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  Środowisko człowieka zawiera wiele źródeł 

promieniowania jonizującego, które powodują 

stałe napromienianie żywych organizmów. 

 

 



  29 radionuklidów pochodzenia geologicznego 

(utworzonych przy formowaniu się Układu 

Słonecznego) o okresie połowicznego zaniku 

porównywalnym z wiekiem Ziemi (4,5 mld lat). Wśród 

nich izotopy: potasu K-40, rubidu Rb-87, toru Th-232, 

uranu U-238 i 235 i in.  

 

 

 



  43 radionuklidów pochodnych z naturalnych 

szeregów promieniotwórczych U-235, U-238 i Th-232, 

m.in. izotopy: radu Ra-226, radonu Rn-222, ołowiu Pb-

214, bizmutu Bi-214, talu Ta-208.  

 

 



  Ponad 30 radionuklidów (dwudziestu kilku 

pierwiastków) od H-3 do Bi-205, w tym 25 nuklidów o 

okresie połowicznego zaniku dłuższym niż 1 miesiąc, 

a 15 radionuklidów dłuższym niż 1 rok, wytwarzanych 

w oddziaływaniu pierwotnego promieniowania 

kosmicznego z atmosferą. Są one najczęściej 

wytwarzane w sposób ciągły w reakcjach w reakcjach 

jądrowych wysokoenergetycznych cząstek (p, n, α) 

tego promieniowania z jądrami atomów 

atmosferycznych. Tak powstają m.in. izotopy: węgla 

C-14, trytu H-3, berylu Be-7 i in. Śladowe ilości tych 

izotopów przychodzą wprost z Kosmosu.  

 

 

 



Napromienienie wywołane przez 

promieniotwórczość naturalną w środowisku  
 

Istoty żywe ulegają napromienieniu zewnętrznemu 

i wewnętrznemu. 
 

Napromienienie zewnętrzne jest spowodowane 

promieniowaniem  nuklidów promieniotwórczych 

znajdujących się w otoczeniu oraz składową jonizującą 

bezpośrednio i składową neutronową promieniowania 

kosmicznego. 
 

Źródłem napromienienia wewnętrznego są nuklidy 

promieniotwórcze wchłonięte do organizmu. Są to 

zarówno nuklidy pochodzenia ziemskiego jak 

i  wytworzone przez promieniowanie kosmiczne.  



Roczne dawki promieniowania od źródeł 

naturalnych 

 Polska          2.4  mSv 

 Brazylia          5.0  mSv 

 Burgundia    1.8-3.5  mSv 

 Egipt     3.0-4.0  mSv 

 
 



Promieniowanie kosmiczne, którego natężenie nie 

jest jednakowe, wzrasta wraz z wysokością nad 

poziomem morza i wynosi od  0.2 do  0.5 mSv na rok. 

 

Szczyt Mount Everest – około  40 mSv/rok 

 



Dawki skumulowane w okresie 70 lat życia 

 Polska        168   mSv 

 Norwegia        365   mSv 

 Indie       2000   mSv 

 Iran       3000  mSv 

 Ramsar (Iran)   17000   mSv 

 

Obszary o znacznie podwyższonej zawartości naturalnych 

pierwiastków  promieniotwórczych, na których żyje około 5% 

ludności świata, znajdują się we Włoszech, Brazylii, Francji, 

Indiach, Chinach, Iranie, Nigerii i na Madagaskarze.  



Źródła sztuczne: 

 Urządzenia rtg stosowane w medycynie, 

przemyśle i badaniach naukowych 

 Akceleratory, betatrony, cyklotrony 

 Reaktory jądrowe 

 Izotopy wytwarzane w reaktorach jądrowych 

 Przedmioty codziennego użytku: monitory, farby, 

zegarki, przyrządy pomiarowe 

 

 



Orientacyjne dawki roczne (w mSv) jakie otrzymujemy 

z różnych źródeł promieniowania jonizującego 



Dawki otrzymywane przez osoby poddawane działaniu 

promieniowania jonizującego w celach medycznych 

  prześwietlenie żołądka  - 3.5  mSv 

  zdj. klatki piersiowej   - 0.05 mSv 

  zdj. klatki małoobrazkowe  - 0.2 mSv 

  zdjęcie zatok    - 0.3 mSv 

  zdjęcie zębów    - 0.02 mSv 

  zdj. kręg. lędź.    - 0.9  mSv  

 

Średnia dawka dla ludności polskiej wynosi  0.8 mSv 

rocznie. 

