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Sekcja 16 

CHEMIA RADIACYJNA I RADIOCHEMIA 

Budynek C (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) Sala 101 

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Barbara Kubica 

                                     Andrzej Komosa 

S16 WS01 

11:00-11:30 

Radioekologia. Zwierzęta jako bioindykatory skażeń promieniotwórczych, 
Andrzej Komosa, Jolanta Orzeł, Ignacy Kitowski 

S16 WS02 

11:30-12:00 

Ocena zawartości Cs-137 w glebach pobranych z terenów górskich Polski 

Południowej, Barbara Kubica, Marcin Stobiński, Filip Jędrzejek, Katarzyna 
Szarłowicz 

S16 KS01 

12:00-12:15 

Ocena aktualnej sytuacji radiologicznej na obszarze Anomalii Opolskiej, 
Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Zbigniew Ziembik 

 

S16 KS02 

12:15-12:30 

Analiza zależności pomiędzy zawartościami radioizotopów w roślinach 

i w glebie, Zbigniew Ziembik, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka 

S16 KS03 

12:30-12:45 

Metody obniżenia fluktuacji tła detektorów gamma w laboratoriach 

z nowoczesnym systemem wentylacyjno-klimatyzacyjnym, Filip Jędrzejek, 
Marcin Stobiński, Katarzyna Szarłowicz, Barbara Kubica 

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący: Aleksander Bilewicz 

                                     Irena Herdzik -Konecko 

S16 WS03 

15:00-15:30 

Recykling ameryku wypalonego paliwa-nowe perspektywy  rozwoju 

energetyki jadrowej, Jerzy Narbutt 

S16 KS04 

15:30-15:45 

Podobieństwa i różnice w procesach elektroredukcji jonów Tc(VII) i Re(VII), 

Maciej Chotkowski 

S16 KS05 

15:45-16:00 

Radiofarmaceutyki znakowane 18F w badaniach przedklinicznych,  
Krzysztof Killian,,  Łukasz Cheda, Zbigniew Rogulski 

S16 KS06 

16:00-16:15 

Reakcje rodnikowe siarkowych analogów zasad nukleinowych,  
Konrad Skotnicki,  Katarzyna Taras-Goślińska, Krzysztof Bobrowski 

S16 KS07 

16:15-16:30 

Electron induced fragmentation of heterocyclic organic compounds,  
Janina Kopyra 

S16 KS08 

16:30-16:45 

Rola pierścieni aromatycznych w inicjowanych radiacyjnie reakcjach 

rodnikowych polimerów, Grażyna Przybytniak, Magdalena Rzepna,  
Jarosław Sadło, Marta Walo 

S16 KS09 

16:45-17:00 

Postradiacyjna degradacja materiałów komórkowych PLA/PCL,  
Wojciech Głuszewski, Andrzej Stasiek, Aneta Raszkowska-Kaczor 
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 S16 P14 Wykorzystywanie technik elektrochemicznych do wytwarzania tarcz 

niklowych,   Martyna Mieszkowska, Michał Grdeń 

 S16 P15 Zautomatyzowane wydzielanie 44Sc z tarcz natCaCO3 i synteza 44Sc-

DOTATATE, Krzysztof Kilian, Łukasz Cheda, Zbigniew Rogulski 

 S16 P16 Synthesis of neuropiline-1 selective radiobioconjugates for diagnosis and 

therapy of early stage tumor formation,  K. Masłowska, E. Witkowska,  

A. Misicka, P. Halik, E. Gniazdowska  
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 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C   

(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) 

S16 P01 

 

Ocena  poziomu radioaktywności sztucznego 137Cs i naturalnych 

radionuklidów w obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego,  Filip Jędrzejek, 

Marcin Stobiński, Katarzyna Szarłowicz, Barbara Kubica 

S16 P02 

 

Procesy redoks inhibitorów kinazy PERK w warunkach stresu utleniającego 

i redukującego. Pomiary radiolizy impulsowej, Karolina Radomska, 

Ireneusz Majsterek, Marian Wolszczak 

S16 P03 

 

Nagromadzanie izotopu 210Po w sierści kotów udomowionych Felis catus,  

Alicja Boryło, Mateusz Swoboda, Marcin Kaczor, Jarosław Wieczorek 

S16 P04 

 

Oddziaływanie niskoenergetycznych elektronów z kwasem benzoesowym,  

Paulina Wierzbicka, Janina Kopyra 

S16 P05 

 

Wstępna ocena nagromadzenia wybranych radionuklidów w profilu 

głębokościowym osadów dennych z Toporowego Stawu Niżniego, 

Katarzyna Szarłowicz, Marcin Stobiński, Katarzyna Sauvageot, Filip Jędrzejek, 

Barbara Kubica 

S16 P06 

 

Inkorporacja i wydalanie 210Po oraz ołowiu 210Pb z organizmu człowieka,  

Grzegorz Romańczyk, Alicja Boryło 

S16 P07 

 

Badanie zawartości wybranych radionuklidów w skorupkach jaj ptasich,  

Andrzej Komosa, Jolanta Orzeł, Ignacy Kitowski 

S16 P08 

 

Procesy wychwytu elektronów przez kwas 5-hydroksyizoftalowy: 

konkurencyjność procesu asocjacyjnego i dysocjacyjnego,  Paulina 

Wierzbicka, Janina Kopyra, Iwona Marciniak 

S16 P09 

 

Wpływ modyfikacji składu i promieniowania jonizującego na  

biodegradowalne folie otrzymywane na bazie układu 

skrobia:PVA:nanoceluloza,  Krystyna Cieśla, Anna Abramowska, 

Joanna Drewnik 

S16 P10 Próby separacji technetu w procesie wydzielania aktynowców z wypalonego 

paliwa jądrowego, Magdalena Rejnis-Strzelak, Irena Herdzik-Koniecko, 

Jerzy Narbutt 

S16 P11 

 

Multimodalny radiobiokoniugat Oktreotyd-PEG-198AuNPs-PEG-DOX 

do celowanej terapii przeciwnowotworowej, Emilia Górzyńska, Magdalena 

Kaliszczak, Monika Łyczko, Aleksander Bilewicz, Agnieszka Majkowska-Pilip 

 S16 P12 In vitro NK1R affinity evaluation of novel radioconjugates based on peptide 

antagonist SPANTIDE I and Ga-68/Lu-177 theranostic-like isotopes, 

Paweł Krzysztof Halik, Ewa Gniazdowska, Agnieszka Majkowska-Pilip, 

Piotr F.J. Lipiński, Joanna Matalińska, Aleksandra Misicka 

 S16 P13 Barium ferrite magnetic nanoparticles labeled with 223Ra: a new potential 

magnetic radiobioconjugate for targeted alpha therapy,  W. Gawęda,  E. 

Cędrowska, F. Bruchertseifer, A. Morgenstern, Aleksander Bilewicz 



 

S16-4 
 

S16 
CHEMIA RADIACYJNA  

I RADIOCHEMIA 

WS01 
5 września (czwartek)  
budynek: C, sala: 101 

sesja: 11:00-13:00  

 

Radioekologia. Zwierzęta jako bioindykatory skażeń promieniotwórczych 

Andrzej Komosaa), Jolanta Orzeła), Ignacy Kitowskib) 
a)Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii,  

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, andrzej.komosa@umcs.lublin.pl 
b)Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm 

 

Radioekologia jest multidyscyplinarną dziedziną nauki zajmującą się wszelkimi aspektami 
związanymi z obecnością radionuklidów w środowisku. Obejmuje ona ryzyko związane z obecnością 
radionuklidów, tak sztucznych, jak i naturalnych, i jego konsekwencje dla człowieka i samego 
środowiska. Celem radioekologii jest między innymi poznanie reguł rządzących transportem 
radionuklidów w różnych ekosystemach (w tym przechodzenie do roślin, zwierząt i człowieka), 
określanie dawek i skutków promieniowania dla człowieka i środowiska, badanie wnikania 
radionuklidów do łańcuchów pokarmowych i ekosystemów. 

