg/kg mc; 50 mg/kg mc i 100 mg/kg mc NL oraz w 
przypadku skojarzonego działania 0,05 Gy+25 mg/kg mc NL i 0,10 Gy+50 mg/kg NL. Oceny 
wpływu na gonady i gamety dokonano bezpośrednio po zakończeniu ekspozycji oraz po 
upływie 5 tygodni.   
        Zmniejszenie średniego ciężaru jąder stwierdzono bezpośrednio po oraz po 5 tygodniach 
od zakończenia 2-tygodniowego napromieniania myszy promieniowaniem X w dawkach  
0,10 Gy i 0,20 Gy. Liczebność plemników uległa zmniejszeniu zarówno bezpośrednio, jak i po 
5 tygodniach od zakończenia napromieniania lub podawania NL. Tylko w przypadku 
promieniowania X efekt był zależny od dawki. Każdy z czynników indukował zwiększenie 
częstości występowania plemników o nieprawidłowej budowie morfologicznej oraz zwiększał 
średnie częstości pęknięć DNA. Tylko  promieniowanie X w dawce 0,05 Gy zmniejszało 
średnie uszkodzenie DNA.   
      Zastosowanie obu czynników w mniejszych dawkach powodowało zwiększenie liczebności 
plemników oraz zmniejszało odsetek plemników o nieprawidłowej budowie morfologicznej i 
średnie uszkodzenie DNA w porównaniu do efektów działania samego NL. Skojarzone 
działanie obu czynników w dawkach 0,10 Gy + 50 mg/kg mc NL powodowało redukcję 
liczebności gamet, natomiast jakość gamet pozostawała na poziomie indukowanym przez 
działanie samego NL. 
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ADAPTACJA SYSTEMU ECLIPSE OCULAR PROTON PLANNING DLA POTRZEB 
RADIOTERAPII NOWOTWORÓW OKA W IFJ  PAN W KRAKOWIE 

 
B. Michalec1, J.Swakoń1, U.Sroka1, T.Kajdrowicz2, P.Olko1, B.Romanowska-Dixon3,  

M.P.R.Waligórski1,4 
 

1Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-
342 Kraków; 2Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo Hutnicza, al. 

Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,  3Katedra Okulistyki UJ CM - Klinika Okulistyki i Onkologii 
Okulistycznej, ul. Kopernika 38, 31-501Kraków; 4Centrum Onkologii Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, ul Garncarska 11, 31-115 Kraków 
 
     Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (IFJ PAN)  we współpracy z Katedrą Okulistyki, 
Kliniką Okulistyki i Onkologii Okulistycznej CM UJ w Krakowie, Szpitalem Uniwersyteckim 
w Krakowie oraz Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, realizuje projekt budowy i 
uruchomienia stanowiska do radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej, wykorzystując 
do tego celu wiązkę protonów o energii 60 MeV wytwarzaną w cyklotronie izochronicznym 
AIC-144 pracującym w IFJ PAN. Przyjęcie pierwszych pacjentów planowane jest na koniec 
2008 roku. 
    Istotnym elementem przygotowania radioterapii protonowej jest wykonanie właściwego 
planu leczenia pacjenta. Do komputerowego planowania terapii protonowej w IFJ PAN 
używany będzie system „Eclipse Ocular Proton Planning” firmy Varian Medical Systems. 
System ten posiada certyfikaty FDA zezwalające na stosowanie go w warunkach klinicznych. 
Jest on wykorzystywany w trzech nowo otwartych ośrodkach radioterapii w Chinach, Korei 
Południowej i USA. Eclipse Ocular Proton Planning pozwala na rekonstrukcję oka wraz z 
naszytymi na twardówkę klipsami, na podstawie klinicznych pomiarów anatomii gałki ocznej 
danego pacjenta oraz parametrów charakteryzujących nowotwór. Aplikacja posiada możliwość 
pracy z tzw. eliptycznym modelem gałki ocznej. Program umożliwia planowanie radioterapii 
przy różnych ustawieniach oka względem wiązki protonów oraz precyzyjne oszacowanie dawki 
deponowanej zarówno w guzie jak i w poszczególnych strukturach oka. Program ułatwia  dobór 
optymalnej pozycji oka podczas naświetlań oraz sporządzenie planu leczenia. Plan leczenia 
zawiera szczegółowe informacje na temat pozycji oka pacjenta w trakcie terapii oraz rozkładu 
izodoz  w obszarze gałki ocznej. Określa także wymagany dla potrzeb danej terapii zasięg 
wiązki protonów, szerokość (modulację)  piku Bragga oraz kształt indywidualnego kolimatora 
pacjenta. 
    Obecnie w Pracowni Radioterapii Protonowej IFJ PAN trwają prace nad adaptacją systemu 
planowania terapii dla potrzeb istniejącego stanowiska. Niezbędne jest wykonanie 
precyzyjnych pomiarów oraz wprowadzenia do programu danych dotyczących geometrii 
stanowiska, pozycji poszczególnych elementów układu formowania wiązki i pozycjonowania 
pacjenta takich jak specjalistyczny dwupłaszczyznowy zestaw RTG, fotel terapeutyczny czy też 
system pozycjonowania oka.  
  Bardzo ważnym etapem prac jest integracja sytemu planowania z systemem  pozycjonowania 
gałki ocznej, w tym stworzenie możliwości szybkiego, automatycznego dostarczenia cyfrowych 
obrazów rentgenowskich zarejestrowanych na płytach CR do programu Eclipse Ocular Proton 
Planing oraz związanie geometrii zdjęcia z rzeczywistą geometrią stanowiska. Prace te 
obejmują również dostosowanie i optymalizację parametrów ekspozycji podczas wykonywania 
zdjęć rentgenowskich fantomów głowy oraz fantomów oka z zamocowanymi klipsami, 
stosowanymi do oznaczania położenia nowotworu. Integralną częścią tego etapu projektu 
będzie także przeprowadzenie testów systemu pozycjonowania oka. 
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WPŁYW NAPROMIENIENIA DAWKAMI 0,1, 0,2 LUB 1,0 Gy PROMIENIOWANIA X 
NA AKTYWNOŚĆ ŚLEDZIONOWYCH KOMÓREK NK  

 
J. Wrembel-Wargocka1, A. Cheda1, E. M. Nowosielska1, T. Ołdak2, M. K. Janiak1 
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Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa 
 

Jednym z istotnych  składników przeciwnowotworowego nadzoru immunologicznego 
są komórki typu NK, zdolne do spontanicznego zabijania obcych komórek poprzez wydzielanie 
lub ekspresję czynników proapoptotycznych, takich jak perforyna, granzymy i/lub ligand(y) dla 
receptorów z nadrodziny TNF (np. Fas). 

Celem obecnych badań było określenie wpływu jednorazowego oraz frakcjonowanego 
napromienienia małymi i wyższymi dawkami promieniowania X na funkcje cytotoksyczne 
limfocytów NK. 

W tym celu oceniano aktywność komórek NK izolowanych od myszy BALB/c i 
eksponowanych in vitro na 0,1, 0,2 lub 1,0 Gy promieniowania X lub uzyskanych od zwierząt, 
które wcześniej poddano jednorazowemu lub frakcjonowanemu napromienieniu takimi samymi 
sumarycznymi dawkami promieniowania. Aktywność cytotoksyczną komórek NK badano w 
teście z użyciem komórek YAC-1 znakowanych 51Cr. Ekspresję liganda dla receptora Fas 
(FasL) na komórkach NK oceniano w cytometrze przepływowym przy użyciu przeciwciała 
anty-FasL. Funkcję cytobójczą tych komórek blokowano stosując konkanamycynę A i 
przeciwciało anty-FasL. Produkcję IFN-γ oznaczano testem ELISA, apoptozę przy użyciu 
aneksyny V i jodku propidyny.  

Śledzionowe komórki NK pobrane od myszy po jednorazowym i frakcjonowanym 
napromienieniu wszystkimi trzema dawkami promieniowania wykazywały znamiennie 
pobudzoną aktywność cytobójczą. Była ona w znacznej mierze mediowana przez perforynę i 
FasL. Komórki NK uzyskane od myszy poddanych jednorazowemu napromienieniu małymi 
(0,1 lub 0,2 Gy) dawkami wykazywały  zwiększoną ekspresję liganda Fas. Ekspozycja myszy 
na każdą z trzech dawek promieniowania znacząco zwiększała produkcję IFN-γ w limfocytach 
NK. Jednorazowe napromienienie myszy lub izolowanych komórek NK małymi dawkami 
promieniowania nie wpływało na poziom apoptozy,  podczas gdy napromienienie dawką 1,0 
Gy zwiększało liczbę apoptotycznych limfocytów NK. Napromienienie komórek NK in vitro 
dawkami 0,1, 0,2 lub 1,0 Gy nie wpływało na ich aktywność cytotoksyczną i wydzielanie IFN-
γ.  
Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno jednorazowe jak i frakcjonowane ekspozycje myszy na 
0,1, 0,2 lub 1,0 Gy promieniowania jonizującego stymulują przeciwnowotworowe funkcje 
komórek NK. Efekt napromienienia frakcjonowanego pojawia się później i trwa dłużej niż po 
ekspozycji jednorazowej. 
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PRODUKCJA CZYNNIKÓW CYTOTOKSYCZNYCH PRZEZ MAKROFAGI  PO 
NAPROMIENIENIU DAWKAMI 0,1, 0,2 LUB 1,0 Gy PROMIENIOWANIA X  
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 Wyniki coraz większej liczby badań wskazują, że skutki biologiczne działania małych 
dawek promieniowania jonizującego o niskim LET mogą być jakościowo różne od efektów 
dawek większych (pobudzenie vs. hamowanie różnych funkcji fizjologicznych i/lub indukcja 
zjawisk patologicznych). 

Celem obecnej pracy było określenie wpływu jednorazowego oraz frakcjonowanego 
napromienienia małymi i wyższymi dawkami promieniowania X na aktywność cytotoksyczną 
makrofagów, jako komórek odgrywających istotną rolę w naturalnej odporności 
przeciwnowotworowej. 

W tym celu, makrofagi (Mφ) izolowane z jamy otrzewnowej myszy BALB/c 
jednorazowo eksponowano in vitro na 0,1, 0,2 lub 1,0 Gy promieniowania X lub pobierano od 
zwierząt poddanych jednorazowemu lub frakcjonowanemu napromienieniu takimi samymi 
sumarycznymi dawkami promieniowania. Oceniano aktywność cytotoksyczną Mφ (w teście in 
vitro stosując, jako docelowe, wyznakowane 3[H]tymidyną komórki nowotworowe L1 lub 
P815), produkcję NO (metodą kolorymetryczną z zastosowaniem odczynnika Griess’a), TNF-α 
i IL-1β (metodą ELISA) oraz poziom apoptozy (przy użyciu aneksyny V i jodku propidyny). 
Do zablokowania funkcji cytotoksycznej użyto aminoguanidyny (AG) - blokera aktywności 
indukowalnej syntazy NO.  

Stwierdzono, że Mφ pobrane od myszy eksponowanych na jednorazowe lub 
frakcjonowane dawki 0,1 lub 0,2 Gy oraz frakcjonowaną dawkę 1,0 Gy promieniowania X 
wykazywały znamienne pobudzenie aktywności cytotobójczej w stosunku do komórek L1 i 
P815 oraz zwiększoną produkcję NO. Dodanie AG do hodowli Mφ hamowało syntezę NO oraz 
znacząco obniżało aktywność cytobójczą tych komórek. Produkcja TNF-α i IL-1β w Mφ 
wzrastała po ekspozycji myszy na każdą z trzech dawek promieniowania stosowanych zarówno 
jednorazowo jak i we frakcjach. Napromienienie Mφ in vitro dawkami 0,1, 0,2 lub 1,0 Gy nie 
wpływało na aktywność cytotoksyczną i syntezę NO, ani nie zwiększało odsetka komórek 
apoptotycznych w zawiesinie. 

Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno jednorazowe jak i frakcjonowane ekspozycje  
myszy na małe (0,1 lub 0,2 Gy) dawki promieniowania X stymulują przeciwnowotworowe 
funkcje Mφ, przy czym efekt napromienienia frakcjonowanego pojawia się później i trwa 
dłużej niż po ekspozycji jednorazowej. Jednorazowe napromienianie myszy dawką większą 
(1,0 Gy) nie pobudza aktywności cytobójczej ani syntezy NO w Mφ, ale efekt ten występuje po 
ekspozycji frakcjonowanej.   
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ZASTOSOWANIE DAWKI POBUDZAJĄCEJ PROMIENIOWANIA X DO BADAŃ 
PORÓWNAWCZYCH PODATNOŚCI OSOBNICZEJ PACJENTÓW Z ŁAGODNYM 

PRZEROSTEM GRUCZOŁU LUB RAKIEM PROSTATY.  
 

A. Cebulska-Wasilewska1,2, Z.Dobrowolski 3, Z.Rudek1, M.Krzysiek1, N.Balegenowa1*,  
A.Panek1, W. Lipczyński3, B.Dobrowolska 3 

 

1Department of Radiation and Environmental Biology, INP PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342, 
Kraków, Poland,   2Chair of Epidemiology and Preventive Medicone, ul. Kopernika 7, 

Collegium Medicum Jagiellonian University,  Kraków,  3Department and Clinic of Urology CM 
UJ, ul Grzegórzecka 18, Kraków, Poland 

 
Jak wynika z obserwacji i prognoz epidemiologicznych rak prostaty, którego znaczenie 

społeczne jest porównywane z rakiem piersi u kobiet może w najbliższych latach stanowić 
istotny problem zdrowotny i socjalny. Różnorodne i uwarunkowane genetycznie predyspozycje 
a także środowisko i styl życia skutecznie modyfikują indywidualną odpowiedź komórkową na 
działanie genotokycznych  czynników zawodowych czy terapeutycznych. Celem badań 
prowadzonych we współpracy z Kliniką Urologii CM UJ było porównanie zróżnicowania 
osobniczej podatności osób zdrowych oraz pacjentów chorych na raka prostaty. W limfocytach 
z pobieranych próbek krwi obwodowej zbadano po pierwsze poziom uszkodzeń molekularnych 
i cytogenetycznych  indukowanych określoną dawką promieniowania X, po drugie, wydajność 
procesów naprawy tych uszkodzeń.  Do oceny na poziomie molekularnym osobniczej 
podatności stosowano analizę uszkodzeń DNA jądrowego metodą elektroforezy na żelu 
agarozowym (SCGE single cell gel electrophoresis assay), znaną też pod nazwą metody 
kometowej. Oceny  wrażliwości struktur chromosomowych dokonano w oparciu o klasyczną 
analizę w metafazie pierwszego podziału mitotycznego częstości aberracji chromosomowych i 
chromatydowych, oraz analizę częstości translokacji chromosomu 1 z zastosowaniem 
fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). 

 W badaniach z zastosowaniem techniki kometowej nie stwierdzono znaczących różnic 
w poziomach uszkodzeń DNA indukowanych   in vivo, natomiast stwierdzono    podwyższoną 
radiowrażliwość limfocytów pochodzących od pacjentów z rakiem lub łagodnym przerostem 
gruczołu prostaty w odniesieniu do osób zdrowych. Podobnie w limfocytach pacjentów 
stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie wydajności naprawy DNA zarówno na 
poziomie molekularnym jak i komórkowym. U pacjentów z rakiem prostaty stwierdzono 
wyższe poziomy nienaprawionego DNA oraz aberracji chromosomowych i częstości 
translokacji chromosomu 1. Rezultaty obserwacji uzyskane testem kometowym na poziomie 
molekularnym korelują z obserwacjami cytogenetycznymi prowadzonymi metodami zarówno 
FISH jak i  klasycznej cytogenetyki. Ponadto stwierdzono znaczące powiązanie wydajności 
naprawy z potencjalną predyspozycją genetyczną powiązaną z zapadalnością na choroby 
nowotworowe w najbliższej rodzinie osób badanych oraz wpływ na wydajność komórkowej 
naprawy  DNA, czynników związanych ze stylem życia takich jak palenie papierosów czy np. 
uprawianie sportu. Uzyskane rezultaty potwierdzają również predykcyjne możliwości 
zastosowań szybkiego testu kometowego w badaniach przed klinicznych. 
 
 
*stypendystka Fundacji Marii Skłodowskiej-Curie z Kazakh National University, Almaty, 
Kazachstan                  
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OCENA PROMIENIOWRAŻLIWOŚCI LIMFOCYTÓW NA PODSTAWIE TESTU 
KOMETOWEGO I ILOŚCI ABERRACJI CHROMOSOMOWYCH U CHORYCH NA 

RAKA SZYJKI MACICY 
 

A. Adamczyk1, M. Klimek 2 
 

1Zakład Radiobiologii Klinicznej, 2 Klinika Ginekologii, Centrum Onkologii, Oddział Kraków, 
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków 

 
CEL: Celem projektu była ocena promieniowrażliwości limfocytów przy zastosowaniu testu 
kometowego i liczby aberracji chromosomowych u chorych na raka szyjki macicy. 
MATERIAŁ: Badania objęły grupę 9 zdrowych dawców i 25 chorych na raka szyki macicy w 
stopniu zaawansowania od II B (11 osób) do III B (14 osób). Od każdej chorej przed 
rozpoczęciem leczenia i od zdrowych dawców zostało pobrane 12 ml krwi obwodowej do 
probówek z heparyną.  
METODY: Test kometowy: Test kometowy (wersja alkaliczna testu wg Collinsa z modyfikacja 
własną) wykonano w oparciu o zawiesinę limfocytów wyizolowanych z krwi obwodowej. 
Oceniano uszkodzenia endogenne (przed napromienianiem), początkowe (bezpośrednio po 
napromienianiu dawkami 0, 0.5, 1, 3 i 6 Gy) oraz resztkowe (po 1 i 2 godz. naprawy po dawce 
6 Gy). Jako wskaźniki promieniowrażliwości przyjęto moment ogonowy, długość ogona 
komety, oraz stopień naprawy DNA. Ocena aberracji chromosomowych (test G0): W celu 
oceny aberracji chromosomowych pobraną krew napromieniano dawką 6 Gy a następnie 
dodano do pożywki hodowlanej z fitohemaglutyniną. Po upływie 2 godz. dodano 
bromodeoksyurydynę w celu identyfikacji komórek w pierwszej mitozie. Komórki hodowano 
44 godz, dodano kolcemid, a po kolejnych 4 godz. utrwalano. Preparaty barwiono metodą FPG 
(Fluorescence Plus Giemsa). W mikroskopie świetlnym (obiektyw 100x) zliczano letalne 
aberracje chromosomowe (dodatkowe fragmenty acentryczne, dicentyki, pierścienie) w 50-100 
komórkach metafazowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w technicznym raporcie IAEA nr 
405. 
WYNIKI: Test kometowy: Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy ocenianymi 
parametrami i stopniem zaawansowania klinicznego guza (FIGO). Nie wykazano istotnych 
statystycznie różnic w poziomie uszkodzeń endogennych pomiędzy badaną grupą chorych a 
grupą kontrolną. Jednakże w grupie zdrowych dawców wykazano istotnie statystycznie szybszą 
naprawę uszkodzeń popromiennych niż u chorych osób. Wartość momentu ogonowego (TM) u 
zdrowych dawców po godzinnej naprawie nie różniła się istotnie statystycznie od poziomu 
uszkodzeń endogennych. Po dwóch godzinach zarówno wartość momentu ogonowego jak i 
długość ogona (TL) nie różniły się od wartości stwierdzonej po dawce 0 Gy (TM: 0.34 vs. 0.94 
(1godz. naprawy) p=0.102; 0.34 vs. 0.76 (2godz. naprawy) p=0.168; TL: 22.20 vs. 31.84 
(1godz. naprawy) p=0.015; 22.20 vs. 25.09 (2godz. naprawy) p=0.407). Natomiast w grupie 
chorych, po 1 jak i po 2 godzinach naprawy wartości TM i TL były istotnie statystycznie 
wyższe w porównaniu do uszkodzeń endogennych (TM: 0.39 vs. 5.74 (1godz. naprawy) 
p=0.000; 0.39 vs. 1.69 (2godz. naprawy) p=0.000; TL: 22.50 vs. 53.63 (1godz. naprawy) 
p=0.000; 22.50 vs. 33.51 (2godz. naprawy) p=0.000). Test G0: Liczbę letalnych aberracji 
chromosomowych: przeliczono na jedną metafazę. Obliczono także całkowitą liczbę aberracji 
na metafazę. W przypadku wszystkich ocenionych parametrów nie stwierdzono istotnych 
statystycznie różnic między chorymi a grupą kontrolną (całkowita liczba aberracji chore: 3.76, 
zdrowi dawcy 3.77) 
WNIOSKI: Uzyskane w teście kometowym wyniki wskazują na mniej efektywną naprawę 
DNA w grupie chorych na raka szyjki macicy w porównaniu do zdrowych dawców. Wyniki te 
wymagaja jednak potwierdzenia na większej grupie chorych. 
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POTENCJAŁ PROLIFERACYJNY (IW MIB-1) I GĘSTOŚĆ UNACZYNIENIA W 
RAKU ODBYTNICY - PREDYKCYJNE ZNACZENIE DLA PRZEDOPERACYJNEGO 