 

  radioterapia   -  20 – 75  Gy 



Model liniowej odpowiedzi dawka - skutek 

W. Gorączko: Radiochemia i ochrona radiologiczna 



Model hormetyczny 

W. Gorączko: Radiochemia i ochrona radiologiczna 



Model hormetyczny  

W. Gorączko: Radiochemia i ochrona radiologiczna 



Zależności od dawki występowania efektów 

stochastycznych i deterministycznych  

 





 Konstrukcja aparatu RTG  



Urządzenia obrazowe 

stosowane w diagnostyce 

nowotworów 





Mammografia 





Tomografia Komputerowa 



Zasada działania skanera CT trzeciej generacji 
 

Lampa rtg z wiązką w kształcie wachlarza i układ detektorów są 

zamontowane naprzeciw siebie na obrotowym ramieniu  

Detektor 
 

Pacjent 

 Lampa rtg 



Zrekonstruowany obraz poprzeczny 



Okienkowanie obrazu CT – zmiana skali szarości 



Ograniczenia klasycznej radiologii: 

 

• Brak możliwości rozdzielenia na obrazie struktur przestrzennych 

 zlokalizowanych wzdłuż kierunku rozchodzenia się promieniowania X. 

 Otrzymywane obrazy na zdjęciach rtg.  są  zawsze rzutem 

trójwymiarowego obiektu (3D) na płaszczyznę detektora (2D). 

 

• Brak możliwości rozróżnienia struktur charakteryzujących się małymi 

różnicami liniowego współczynnika osłabienia promieniowania X. 

 Np. różnica współczynników osłabienia pomiędzy tkanką mięśniowa i 

naczyniami krwionośnymi wynosząca 0.2 % jest około 10 razy 

mniejsza od czułości uzyskiwanej w klasycznej radiologii. 

 

 Tomografia komputerowa pozwala wyznaczyć struktury leżące w 

odległości 0.5 mm od siebie przy różnicy współczynników osłabiania 

ok. 0.4 % 



Pozytonowa Tomografia Emisyjna 



Badanie radioizotopowe polega na podaniu choremu 

substancji chemicznej znakowanej odpowiednim izotopem i na 

określeniu rozkładu radioaktywności w wybranym narządzie.  

Związki chemiczne znakowane radioizotopami nazywamy 

radiofarmaceutykami. Charakteryzują się one szczególnymi 

– wybranymi właściwościami farmakodynamicznymi, co 

pozwala na swoiste gromadzenie się radiofarmaceutyku w 

danym narządzie. Zależy to więc od określonej funkcji 

narządu. 



Pozytonowa Tomografia Emisyjna pozwala ocenić 

obrazowanie nie tylko strukturalne organów i tkanek, ale 

także czynnościowe ich funkcjonowanie. Niektóre zmiany w 

narządach można zatem wykryć wcześniej, niż pozwala na 

to tomografia komputerowa bądź magnetyczny rezonans 

jądrowy. 

Dzięki diagnostyce PET istnieje bardzo duże 

prawdopodobieństwo rozpoznania nowotworów (w około 

90% badanych przypadków). Takiego wyniku nie daje się 

osiągnąć przy pomocy żadnej innej techniki obrazowania. 

PET daje także możliwość kontroli efektów terapeutycznych 

w trakcie leczenia chorób nowotworowych, np. za pomocą 

chemioterapii. 



