
Wpływ promieniowania 

jonizującego na organizmy 
 

 
 







Napromienienie  

Oznacza pochłonięcie energii promieniowania i co za tym idzie- 

otrzymanie dawki promieniowania  

 

Natomiast przy pracy ze źródłami promieniotwórczymi mogą 

powstać skażenia promieniotwórcze. Nazywamy tak obecność 

substancji promieniotwórczej poza źródłem. 



Substancje promieniotwórcze mogą 

wnikać do organizmu następującymi 

drogami drogami 

 

Inhalacja 

(wdychanie) 

Uszkodzenie 

skóry 

Ingestia 

(spożycie) 

 

ORGANIZM 



CZYNNIKI OD KTÓRYCH ZALEŻY RODZAJ ORAZ 

CZAS WYSTĄPIENIA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW 

PROMIENIOWANIA 

 

 DAWKA PROMIENIOWANIA 

 Moc dawki (stosunek dawki pochłoniętej do czasu w jakim 

była podana np.Gy/h) 

 Rodzaj i energia promieniowa 

 Rozmiar napromienionego obszaru ciała 

 Wiek osoby w chwili ekspozycji 

 Różnice  w promieniowrażliwości poszczególnych tkanek i    

narządów     

 INDYWIDUALNA PROMIENIOWRAŻLIWOŚĆ ORGANIZMU 

 



Dawka pochłonięta 

Dawka pochłonięta (D) –   ilość energii dowolnego promieniowania  
                jonizującego przekazana jednostce masy ciała: 

 

                                                 𝑫 =  
𝑬

𝒎
 

 

Jednostką dawki pochłoniętej jest grej  (Gy):  

                                                                 

                                              1Gy = 𝟏
𝑱

𝒌𝒈
 

 



Rodzaj i zakres energii promieniowania wR 
 

Fotony, elektrony i miony wszystkich energii 1 

 

Neutrony, 10keV lub. 20 MeV, protony.2 MeV 5 

Neutrony 10-100 keV lub .2-20MeV 10 
 

Neutrony 100 keV-2 MeV, 
Cząstki , ciężkie jony, fragmenty 
rozszczepienia wszystkich energii 

20 

 

Źródło: UNSCEAR 2000 „Sources and effects of ionizing radiation” Raport to the General Assembly, with Scientific Annexes, Vol.1, Annex A, s.56 

Tabela 1. Wartości wagowego współczynnika promieniowania 

Dawka równoważna w narządzie HT– to iloczyn dawki pochłoniętej  i odpowiedniego 
współczynnika jakości promieniowania: 

                                                          HT = D∙wR 

 

Jednostką dawki równoważnej jest siwert : 1 Sv=1 J/kg 



Dawka skuteczna (*) 

Dawka skuteczna  może być rozumiana jako suma iloczynów dawek 
równoważnych dla poszczególnych narządów i odpowiednich 
czynników wagowych danego narządu i wyrażona wzorem: 

E = ΣHT ∙ wT 

 

wT wyraża stosunek ryzyka wystąpienia nowotworu wywołanego 
napromieniowaniem narządu lub tkanki T do ryzyka nowotworu po 
równomiernym napromieniowaniu całego ciała taką samą wartością dawki 
(Tab.2) 



Wartości wagowego czynnika 

dla różnych tkanek  

Tkanka lub narząd WT 

Gonady 0,20 

Płuca 0,12 

Jelito grube 0,12 

Szpik czerwony 0,12 

Żołądek 0,12 

Wątroba 0,05 

Tarczyca 0,05 

Przełyk 0,05 

Pęcherz moczowy 0,05 

Gruczoły sutkowe 0,05 

Skóra 0,01 

Powierzchnia kości 0,01 

Pozostałe 0,05 

Całe ciało 1,00 

Tab.2 Wartości wagowego czynnika dla różnych tkanek 



Średnie śmiertelne dawki dla 
wybranych grup taksonomicznych 

[Sv] 

Średnia śmiertelna dawka dla człowieka wynosi ok. 3Sv 
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W komórce celem lub ‘tarczą dla 

promieniowania” jest  DNA 

http://www.scientific-

art.com/GIF%20files/Medical/Cell.gif  



Mechanizmy działania promieniowania 

na DNA 



Oddziaływanie promieniowania 

jądrowego na organizmy żywe 

Promieniowanie  

Bezpośrednie uszkodzenie 

DNA (n, p , α – 90%) 

Zderzenie cząstki 

promieniowania z nicią DNA 

Pośrednie uszkodzenie DNA (X – 

70-90%) Oddziaływanie produktów 

radiolizy wody w jądrze komórkowym 

z DNA  

Promieniowanie + H2O → H2O+ + e- 

H2O+ + H2O →H+aq + OH• lub H2O+ 

+ e- →H2O* H2O* → H•+ OH• 

Utlenianie DNA przez rodniki OH•  

Skutek: pojedynczo- lub podwójnoniciowe pęknięcia DNA, uszkodzenia lub 

utrata zasad azotowych, uszkodzenia reszt cukrowych i fosforanowych lub 

wiązania krzyżowe w podwójnej nici DNA. 



Reguła Bergonie i Tribondeau z 1906 r 

Najbardziej wrażliwe na promieniowanie są komórki  nie 
wyspecjalizowane i często dzielące się. 

 

Komórki, które już osiągnęły swój stopień specjalizacji lub te, które 
dzielą się rzadko lub wcale, są względnie oporne na dawki 
promieniowania powodujące śmierć komórek nie 
wyspecjalizowanych lub ulegających częstym podziałom. 