NAPROMIENIANIA 
 

J. Niemiec1, A.Gasińska1, Z. Darasz2, K. Małecki3, J. Skołyszewski4 

 
1Zakład Radiobiologii Klinicznej, 2Klinika Chirurgii Onkologicznej, 3Klinika Nowotworów 

Piersi i Klatki Piersiowej, 4Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej; 
Centrum Onkologii, Oddział Kraków, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków 

 
Wprowadzenie: Czynniki biologiczne nowotworu takie jak poziom utlenowania komórek czy 
tempo proliferacji odgrywają dużą rolę w popromiennej reakcji nowotworu. Mała gęstość 
unaczynienia lub/i niskie tempo proliferacji komórek mogą sugerować promieniooporność 
nowotworu.  
Cel: Ocena przydatności oznaczenia szybkości wzrostu nowotworu na podstawie indeksu 
wiązania MIB-1 (IW MIB-1), indeksu wiązania bromodeoksyurydyny (IWBrdUrd) oraz gęstości 
unaczynienia (GU) do przewidywania wczesnej odpowiedzi nowotworu na przedoperacyjne 
napromienianie u chorych na raka odbytnicy. 
Materiał: Wycinki nowotworów uzyskano przed radioterapią (RT) od 75 chorych. Stwierdzono 
23 dobrze zróżnicowane (G1), 49 średnio (G2) i trzy nisko zróżnicowane (G3) nowotwory. 
Chorzy leczeni byli przedoperacyjnie według krótkiego schematu RT (5 Gy/dzień przez 5 dni) i 
operowani 10-40 dni od napromieniania.  
Metoda: Przed napromienianiem od chorych pobrano wycinki nowotworów. Jeden fragment 
inkubowano przez 1 godz. w 37oC, a następnie po utrwaleniu i wybarwieniu obliczono IWBrdUrd, 
który określa odsetek komórek aktywnie syntetyzujących DNA. Drugi fragment utrwalono w 
formalinie i wykonano preparaty histologiczne, które następnie barwiono 
immunohistochemicznie przy użyciu przeciwciał monoklonalnych (anty CD-34 i anty Ki-67 
klon MIB-1) i systemu wizualizacji DAKO EnVision. Jądrową ekspresję białka Ki-67 
określono na podstawie odsetka pozytywnie wybarwionych komórek (IW MIB-1). Gęstość 
unaczynienia określono jako liczbę pozytywnie wybarwionych przeciwciałem anty-CD34 
naczyń, na 1 mm2 pola powierzchni preparatu. Obliczono także wskaźnik zdolności do 
przyspieszonej repopulacji (WR) będący stosunkiem IW MIB-1/IWBrdUrd. 
Wyniki: W nowotworach o wysokiej złośliwości histologicznej (G3) stwierdzono wyższą 
gęstość unaczynienia niż w nowotworach G1 i G2 (P=0,077). W rakach o stopniu 
zaawansowania pTNM=1 stwierdzono istotnie wyższy IW MIB-1 niż w rakach pTNM=2+3 
(P=0,033). W rakach pTNM=1 gęstość unaczynienia była nieistotnie statystycznie niższa niż w 
rakach pTNM=2+3 (P=0,095). 
Ocenę predykcyjnego znaczenia białek wykonano na podstawie korelacji pomiędzy ekspresją 
białek ocenianą przed RT a reakcją nowotworu na leczenie, ocenianą przez patologa w 
materiale pobranym podczas operacji (Klasyfikacja Dworaka) i chirurga podczas zabiegu 
operacyjnego (ocena kliniczna). Nie wykazano zależności pomiędzy IW MIB-1, gęstością 
unaczynienia i IW BrdUrd a reakcją nowotworu na leczenie ocenioną klinicznie i przez patologa. 
Natomiast w grupie raków o wysokim WR częściej (tendencja statystyczna) nie stwierdzano 
regresji nowotworów po leczeniu (Klasyfikacja Dworaka i ocena kliniczna). Może to 
potwierdzać sugestię, że raki o wysokim WR, czyli takie, które cechują się dużym odsetkiem 
komórek w cyklu (wysoki IW MIB-1) i małym odsetkiem komórek aktywnie proliferujących 
(mały IWBrdUrd) mają dużą zdolność do przyspieszania cyklu komórkowego w czasie leczenia 
napromienianiem. Przyspieszenie cyklu może z kolei skutkować brakiem regresji po 
napromienianiu, czego potwierdzeniem może być wykazana w pracy tendencja statystyczna. 
Wnioski: Wskaźnik zdolności do przyspieszonej repopulacji (IW MIB-1/IWBrdUrd) może mieć 
predykcyjne znaczenie dla oceny regresji guza po przedoperacyjnej RT.  
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PORÓWNANIE CZĘSTOŚCI ABERRACJI CHROMOSOMU 1 METODĄ  FISH U 
OSÓB CHORYCH NA RAKA  LUB ŁAGODNY PRZEROST GRUCZOŁU PROSTATY 

 
A. Cebulska -Wasilewska1,2, J. Miszczyk1, B.Dobrowolska3, Z. Dobrowolski3 

 

1Zakład Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, 2Katedra 
Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Collegium Medicum Uniwersytetu  Jagiellońskiego, 

Kraków, 3Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków. 

 
            Łagodny rozrost prostaty (ang. BPH - benign prostatic hyperplasia) i rak prostaty         
(PC - prostate cancer) to najczęstsze schorzenia układu płciowego występujące u mężczyzn po 
45 roku życia. W Polsce rak prostaty stanowi trzeci co do częstości nowotwór złośliwy po raku 
płuc i żołądka. Chociaż jego podłoże molekularne jest nadal badane to powszechnie uważa się, 
że duży procent nowotworów prostaty rozwija się w wyniku rodzinnej i dziedzicznej 
predyspozycji. Z 6 loci typowanych często jako predysponujące do dziedzicznego raka 
gruczołu krokowego trzy są zlokalizowane na chromosomie 1: HPC1 (1q24-25), PCaP (1q42-
43) oraz CAPB (1p36).   
            Celem prezentowanych badań było porównanie częstości aberracji stabilnych: 
translokacji i niestabilnych: delecji, fragmentów acentrycznych chromosomu 1 u pacjentów 
chorych na raka prostaty (PC) oraz u mężczyzn z łagodnym przerostem prostaty (BPH).  
Badania przeprowadzono na limfocytach krwi obwodowej w grupie 59 mężczyzn. Średnia 
wieku osób chorych na raka prostaty wyniosła 62,4 ± 5,3 lata i była statystycznie istotnie niższa 
od średniej grupy referencyjnej 68,9 ± 8,3; p<0,005. Limfocyty były eksponowane na dawkę 2 
Gy, hodowane przez 72 h, a następnie utrwalane. Chromosom 1 był analizowany dzięki 
zastosowaniu techniki FISH (ang. Fluorescent in Situ Hybridization). W grupie osób chorych 
na raka zanotowano istotną statystycznie wyższą częstość aberracji (22,66 ± 1,32) w 
odniesieniu do grupy z BPH (13,31 ± 1,39; p<0,001).  W metafazach pacjentów z rakiem 
prostaty stwierdzono także znamiennie wyższą częstość translokacji chromosomu 1 (14,60 ± 
0,91 versus 10,24 ± 1,1; p<0,005 ) oraz prawie pięciokrotnie wyższą częstość fragmentów 
acentrycznych (10,29 ± 0,79 versus 2,17 ± 0,24; p <0,001). Nie odnotowano istotniej 
statystycznie różnicy w częstości delecji między pacjentami z PC a BPH. Ponadto stwierdzono 
istotną statystycznie korelację między wiekiem pacjentów chorych na raka prostaty a częstością 
wszystkich aberracji (0,53; p<0,001), częstością translokacji  (0,50; p<0,001), natomiast słabszą 
między częstością delecji i fragmentów  (0,45; p<0,001). W wyniku analizy powiązań 
pomiędzy częstością obserwowanych aberracji a występowaniem raka w najbliższej rodzinie 
stwierdzono dla pacjentów z rakiem prostaty znamiennie statystyczną korelację na poziomie 
(0,25; p<0,001) co może potwierdzać hipotezę,  że u części pacjentów można się spodziewać 
asocjacji pomiędzy  obserwowaną predyspozycją do niestabilności chromosomu pierwszego a 
dziedzicznym uwarunkowaniem raka stercza. 
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STUDIES ON RESPONSE TO THE CHALLENGING DOSE OF X-RAYS IN 
LYMPHOCYTES OF PROSTATE CANCER PATIENTS AND HEALTHY DONORS 

 
M. Krzysiek1, A. Cebulska-Wasilewska1,2 Z. Dobrowolski 3 A. Panek 1,W. Lipczyński3,  

B. Dobrowolska3 

 

1Department of Radiation and Environmental Biology, INP PAN, Radzikowskiego 152, 31-342 
Kraków, 2Chair of Epidemiology and Preventive Medicine, Kopernika 7, Collegium Medicum 
Jagiellonian University, Kraków,  3Department and Clinic of Urology CM UJ, Grzegórzecka 

18, Kraków, Poland. 
 
Celem pracy było zbadanie wśród pacjentów z rakiem lub łagodnym przerostem 

prostaty (BPS), zróżnicowania podatności osobniczej na promieniowanie X oraz analiza 
wydajności procesów naprawy uszkodzeń DNA powstałych pod wpływem promieniowania. 
Detekcja uszkodzeń DNA została przeprowadzona metodą elektroforezy pojedynczych 
komórek na żelu agarozowym w wersji alkalicznej przed oraz bezpośrednio po napromienieniu, 
a także po czasie potrzebnym na naprawę powstałych uszkodzeń (40 min). Standaryzacja 
rezultatów została przeprowadzona w oparciu o odpowiedź komórek standardu wewnętrznego. 
Badania wykazały istotnie statystycznie wyższą podatność na promieniowanie X pacjentów z 
rakiem prostaty (TDNA = 28,95 ± 7,61) w stosunku do pacjentów z łagodnym przerostem 
prostaty (TDNA = 24,20 ± 5,71, p<.01). Pacjenci z rakiem prostaty charakteryzowali się 
większym zróżnicowaniem podatności na promieniowanie, lecz różnica nie była istotna 
statystycznie. W grupie pacjentów, u których nie stwierdzono występowania raka w rodzinie 
podatność na promieniowanie X była statystycznie istotnie wyższa dla pacjentów z rakiem 
prostaty (TDNA = 30,51 ± 6,41) w stosunku do pacjentów z łagodnym przerostem prostaty 
(TDNA = 24,47 ± 5,35). W limfocytach pacjentów stwierdzono niższą niż w komórkach osób 
zdrowych wydajność naprawy DNA, ale różnica w wydajności naprawy indukowanych 
uszkodzeń DNA pomiędzy pacjentami z rakiem oraz łagodnym przerostem prostaty była 
nieistotna. Zgodnie z oczekiwaniami w grupie pacjentów z rakiem prostaty stwierdzono 
obniżoną wydajność procesów naprawy u palaczy (RE = 50,10  ± 19,37) w porównaniu z 
pacjentami nigdy nie palącymi (RE = 57,66  ± 24,81). Zaskakująco w grupie pacjentów z 
łagodnym przerostem prostaty, palacze charakteryzowali się wyższą wydajnością naprawy (RE 
= 57,66  ± 24,81 oraz RE = 40,52  ± 21,35). Co więcej, w grupie niepalących, pacjenci chorzy 
na raka prostaty (RE = 63,63  ± 14,83) wykazali istotnie wyższą wydajność naprawy w 
stosunku do pacjentów z BPS (RE = 40,52  ± 21,35 ; p<.07). 
 Rezultaty pokazały, że styl życia (palenie papierosów) oraz czynnik dziedziczny 
wpływają na podatność oraz wydajność procesów naprawy co może być istotne w leczeniu oraz 
zapobieganiu chorobom nowotworowym. Wyniki badań sugerują także potencjalne możliwości 
zastosowania testu w planowaniu radioterapii.  
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PORÓWNAWCZA ANALIZA POPROMIENNYCH ABERRACJI 
CHROMOSOMOWYCH W LIMFOCYTACH KRWI OBWODOWEJ PACJENTÓW Z 
NOWOTWORAMI GINEKOLOGICZNYMI, RAKIEM PIERSI ORAZ ZDROWYCH 

DAWCÓW. 
 

Halina Lisowska1, Anna Lankoff1, Piotr Kędzierawski2, Agnieszka Florek2, Tomasz 
Kuszewski2, Stanisław Góźdź2, Andrzej Wójcik1,3 

 
1: Zakład Radiobiologii i Immunologii, Instytut Biologii, Akademia Świętokrzyska, Kielce, 2: 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, 3: Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut 

Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 
 

Najlepsze rokowanie wyleczenia choroby nowotworowej mają pacjenci, których 
nowotwory rozpoznano we wczesnym stadium rozwoju choroby. Stąd ważnym celem badań w 
ochronie zdrowia publicznego jest szukanie biomarkerów, które pozwolą rozpoznać osoby o 
podwyższonym ryzyku choroby nowotworowej. Takie osoby mogą się poddawać częstym 
badaniom prewencyjnym, co umożliwi wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej. Wyniki 
uzyskane w ostatnich latach przez szereg ośrodków naukowych wskazują, że limfocyty krwi 
obwodowej osób chorych na nowotwory cechuje podwyższona wrażliwość na promieniowanie 
jonizujące, widoczna na poziomie aberracji chromosomowych indukowanych w fazie G2 cyklu 
komórkowego. To sugeruje możliwość użycia testu na aberracje chromosomowe jako 
biomarkera podatności na choroby nowotworowe.  

Celem projektu było zbadanie, czy promieniowrażliwość limfocytów krwi obwodowej 
w fazie G2 cyklu komórkowego pacjentek chorych na nowotwory ginekologiczne oraz na 
nowotwór piersi różni się od promieniowrażliwości limfocytów zdrowych dawców.  

Krew obwodową pobierano jałowo od pacjentów oraz zdrowych dawców i zakładano 
hodowle. W 69 godzinie hodowli komórki napromieniano promieniowaniem gamma (60Co, 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach), dawką 1 Gy i utrwalano po 3 godzinach. 
Kolcemid dodawano 2 godziny przed utrwalaniem. Aberracje chromosomowe analizowano 
w 100 płytkach metafazowych. 

We wszystkich badanych grupach obserwowano indywidualne różnice w częstości 
aberracji. Wśród zdrowych dawców, pacjentek z rakiem piersi oraz z nowotworami 
ginekologicznymi oszacowano grupy dawców o podwyższonej promieniowrażliwości: 10%, 
28% i 16%, odpowiednio. Średnia częstość aberracji w limfocytach pacjentek z rakiem piersi 
była  wyższa niż u zdrowych dawców. Różnicy takiej nie zaobserwowano w przypadku  
pacjentek z nowotworami ginekologicznymi. To sugeruje, że promieniowrażliwość limfocytów 
krwi obwodowej może być markerem predyspozycji do nowotworu piersi, ale nie do 
nowotworów ginekologicznych. 
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BADANIA SCYNTYGRAFICZNE DYNAMIKI PROCESU PIERWSZEGO 
PRZEJŚCIA RADIOKONIUGATU PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNEGO 

SKIEROWANEGO PRZECIWKO PODJEDNOSTCE Β3 INTEGRYNY ΑVΒ3 W 
DOŚWIADCZALNYM MODELU RAKA PŁUCA LEWIS’A  

 
M. Bilski (1), I..P. Grudziński (1), R. Zdanowski (1) J. Pietrzykowski (2),  
R. Mikołajczak (3),  U. Karczmarczyk (4), M. Maurin (4), E. Dziuk (2),  

M.P. Dąbrowski (1), M. K. Janiak (1). 
 

1) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa; 2) Wojskowy 
Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa;3) Ośrodek Badawczo Rozwojowy 

Izotopów Polatom, Świerk, 05-400 Otwock; 4) Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 
00-725 Warszawa. 

 
Cel  
Ocena dynamiki procesu pierwszego przejścia przeciwciała monoklonalnego skierowanego 
przeciwko podjednostce β3 integryny αvβ3 skoniugowanego z izotopem jodu 131 (131I) u 
myszy z przeszczepialnym guzem raka płuca Lewis’a. 
Materiały i metody 
Przeciwciało monoklonalne anty-CD 61 (2C9.G2, Becton-Dikinson) zostało skoniugowane z 
izotopem radioaktywnego jodu (131I) metodą jodogenową. Scyntygraficzne obrazowanie 
dynamiki procesu pierwszego przejścia koniugatu mAb – 131I wykonano na samach myszy 
szczepu C57BL/6 z przeszczepialnymi podskórnie w okolicy biodrowej guzami raka płuca 
Lewis’a (LLC). Badanie wykonano na jednogłowicowej gamma kamerze firmy Mediso 
(Nucline TH 33) z wysokoenergetycznym kolimatorem typu Pinhole. 20 minutową akwizycję 
na matrycy 64x64 przeprowadzono metodą dynamicznej rejestracji 36 obrazów (3 sekwencje 
po 12 obrazów - kolejno 15; 30 i 60 sekundowe), bezpośrednio po dożylnym podaniu 10 µg 
mAb – 131I. 
Wyniki 
Wykazano szybkie przejście radioznacznika wraz z krwią do narządów miąższowych górnej 
części korpusu myszy. W badanym przedziale czasu nie uwidoczniono gromadzenia podanego 
mAb – 131I w rzucie obwodowych części ciała, stwierdzono jedynie niewielką asymetrię 
przepływu znacznika w rzucie przeszczepionych guzów w ostatniej fazie przeprowadzonego 
badania dynamicznego.  
Wnioski 
Proces pierwszego przejścia podanego dożylnie przeciwciała monoklonalnego, skierowanego 
przeciwko podjednostce β3 integryny αvβ3, skoniugowanego z izotopem jodu 131 (131I) u 
myszy z przeszczepialnym guzem raka płuca Lewis’a charakteryzuje się wysoką ekstrakcją 
podanego radiokoniugatu w narządach miąższowych. Fenomen ten w istotny sposób ogranicza 
możliwość oszacowania ewentualnej asymetrii przepływu krwi w fazie dynamicznej badania 
scyntygraficznego oraz determinuje podawanie wyższych dawek preparatu. 
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EKSPRESJA PODJEDNOSTKI Β3 INTEGRYNY ΑVΒ3  W DOŚWIADCZALNYM 
MODELU INDUKOWANYCH OGNISK ZAPALANYCH U MYSZY 

 
M. Bilski (1), I.P. Grudziński (1), R. Zdanowski (1) J. Pietrzykowski (2), R. Mikołajczak (3),  

U. Karczmarczyk (4), M. Maurin (4), E. Dziuk (2), M.P. Dąbrowski (1), M. K. Janiak (1). 
 

1) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa; 2) Wojskowy 
Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa;3)Ośrodek Badawczo Rozwojowy 

Izotopów Polatom, Świerk, 05-400 Otwock; 4) Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 
00-725 Warszawa. 

 
Cel  
Ocena stopnia gromadzenia radiokoniugatu przeciwciała monoklonalnego z izotopem jodu 131 
(131I) skierowanego przeciwko podjednostce β3 integryny αvβ3 w jałowych ogniskach 
zapalnych u myszy. 
 