Pomimo wielu lat badań istnieją wciąż luki w wiedzy radioekologicznej. Zmienia się też światowa 
polityka ochrony przed promieniowaniem. Polityka antropocentryzmu jest zastępowana przez 
ekocentryzm, podejście holistyczne, które bierze pod uwagę wpływ promieniowania na zwierzęta, 
rośliny i całe ekosystemy. Po Czarnobylu pojawiła się konieczność szybkiej oceny wpływu na 
człowieka skażeń obejmujących duże obszary, co uświadomiło konieczność badań nad 
opracowaniem modeli przemieszczania się radionuklidów ze środowiska do człowieka. 

Aktualne problemy radioekologiczne to: określenie wpływu ciągłego narażenia na działanie małych 
dawek i jego skutki w stosunku do człowieka, a także dziko żyjących gatunków, dokładne poznanie 
tych skutków, aż do poziomu ekosystemu; poznanie wpływu oddziaływania radionuklidów 
w obecności innych substancji szkodliwych w celu poznania skutków wspólnego działania wielu 
czynników szkodliwych; głębsze poznanie procesów zachodzących w środowisku w celu ustalenia 
parametrów mających znaczenie dla oceny ryzyka radiologicznego dla człowieka. 

Niektóre z celów radioekologii, takie, jak określanie poziomów radioaktywności i przemieszczanie 
się skażeń w środowisku mogą być realizowane przy wykorzystaniu bioindykatorów, jakimi mogą 
być zwierzęta. Przedstawiono badania dotyczące poziomu radioaktywności wybranych 
radionuklidów antropogenicznych (137Cs, 90Sr, 239+240Pu) oraz naturalnych (40K, 210Po) w kościach 
ptaków i ssaków oraz w skorupkach jaj ptasich. Określono również przykładowe dawki, pochodzące 
od radonu, jakie otrzymują ptaki gniazdujące w wydrążonych norach ziemnych. Skorelowano 
uzyskane wyniki z preferencjami żywieniowymi zwierząt, ich pochodzeniem i rodzajem środowisk, 
jakie zajmują. 
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S16 
CHEMIA RADIACYJNA  
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WS02 
5 września (czwartek)  
budynek: C, sala: 101 

sesja: 11:00-13:00  

 

Ocena zawartości Cs-137 w glebach pobranych z terenów górskich 
Polski Południowej 

Barbara Kubica, Marcin Stobiński, Filip Jędrzejek, Katarzyna Szarłowicz 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, bkubica@agh.edu.pl 

 

Próbki środowiskowe pobrane z terenów chronionych mogą stanowić cenne źródło informacji 
o stanie środowiska naturalnego na badanym obszarze. Gleba jako jeden z komponentów środowiska 
naturalnego ze względu na swoje dobre właściwości sorpcyjne akumuluje różnego rodzaju toksyny 
w tym np. radionuklidy. Kontrola zanieczyszczeń może być podstawą do monitorowania stanu 
środowiska, a także zmian zachodzących w lokalnych ekosystemach. 

Celem prowadzonych badań było określenie i porównanie poziomu radioaktywności 137Cs i 40K 
w stropowej warstwie gleby pobranej z obszarów Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) oraz 
Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). 

Próbki stropowej warstwy gleby pobrano w 19 punktach pomiarowych na terenie KPN oraz 
w 8 punktach monitoringowych na obszarze TPN. Punkty zlokalizowano przy pomocy odbiornika 
GPS marki Garmin. Do pobierania próbek posłużono się próbnikiem rdzeniowym o średnicy 
i wysokości 10 cm. Pobrane próbki ze stropowej warstwy glebowej podzielono, na miejscu 
pobierania, na 3 warstwy: A – wierzchnie 3 cm, B – środkowe 3 cm oraz C – ostatnie 4 cm profilu. 
Po przywiezieniu do laboratorium próbki wysuszono, rozdrobniono, przesiano, zapakowano 
do polietylenowych naczyń o objętości 100 ml i zważono. Każdą próbkę gleby zmierzono 
na spektrometrze promieniowania gamma z detektorem germanowym HPGe w reżimie 72h.[1,2] 

Badania wykazały, że radioaktywność 137Cs była zróżnicowana w obu badanych obszarach. 
Na terenie TPN stężenie 137Cs w warstwie A mieściło się od 143 do 1120 Bq/kg, zaś dla KPN 
od 2,55 do 1351 Bq/kg. 

Wartości powierzchniowego stężenia (depozycji) 137Cs zmieniały się, dla TPN od 3,242 
do 16,056 kBq/m2, a dla KPN od 0,87 do 22,1 kBq/m2. Niepewność pomiarowa mierzonej 
radioaktywności dla 137Cs mieściła się w zakresie 3-12%. Przedstawione badania pokazały, 
że wartości stężenia gamma radionuklidu cezu zarówno w glebach pobranych z KPN jak i TPN 
są w niektórych miejscach nieco wyższe w stosunku do wielkości obserwowanych na terenie Polski. 
Zróżnicowanie stężeń jest związane z wysokością miejsca pobierania próbki, jego formą geologiczną 
oraz zawartością materii organicznej. Podsumowując, dla KPN zebrane dane aktywności dla 137Cs z 
pewnymi uzupełnieniami pozwolą na wykonanie mapy radiologicznej tego obszaru. Dla TPN-u takie 
mapy są już wykonane. 

 

Praca finansowana była z subwencji badawczej AGH nr 16.16.210.476. 

 

[1] B. Kubica, M. Stobiński i in., Sci. and ind. – spectro. meth. in practice. Lublin 2014, 808-814. 

[2] B. Kubica, M. Stobiński i in., Ann. UMCS Section AA. 2011, Vol.71, 533-542. 
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sesja: 15:00-17:00  

 

Ekstrakcja ameryku z wypalonego paliwa i zamknięcie cyklu paliwowego 
- nowe perspektywy rozwoju energetyki jądrowej 

Jerzy Narbutt 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Naukowy - Centrum Radiochemii i Chemii 
Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, j.narbutt@ichtj.waw.pl 

 

Długożyciowe radionuklidy powstające w rozszczepialnych paliwach energetycznych reaktorów 
jądrowych uważane są dziś za wysokoaktywne odpady jądrowe, a opracowanie technologii 
bezpiecznego przechowywania tych odpadów stanowi najpoważniejszy problem warunkujący rozwój 
energetyki jądrowej na świecie. Niniejszy przegląd przedstawia główne kierunki prowadzonych 
obecnie prac badawczych mających na celu rozwiązanie tego problemu. Powszechnie stosowany 
ekstrakcyjny proces przerobu wypalonych paliw jądrowych PUREX umożliwia wydzielenie z 
wypalonego paliwa uranu i plutonu, które przerabia się w paliwo mieszane (MOX) do reaktorów 
termicznych. Różne warianty procesu przewidują także wydzielenie neptunu i niektórych produktów 
rozszczepienia uranu. Taki częściowo zamknięty cykl paliwowy prowadzi do lepszego 
wykorzystania energii zawartej w jądrach uranu, do zmniejszenia objętości pozostałych odpadów 
jądrowych i ilości generowanego przez nie ciepła oraz znacznego skrócenia czasu, w jakim 
radiotoksyczność odpadów jądrowych będzie istotnym zagrożeniem dla człowieka i środowiska, 
aczkolwiek czas ten (~104 lat) jest nadal bardzo długi. Dopiero usunięcie z odpadów jądrowych 
wszystkich aktynowców, zwłaszcza plutonu i ameryku, zapewni jego skrócenie do technologicznie 
akceptowalnej wartości kilkuset lat. Aktynowce wydzielone z wypalonego paliwa zostaną poddane 
procesowi transmutacji jądrowej w reaktorach prędkich IV generacji, co nie tylko usunie płynące z 
nich zagrożenie, lecz również przyniesie dalszy zysk energetyczny.[1] Jednakże wydzielenie z 
wypalonego paliwa radionuklidów ameryku, którego trwałym stopniem utlenienia jest w tych 
warunkach +3, zwłaszcza oddzielenie AmIII od lantanowcowych produktów rozszczepienia (Ln), nie 
jest zadaniem łatwym i wymaga zastosowania nowych ekstrahentów selektywnych względem 
AmIII.[2] Niektóre obecnie rozwijane procesy przewidują nieselektywną ekstrakcję AmIII i Ln, po 
której nastąpi reekstrakcja AmIII do fazy wodnej zawierającej ligand hydrofilowy selektywny 
względem AmIII.[3] Szczególnie obiecującym wydaje się proces grupowej ekstrakcji aktynowców 
EURO-GANEX.[4] Pełniejszy obraz prowadzonych w tym kierunku badań przynoszą m.in. ostatnie 
prace przeglądowe autora.[5,6] Uważa się, że wdrożenie wielokrotnego recyklingu wypalonych 
paliw jądrowych polegające na selektywnym wydzielaniu długożyciowych aktynowców i ich 
transmutacji powinno nastąpić już w połowie bieżącego wieku. Takie zamknięcie cyklu paliwowego 
stanowić będzie kluczowy warunek dalszego rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej na świecie 
oraz jej pozytywnego postrzegania. 