Wykorzystanie promieniowania w leczeniu 

nowotworów złośliwych 



Radioterapia 

 
wszelka działalność terapeutyczna związana 

z wykorzystaniem aparatów terapeutycznych emitujących  

fotonowe promieniowanie jonizujące lub cząstki  

(teleterapia), 

 a także źródła izotopowe wprowadzane bezpośrednio do  

narządów wewnętrznych śródtkankowo, dojamowo, a także 

 umieszczane na powierzchni ciała pacjenta (brachyterapia)  



 

Brachyterapia  (nazywana również curieterapią, 

plesioterapią lub endocurieterapią) polega na 

umieszczeniu źródeł radioaktywnych wewnątrz 

zmiany nowotworowej lub w bezpośrednim jej 

sąsiedztwie.  



  Ze względu na położenienie aplikowanych źródeł 

  w stosunku do tkanek, które mają być napromieniowane, oraz w 

odniesieniu do anatomii ciała pacjenta, wyróżnia się brachyterapię: 
 

- wewnątrzjamową  (intracavitary) - źródła wprowadzane są do jam 

ciała, np.  aplikacje ginekologiczne, 

- śródtkankową (interstitial) - źródła wkłuwane są w tkanki, np. 

implantacje w sutku, 

- powierzchniową (surface moulds) - aplikator ze źródłami zostaje 

umieszczony na powierzchni ciała pacjenta 

- wewnątrzprzświtową (intralumenal) - aplikator ze źródłami zostaje 

wsunięty do przełyku lub do tchawicy. 



  Cechą charakterystyczną brachyterapii jest duży gradient 

dawki wokół zaaplikowanych źródeł, który umożliwia 

podanie wysokiej dawki leczącej na zmianę nowotworową 

przy jednoczesnym oszczędzeniu znajdujących się w 

sąsiedztwie guza tkanek zdrowych. 

 

Na przykład w  brachyterapii ginekologicznej, gdzie 

umiejscowienie nowotworu stwarza niebezpieczeństwo 

popromiennego uszkodzenia narządów krytycznych: odbytnicy 

i pęcherza. 



Kliniczne i fizyczne aspekty Brachyterapii 

Sposób aplikacji źródeł dzieli brachyterapię na: 
 

 

• klasyczną  

 

•„afterloading” 

 



Wymagania stawiane źródłom 

promieniowania w Brachyterapii 



   materiał radioaktywny powinien występować w formie, która jest 

 

• nietoksyczna i nierozpuszczalna; nie powinien być w postaci 

  proszku lub innej formie, która mogłaby spowodować  

  zanieczyszczenie  radioaktywne w przypadku uszkodzenia lub 

  spalenia źródła; 

 

• izotop powinien mieć właściwości pozwalające na wykonanie 

  z niego źródeł o różnych kształtach i rozmiarach; 

 

• źródło nie powinno być podatne na uszkodzenia w czasie 

   sterylizacji. 

 



•nie powinno być emisji promieniowania cząsteczkowego lub 

powinno ono być łatwo eliminowane w elementach konstrukcji  

źródła (nie dotyczy czystych emiterów beta); 

 

• izotop powinien być możliwy do otrzymania w postaci o  

  wysokiej aktywności właściwej; 

 

• nie powinny występować gazowe produkty rozpadu; 

 



  Dlaczego zrezygnowano z radu-226? 

-niebezpieczeństwo napromieniowania w wyniku skażenia 

produktami rozpadu radu w przypadku nieszczelności źródeł 

(emisja promieniotwórczego gazu radonu), 

-czas połowicznego rozpadu (1620 lat) – problemy z 

dekontaminacją w przypadku skażenia 
 

-niska aktywność właściwa wpływająca na duże rozmiary źródeł, 

które utrudniają stosowanie technik ładowania następowego, 

-- obecność wysokoenergetycznych linii w emitowanym widmie 

promieniowania gamma wymuszająca  grube, kosztowne osłony 





Urządzenia stosowane do realizacji 

Brachyterapii 



Nucletron Oldelft Selectron LDR 



Aparat Selectron LDR/MDR wyposażony jest w: 
 