Materiały i metody 
Przeciwciało monoklonalne anty-CD 61 (2C9.G2, Becton-Dikinson) zostało skoniugowane z 
izotopem radioaktywnego jodu (131I) metodą jodogenową. Badania in vivo wykonano na 
samcach myszy szczepu C57BL/6 z jałowymi ogniskami zapalnymi, które indukowano 
jednostronnie w obrębie mięśni uda zwierząt przez podanie (i.m.) 0,1 ml olejku 
terpentynowego. Scyntygraficzne przyżyciowe obrazowanie dystrybucji radiokoniugatu (mAb 
– 131I) oraz weryfikację jego gromadzenia w badaniu ex vivo przeprowadzono po 24 godzinach 
od dożylnego podania 10 µg mAb – 131I. 
 
Wyniki 
W wykonanych planarnych badaniach scyntygraficznych stwierdzono trzykrotnie zwiększone 
gromadzenie podanego radiokoniugatu mAb-131I w rzucie jałowych ognisk zapalnych w 
porównaniu do kontralateralnej części ciała. Uzyskane wyniki potwierdzono w badaniu 
ilościowym, określając odsetek gromadzonej aktywności w mięśniach z indukowanym i nie 
indukowanym stanem zapalnym. 
 
Wnioski 
Zastosowanie radiokoniugatu przeciwciała monoklonalnego przeciwko podjednostce β3 
integryny αvβ3 skoniugowanego z izotopem jodu 131 (131I) umożliwia przyżyciowe 
obrazowanie procesu zapalnego w badaniu scyntygraficznym. 
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Chemia radiacyjna i fotochemia 
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HYDROLIZA WIĄZAŃ GLIKOZYDOWYCH W RAFINOZIE INICJOWANA 

RODNIKAMI OH 
 

Anna Wójcik, Alicja Żegota, Henryk Żegota 
 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, ul. Wróblewskiego 15, 
93-590 Łódź 

 
Pod wpływem promieniowania jonizującego oligo- i polisacharydy ulegają degradacji. 

W napromieniowanych wodnych  roztworach  cukrów inicjatorem procesów degradacji są 
rodniki hydroksylowe (·OH), które reagują na drodze oderwania  wodoru od jednego z atomów 
węgla w cząsteczce, tworząc pierwotne rodniki cukrowe. Rodniki ·OH reagują   mało 
selektywne i np. w cząsteczce glukozy prawdopodobieństwo oderwania wodoru od 
poszczególnych węgli pierścienia piranozowego jest podobne. W oligosacharydach nie 
wszystkie pierwotne rodniki cukrowe ulegają przekształceniom prowadzącym do rozrywania 
wiązania glikozydowego.  
Celem przeprowadzonych badań było wyjaśnienie mechanizmu reakcji rodnikowych 
prowadzących do rozrywania wiązania glikozydowego w cukrach na przykładzie rafinozy.  
Rafinoza jest trisacharydem nie redukującym, złożonym z fruktozy, glukozy i galaktozy. W 
cząsteczce tego cukru galaktoza i glukoza połączone wiązaniem α-1,6- glikozydowym tworzą 
strukturę disacharydu melibiozy, a z drugej strony - fruktoza i glukoza połączone wiązaniem α-
1,2- glikozydowym tworzą strukturę sacharozy.   
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 Wodne roztwory rafinozy o stężeniu 5·10-3 mol dm-3 były napromieniowane w warunkach 
tlenowych (N2O/O2) i beztlenowych (N2O). Produkty degradacji cząsteczki  rafinozy 
analizowano metodą HPLC. Stosowano chromatograf firmy Knauer wyposażony w kolumnę 
Supelcosil LC-NH2, detektor refraktomeryczny, połączony z integratorem Hewlett-Pacard 
model 3395. Jako eluent stosowano mieszaninę H2O i acetonitrylu (25:75, v/v), szybkość 
przepływu wynosiła 1 cm3 min-1.    

Wśród produktów radiolizy rafinozy zidentyfikowano fruktozę, galaktozę oraz 
disacharydy: melibiozę i sacharozę. Określono ich wydajności radiacyjne, które wynoszą 0,57; 
0,75 i 0,98 odpowiednio dla fruktozy, sacharozy i melibiozy w obecności tlenu oraz 1,12; 1,00 i 
1,39 dla roztworów nasyconych N2O. Wydajność tworzenia galaktozy była niewielka, poniżej 
0,1. Melibioza i fruktoza są produktami hydrolizy wiązania 1,2-glikozydowego w cząsteczce 
rafinozy. Sacharoza i galaktoza powstają natomiast w wyniku hydrolizy wiązania 1,6-
glikozydowego. 
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HYDROKSYLACJA  PIERŚCIENIA  AROMATYCZNEGO  POCHODNYCH  

TYROZYNY  INICJOWANA  RODNIKAMI  ·OH 
 

Iwona Murgrabia, Henryk Żegota 
 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, ul. Wróblewskiego 15, 
93-590 Łódź 

 
Tyrozyna jest aminokwasem wpływającym na własności chemiczne i funkcje 

biologiczne wielu białek i enzymów. Produkty hydroksylacji pierścienia  tyrozyny, np. 3,4-
DOPA oraz inne pochodne, jak dityrozyna, czy 3-nitro-L-tyrozyna będąca w organizmach 
żywych markerem reaktywnych związków azotowych, są szeroko badane w celu wyjaśnienia 
przyczyn powstawania takich chorób jak np. choroba Parkinsona. Hydroksylacja pierścienia 
aromatycznego tyrozyny jest inicjowana przez rodniki hydroksylowe, które mogą powstawać w 
procesie radiolizy wody lub w reakcjach chemicznych typu reakcji Fentona, albo też w 
reakcjach enzymatycznych z udziałem enzymów peroksydacyjnych.  

Celem badań było wyjaśnienie mechanizmu hydroksylacji pierścienia aromatycznego 
tyrozyny i 3-nitro-L-tyrozyny oraz jej estru etylowego w wyniku reakcji z rodnikami 
hydroksylowymi, a także identyfikacja powstających produktów i zbadanie czynników 
wpływających na wydajność ich tworzenia.  

 
 
 

       
 
 
Produkty hydroksylacji pierścienia aromatycznego analizowano metodą HPLC. Stosowano 
chromatograf firmy Knauer wyposażony w kolumnę Supelco C18, detektor 
spektrofotometryczny, połączony z integratorem Hewlett-Pacard model 3395. Jako eluent 
stosowano wodny roztwór KH2PO4 o stężeniu 0,03 mol dm-3, pH = 3,0, zawierający 4% (v/v) 
metanolu, szybkość przepływu - 1 cm3/min. 
 
Najważniejszym  produktem  hydroksylacji L-tyrozyny jest 3,4-DOPA, natomiast 
hydroksylacja pierścienia 3-nitro-L-tyrozyny prowadzi do powstania 5-nitro-3,4-DOPY. 
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  Wydajności radiacyjne powstawania 3,4-DOPY, wynoszą: 1,3 dla roztworów L-tyrozyny 
nasyconych N2O, 2,0 dla roztworów nasyconych N2O/O2 i 2,2 w roztworach z dodatkiem 
K3Fe(CN)6. Wydajność powstawania 5-nitro-3,4-DOPY w roztworach 3-nitro-L-tyrozyny 
wynosi odpowiednio: 1,3 dla roztworu z dodatkiem K3Fe(CN)6,  1,2 dla roztworu nasycanego 
N2O/O2,  0,9 dla roztworu nasycanego N2O. Obecność utleniaczy rodników takich jak O2 i 
K3Fe(CN)6 wpływa na mechanizm reakcji rodników tyrozynowych.  
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WPŁYW TEMPERATURY NA KINETYKĘ PROCESÓW WYCHWYTU 
ELEKTRONU 

 
W. Barszczewska, J. Wnorowska, J. Kopyra, I. Szamrej, M. Foryś 

 
Instytut Chemii, Akademia Podlaska, 08-110 Siedlce, ul.3Maja 54 

  
Badania dotyczące procesów wychwytu elektronów rozwijane są w ostatnich latach bardzo 
intensywnie. Powodem wzrostu zainteresowania tymi procesami wielu interdyscyplinarnych 
środowisk naukowych są zarówno walory poznawcze jak i aspekty praktyczne. 

Na podstawie dotychczasowego stanu wiedzy na temat procesów wychwytu elektronu 
można stwierdzić, że tak intensywny rozwój, szczególnie w ostatnim czasie, doprowadził do 
znacznego rozszerzenia i pogłębienia wiedzy z różnych obszarów: chemii, fizyki, biologii czy 
medycyny, a wyniki tych badań znajdują swoje zastosowanie praktyczne w wielu 
fundamentalnych obszarach, takich jak na przykład nanotechnologia, inżynieria powierzchni, 
nauki medyczne, energetyka czy ochrona środowiska. 

Badania procesów wychwytu elektronów termicznych prowadzone były 
zmodyfikowaną metodą obłoku elektronowego. Modyfikacja dotychczasowej techniki 
pomiarowej polegała na radykalnym zmniejszeniu komory reakcyjnej oraz zmianie sposobu 
generacji elektronów (z jonizacji gazu na fotochemiczny z wykorzystaniem impulsu 
laserowego). Uzyskane nową metodą dane kinetyczne są w pełni zgodne, (ale dużo bardziej 
precyzyjne) z wcześniejszymi pomiarami w komorze jonizacyjnej. Ponadto obecna wersja 
metody umożliwia pomiary wpływu temperatury na kinetykę procesów wychwytu elektronu, a 
co za tym idzie, pomiary energii aktywacji. 

W celu sprawdzenia przydatności i dokładności nowej techniki badawczej zmierzono 
wpływ temperatury na kinetykę procesu wychwytu elektronu przez SF6. Okazało się, że 
zgodnie z założeniami stała szybkości procesu jest niezależna od temperatury, co więcej błąd 
pomiaru nie przekraczał kilku procent.  

Zmierzono energie aktywacji dla CF2ClCFCl2, CH3CF2Cl, CHCl3, CH2CH2CH2CH2Cl 
i CH2CH2CHClCH3 i porównano je z uzyskanymi stałymi szybkości reakcji wychwytu 
elektronu w temperaturze pokojowej.  

Przeprowadzona analiza doprowadziła do niezwykle ważnego w przypadku pomiarów 
kinetycznych procesu wychwytu elektronu wniosku, iż dopiero wyznaczenie obu parametrów 
procesu, stałej szybkości i energii aktywacji, daje pewność poprawności wyników. Same 
pomiary stałych szybkości w temperaturze pokojowej mogą być obarczone błędem 
wynikającym z bardzo niewielkiego zanieczyszczenia, którego stosowane normalnie procedury 
oczyszczania nie są w stanie usunąć. Uzyskiwane wówczas wyniki, mimo tego, iż są 
powtarzalne i wydają się być całkiem racjonalne, obarczone są jednak bardzo dużym błędem. 
Dotyczy to w szczególności substancji wychwytujących elektron mało efektywnie (stałe 
szybkości w temperaturze pokojowej rzędu 10-11-10-13 cm3 cząst.-1s-1). Tak więc, dopiero 
pomiar energii aktywacji i porównanie obu danych daje w pełni wiarygodne wyniki. 
 
Badania  finansowane były przez Ministerstwo Edukacji w ramach grantu nr 3 T09A 111 29 
przyznanego na lata 2005-2008 
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RADIOLIZA IMPULSOWA W CIECZACH JONOWYCH 

 
J. Grodkowski  , R. Kocia, J. Mirkowski 

 
Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej, Instytut Chemii i Jądrowej, ul.Dorodna 16, 

03-195 Warszawa 
 
Ciecze jonowe są solami, reprezentującymi klasę rozpuszczalników o jonowym charakterze, 
składającymi się z organicznego kationu i nieorganicznego bądź organicznego anionu. 
Zdolność rozpuszczania nieorganicznych jak i organicznych związków, znikoma prężność pary, 
niepalność sprzyjają temu, iż mogą być one atrakcyjnym medium rozpuszczalników. dla wielu 
reakcji, a także spełniać wymagania wobec ˝zielonych˝ rozpuszczalników. 
Dla określenia wpływu tego typu rozpuszczalnika na reakcje chemiczne zbadano metodą 
radiolizy impulsowej reakcje zapoczątkowane pierwotnymi procesami jonizacji i wzbudzenia 
roztworów p-terfenylu (TP) w bis[(trifluorometylo)sulfonylo]imidzie 
metylotributyloamoniowym (R4NNTf2). TP wybrano do eksperymentów w cieczy jonowej, 
ponieważ jego nietrwałe pochodne: anionorodniki, kationorodniki oraz stany wzbudzone 
posiadają maksima absorpcji w zakresie UV/VIS i w związku z tym są dogodne do obserwacji 
metodą szybkiej spektrofotometrii. Anionorodnik p-terfenylu TP•− był często używany w 
fotochemicznej redukcji CO2 , to było kolejnym argumentem dla wyboru TP do eksperymentów 
w cieczy jonowej. 
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z cieczą jonową powoduje jonizację i wzbudzenia 
składowych jonów R4NNTf2 w wyniku, czego powstają suche i solwatowane elektrony, 
produkty o charakterze kationorodników oraz stany wzbudzone. Potencjał redukcji pierwotnych 
kationorodników nie jest wystarczający do utlenienia, Br¯ oraz SCN¯, ale pozwala na tworzenie 
kationorodników TP•+. TP•− powstaje głównie w reakcji z suchymi i solwatowanymi 
elektronami oraz w obecności trietyloaminy w wyniku reakcji stanu wzbudzonego *TP. 
W celu rozróżnienia charakterystycznych, przejściowych produktów pochodnych TP, 
wykonano badania roztworów TP w cieczy jonowej w warunkach nasycenia Ar, CO2, O2 lub 
N2O i w zależności od obecności trietyloaminy.  
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SYMULACJE PROCESÓW ZACHODZĄCYCH POMIĘDZY AKCEPTORAMI A 
WZBUDZONYMI DONORAMI ELEKTRONÓW 

W MATRYCACH POLIMEROWYCH 
 

M. Gutman, M. Hilczer 
 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, ul. Wróblewskiego 15,  
93-590 Łódź 

 
Prowadzone przez nas badania mają na celu wyjaśnienie obserwowanego eksperymentalnie 

[1,2] wpływu stężenia donorów cD (etylokarbazol - ECZ) i akceptorów cA (dimetylotrereftalan - 
DMTP) elektronu oraz wpływu stałego, zewnętrznego pola elektrycznego F na szybkość 
wygaszania fluorescencji ECZ* w matrycy polimerowej. Zwiększanie stężenia cA powoduje 
oczekiwane przyspieszenie zaniku fluorescencji. Wzrost szybkości wygaszania ECZ* jest 
obserwowany również w przypadku zwiększania stężenia cD. Przy danych wartościach cA i cD 
proces wygaszania fluorescencji donora ulega dodatkowemu przyspieszeniu pod wpływem 
przyłożonego pola elektrycznego – przyspieszenie to jest tym silniejsze im większe jest 
natężenie pola F. 

W zaproponowanej przez nas symulacji komputerowej [3] zakładamy, że w badanym 
układzie mogą zachodzić następujące procesy: przeniesienie elektronu od wzbudzonego donora 
do akceptora, migracja energii wzbudzenia pomiędzy donorami oraz, nie związany z 
obecnością akceptora, naturalny zanik wzbudzenia ECZ*. Przeniesienie elektronu oraz 
naturalne wygaszanie są procesami odpowiedzialnymi za zanik fluorescencji. Przenoszenie 
energii między donorami może jedynie przyspieszać wygaszanie w wyniku transportu 
wzbudzenia do miejsc, w których reakcja przeniesienia elektronu zachodzi najwydajniej. 

Wyniki symulacji porównujemy z wynikami eksperymentalnymi oraz z wynikami dwóch 
modeli analitycznych: dyfuzyjnego i skokowego, które można zastosować do opisu kinetyki 
wygaszania w rozważanym układzie. Model dyfuzyjny [4] z założenia może odwzorowywać 
zaniki fluorescencji jedynie dla dużych stężeń domieszek w matrycy polimerowej. Odwrotnie, 
model skokowy [5] jest bardziej odpowiedni w przypadku małych stężeń – czyli dużych 
odległości między cząsteczkami domieszek. Symulacja powinna dawać poprawne wyniki w 
całym zakresie stężeń. 

Wielkościami otrzymanymi z obliczeń i porównywanymi z eksperymentem są: 
prawdopodobieństwo przetrwania wzbudzenia donorów do czasu t (inaczej, kinetyka zaniku 
fluorescencji) P(t,c,F) oraz względna zmiana intensywności fluorescencji pod wpływem 
zewnętrznego pola elektrycznego )0,(/),( =Δ FcIFcI , gdzie c to stężenie donorów lub 

akceptorów, F natężenie pola a ∫= dtFctPFcI ),,(),( . 
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Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w torach promieniowania w skroplonych 
gazach szlachetnych mają znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne. Dzięki 
specyficznym właściwościom, takim jak wysoka wydajność jonizacji, czy też duża ruchliwość 
elektronów, skroplone gazy szlachetne nadają się do konstrukcji detektorów promieniowania o 
wysokiej rozdzielczości. Przykładem takiego zastosowania jest europejski projekt ICARUS, 
zmierzający do budowy detektora promieniowania kosmicznego wykorzystującego komorę 
jonizacyjną zawierającą 3000 ton ciekłego argonu. 
Tory promieniowania w skroplonych gazach szlachetnych mają kształt cylindryczny. Do opisu 
zachodzących w nich procesów fizykochemicznych stosowana jest zazwyczaj klasyczna teoria 
rekombinacji kolumnowej Jaffego, wraz z modyfikacjami, jak również teoria Thomasa i Imela 
(tzw. box model). Teorie te zbudowane są jednak na szeregu założeń upraszczających, a 
zgodność ich przewidywań z danymi eksperymentalnymi jest ograniczona. Szczególnie 
istotnym uproszczeniem jest założenie, że elektrony w gazach szlachetnych poruszają się 
ruchem dyfuzyjnym, co stoi w sprzeczności z bardzo wysokimi wartościami ruchliwości 
elektronów w tych ośrodkach. 
W niniejszej pracy podejmujemy próbę realistycznego opisu procesów termalizacji oraz 
rekombinacji elektronów i jonów w torach promieniowania w ciekłym argonie wykorzystując 
metodologię symulacji komputerowej. Do opisu ruchu elektronów stosujemy opracowany przez 
nas wcześniej, realistyczny model rozpraszania, uwzględniający m.in. różne wartości średniej 
drogi swobodnej dla procesów wymiany energii i pędu elektronów. 
W pracy prezentujemy przyjęty model symulacyjny, na który składają się: model rozpraszania 
elektronów, algorytm całkowania równań ruchu, przyjęte kryteria reakcji. Przedstawiamy 
również wyniki obliczeń symulacyjnych prowadzonych dla układów zawierających od jednej 
do kilku par kation-elektron, w których kationy rozmieszczone są na linii prostej w 
odległościach z przedziału 10-100 nm. Odległości te wynikają z wartości LET promieniowania 
stosowanego w badaniach eksperymentalnych. Przedstawiane przez nas wyniki obejmują 
rozkłady czasów i odległości termalizacji elektronów, oraz prawdopodobieństwa rekombinacji 
elektron-kation, w funkcji liczby par ładunków oraz odległości pomiędzy kationami. 
Zamieszczamy również dyskusję wyników w odniesieniu do dostępnych danych 
eksperymentalnych. 
 
