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OCENA DAWEK OD Cs-137 I Sr-90 OTRZYMYWANYCH PRZEZ DZIECI W 
RÓZNYM WIEKU OD WCH ONI  TYCH RADIONUKLIDÓW Z POZYWIENIEM   

B. Rubel, W. Muszy ski, D. Grabowski, W. Kurowski 

Pracownia Ska e  Promieniotwórczych, Zak ad Higieny Radiacyjnej 

 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa  

W roku 2006 rozpocz to prace dotycz ce oszacowania dawek, jakie otrzymuj  dzieci ró nych 

grup wiekowych w wyniku spo ywania ywno ci zawieraj cej izotopy Cs-137  

i Sr-90. Analizowano st enia tych izotopów w próbkach ca odziennego po ywienia dzieci w 

wieku 3 lat i w wieku 7-12 lat i oceniano ich wch oni cia. Próbki do bada  pobierano w dwóch 

domach dziecka na terenie Warszawy. Przez 7 kolejnych dni pobierano po 3 porcje wszystkich 

wydawanych dzieciom posi ków. Do przygotowania posi ków u yto produktów ze wszystkich 

grup produktów maj cych znaczenie dla prawid owego ywienia. W próbach tych oznaczano 

aktywno  Cs-137 metod  spektrometryczn  lub radiochemiczn . Aktywno  Sr-90 oznaczano 

radiochemicznie. Uzyskano nast puj ce rezultaty: 

Aktywno  Cs-137 i Sr-90 w ca odziennych posi kach w Bq/dzie , rednia i zakres 

 Dzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 7-12 lat 

Cs-137 

Sr-90

0,49 (0,24 – 0,96) 

0,07 (0,06 – 0,09) 

0,58 (0,42 – 1,19) 

0,12 (0,10 – 0,14) 

Na podstawie analizy posi ków z poszczególnych dni oceniono rednie roczne wch oni cia Cs-

137 i Sr-90 w Bq/rok ca orocznej redniej racji pokarmowej dzieci, oraz oszacowano dawk ,

jak  otrzymuj  dzieci w wyniku wch oni  Cs-137 i Sr-90 z ywno ci . Dawka ta wynosi: 1,7 

µSv/rok dla dzieci w wieku 3 lat i 2,1 µSv/rok dla dzieci w wieku 7-12 lat od  

Cs-137, od Sr-90 odpowiednio: 1,2 i 2,6 µSv/rok. Produktami, które maja istotny wp yw na 

poziom Cs-137 w diecie s  mleko i mi so, g ównie wo owina. Mleko dla dzieci w wieku 3 lat 

stanowi jeden z g ównych sk adników ca odziennego po ywienia. Nie jest, wi c dziwne, e

mimo mniejszych wagowo porcji, st enie Cs-137 w diecie ma ych dzieci jest na tym samym 

poziomie, co w ca odziennym po ywieniu dzieci starszych. Ró nice w st eniu Sr-90 s

wynikiem ró nic w masie spo ywanego przez dzieci posi ku. 