 

Praca wykonana w ramach międzynarodowego projektu współpracy UE „GEN IV Integrated Oxide 
fuels Recycling Strategies” (GENIORS), nr 730227 w programie HORYZONT 2020. 

 

[1] M. Salvatores, G. Palmiotti, Prog. Part. Nucl. Phys. 2011, 66, 144-66. 
[2] P.J. Panak, A. Geist, Chem. Rev. 2013, 113, 1199-1236. 
[3] D. Whittaker, A. Geist, G. Modolo, et al., Solvent Extr. Ion Exch. 2018, 36, 223-256  
[4] M. Carrott, A. Geist, X. Hérès, et al., Hydrometallurgy 2015, 152, 139-148. 
[5] J. Narbutt, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AA, 2016, 71(1), 123-140.  
[6] J. Narbutt, Solvent Extraction for Nuclear Power, Chapter 24 w: Handbooks of Separation  
     Science: Liquid-Phase Extraction, C.F. Poole, Ed., Elsevier, 2019 (w druku), 725-744. 
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Ocena aktualnej sytuacji radiologicznej na obszarze Anomalii Opolskiej 

Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Zbigniew Ziembik 

Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Opolski, ul. Kominka 6, 45-035 Opole, agna@uni.opole.pl 

 

Badania aktywności izotopów promieniotwórczych prowadzono na terenie Anomalii Opolskiej - 
obszarze, na którym odnotowano zwiększone aktywności Cs-137. Obszar ten wykracza poza granice 
województwa opolskiego, w pasie ciągnącym się od Krzepic i Kłobucka w kierunku południowo-
zachodnim, poprzez Kotlinę Kłodzką do okolic Jesenika i Opavy. 

Rozkład geograficzny aktywności powierzchniowej Cs-137 w glebie pokazuje, że skażenia tym 
radionuklidem były i są nierównomierne na badanym terenie. Wynika to zarówno 
ze skomplikowanych dróg przenoszenia się mas skażonego powietrza oraz występowania w końcu 
kwietnia i na początku maja 1986 r. lokalnych opadów deszczu, przy czym zależy także od miejsca 
pomiaru m.in. od rodzaju (formy geologicznej) gleby. 

Przyczyną różnej aktywności Cs-137 w glebie, mierzonej na obszarze kilku metrów kwadratowych, 
przy tych samych warunkach glebowych, może być także translokacja tego radionuklidu wywołana 
przez roślinność porastającą lasy, czego przykładem jest silna kumulacja radiocezu przez owocniki 
grzybów. 

Przeprowadzone badania aktywności Cs-137 na terenie Anomalii Opolskiej wykazały, że: 

1. obecnie, na badanych obszarach, radioaktywny Cs-137 nie ma charakteru napływowego 
i nie stanowi zagrożenia radiologicznego dla ludzi i środowiska. Zmniejszanie jego aktywności 
na terenach leśnych i nieużytkach wynika głównie z rozpadu promieniotwórczego tego 
radionuklidu. Lokalnie jego obecność w powietrzu jest spowodowana przede wszystkim 
unoszeniem pyłów pochodzących z gleby. 

2. w glebach leśnych Cs-137 akumuluje się głównie w powierzchniowych, organicznych 
warstwach gleby, skąd pobierany jest przez rośliny tworzące z czasem, w wyniku procesów 
rozkładu, powierzchniową warstwę humusu. 
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Analiza zależności pomiędzy zawartościami radioizotopów w roślinach i w glebie 

Zbigniew Ziembik, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka 

Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Opolski, ul. Kominka 6, 45-035 Opole, ziembik@uni.opole.pl 

 

Poznanie dróg i mechanizmów migracji radioizotopów w środowisku naturalnym ma zasadnicze 
znaczenie w ocenie zagrożeń mogących pojawić się w wyniku uwolnień materiałów 
promieniotwórczych zarówno incydentalnych jak i tych, które pojawiają się jako skutek regularnej 
działalności różnych gałęzi przemysłu.  

Transport materii pomiędzy różnymi składnikami środowiska zależy od ich charakterystycznych 
właściwości, a także od właściwości fizycznych i chemicznych przemieszczającej się substancji. 
Ze względu na znaczną liczbę parametrów wpływających na transport, ujęcie odpowiednich 
mechanizmów w postaci jawnie sformułowanych zależności pomiędzy zawartościami badanego 
materiału i parametrami środowiska jest znacznie utrudnione.  Rozwiązaniem tego problemu może 
być konstrukcja modelu statystycznego, którego parametry są określane z wykorzystaniem 
obserwacji. Taki model nie musi opierać się na sformułowaniach znanych mechanizmów 
fizykochemicznych czy złożonych założeń wstępnych. Wystarczy, że dobrze opisuje zmienność 
stężenia badanej substancji w środowisku, umożliwiając tym samym przewidywanie zmian jej 
stężenia w przyszłości.  

Analiza i konstrukcja modelu, w którym pojawiają się stężenia substancji, wymaga zastosowania 
odpowiednich metod obliczeniowych. Jest to konieczne ze względu na m.in. ograniczoność zakresu 
zmienności i brak wzajemnej niezależności tych zmiennych, a także brak spójności 
subkompozycyjnej. Zmienne, które posiadają takie właściwości określa się jako zmienne złożone 
(ang. compositional data).  

Do analizy i porównania zawartości radiozotopów w glebie i roślinach wykorzystano metody, które 
pozwalają na uniknięcie błędnych interpretacji wyników pomiarów związanych ze specyficznym 
charakterem zmiennych złożonych. Otrzymane wyniki pozwoliły na porównanie zawartości 
izotopów gamma promieniotwórczych w roślinach i w glebie. Oszacowano także współzmienność 
stężeń radioizotopów zarówno w tym samym rodzaju materiału jak i w różnych jego rodzajach. 
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Metody obniżenia fluktuacji tła detektorów gamma w laboratoriach 
z nowoczesnym systemem wentylacyjno-klimatyzacyjnym 

Filip Jędrzejek, Marcin Stobiński, Katarzyna Szarłowicz, Barbara Kubica 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,  
al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, jedrzejek@agh.edu.pl 

 

W nowobudowanych budynkach użytkowych coraz częstszą praktyką jest stosowanie specjalnych 
energooszczędnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Stanowią one pod względem 
ekonomicznym świetne rozwiązanie, posiadają bowiem sprzężone systemy rekuperacji powietrza, 
które są źródłem oszczędności związanych z ogrzewaniem i klimatyzacją. Jednakże z punktu 
widzenia laboratoriów prowadzących pomiary aktywności naturalnych izotopów 
promieniotwórczych, systemy te mogą być przyczyną pogorszenia jakości otrzymywanych wyników 
analitycznych. Wynika to głównie z niestabilności tła promieniotwórczego spowodowanego 
zwiększonym tempem nadmuchu powietrza z poza budynku, oraz specyfikacją takich instalacji. 
Obieg powietrza wymuszony jest przez pompy, ilość wymienianego powietrza (określona normami), 
jest kilkukrotnie większa niż w systemach wentylacji grawitacyjnej.[1] Dodatkowo powietrze 
pobierane jest z czerpni ulokowanych na dachach budynków, miejscach okresowo bardziej podatnych 
na zanieczyszczenia pyłowe. Czerpnie są wyposażone jedynie w proste filtry workowe, które 
wyłapują tylko stosunkowo duże cząstki zawieszone. 

