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1 Imi¦ i nazwisko

Kamil Brudecki

2 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

12.11.2012 � dyplom doktora nauk �zycznych nadany przez Rad¦ Naukow¡ Instytutu

Fizyki J¡drowej im. Henryka Niewodnicza«skiego Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie. Tytuª rozprawy doktorskiej: �Badanie ±ladowych st¦»e« izotopów

plutonu, ameryku i strontu w ludzkich tkankach kostnych usuwanych operacyjnie�.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojciech Mietelski.

12.06.2008 � dyplom magistra �zyki nadany przez Akademi¦ Pedagogiczn¡ im.

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tytuª pracy magisterskiej: �137Cs oraz

izotopy Pu w ±cióªkach le±nych z terenów Polesia Lubelskiego, Wy»yny Lubelskiej oraz

wschodniej cz¦±ci Niziny Mazowieckiej�. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojciech

Mietelski.

3 Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach

naukowych

15.07.2019 � obecnie, adiunkt w Zakªadzie Spektrometrii Mas Instytutu Fizyki

J¡drowej im. Henryka Niewodnicza«skiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska.

01.07.2015 � 15.07.2019, adiunkt w Zakªadzie Fizykochemii J¡drowej Instytutu Fizyki

J¡drowej im. Henryka Niewodnicza«skiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska.

01.10.2014 � 30.06.2015, stanowisko techniczne w Centrum Cyklotronowym

Bronowice, Instytutu Fizyki J¡drowej im. Henryka Niewodnicza«skiego Polskiej

Akademii Nauk, Kraków, Polska.

15.10.2012 � 31.10.2014, stanowisko typu �post-doc� w Helmholtz Zentrum München �

National Research Center for Environmental Health Research, Unit Medical

Radiation Physics and Diagnostics, Monachium, Niemcy.
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4 Osi¡gni¦cie naukowe stanowi¡ce podstaw¦

post¦powania habilitacyjnego

4.1 Tytuª osi¡gni¦cia naukowego

Jako osi¡gni¦cie naukowe, wynikaj¡ce z art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca

2018 r. Prawo o szkolnictwie wy»szym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),

wskazuj¦ cykl powi¡zanych tematycznie 7 publikacji [H1�H7] zatytuªowany:

�Rozwój metod pomiaru i oceny dawek od promieniotwórczych ska»e«

wewn¦trznych dla osób nara»onych zawodowo oraz ogóªu ludno±ci�

4.2 Wykaz publikacji naukowych b¦d¡cych podstaw¡

osi¡gni¦cia naukowego

Poni»ej przedstawiam wykaz publikacji naukowych b¦d¡cych podstaw¡ osi¡gni¦cia

naukowego. Przy ka»dej z prac opisuj¦ swój wkªad w jej powstanie. O±wiadczenia

wspóªautorów o ich wkªadzie do wymienionych publikacji znajduj¡ si¦ w Zaª¡czniku

nr 1, natomiast peªne teksy publikacji w Zaª¡czniku nr 2.

[H1] K. Brudecki, A. Kowalska, P. Zagrodzki, A. Szczodry, T. Mróz, P. Janowski,

J.W. Mietelski,

�Measurement of 131I activity in thyroid of nuclear medical sta� and internal dose

assessment in a Polish nuclear medical hospital�,

Radiation and Environmental Biophysics, 56 (2017) 19�26.

(IF2017 = 1,527, MNiSW2013˘2016 = 25 pkt., MNiSW2019 = 70 pkt.)

Mój wkªad w powstanie tej pracy polegaª na: sformuªowaniu hipotezy badawczej,

opracowaniu metodologii bada«, wykonaniu pomiarów aktywno±ci 131I w tarczycach

personelu medycznego (30 osób), analizie widm spektrometrycznych oraz

opracowaniu wyników pomiarów gamma spektrometrycznych, budowie

komputerowych modeli biokinetyki jodu w organizmie czªowieka, przeprowadzeniu

komputerowych symulacji wchªoni¦¢ jodu, przeprowadzeniu oblicze«

dozymetrycznych oraz dokonaniu ko«cowej interpretacji dozymetrycznej wyników,

opracowaniu ko«cowych wniosków oraz przygotowaniu tekstu publikacji.
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[H2] K. Brudecki, A. Kluczewska-Gaªka, T. Mróz, B. Jarz¡b, P. Zagrodzki,

P. Janowski,

�131I internal contamination and committed dose assessment among nuclear medicine

medical personnel�,

Radiation Protection Dosimetry, 179 (2018) 275�281.

(IF2018 = 0,831, MNiSW2013˘2016= 20 pkt., MNiSW2019 = 40 pkt.)

Mój wkªad w powstanie tej pracy polegaª na: sformuªowaniu hipotezy badawczej,

opracowaniu metodologii bada«, wykonaniu pomiarów aktywno±ci 131I w tarczycach

personelu medycznego (35 osób), analiza widm spektrometrycznych oraz opracowaniu

wyników pomiarów gamma spektrometrycznych, budowie komputerowych modeli

biokinetyki jodu w organizmie czªowieka, przeprowadzeniu komputerowych symulacji

wchªoni¦¢ jodu, przeprowadzeniu oblicze« dozymetrycznych, opracowaniu ko«cowych

wniosków oraz przygotowaniu tekstu publikacji.

[H3] K. Brudecki, A. Szczodry, T. Mróz, A. Kowalska, J.W. Mietelski,

�Measurement of 131I activity in air indoor Polish nuclear medical hospital as a tool

for an internal dose assessment�,

Radiation and Environmental Biophysics, 57 (2018) 77�82.

(IF2018 = 1,267, MNiSW2013˘2016= 25 pkt., MNiSW2019 = 70 pkt.)

Mój wkªad w powstanie tej pracy polegaª na: sformuªowaniu hipotezy badawczej,

wykonaniu pomiarów aktywno±ci 131I w zebranych próbkach powietrza, analizie widm

spektrometrycznych oraz opracowaniu wyników pomiarów gamma

spektrometrycznych, budowie komputerowych modeli biokinetyki jodu w organizmie

czªowieka, przeprowadzeniu komputerowych symulacji wchªoni¦¢ jodu,

przeprowadzeniu oblicze« dozymetrycznych oraz ko«cowej interpretacji

dozymetrycznej wyników, opracowaniu ko«cowych wniosków oraz przygotowaniu

tekstu publikacji.
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[H4] K. Brudecki, E. Borkowska, K. Gorzkiewicz, M. Kostkiewicz, T. Mróz ,

"99mTc activity concentrations in room air and resulting internal contamination of

medical personnel during ventilation-perfusion lung scans�,

Radiation and Environmental Biophysics, 58 (2019) 469�475.

(IF2018 = 1,267, MNiSW2013˘2016 = 25 pkt., MNiSW2019 = 70pkt.)

Mój wkªad w powstanie tej pracy polegaª na: sformuªowaniu hipotezy badawczej,

opracowaniu metodologii bada«, analizie widm spektrometrycznych oraz opracowaniu

wyników pomiarów gamma spektrometrycznych, budowie komputerowych modeli

biokinetyki technetu w organizmie czªowieka, przeprowadzeniu komputerowych

symulacji wchªoni¦¢ technetu, przeprowadzeniu oblicze« dozymetrycznych oraz

ko«cowej interpretacji dozymetrycznej wyników, opracowaniu ko«cowych wniosków

oraz przygotowaniu tekstu publikacji.

[H5] T. Mróz, K. Brudecki, J.W. Mietelski, M. Bartyzel, R. Misiak, A. Kornas,

�Medical activated charcoal tablets as a cheap tool for passive monitoring of gaseous

131I activity in air of nuclear medicine departments�,

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 318 (2018) 723�726.

(IF2018 = 1,186, MNiSW2013˘2016 = 25 pkt., MNiSW2019=40pkt.)

Mój wkªad w powstanie tej pracy polegaª na: sformuªowaniu hipotezy badawczej,

opracowaniu metodologii bada«, wykonaniu cz¦±ci pomiarów, opracowaniu ko«cowych

wniosków oraz przygotowaniu tekstu publikacji.

[H6] J.W. Mietelski, R. Kierepko, K. Brudecki, P. Janowski, K. Kleszcz,

E. Tomankiewicz,

�Long-range transport of gaseous 131I and other radionuclides from Fukushima

accident to Southern Poland�,

Atmospheric Environment, 91 (2014) 137�145.

(IF2014 = 3,281, MNiSW2013˘2016 = 40 pkt., MNiSW2019 = 100 pkt.)

Mój wkªad w powstanie tej pracy polegaª na: zebraniu cz¦±ci próbek powietrza (za

pomoc¡ w¦gla aktywnego oraz �ltrów Petrianova), wykonaniu cz¦±ci pomiarów

gamma spektrometrycznych wraz z analiz¡ widm spektrometrycznych oraz

opracowaniem wyników, wykonaniu kalibracji wydajno±ciowej spektrometrów

promieniowania gamma w geometrii �ltrów powietrza oraz przygotowaniu tekstu

publikacji.
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[H7] K. Brudecki, K. Szufa, J.W. Mietelski,

�131I age-dependent inhalation dose in Southern Poland from Fukushima accident�,

Radiation and Environmental Biophysics, 56 (2017) 9�17.

