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Równoważnik dawki. 

Równoważnik dawki pochłoniętej, biologiczny równoważnik 

dawki, dawka równoważna  

Jest to ilość energii, którą deponuje cząstka w materii żywej (tkance, organie), przez 

którą przechodzi, z uwzględnieniem skutków biologicznych wywołanych przez różne 

rodzaje promieniowania.  

Jednostką równoważnika dawki pochłoniętej jest siwert (Sv). Równoważnik dawki 

pochłoniętej otrzymuje się w wyniku przemnożenia dawki pochłoniętej 

przez współczynnik wagowy promieniowania 

 

 

 





Dawka skuteczna 

Dawka skuteczna, dawka efektywna   

suma wszystkich równoważników dawki zarówno od narażenia zewnętrznego jak i 
wewnętrznego, we wszystkich narządach i tkankach z 
uwzględnieniem współczynników wagowych poszczególnych narządów i tkanek.  

Dawka skuteczna określa stopień narażenia całego ciała na promieniowanie nawet 
przy napromieniowaniu tylko niektórych partii ciała. Określa się ją wzorem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostką dawki skutecznej w układzie SI jest siwert (Sv). 

 



 



Związek pomiędzy grejem a 

siwertem. 
 

 

1mSv=0.087cGy 



Klasyfikacja dawek równoważnych 

Najprostszy podział to : 

małe dawki < (100 ÷ 200) mSv 

małe moce dawek < 6 mGy/h 

dawki pośrednie 200mSv ÷ 1Sv 

duże dawki > 1Sv 

Istnieją podobne ale bardziej szczegółowe klasyfikacje (np. ICRP 

Publ. 99): 

1 Sv – dawki umiarkowanie wysokie 

100 mSv – dawki umiarkowane 

10 mSv – dawki niskie 

1 mSv – dawki bardzo niskie 

0,1 mSv – dawki wyjątkowo niskie 



Obecnie zalecane dawki graniczne. 

Dla pracowników dawka graniczna, wyrażona jako dawka 
skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku 

kalendarzowego. 

 

Dawka 20 mSv może zostać przekroczona do wartości 50 mSv, pod warunkiem ze w 
ciągu kolejnych pięciu lat sumaryczna wartość nie przekroczy 100 mSv. 

 

Dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna wynosi w ciągu roku 
kalendarzowego : 

 

150 mSv – dla soczewek oczu  

500 mSv – dla powierzchni skóry, jako wartość średnia dla dowonej powierzchni 1 
cm2 napromienionej części skóry 

500 mSv – dla dłoni, przedramion,stóp i podudzi 

 

Dot. Również studentów i praktykantów  w wieku 18 lat poniżej 18 roku życia 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. W sprawie dawek 

granicznych promieniowania jonizującego. 



 Dla uczniów, studentów i praktykantów w wieku 16 – 18 lat, dawka graniczna 

wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna) wynosi 6 mSv w ciągu roku 

kalendarzowego, przy czym dawka graniczna wyrażona jako dawka 

równoważna wynosi w ciągu roku kalendarzowego : 

 

50 mSv – dla soczewek oczu  

150 mSv – dla powierzchni skóry, jako wartość średnia dla dowonej powierzchni 1 

cm2 napromienionej części skóry 

150 mSv – dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi 

 



 Dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna efektywna, 

wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego, Przy czym dawka graniczna wyrażona 

jako dawka równoważna wynosi w ciągu roku kalendarzowego : 

Dawka może być przekroczona, pod warunkiem że w ciągu kolejnych pięciu lat 

kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 5 mSv. 

 

15 mSv – dla soczewek oczu  

50 mSv – dla powierzchni skóry, jako wartość średnia dla dowonej powierzchni 1 cm2 

napromienionej części skóry 

 

Dot. Również studentów i praktykantów poniżej 16 roku życia. 

 



 

 Kobieta od chwili zawiadomienia przez nią kierownika jednostki 

organizacyjnej o ciąży, nie może być zatrudniona w warunkach 

prowadzących do otrzymania przez mające urodzić się dziecko 

dawki skutecznej efektywnej przekraczającej wartość 1 mSv. 



 Dawki graniczne nie obejmują narażenia na promieniowanie naturalne. 

Promieniowanie tła:  2.4 mSv/rok 
 

Jeżeli narażenie to nie zostało zwiększone w wyniku działalności człowieka, w 

szczególności nie obejmują narażenia pochodzącego od radonu w 

budynkach mieszkalnych, od naturalnych nuklidów promieniotwórczych 

wchodzących w skład ciała ludzkiego, od promieniowania kosmicznego na 

poziomie ziemi, jak również narażenia nad powierzchnią ziemi od 

nuklidów promieniotwórczych znajdujących się w nienaruszonej skorupie 

ziemskiej. 