Badania finansowane są w ramach projektu badawczego MNiSW nr N204 080 32/2232. 
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ZASTOSOWANIE METOD FIZYKOCHEMICZNYCH DO BADANIA 
WŁAŚCIWOŚCI CIEKŁYCH MATRYC PERFLUOROPOLIETEROWYCH   
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Perfluoropolietery (PFPE) stanowią grupę ciekłych oligomerów, które znalazły szerokie 
zastosowanie jako środki smarujące w licznych urządzeniach a w szczególności w technice 
komputerowej do pokrywania powierzchni twardych dysków. Strukturę PFPE przedstawia 
ogólny wzór: X-CF2-O-[ CF(CF3)p–CF2 –O- ]m– [CF2–O- ]n-CF2– X, gdzie X= F,H,CH2 OH. W 
zależności od zastosowanej technologii wartości p, m, n i ich wzajemny stosunek zmieniają się 
w szerokich granicach. Perfluoropolietery charakteryzują się bardzo wysoką odpornością 
chemiczną, termiczną i fotochemiczną. Nie są natomiast odporne na działanie promieniowania 
jonizującego. Pierwotne produkty radiolizy obserwowane metodą radiolizy impulsowej 
zanikają z szybkością, którą nie można opisać klasycznymi równaniami kinetycznymi. Jedna z 
przyczyn tego zjawiska mogą być własności ośrodka w mikro otoczeniu pierwotnych i 
wtórnych produktów jonowych. Zróżnicowanie niektórych własności PFPE, na przykład 
lepkości, zaobserwowano w mikrobjętości zawartej pomiędzy powierzchnią twardego dysku i 
głowicą czytnika. W celu poznania struktury ciekłych polimerowych układów, które stanowią 
interesującą matrycę o bardzo wysokiej transmitancji w zakresie UV, podjęto badania 
metodami fotofizycznymi nad kilkoma wybranymi polieterami. Celem tych badań jest poznanie 
stopnia samoorganizacji makrocząsteczek, stopnia ich cyklizacji a także oznaczenie ich 
mikrolepkości i polarności. 
Wykonano pomiary widm absorpcyjnych, emisyjnych, stopnia anizotropii polaryzowalności 
fluorescencji. Wyznaczono także czasy życia stanów singletowych i trypletowych dla kilku 
próbników fluorescencyjnych. Ze względu na bardzo ograniczoną rozpuszczalność klasycznych 
protowych sond w badaniach wykorzystano zmodyfikowane próbniki w których grupy 
chromoforowe (antrylowa lub porfirynowa) zostały wbudowane w łańcuch PFPE. 
Zaobserwowano przesunięcia maksimum pasm absorpcyjnych oraz emisyjnych i porównano je 
z wynikami uzyskanymi dla tych próbników w klasycznych rozpuszczalnikach. Wykonano 
stacjonarne i rozdzielcze w  czasie pomiary wygaszania stanów wzbudzonych badanych 
próbników. 
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GENEROWANIE ANIONORODNIKA 2,3 DIHYDROOKSOIZOAPORFINY W 
ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH METODĄ RADIOLIZY IMPULSOWEJ. 
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Powstawanie anionorodników (A●–) oraz neutralnych protonowanych rodników (A-NH●) ze 
stanu tripletowego (3A) było postulowane podczas fotoredukcji 2,3 dihydrooksoizoaporfiny (A) 
przez aminy [1]. Obliczenia kwantowe metodami półempirycznymi PM3 i ZINDO/S z dobrą 
dokładnością przewidziały pasma absorpcji przypisane stanowi trypletowemu (3A) λ = 450nm, 
oraz protonowanemu rodnikowi (A-NH●) λ = 390nm. Tym niemniej, wyliczone pasmo 
absorpcji z maksimum w λ = 600nm, przypisane anionorodnikowi (A●–) 2,3 
dihydrooksoizoaporfiny nie znalazło odzwierciedlenia w danych eksperymentalnych. 
Zaobserwowane pasmo λ = 490nm zostało przypisane parze jonowej utworzonej pomiędzy 
anionorodnikiem i kationem aminy. 
Radioliza impulsowa jest wygodną metodą generowania rodniko-jonów w rozpuszczalnikach 
organicznych [2]. W wyniku promieniowania, w roztworach acetonitrylu lub acetonu 
nasyconych gazem obojętnym (argon) generujemy zarówno aniono- jaki i kationorodniki, 
natomiast w roztworach nasyconych tlenem powstaje tylko kationorodnik. Celem powyższych 
badań było ustalenie właściwości spektroskopowych jono-rodników generowanych z 2,3 
dihydrooksoizoaporfiny.  
Widma przejściowe zarejestrowane podczas napromieniowania wiązką elektronów roztworu 
0.1 mM 2,3 dihydrooksoizoaporfiny w acetonitrylu nasyconego argonem, charakteryzują się 
pasmami absorpcji λ = 605nm oraz λ = 450nm. Pasma te nie zostały zarejestrowane w 
roztworze nasyconym tlenem, dlatego też zostały przypisane anionorodnikowi (A●–). 
Maksimum pasma absorpcji dla dłuższych fal (λ=605nm) jest zgodne z obliczeniami 
kwantowo-mechanicznym dla anionorodnika (A●–). Wraz z zanikiem pasma absorpcji 
anionorodnika (A●–) w skali mikrosekundowej (τ1/2 ~ 5 μs), powstają nowe pasma absorpcji z 
maksimami w λ = 420nm oraz w λ = 500nm. Pasmo λ = 420nm nie zostało zarejestrowane w 
roztworze natlenionym, dlatego przypisano je neutralnemu rodnikowi (A-NH●) będącemu 
produktem uprotonowania anionorodnika (A●–).  
W nasyconych argonem roztworach acetonu oprócz aniono- i kationorodników powstają 
również stany wzbudzone. Widma przejściowe zarejestrowane podczas napromieniowania 
roztworu 0.1 mM 2,3 dihydrooksoizoaporfiny w acetonie nasyconego argonem, posiadają dwa 
maksima absorpcji λ = 610nm oraz λ = 430nm. Tak samo jak acetonitrylu, powyższych pasm 
absorpcji nie zaobserwowano w roztworze nasyconym tlenem, dlatego również przypisano je 
anionorodnikowi (A●–). Tym niemniej nie możemy wykluczyć udziału stanu tripletowego 2,3 
dihydrooksoizoaporfiny (3A) w absorpcji przy krótszych długościach fal. Zanik pasma absorpcji 
przypisanej anionorodnikowi (A●–) λ = 610nm jest wolniejszy niż w acetonitrylu (τ1/2 ~ 10 μs). 
Ponieważ procesy zachodzące w acetonie są podobne do tych zachodzących w acetonitrylu, 
można przyjąć że pasmo absorpcji (λ = 430nm) obserwowane w dziesiątkach mikrosekund jest 
charakterystyczne dla protonowanego rodnika (A-NH●). 
 
[2]. De la Fuente J. R., Neira V., Saitz C., JullianC., Sobarzo-Sanchez E.: J. Phys. Chem. A 
109, 5897-5904 (2005) 
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Efektem oddziaływania promieniowania jonizującego z komórkami żywych 
organizmów jest między innymi powstawanie tzw. elektronów wtórnych, zwykle o względnie 
niskiej energii (< 20 eV). Elektrony te mogą powodować uszkodzenia DNA w organizmach 
żywych, takie jak pęknięcia jednoniciowe (single-strand break, SSB) oraz dwuniciowe (double-
strand break, DSB). 

W ramach niniejszej prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań oddziaływania 
niskoenergetycznych elektronów z cząsteczkami będącymi lub mogącymi symulować 
izolowane komponenty łańcucha DNA i/lub RNA uzyskane metodą skrzyżowanych wiązek. Do 
symulacji zachowania grupy fosforowej w DNA wybrano ester dibutylowy kwasu fosforowego, 
(C4H9O)2P(O)OH. Stwierdzono, że ester ten bardzo efektywnie wychwytuje elektrony w 
procesie dysocjatywnym prowadząc do utworzenia niskoenergetycznych rezonansów przy 
energii 1 eV oraz rezonansów przy energii około 8 eV [1]. Wychwyt dysocjatywny przez ester 
dibutylowy kwasu fosforowego związany jest z bezpośrednim rozerwaniem pojedynczych 
wiązań C-O lub P-O, ale również prowadzi do utworzenia jonów fragmentarycznych 
zawierających atom P, których powstanie związane jest z jednoczesnym rozerwaniem wielu 
wiązań. 

Badania procesu wychwytu elektronu prowadzone były również dla β-D-rybozy oraz 
izotopowo znaczonych cząsteczek β-D-rybozy (13C, C1-D). Uzyskane wyniki eksperymentalne 
umożliwiły identyfikację ścieżki reakcji wychwytu elektronu, która przebiega z wyraźną 
selektywnością [2]. Ze względu jednak na fakt, że grupa cukrowa w łańcuchu kwasu 
nukleinowego nie posiada wolnych grup hydroksylowych, badania procesu wychwytu 
elektronu przeprowadzono również dla tetraacetylorybozy (TAR). Podobnie jak grupa cukrowa 
w DNA/RNA, tetraacetyloryboza ma pierścień pięcioczłonowy, w którym oba wiązania 
zarówno z grupą fosforową jak i z zasadą nukleinową DNA/RNA w uzasadniony sposób, z 
termodynamicznego punktu widzenia, naśladowane są przez grupy acetylowe. Stwierdzono, że 
w przypadku reakcji wychwytu elektronu przez TAR, podobnie jak przez izolowaną cząsteczkę 
cukru – rybozy, proces wychwytu elektronu prowadzi do utworzenia rezonansów w obszarze 
energii około 0 eV, 8-11 eV oraz dodatkowo w obszarze energii 1,5-2,5 eV, których powstanie 
związane jest z oddziaływaniem elektronów z grupą acetylową [3].  

Na podstawie wyników eksperymentalnych uzyskanych dla estru dibutylowego kwasu 
fosforowego, β-D-rybozy oraz tetraacetylorybozy w sposób jednoznaczny wykazano, że 
zarówno grupa fosforowa jak i grupa cukrowa w DNA/RNA są podatne na atak 
niskoenergetycznych elektronów. 

 
[1] C. Konig, J. Kopyra, I. Bald, and E. Illenberger, Phys. Rev. Lett., 97 (2006) 018105. 
[2] I. Bald, J. Kopyra, and E. Illenberger, Angew. Chem. Int. Ed., 45 (2006) 4851. 
[3] Ilko Bald, Janina Kopyra, Iwona Dąbkowska, Egill Antonsson, and Eugen Illenberger, J. 
Chem. Phys., 126 (2007) 074308. 
Badania finansowane przez European Science Foundation (ESF): programy EIPAM i COST 
oraz częściowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu 
nr 3T09A11129. 
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Polimery przewodzące zostały odkryte w 1977 r. Od tego czasu obserwujemy nieustanny 

rozwój tej dziedziny nauki. W przeciągu ostatnich dziesięciu lat przewodzące polimery z 
materiałów laboratoryjnych stały się zaawansowanym komercyjnie produktem. Jednym z 
głównych przedstawicieli tej grupy materiałów jest poli(3,4-etylenodioksytiofen) (PEDOT). 
Wytwarzany jest on z 3,4-etylenodioksytiofenu (EDOT) drogą chemiczną jak  
i elektrochemiczną.  
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Fizyczne i chemiczne właściwości PEDOT zadecydowały, że jest on cennym materiałem 

elektrycznym i elektronicznym, który znalazł zastosowanie w produkcji powłok 
antystatycznych, organicznych tranzystorów polowych, organicznych wyświetlaczy 
elektroluminescencyjnych, odwracalnych ogniw galwanicznych (baterie litowo polimerowe), 
oraz jako stały elektrolit w kondensatorach. 

Chemiczną polimeryzację EDOT-u przeprowadza się w wodzie stosując nadmiar środka 
utleniającego. Do tego celu używa się związki zawierające w swej cząsteczce atomy metali 
przejściowych (FeCl3, CuCl2, KMnO4, (NH4)2Ce(NO3)6) lub niemetale (azotany, nadtlenki) 
natomiast do syntezy PEDOP drogą elektrochemiczną stosuje się woltamperometrię cykliczną.  

Bezpośrednią obserwację procesu tworzenia PEDOT-u oraz jego pochodnych 
umożliwiają badania spektroelektrochemiczne. 

W niniejszej pracy do obserwacji procesu oksydacyjnej polimeryzacji EDOT została 
wykorzystana technika radiolizy niskotemperaturowych szkliw organicznych. Technika ta 
umożliwiła obserwację kationorodnika EDOT wygenerowanego w wyniku napromienienia 
szkliw wiązką elektronów, a następnie obserwację kolejnych etapów jego polimeryzacji, aż do 
powstawania stabilnego produktu końcowego. Detekcji wytworzonych produktów dokonano 
wykorzystując spektroskopię w zakresie UV-Vis-NIR.  
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Anionorodniki dihalogenkowe i dipseudohalogenkowe – dichlorkowy Cl2

-•, dibromkowy Br2
-• i 

ditiocyjanianowy (SCN)2
-• stanowią grupę narzędzi chemii radiacyjnej powszechnie 

wykorzystywanych w badaniach produktów utleniania. Zastosowanie ich jako specyficznych 
jednoelektronowych utleniaczy ograniczało się dotąd do badań prowadzonych na drodze 
radiolizy roztworów wodnych. 
Zaprezentowane zostaną wyniki dotyczące charakterystyki wspomnianych indywiduów, jak 
również anionorodnika diazydkowego N6

-•, generowanych na drodze radiolizy roztworów 
odpowiednich halogenków i pseuohalogenków imidazoliowych w chlorku metylenu.  
 

NN

X-

+

X = Cl, Br, SCN, N3
- - - - -

 
 
Zaprezentowane zostaną również wyniki dotyczące reaktywności wspomnianych indywiduów 
względem wybranych amin aromatycznych. 
Wymienione indywidua scharakteryzowano również na drodze radiolizy niskotemperaturowych 
szkliw cieczy jonowych. 
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WPŁYW ELEKTROLITU NA REAKCJĘ PRZENIESIENIA ELEKTRONU W 
UKŁADZIE AMAC+ - MV2+. 

 
M. Steblecka , M. Wolszczak, M. Hilczer  

 
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechnika Łódzka, ul. Wróblewskiego 15, 93-

590 Łódź 
 

Zaprezentowano wyniki badań, dotyczących wpływu elektrolitu na proces 
przeniesienia elektronu od wzbudzonej elektronowo cząsteczki 9-aminometyloantracenu 
(AMAC+) do cząsteczki metylowiologenu (MV2+). Dezaktywację wzbudzonego stanu 
singletowego AMAC+ śledzono poprzez analizę zaniku fluorescencji. Wykonano stacjonarne i 
rozdzielczoczasowe pomiary wygaszania fluorescencji dla wodnego roztworu reagentów a 
także dla roztworu reagentów w obecności dodanych elektrolitów (LiCl, NaCl, NaClO4, CaCl2, 
NaBF4 oraz KH2PO4) o stężeniach w zakresie od 0.01 do 2.5 mol dm-3.  

Wykorzystując techniki zliczania pojedynczych fotonów oraz fotolizy błyskowej 
wyznaczono czas życia stanu singletowego AMAC+*, równy 8.9 ns oraz stałą szybkości reakcji 
wygaszania fluorescencji AMAC+* przez MV2+ w nieobecności elektrolitu wynoszącą 6×109 
dm3mol-1s-1.  

Wygaszanie stanu trypletowego AMAC+* przez MV2+ zbadano, analizując kinetykę 
zaniku pasma absorpcyjnego T – T próbnika. Czas życia absorbancji T – T wynosi 100 µs a 
stała szybkości reakcji wygaszania stanu trypletowego TAMAC+* przez MV2+  w roztworze 
wodnym osiąga wartość 4.5 × 107 dm3mol-1s-1. Efektywność wygaszania zarówno stanu 
singletowego jak i trypletowego AMAC+* przez MV2+ rośnie wraz ze wzrostem stężenia 
dodanej soli. Stwierdzono, iż w procesie wygaszania fluorescencji w obecności soli dużą rolę 
odgrywa tworzenie cichych kompleksów z udziałem AMAC+ i MV2+. 

Na postawie pomiarów radiolizy impulsowej określono stopień asocjacji AMAC+ - 
przeciwjon i MV2+ - przeciwjon, w wyniku czego wyznaczono efektywne ładunki AMAC+i 
MV2+.  

Wykonanie stacjonarnych pomiarów wygaszania fluorescencji AMAC+* przez MV2+ 
w funkcji temperatury umożliwiło obliczenie energii aktywacji, która zmienia się w granicach 
od 11.83 kJ mol-1 dla roztworu wodnego do zaledwie 1.03 kJ mol-1 dla roztworu, zawierającego 
2 mol dm-3 NaCl.  
 

 
Badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektów: 
1 T09 119 30 i SP./COST/102/2005 
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ODDZIAŁYWANIE CHLORYNY E6 ZE ZWIĄZKAMI BIOLOGICZNIE WAŻNYMI. 
BADANIA METODĄ RADIOLIZY IMPULSOWEJ I METODAMI 

FOTOCHEMICZNYMI 
 

E. Sulak , M. Wolszczak  
 

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, 
Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź 

 
Ze względu na swoje właściwości, chloryna e6 (Chle6) oraz inne pochodne porfiryny 

znalazły szerokie zastosowanie jako fotosensybilizatory w antynowowtworowej terapii 
fotodynamicznej (PDT – z ang. Photodynamic Therapy). PDT jest metodą wykorzystywaną z 
powodzeniem do leczenia wielu chorób o podłożu nowotworowym. Trwają również badania 
nad zastosowaniem PDT w leczeniu choroby wieńcowej, AIDS, chorób autoimmunologicznych 
czy przeciwdziałaniu odrzucania przeszczepów [1]. W celach terapeutycznych stosuje się Chle6 
w postaci kompleksu cząsteczkowego z poliwinylopirolidonem (Photolon®, JSC 
„Belmedpreparaty”). Chle6 zawarta w leku jest rozpuszczalna w wodzie, łatwiej transportowana 
przez błony komórkowe, nie agreguje i z większą selektywnością gromadzi się w tkance 
nowotworowej [2, 3]. 

Do osiągnięcia efektu fotodynamicznego wykorzystuje się łączne działanie światła, tlenu 
i fotosensybilizatora. Mechanizm fotodynamicznej terapii nie został do końca wyjaśniony. 
Cząsteczka fotosensybilizatora, naświetlana światłem o długości fali odpowiadającej 
maksimum jej widma absorpcyjnego w obszarze spektralnym około 650 nm, indukuje procesy 
cytotoksyczne. Pośrednie dowody wskazują na fakt znaczącej roli tlenu singletowego w 
procesie fotodynamicznym. Jako inny możliwy mechanizm postuluje się reakcje przeniesienia 
elektronu prowadzące do powstania cytotoksycznych rodników w wyniku oddziaływania 
cząsteczki fotosensybilizatora we wzbudzonym stanie trypletowym ze składnikami komórki. 

Dążąc do wyjaśnienia większej skuteczności Photolon® w terapii wykonano badania 
porównawcze metodą radiolizy impulsowej i metodami fotochemicznymi dla Chle6 i 
Photolon® w obecności i nieobecności związków biologicznie ważnych, tj. lipoproteina, 
albumina, cysteina, w celu określenia aktywności fotochemicznej oraz rodzaju procesów 
fotochemicznych zachodzących w komórce z udziałem fotosensybilizatora.  

W pracy zaprezentowane zostaną wyniki badań określające wpływ związków biologicznie 
ważnych na właściwości stanów wzbudzonych fotosensybilizatora tj. czas życia stanu 
singletowego czy trypletowego. Przedstawione zostaną krzywe kinetyczne, widma absorpcji 
przejściowej dla aktywowanej światłem bądź promieniowaniem jonizującym cząsteczki 
fotosensybilizatora w obecności i nieobecności związków biologicznie ważnych. 
 
Badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektów: 3 
T09A 112 28, 1 T09A 119 30 i SPB/COST/102/2005 
 
LITERATURA: 
[1] N. Lane, New Light on Medicine, Scientific American 1, (2003) 
[2] M. V. Parkhots, V. N. Knyukshto, G. A. Isakov, P. T. Petrov, S. V. Lepeshkevich, A Ya. 
Khairullina, B. M. Dzhagarov, J. Appl. Spectr., 70, 921 (2003) 
[3] A. Karotki, Praca doktorska, Montana State University, Bozeman, Montana 2003 
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REAKCJE  DODECYLOBENZENOSULFONIANU  SODU  (SDBS)  Z  
RODNIKOWYMI  PRODUKTAMI  RADIOLIZY  WODY 

 
S. Bzdon, J. Perkowski, M. Szadkowska-Nicze 

 
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej, 

ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź 
 
Zbadano reaktywność anionowego związku powierzchniowo czynnego – 
dodecylobenzenosulfonianu sodu, (SDBS), w stosunku do elektronu uwodnionego, (e-

aq), 
rodnika hydroksylowego, (HO•) oraz aniono-rodnika ponadtlenkowego, (O2

•−).  
Reakcje SDBS z tymi indywiduami leżą u podstaw fotokatalitycznego rozkładu wodnych 
roztworów surfaktantu z wykorzystaniem ditlenku tytanu. Badania tego procesu mają na celu 
określenie jego przydatności i możliwości wykorzystania w technologii wstępnego 
oczyszczania ścieków pochodzących z niewielkich obiektów powszechnie stosujących 
detergenty (np. pralnie czy myjnie samochodowe).  
Proces fotokatalitycznego rozkładu związków organicznych z wykorzystaniem TiO2 oparty jest 
o reakcje redoks zachodzące na powierzchni aktywowanego światłem katalizatora. W wyniku 
aktywacji TiO2 światłem z zakresu UV (λ ≤ 380 nm), wytworzone w półprzewodniku ładunki 
(elektrony i dodatnie dziury) reagują z zaadsorbowanymi na powierzchni katalizatora 
cząsteczkami wody, tlenu i surfaktantu. Rodnik HO•, główny czynnik utleniający, powstaje w 
wyniku oddziaływania dziury z cząsteczką wody natomiast aniono-rodnik O2

•− tworzy się w 
wyniku wychwytu elektronu przez cząsteczkę tlenu. 
W celu określenia reaktywności SDBS w stosunku do elektronów i ładunków dodatnich 
przeprowadzono badania radiolizy impulsowej z wykorzystaniem impulsów o czasie trwania 17 
ns (dawka w pulsie ∼ 40 Gy). Zbadano roztwory surfaktantu w 2-propanolu (rozpuszczalniku 
stabilizującym elektrony) i w 2-chlorobutanie (rozpuszczalniku stabilizującym rodniko-kationy)  
Na podstawie badań radiolizy impulsowej wodnych roztworów SDBS (o stężeniach ~10-4 mol 
dm-3 i ~2x10-3 mol dm-3, tj poniżej i powyżej krytycznego stężenia micelarnego surfaktantu) 
zarejestrowano widma absorpcyjne przejściowych produktów reakcji SDBS z elektronem, e-

aq 
(roztwór nasycony argonem, zawierający 0,2 mol dm-3 2-propanolu); rodnikiem HO• (roztwór 
nasycony N2O) oraz z aniono-rodnikiem O2

•− (roztwór nasycony tlenem, zawierający 0,1 mol 
dm-3 mrówczanu sodu).  
Stwierdzono, że SDBS – anionowy środek powierzchniowo czynny jest bardzo słabo podatny 
na działanie czynników posiadających ujemny ładunek (e-

aq, O2
•−), natomiast elektrofilowy 

rodnik HO• łatwo ulega przyłączeniu do pierścienia aromatycznego, a produkt przejściowy 
posiada pasmo absorpcyjne w zakresie długości fal 290-340nm. 
Końcowy efekt działania poszczególnych produktów radiolizy wody na rozkład SDBS 
określono w oparciu o analizę zawartości ogólnego węgla organicznego (OWO) w roztworach 
SDBS w zależności od dawki promieniowania. 
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PRODUKTY  RODNIKOWE  GENEROWANE  RADIACYJNIE  W  SZKLIWIE  HGW 
ZAWIERAJĄCYM  5’-FOSFORAN  2’-DEOKSYCYTYDYNY 

 
Justyna Staluszka i Ewa Szajdzińska-Piętek 

 
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, ul. Wróblewskiego 15, 

93-590 Łódź 
 

Wykonano badania EPR szkliw wodnych HGW (hyperquenched glassy water) 
zawierających 5’-fosforan 2’-deoksycytydyny (dCMP), poddanych γ-radiolizie w temperaturze 
77 K. Celem pracy była identyfikacja rodników organicznych powstających w wyniku 
pośredniego efektu radiacyjnego i poznanie ich transformacji zachodzących podczas 
stopniowego wygrzewania matrycy w zakresie temperatur 120−250 K. 

Stwierdzono, że w temperaturze 77 K pułapkowane są, obok rodników tlenowych z 
matrycy (OH• i HO2

•),1 trzy indywidua: (i) anionorodnik C•− - produkt zmiatania elektronu 
przez pierścień aromatyczny cytozyny (C), łatwo ulegający fotowybieleniu; (ii) C(NH2)H• - 
anionorodnik protonowany na grupie aminowej, odporny na działanie światła; (iii) rodnik 
cukrowy, C3’(-H)•, powstający wskutek odszczepienia atomu wodoru z reszty pentozowej 
biomolekuły zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie defektu typu L w sieci wiązań 
wodorowych matrycy (reakcja konkurencyjna do tworzenia rodników HO2

•, pseudo-pośredni 
efekt promieniowania2). Produktem pułapkowanym w największym stężeniu jest 
C(NH2)H• (87% sumarycznego sygnału rodników pochodzących od dCMP). 

Wykazano, że część uwolnionych termicznie rodników OH• (~26%) reaguje z substancją 
rozpuszczoną. Reakcja polega na oderwaniu atomu wodoru z reszty cukrowej, z utworzeniem 
C3’(-H)•  i najprawdopodobniej również C1’(-H)•, a nie (jak w układach ciekłych) na addycji 
OH• do wiązania podwójnego zasady. Wygrzewanie próbki w temperaturach ≥120 K powoduje 
stopniowe przekształcanie się rodników C(NH2)H• w bardziej stabilną termicznie formę 
protonowaną na endocyklicznym atomie azotu, C(N3)H•. Transformacji tej nie obserwowano 
we wcześniejszych badaniach innych układów wodnych. Powyżej temperatury 160 K, w której 
zachodzi krystalizacja lodu kubicznego, równowaga procesu przesunięta jest na korzyść 
rodnika C(N3)H•. W temperaturze 150 K pojawiają się rodniki nadtlenkowe C(N3)H(C6)O2

• - 
produkty reakcji C(N3)H• z tlenem cząsteczkowym, powstającym w układzie wskutek 
dysproporcjonacji rodników HO2

•. Całkowity zanik produktów paramagnetycznych obserwuje 
się w pobliżu temperatury przemiany strukturalnej matrycy do lodu heksagonalnego. 
 
Podziękowania. Praca częściowo finansowana przez KBN (projekt SPB/COST/102/2005). 
Autorki dziękują Prof. Erwinowi Mayerowi i jego współpracownikom (Instytut Chemii ogólnej, 
Nieorganicznej i Teoretycznej, Uniwersytet w Innsbrucku, Austria) za przygotowanie próbek 
HGW/dCMP.  
 
 
Literatura: 

1. Bednarek, J., Plonka, A., Hallbrucker, A., Mayer, E., Symons, M. C. R. J. Am. Chem. 
Soc. 1996, 118, 9387-9390. 

2. Plonka, A., Szajdzinska-Pietek, E., Bednarek, J., Hallbrucker, A., Mayer, E. Phys. 
Chem. Chem. Phys. 2000, 2, 1587-1593. 
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RODNIKI SREBROORGANICZNE W ZEOLITACH  
 

J. Turek, J. Michalik, J. Sadło  
 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa 
 
Badania rodników generowanych radiacyjnie w zeolitach zawierających cząsteczki 
organicznych adsorbatów mogą przyczynić się do identyfikacji centrów adsorpcji oraz 
wyjaśnienia natury oddziaływań adsorbatów z siecią zeolitu. 

W widmie EPR zeolitu AgNa-A poddanego działaniu par metanolu i następnie 
napromieniowaniu w temperaturze 77 K obserwuje się atomy srebra Ag0 oraz rodniki 
hydroksymetylowe ·CH2OH. W czasie ogrzewania do 170 K tryplet rodników ·CH2OH zanika i 
jednocześnie wbudowuje się dublet o stałej rozszczepienia nadsubtelnego  Aiso = 10.4 mT. 
Maksymalną intensywność osiąga on w temperaturze 200 K, kiedy to tryplet rodników 
hydroksymetylowych całkowicie zanika. Przypuszcza się, że dublet ten pochodzi od rodników 
srebroorganicznych powstających w reakcji kationów srebra (I) z rodnikami ·CH2OH. W celu 
określenie jego struktury zostały wykonane eksperymenty z zeolitem  109Ag1Na-A poddanym 
działaniu par  13CH3OH. Analiza widma EPR zarejestrowanego w temperaturze 200 K 
wskazuje, że dublet o stałej rozszczepienia  Aiso = 10.4 mT pochodzi od indywiduum 
zawierającego jednoelektronowe wiązanie srebro-węgiel. 

Stałe sprzężenia nadsubtelnego – A(Ag·C) rodników Ag·CH2OH+ stabilizowanych w 
różnych sitach molekularnych znacznie się różnią. W SAPO-42, izostrukturalnym z zeolitem A 
stała ta wynosi 13,7 mT, w ferriericie o rozmiarach kanałów mniejszych niż rozmiar komory � 
zeolitu A - 19,5 mT, natomiast w SAPO-11 o rozmiarach kanałów 6.4x4.0  Å – 18,0 mT.  

Przedmiotem naszych badań jest określenie właściwości wiązania pomiędzy kationami 
srebrowymi i rodnikami organicznymi oraz czynników wpływających na rozkład gęstości 
elektronowej w cząsteczkach rodników srebroorganicznych. 

Wyniki obliczeń DFT wskazują na silny wpływ oddziaływań rodników  Ag·C z atomami 
otoczenia na stałą sprzężenia nadsubtelnego. Możliwe są dwa rodzaje oddziaływań: 
elektrostatyczne (jon Ag+-dipol cząsteczki z otoczenia) oraz tworzenie wiązań wodorowych. 

Wartość A(Ag·C) rodnika hydroksymetylosrebrowego w próżni, obliczona teoretycznie 
(B3LYP) wynosi 16,4 mT. Jeśli rodnik  Ag·CH2OH+ oddziałuje z jedną cząsteczką metanolu 
poprzez kation srebrowy, wartość A(Ag·C) spada do 14,2 mT, zbliżonej do obserwowanej dla 
tych rodników w  zamrożonych szkliwach roztworów soli srebra w metanolu po 
napromieniowaniu promieniowaniem �. Prawdopodobnie jest to spowodowane odpychaniem 
elektronu tworzącego wiązanie w kierunku organicznego fragmentu rodnika. Gdy organiczny 
fragment rodnika srebroorganicznego tworzy wiązanie wodorowe należy spodziewać się 
wzrostu wartości A(Ag·C). Słabsze oddziaływanie atomu wodoru z atomem macierzystej 
cząsteczki sprawia  że  atom taki staje się silniejszym donorem elektronów do 
zdelokalizowanego układu  Ag·C∴O. Powoduje to wzrost gęstości spinowej na kationie 
srebrowym obserwowany eksperymentalnie jako większa wartość stałej  sprzężenia. 
Porównanie wyników eksperymentów EPR i obliczeń teoretycznych sugeruje, że rodniki 
srebroorganiczne oddziałują z małym fragmentem sieci zeolitu, przez co nie obserwuje się 
korelacji pomiędzy rozmiarami elementów sieci i parametrami widma EPR. W zeolitach o 
dużej pojemności kationowej, takich jak zeolit A czy ZK-4, dominującym typem oddziaływań 
powinny być oddziaływania jonowe. W zeolitach o małej pojemności kationowej dominującym 
oddziaływaniem rodników srebroorganicznych z siecią powinno być tworzenie wiązań 
wodorowych. 
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MODYFIKACJA RADIACYJNA MULTIBLOKOWYCH POLI(ESTRO-b-ESTRÓW) 
 

M. Walo , G. Przybytniak, E. M. Kornacka 
 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul Dorodna 16, 03-195 Warszawa 
 

    Biomateriały polimerowe poddawane są ekspozycji na promieniowanie jonizujące z dwóch 
powodów. Po pierwsze, napromienianie dawką nie przekraczającą 25 kGy jest dogodną metodą 
sterylizacji. Po drugie, działanie promieniowania jonizującego na biomateriały polimerowe 
powoduje modyfikację ich fizykochemicznych właściwości. W zależności od charakteru 
polimeru mogą zachodzić procesy degradacji lub sieciowania. Poli(alifatyczno/aromatyczne-
estry) o budowie segmentowej (tzw. elastomery termoplastyczne, TPE) są w ostatnim okresie 
celem intensywnych badań ze względu na ich rosnące z każdym rokiem zastosowanie w 
medycynie. Elastomery te charakteryzuje biokompatybilność i dobre właściwości mechaniczne.  
    Przedmiotem badań były kopolimery estrowo-estrowe, w których segmenty sztywne 
stanowiły sekwencje poli(tereftalanu butylenu) PBT, zwierające w swojej strukturze pierścienie 
aromatyczne. Natomiast segment giętki zbudowany był albo (a) z częściowo nienasyconych 
łańcuchów wprowadzonych w wyniku polikondensacji 1,4-butanodiolu z kwasem 
dilioleinowym DLA albo (b) z poli(glikolu etylenowego) PEG. W celu zwiększenia odporności 
radiacyjnej do niektórych próbek dodano antyutleniacz w postaci α-tokoferolu. Zmiany 
chemiczne indukowane w powyższych próbkach promieniowaniem jonizującym porównano z 
procesami zachodzącymi w innych termoplastycznych elastomerach segmentowych – 
poli(etero-b-uretanie) oraz w blokowym TPE, zawierającym sekwencje poliizobutylenu i 
polistyrenu. 
    W następstwie abstrakcji wodoru z łańcuchów węglowodorowych, co stwierdzono metodą 
chromatografii gazowej, tworzą się rodniki węglowe. Tymczasem w temperaturze 77 K i 
wyższych, wyniki badań spektroskopowych wskazują na śladowe ilości rodników alkilowych. 
Obecność rodnika –CH2CH•CH2-, którego sygnał składa się z 6 linii odległych o 23 G świadczy 
o oddziaływaniu niesparowanego elektronu z 5 równocennymi atomami wodoru. Wydaje się 
zatem, że zdecydowana większość rodników alkilowych zanika w trakcie napromieniania. 
Prawdopodobnie niektóre z nich ulegają rekombinacji, co prowadzić może do częściowego 
usieciowania badanych kopolimerów. 
    Z badań spektroskopii EPR wynika, że znaczna część rodników ulega konwersji w rodnik 
nadtlenkowy. W obecności antyutleniacza we wszystkich kopolimerach estrowo-estrowych 
tworzy się rodnik tokoferolu, którego widmo wykazuje rozszczepienie nadsubtelne 6 G.  Jeśli w 
kopolimerze brak jest tokoferolu to ponad połowa rodników rejestrowanych w 77 K ulega w 
wyższych temperaturach procesom prowadzącym do utlenienia. Rodnik nadtlenkowy jest 
prekursorem wielu produktów trwałych zawierających grupy funkcyjne, w skład których 
wchodzi tlen, tj. grup wodoronadtlenkowych, hydroksylowych, karboksylowych i 
karbonylowych. Są to grupy funkcyjne polarne, a konsekwencją ich powstania powinien być 
wzrost hydrofilowości powierzchni. Jednak zjawiska takiego nie stwierdzono prowadząc 
pomiary kąta zwilżania względem wody. Celowe zatem wydaje się prowadzenie dalszych 
badań pozwalających na dokładniejsze poznanie mechanizmów tego procesu. 
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Promieniowanie niejonizujące 
 
 
 
 

ZABURZENIA PRACY KARDIOIMPLANTÓW W POLACH 
ELEKTROMAGNETYCZNYCH DIATERMII FIZYKOTERAPEUTYCZNYCH 

 
Jarosław Kieliszek, Roman Kubacki, Robert Puta 

 
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa 

 
Wstęp 
Stymulatory serca są urządzeniami elektronicznymi generującymi serie impulsów w celu 
wymuszenia akcji serca. Urządzenia te zbudowane są z elektrod oraz przewodów łączących  
z baterią. Z racji takiej budowy urządzenia te są podatne na działania pól 
elektromagnetycznych. Bardzo szerokie badania „in vitro” oraz „in vivo” prowadzone były dla 
pól mikrofalowych wytwarzanych przez urządzenia telefonii komórkowej, tj. telefony 
komórkowe oraz stacje bazowe. Dla częstotliwości pól elektromagnetycznych oraz typów 
modulacji stosowanych przez telefonię komórkową określono progi, powyżej których 
występowały określone dysfunkcje stymulatorów, począwszy od wypadania pojedynczych 
impulsów w generowanym ciągu, aż do całkowitego zaprzestania generacji impulsów. 
 Inne zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, które mogą oddziaływać na 
stymulatory serca, z racji mniejszego zainteresowania społecznego, były mniej badane lub nie 
były badanie zupełnie. Z tego powodu nieznane są progi wrażliwości stymulatorów i zasady 
bezpiecznego przebywania pacjentów z tymi urządzeniami w tych polach 
elektromagnetycznych. Szczególnie duże zapotrzebowanie na takie badania występuje dla 
częstotliwości pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia medyczne, takie jak 
diatermie fizykoterapeutyczne, które są źródłami pól elektromagnetycznych, mogącymi 
oddziaływać zarówno na ludzi jak i na urządzenia elektroniczne.  
 
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych pochodzących od diatermii 
fizykoterapeutycznych na stymulatory serca 
Poprawna praca stymulatorów serca opiera się na dwóch głównych funkcjach, a mianowicie na 
sterowaniu oraz stymulacji. W przypadku stymulacji generator wysyła impulsy elektryczne 
umożliwiające pracę serca, przy czym należy zauważyć, że generowanie impulsów ma miejsce 
tylko wtedy gdy brak jest naturalnych impulsów serca lub gdy są one nieregularne, np. ze 
zwiększonymi przerwami. Z kolei monitorowanie i sterowanie jest realizowane poprzez ciągłą 
rejestrację naturalnej aktywności serca i jeżeli zostaną zarejestrowane ewentualne zmiany tej 
aktywności wtedy zostaje włączony proces generowania impulsów stymulatora. 
 Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia medyczne, tj. w zakresie 
częstotliwości poniżej 100 MHz mają odmienny charakter oddziaływania na stymulator aniżeli 
pola wytwarzane przez telefonię komórkową. W tym przypadku następuje wzbudzanie 
przepływu prądów w obwodzie stymulatora. W dodatku, gdy padające pole elektromagnetyczne 
jest modulowane impulsowo wtedy wzbudzone sygnały mają również charakter impulsowy. 
Poziom wzbudzonych przez zewnętrzne pola elektromagnetyczne impulsów zależy od wartości 
natężenia pola elektrycznego padającego na stymulator. Wzbudzony w przewodach 
doprowadzających impuls dochodzi zarówno do stymulatora jak również do elektrody 
końcowej. W ekstremalnych warunkach poziom wzbudzonych pasożytniczych impulsów jest 
porównywalny z poziomem impulsów generowanych przez stymulator. 
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 Pole elektromagnetyczne padające na rozrusznik serca powoduje wzbudzenie  
w obwodzie, a tym samym w elektrodzie, dodatkowych pasożytniczych sygnałów (impulsów). 
Na rys.1 przedstawiono oscylogram przedstawiający impuls generowany przez stymulator oraz 
impulsy pasożytnicze wzbudzone zewnętrznym polem elektromagnetycznym Terapulsu GS200. 

Rys. 1. Sygnały na elektrodzie stymulatora – impuls użyteczny generowany przez stymulator 
oraz impulsy pasożytnicze wzbudzane przez zewnętrzne pole elektromagnetyczne 

Wzbudzone zewnętrznym polem elektromagnetycznym impulsy pasożytnicze mogą 
powodować dwie formy złego funkcjonowania stymulatora, a mianowicie: 

- dodatkowe wymuszanie akcji serca impulsem pasożytniczym, 
- zaprzestanie pracy stymulatora w wyniku odbioru wzbudzonego impulsu pasożytniczego. 