Objęto niniejszym badaniem laboratorium CE AGH wyposażone w spektrometr promieniowania 
gamma z detektorem półprzewodnikowym HPGe (Canberra BE3830). Zaobserwowano znaczące 
fluktuacje tła zwiększające limity detekcji. Laboratorium to posiada kubaturę równą 92 m3. W ciągu 
dnia napływ świeżego powietrza, w zależności od ilości osób wynosi nawet do 1537 m3/h. W nocy 
wymiana powietrza spada do 80 m3/h, pod warunkiem ograniczenia osób przebywających wewnątrz. 

Dla takich radionuklidów jak 210Pb, 214Bi, 214Pb udało się powiązać fluktuacje tła od zróżnicowania 
opadów atmosferycznych. Silna zależność jest obserwowana w przypadku 210Pb, gdzie powierzchnia 
piku w obszarze linii charakterystycznej 46,5 KeV wzrasta wielokrotnie dla skrajnych warunków 
pogodowych (opad 0,1 mm, area: 85; opad 25 mm, area: 306). Analizy widm radionuklidów 
posiadających więcej niż jedną linie (214Bi, 214Pb) potwierdzają fluktuacje związaną ze zmianą 
stężenia tych radionuklidów w powietrzu. W laboratorium umiejscowionym w innym budynku, 
wyposażonym w jeden kanał wentylacji grawitacyjnej, o bliżej nieokreślonej (ale niewielkiej) ilości 
wymienianego powietrza, na identycznym detektorze, stwierdzono znacznie mniejsze fluktuacje tła. 

W celu poprawy parametrów walidacyjnych stosowanych metod pomiarowych, do układu 
spektrometru zaimplementowano specjalny układ przewietrzający komorę detektora, gdzie strumień 
powietrza jest w pierwszej kolejności oczyszczany na filtrze HEPA klasy H13. Po zastosowaniu 
układu oczyszczania zaobserwowano zmniejszenie fluktuacji dla linii gamma pochodzących 
z naturalnych szeregów promieniotwórczych. Przykładowo współczynnik zmienności liczby zliczeń 
w tle dla 210Pb udało się zredukować z 56 do 18%. 
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Podobieństwa i różnice w procesach elektroredukcji jonów Tc(VII) i Re(VII) 

Maciej Chotkowski 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, 
mchotk@chem.uw.edu.pl 

 

Technet i ren należą do grupy manganowców. Wykazują one wiele cech wspólnych. Przykładowo, 
posiadają niemalże identyczne promienie jonowe, np. M(IV), energie jonizacji czy elektroujemność 
(M: Tc, Re).[1] Dlatego też, projektując syntezę radiofarmaceutyku technetowego, często 
przeprowadza się syntezę jego renowego analoga. Formami wyjściowymi obu pierwiastków w tego 
typu syntezach są TcO4

- lub ReO4
-. Z tego też względu poznanie dokładnej charakterystyki 

omawianego procesu jest kluczowe z punktu widzenia jego wydajności. Powstaje pytanie, czy takie 
postępowanie jest zawsze słuszne? 

Różnice we właściwościach obu pierwiastków uwidaczniają się w ich elektrochemicznej 
charakterystyce. Przykładowo, potencjały utleniania-redukcji układu Tc(VII)/Tc(IV) jest znacząco 
wyższa (E0 = 0,746 V) od układu Re(VII)/Re(IV) (E0 = 0,51 V).[2] Dla renu obserwowane i dobrze 
opisane są formy tlenkowe ReO3 [3] w przeciwieństwie do form Tc(VI). Jonowe formy Tc(V), TcO3+, 
są stabilne w środowisku silnie kwasowym [4], podczas gdy dla renu charakterystyczny jest Re2O5. 
Dla technetu(IV), oprócz TcO2, charakterystycznymi formami są [Tc2O2]4+.[5] 

Przedmiotem wystąpienia będzie elektrochemiczny opis procesów utleniania i szczególnie redukcji, 
którym ulegają związki technetu i renu w różnych środowiskach. Omówiony zostanie także wpływ 
podłoża na rejestrowane sygnały prądowe oraz charakterystyka spektroskopowa otrzymywanych 
jonowych form Tc i Re. 

 

[1] A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, 2010, PWN. 

[2] A.J. Bard (ed), Encyclopedia of electrochemistry of the elements Chapter II-4 Rhenium  
     and technetium, 1974, Marcel Dekker Inc. 

[3] V.V. Zhulikov, Yu. D. Gamburg, Russ. J. Electrochem. 2016, 52(9), 847-857. 

[4] M. Chotkowski, B. Wrzosek, M. Gredeń, J. Electroanal. Chem. 2018, 814: 83-90. 

[5] M. Chotkowski, A. Czerwiński, J. Radioanal. Nucl. Chem. 2014, 300, 229-234. 

  



 

S16-11 
 

S16 
CHEMIA RADIACYJNA  

I RADIOCHEMIA 

KS05 
5 września (czwartek)  
budynek: C, sala: 101 

sesja: 15:00-17:00  

 

Radiofarmaceutyki znakowane 18F w badaniach przedklinicznych 

Krzysztof Kiliana), Łukasz Chedab), Zbigniew Rogulskic) 
a)Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, 

ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa, kilian@slcj.uw.edu.pl 
b)Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa 
c)Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 

 

Najczęściej używanym radiofarmaceutykiem w diagnostyce techniką pozytonowej tomografii 
emisyjnej (PET) jest 18F-fluorodeoksyglukoza (18FDG), wykorzystująca metabolizm glukozy. Innym 
mechanizmem jest obrazowanie zaburzeń w transporcie tlenu, gdyż warunki niedotlenienia mogą 
mieć cechy procesu patologicznego, np. podczas rozwoju niekontrolowanych zmian 
proliferacyjnych. Najczęściej stosowanym znacznikiem do obrazowania stanów niedotlenienia jest 
18F-fluoromizonidazol (18FMISO) znakowany fluorem-18 (t1/2 = 110 min), gdyż ugrupowanie 
2-nitroimidazolowe wykazuje powinowactwo do komórek niedotlenionych, dzięki czemu jest 
używane jako wskaźnik stężenia tlenu w komórkach nowotworowych. Dodatkowo 18FMISO nie jest 
wychwytywany przez obszary martwicy i wykrywa obecność żywych komórek w stanie kipoksji 
(poziom pO2 poniżej 10 mmHg). 18FMISO zwiększył swoje znaczenie diagnostyczne, gdy 
nieinwazyjna ocena niedotlenienia została zastosowana do wykrywania różnic między typami 
nowotworów i wyznaczania obszarów niedotlenienia w planowaniu radioterapii. 

W pracy przedstawiono metodę automatycznej syntezy 18F-fluoromizonidazolu do zastosowania 
w badaniach przedklinicznych na małych zwierzętach. Do nukleofilowego podstawienia prekursora 
NITTP(1-(2-nitro-1-imidazolilo)-2-O-tetrahydropiranylo-3-O-toluenosulfonylo-propanodiolu) 
anionem 18F- wykorzystano zdalnie sterowany syntezer Synthra RNplus. Znakowanie 5 mg 
prekursora przeprowadzono w bezwodnym acetonitrylu w 100°C przez 10 min, a hydrolizę HCl 
przeprowadzono w 100°C przez 5 min. Końcowe oczyszczanie przeprowadzono za pomocą 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), a czystość radiochemiczna radiofarmaceutyku 
była wyższa niż 99%. Proponowana synteza 18FMISO została wykorzystana jako wiarygodne 
narzędzie w ponad 100 seriach badań nad hipoksją w ok. 500 modelach myszy i szczurów.  