(IF2017 = 1,527, MNiSW2013˘2016 = 25 pkt., MNiSW2019 = 70 pkt.)

Mój wkªad w powstanie tej pracy polegaª na: sformuªowaniu hipotezy badawczej,

opracowaniu metodologii bada«, budowie komputerowych modeli biokinetyki jodu

w organizmie czªowieka, przeprowadzeniu komputerowych symulacji wchªoni¦¢ jodu,

przeprowadzeniu oblicze« dozymetrycznych oraz ko«cowej interpretacji

dozymetrycznej wyników, opracowaniu ko«cowych wniosków oraz przygotowaniu

tekstu publikacji.

4.3 Omówienie osi¡gni¦cia naukowego

4.3.1 Wst¦p

Z promieniotwórczym ska»eniem wewn¦trznym mamy do czynienia w sytuacji, gdy do

organizmu ludzkiego w sposób niepo»¡dany dostanie si¦ substancja promieniotwórcza.

Istniej¡ trzy podstawowe drogi wchªoni¦cia: wziewna, pokarmowa oraz przez otwart¡

ran¦. Promieniotwórcze ska»enia wewn¦trzne mog¡ dotyczy¢ zarówno osób nara»onych

zawodowo na promieniowanie jonizuj¡ce jak i ogóªu ludno±ci.

W pierwszej grupie gªównym ¹ródªem ryzyka jest praca z otwartymi ¹ródªami

promieniotwórczymi. W Polsce najwi¦ksz¡ grup¡ zawodow¡ pracuj¡c¡ z takimi

¹ródªami jest personel medyczny zakªadów medycyny nuklearnej. Obecnie, na terenie

caªego kraju dziaªa okoªo 100 takich placówek. Rocznie wykonuj¡ one setki tysi¦cy

zabiegów, gªównie z wykorzystaniem 18F (obrazowanie pozytonow¡ tomogra�¡

emisyjn¡), 99mTc (obrazowanie tomogra�¡ emisyjn¡ pojedynczych fotonów) oraz
131I (diagnoza i leczenie chorób tarczycy). Jednorazowe aktywno±ci podawane

pacjentom podczas zabiegu mog¡ si¦ga¢ nawet kilku GBq.

W chwili obecnej w olbrzymiej wi¦kszo±ci placówek medycyny nuklearnej na

caªym ±wiecie monitoruje si¦ wyª¡cznie nara»enie personelu na zewn¦trzne pole

promieniowania przy pomocy dawkomierzy TLD (thermoluminescent dosimeter �

dozymetr termoluminescencyjny). Pomiary te nie daj¡ jednak »adnych informacji na

temat mo»liwych wchªoni¦¢ stosowanych radionuklidów oraz dawek z tym

zwi¡zanych. Aktualnie w Polsce nie istnieje »adne systemowe rozwi¡zanie pomiarów

ska»e« wewn¦trznych i dawek z nimi zwi¡zanych w±ród personelu medycznego. Brak

jakiejkolwiek formy oceny dawek wewn¦trznych powoduje, »e oceniane dawki s¡
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niedoszacowane, a tym samym niewiarygodne.

Jednym z celów prowadzonych bada« byªo ocena problemu wewn¦trznych ska»e«

w±ród personelu medycznego placówek medycyny nuklearnej oraz rozwój metod ich

pomiaru. W trakcie prowadzonych prac dokonano oceny wewn¦trznych ska»e«
131I oraz 99mTc w±ród personelu medycznego, pracuj¡cego na co dzie« z tymi

izotopami [H1�H5]. Promieniotwórcze ska»enia wewn¦trzne personelu medycznego

badano we wspóªpracy z Klinik¡ Endokrynologii �wi¦tokrzyskiego Centrum Onkologii

w Kielcach, Zakªadem Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Zakªadem Medycyny Nuklearnej Krakowskiego

Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawªa II w Krakowie. Badania byªy prowadzone

z wykorzystaniem spektrometru caªego ciaªa [H1, H2], pomiarów aktywno±ci

w ±rodowisku pracy [H3, H4] oraz modelowania komputerowego [H1�H4]. Podj¦to te»

prób¦ opracowania metody pasywnego monitoringu in situ promieniotwórczych

ska»e« powietrza na potrzeby zakªadów medycyny nuklearnej [H5]. Badania zostaªy

s�nansowane dzi¦ki dwóm grantom Narodowego Centrum Nauki (OPUS

2014/15/B/NZ7/00925 oraz SONATA 2018/31/D/NZ7/02217).

Natomiast w±ród ogóªu ludno±ci ska»enia wewn¦trzne mog¡ si¦ pojawi¢ w wyniku

powa»nych zdarze« radiacyjnych, w których mamy do czynienia z uwolnieniem du»ej

ilo±ci substancji promieniotwórczych do ±rodowiska. Ostatnie takie zdarzenie miaªo

miejsce stosunkowo niedawno, w 2011 roku, w Fukushimie (Japonia). Cho¢ ta

katastrofa wydarzyªa si¦ blisko 8 000 km od granic Polski, to jednak jej skutki

w ograniczonym zakresie byªy obserwowane równie» w naszym kraju. W trakcie

prowadzonych bada« dokonano tak»e oceny wewn¦trznych ska»e« 131I mieszka«ców

poªudniowej Polski podczas awarii elektrowni j¡drowej w Fukushimie. Oceny

dokonano poprzez pomiary aktywno±ci w powietrzu atmosferycznym poªudniowej

Polski [H6] oraz modelowanie komputerowe [H7].

4.3.2 �ródªa promieniotwórczych ska»e« oraz drogi nara»enia

Jod jest mikroelementem niezb¦dnym dla prawidªowego funkcjonowania organizmu

czªowieka. Ciaªo dorosªego czªowieka zawiera ok. 30 do 50 mg jodu [1]. Najwi¦cej jodu

jest zmagazynowane w tarczycy, która dzi¦ki obecno±ci symportera jodowo-sodowego

(NIS) w bªonie podstawnej tyreocytów oraz pendryny mo»e gromadzi¢ jod poprzez

jego aktywny transport z wykorzystaniem gradientu elektrochemicznego

wytworzonego w wyniku zmiany st¦»enia jonów sodu po obu stronach bªony

komórkowej. Wªa±nie to naturalne powinowactwo jodu do tarczycy jest podstaw¡ jego

wykorzystywania w medycynie nuklearnej. Jod posiada 37 niestabilnych izotopów,

a jego najbardziej rozpowszechnionym w medycynie nuklearnej izotopem jest 131I.
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Pierwszy zabieg z jego wykorzystaniem zostaª przeprowadzony w 1942 roku przy

leczeniu nadczynno±ci tarczycy [2]. Od tamtej pory znalazª on powszechne

zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorób tarczycy. 131I jest tak»e wykorzystywany

w badaniach czynno±ciowych nerek oraz p¦cherza moczowego.

W temperaturze pokojowej jod stosunkowo ªatwo ulega sublimacji. Bior¡c pod

uwag¦, »e dzienne zu»ycie 131I na oddziale medycyny nuklearnej mo»e si¦ga¢ nawet

kilkudziesi¦ciu GBq, jego sublimacja na poziomie uªamków promili mo»e stanowi¢

istotne ¹ródªo ska»e« wewn¦trznych personelu medycznego.

Do celów medycznych 131I otrzymuje si¦ przede wszystkim w wyniku aktywacji

neutronowej 130Te. Powstaje on równie» w reaktorze j¡drowym w procesie

rozszczepienia j¡der uranu lub plutonu. 11 marca 2011 doszªo do serii wypadków

j¡drowych na terenie Elektrowni J¡drowej Fukushima nr 1 w Japonii. Bezpo±redni¡

przyczyn¡ zdarze« byªa fala tsunami spowodowana trz¦sieniem ziemi o magnitudzie

9 u wybrze»y Japonii. Awaria w Fukushimie jako druga w historii (po awarii

w Czarnobylu) zostaªa sklasy�kowana na 7, najwy»szym stopniu w skali INES (ang.

International Nuclear and Radiological Event Scale � Mi¦dzynarodowa Skala Zdarze«

J¡drowych i Radiologicznych). W momencie awarii w Elektrowni J¡drowej

w Fukushimie aktywno±¢ 131I w rdzeniu reaktorów wynosiªa ok. 6 EBq, z czego do

±rodowiska zostaªo uwalnianych okoªo 160 PBq (okoªo 2,6% caªo±ci) [3].

W poªudniowej Polsce w powietrzu ±ladowe aktywno±ci 131I z Fukushimy byªy

obserwowane od 21 marca 2011 r. do 31 maja 2011. Maksymalna zmierzona

aktywno±¢ wyniosªa ok. 10 mBqm−3. Niskie ska»enia powietrza przeªo»yªy si¦ na

równie niskie ska»enia wewn¦trzne w±ród ogóªu ludno±ci.

Technet jest pierwiastkiem chemicznym nale»¡cym do siódmej grupy ukªadu

okresowego, obejmuj¡cej tzw. metale przej±ciowe. Otrzymuje si¦ go w wyniku

rozszczepienia ci¦»kich j¡der, a jego obecno±¢ na Ziemi ma charakter antropogeniczny.