 



 



 



Dawki otrzymywane przez gonady i szpik kostny 

przy badaniach rentgenowskich. 



Dawki efektywne a ryzyko w badaniach 

stomatologicznych. 

 



Hipoteza liniowego bezprogowego oddziaływania 

promieniowania na organizm (LNT – Linear No – Treshold). 

Dwie podstawy hipotezy: 

 Założenie, że każdy akt jonizacji, który niszczy DNA prowadzi do 

zwiększonego prawdopodobieństwa przerodzenia się komórki w 

nowotworową  

 Efekty zdrowotne przy pochłonięciu wysokich mocy dawek (przypadek 

ofiar bombardowań Hiroszimy i Nagasaki) zostały ekstrapolowane od 

dawek zerowych. 

 



Wg. teorii LNT całkowite ryzyko wystąpienia nowotworu 
indukowanego promieniowaniem zależne jest wprost 

proporcjonalnie od dawki dla niskich i umiarkowanie niskich 
dawek (<200mGy) i małych mocy dawek (<6mGy/h). 

 

Nie jest to teoria w pełni udowodniona i uniwersalnie 

akceptowana jako prawda o zjawiskach biologicznych. 

Jednak ze względu na brak wystarczających danych co do 

ryzyka występowania nowotworów dla bardzo małych dawek 

przyjmuje się tą teorię na zasadzie ostrożności do celu 

ochrony radiologicznej. 



Model liniowo - kwadratowy 

ICRP ( 1990) i UNSCEAR (2000)  

Bezprogowa zależność dawka – ryzyko: 

- liniowa dla nowotworów litych, 

- liniowo kwadratowa dla białaczek. 



Progowa teoria liniowa. 

Założenie – od pewnej wartości dawki nie są obserwowane 

żadne efekty oddziaływania , natomiast powyżej obserwowana 

jest zależność liniowa między dawką a efektem oddziaływania 

promieniowania jonizującego. 



Hormeza radiacyjna. 

Postulat: pojedyncze uszkodzenia nici DNA prowadzą do 

stymulowania komórkowych mechanizmów naprawczych w 

obszarze małych dawek – co może powodować zmniejszenie 

zapadalności na nowotwory i choroby o podłożu genetycznym . 

 

 



 

Podstawowa charakterystyka biologicznych 

skutków promieniowania, biorąc pod uwagę, czy 

dotyczą osoby napromieniowanej, czy jej 

potomnych: 

 

skutki somatyczne  

skutki genetyczne 



 

Skutki somatyczne 

Przyczyną skutków somatycznych jest uszkodzenie różnych komórek 
organizmu i które manifestują się bezpośrednio u osoby 

napromieniowanej. Skutki somatyczne możemy podzielić na 
wczesne bądź późne.   

 

Skutki genetyczne 

 

   Skutki nie pojawiające się u osoby narażonej na promieniowanie. 
Przyczyną skutków genetycznych są zjawiska zachodzące w 

komórkach rozrodczych, które mogą obciążyć potomstwo osoby 
narażonej na promieniowanie.  



Biologiczne skutki promieniowania  

 

Mocy dawki 

Rodzaj promieniowania 

Promieniowrażliwość tkanek  

Zakres ekspozycji 



 

Moc dawki 

 

 

 

dawka podana jednorazowo          dawka rozłożona w czasie 

 



Rodzaj promieniowania 

dawka pochłonięta * rodzaj promieniowania  = dawka równoważna 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Promieniowanie X i gamma – niskie LET 

Promieniowanie alfa i protony - wysokie LET 



Promieniowrażliwość 

dawka pochłonięta *rodzaj promieniowania *czynnik wagowy tkanki    

dawka równoważna 

 



Zakres ekspozycji 

              Zakres ekspozycji 

 
            Całe ciało                      dawka podana na ograniczony obszar 



Napromieniowanie całego ciała – krótkotrwałe. 

Ostra choroba popromienna może wystąpić u człowieka 

po przekroczeniu dawki pochłoniętej dla całego ciała 

ok. 1 Gy. 

Dawka promieniowania prowadząca do śmierci 50% 

osób napromienionych (nie leczonych) w ciągu 30 dni 

 



 



 

Klasyfikacja biologicznych skutków 

promieniowania 

 

 

Skutki stochastyczne     skutki niestochastyczne 

                                         DETERMINISTYCZNE 



 



Skutki stochastyczne uszkodzenie komórek organizmu 

prowadzące do powstania mutacji genowych prowadzących 

do powstania nowotworów oraz następstw dziedzicznych. 



Skutki Stochastyczne 

Zapadalność na białaczki i guzy lite. 