Drugą z wykorzystanych możliwości diagnostycznych PET jest obserwacja ekspresji genów. 
18FHBG (9-(4-[18F] fluoro-3-hydroksymetylobutylo)guanina to substrat reporterowy zaprojektowany 
w celu obrazowania ekspresji genów m.in. kinazy tymidowej wirusa HSV1-tk. Umożliwia to m.in. 
śledzenie losów terapeutycznych komórek macierzystych w organizmie. Syntezę przeprowadzono z 
prekursora w bezwodnym acetonitrylu w 100°C przez 10 min, a hydrolizę HCl przeprowadzono w 
80°C przez 5 min. Końcowe oczyszczanie przeprowadzono za pomocą wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej (HPLC), a czystość radiochemiczna radiofarmaceutyku była wyższa niż 
98%. 18FHBG został użyty do wizualizacji procesów regeneracji mięśnia sercowego w modelach 
mysich z wykorzystaniem komórek macierzystych. 
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Reakcje rodnikowe siarkowych analogów zasad nukleinowych 

Konrad Skotnickia), Katarzyna Taras-Goślińskab), Krzysztof Bobrowskia) 
a)Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, k.skotnicki@ichtj.waw.pl 

b)Uniwersytet Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 

 

Celem niniejszej pracy była analiza generowanych radiacyjnie procesów rodnikowych, jakim ulegają 
siarkowe analogi zasad nukleinowych oraz identyfikacja powstających produktów przejściowych. 

Siarkowe analogi zasad nukleinowych występują naturalnie w tRNA (transferowe RNA), są również 
stosowane (lub badane) w medycynie jako leki immunosupresyjne u pacjentów po transplantacji 
narządów, jak również w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej, nieswoistych stanów zapalnych 
jelit, glejaków, nowotworów pęcherza, terapii fotodynamicznej chorób skóry. 
6-merkaptopuryna (MPu) została zsyntezowana po raz pierwszy przez laureatkę Nagrody Nobla 
z medycyny, Gertrud B. Eliot i w latach 50 XX wieku stała się przełomowym lekiem w terapii ostrej 
białaczki limfoblastycznej u dzieci, znacząco zwiększając przeżywalność pacjentów. 

Siarkowe analogi zasad nukleinowych, takie jak tioguanina (TG) są podawane pacjentom w formie 
proleków, np. azatiopryny (AZA). Pierwszym etapem metabolizmu AZA jest koniugacja 
ze zredukowaną formą glutationu (GSH), z wytworzeniem MPu. Istnieją przesłanki, świadczące, 
że AZA indukuje nasilenie stresu oksydacyjnego, poprzez zużywanie GSH. Dodatkowo, powstająca 
w tej reakcji MPu bierze udział w reakcji z oksydazą ksantynową, enzymem generującym reaktywne 
formy tlenu, co może prowadzić do powstawania rodników zlokalizowanych na MPu. Zgodnie z 
moją najlepszą wiedzą tego typu rodniki nie zostały nigdy wyczerpującą przebadane metodą radiolizy 
impulsowej, która umożliwia wyznaczenie parametrów utleniająco-redukujących oraz równowag 
kwasowo-zasadowych rodników. 

 
Rys. 1. Struktura 2-merkaptopirymidyny i 6-merkaptopuryny 

 

Otrzymane wyniki wskazują, że głównym kanałem reakcji rodnika ●OH z tioanalogami zasad 
nukleinowych jest atak na atom siarki. Centrowane na siarce rodniki, powstające wskutek 
jednoelektronowego utlenienia reagują z substratem, tworząc dimerowe rodniki z wiązaniem 
trielektronowym  S∴S, zmieniając właściwości utleniająco-redukujące układu. Jako związek 
modelowy dla reakcji siarkowych zasad nukleinowych wykorzystano 2-merkaptopirymidynę, 
na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzono również eksperymenty z 2-tiotyminą oraz 
6-merkaptopuryną.  

Jako główną technikę badawczą zastosowano nanosekundową radiolizę impulsową opartą 
na liniowym akceleratorze elektronów, sprzężoną z detekcją spektrofotometryczną UV-Vis. 

 

Badania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach realizacji projektu 
SONATINA 2018/28/C/ST4/00479.  
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Electron induced fragmentation of heterocyclic organic compounds 

Janina Kopyra 

Siedlce University, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, 
3-ego Maja 54, 08-110 Siedlce, kopyra@uph.edu.pl 

 

Electron impact processes with molecules play a crucial role in a wide range of phenomena and have 
been the subject of considerable research interest since mid of the last century. An understanding of 
these processes is important in various fields of applied physics including radiation physics and 
chemistry.[1] During recent years a particular effort has been undertaken to explore the intrinsic 
mechanisms by which these electrons damage biomolecules, e.g., DNA/RNA and their sub-units, 
amino acids and their agglomerates.[2-5] 

In this contribution, dissociative electron attachment (DEA) to heterocyclic organic compounds 
consisting of a six-membered ring fused with imidazole ring will be presented and discussed. Such 
chemical agents are frequently used to mimic the behavior of nucleobases and their metabolic 
products under reductive conditions. In particular, emphasis will be placed on the comparison of the 
fragmentation patterns of a series of xanthine derivatives. These compounds exhibit an interesting 
phenomenon in DEA which is based on a site- and bond-selective formation of dehydrogenated parent 
anions. 

 

Acknowledgments: This work has been supported by a statutory activity subsidy (No 277/S/11) 
from the Polish Ministry of Science and Higher Education. 

 

[1] L.G. Christophorou, Electron Molecule Interactions and Their Applications, ed. L.G.  
      Christophorou, Academic Press, New York 1984, vol. 1. 

[2] I. Baccarelli, I. Bald, F. A. Gianturco, E. Illenberger, and J. Kopyra, Phys. Rep. 2011, 508, 1. 

[3] I. Bald, R. Curic, J. Kopyra, M. Tarana, Dissociative electron attachment to biomolecules. In:  
      Solov’yov, A. (Ed.), Nanoscale Insights Into Ion-Beam Cancer Therapy. Springer, Cham,  
      Switzerland 2017, 159-208. 

[4] L. Sanche, Eur. Phys. J. D 35 2005, 367, (Review). 

[5] J. Kopyra, H. Abdoul-Carime, J. Chem. Phys. 2010, 132, 204302. 
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Rola pierścieni aromatycznych w inicjowanych radiacyjnie reakcjach 
rodnikowych polimerów 

Grażyna Przybytniak, Magdalena Rzepna, Jarosław Sadło, Marta Walo 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03-195 Warszawa g.przybytniak@ichtj.waw.pl 

 

Różnorodne efekty oddziaływania promieniowania jonizującego na polimery są zwykle 
rozpatrywane w kontekście sieciowania bądź degradacji. Za odporne radiacyjnie uznaje się te z nich, 
w których dominuje pierwszy z wymienionych procesów. Jednak obecność pierścieni aromatycznych 
może radykalnie zmieniać mechanizmy reakcji  rodnikowych, jak również ich wydajności, 
zmniejszając podatność na  promieniowanie. Czynnikami decydującymi o całkowitym efekcie 
radiacyjnym jest przede wszystkim usytuowanie pierścieni w materiale i ich ilość. W wielu 
przypadkach ich obecność redukuje  wydajności tworzenia produktów rodnikowych w związku 
z efektywnym rozpraszaniem energii przez zdelokalizowane elektrony π, np. w wyniku konwersji 
energii wzbudzenia w energię ruchów termicznych. 

Pierścienie aromatyczne mogą być umiejscowione w łańcuchu głównym makrocząsteczek, jak 
w przypadku polieteroeteroketonu powodując, że tworzywo wykazuje deklarowaną przez 
producentów odporność do dawek 300 kGy. W innej klasie polimerów pierścienie wchodzą w skład 
segmentów sztywnych, np. kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych czy poliuretanów, obniżając ich 
podatność radiacyjną. Z kolei w polistyrenie, szeroko stosowanym tworzywie termoplastycznym, 
grupa fenolowa stanowi podstawnik co drugiego atomu węgla w łańcuchu głównym, dzięki czemu 
poliolefina wykazuje wyjątkową trwałość nawet w trakcie wielokrotnej ekspozycji na 
promieniowanie jonizujące. Odrębnym zagadnieniem pozostaje zastosowanie w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych antyutleniaczy fenolowych pełniących funkcję zmiataczy rodników.  

Reakcje inicjowane radiacyjnie w powyższych materiałach będą przedmiotem dyskusji. W każdym 
z przypadków przeprowadzona zostanie analiza: (1) integralności pierścieni aromatycznych, (2) 
możliwości wprowadzenia podstawników, (3) roli grup sąsiadujących z pierścieniem, oraz (4) 
zagadnień związanych pękaniem wiązań między nimi. 