W chwili obecnej znane s¡ jego 32 niestabilne izotopy oraz 11 metastabilnych

izomerów. W±ród nich jest 99mTc, który znalazª szerokie zastosowanie w medycynie

nuklearnej, zwªaszcza w obrazowaniu metod¡ SPECT (ang. single-photon emission

computed tomography). Sprzyjaj¡ temu jego wªa±ciwo±ci �zykochemiczne,

w szczególno±ci: niska energia promieniowania gamma wynosz¡ca 140 keV, krótki czas

poªowicznego rozpadu (6.01 h) oraz bogata chemia koordynacyjna.

Jednym z bada«, podczas którego wykorzystuje si¦ 99mTc, jest scyntygra�a

perfuzyjno-wentylacyjna pªuc. W cz¦±ci perfuzyjnej ocenia si¦ ukrwienie pªuc poprzez

do»ylne wstrzykni¦cie naturalnych biaªek krwi (albumin) znakowanych 150 MBq
99mTc. Natomiast w cz¦±ci wentylacyjnej ocenia si¦ dro»no±¢ drzewa oskrzelowego

i pªuc podaj¡c pacjentowi do inhalacji preparat znakowany 400 MBq 99mTc.
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Najcz¦±ciej stosuje si¦ do tego rozpylone DTPA (kwas pentetynowy) lub Technegas

(zawiesina cz¡stek gra�tu o ±rednicy kilkudziesi¦ciu nm znakowana 99mTc). Podczas

inhalacji przez pacjenta preparatu znakowanego 99mTc cz¦±¢ jego aktywno±ci

wydostaje si¦ do powietrza wewn¡trz pracowni i stanowi ¹ródªo ska»e« dla personelu

medycznego wykonuj¡cego zabieg.

4.3.3 Metodyka prowadzonych bada«

Gªównym celem prowadzonych bada« byª rozwój metod pomiaru i oceny dawek od

promieniotwórczych ska»e« wewn¦trznych dla osób zawodowo nara»onych oraz ogóªu

ludno±ci. W trakcie prowadzonych bada« wykorzystywano spektrometr caªego ciaªa

[H1, H2], mobiln¡ stacj¦ poboru aerozoli [H3, H4], pasywny monitoring in situ ska»e«

powietrza oparty na w¦glu aktywnym [H5], stacjonarn¡, wysokowydajn¡ stacj¦ poboru

aerozoli [H6] oraz modelowanie komputerowe biokinetyki badanych izotopów w ciele

czªowieka [H1� H4, H7].

Spektrometr caªego ciaªa wykorzystany w niniejszych badaniach znajduje si¦ na

wyposa»eniu Zakªadu Fizykochemii J¡drowej Instytutu Fizyki J¡drowej im. Henryka

Niewodnicza«skiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN). Jego osªona ma

2 m dªugo±ci, 1,2 m szeroko±ci oraz 1,3 m wysoko±ci i z ªatwo±ci¡ mie±ci ciaªo

dorosªego czªowieka. Jest ona zbudowana z XIX-wiecznej stali (±ladowe ilo±ci 60Co)

o grubo±ci 17 cm oraz uzupeªniona od wewn¡trz 2 cm warstw¡ elektrolitycznej

miedzi. Caªo±¢ wa»y 18 ton. Sercem spektrometru s¡ dwa germanowe detektory

promieniowania gamma typu HPGe (ang. High Purity Germanium detectors)

wyprodukowane przez �rm¦ Ortec (GMX-30190-P) o wydajno±ci wzgl¦dnej 30%

ka»dy. Jeden z nich jest ustawiony prostopadle do tarczycy badanych osób

w odlegªo±ci kilku cm [4]. Osprz¦t elektroniczny stanowi¡ kasety typu NIM produkcji

Canberra. Analizy widm spektrometrycznych dokonywano programem Canberra

Genie 2000. Nale»y podkre±li¢, »e w obecnej chwili w Polsce w u»yciu s¡ tylko dwa

spektrometry caªego ciaªa. Rysunek 1 przedstawia zdj¦cie wykorzystywanego

spektrometru caªego ciaªa.

Pomiary aktywno±ci 131I w tarczycy przy u»yciu spektrometru caªego ciaªa

wykonano w±ród personelu medycznego Kliniki Endokrynologii �wi¦tokrzyskiego

Centrum Onkologii w Kielcach [H1] oraz Zakªadu Medycyny Nuklearnej

i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Gliwicach [H2]. W pierwszej

placówce przebadano 30 pracowników (co stanowiªo 70% wszystkich zatrudnionych),

w±ród nich byªo 2 techników, 19 piel¦gniarek, 3 lekarzy oraz 6 osób personelu

sprz¡taj¡cego. Natomiast w gliwickim zespole przebadano 56 pracowników (75%
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Rysunek 1: Spektrometr caªego ciaªa wykorzystywany w trakcie bada«. A � osªona

spektrometru, B � typowe uªo»enie badanej osoby wzgl¦dem jednego z detektorów.

wszystkich zatrudnionych). W±ród nich byªo 9 lekarzy, 10 techników, 22 piel¦gniarki

oraz 15 osób personelu sprz¡taj¡cego. �¡cznie, w trakcie prowadzonych bada«

wykonano pomiary spektrometryczne u 86 osób. W±ród nich byªo 77 kobiet oraz

9 m¦»czyzn w wieku od 27 do 60 lat. Badania posiadaªy zgod¦ Komisji Bioetyki przy

Okr¦gowej Izbie Lekarskiej w Krakowie.

Pomiarów aktywno±ci 131I dokonywano detektorem ustawionym prostopadle do

tarczycy badanej osoby z odlegªo±ci ok 2 � 4 cm przez 60 minut. Z punktu widzenia

pacjenta, czas badania powinien by¢ jak najkrótszy, natomiast dla osi¡gni¦cia

odpowiedniej statystyki zarejestrowanych zlicze« pomiar powinien by¢ jak najdªu»szy.

Czas 60 minut dobrano jako kompromis tych dwóch aspektów. Tak dobrane
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parametry umo»liwiªy uzyskanie limitów detekcji na poziomie 4 � 6 Bq.

W trakcie prowadzonych bada« zmierzono równie» poziomy aktywno±ci
131I w ±rodowisku pracy Kliniki Endokrynologii �wi¦tokrzyskiego Centrum Onkologii

w Kielcach [H3] oraz 99mTc w ±rodowisku pracy Zakªadu Medycyny Nuklearnej

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawªa II [H4]. W tym celu

posªu»ono si¦ przeno±nymi aspiratorami pyªów HVS-30 produkcji Atmoservice

Pozna« o nominalnym przepªywie powietrza na poziomie 30 m3h−1. Depozycja frakcji

aerozolowej 131I oraz 99mTc odbywaªa si¦ na �ltrach Petryanova FPP-15-1.5

(chlorowany polichlorek winylu, PVC-C). W przypadku 131I konieczne byªy równie»

pomiary frakcji gazowej. W tym celu do przeno±nego aspiratora pyªów doª¡czono

ukªad dwóch kaset wypeªnionych w¦glem aktywnym z domieszk¡ KI [5,6].

Impregnacja w¦gla aktywnego jodkiem potasu zwi¦ksza wydajno±¢ absorpcji
131I poprzez dodatkowy mechanizm wymiany izotopowej ze stabilnym jodem.

Zastosowanie dwóch kaset umo»liwiªo ocen¦ wydajno±ci absorpcji jodu

z wykorzystaniem równania sumy szeregu geometrycznego [7]. Po dokonaniu

depozycji badanych izotopów na �ltrach Petryanova oraz w¦glu aktywnym, ich

aktywno±ci zostaªy zbadane na niskotªowych spektrometrach promieniowania gamma

HPGe znajduj¡cych si¦ w IFJ PAN. Rysunek 2 przedstawia ukªad pomiarowy

wykorzystany w badaniach aktywno±ci 131I w powietrzu.

Rysunek 2: Ukªad pomiarowy wykorzystany w badaniach aktywno±ci 131I w powietrzu.

A � przeno±ny aspirator pyªów, B � zestaw zastosowanych �ltrów (1 � �ltr Petryanova, 2,3 �

kasety wypeªnione w¦glem aktywnym) [H3].

Pomiary aktywno±ci 131I i 99mTc byªy wykonywane w kilku pomieszczeniach

wytypowanych wcze±niej ze wzgl¦du na najwi¦ksze ryzyko nara»enia personelu
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medycznego. W przypadku 131I i Kliniki Endokrynologii �wi¦tokrzyskiego Centrum

Onkologii w Kielcach byªy to dy»urka piel¦gniarek oraz �pokój gor¡cy� czyli pokój

przygotowywania i podawania pacjentom jodu. Pomiarów dokonywano raz dziennie

przez tydzie« w obu pomieszczeniach.