 Dodatkowe wymuszanie akcji serca impulsem pasożytniczym ma miejsce wtedy, gdy 
wzbudzone sygnały mają poziom wyższy od progu wyzwalania akcji mięśnia serca. Poziom ten 
zależy od zmienności osobniczej pacjentów i waha się w granicach 0,5÷2 V. W takim 
przypadku występuje radykalne przyspieszenie akcji serca. Niższe poziomy wzbudzonych 
impulsów zewnętrznym polem elektromagnetycznym aniżeli osobniczy próg wyzwalania akcji 
mięśnia serca są nieszkodliwe dla pacjentów. 
 Stymulator serca pracuje w warunkach jednoczesnego sterowania oraz stymulacji,  
tj. rejestruje występowanie lub brak naturalnych sygnałów serca (sterowanie) oraz wytwarzania 
impulsów (stymulacja) w przypadku gdy brak jest naturalnych sygnałów serca. Wygenerowanie 
w obwodzie stymulatora pasożytniczych impulsów wzbudzonych  
w zewnętrznym pole elektromagnetycznym jest „postrzegane” przez układ sterujący 
stymulatora jako pojawienie się naturalnego sygnału serca. W takim przypadku następuje 
zaprzestanie pracy stymulatora, tj. generowania impulsów, co jest skrajnie niebezpieczne dla 
zdrowia pacjenta. 
W referacie przedstawiono badania poziomów wzbudzonych pasożytniczych impulsów  
od urządzenia medycznego Terapuls GS200 wytwarzającego zewnętrzne pola 
elektromagnetyczne o częstotliwości 27 MHz. 
 
 
 
 
 
 
 

impulsy pasożytnicze 
(wzbudzone) 

impulsy generowane  
przez stymulator 

impulsy pasożytnicze 
(wzbudzone) 
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SPRAWDZENIE CZYSTOŚCI WIDMOWEJ PRĄŻKÓW 
ELEKTROMAGNETYCZNYCH, PROMIENIOWANYCH PRZEZ NADAJNIKI 

LOTNICZYCH RADIOSTACJI RADIOKOMUNIKACYJNYCH 
 

K. Mroszkiewicz  
 

Zakład Awioniki, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Księcia Bolesława 6,  
01-494 Warszawa; 

 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania lotów, wszystkie statki powietrzne na 
swoim wyposażeniu posiadają niezbędne środki radiokomunikacyjne i radionawigacyjne. 
Samoloty cywilne i wojskowe oraz śmigłowce posiadają coraz więcej urządzeń elektronicznych 
, wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości. 
Pola elektromagnetyczne występujące na statkach powietrznych są jednym z wielu czynników 
zagrożeń dla pracy pilotów jak również poprawnej pracy innych urządzeń radioelektronicznych. 
Problematyką tą zajmuje się kompatybilność elektromagnetyczna i wykonywane badania 
wzajemnego wpływu pracy tych urządzeń. 
Obowiązkiem konstruktorów i służb odpowiedzialnych za eksploatację statków powietrznych 
jest maksymalna ochrona przed niepożądanym wpływem promieniowania 
elektromagnetycznego. Całkowite wyeliminowanie tego promieniowania jest niemożliwe, 
jednakże należy dążyć do jego ograniczenia. 
Podstawowym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w. cz. na pokładzie statku 
powietrznego są radiostacje radiokomunikacyjne pracujące w zakresie częstotliwości  od 2 
MHz do 400 MHz. W każdej radiostacji można wyodrębnić odbiornik, nadajnik, tor antenowo-
przesyłowy w. cz. oraz antenę. W skład nadajnika wchodzi m.in. generator w. cz. i wzmacniacz 
mocy nadajnika. Tor antenowo-przesyłowy stanowi przewód koncentryczny łączący stopień 
końcowy nadajnika z anteną. Moce nadajników radiokomunikacyjnych na statkach 
powietrznych z reguły nie przekraczają 50 Watów i w tym paśmie częstotliwości wytwarzają 
promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące. 
Nadajnik wypromieniowuje energię elektromagnetyczną, zawierającą przesyłaną informację w 
ściśle określonym przedziale częstotliwości. Wytwarza on jednak sygnały niepożądane o 
różnych częstotliwościach. Sygnały pożądane i niepożądane są źródłem zakłóceń 
interferencyjnych. Opis rozkładu częstotliwościowego wysyłanej energii można przedstawić w 
formie widma sygnału emitowanego przez nadajnik. W widmie takim można wyróżnić: sygnał 
podstawowy, harmoniczne sygnałów podstawowych, harmoniczne generatora wzbudzającego 
(heterodyny), sygnały nieharmoniczne oraz szum. 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w celu ograniczenia niepożądanej emisji energii 
elektromagnetycznej przez eksploatowane nadajniki lotniczych radiostacji 
radiokomunikacyjnych, prowadzi badania ich czystości widmowej. 
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IN VITRO CYTOGENETIC EFFECTS OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS ON 
HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES 

 
J. Sochacki1 , L. Verschaeve1  

 
1Department of Environmental Toxicology, Flemish Institute for Technological Research 

(VITO), 2400 Mol, Belgium 
 
 
 

Nowadays, non-ionizing radiations have many applications in industry as well as in 
medicine, communication, and domestic life. As a consequence everybody is exposed to some 
non-ionizing electromagnetic waves.  

A growing number of people report a variety of health problems, claiming that the 
reason for their adverse health symptoms is exposure to electric, magnetic or electromagnetic 
fields (EMF) from nearby electric installation or appliances.  

In this study, a cytogenetic investigation was performed in human peripheral blood 
lymphocytes form such subjects who consider themselves to be electromagnetic hypersensitive. 

Whole blood cultures (20 individuals) were exposed to an electric (25 mA, 1h/day 
during the 72h cultivation period) or a magnetic field (800μT, 72h). The effect of exposure on 
micronucleus formation was tested with the in vitro cytokinesis block micronucleus assay 
(CBMN). Lymphocytes were scored for the presence of micronuclei, number of multinucleated 
cells and nuclear division index (NDI).  
It was found, that neither magnetic nor electric field did not significantly induce micronucleus 
formation. However, the NDI and number of multinucleated cells were significantly higher in 
the 800μT group compared to the control group, suggesting an effect of the magnetic field on 
cell proliferation.        
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EKSPOZYCJA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA NA POLE 
ELEKTROMAGNETYCZNE I JEJ OCENA ODNOŚNIE DO WYMAGAŃ 

DYREKTYWY 2004/40/WE 
 

K. Gryz , J. Karpowicz 
 

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 
Instytut Badawczy(CIOP-PIB), Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

 
Przedmiot badań 
W placówkach służby zdrowia najbardziej rozpowszechnione lub najsilniejsze źródła pola 
elektromagnetycznego, oddziałującego na pracowników to: diatermie fizykoterapeutyczne (pole 
sinusoidalne lub modulowane, 27 MHz), diatermie elektrochirurgiczne (pole sinusoidalne lub 
modulowane, 300 kHz – 2 MHz), tomografy rezonansu magnetycznego MRI (pole 
magnetostatyczne, magnetyczne zmienne impulsowe, elektromagnetyczne 10 – 120 MHz 
modulowane impulsowo), urządzenia do magnetoterapii (pole magnetyczne sinusoidalne lub 
modulowane, 0 Hz - 100 Hz), kuchnie mikrofalowe (pole 2,4 GHz). 
Metoda badań 
Przeanalizowano wymagania aktualnych polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
odnoszących się do oceny ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne (rozp. ministra 
pracy w sprawie NDS i NDN, DzU 217/2002 i PN-T-06580:2002) oraz dyrektywy europejskiej 
2004/40/WE. Zależnie od częstotliwości pola elektromagnetycznego wymagania te odnoszą się 
do miar zewnętrznych ekspozycji (natężenie pola elektrycznego i magnetycznego na 
stanowisku pracownika) oraz jej miar wewnętrznych i uzupełniających kryteriów (gęstość 
prądu indukowanego, szybkość pochłaniania energii SAR, prąd indukowany w kończynach, 
prąd kontaktowy). Przeprowadzono badania poziomu ekspozycji pracowników przy wybranych 
urządzeniach w celu ustalenia poziomu ich ekspozycji, zbadania korelacji między różnymi 
parametrami charakteryzującymi warunki ekspozycji, oceny parametrów użytkowych dostępnej 
aparatury pomiarowej i możliwości praktycznego wykorzystywania kryteriów oceny poziomu 
narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne, jakie podaje dyrektywa 2004/40/WE. 
Rezultaty badań 
W przypadku urządzeń do magnetoterapii i kuchenek mikrofalowych, ocena poziomu 
ekspozycji pracowników może być wykonana odnośnie miar zewnętrznych (metody oceny wg 
wymagań krajowych przepisów bhp i dyrektywy 2004/40/WE są w tym przypadku zbliżone). 
Ekspozycja pracowników na stosunkowo silne pola jest możliwa przy niewłaściwej organizacji 
stanowisk pracy (długotrwałego przebywania pracowników bezpośrednio przy urządzeniach) 
lub w przypadku uszkodzenia mechanicznego kuchenek. 
W przypadku tomografów MRI, krajowe przepisy bhp podają dopuszczalne wartości miar 
zewnętrznych definiujące poziom ekspozycji zabronionej. Wymagania dyrektywy 2004/40/WE 
nie podają granicznego poziomu ekspozycji, podają natomiast wymagania odnośnie gęstości 
prądów indukowanych w ciele pracownika obsługującego urządzenie, granicznych 
dopuszczalnych wartości narastania/opadania pól impulsowych dB/dt oraz SAR. Metodyka 
badania tych parametrów nie została szczegółowo unormowana i brak komercyjnej aparatury 
do ich pomiarów terenowych na stanowisku pracy. Mogą służyć obecnie jedynie jako podmiot 
badań naukowych. Dostępne wyniki badań wskazują na możliwość ekspozycji pracowników, 
przekraczającej dopuszczalne wg dyrektywy 2004/40/WE poziomy, jedynie bezpośrednio przy 
obudowie magnesu. Poziom narażenia pracowników zależy w tym wypadku od konstrukcji 
urządzeń i rodzaju procedur medycznych, jakie wykonywane są w poszczególnych placówkach 
służby zdrowia. 
W przypadku diatermii, kiedy pracownicy dotykają pracujących urządzeń (rutynowo w 
przypadku elektrochirurgicznych i sporadycznie w przypadku fizykoterapeutycznych), do 
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oceny poziomu ich narażenia niezbędne jest wykonanie oceny miar wewnętrznych i 
uzupełniających (SAR, prądów kontaktowych i indukowanych w kończynach). Ocena SAR jest 
możliwa w tym przypadku jedynie na podstawie wyników symulacji numerycznych, natomiast 
prądy kontaktowe i indukowane w kończynach można mierzyć w rzeczywistych warunkach 
ekspozycji na stanowisku pracy. Zarówno wyniki symulacji SAR, jak i pomiarów prądów 
indukowanych wskazują na możliwość wystąpienia ekspozycji przekraczającej poziom 
dopuszczalny wymaganiami dyrektywy. Brak znormalizowanej metodyki tych badań oraz brak 
w wymaganiach dyrektywy wartości granicznych prądów indukowanych w kończynach, przy 
ekspozycji na pola o częstotliwości mniejszej od 10 MHz (np. od urządzeń 
elektrochirurgicznych), utrudnia formułowanie rozstrzygających wniosków odnośnie warunków 
wystąpienia ekspozycji przekraczającej dopuszczalny poziom. Poziom narażenia pracowników 
na pola wytwarzane przez diatermie zależy istotnie od organizacji stanowisk pracy oraz od 
konstrukcji i stanu technicznego urządzeń. Stwierdzono możliwość występowania ekspozycji 
przekraczającej poziomy dopuszczalne. 
Zostaną omówione wymagania odnośnie dopuszczalnego poziomu ekspozycji pracowników 
oraz zaprezentowane przykładowe rezultaty badań poziomu narażenia wybranych 
pracowników, aparatura i metodyka do ich prowadzenia oraz zależność miar zewnętrznych i 
wewnętrznych ekspozycji pracowników przy omawianych urządzeniach medycznych. 
 
Opracowanie z programu wieloletniego pn.: „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do 
standardów Unii Europejskiej” dofinansowywanego w zakresie badań naukowych przez 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Główny Koordynator – CIOP-PIB (zadanie 1.A.03) 
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CHARAKTERYSTYKA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODKACH 
TRANSPORTU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM 

 
K. Gryz , J. Karpowicz, P. Zradziński 

 
Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 

Instytut Badawczy(CIOP-PIB), Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 
 
Przedmiot badań 
Celem badań jest kompleksowa analiza zagrożeń elektromagnetycznych i ocena ekspozycji 
pracowników w środkach transportu o napędzie elektrycznym. Ze względu na różnego rodzaju 
elektryczne zespoły napędowe i wyposażenie elektryczne, znajdujące się w pojazdach, oraz 
zmienność parametrów zasilania w czasie jazdy, występują w nich pola z szerokiego pasma 
częstotliwości: od magnetostatycznych do radiofalowych. 
Metoda badań 
Dokonano przeglądu środków transportu pod kątem wytwarzanych w nich pól 
elektromagnetycznych i związanych z tym potencjalnych zagrożeń dla pracowników. Badania 
obejmowały pomiary punktowe indukcji magnetycznej pola magnetostatycznego oraz natężenia 
(indukcji) pola magnetycznego (od 5 Hz do 1 GHz) i natężenia pola elektrycznego (od 5 Hz do 
18 GHz) w paśmie częstotliwości zharmonizowanym z charakterystyką zidentyfikowanych 
źródeł pól w poszczególnych pojazdach. Wykonano również rejestracje w czasie (monitoring) 
natężeń (indukcji) pola magnetycznego i natężenia pola elektrycznego na stanowiskach 
pracowników podczas rutynowych czynności kierowania pojazdem. Zazwyczaj rejestracje w 
czasie dotyczyły pola magnetycznego małej częstotliwości, pochodzącego od układów zasilania 
i napędowych. W pojazdach wyposażonych w sprzęt łączności, rejestrowano także pole 
elektromagnetyczne z zakresu radiofalowego, wytwarzane przez te urządzenia.  
Rezultaty badań 
Wyniki rejestracji zmienności poziomów pól na stanowiskach pracowników kierujących ww. 
pojazdami poddano analizie statystycznej, wyznaczając wartość maksymalną, minimalną, 
średnią, odchylenie standardowe oraz medianę (rys.). Stwierdzono, że wyniki monitoringu 
mogą nie odzwierciedlać faktycznego stopnia narażenia pracowników, jeżeli zakres pomiarowy 
miernika nie umożliwia rejestracji słabych pól w szerokim paśmie częstotliwości (od 
pojedynczych Hz) i dostatecznie szybkiego próbkowania do zarejestrowania stanów 
nieustalonych (< 1 s). Obecnie na rynku brak jest rejestratorów o odpowiednich parametrach 
metrologicznych w stosunku do charakterystyki pól elektromagnetycznych występujących w 
pojazdach, co wymaga stosowania współczynników korygujących wynik pomiarów. 
 

Opracowanie z programu wieloletniego pn.: „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów 
Unii Europejskiej”, Główny Koordynator – CIOP-PIB (zadanie SP 05.2) 
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EKSPOZYCJA SPAWACZY NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE 
 

Jolanta Karpowicz ., Krzysztof Gryz  
 

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 
Instytut Badawczy(CIOP-PIB), Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

 
Przedmiot badań 
Celem badań jest kompleksowa analiza zagrożeń elektromagnetycznych i ocena ekspozycji 
pracowników przy obsłudze urządzeń spawalniczych. Ze względu na stosowanie 
nieekranowanych kabli zasilających elektrody spawalnicze, zmienność parametrów zasilania 
elektrod przy różnych trybach pracy agregatów i sposobach spawania, spawacze są 
eksponowani na pole elektromagnetyczne z szerokiego pasma częstotliwości (od pól stałych do 
pól radiofalowych), o złożonym widmie częstotliwościowym i dynamice zmian natężenia.  
Metoda badań 
Badania pól elektromagnetycznych w otoczeniu urządzeń spawających do kompleksowej oceny 
ekspozycji pracowników prowadzono z uwzględnieniem złożonej struktury zmienności pól w 
czasie. Zbadano ekspozycję pracowników na pola przy obsłudze wybranych urządzeń 
spawalniczych, z uwzględnieniem jej zależności od rozwiązań technologicznych w 
poszczególnych procesach spawalniczych. Badania objęły identyfikację zagrożeń 
elektromagnetycznych, pomiary punktowe rozkładu pól w obszarze przebywania pracowników, 
rejestracje zmienności poziomu pól w czasie, analizę widma częstotliwości. 
Rezultaty badań 
Dokonano przeglądu i scharakteryzowano stosowane w przemyśle technologie spawania z 
elektrodami topliwymi i nietopliwymi oraz urządzenia spawalnicze pod kątem wytwarzanych 
przez nie pól oraz związanych z nimi zagrożeń dla pracowników (MMA, MIG/MAG, TIG, 
PAW, SAW). Przeprowadzone badania wykazały, że przy kablach zasilających elektrody 
spawalnicze występują pola o natężeniach ze stref ochronnych, łącznie ze strefą niebezpieczną 
(DzU 217/2002). Najsilniejsza ekspozycja dotyczy dłoni trzymającej uchwyt spawalniczy z 
elektrodą. Zasięg stref ochronnych zależy od parametrów pracy urządzenia (natężenia i 
częstotliwości prądu spawania).  
Badania są kontynuowane w celu analizy porównawczej zagrożeń elektromagnetycznych 
występujących przy poszczególnych rodzajach urządzeń i procesach spawalniczych oraz 
sprecyzowania wymagań metrologicznych dla aparatury do badania pól o charakterystyce 
widma częstotliwości i dynamice, jakie powstają przy procesie spawania oraz oceny 
użyteczności dostępnej aparatury pomiarowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. Przykład pola magnetycznego przy urządzeniu spawalniczym (urządzenie Magster 350C); 500 
ms/dz. 
Opracowanie z programu wieloletniego pn.: „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów 
Unii Europejskiej”, Główny Koordynator – CIOP-PIB (zadanie SP 05.3) 
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COMPUTATIONAL ASSESSMENT OF MAGNETIC FIELD INDUCED ELF 
CURRENTS IN HUMAN BODY BY THE USE OF A GSM PHONE 

 
S. Ilvonen1 

 
1Helsinki University of Technology, Electromagnetics Laboratory, Otakaari 5, 02150 ESPOO, 

Finland 
 
During operation, a Global System for Mobile Communications (GSM) phone sends data in 
short bursts. As a consequence, the current flow from the battery to the transmitter is not 
constant, but varies according to the data packet structure of the GSM protocol. This pulsed 
battery current induces an extremely low frequency (ELF) magnetic field around the phone. In 
this study, the currents induced inside human body due to this pulsed battery current were 
numerically solved. The magnetic field of the phone was modelled using a group of magnetic 
dipoles fitted to measurements. The Finite Element Method (FEM) together with scalar 
potential formulation was then used to solve the unknown current densities inside the human 
body. In the simulations, variable cell size was used to refine the mesh in the most important 
parts of the body model, namely in areas close to the source and in parts of the central nervous 
system. This approach enabled us to use a very detailed model of, e.g., the spine with moderate 
computational resources. 
 
For the dosimetric calculations, three different mobile phone positions were considered: on the 
side of the head, in the breast pocket, and at the small of the back where the spinal cord is closer 
to the phone. Several tests were made to examine the uncertainties due to the method used, the 
resolution of the body model, and the geometrical variation of the phone position. Obtained 
values were compared with the guidelines of the International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP), and as a conclusion it was seen that the currents were 
considerably smaller than the basic restriction limit given by the guideline. 
 
Acknowledgments: This work was supported by Tekes—Finnish Funding Agency for 
Technology and Innovation, Nokia Corporation, Filtronic LK Oy, and Graduate School in 
Electronics, Telecommunication and Automation. The author also wishes to thank Ari-Pekka 
Sihvonen from STUK—Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority for the measurement 
data. 
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RF/MICROWAVE SAR CALCULATION IN HUMAN BODY USING HIGH- 
RESOLUTION PARALLEL FDTD 

 
Tero Uusitupa , Sami Ilvonen  

 
Helsinki University of Technology (TKK) / Electromagnetics Laboratory, Finland 

 
When a new base-station antenna is brought into market, it is necessary to make sure 

that the RF exposure is in compliance with the safety standards and regulations. If this is not 
done, the maintenance personnel, for example, may receive a too high SAR dose 
(SAR=Specific Absorption Rate). Currently, an international compliance assessment standard is 
being developed (IEC 62232). One goal is to find proper SAR calculation and estimation 
procedures. Typically, simple SAR estimation or compliance-distance estimation formulas are 
preferred. 