 

•  główny pojemnik ochronny 
 

•  mechanizm zestawiający tzw. ciągi źródeł i odstępników (source 

trains) tworzące zadane konfiguracje źródeł promieniotwórczych 

(peletki aktywne) i odstępników (peletki nieaktywne) 

 

•  pośrednie pojemniki ochronne, w których przechowywane są 

zestawione ciągi źródeł (tyle samo pojemników co kanałów, w które 

wyposażony jest dany aparat) 
 

•  mechanizm sortujący źródła i odstępniki po zakończeniu leczenia 

 

•  układ transportu pneumatycznego ciągów źródeł 
 

 



Budowa źródła Cs-137  

stosowanego w aparacie Selectron LDR/MDR 

 Kuliste źródło Cs-137 produkcji firmy Amersham. 

Aktywność nominalna - 1.48 GBq 

(40 mCi) 



 Aplikatory ginekologiczne aparatu Selectron LDR/MDR. 



Varian Gammamed Plus 



Nucletron  microSelectron HDR 



Ortogonalne zdjęcia lokalizacyjne 

wykonane techniką izocentryczną 





Metoda manchesterska 

a) b) 



Punkty referencyjne pęcherza i odbytnicy 



Aplikatory stosowane w Brachyterapii 

breast implant template set 

(zestaw szablonów do implantu piersiowego) 



Aplikatory stosowane w Brachyterapii 

manchester-style applicator set 

(zestaw aplikatorów wykorzystywanych w metodzie menczesterskiej) 



Aplikatory stosowane w Brachyterapii 

surface applicator set 

(zestaw aplikatorów powierzchniowych) 



Rozwiązania technologiczne 

w teleterapii 



 



Promieniowanie  generowane w bombie 

kobaltowej.  

 

 

  

Źródło Co-60 

Osłona 

Kolimator wewnętrzny 

Kolimator zewnętrzny 

Theratron Elite 100 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Atom.svg


Promieniowanie  generowane w bombie 

kobaltowej.  

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Atom.svg


Promieniowanie  generowane w bombie 

kobaltowej.  

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Atom.svg


Promieniowanie generowane przez akceleratory 

biomedyczne.  

 

 

  

Rodzina akceleratorów firmy 

Siemens 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Atom.svg


Promieniowanie generowane przez 

akceleratory biomedyczne.  

 

 

  

 
Akceleratory – są to urządzenia do przyspieszania 

                               cząstek naładowanych 

 

Energia cząstek w akceleratorach rośnie wskutek 

oddziaływania pola elektrycznego z ładunkiem cząstki. 

Po osiągnięciu wysokiej energii cząstki trafiają w tarczę (target) 

i wywołują z jądrami tarczy reakcję jądrowe w wyniku których 

emitowane są różnego rodzaju cząstki wtórne lub 

promieniowanie hamowania. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Atom.svg


Clinac 2300 – Varian Medical Systems, Inc. 



Definiowanie objętości tarczowych i 

narządów krytycznych 



Volumes/ 

Margins 



Planowanie leczenia 



BEV – pole fotonowe 



Planowanie leczenia 



Dose Volume Histograms 

 1 = guz 
2 = pień mózgu 
3 = prawe oko 
4 = lewe oko 
5 = nerw wzrokowy 
 prawy 
6 = nerw wzrokowy 
 lewy 
7= skrzyżowanie nerwów 
wzrokowych 



Realizacja napromieniania 



Radioterapia z modulowaną intensywnością dawki 



 
[ Mona Lisa - RMNHST, London, UK  ] 

Złożona intensywność 

obrazu. 230 kroków 

[punktów kontroli].  

a) Niezależne sterowanie 

prędkością każdego listka  

b) Duży zasięg - 32.5cm 

c) Zintegrowany system  

sterowania dawką 



Tomoterapia 





Radiochirurgia 

stereotaktyczna Gammaknife 





Radioterapia śródoperacyjna 







Dziękuję za uwagę 


