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OCENA WCH ONI  Cs-137 I Sr-90 Z YWNO CI  PRZEZ OSOBY DOROS E W 

LATACH  2004 - 2005 

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  

Wraz ze spo ywan ywno ci  wprowadzane s  do organizmu cz owieka izotopy 

promieniotwórcze znajduj ce si  w produktach ywno ciowych. Na podstawie wielko ci 

wch oni  tych izotopów z ywno ci  mo na oszacowa  dawk , jak  otrzymuje cz owiek. 

Ocen  wch oni  mo na przeprowadzi  oznaczaj c st enia izotopów w poszczególnych 

produktach ywno ciowych. Przyjmuj c rednie aktywno ci badanych izotopów w produktach 

ywno ciowych oraz rednie spo ycie tych produktów w ci gu roku oblicza si  roczn  poda

tych izotopów drog  pokarmow . Od szeregu lat stosowano t  metod  do oceny rocznych 

dawek od izotopów Cs-137 i Sr-90 wprowadzonych do organizmu droga pokarmow . W latach 

2004 - 2005 przeprowadzono prac , której celem by o porównanie oceny wch oni  Cs-137 i 

Sr-90 prowadzonej jak dotychczas na podstawie analizy produktów ywno ciowych oraz na 

podstawie analizy gotowych da  ca odziennego po ywienia.  

Materia em do bada  by y produkty ywno ciowe: mleko, produkty mleczne, mi so,

ryby, drób, warzywa, owoce i produkty zbo owe. Produkty te pochodzi y z du ych sklepów – 

supermarketów z terenu Warszawy. Ponadto pobrano 25 zestawów ca odziennych posi ków  

( niadania, obiady i kolacje) wydawanych w zak adach ywienia zbiorowego.  

W próbkach produktów oraz gotowych zestawach da  oznaczano st enia Cs-137 i Sr-

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

oznaczano radiochemicznie.  

Na podstawie uzyskanych wyników bada  oceniono wch oni cia izotopów Cs-137 i 

Sr-90  i oszacowano dawk  od wch oni  tych izotopów. Oceny wch oni  i otrzymywanych 

dawek przeprowadzone na podstawie analizy produktów ywno ciowych oraz na podstawie 

zestawów gotowych da  nie ró ni  si  istotnie. 

Roczna dawka skuteczna otrzymana w wyniku wch oni  z ywno ci  sztucznych izotopów 

promieniotwórczych [ Sv] 

Cs-137 Sr-90 

2004 2005 2004 2005 

Na podstawie analizy produktów 

ywno ciowych  i redniego 

spo ycia
4,2 2,8 1,8 1,3 

Na podstawie analizy zestawów 

da  gotowych 4,7 3,4 0,8 1,0 