This standardization work requires very much background research. When, for 
example, developing simple SAR estimation formulas, a lot of  accurate numerical SAR 
simulations have to be performed. Necessary information can not be obtained via 
measurements, in practice. In general, there is interest in accurate SAR simulations among 
telecommunications industry. 

Because SAR simulations have so important role, it is necessary also to study the 
uncertainty in the SAR-modeling results. It is very well known that the permittivity and 
conductivity data  
of tissues, which is used in the modeling, has considerable uncertainty. But it is also necessary 
to study the uncertainties caused by other factors. For example, in Finite-Difference Time-
Domain method (FDTD)  the cell size affects the obtained SAR results (whole-body-average 
SAR, maximum 10g-SAR). Also, the power-loss-density calculation method may have a 
substantial effect on SAR values. 

In this work, the effects of FDTD resolution (cell size) and power-loss computation 
methods have been investigated. Different human voxel models have been utilized (Norman, 
Zubal, Visible Human). The exposure has been due to a plane wave or base-station antenna 
(BSA). In BSA-human simulations the distance between the BSA and human has been varied,  
e.g. from 1cm to 3m. 

If modeling with high resolution (cell size around 1mm) and if the modeled physical 
volume is large, a memory-efficient method is required, but also, a huge memory space is 
needed. Thus, we have used parallel FDTD in the field computation (codes developed at the 
Electromagnetics Lab.). Throughout the modeling process, memory-efficiency of all the codes 
has been required. With computationally heavy problems, the parallel FDTD code has been run 
in CSC's supercomputers (CSC=Finnish IT center for Science). Smaller problems have been 
solved using the PC's (Linux) of our laboratory. The largest problem so far had about 10 billion 
field unknowns, but much larger problems can be solved.  
 
The project has been on since March 2006 and is funded by Nokia Corporation and Tekes  
(Finnish Funding Agency for Technology and Innovation). 
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IS THE USE OF SIMPLIFIED CURRENT DENSITY FORMULAS RELIABLE FOR 
TESTING COMPLIANCE WITH EXPOSURE LIMIT VALUES? 

 
G. Decat, L. Deckx, G. Meynen, D. Wilczek 

 
VITO, Boeretang 200, BE 2400 Mol, Belgium 

 
The induction of electric fields and currents by an AC magnetic field forms the basic 
mechanism for producing a bio-effect in the human body. Therefore and in order to assess if the 
exposure limit values are exceeded by the induced currents of magnetic flux densities (B-fields) 
exceeding the action values of the directive 2004/40/EC, simple formulas and complex 
numerical dosimetric models were developed. In this respect, and under the assumption that the 
incident field is sinusoidal and that the body has a homogeneous and isotropic conductivity, 
ICNIRP (1998) published a simplified formula for estimating the induced currents in different 
organs and body regions:   

 
J = πRfσB  [1] 

 
[with R the radius of the induced loop, f the frequency (Hz), σ the average conductivity (0.2 
S/m) and B the amplitude of the magnetic flux density]. 
 
Both, the simplicity of the formula and the lack of the recommendations in the 2004/40/EC 
directive that dosimetry has to be performed by experts, stimulate industrial hygienists to use it 
for testing if the induced current density is compliant with the exposure limit value. 
Consequently, the question arises how far the use of this formula is justified to decide for 
compliance or not. How far do the results of the simplified formula deviate from the ones 
obtained by complex numerical calculation for identical exposure situations and is the degree of 
uncertainty much larger in the simplified method than the one from complex model 
approaches? Finally, is it worthwhile to wonder how far simplified formulas are not misleading 
if we don’t know their decision power in relation to more sophisticated and reliable approaches 
if they exist? The arising questions are accentuated and illustrated by the results of table 1 
showing the current densities of a 50 Hz arc oven and a 757 Hz induction oven calculated with 
formula 1. The calculations are based on a worst case scenario assuming that the field exposure 
is completely horizontal and the body induced current loops are largest in the vertical 
orientation.  
 

Table 1: Calculated current densities (J) for different parts of the body 
Current loop (cm) J (mA/m²)  

Body region Circumference R 50 Hz Arc oven 
(B-field: 3292 µT) 

757 Hz Induction 
(B-field: 1360 µT) 

Head 60 9.5 0.99 6 
Neck 40 6.4 0.66 4 
Trunk 100 15.9 1.65 10 = 10 mA/m² 
Trunk 126 20 2.68 13 > 10 mA/m² 
 
The conclusion is that only protection measures have to be taken for the induction oven. 
However. as long we don’t know anything about the goodness of fit between data from 
simplified formulas and complex models there is a substantial risk to make decision errors by 
accepting the hypothesis that protection measures have to be taken whereas it should be rejected 
or reject the hypothesis whereas it should be accepted? Up to now it is still the employers’ 
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decision to select the calculation tools and to decide which type of error he is willing to accept 
the first or the second one. Anyway it is the task of the scientist to demonstrate which are the 
most appropriate calculation tools that have in order to avoid these errors. 
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Ochrona radiologiczna i promieniowanie w środowisku 
 

 
STĘŻENIA SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH W ŚRODOWISKU WODNYM 

W OTOCZENIU KRAJOWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW 
PROMIENIOTWÓRCZYCH W RÓŻANIE I OŚRODKA W ŚWIERKU. 

 
Ludwika Kownacka, Irena Radwan 

 
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7, 

kownacka@clor.waw.pl. 
 

W ramach oceny sytuacji awaryjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów 
Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz ośrodka w Świerku, latach 2001- 2006 Centralne 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadziło oznaczenia stężeń cezu 
promieniotwórczego, trytu, strontu-90 oraz całkowitej promieniotwórczości � w środowisku 
wodnym. W otoczeniu KSOP w Różanie próbki wody pobierano z  rzeki Narew z 2 studni, 3 
źródeł oraz wody gruntowe  w 8 punktach. W otoczeniu ośrodka w Świerku próbki wody 
pobierano z rzeki Świder, z 2 studni oraz z  wylotu Oczyszczalni Ścieków w Otwocku. Ponadto 
prowadzono analizy w próbkach wody rzeki Wisły. W 20 litrowych próbkach pobranych wód, 
po odparowaniu do objętości 220 ml przeprowadzano wstępną analizę gamma 
spektrometryczna, a następnie metoda radiochemiczną oznaczano stężenia cezu 
promieniotwórczego, a w wodach studziennych również strontu-90. W jednocześnie 
pobieranych 1-litrowych próbkach wód z otoczenia obu ośrodków oznaczano stężenia trytu. W 
wodach gruntowych, ze względu na możliwośc poboru stosunkowo małych próbek (około 4 
litrów), wykonywano pomiary całkowitej aktywności substancji � promieniotwórczych oraz 
stężenia trytu.  
W poniższej tabeli przedstawione są zakresy uzyskanych stężeń  izotopów mierzonych  w 
środowisku wodnym w otoczeniu KSOP w Różanie i ośrodka w Świerku. 

Otoczenie KSOP w Różanie 
Rodzaj wód Cez prom. 

mBq/l 
Tryt 
Bq/l 

Stront-90 
mBq/l 

Całkowita 
prom. � 

Bq/l 
rzeka Narew 

studnie 
źródła 

gruntowe 

1,3 - 6,7 
0,6 - 2,1 

 1,0 - 19,9 
- 

0,4 - 1,7 
0,7 - 2,3 
1,3 - 2,5 

<0,4 - 82,7* 

- 
0,5 - 1,7 

- 
- 

- 
- 
- 

0,02 - 0,50 
 

Otoczenie Ośrodka w Świerku 
rzeka Świder 
rzeka Wisła 

studnie 
oczyszczalnia 

0,7 - 7,1 
0,2 - 0,3 
2,1 - 8,1 

 6,3 - 10,7 
 

      0,5 - 1,6** 
1,0 - 1,3** 
1,0 - 1,7** 

- 

- 
- 

         0,7 - 14,2 
- 

- 
- 
- 
- 

* próbki z jednego stałego punkt pomiarowego miały zawsze wyższe aktywności. 
** pomiary trytu prowadzone są od 2005 roku. 
W okresie pomiarowym stężenia oznaczanych izotopów nie ulegały znaczącym zmianom i 
pozostawały na niskim poziomie, co sugeruje, że w tym czasie nie występowały istotne 
uwolnienia do środowiska mierzonych izotopów. 
Praca była finansowana przez Państwową Agencję Atomistyki. 
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POMIARY RADONU W MIKROŚRODOWISKU MIESZKALNYM  
POWIATU RYBNICKIEGO  

 
Małgorzata Wysocka1), Jan Antoni Rubin2) 

 
1) Główny Instytut Górnictwa, Laboratorium Radiometrii, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1,  
m.wysocka@gig.katowice.pl, 2Politechnika Śląska, Katedra Procesów Budowlanych, 44-100 

Gliwice, ul. Akademicka 5, Jan.Rubin@polsl.pl 
  

W ocenie przydatności terenów pod zabudowę powinno się uwzględniać oprócz innych 
kryteriów, także kryteria radiologiczne. Dotyczy to, tak sumarycznego promieniowania gamma, 
jak również ewentualnych zagrożeń radonowych. Projektanci budynków, przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi oraz zwierząt gospodarskich, powinni skupiać się przede wszystkim na 
zabezpieczeniach tychże budynków przed infiltracją radonu z podłoża. Nie pomijając 
oczywiście ewentualnego wpływu radiologicznego materiałów budowlanych. W trakcie 
realizacji pracy wykonano pomiary stężenia radonu w 43 budynkach powiatu rybnickiego. 
Stosowano pasywną metodę pomiarów z wykorzystaniem detektorów śladowych cząstek alfa. 
Jako detektory śladowe wybrano folie typu LR-115, typu strippable, produkcji firmy kodak. 
Detektory eksponowano na parterach i w piwnicach przez okres od 2 do 6 miesięcy. Zakres 
mierzonych stężeń radonu wynosił od 10 do 390 Bq/m3  na parterach oraz od 30 do 740 Bq/m3 
w piwnicach. Średnie wartości wynosiły: 93 na parterach oraz 157. w piwnicach. Na podstawie 
dotychczasowych badań prowadzonych w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
(GZW) wiadomo, że średnie stężenie radonu na parterach wynosi 46 Bq/m3, a w piwnicach 77 
Bq/m3. Stwierdzono ponadto, że stężenia radonu w południowej i zachodniej części GZW  są 
znacznie niższe od stężeń mierzonych w części północnej i północno-wschodniej. Stwierdzono 
jednoznacznie, że rozkład stężeń radonu w domach na obszarze Górnego Śląska nie jest 
równomierny i wykazuje wyraźny związek z regionalną budową geologiczną. Wyniki badań 
prowadzonych w okolicach Rybnika pokazują, że w pewnych obszarach wpływ lokalnych 
warunków geologicznych istotnie wpływa na migrację radonu. Czynnikami ułatwiającymi 
wędrówkę fluidów mogą być zaburzeniem struktury geologicznej, zwłaszcza w warstwie 
przystropowej, czego konsekwencją jest rozluźnienie skał i zwiększona ich powierzchnia 
czynna, ułatwiająca ekshalację radonu. W artykule podjęto próbę zbadania związku miedzy 
lokalną budową geologiczną, a poziomem radonu w badanych budynkach.  Przeanalizowano 
ponadto cechy konstrukcyjne budynków i rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych.  
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OCENA DAWEK POCHŁONIĘTYCH W ORGANIZMACH GRYZONI I ŻAB OD 
226Ra 137Cs i 40K NA PODSTAWIE BADANIA ZAWARTOŚCI TYCH 

RADIONUKLIDÓW W CAŁYM CIELE ZWIERZĄT 
 

Lidia Rosiak, Paweł Krajewski , 
 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa7,03-194 Warszawa 
 

 Idea stworzenia nowego systemu ochrony radiologicznej, który pozwalałby chronić 
przed promieniowaniem jonizującym wszystkie żywe organizmy jest od 2000r. wdrażana w 
Unii Europejskiej [Programy: FASSET (2000-2003) i ERICA (2003-2007)]. Polska jako 
członek UE jest zobowiązana dostosować  system ochrony radiologicznej zgodnie ze 
standardami przyjmowanymi w krajach Wspólnoty. Od 2003 r. Centralne Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej uczestniczyło w badaniach programu ERICA. Celem tych badań było:  
- opracowanie i adaptacja (na podstawie dostępnych danych) metod obliczeniowych 
pozwalających ma określenie mocy dawek od promieniowania jonizującego otrzymywanych 
przez florę oraz faunę lądową  i wodną w Polsce; 
- weryfikacja obliczeń modelowych z danymi pomiarowymi w wybranych komponentach 
fauny; 
- porównanie wyników obliczeń mocy dawek z zalecanymi normami (US Deparment of 
Energy). 
          Wybrani  przedstawiciele fauny,  będący na liście organizmów referencyjnych (FASSET 
i ICRP), to gryzonie i ryjówki pochodzące z Sudeckiego Parku Narodowego (rejon Jakuszyc) 
oraz żaby z rejonu woj. Mazowieckiego. W ciałach zwierząt oznaczano 226Ra -  
radiochemicznie oraz 137Cs i 40K - gamma - spektrometrycznie. 
W tabeli 1 przedstawiono średnie/zakres masy próbek [g] oraz stężenia 226Ra, 137Cs i 40K- w 
ciałach gryzoni i żab [Bq/kg świeżej masy]. 
 
Tabela 1 

Zwierzę Ilość 
prób 

Masa 
średnia 
zakres 

226Ra 
średnia 
zakres 

137Cs 
średnia 
zakres 

40K 
średnia 
zakres 

Gryzonie i ryjówki 56 19,9 
3,40 – 28,7 

1,0 
0,5 – 1,5 

69,8 
21,1 – 95,3 

130 
67,0 - 198 

Żaby  47 26.2 
14,2 – 50,4 

0,24 
0,03 – 1,1 

5,93 
0,12 – 39,4 

91,2 
28,2 –358 

 
Do oceny dawek pochłoniętych zastosowano powstały w Centralnym Laboratorium 

Ochrony Radiologicznej program BIOTA oparty na modelu  US Department of Energy z 
uwzględnieniem metodyki zalecanej przez Unię Europejską.  

Ocenę rocznych dawek pochłoniętych przez organizmy referencyjne w Polsce 
[mGy/rok] przedstawia tabela 2. 
 
Tabela 2  

Zwierzę 
40K 

średnia 
zakres 

137Cs 
średnia 
zakres 

226Ra 
średnia 
zakres 

Całkowita 
 

Gryzoń  - 
 

6.8 
0,17 - 29 

1,3 
0,32 - 10 

8,10 
 

Żaba 
 

0,91 
0,1 - 1,61 

0,08 
0,007-1,6 

1,20 
0,3 - 4,87 

2,19 
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IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ROZKŁAD 
RADIOCEZU W ORGANICZNYCH WARSTWACH GLEBY LEŚNEJ  

 
 Z. Ziembik, A. Dołhańczuk-Śródka i M. Wacławek  

 
Zakład Badań Fizykochemicznech, Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, 

Uniwersytet Opolski, ul. kard. B.Kominka 4, 45-032 Opole 
 

Zachowanie w ciągu wielu dziesiątek lat niezmienionej struktury glebowych 
poziomów genetycznych powoduje, że gleby leśne są cennym źródłem informacji o 
rozmieszczeniu izotopów antropogennych. Jednym z częściej badanych izotopów jest 137Cs, 
który pojawił się w środowisku m.in. na skutek przeprowadzania próbnych wybuchów 
jądrowych w latach 50. i 60. XX w. Po awarii w Czarnobylu w 1986 r. teren południowo-
zachodniej Polski został szczególnie intensywnie skażony przez 137Cs uwolniony w czasie 
wybuchu reaktora.   

Celem wykonanych badań była analiza czynników wpływających na pionową  
translokację 137Cs w glebach leśnych na obszarze tzw. Anomalii Opolskiej. Wyniki 
dotychczasowych badań wskazywały, że w ekosystemie leśnym obieg 137Cs ogranicza się 
głównie do ok. 10 cm wierzchniej warstwy gleby. Ubytek radiocezu z tej warstwy, na 
przestrzeni ostatnich 20 lat, był związany głównie z rozpadem promieniotwórczym tego 
izotopu.  

Wpływ na przemieszczanie się radiocezu w glebie mają przede wszystkim właściwości 
fizykochemiczne poszczególnych poziomów genetycznych gleby, roślinność ekosystemu 
leśnego i warunki klimatyczne.  

W tej pracy przeanalizowano wzajemne związki pomiędzy aktywnością radiocezu w 
organicznych poziomach genetycznych gleby i ich właściwościami fizykochemicznymi. Pod 
uwagę wzięto następujące parametry: pH, zawartość materii organicznej, konduktywność i 
skład kompleksu sorpcyjnego.  

Obliczenia rozpoczęto od wyznaczenia podstawowych parametrów określających  
właściwości rozkładu poszczególnych parametrów. Następnie dane pomiarowe 
ustandaryzowano w celu uniknięcia błędów interpretacyjnych związanych z różnymi skalami 
pomiarowymi. Wykonano obliczenia, których celem było odnalezienie liniowych zależności 
pomiędzy parami parametrów. Przeprowadzono analizę danych pozwalającą na znalezienie 
tendencji parametrów do grupowania się (analiza skupień). Metodą wielorakiej regresji liniowej 
opisano wpływ różnych parametrów na aktywność 137Cs w poziomach genetycznych gleby. Za 
pomocą metody analizy głównych składowych (PCA) określono parametry, które najbardziej 
wpływają na aktywność  radiocezu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________ 
XIV  Zjazd PTBR, Kielce, 24 – 26 września 2007 r. 

134 
 

ROZKŁAD RADIOCEZU W GLEBIE LEŚNEJ NA TERENIE ANOMALII 
OPOLSKIEJ 

 
A. Dołhańczuk-Śródka, Z. Ziembik i M. Wacławek 

 
Zakład Badań Fizykochemicznech, Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, 

Uniwersytet Opolski, ul. kard. B.Kominka 4, 45-032 Opole 
 

Gleby leśne są cennym źródłem informacji o rozmieszczeniu izotopów 
antropogennych w profilu glebowym. Wynika to z faktu zachowania w ciągu wielu dziesiątek 
lat niezmienionej struktury poszczególnych poziomów genetycznych. Celem wykonanych 
badań była analiza czynników wpływających na pionową i poziomą translokację 137Cs w 
glebach leśnych na obszarze Anomalii Opolskiej. Wyniki tych badań pozwalają na 
sformułowanie kilku uogólnień i wniosków dotyczących translokacji 137Cs w ekosystemach 
leśnych: 

1. Obieg 137Cs ogranicza się do poziomów genetycznych: O - A, z których poprzez system 
korzeniowy jest wbudowywany w strukturę roślin, tworzących z czasem nowy 
podpoziom Ol. 

2. Na rozkład mobilnego 137Cs w glebach leśnych mają wpływ jej właściwości sorpcyjne, 
także poszczególnych poziomów genetycznych, a roztwór glebowy jest nośnikiem 
masy między fazami gleby o różnych właściwościach fizykochemicznych. 

3. Przyczyną różnej aktywności 137Cs w glebie, mierzonej na obszarze kilku metrów 
kwadratowych, przy tych samych warunkach glebowych, może być translokacja tego 
radionuklidu wywołana przez roślinność porastającą lasy, czego przykładem jest 
kumulacja radiocezu przez owocniki grzybów. 

4. Ubytek radiocezu z tej warstwy, na przestrzeni ostatnich 20 lat, był związany głównie 
z rozpadem promieniotwórczym tego izotopu. 

5. Gleby leśne są cennym źródłem informacji o rozmieszczeniu izotopów 
antropogennych w profilu glebowym. Wynika to z faktu zachowania na przestrzeni 
wielu dziesiątek lat niezmienionej struktury poszczególnych poziomów genetycznych.  