Zakªad Medycyny Nuklearnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana

Pawªa II wykonuje zabiegi scyntygra�i perfuzyjno-wentylacyjnej pªuc

z wykorzystaniem systemu Technegas produkcji Cyclomedica. Pomiarów aktywno±ci
99mTc wykonano w pomieszczeniu generatora Technegas (które byªo równie»

pomieszczeniem kamery SPECT), oraz przy stanowisku kontrolnym aparatu SPECT

w dniu wykonywania zabiegów. �¡cznie w trakcie bada« dokonano 50 pomiarów

gamma spektrometrycznych (30 �ltrów Petryanova oraz 20 próbek w¦gla aktywnego)

[H3, H4].

Pomiary ska»e« wewn¦trznych wy»ej wymienionymi metodami wymagaj¡

posiadania specjalistycznej oraz kosztownej aparatury. Ponadto stanowi¡ pewn¡

niedogodno±¢ dla personelu medycznego oraz odwracaj¡ jego uwag¦ od ich gªównego

zadania jakim jest leczenie pacjentów. Maj¡c to na wzgl¦dzie podj¦to prób¦

opracowania metody pasywnego monitoringu in situ ska»e« powietrza opartej na

pomiarach z u»yciem w¦gla aktywnego.

W tym przypadku celem bada« byªo wyznaczenie efektywno±ci absorpcji gazowej

frakcji 131I na w¦glu aktywnym. W tym celu zbudowano szczeln¡ �gor¡c¡ komor¦�,

w której umieszczono w¦giel aktywny, w¦giel aktywny z domieszk¡ KOH oraz w¦giel

aktywny z domieszk¡ NaOH. Nast¦pnie do komory wprowadzono znan¡ aktywno±¢
126I. Izotop ten zostaª wyprodukowany poprzez aktywacj¦ protonow¡ tarczy

wykonanej z naturalnego dwutlenku telluru wedªug reakcji 126Te(p,n)126I. Po

wyznaczeniu efektywno±ci absorpcji proponowany system zostaª przetestowany

w dwóch pomieszczeniach Kliniki Endokrynologii �wi¦tokrzyskiego Centrum

Onkologii w Kielcach (pokój piel¦gniarek oraz �pokój gor¡cy�) [H5].

Podczas awarii Elektrowni J¡drowej w Fukushimie pomiarów promieniotwórczych

ska»e« powietrza dokonywano za pomoc¡ stacjonarnej stacji poboru aerozoli

znajduj¡cej si¦ w IFJ PAN (Kraków) oraz niskotªowych spektrometrów

promieniowania gamma HPGe. Stacja ta pracuje przy nominalnym przepªywie

powietrza na poziomie 500 m3h−1. Metodologia pomiarów byªa identyczna jak

w przypadku pomiarów ska»e« powietrza w ±rodowisku pracy personelu medycznego.

Depozycja frakcji aerozolowej odbywaªa si¦ na �ltrach Petryanova, natomiast frakcji

gazowej 131I w ukªadzie dwóch kaset wypeªnionych w¦glem aktywnym z domieszk¡

KI. Rysunek 3 przedstawia wykorzystan¡ w badaniach stacjonarn¡ stacj¦ poboru

aerozoli [H6].
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Rysunek 3: Stacjonarna stacja poboru aerozoli znajduj¡ca si¦ w IFJ PAN (Kraków).

A � stacja z zamontowanym �ltrem Petryanova, B � miejsce monta»u kaset w¦glowych,

C � zestaw dwóch kaset w¦glowych.

Pomiarów ska»e« powietrza dokonywano od 21.03.2011 do 26.04.2011. Pomi¦dzy

24 marca a 11 kwietnia �ltry byªy eksponowane w cyklu 24 h, ze ±rednim przepªywem

powietrza ok. 6 000 m3 na dob¦. Sumarycznie, w trakcie awarii zmierzono aktywno±ci

w 24 �ltrach Petryanova oraz 48 próbkach w¦gla aktywnego [H6].

Ostatnim etapem prowadzonych prac byªo zastosowanie modelowania

komputerowego biokinetyki badanych izotopów w ciele czªowieka do oceny

dozymetrycznej otrzymanych wyników [H1�H4, H7]. Na wst¦pie, na podstawie

danych eksperymentalnych rekonstruowano caªkowite wchªoni¦cia 131I oraz 99mTc do

ukªadu oddechowego oraz okre±lano ich depozycje w poszczególnych cz¦±ciach ukªadu

oddechowego. Do tego celu wykorzystywano model ukªadu oddechowego HRTM

(HRTM � Human Respiratory Tract Model) opracowany przez Mi¦dzynarodow¡

Komisj¦ Ochrony Radiologicznej (ICRP � International Commission on Radiological

Protection) [8,9]. Model ten ma zastosowanie do opisu depozycji promieniotwórczych

gazów i aerozoli w ukªadzie oddechowym, oczyszczania si¦ ukªadu oddechowego oraz

absorbcji promieniotwórczo±ci do krwi. Parametryzuje podstawowe wielko±ci

�zjologiczne ukªadu oddechowego dla osób nara»onych zawodowo oraz 6 grup

wiekowych z ogóªu ludno±ci (3-miesi¦czne niemowl¦, 1-roczne, 5-letnie, 10-letnie

i 15-letnie dzieci oraz doro±li).
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Depozycja substancji promieniotwórczych w poszczególnych cz¦±ciach ukªadu

oddechowego nie jest jednakowa, dlatego te» zastosowany model dzieli ukªad

oddechowy na 5 cz¦±ci. S¡ to ET1 � jama nosowa, ET2 � tylny kanaª nosowy, gardªo

oraz krta«, BB � oskrzela wraz z tchawic¡, bb � oskrzeliki oraz AI � cz¦±¢

p¦cherzykowo � ±ródmi¡»szowa. Schemat modelu przedstawia Rysunek 4. Ponadto

depozycja zale»y równie» od formy �zycznej i chemicznej matrycy, pr¦dko±ci

wentylacji pªuc, wieku czy pªci [8,9].

Rysunek 4: Model ukªadu oddechowego HRTM � Human Respiratory Tract Model [8,9]

Poniewa» 131I oznaczony w powietrzu wewn¡trz pomieszcze« pracowni miaª przede

wszystkim posta¢ gazow¡, dlatego te» w symulacjach jego depozycje w ukªadzie

oddechowym przyj¦to na poziomie 10% w ET1, 40% w ET2 oraz 50% w BB [H1�H3]

(depozycja charakterystyczna dla jodu elementarnego) [10]. Natomiast w przypadku

systemu Technegas producent podaje, »e ±rednica generowanych aerozoli

znakowanych 99mTc wynosi od 30 do 60 nm [11]. W tym przypadku depozycje

w ukªadzie oddechowym przyj¦to dla aerozoli o ±rednicy AMAD 50 nm. Dla

m¦»czyzn byªo to 3,2% w ET1, 3,4% w ET2, 0,94% w BB, 6,8% w bb oraz 31% w AI,

dla kobiet kolejno 3,2%, 3,4%, 1%, 7,6% oraz 31% [H4].
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Najbardziej skomplikowanym modelem wykorzystanym w trakcie prowadzonych

bada« byª model wchªoni¦¢ 131I dla ogóªu ludno±ci podczas awarii Elektrowni

J¡drowej w Fukushimie. W tym przypadku podczas symulacji okre±lono depozycje
131I w postaci gazowej oraz w postaci aerozolowej (5 ±rednic aerozoli) dla wszystkich

grup wiekowych przewidzianych w modelu. Przykªadow¡ depozycj¦ frakcji

aerozolowej 131I dla 3-miesi¦cznego niemowl¦cia oraz dorosªego m¦»czyzny

przedstawia Tabela 1 [H7].

Tabela 1: Depozycje frakcji aerozolowej 131I dla 3-miesi¦cznego niemowl¦cia oraz dorosªego

m¦»czyzny dla 5 obserwowanych ±rednic AMAD [H7].

Grupa �rednica AMAD [µm]
Depozycja [%]

ET1 ET2 BB bb AI

3 - miesi¦czne niemowl¦

0,35 7,3 10,3 1,3 3,9 15,9

0,36 7,7 10,5 1,3 4,0 15,3

0,38 8,3 11,0 1,3 4,0 14,4

0,47 10,7 13,2 1,2 3,8 12,0

0,53 12,1 14,9 1,2 3,5 11,2

Dorosªy m¦»czyzna

0,35 4,9 5,4 0,7 3,7 13,7

0,36 5,0 5,6 0,7 3,6 13,7

0,38 5,2 5,9 0,7 3,4 13,7

0,47 6,4 7,5 0,8 3,0 13,5

0,53 7,2 8,6 0,8 2,8 13,3

Kolejnym krokiem do oceny dozymetrycznej byªo wyznaczenie absorpcji
131I i 99mTc z ukªadu oddechowego do krwi. Model HRTM przewiduje istnienie

4 typów szybko±ci absorpcji do krwi, oznaczonych literami �V� (instantaneously �

natychmiastowa), ,�F� (fast � szybka), �M� (moderate � ±rednia) oraz �S� (slow �

wolna). Typ �V� oznacza natychmiastow¡ absorpcj¦. Typ �F� to absorpcja z czasem

poªowicznego zaniku 10 min. Typ �M� to absorpcja 10% aktywno±ci z czasem

poªowicznego zaniku 10 min. oraz 90% aktywno±ci z czasem poªowicznego zaniku

140 dni. Natomiast typ �S� to absorpcja 0,1% aktywno±ci z czasem poªowicznego

zaniku 10 min. oraz 99,9% aktywno±ci z czasem poªowicznego zaniku 7 000 dni.