Badania modyfikacji radiacyjnej polimerów prowadzono za pomocą spektroskopii EPR i DRS, GC, 
metod termicznych (DSC, TGA), pomiarów reologicznych i mechanicznych. 

 

Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2017-2022 przyznanych na 
realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego. Projekt nr 3968/IAEA/2018/0. 
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Postradiacyjna degradacja materiałów komórkowych PLA/PCL 

Wojciech Głuszewskia), Andrzej Stasiekb), Aneta Raszkowska-Kaczorb) 
a)Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 

w.gluszewski@ichtj.waw.pl 
b)Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń 

 

Działając promieniowaniem jonizującym na tworzywa polimerowe można w stosunkowo prosty 
sposób wygenerować makrorodniki. Towarzyszy temu w przypadku poliolefin i polimerów 
pochodzenia naturalnego oderwanie atomu wodór, który w postaci cząsteczkowej bezpowrotnie 
opuszcza materiał. W obecności powietrza rodniki są natychmiast atakowane przez tlen 
zapoczątkowując procesy oksydegradacji. W wielu polimerach dochodzi również do rekombinacji 
rodników z wytworzeniem wiązań poprzecznych. Ogólnie radiacyjne sieciowanie konkuruje 
z postradiacyjnym utlenianiem. Zjawiskami tymi zajmowano się początkowo głównie z punktu 
widzenia radiacyjnej sterylizacji wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Oksydegradacja była 
niepożądana, obniżała, bowiem właściwości mechaniczne produktów. W przypadku materiałów 
biodegradowalnych może okazać się jednak korzystna. Kontrolowany proces degradacji materiału 
wszczepianego do żywego organizmu jest jednym z istotnych zagadnień, nad którym prowadzone są 
obecnie prace badawcze.  Unikatowość technik radiacyjnych polega na tym, że jesteśmy w stanie 
przyspieszać degradację polimeru, łącząc to z np. wyjaławianiem w temperaturze otoczenia całej 
objętości materiału. Istnieje również możliwość modyfikacji właściwości powierzchniowych 
polimerów poprzez grupy hydrofilowe powstające w wyniku przyłączenia do rodników tlenu. 
Przedmiotem naszych prac była radioliza pianek polimerowych PLA/PCL wytwarzanych dla potrzeb 
medycznych. Degradacja rusztowań do nietoksycznych produktów następuje przez hydrolizę a jej 
czas zależy od: składu chemicznego, konfiguracji struktury, sposobu przetwarzania materiału, masy 
molowej, czynników środowiskowych, naprężenia, odkształcenia, krystaliczność a głównie od masy 
cząsteczkowej tworzywa. W grupie alifatycznych poliestrów PLA degraduje znacznie szybciej od 
PCL. Zwrócono uwagę na radiolizę poroforu (nazwa handlowa Maxithiene BIOL7DA1000TR) 
użytego do spieniania folii polimerowych PLA/PCL. Zauważono, że wszystkie pianki zmieniały 
zabarwienie po napromieniowaniu z białego na różowe. Barwa znikała po około 24 godzinach. W 
celu wyjaśnienia tego efektu zbadano radiolizę czystych składników materiału polimerowego: PLA, 
PCL i poroforu. Za zmianę barwy odpowiada pozostałość czynnika spieniającego. W badaniach 
starzeniowych opisano procesy postradiacyjnego utleniania pianek otrzymanych z materiałów 
o składzie PLA/PCL/porofor: 100/0/0; 96/0/4; 91/5/4; 86/10/4; 81/15/4. Wstępnie za pomocą 
chromatografii gazowej (kolumna pakowana, detektor cieplnoprzewodnościowy) oznaczono 
wydajności wydzielania wodoru (GH2) oraz utleniania (GO2) w czasie napromieniowania. Oznaczono 
również wydajności pochłaniania tlenu przez pianki napromieniowane i nienapromieniowane w 
procesach bio-oksdegradacji. W badaniach zjawisk utleniania powierzchni nietransparentnych dla 
światła próbek wykorzystano DRS (spektroskopię absorpcyjną w wersji odbiciowej światła 
rozproszonego). Od widm materiałów napromieniowanych i starzonych odjęto widma otrzymane dla 
tych samych materiałów starzonych, ale nienapromieniowanych. Oceniono w ten sposób wpływ 
obróbki radiacyjnej na procesy postradiacyjnego utleniania. 

 

[1] W. Głuszewski, A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, D. Kaczor, Nukleonika 2018, 63, 81-85. 
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Ocena poziomu radioaktywności sztucznego 137Cs i naturalnych radionuklidów 
w obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego 

Filip Jędrzejek, Marcin Stobiński, Katarzyna Szarłowicz, Barbara Kubica  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,  
al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, jedrzejek@agh.edu.pl 

 

Ojcowski Park Narodowy stanowi obszar przyrody chronionej, znajdujący się na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej, w jej południowej części, w odległości 16 km od Krakowa 
w województwie małopolskim. Terytorium Parku obejmuje lewy dopływ Wisły - dorzecze Prądnika 
oraz po części Dolinę Sąspowską wraz z pobliskimi terenami wierzchowiny jurajskiej.[1] Pomimo 
że stanowi najmniejszy z polskich parków narodowych, jest bardzo zróżnicowany klimatycznie. 
Na jego terenie można wyróżnić 20 mikroklimatów, różniących się w znaczący sposób wilgotnością, 
ilością opadów, nasłonecznieniem i cyrkulacją powietrza.[2] Pomimo tak małego obszaru, 
aktywności sztucznego radionuklidu 137Cs wykazują silne zróżnicowanie, co przypuszczalnie jest 
spowodowane warunkami mikroklimatycznymi.[3] W związku z tym obszar ten stanowi interesujące 
miejsce dla badań dotyczących mechanizmów migracji radionuklidu 137Cs w środowisku. 

W 2018 roku pobrano próbki gleb w 4 punktach pomiarowych w obrębie Doliny Sąspowskiej, jako 
obszaru gdzie w toku dotychczasowych badań stwierdzono najwyższe aktywności 137Cs.[3] 
Metodyka pomiarów polega na poborze stropowej warstwy gleby (około 10 cm), następnie 
podzieleniu jej na trzy równe plastry. Po wstępnym przygotowaniu próbek (suszeniu, przesianiu 
i umieszczeniu w naczyniach pomiarowych), poddano je analizie gamma spektrometrycznej, przy 
zastosowaniu spektrometru promieniowania gamma z detektorem półprzewodnikowym typu HPGe 
(BE3830). 

Wyniki stanowią rozszerzenie dotychczas prowadzonych badań na danym obszarze. Aktywności 
radionuklidów naturalnych w próbkach gleb przyjmują wartość średnią: ARa-226= 28,47 Bq/kg 
(σ=1,69); ATh-228= 35,30 Bq/kg (σ=3,78). Niskie wartości odchyleń standardowych (σ) sugerują 
niewielkie zmiany aktywności naturalnych radionuklidów, czego przyczyną może być duża 
miąższość podłoża, którą stanowi jednolita warstwa twardych wapieni skalistych. 

Radionuklid 137Cs przyjmował wartości w zakresie 536,13±2,15 - 32,67±0,68 Bq/kg. 

 

Praca była finansowana z subwencji badawczej AGH nr 16.16.210.476. 

 

[1] J. Partyka, R. Cieślik, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001. 

[2] J. Klein, Studia Naturae, Seria A, 8, 1-105, Kraków 1974. 