Promieniowrażliwość komórek 

ludzkich 

 Komórki macierzyste 

 Limfocyty 

 Erytrocyty 

 Granulocyty 

 Nabłonki   

 Naskórek 

 Śródbłonki naczyń krwionośnych  

 Komórki tkanki łącznej 

 Komórki tkanki kostnej 

 Komórki nerwowe 

 Komórki mózgowe 

 Komórki mięśniowe  

 



Narządy krytyczne  

Narządy lub tkanki, których uszkodzenie przez promieniowanie jest 

najgroźniejsze dla napromienionego osobnika lub jego potomstwa (z 

uwzględnieniem promienioczułości, ważności funkcji narządu oraz 

dawki, jak również gromadzenia wybiórczego w przypadku skażenia 

wewnętrznego).  

Dla substancji alfa- 
promieniotwórczej wprowadzonej 

do przewodu pokarmowego- 
śluzówka jelit.  

Dla promieni X i gamma 

narządami krytycznym będą:  

 - szpik kostny,  

 - gonady,   

 - soczewka oka.  

Dla wchłoniętego 

promieniotwórczego 

izotopu jodu- 

tarczyca, 



Promieniowrażliwość tkanek i 
narządów 1 

Wysoka:  
 - Narządy limfatyczne, czyli  szpik 

kostny, grasica i śledziona 

 - Nabłonki wyścielające ściany 

przewodów: pokarmowego,moczowego 

i oddechowego 

 - Śródbłonki naczyń krwionośnych 

 - Gonady męskie i żeńskie 

 - Soczewka oka 



Promieniowrażliwość tkanek i 
narządów 2 

  
Średnia: 

 - Skóra    

 - Wątroba 

 - Serce 

 - Płuca  

 - Nerki  



Promieniowrażliwość tkanek i 
narządów 3 

Niska: 
 - Mięśnie 

 - Kości 

 - Tkanka nerwowa  

 - Tkanka mózgowa 



Biologiczne 
działanie 
promieniowania 

Uszkodzenia DNA 

Mutacje komórek 

Śmierć komórek 

Zakłócenia  

funkcji narządów 

Śmierć organizmu 

SKUTKI DETERMINISTYCZNE 

Komórki 

płciowe 

Nowotwory 

  
Komórki  

somatyczne 

 Skutki  

Genetyczne? 

SKUTKI STOCHASTYCZNE 

           PROMIENIOWANIE  

Śmierć organizmu 



Działanie promieniowania 

Czas 
 

 

 

 

 

1 milisekunda 

 

1 sekunda 

 

 

1 godzina 

 

1 dzień 

1 rok 

 

100 lat 

 

 

109 

106 

103 

100 

10-3 

10-6 

10-9 

10-12 

10-15 

Nowotwór 

Powielenia uszkodzenia 

komórek/ mutacje, aberracje 

Śmierć komórki/ utrwalanie 

uszkodzeń 

Procesy naprawcze 

Przerwanie łańcucha DNA/ 

główne uszkodzenie 

Początkowe uszkodzenie DNA 

Śmierć komórki/ utrwalanie 

uszkodzeń 

Początkowe ślady cząstek 

wzbudzenia/jonizacja 

Przekazanie energii 

[s] 

FAZA FIZYCZNA 

FAZA 

FIZYKOCHEMICZNA 

FAZA BIOLOGICZNA 

EFEKTY MEDYCZNE/ 

SKUTKI 

STOCHASTYCZNE 



Skutki deterministyczne 

Czas od 

ekspozycji 

 

 Dawka Letalna 

[8-50Gy] 

Średnia dawka 

letalna [2-4Gy] 

Umiarkowana 

dawka [0,5-2Gy] 

  

 

Tydzień 

pierwszy 

 

Nudności i wymioty  

 

  

 

  

 
Brak typowych 

objawów 
Brak typowych objawów 

 

  

 

Biegunka, wymioty, 

podrażnienie 

gardła 

Gorączka,  

Gwałtowna utrata 

wagi prowadząca 

do śmierci 

 

  

 
 

Tydzień drugi 
  

  

 

  

  

 
Tydzień trzeci 

 

Utrata włosów, Utrata 

apetytu, ogólne złe 

samopoczucie, 

gorączka , bladość 

prowadzące do 

gwałtownej utraty 

wagi, a w 

konsekwencji 

prowadzi do śmierci 

50% napromienionej 

populacji 

Utrata włosów, Utrata 

apetytu, obolałe 

gardło 

  

Bladość i biegunka, 

  

Początek  zdrowienia, 

jeżeli nie wystąpią 

dodatkowe 

komplikacje, nie 

obserwuje się 

zgonów. 

  

 



Typowe dawki [mSv] 

0.1 Jednorazowy przelot samolotem na trasie: 

Londyn-Nowy Jork-Londyn 

0.3 Roczna dawka od radionuklidów występujących 

w naszym organizmie 

100- 

150 

Narażenie załóg stacji orbitalnych 

1500 Prawdopodobne narażenie podczas 3-letniej 

wyprawy na Marsa 

Do 

4000 

Dawki otrzymane przez osoby, które przeżyły 

wybuchy jądrowe w Nagasaki i Hiroszimie 

0.07  Zdjęcie rtg głowy 

0.1 

 

Zdjęcie rtg klatki piersiowej 

 

< 0.1 Zdjęcie rtg zębów 

 

3.2 Zdjęcie rtg kręgosłupa w części lędźwiowej 

50 Tomografia komputerowa głowy 

Od 20 000 do 

100 000 

Typowa dawka całkowita na guz 

nowotworowy 