Wszystkie formy chemiczne jodu oraz Technegas zostaªy sklasy�kowane jako

typ �F� [8,9].

Nast¦pnie rekonstruowano aktywno±ci 131I oraz 99mTc w pozostaªych organach

ciaªa czªowieka. W tym celu wykorzystywano modele biokinetyki jodu oraz technetu

w poª¡czeniu z modelem ukªadu oddechowego (HRTS � Human Respiratory Tract
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Model) oraz modelem ukªadu pokarmowego (GITM � Gastro-Intestinal Tract Model)

[8,9,12 � 15]. Modele te równie» zostaªy opracowane przez Mi¦dzynarodow¡ Komisj¦

Ochrony Radiologicznej (ICRP). Rysunek 5 przedstawia wykorzystywany

w badaniach model biokinetyki jodu, natomiast Tabela 2 zawiera wspóªczynniki

przej±cia pomi¦dzy narz¡dami. Podczas modelowania u»ywano oprogramowania

SAAM II �rmy Epsilon Group [16].

Rysunek 5: Model biokinetyki jodu w poª¡czeniu z modelem ukªadu oddechowego (Human

Respiratory Tract Model) oraz modelem ukªadu pokarmowego (Gastro-Intestinal Tract Model)

[H1�H3, H7].

Zastosowany model biokinetyki jodu kompleksowo opisuje jego zachowanie w ciele

czªowieka. Model przewiduje zachowanie si¦ jodu w postaci organicznej, oraz

nieorganicznej w kluczowych narz¡dach czªowieka. Zawiera te» w sobie rozbudowany

model tarczycy wª¡czaj¡c w to: wychwytywanie i organiczne wi¡zanie jodu jak

równie» przechowywanie i wydzielanie hormonów tarczycy. Model dla zdrowego

czªowieka przewiduje wychwyt jodu w tarczycy na poziomie 30%, gdzie przebywa

z biologicznym czasem póª-zaniku 90 dni, co przekªada si¦ na efektywny czas

poª-zaniku ok. 7 dni. 68% wchªoni¦tego jodu jest bardzo szybko usuwane wraz

z moczem, 1% wraz z kaªem, natomiast 1% jest rozproszony w pozostaªych

narz¡dach.
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Tabela 2: Parametry modelu biokinetyki 131I.

Kierunek Wspóªczynnik przej±cia [dzie« −1]

Krew (K1) do Tarczyca (T1) 7,26

Krew (K1) do P¦cherz moczowy 11,84

Krew (K1) do �linianki 5,16

Krew (K1) do �oª¡dek � ±cianki 8,60

Krew (K1) do Pozostaªe (P1) 600

Krew (K1) do Nerki (N1) 25

Krew (K1) do W¡troba (W1) 15

�linianki do �oª¡dek 50

�oª¡dek � ±cianki do �oª¡dek 50

Tarczyca (T1) do Tarczyca (T2) 95

Tarczyca (T1) do Krew (K1) 36

Tarczyca (T2) do Krew (T2) 0,0077

Tarczyca (T2) do Krew (T1) 0

Pozostaªe (P1) do Krew (K1) 330

Pozostaªe (P1) do Pozostaªe (P2) 35

Pozostaªe (P2) do Pozostaªe (P1) 56

Nerki (N1) do Krew (K1) 100

W¡troba (W1) do Krew (K1) 100

Krew (K2) do Pozostaªe (P3) 15

Pozostaªe (P3) do Krew (K2) 21

Pozostaªe (P3) do Pozostaªe (P4) 1,2

Pozostaªe (P4) do Pozostaªe (P3) 0,62

Pozostaªe (P4) do Krew (K1) 0,14

Krew (K2) do Nerki (N2) 3,6

Nerki (N2) do Krew (K2) 21

Nerki (N2) do Krew (K1) 0,14

Krew (K2) do W¡troba (W2) 21

W¡troba (W2) do Krew (W2) 21

W¡troba (W2) do Krew (W1) 0,14

�oª¡dek do Jelito cienkie 20,57

Jelito cienki do Krew (K1) 594

P¦cherz moczowy do Mocz 12
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Stosowany model biokinetyki Tc jest prostszy, poniewa» technet w przeciwie«stwie

do jodu, nie gromadzi si¦ w szczególny sposób w »adnym narz¡dzie. Biologiczny czas

poªowicznego zaniku oszacowano na okoªo 60 godzin. Usuwanie z organizmu nast¦puje

gªównie z kaªem i moczem w proporcjach 60% do 35%. Pozostaªe 5% jest rozproszone

gªównie w tkankach mi¦kkich.

Ostatecznie dawk¦ w badaniach wªasnych szacowano zgodnie z zaleceniami ICRP.

Wspóªczynniki wagowe tkanek przyj¦to zgodnie z raportem ICRP 103 [17].

4.3.4 Wyniki bada« i ich dyskusja

Jednym z celów prowadzonych bada« byªa ocena promieniotwórczych ska»e«

wewn¦trznych 131I w±ród personelu medycznego Kliniki Endokrynologii

�wi¦tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Zakªadu Medycyny Nuklearnej

i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Gliwicach. Cel ten zrealizowano

poprzez pomiary aktywno±ci 131I w tarczycach personelu medycznego

z wykorzystaniem spektrometru caªego ciaªa [H1, H2]. W kieleckim zespole

przebadano 30 pracowników (2 techników, 19 piel¦gniarek, 3 lekarzy oraz 6 osób

personelu sprz¡taj¡cego). Aktywno±ci 131I w tarczycy powy»ej limitów detekcji

wynosz¡cych na ogóª okoªo 5 Bq stwierdzono u 10 badanych osób, co stanowiªo 33%

caªo±ci badanej grupy. Aktywno±ci znajdowaªy si¦ w przedziale od 5±2 Bq

u pracownika sprz¡taj¡cego do 217±56 Bq u technika. Obecno±¢ 131I w tarczycy

zaobserwowano u wszystkich badanych techników, poªowy badanych pracowników

sprz¡taj¡cych oraz jednej czwartej badanych piel¦gniarek. Nie stwierdzono natomiast

wyst¦powania 131I u »adnego z badanych lekarzy [H1].

W drugiej placówce badana grupa byªa prawie dwukrotnie liczniejsza. Przebadano

56 pracowników, w tym 9 lekarzy, 10 techników, 22 piel¦gniarki oraz 15 osób

personelu sprz¡taj¡cego. Obecno±¢ 131I w tarczycy stwierdzono u 44 badanych osób

(78% caªo±ci badanej grupy). W±ród lekarzy obecno±¢ 131I w tarczycy stwierdzono

u 100% badanych, jednak zaobserwowane aktywno±ci byªy stosunkowo niewielkie,

±rednia aktywno±¢ wyniosªa 23±14 Bq. Podobnie sytuacja przedstawiaªa si¦ w grupie

badanych piel¦gniarek, gdzie obecno±¢ 131I odnotowano u 73% z nich. Zmierzone

poziomy aktywno±ci dla tej grupy równie» byªy stosunkowo niewielkie, ze ±redni¡

równ¡ 24±21 Bq. W przypadku personelu sprz¡taj¡cego i pomocniczego obecno±¢ 131I

zaobserwowano u 66% badanych. Wyznaczone aktywno±ci byªy ju» jednak wy»sze, ze

±redni¡ wynosz¡c¡ 43±36 Bq. Najbardziej interesuj¡co przedstawia si¦ grupa

techników, gdzie 131I wykryto u 80% badanych. W tej grupie zaobserwowano te»

maksymalny poziom aktywno±ci 131I w tarczycy wynosz¡cy 457±118 Bq [H2].

Tabela 3 przedstawia zbiorcze wyniki pomiarów.
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Tabela 3: Wyniki pomiarów aktywno±ci 131I w tarczycy personelu medycznego Kliniki

Endokrynologii �wi¦tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Zakªadu Medycyny

Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Gliwicach [H1, H2].

