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2. Opis pracy 

Promieniowanie jonizujące może doprowadzać do bezpośrednich uszkodzeń komórki prowadzących 

do jej śmierci, ale może także powodować niestabilność genetyczną, uszkadzającą DNA. Wykrycie i 

klasyfikacja typów uszkodzeń komórek to dziedzina na pograniczu radiobiologii, dozymetrii 

biologiczenj i biomonitoringu. 

Największym naturalnym źródłem promieniowania w Polsce i na świecie jest radon (Rn222) i jego 

pochodne. Występuje on powszechnie w środowisku człowieka. Radon jest uznawany za naturalny 

karcinogen wywołujący raka płuc [1]. Z drugiej strony część badaczy uważa, że niskie dawki radonu 

działają hormetycznie [2]. Radon jest używany w balneologii do leczenia szeregu schorzeń i bólu [3]. 

Postuluje się również jego przeciwzapalne działanie. 

Narażenie na radon jest istotnym problemem ochrony radiologicznej, jak i ochrony zdrowia. W 

ostatnich latach zmienią się normy ochrony radiologicznej dotyczące ochrony przed radonem. 

Podążając za ustawodawstwem europejskim sejm RP przyjął Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z 

dnia 13 listopada 2015 roku, Poz. 1989 ograniczające dopuszczalną zawartość radonu w wodzie 

pitnej, a Dyrektywa Rady Europy 2013/59/EURATOM mówiąca miedzy innymi o limitach radonu w 

materiałach budowlanych, w pomieszczeniach mieszkalnych i miejscu pracy, czeka na wprowadzenie 

do Prawa Atomowego. Niedługo każdy nas kupując nieruchomość będzie mógł żądać jej certyfikatu 

radonowego. 

Pierwszą częścią pracy będzie przegląd literatury dotyczącej radonu, problemu podwyższonych stężeń 

radonu w różnych miejscach w Polsce i na świecie, pomiarów jego stężenia oraz biologicznego i 

medycznego oddziaływania radonu.  

Dawka efektywna otrzymywana od radonu jest zazwyczaj tak niewielka, że większość metod 

dozymetrii biologicznej, ani biomonitoringu nie jest w stanie jej pokazać. Tym niemniej dawka 

równoważna na płuca może być dużo wyższa, a tkanką która dostaje dawkę porównywalną do płuc 

jest nabłonek jamy ustnej, ponieważ tą drogą radon dostaje się do organizmu. Istnieje metoda, która 

może pokazać oddziaływanie radonu na nabłonek jamy ustnej. Jest to analiza mikrojąder w 

komórkach warstwy złuszczającej się nabłonka jamy ustnej pobranych przy pomocy wymazu [4, 5]. 

Zmiany morfologiczne w tych komórkach, mikrojądra są tylko jedną z całego szeregu zmian, mogą 
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pokazać zarówno narażenie na czynniki genotoksyczne i uszkadzające DNA, jak i wrażliwość 

osobniczą na promieniowanie. 
Po pobraniu wymazu z jamy ustnej należy wykonać barwienia wybranymi technikami i przeprowadzać analizy 

mikroskopowe mikrojąder. Po pobraniu wymazu z jamy ustnej należy wykonać barwienia wybranymi 

technikami i przeprowadzać analizy mikroskopowe mikrojąder. Metoda została ustawiona w Pracowni 

Dozymetrii Biologicznej ICHTJ w 2018 roku [6]. Dyplomant zostanie zapoznany ze sposobem utrwalania 

komórek, techniką barwienia oraz analizą mikroskopową komórek preparatów. W trakcie pracy 

dyplomowej, we współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie planujemy pobrać wymazy od osób 

przechodzących radioterapię odcinka głowy i szyi. Uzyskane wyniki będą używane jako kontrola pozytywna w 

ICHTJ. 
 

Temat zgłoszony w porozumieniu ze studentką 

3. Zakres zadań do wykonania przez dyplomanta 

Zakres zadań: 

• Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

• Zapoznanie się z pracą w laboratorium radiobiologicznym i metodą mikrojądrową 

• Szczegółowe opracowanie problemów z pomiarem stężeń radonu na postawie literatury i 

rozmów z pracownikami ICHTJ 

• Przegląd literatury dotyczącej metody analizy mikrojąder w komórkach nabłonkowych 

pobranych poprzez wymaz z jamy ustnej 

• Analiza mikroskopowa materiału pozyskanego od dwóch grup dawców: kontroli i pacjentów 

przechodzących radioterapię, porównanie wyników 
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5. Czy przewidywana jest publikacja związana z pracą dyplomową? TAK               NIE   

 
 

 

 

 

 