6. Wyniki badań mechanizmów translokacji radiocezu w ekosystemie leśnym mogą być 
wykorzystane do formułowania wniosków dotyczących mechanizmów translokacji 
innych pierwiastków, głównie kationów, o podobnych właściwościach 
fizykochemicznych, np. rubidu czy potasu. 
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WPŁYW ŻELAZOCYJANKU ŻELAZOWO-AMONOWEGO NA RETENCJĘ 
RADIOCEZU W MIĘŚNIACH SZCZUROW  

 
A. Grosicki,  B. Kowalski  

 
1ZakładRadiobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w 
Puławach, ul Partyzantów 57, 24-100 Puławy 
 
Badania wykonano na szczurach (30 osobników) samcach szczepu Wistar o masie ciała około 
250 g. Przed doświadczeniem zwierzęta podzielono na 3 grupy. Zwierzęta miały wolny dostęp 
do wody pitnej i granulowanej paszy LSM. Wszystkie zwierzęta otrzymywały chlorek cezu 
(cez-137) dożoładkowo o stałej porze przez kolejnych 5 dni w pojedynczej dawce zawierającej 
około 20 kBq w objętości 0,6 mL. Grupę 1 stanowiły zwierzęta kontrolne, grupę 2 zwierzęta 
otrzymujące dodatkowo żelazocjanek żelazowo-amonowy (ŻŻA) 1 h po aplikacji radiocezu i 
grupę 3 otrzymującej ŻŻA 1 h i 5 h po aplikacji radiocezu. Preparat ten w porcjach 
zawierających 20 mg podawano dożołądkowo w zawiesinie wodnej. Zwierzęta usypiano w 
atmosferze dwutlenku węgla 6 dni po zakończeniu podawania radiocezu. Zawartość radiocezu 
oznaczano za pomocą scyntylacyjnego licznika ZR-11 (Polon, Polska) z kryształem 
studzienkowym NaI (Tl) w 1 g próbkach mięśni udowych. Uzyskane wyniki analizowano 
statystycznie za pomocą testu t-Studenta dla P<0,05. W grupie kontrolnej zawartość radiocezu 
w próbkach mięsni stanowiła 0,262% całkowitej dawki tego izotopu. W grupie zwierząt 
otrzymujących ŻŻA 1 h po aplikowaniu radiocezu zawartość izotopu w mięśniach zmniejszyła 
się do 0,178% dawki. W grupie zwierząt otrzymujących ŻŻA dwukrotnie po aplikacji 
radiocezu zawartość tego izotopu zmniejszyła się do 0,135% dawki a różnica ta była 
statystycznie istotna. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy zawartością 
radiocezu w grupach  I i II oraz w grupach II i III. Uzyskane wyniki wskazują, że ŻŻA 
wykazuje stosunkowo duża skuteczność w ograniczaniu przenikania radiocezu podawanego 
drogą pokarmową. Ponadto, skuteczność tego preparatu zwiększa się wraz z zwiększoną 
częstotliwością podawania.  
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OCENA DAWEK OD Cs-137 I Sr-90 OTRZYMYWANYCH PRZEZ DZIECI W 
RÓZNYM WIEKU OD WCHŁONIĘĆ TYCH RADIONUKLIDÓW Z POZYWIENIEM   

 
B. Rubel, W. Muszyński, D. Grabowski, W. Kurowski 

 
Pracownia Skażeń Promieniotwórczych, Zakład Higieny Radiacyjnej 

 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa  
 
 
W roku 2006 rozpoczęto prace dotyczące oszacowania dawek, jakie otrzymują dzieci różnych 
grup wiekowych w wyniku spożywania żywności zawierającej izotopy Cs-137  
i Sr-90. Analizowano stężenia tych izotopów w próbkach całodziennego pożywienia dzieci w 
wieku 3 lat i w wieku 7-12 lat i oceniano ich wchłonięcia. Próbki do badań pobierano w dwóch 
domach dziecka na terenie Warszawy. Przez 7 kolejnych dni pobierano po 3 porcje wszystkich 
wydawanych dzieciom posiłków. Do przygotowania posiłków użyto produktów ze wszystkich 
grup produktów mających znaczenie dla prawidłowego żywienia. W próbach tych oznaczano 
aktywność Cs-137 metodą spektrometryczną lub radiochemiczną. Aktywność Sr-90 oznaczano 
radiochemicznie. Uzyskano następujące rezultaty: 
 
Aktywność Cs-137 i Sr-90 w całodziennych posiłkach w Bq/dzień, średnia i zakres 
 
 Dzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 7-12 lat 
Cs-137 
Sr-90 

0,49 (0,24 – 0,96) 
0,07 (0,06 – 0,09) 

0,58 (0,42 – 1,19) 
0,12 (0,10 – 0,14) 

 
Na podstawie analizy posiłków z poszczególnych dni oceniono średnie roczne wchłonięcia Cs-
137 i Sr-90 w Bq/rok całorocznej średniej racji pokarmowej dzieci, oraz oszacowano dawkę, 
jaką otrzymują dzieci w wyniku wchłonięć Cs-137 i Sr-90 z żywnością. Dawka ta wynosi: 1,7 
µSv/rok dla dzieci w wieku 3 lat i 2,1 µSv/rok dla dzieci w wieku 7-12 lat od  
Cs-137, od Sr-90 odpowiednio: 1,2 i 2,6 µSv/rok. Produktami, które maja istotny wpływ na 
poziom Cs-137 w diecie są mleko i mięso, głównie wołowina. Mleko dla dzieci w wieku 3 lat 
stanowi jeden z głównych składników całodziennego pożywienia. Nie jest, więc dziwne, że 
mimo mniejszych wagowo porcji, stężenie Cs-137 w diecie małych dzieci jest na tym samym 
poziomie, co w całodziennym pożywieniu dzieci starszych. Różnice w stężeniu Sr-90 są 
wynikiem różnic w masie spożywanego przez dzieci posiłku. 
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OCENA WCHŁONIĘĆ Cs-137 I Sr-90 Z ŻYWNOŚCIĄ PRZEZ OSOBY DOROSŁE W 
LATACH  2004 - 2005 

 
B. Rubel, W. Muszyński, D. Grabowski, W. Kurowski 

 
Pracownia Skażeń Promieniotwórczych, Zakład Higieny Radiacyjnej 

 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa  
 
Wraz ze spożywaną żywnością wprowadzane są do organizmu człowieka izotopy 
promieniotwórcze znajdujące się w produktach żywnościowych. Na podstawie wielkości 
wchłonięć tych izotopów z żywnością można oszacować dawkę, jaką otrzymuje człowiek. 
Ocenę wchłonięć można przeprowadzić oznaczając stężenia izotopów w poszczególnych 
produktach żywnościowych. Przyjmując średnie aktywności badanych izotopów w produktach 
żywnościowych oraz średnie spożycie tych produktów w ciągu roku oblicza się roczną podaż 
tych izotopów drogą pokarmową. Od szeregu lat stosowano tą metodę do oceny rocznych 
dawek od izotopów Cs-137 i Sr-90 wprowadzonych do organizmu droga pokarmową. W latach 
2004 - 2005 przeprowadzono pracę, której celem było porównanie oceny wchłonięć Cs-137 i 
Sr-90 prowadzonej jak dotychczas na podstawie analizy produktów żywnościowych oraz na 
podstawie analizy gotowych dań całodziennego pożywienia.  

Materiałem do badań były produkty żywnościowe: mleko, produkty mleczne, mięso, 
ryby, drób, warzywa, owoce i produkty zbożowe. Produkty te pochodziły z dużych sklepów – 
supermarketów z terenu Warszawy. Ponadto pobrano 25 zestawów całodziennych posiłków  
(śniadania, obiady i kolacje) wydawanych w zakładach żywienia zbiorowego.  

W próbkach produktów oraz gotowych zestawach dań oznaczano stężenia Cs-137 i Sr-
90. Aktywność Cs-137 oznaczano metodą lub metodą radiochemiczną, aktywność Sr-90 
oznaczano radiochemicznie.  

Na podstawie uzyskanych wyników badań oceniono wchłonięcia izotopów Cs-137 i 
Sr-90  i oszacowano dawkę od wchłonięć tych izotopów. Oceny wchłonięć i otrzymywanych 
dawek przeprowadzone na podstawie analizy produktów żywnościowych oraz na podstawie 
zestawów gotowych dań nie różnią się istotnie. 

 
Roczna dawka skuteczna otrzymana w wyniku wchłonięć z żywnością sztucznych izotopów 
promieniotwórczych [μSv] 
 

Cs-137 Sr-90  
2004 2005 2004 2005 

Na podstawie analizy produktów 
żywnościowych  i średniego 
spożycia 

4,2 2,8 1,8 1,3 

Na podstawie analizy zestawów 
dań gotowych 4,7 3,4 0,8 1,0 
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ROZKŁAD DAWKI W FUNKCJI PARAMETRÓW EKSPOZYCYJNYCH BADAŃ 
RENTGENODIAGNOSTYCZNYCH  

 
M. Bekas , K. Pachocki, Z. Różycki 

 
Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii, Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 

00-791 Warszawa. 
 

Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii PZH we współpracy z Oddziałami 
Higieny Radiacyjnej WSSE w latach 2004/2005 prowadził badania dotyczące zależności 
rozkładu dawki otrzymywanej przez pacjenta w funkcji parametrów ekspozycji w trakcie 
wykonywanych badania rentgenodiagnostycznego. Opracował w tym celu zasady i sposób 
wykonywania pomiarów oraz zbierania informacji dotyczących warunków ekspozycji, 
w specjalnie przygotowanym do tego celu protokole. 

W kontroli jakości obrazowania w diagnostyce rentgenowskiej najważniejszymi 
elementami z punktu widzenia ochrony radiologicznej jest wielkość dawki otrzymywanej 
przez pacjenta. Dawka ta powinna być jak najmniejsza ale zarazem optymalna, dla 
zapewnienia w danych warunkach jak największej ilości informacji zawartych w obrazie 
radiologicznym. Poza tym dawka powinna być powtarzalna przy kolejnych ekspozycjach 
oraz powtarzalna w dłuższym okresie pracy aparatu rentgenowskiego. 

Od początku wdrażania systemu skontrolowano wspólnie z Oddziałami Higieny 
Radiacyjnej WSSE ponad 900 aparatów. Wyniki zebrane w postaci protokołów 
pomiarowych (ankiet) od wszystkich jednostek uczestniczących w badaniach przekazano do 
Zakładu Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii, a następnie przed ich analizą 
poszeregowano według typu aparatu i warunków ekspozycji. Wśród otrzymanych ankiet 
przeważały wyniki pomiarów dla aparatów stomatologicznych punktowych oraz aparatów 
ogólnodiagnostycznych, zaś sporadycznie dla mammografów. 
Na podstawie tak uzyskanych danych poszeregowanych według tych samych rodzajów 
aparatów przeanalizowano rozkład dawki w funkcji parametrów ekspozycji, co z kolej 
pozwoliło określić na jakie dawki promieniowania narażeni są pacjenci poddani tym samym 
badaniom diagnostycznym w poszczególnych rejonach kraju. 

Stwierdzono, iż różnica w otrzymywanych dawkach w ramach tych samych badań 
może dochodzić do ponad 300 %. Z wstępnych analiz wynika także, iż na taki stan rzeczy 
może mieć wpływ stan techniczny aparatu, jego zużycie oraz sposób pracy techników rtg. 
Poza wykonywaniem bieżącej oceny pracy danego aparatu rentgenowskiego, zgromadzone 
dane pozwoliły na dokonanie oceny powtarzalności warunków ekspozycji i wielkości 
dawki.  

Natomiast nabyte już umiejętności wykonywania pomiarów dawki 
powierzchniowej, umiejętności interpretacji wyników pomiarów oraz zaznajomienia z 
problematyką kontroli jakości obrazowania w rentgenodiagnostyce ułatwią w przyszłości 
sprawowanie prawidłowego nadzoru nad w/w działalnością diagnostyczną.  
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WETERYNARYJNY MONITORING SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH  
ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO  

 
J. Rachubik , B. Kowalski  

 
Zakład Radiobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. 

Partyzantów 57, 24-100 Puławy 
 
W Polsce za bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego odpowiada Inspekcja 
Weterynaryjna. Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 
lipca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, 
pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami 
promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. Nr 
147, poz. 1067) prowadzony jest monitoring skażeń promieniotwórczych powyższych 
produktów. W monitoringu uczestniczy 9 Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz Zakład 
Radiobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego. 
Biorąc pod uwagę podział administracyjny i geograficzny Polski oraz dążąc do możliwie 
równomiernego obciążenie pracą poszczególnych ZHW wprowadzono następujący plan 
pobierania próbek: ZHW Wrocław – województwo dolnośląskie i lubuskie, ZHW Poznań – 
województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie, ZHW Gdańsk – województwo pomorskie i 
kujawsko-pomorskie, ZHW Opole – województwo opolskie i łódzkie, ZHW Katowice – 
województwo śląskie i małopolskie, ZHW Warszawa – województwo mazowieckie i 
świętokrzyskie, ZHW Olsztyn – województwo warmińsko-mazurskie, ZHW Białystok – 
województwo podlaskie, ZHW Lublin – województwo lubelskie, Zakład Radiobiologii PIWet-
PIB – województwo podkarpackie. Wszystkie laboratoria są wyposażone w zunifikowane 
detektory scyntylacyjne (NaI/Tl) oraz oprogramowanie Genie 2000. Badania monitoringowe są 
wykonywane na próbkach mięsa bydła, świń, owiec, zwierząt łownych, drobiu oraz ryb, jaj 
kurzych i mleka krowiego. Do badań pobiera się losowo co kwartał w każdym województwie 
po 3 próbki o masie 1 kg z gospodarstw lub zakładów przetwórczych. Oceniając wyniki badań 
monitoringowych, należy stwierdzić, że notowane stężenia aktywności Cs-134 i Cs-137 były 
bardzo niskie i w większości przypadków kształtowały się poniżej tzw. minimalnej mierzalnej 
aktywności (MDA – minimum detectable activity), tj. poniżej 1–2 Bq/kg. Jedynie w mięśniach 
dziczyzny rejestrowano niekiedy stężenia aktywności radioizotopów na poziomie kilkunastu – 
kilkudziesięciu Bq/kg. W żadnej z przebadanych próbek nie stwierdzono przekroczenia 
obowiązujących limitów. Na podstawie uzyskanych wyników badań monitoringowych można 
stwierdzić, że krajowa żywność pochodzenia zwierzęcego jest w pełni bezpieczna pod 
względem radiotoksykologicznym.  
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WYKRYWANIE NAPROMIENIOWANIA ŻYWNOŚCI - DZIAŁALNOŚĆ 
SAMODZIELNEGO LABORATORIUM  IDENTYFIKACJI NAPROMIENIOWANIA 

ŻYWNOŚCI  IChTJ 
 

K. Malec-Czechowska , W. Stachowicz, M. Laubsztejn, K. Lehner, G. Guzik  
 

Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności, Instytut Chemii i  
Techniki Jądrowej, ul Dorodna 16, 03-195 Warszawa 

 
Przepisy dotyczące warunków napromieniowania żywności i składników żywności, 

ich wykaz, wymagania w zakresie znakowania oraz zezwolenia na obrót handlowy zawarte są 
w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej (1999/2/EC i 1999/3/EC). W Polsce w ramach 
dostosowania naszego prawodawstwa do wymagań unijnych  obowiązuje  Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia  oraz ustawa z 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
Według tych przepisów kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązane są prowadzić 
monitoring i kontrolę żywności napromieniowanej. 

IChTJ od wielu lat uczestniczy w opracowywaniu metod identyfikacji żywności 
napromieniowanej. Od roku 1994 działa w Instytucie Samodzielne Laboratorium Identyfikacji 
Napromieniowania Żywności 

Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności IChTJ posiada 
akredytację od 1999 roku. Obecny zakres akredytacji ( Certyfikat PCA ważny do 2010r ) 
obejmuje badania niemal wszystkich grup żywności, które są poddawane technologicznemu  
napromieniowaniu. Badania są wykonywane  metodami znormalizowanymi: spektroskopii 
elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) według PN-EN 1786, PN-EN 1787, PN-
EN 13708, pomiaru termoluminescencji minerałów krzemianowych (TL) według PN-EN 1788 
oraz luminescencji stymulowanej impulsami światła (PPSL) według PN-EN 13751 (U). 
Laboratorium wykonuje badania na zlecenia klientów indywidualnych jak również w ramach 
urzędowej kontroli i monitoringu na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego. 

W pracy przedstawiono zestawienie i wyniki działalności Laboratorium na przestrzeni 
ostatnich trzech lat oraz podano kryteria kwalifikacji próbek żywności jako 
nienapromieniowanych bądź napromieniowanych przy  zastosowaniu określonej metody 
badania. W latach 2004 - 2006 zbadano łącznie 1532 próbki żywności, w tym 380 próbek na 
zlecenie GIS. Pozostałe próbki były dostarczane przez klientów z kraju (40 próbek) oraz z 
zagranicy  (1112 próbek).153 próbki (ok. 10 % ogólnej liczby ) zakwalifikowano jako 
napromieniowane. W 21 przypadkach okazało się niemożliwym dokonanie kwalifikacji, 
dotyczyło to przede wszystkim produktów przetworzonych i wieloskładnikowych. 
W ramach działalności naukowo-badawczej Laboratorium prowadzi testowanie i walidację 
stosowanych metod wykrywania napromieniowania w odniesieniu do nowych grup żywności, 
nie ujętych w podanych w normach zakresach stosowania metod. 
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IZOLACYJNOŚĆ RADONOWA POLISTYRENU SPIENIONEGO 

 
Jan Antoni Rubin 

 
Katedra Procesów Budowlanych, Politechnika Śląska, 44–100 Gliwice, ul. Akademicka 5, 

Jan.Rubin@polsl.pl  
 

Niepodpiwniczone budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi, muszą być skutecznie izolowane 
przed stratami ciepła, także poprzez grunt budowlany. Najczęściej jest to realizowane przy 
użyciu płyt z polistyrenu spienionego (− styropianu). Typowa kolejność warstw w podłodze 
posadowionej na gruncie, to: płyta konstrukcyjna, izolacja przeciwwilgociowa, styropian, folia 
rozdzielcza, jastrych, posadzka. Przykładowe odmiany izolacji styropianowej (gr. 60 mm) 
podano w tabeli № 1. Ideą eksperymentu było sprawdzenie, czy niejako przy okazji spieniony 
polistyren może stanowić „barierę” dla radonu. A jeśli tak, to w jakim zakresie?!...   
 
Tab.1.Wybrane parametry techniczne przebadanych odmian polistyrenu spienionego 

 
  
Gdzie: FS – styropian samogasnący.  
 
 

                                                  
 
Rys.1. Schemat badań: 1- komora pomiarowa; 2- źródło promieniotwórcze; 3- styropian;  
4- detektor. 

Lp. Odmiana: Gęstość 
pozorna, 
[kg/m³]: 

Opór cieplny 
warstwy, 

[m²·K/W]: 

Stężenie 
Rn, [Bq/m³] 

Procentowe 
udziały, [%]:  

1.      Źródło promieniotwórcze 5.739  100  
2. FS 12 12,0 1,46 3.733 65 
3. FS 15 15,0 1,58 3.467 60 
4. FS 20 20,0 1,71 3.244 57 
5. FS 30 30,0 1,88 2.711 47 
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Rys.2. Graficzna prezentacja zależności stężenia radonu od oporu cieplnego warstwy 
polistyrenu spienionego grubości 60 mm (współczynnik korelacji liniowej k = 0,9916). 
 
 
 
Do przeprowadzenia badań posłużono się szczelną, metalową komorą o objętości 25 dm³, w 
której umieszczono pojemnik ze źródłem promieniotwórczym (rys. № 1). Każdorazowa 
ekspozycja była prowadzona przez 20 godz., po czym wykonywano serię 9 pomiarów 
trwających 1 minutę każdy. Pomiarów dokonano tak dla otwartego źródła, jak i dla źródła 
„przesłoniętego” omawianym polistyrenem (− czterech odmian, jak w tablicy № 1). Uzyskano 
„wysoką” korelację pomierzonego stężenia radonu tak od oporu cieplnego warstwy polistyrenu 
spienionego (rys. № 2), jak i od jego gęstości pozornej (k = 0,9953). Przebadane odmiany 
polistyrenu spienionego potrafiły „zatrzymać” od 35 do 53 % radonu wyemanowanego przez 
źródło. Można domniemywać, iż wynika to z porowatej struktury materiału oraz z zawartej w 
nim odpowiedniej ilości i o określonym wymiarze porów efektywnych, odpowiedzialnych za 
transport tegoż promieniotwórczego gazu. 
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