Grupa

zawodowa
Parametry

Klinika

Endokrynologii

�wi¦tokrzyskiego

Centrum Onkologii

w Kielcach

Zakªad Medycyny

Nuklearnej i

Endokrynologii

Onkologicznej

Centrum Onkologii

w Gliwicach

Lekarze

medycyny

liczba zbadanych osób 3 9

wyniki powy»ej limitu detekcji 0 (0%) 9 (100%)

±rednia aktywno±¢ [Bq] 4 23 ± 14

mediana aktywno±ci [Bq] 4 22

minimalna aktywno±¢ [Bq] < 5 8 ± 3

maksymalna aktywno±¢ [Bq] < 5 54 ± 14

Piel¦gniarki

liczba zbadanych osób 19 22

wyniki powy»ej limitu detekcji 5 (26%) 17 (77%)

±rednia aktywno±¢ [Bq] 6 (2;17)∗ 24 ± 21

mediana aktywno±ci [Bq] 4 16

minimalna aktywno±¢ [Bq] < 5 <5

maksymalna aktywno±¢ [Bq] 66 ± 17 70 ± 18

Personel

sprz¡taj¡cy

liczba zbadanych osób 6 15

wyniki powy»ej limitu detekcji 3 (50%) 10 (67%)

±rednia aktywno±¢ [Bq] 7 (2;30)∗ 43 ± 36

mediana aktywno±ci [Bq] 4 43

minimalna aktywno±¢ [Bq] < 4 <4

maksymalna aktywno±¢ [Bq] 152 ± 40 181 ± 47

Technicy

liczba zbadanych osób 2 10

wyniki powy»ej limitu detekcji 2 (100%) 8 (80%)

±rednia aktywno±¢ [Bq] 163 ±20 11 (4;30)∗
mediana aktywno±ci [Bq] - 11

minimalna aktywno±¢ [Bq] 107 ± 28 < 4

maksymalna aktywno±¢ [Bq] 217 ± 56 457 ± 118

∗ warto±¢ ±rednia oraz przedziaªy ufno±ci
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Poziomy mierzonych aktywno±ci 131I w tarczycy w obu zespoªach s¡ do siebie

zbli»one, jednak»e wida¢ wyra¹n¡ ró»nic¦ w liczbie osób u których wykryto 131I.

Na Oddziale Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej �wi¦tokrzyskiego Centrum

Onkologii w Kielcach obecno±¢ 131I stwierdzono u 33% badanych osób, podczas gdy

w Zakªadzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum

Onkologii w Gliwicach obecno±¢ 131I stwierdzono u 78% badanych osób. Wpªyw na

taki stan rzeczy wydaj¡ si¦ mie¢ dwa czynniki. Pierwszy z nich to stan

przyjmowanych pacjentów. W Kielcach stan zdrowia pacjentów kwali�kowanych do

zabiegów z jodem musi by¢ ogólnie dobry, nie mo»e on wymaga¢ opieki osób trzecich

w trakcie przebywania w izolacji. Natomiast w Gliwicach nie ma takich obostrze«,

zdarzaj¡ si¦ pacjenci obªo»nie chorzy, wymagaj¡cy caªodobowej opieki, co siª¡ rzeczy

stanowi wi¦ksze nara»enie dla personelu medycznego. Drugim z czynników jest

wªa±ciwa organizacja pracy. Standardem w tego typu dziaªalno±ci jest podziaª

oddziaªu na dwie cz¦±ci: diagnostyczn¡ i terapeutyczn¡. W cz¦±ci diagnostycznej

podawane s¡ preparaty o stosunkowo maªej aktywno±ci, ale pacjenci nie s¡ obj¦ci

±cisªym re»imem izolacyjnym (leczenia ambulatoryjne). Inaczej jest w cz¦±ci

terapeutycznej, gdzie aktywno±ci s¡ stosunkowo du»e, a pacjenci caªkowicie

odizolowani. W Kielcach pacjenci leczeni dawkami terapeutycznymi przebywaj¡ przez

4 dni w ±cisªej izolacji, natomiast w Gliwicach pomimo re»imu izolacyjnego odbywaj¡

si¦ codzienne wizyty lekarskie oraz sprz¡tania. Ponadto oddziaª w Kielcach stosuje

starannie przemy±lan¡ rotacj¦ personelu medycznego. Piel¦gniarki oraz personel

sprz¡taj¡cy pracuj¡ w systemie 3 miesi¦cy w cz¦±ci terapeutycznej, oraz 9 miesi¦cy

w cz¦±ci diagnostycznej. Tymczasem w Gliwicach rotacja personelu medycznego jest

przypadkowa [H1, H2].

Ponadto w Klinice Endokrynologii �wi¦tokrzyskiego Centrum Onkologii

w Kielcach wykonano szereg pomiarów aktywno±ci 131I w powietrzu wewn¡trz

pomieszcze«. Jak ju» wcze±niej wspomniano, pomiarów dokonano w dwóch

pomieszczeniach: pokoju gor¡cym (miejscu podawania pacjentom 131I) oraz dy»urce

piel¦gniarek przy u»yciu mobilnej stacji poboru aerozoli oraz detektorów HPGe.

Zmierzono aktywno±¢ zarówno frakcji gazowej jak i aerozolowej. Najwy»sz¡ st¦»enie

aktywno±ci odnotowano w pokoju gor¡cym, wyniosªa ona 492±4 Bqm−3. Byªo to

w chwili podawania pacjentom 131I. Nast¦pnie na skutek sprawnej wentylacji

aktywno±¢ systematycznie spadaªa. Dobór dat pomiarów nie byª przypadkowy,

poniewa» podawanie pacjentom jodu w Kielcach nast¦puje tylko raz w tygodniu,

w pi¡tki. W dy»urce piel¦gniarek natomiast aktywno±¢ 131I w powietrzu utrzymywaªa

si¦ na staªym poziomie okoªo 170 Bqm−3. We wszystkich próbkach aktywno±¢ frakcji

aerozolowej byªa stosunkowo niska. Tabela 4 przedstawia szczegóªowe wyniki [H3].
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Tabela 4: St¦»enie aktywno±¢ 131I w powietrzu atmosferycznym wewn¡trz Kliniki

Endokrynologii �wi¦tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [H3].

Pomieszczenie Data
St¦»enie 131I we frakcji

gazowej [Bqm−3]

St¦»enie 131I we frakcji

aerozolowej [Bqm−3]

Pokój gor¡cy

17.10.2016 492 ± 4 7,2 ± 0,6

20.10.2016 280 ± 3 6,2 ± 0,6

21.10.2016 42 ± 1 6,1 ± 0,5

22.10.2016 34 ± 1 5,2 ± 0,3

23.10.2016 28 ± 1 5,7 ± 0,4

Dy»urka

piel¦gniarek

18.11.2016 171 ± 2 18 ± 1

21.11.2016 173 ± 3 40 ± 1

22.11.2016 208 ± 3 8,5 ± 0,9

23.11.2016 146 ± 2 6,9 ± 0,9

±rednia 174 ± 25 18 ± 15

Korzystaj¡c z danych eksperymentalnych oraz modelowania komputerowego dla

personelu medycznego bior¡cego udziaª w badaniach oszacowano roczne dawki

skuteczne oraz równowa»niki dawki dla poszczególnych organów. Roczna dawka

skuteczna oszacowana na podstawie pomiarów aktywno±ci 131I w tarczycy zawieraªa

si¦ w przedziale od 0,02 mSv do 1,5 mSv [H1, H2], natomiast roczna dawka skuteczna

oszacowana na podstawie pomiarów aktywno±ci 131I w powietrzu wyniosªa od

0,47 mSv do 1,3 mSv [H3]. W obydwu przypadkach maksymalne dawki dotyczyªy

grupy techników. Zgodnie z przewidywaniami, najwi¦ksze oszacowane równowa»niki

dawki dotyczyªy tarczycy i byªy one o rz¡d wielko±ci wi¦ksze ni» dawki skuteczne.

Maksymalny oszacowany równowa»nik dawki dla tarczycy wyniósª 29 mSv rocznie

przy badaniach aktywno±ci 131I w tarczycy, oraz 32 mSv rocznie przy badaniach

aktywno±ci w 131I powietrzu [H1�H3].

Przy pomocy pomiarów aktywno±ci 99mTc w powietrzu dokonano te» oceny

promieniotwórczych ska»e« w±ród personelu medycznego Zakªadu Medycyny

Nuklearnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawªa II w Krakowie.

W trakcie prowadzonych bada« zmierzono i przeanalizowano aktywno±¢ w dwudziestu

próbkach powietrza podczas zabiegów scyntygra�i perfuzyjno-wentylacyjnej pªuc.

W pomieszczeniu generatora Technegas st¦»enie aktywno±ci 99mTc wahaªo si¦ od

99±11 Bqm−3 do 6088±479 Bqm−3. St¦»enie systematycznie rosªo w czasie

przeprowadzania kolejnych zabiegów, natomiast wkrótce po badaniu ostatniego

pacjenta gwaªtownie spadªo w wyniku dziaªania skutecznego systemu wentylacji.
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St¦»enie aktywno±ci 99mTc w pokoju kontrolnym osi¡gn¦ªo 848±70 Bqm−3, czyli

o jeden rz¡d wielko±ci mniej ni» w pomieszczeniu generatora. Wida¢ te» przesuni¦cie

obserwowanych maksimów aktywno±ci wzgl¦dem siebie o okoªo 30 min. Dodatkowo

analiza próbki pobranej przed pierwszym u»yciem generatora Technegas w dniu

eksperymentu sugeruje, »e z powodu wcze±niejszych zabiegów przeprowadzonych w

Zakªadzie pojawiªo si¦ staªe tªo promieniowania 99mTc na poziomie okoªo

100�200 Bqm−3. Szczegóªowe wyniki przedstawiono na Rysunku 6 [H4].

Rysunek 6: St¦»enie aktywno±ci 99mTc podczas wykonywania zabiegów scyntygra�i

perfuzyjno-wentylacyjnej pªuc [H4].