[3] M. Stobiński, F. Jędrzejek, B. Kubica, Nukleonika 2018, 63(4), 105-111. 
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Procesy redoks inhibitorów kinazy PERK w warunkach stresu utleniającego 
i redukującego. Pomiary radiolizy impulsowej 

Karolina Radomskaa,b), Ireneusz Majsterekb), Marian Wolszczaka) 
a)Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, 

ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, kradomska@mitr.p.lodz.pl 
b)Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, 

Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Narutowicza 60, 90-136 Łódź 

 

Wolne rodniki stale powstają w ludzkim organizmie w wyniku reakcji enzymatycznych. 
Ich nadmiar prowadzi do uszkodzenia komórek, powodując tym rozwój różnych chorób m.in. 
nowotworów czy chorób neurodegeneracyjnych. Za jedną z przyczyn chorób nowotworowych uważa 
się stres oksydacyjny. Cechą charakterystyczną komórek nowotworowych jest hipoksja, która 
wywołuje stres Retikulum Endoplazmatycznego, a w konsekwencji aktywuje zależny od kinazy 
PERK szlak sygnałowy adaptacyjnej odpowiedzi na stres. Głównym celem badań jest zbadanie 
procesów redoks inhibitora kinazy PERK w warunkach stresu oksydacyjnego i redukcyjnego w 
nieobecności i obecności albuminy osocza krwi ludzkiej (HSA). Metodę radiolizy impulsowej 
zastosowano do generowania rodników odpowiedzialnych za stres redukujący (elektronów 
hydratowanych i atomów wodoru) i oksydacyjny w komórkach (rodników hydroksylowych).  

W ramach projektu dokonano analizy procesów redoks inhibitora kinazy PERK oraz jego analogu, w 
warunkach stresu utleniającego i redukującego stosując techniki spektroskopowe oraz radiolizę 
impulsową. W literaturze nie opisano właściwości zredukowanych i utlenionych form testowanych 
inhibitorów ani ich reaktywności ze związkami biologicznie ważnymi. Istotną częścią badań było 
zbadanie oddziaływań tych związków z albuminą osocza krwi ludzkiej (HSA). Pomiary 
spesktroskopowe układów HSA/inhibitor kinazy PERK dostarczyły informacji na temat sposobu 
oddziaływania inhibitorów z cząsteczkami albuminy. Zbadano również wpływ pH na reaktywność 
inhibitora. Procesy redoks w pH alkalicznym zachodzą z większą efektywnością. Porównano 
kinetykę zaniku rodników w reakcji z inhibitorem i jego analogiem dla roztworu buforowego 
i układów zawierających dodatkowo HSA. Wyniki wskazują na konkurencyjne zmiatanie elektronów 
hydratowanych przez inhibitor i białko. Wraz ze wzrostem stężenia badanego związku czas życia 
elektronu hydratowanego ulega skróceniu. Podczas prezentacji zostanie również opisane znaczenie 
procesów redoks w praktycznym zastosowaniu inhibitora PERK w medycynie i farmakologii. 

 

Praca finansowana z grantu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nr 502-03/5-108-05/502-54-233-
18, z grantu OPUS nr 2016/23/B/NZ5/02630 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz 
z grantu OPUS nr 2016/21/B/NZ5/01411 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
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Nagromadzanie izotopu 210Po w sierści kotów udomowionych Felis catus 

Alicja Boryło, Mateusz Swoboda Marcin Kaczor Jarosław Wieczorek 

Uniwersytet Gdański, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, 
ul. Wita Stwosza 63, 01-793 Gdańsk, alicja.borylo@ug.edu.pl 

 

Kot domowy (Felis catus) to udomowiony gatunek ssaka z rodziny kotowatych. Zwierzęta te zostały 
udomowione około 9500 lat temu i są obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na 
świecie. Kot to wyjątkowo wdzięczne zwierzę, które dla wielu właścicieli jest ulubioną domową 
maskotką, a filmy z nimi w roli głównej biją rekordy oglądalności. Kota kocha internet, człowiek 
i media. Celem niniejszej pracy było oznaczenie stopnia bioakumulacji 210Po w sierści różnych ras 
kotów oraz próba interpretacji czy rasa, wiek, długość sierści, waga, pochodzenie, miejsce 
zamieszkania, płeć oraz rodzaj spożywanej karmy ma jakikolwiek wpływ na koncentrację tego 
radionuklidu. Badaniom poddano 11 popularnych ras kotów, a weryfikacja postawionej hipotezy 
badawczej wymagała zaklasyfikowania otrzymanych wyników stężenia 210Po w 9-u grupach, dla 
których czynnikiem determinującym był jeden z powyższych parametrów. Przedstawiciele 
poszczególnych ras różną się od siebie budową ciała, okrywą włosową i umaszczeniem, co pozwoliło 
stwierdzić, iż największą bioakumulację 210Po zaobserwowano w sierści kotów rasy maine coon, 
natomiast najmniejszą w sierści kotów rasy rosyjski niebieski. Nie stwierdzono istotnych różnic 
pomiędzy stopniem nagromadzania analizowanego nuklidu, biorąc pod uwagę czynnik, jakim jest 
wieki miejsce zamieszkania kota pod względem administracyjnego (terytorialnego) podziału naszego 
kraju, brak różnic odnotowano również biorąc pod płeć, wiek oraz wagę zwierzęcia. Istotne różnice 
statystyczne stwierdzono natomiast pomiędzy bioakumulacją radionuklidu a rodzajem pożywienia, 
miejsca przebywania, długością sierści. 

 

  



 

S16-19 
 

S16 
CHEMIA RADIACYJNA  

I RADIOCHEMIA 

P04 
5 września (czwartek)  

budynek: C 
sesja: 17:00-18:30  

 

Oddziaływanie niskoenergetycznych elektronów z kwasem benzoesowym 

Paulina Wierzbicka, Janina Kopyra 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Chemii, Zakład Chemii Fizycznej, 
ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce, paulina.wierzbicka@uph.edu.pl 

 

W wyniku oddziaływania promieniowania jonizującego z materią generowane są wtórne reaktywne 
produkty (rodniki, jony, elektrony), które w konsekwencji odpowiedzialne są za fizyczne i chemiczne 
zmiany ośrodka. Wśród tych produktów wtórne balistyczne elektrony generowane są z wydajnością 
około 5x104/1 MeV [1], a ich początkowa energia kinetyczna nie przekracza 20 eV.[2] W wyniku 
zderzeń niesprężystych z medium elektrony te ulegają termalizacji. Zanim jednak osiągną energię 
termiczną w dalszym ciągu mogą powodować jonizację i wzbudzenie cząsteczek, a w czasach rzędu 
pikosekund, osiągając energie poniżej progu jonizacji, mogą przyłączać się do cząsteczek. 

Prace badawcze przeprowadzone metodą skrzyżowanych wiązek elektron-cząsteczka dotyczą kwasu 
benzoesowego znajdującego szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym 
oraz syntezie organicznej. Wychwyt elektronów przez kwas benzoesowy prowadzi do utworzenia 
jonu molekularnego oraz szeregu jonów fragmentarycznych, które powstają w zakresie energii 4-12 
eV. Najwyższą efektywnością charakteryzuje się tworzenie jonu molekularnego z maksimum 
wydajności przy 1,3 eV. Najbardziej wydajnym jonem fragmentarycznym jest (M – HCOO)- 
widoczny poprzez dwie nakładające się struktury z maksimum wydajności przy 5,5 i 7 eV. Każdy z 
powyższych jonów tworzony jest w wyniku lokalizacji nadmiarowego elektronu na pierścieniu 
benzenowym cząsteczki. Jony fragmentaryczne HCOO-, OH- i O- widoczne w wyższym zakresie 
energii powstają w wyniki przyłączenia elektronu do grupy funkcyjnej kwasu benzoesowego a 
następnie dysocjacji z utworzeniem jonu ujemnego. 

 

[1] International Commission on Radiation Units and Measurements, ICRU Report 31 (ICRU, 
Washington, DC, 1979). 

[2] T. Cobut, Y. Fongillo, J.P. Patau, T. Goulet, M.J. Fraser, J.P. Jay-Gerin, Radiat. Phys. Chem. 
1998, 51, 229. 
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Wstępna ocena nagromadzenia wybranych radionuklidów w profilu 
głębokościowym osadów dennych z Toporowego Stawu Niżniego 

Katarzyna Szarłowicz, Marcin Stobiński, Katarzyna Sauvageot, Filip Jędrzejek,  
Barbara Kubica 

AGH Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Chemii Węgla i Nauk 
o Środowisku, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, szarlowi@agh.edu.pl 

   

Osad denny stanowi integralną część zbiornika wodnego. Obecne w środowisku radioizotopy, 
w zależności od uwarunkowań geologicznych danego obszaru, ulegają sorpcji i akumulacji  
w warstwie dennej. Celem niniejszej pracy była ocena wstępnego rozkładu radionuklidów  
w profilach głębokościowych osadów dennych pobranych z Toporowego Stawu Niżniego.  