Najkrótszy okres utajenia (latencji) wynosi odpowiednio : 

- dla białaczek –2 lata. 

- dla guzów litych –5-10 lat. 

 

Białaczki tradycyjnie stosowane są jako “papierek 

lakmusowy ” napromienienia populacji. Zależność dawka 
zapadalność dla białaczek jest nie prostoliniowa, rosnąca 

(zapadalność dla dawki 0,1Sv jest 20x mniejsza niż dla dawki 

1 Sv). Zależność dawka-zapadalność dla guzów litych jest 

prostoliniowa. 



 

Skutki deterministyczne  występują po pochłonięciu przez organizm dużych 

dawek promieniowania i są głównie konsekwencją uśmiercenia komórek 

w wyniku ekspozycji. 

 

Kliniczne przykłady skutków deterministycznych: 

Zmiany martwicze skóry 

Zwłóknienia narządów wewnętrznych 

Choroba popromienna 

Zaćma 

Bezpłodność 

 



 





Efekty deterministyczne dla skóry. 



Rozciągniecie dawki w czasie (mała moc dawki) lub 

podzielenie jej na szereg frakcji zawsze powoduje 

przesunięcie dawki progowej w kierunku dawek 

wyższych. 



 



 

Najpoważniejsze skutki deterministyczne: 

 

 Choroba popromienna w mózgowej postaci  

                                          dawki równoważne przekraczające 50 Sv 

 Choroba popromienna w żołądkowo- jelitowej postaci  

                                           dawki równoważne przekraczające 10 - 50 Sv 

 Choroba popromienna w szpikowej postaci  

 

                                   dawki równoważne przekraczające 1 - 10 Sv 



PÓŹNE USZKODZENIA POPROMIENNE: 

 - MÓZG - 50Gy - martwica 

 - SOCZEWKA OKA - 10Gy - zaćma 

 - RDZEŃ KRĘGOWY - 50Gy – porażenie, 

zwłóknienie 

 - SERCE - 45Gy – zapalenie osierdzia 

 - PRZEŁYK - 55Gy - zwężenie 

 - WĄTROBA - 30Gy - zapalenie 



W większości przypadków skutki deterministyczne z trwałymi następstwami 

występują po dawkach powyżej 0.5 Gy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej dawki progowej stopień zaawansowania skutku deterministycznego 

rośnie wraz z dawką promieniowania. 



 

  

 

Płeć i wiek Zabieg Rodzaj zmian Czas zabiegu 

M , 40 lat 

koronarografia i PTCA podczas 

powtórnej 

koronarografii 

martwica skóry 12x10 cm 

położono przeszczep 
120 min 

F, 7 lat ablacja oparzenie II s t. 7.5x1 2.5 cm ? 

F, 25 lat ablacja 
martwica po 3 tygodniach od 

zabiegu 
325 min 

F, 34 lata ablacja 

wysuszające uszkodzenie 

skóry po 5 tygodniach od 

zabiegu 

190 min 

F, 62 lata 
Zamknięcie balonem 

naczyniaka 

uszkodzenie podobne do oparzenia , 

wymagające przeszczepu 
? 

F, 61 lat Angioplastyka  nerkowa 
martwica skóry ; położono 

przeszczep 
65 min 

Potwierdzone przypadki zmian skórnych spowodowanych fluoroskopią (wg FDA, ICRP’96).  

Źródło : Optymalizacja ochrony radiologicznej mgr inż. Ryszard Kowski. 

 





ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 

rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz.U. nr 51 z 2011) 

 

§ 28. 1. Pacjent, który w wyniku zabiegu z zakresu radiologii zabiegowej otrzymał  na skórę 

dawkę sumaryczną przekraczającą 3 Gy, jest poddawany na koszt jednostki wykonującej zabieg 

badaniom kontrolnym co najmniej raz w tygodniu w okresie 21 dni po zabiegu. 

2. W stosunku do pacjenta, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy jest to konieczne, 

podejmuje się na koszt jednostki wykonującej zabieg leczenie specjalistyczne. 

3. Jeżeli pacjent w wyniku zabiegu z zakresu radiologii zabiegowej, wykonywanego według 

obowiązujących procedur, a mogącego wymagać powtórzenia, otrzymał na skórę dawkę 

sumaryczną przekraczającą 1 Gy, dokumentacja wyników badań i informacja o dawce jest 

przekazywana lekarzowi prowadzącemu. 



 



 

 

Dawka progowa dla skutków deterministycznych 

nie jest wielkością absolutną. 

 

Jej wartość zmienia się w pewnym stopniu w 

zależności od indywidualnej wrażliwości 

organizmu. 



 Dziękuję za uwagę. 