Na podstawie wyników pomiarów st¦»enia aktywno±ci 99mTc w powietrzu, oraz

bior¡c pod uwag¦ rutynowy czas pracy techników i piel¦gniarek, oszacowano dzienne

wchªoni¦cia 99mTc dla badanych grup. Wchªoni¦cia wyniosªy 5400 Bq, 4400 Bq,

3000 Bq i 2450 Bq kolejno dla techników m¦»czyzn, techników kobiet, piel¦gniarzy

oraz piel¦gniarek. Roczn¡ dawk¦ skuteczn¡ oszacowano na 1,6 µSv dla techników

i 1 µSv dla piel¦gniarek. Najwi¦ksze równowa»ne dawki stwierdzono w górnych

drogach oddechowych, okoªo 5 µSv i 10 µSv odpowiednio dla piel¦gniarek i techników

[H4].

Pomimo, »e wchªoni¦te aktywno±ci 131I oraz 99mTc s¡ stosunkowo du»e, to jednak

dawki od nich pochodz¡ce s¡ bardzo maªe. Maksymalna oszacowana w badaniach dawka

skuteczna wyniosªa 1,3 mSv rocznie, co stanowi jedynie 55% naturalnej rocznej dawki
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tªa w Polsce (2,4 mSv) [18]. We wszystkich przypadkach dawki byªy te» znacz¡co

poni»ej limitów dawek dla osób pracuj¡cych w nara»eniu, zgodnie z zaleceniami ICRP

wynosz¡cymi 20 mSv [17].

Sytuacja wygl¡da jednak bardziej niepokoj¡co je±li spojrzymy na równowa»nik

dawki dla tarczycy pochodz¡cy od wchªoni¦tego 131I. Maksymalny równowa»nik

dawki dla tarczycy oszacowano w badaniach na 32 mSv (technik). Dla porównania

równowa»nik dawki dla tarczycy oszacowany dla statystycznego Polaka po awarii

Elektrowni J¡drowej w Czarnobylu wyniósª 45 mSv [19], co oznacza, »e podczas

swojej caªej pracy zawodowej (ok. 30 lat) technik podaj¡cy jod otrzymuje

ok. 20-krotno±¢ dawki pochodz¡cej z awarii w Czarnobylu.

Pomiary ska»e« wewn¦trznych personelu medycznego wy»ej wymienionymi

metodami maj¡ niestety wiele wad. Najwi¦kszym problemem przy prowadzeniu tego

typu systematycznych pomiarów w±ród personelu medycznego placówek medycyny

nuklearnej jest sama metodyka pobierania próbek. Metody wykorzystuj¡ce �ltry oraz

w¦giel aktywny wymagaj¡ wymuszenia przepªywu powietrza z wykorzystaniem

specjalnych urz¡dze« elektrycznych. Urz¡dzenia takie pozwalaj¡ na pobranie próbek

z du»ej obj¦to±ci powietrza w krótkim czasie, ale posiadaj¡ wady, w±ród których

nale»y wymieni¢ ich gabaryt, haªas, konieczno±¢ obsªugi a tak»e koszt samej

aparatury. Z kolei metody oparte na urz¡dzeniach typu spektrometr caªego ciaªa

wyª¡czaj¡ personel medyczny z normalnej pracy na okres nawet kilkunastu godzin

(czas przejazdów oraz samego badania). Maj¡c to na uwadze, podj¦to prób¦

opracowania metody pasywnego monitoringu in situ ska»e« powietrza opartej na

zjawisku absorpcji zanieczyszcze« powietrza na w¦glu aktywnym.

W trakcie prowadzonych prac sprawdzono efektywno±¢ absorpcji gazowej frakcji

jodu na trzech rodzajach w¦gla aktywnego (w¦giel aktywny, w¦giel aktywny z domieszk¡

KOH oraz w¦giel aktywny z domieszk¡ NaOH) przy pomocy 126I oraz gor¡cej komory.

Efektywno±¢ absorbcji wyniosªa od 0,1% do 3%. Najlepsze rezultaty osi¡gni¦to dla

w¦gla aktywnego bez »adnych domieszek. Nast¦pnie w¦gle byªy eksponowane na 131I

w dwóch pomieszczeniach Kliniki Endokrynologii �wi¦tokrzyskiego Centrum Onkologii

w Kielcach (dy»urka piel¦gniarek oraz pokój gor¡cy). Aktywno±ci frakcji gazowej 131I

zdeponowane na �ltrach wahaªy si¦ w przedziale 0,19±0,16 Bq do 4,71±0,82 Bq. Po

uwzgl¦dnieniu efektywno±ci absorpcji przeªo»yªo si¦ to na st¦»enia na poziomie kilkuset

Bqm−3 w pokoju gor¡cym, oraz kilkudziesi¦ciu Bqm−3 w dy»urce piel¦gniarek. Wyniki

przedstawia Tabela 5.

Uzyskane wyniki wskazuj¡, »e prowadzenie pomiarów metod¡ pasywn¡

w powietrzu jest mo»liwe i w poª¡czeniu z niskotªow¡ spektrometri¡ promieniowania

gamma, mo»e by¢ cennym ¹ródªem wiedzy o nara»eniu pracowników, zwi¡zanym
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Tabela 5: Aktywno±ci gazowej frakcji 131I zdeponowane na w¦glu aktywnym, efektywno±¢

absorbcji oraz st¦»enie aktywno±ci w badanych pomieszczeniach [H5].

Pomieszczenie Typ Aktywno±¢ [Bq] Efektywno±¢ St¦»enie [Bqm−3]

Pokój gor¡cy

WA 4,71 ± 0,82 0,018 ± 0,012 262 ± 180

WA + 2%NaOH 2,33 ± 0,74 0,010 ± 0,007 333 ± 245

WA + 2%KOH 0,83 ± 0,48 0,004 ± 0,004 208 ± 240

Dy»urka

piel¦gniarek

WA 0,59 ± 0,36 0,018 ± 0,012 33 ± 24

WA + 2%NaOH 0,19 ± 0,16 0,010 ± 0,007 19 ± 20

WA + 2%KOH 0,23 ± 0,18 0,004 ± 0,004 58 ± 64

WA - w¦giel aktywny

z gazow¡ frakcj¡ 131I wmiejscu pracy. Rz¦dy wielko±ci uzyskanych koncentracji 131I

w pokoju gor¡cym oraz w dy»urce piel¦gniarek byªy zgodne z wynikami

wcze±niejszych pomiarów. Jednak»e przeprowadzone badania byªy jedynie pilota»owe.

Efektywno±¢ absorpcji zostaªa wyznaczona ze zbyt du»¡ niepewno±ci¡, która rzutuje

równie» na niepewno±ci ko«cowych wyników. Nale»aªoby równie» zastanowi¢ si¦ nad

sposobami zwi¦kszenia efektywno±ci absorpcji. Zastosowanie powy»szego systemu

w ochronie radiologicznej personelu medycznego musi zosta¢ zatem poprzedzone

dodatkowymi badaniami.

W trakcie awarii Elektrowni J¡drowej Fukushima nr 1, w powietrzu

atmosferycznym poªudniowej Polski zobserwowano gªównie aktywno±ci 131I (w formie

gazowej oraz aerozolowej) oraz izotopów Cs (137Cs, 136Cs oraz 134Cs). Maksymalne

st¦»enia aktywno±ci zmierzono z dnia 29 na 30 marca 2011 i wyniosªy one

5370 µBqm−3, 5220 µBqm−3, 461 µBqm−3, 436 µBqm−3 oraz 28 µBqm−3 kolejno dla
131I w formie gazowej, 131I w formie aerozolowej, 134Cs, 137Cs oraz 136Cs. St¦»enia 131I

byªy wy»sze od jednego do dwóch rz¦dów wielko±ci od pozostaªych i to one stanowiªy

najwi¦ksze ryzyko z punktu widzenia ochrony radiologicznej ogóªu ludno±ci.

Dokªadne wyniki aktywno±ci 131I przedstawia Rysunek 7 [H6].

Najwi¦ksze dawki skuteczne zaobserwowano dla frakcji gazowej 131I. Wynosiªy one

od 11 nSv w przypadku dorosªych kobiet do 28 nSv w przypadku rocznych dzieci.

Natomiast dawki skuteczne pochodz¡ce od frakcji aerozolowej 131I zawieraªy si¦

w przedziale od 2,3 nSv do 9,6 nSv. Dawki skuteczne pochodz¡ce od frakcji gazowej

byªy wy»sze od 3 do 5 razy w porównaniu z frakcj¡ aerozolow¡. Najwi¦ksze

równowa»niki dawek we wszystkich grupach zaobserwowano dla tarczycy.

Maksymalnie wynosiªy one 550 nSv (roczne dziecko, frakcja gazowa) oraz 190 nSv

(roczne dziecko, frakcja aerozolowa). Dokªadne wyniki przedstawia Tabela 6 [H7].
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Rysunek 7: St¦»enie aktywno±ci 131I w powietrzu atmosferycznym poªudniowej Polski

podczas awarii Elektrowni J¡drowej Fukushima [H6].

Tabela 6: Dawka skuteczna oraz równowa»nik dawki dla tarczycy pochodz¡ce od 131I w

poszczególnych grupach wiekowych [H7].

Dawki
Grupa

3m 1 5 10 15M 15K DM DK

HT [nSv]

frakcja aerozolowa 100 190 150 100 77 69 57 46

frakcja gazowa 380 550 510 450 390 340 270 210

caªo±¢ 480 740 660 550 467 409 327 256

E [nSv]

frakcja aerozolowa 5,3 9,6 7,3 5,2 3,9 3,5 2,8 2,3

frakcja gazowa 19 28 26 23 19 17 14 11

caªo±¢ 2,3 37,6 33,3 28,2 22,9 20,5 16,8 13,3

HT � równowa»nik dawki dla tarczycy, E � dawka skuteczna, 3m � trzymiesi¦czne

niemowl¦, 1 � roczne dziecko, 5 � pi¦cioletnie dziecko, 10 � dziesi¦cioletnie dziecko,

15M � pi¦tnastoletni m¦»czyzna, 15K � pi¦tnastoletnia kobieta, DM � dorosªy

m¦»czyzna, DK � dorosªa kobieta
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W wyniku awarii Elektrowni J¡drowej w Czarnobylu równowa»nik dawki dla

tarczycy pochodz¡cy od inhalacji 131I oszacowano na 178 mSv dla 5-letnich dzieci,

120 mSv dla 10-letnich dzieci oraz 45 mSv dla dorosªych [19]. W porównaniu z nimi

dawki wynikaj¡ce z awarii w Fukushimie s¡ praktycznie nieistotne (milion razy

ni»sze). Dawki oszacowane dla mieszka«ców poªudniowej Polski s¡ te» znacznie ni»sze

ni» te oszacowane dla mieszka«ców Japonii. W zale»no±ci od miejsca zamieszkania

równowa»nik dawki dla tarczycy oszacowano tam na: (0,1 ö 4,3) mSv dla 5-letnich

dzieci, (0,1 ö 5,9) mSv dla 10-letnich dzieci oraz (0,2 ö 7,5) mSv dla dorosªych [20].

Oszacowane dawki dla mieszka«ców poªudniowej Polski s¡ zgodne z szacunkami

WHO (ang. World Health Organization � �wiatowa Organizacja Zdrowia), które dla

obszarów poza Japoni¡ przewiduj¡ dawki skuteczne ni»sze ni» 0,01 mSv [21].

4.3.5 Podsumowanie

W przedstawionym cyklu prac zaprezentowano metody pomiaru i oceny dawek

pochodz¡cych od promieniotwórczych ska»e« wewn¦trznych dla osób zawodowo

nara»onych oraz ogóªu ludno±ci. Nowatorskim walorem prowadzonych prac byªo

stosowane na szerok¡ skal¦ modelowanie komputerowe, co w poª¡czeniu z danymi

eksperymentalnymi pozwoliªo na dogª¦bn¡ i rzeteln¡ ocen¦ problemu

promieniotwórczych ska»e« wewn¦trznych.

Przeprowadzone badania ponad wszelk¡ w¡tpliwo±¢ potwierdziªy istnienie

problemu promieniotwórczych ska»e« wewn¦trznych w±ród personelu medycznego

oraz istnienie powa»nej luki w stosowanym systemie ochrony radiologicznej opartej

wyª¡cznie na dawkomierzach TLD. Nale»y tu podkre±li¢, »e badane promieniotwórcze

ska»enia wewn¦trzne byªy efektem rutynowej pracy personelu, a nie jakichkolwiek

awarii czy wypadków. Cho¢ badania prowadzono jedynie w trzech placówkach

medycyny nuklearnej, to jednak dziaªaj¡ one w oparciu o procedury i aparatur¦,

które s¡ standardowe na caªym ±wiecie. Pozwala to przypuszcza¢, »e problem

wewn¦trznych ska»e« personelu medycznego jest powszechny. Potwierdzaj¡ to te»

dane literaturowe [22 � 28]. Niestety olbrzymia wi¦kszo±¢ placówek medycyny

nuklearnej na caªym ±wiecie nie posiada systemowych rozwi¡za« pomiarów ska»e«

wewn¦trznych personelu medycznego.

Okresowe, systematycznie prowadzone pomiary ska»e« wewn¦trznych powinny by¢

integraln¡ cz¦±ci¡ ochrony radiologicznej personelu placówek medycyny nuklearnej.

W trakcie prowadzonych bada« oprócz bardziej standardowych metod jak licznik

caªego ciaªa, czy pomiary w ±rodowisku pracy przeprowadzono tez pilota»owe badania

eksperymentalne nad zastosowaniem pasywnego monitoringu in situ

promieniotwórczych ska»e« powietrza. Metoda ta daªa obiecuj¡ce rezultaty, i po
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odpowiedniej optymalizacji b¦dzie mogªa by¢ stosowana na szerok¡ skal¦ w

placówkach medycyny nuklearnej. Zastosowanie metody w znacznym stopniu uªatwi

pomiary ska»e« wewn¦trznych oraz umo»liwi obj¦cie monitoringiem du»ej liczby

placówek medycyny nuklearnej.

W chwili obecnej na caªym ±wiecie dziaªa ok. 436 reaktorów j¡drowych. Pomimo

coraz doskonalszych procedur bezpiecze«stwa oraz rozwoju technologicznego, wci¡»

istnieje du»e prawdopodobie«stwo kolejnych awarii j¡drowych o du»ym zasi¦gu.

Dlatego tak istotnym jest dalszy rozwój metody pomiaru i oceny dawek

pochodz¡cych od promieniotwórczych ska»e« wewn¦trznych dla ogóªu ludno±ci.
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5 Aktywno±¢ naukowa realizowana w ró»nych

instytucjach naukowych

Po uzyskaniu tytuªu doktora przez dwa lata, od 15.10.2012 do 31.10.2014 byªem

pracownikiem naukowym (stanowisko typu post doc) Helmholtz Zentrum Munich �

National Research Center for Environmental Health Research, Unit Medical Radiation

Physics and Diagnostics w Monachium w Republice Federalnej Niemiec.

Uczestniczyªem tam w 2 projektach badawczych dotycz¡cych biokinetyki

radioaktywnych pierwiastków w organizmie czªowieka w szeroko poj¦tej ochronie

radiologicznej oraz medycynie nuklearnej. Efektem tych prac byªa publikacja

Brudecki et al. �Age-dependent inhalation doses to members of the public from indoor
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short-lived radon progeny�, opublikowana w Radiation and Environmental Biophysics,

53 (2014) 535�549.

Od 01.10.2014 jestem zatrudniony w Instytucie Fizyki J¡drowej Polskiej Akademii

Nauk. Najpierw na stanowisku technicznym, a od 01.07.2015 na stanowisku adiunkta.

W swojej pracy naukowej zajmuj¦ si¦ tematyk¡ dozymetrii, radioekologii oraz detekcji

promieniowania jonizuj¡cego. Od 2014 roku byªem autorem lub wspóªautorem 17

publikacji naukowych oraz kierowaªem dwoma grantami Narodowego Centrum Nauki

(OPUS 2014/15/B/NZ7/00925 oraz SONATA 2018/31/D/NZ7/02217).

6 Osi¡gni¦cia dydaktyczne, organizacyjne oraz

popularyzuj¡ce nauk¦

6.1 Opieka naukowa nad doktorantami

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim dr in». Katarzyny Szufy. Tytuª

rozprawy doktorskiej: �Ocena ska»e« radioaktywnych i dawek dla wybranych

elementów ekosystemów Antarktyki �. Przewód realizowany w Instytucie Fizyki

J¡drowej Polskiej Akademii Nauk, zako«czony nadaniem tytuªu doktora nauk

�zycznych.

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr. in». Tomasza Mroza. Tytuª

rozprawy doktorskiej: �Dynamika zmian wybranych parametrów �zjologicznych oraz

skªadu pierwiastkowego podczas przej±cia C3-CAM u Mesembryantheum crystallinum

L.�. Przewód realizowany w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie.

6.2 Opieka naukowa nad studentami

W latach 2015�2019 byªem opiekunem 4 studentów odbywaj¡cych praktyki studenckie

w Instytucie Fizyki J¡drowej PAN.

6.3 Popularyzacja nauki

W latach 2015�2019 braªem corocznie aktywny udziaª w akcjach popularyzuj¡cych

nauk¦ takich jak Festiwal Nauki w Krakowie czy Maªopolska Noc Naukowców.

Ponadto jestem autorem publikacji �Pªyta CD jako transmisyjna siatka dyfrakcyjna�

w czasopi±mie dla nauczycieli Fizyka w Szkole Aspres 5 (2011) 38�39.
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7 Pozostaªe informacje

Pozostaªe informacje o przebiegu mojej kariery naukowej takie jak: wykaz wszystkich

publikacji, kierownictwo i uczestnictwo w grantach, sta»e krajowe i mi¦dzynarodowe,

wyst¡pienia konferencyjne oraz informacje naukometryczne zostaªy zamieszczone

w Wykazie Osi¡gni¦¢ Naukowych doª¡czonym do wniosku o post¦powanie

habilitacyjne.
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