Położone na granicy polsko-słowackiej Tatry stanowią najwyższą część Karpat. Najniżej 
położonym jeziorem po stronie polskiej jest Toporowy Staw Niżni (TSN). To jezioro moreny 
czołowej, jego powierzchnia wynosi 0,617 ha, a objętość 11,7*103 m3. Głębokość maksymalna sięga 
5,7 m, natomiast wartość średniej głębokości stawu równa się 1,9 m. Znajduje się na zamkniętym dla 
turystów obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego [1]. 

Do pobierania próbek wykorzystano czerpak osadów dennych firmy Limnos, który umożliwia 
podział osadu na centymetrowe warstwy. Tak pobrany materiał zapakowano i przewieziono do 
laboratorium, gdzie poddano go procedurze suszenia i homogenizowania. Pomiaru dokonano za 
pomocą spektrometru gamma wyposażonego w detektor germanowy o szerokim zakresie 
energetycznym. 

Otrzymane średnie aktywności wybranych radioizotopów dla TSN wynoszą odpowiednio: 
137Cs~123 Bq∙kg-1; 40K~389 Bq∙kg-1; 228Th~55 Bq∙kg-1; 226Ra~86 Bq∙kg-1; 241Am~5 Bq∙kg-1; 
210Pb~287 Bq∙kg-1.Wartości naturalnych radionuklidów mieszczą się w zakresach zmierzonych dla 
gleb Polski. Podwyższona wartość 40K w wierzchnich warstwach profilu jest porównywalna  
z poziomem tego radioizotopu w glebach w Dolinie Suchej Wody Gąsienicowej [2]. Rozkład 137Cs  
i 210Pb jest podobny do obserwowanego w Smreczyńskim Stawie [3]. 241Am zidentyfikowano  
w warstwach o podwyższonej aktywności 137Cs. Szczegółowa analiza całego profilu wraz  
z obróbką statystyczną i geochronologią zezwoli na interpretację źródeł pochodzenia i wzajemnych 
korelacji zmierzonych radionuklidów. 

 

Praca została zrealizowana przy użyciu infrastruktury Laboratorium Ochrony Środowiska  
i Radiochemii Centrum Energetyki AGH.  

Praca była finansowana z subwencji badawczej AGH nr 16.16.210.476. 

  

[1] Z. Mirek, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, TPN, Kraków- Zakopane 1996.  

[2] Kubica B. Dislocation of the 137Cs and 40K radionuclides in the podsol profiles of the Tatra 
Mountain soils (South Poland). Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2005;266:3-9. 
DOI:10.1007/s10967-005-0861-z.  

[3] Szarlowicz, B. Kubica. 137Cs and 210Pb radionuclides in open and closed water ecosystems. 
Radioanal Nucl Chem, 299;1321–1328. 
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Inkorporacja i wydalanie 210Po oraz ołowiu 210Pb z organizmu człowieka 

Grzegorz Romańczyk, Alicja Boryło 

Uniwersytet Gdański, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, 
 ul. Wita Stwosza 63, 01-793 Gdańsk, alicja.borylo@ug.edu.pl 

 

Organizm ludzki jest stale narażony na wszelkie zanieczyszczenia występujące s środowisku 
naturalnym. Wiele z tych zanieczyszczeń, w tym zwłaszcza naturalne radioizotopy 210Po i 210Pb, które 
są szczególnie szkodliwe dla zdrowia człowieka, bowiem charakteryzują się zarówno toksycznością 
chemiczną, jak też silnie jonizują tkanki, mogą wywoływać choroby. W niniejszej pracy podjęto się 
badań oznaczenia naturalnych radioizotopów wyżej wymienionych pierwiastków w płynach 
biologicznych człowieka, takich jak mocz i krew oraz wydzielinie gruczołów potowych. 
Radionuklidy wchłonięte do organizmu człowieka mogą podlegać procesom bioakumulacji, przy 
czym może to zależeć od wielu czynników fizjologicznych. Z drugiej natomiast strony występowanie 
pierwiastków promieniotwórczych we wszystkich ekosystemach, zarówno wodnych jak i lądowych, 
sprawia, iż obecne są w produktach spożywczych i codziennej diecie Stopień pobierania 
radioizotopów zależy przede wszystkim od miejsca zamieszkania, skali lokalnego skażenia 
radiochemicznego, zwyczajów żywieniowych i pochodzenia żywności. Próbki płynów biologicznych 
(mocz, pot) i potu mogą być zatem źródłem wielu informacji o narażeniu na składniki dymu 
papierosowego, stosowanej diety żywieniowej, jak również wieku i płci. Celem prowadzonych badań 
było oznaczenie aktywności polonu 210Po oraz ołowiu 210Pb w próbkach potu, moczu i krwi, które 
pobrano od wolontariuszy zamieszkujących aglomerację Trójmiasta. Przeprowadzone dotychczas 
badania oraz wnikliwa analiza statystyczna dowiodły, że palenie papierosów  oraz spożywanie ryb 
jest czynnikiem determinującym obecność 210Po i 210Pb w analizowanych próbkach potu. 
Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała również istotne statystyczne różnice pomiędzy 
zawartością 210Po i 210Pb a częstotliwością palenia papierosów oraz spożywania ryb i udowodniła, że 
najważniejszym czynnikiem nagromadzania tych radionuklidów jest palenie papierosów, natomiast 
mniej istotne ma spożywanie ryb. Niepełna liczebność badanej populacji, przy jednoczesnym dużym 
rozrzucie wyników zawartości 210Po i 210Pb w analizowanych próbkach, biorąc pod uwagę płeć oraz 
wiek, znacząco utrudniła statystyczne potwierdzenie istotności różnic. 
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Badanie zawartości wybranych radionuklidów w skorupkach jaj ptasich 

Andrzej Komosaa), Jolanta Orzeła), Ignacy Kitowskib) 
a)Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, 

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, andrzej.komosa@umcs.lublin.pl 
b)Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm 

 

Ptaki stanowią grupę zwierząt o bardzo zróżnicowanych preferencjach żywieniowych 
i zasiedlających różne, ograniczone terytorialnie obszary. Z tego względu mogą służyć jako 
bioindykatory stanu środowiska. Materiał badawczy stanowiły skorupki jaj dziko żyjących ptaków, 
które są łatwe do pozyskania po okresie lęgowym, zebrane w okresie 2011-2017 na terenach 
wschodniej Polski.  

Do badań wybrano antropogeniczny izotop 90Sr, stanowiący pozostałość po atmosferycznych 
próbach jądrowych, które spowodowały globalne skażenie, oraz naturalny wysoko radiotoksyczny 
izotop 210Po, stanowiący produkt rozpadu radonu. Oba te izotopy są potencjalnie niebezpieczne, łatwo 
kumulują się w organizmie człowieka: 90Sr - w kościach (jako analog wapnia), a 210Po - początkowo 
w wątrobie i nerkach, a ostatecznie również w kościach [1]. 

Oba radionuklidy wymagają zastosowania właściwych procedur radiochemicznych do ich 
wydzielenia w celu wykonania pomiaru spektrometrycznego (spektrometr ciekłoscyntylacyjny 
Quantulus oraz spektrometr promieniowania alfa z detektorem krzemowym Canberra). 
90Sr oznaczano poprzez pomiar zawartości 90Y dokonując jego ekstrakcji przy użyciu TBP, 
a następnie przeprowadzając w osad szczawianu. Pomiary prowadzono w koktajlu żelowym, 
a wydajność chemiczną określano wagowo. 210Po separowano przez spontaniczną depozycję 
na blaszkach miedzianych z roztworu 0,5M HCl, a wydajność chemiczną określano na podstawie 
pomiarów znacznika 209Po.  

Na podstawie analizy 40 próbek skorupek stwierdzono duże zróżnicowanie zawartości 90Sr (od 0,3 
do 100 Bq/kg) przy średniej wartości 14 Bq/kg. Zaobserwowano również większą kumulację tego 
radionuklidu w skorupkach jaj kurzych, pochodzących z produkcji fermowych. 

W przypadku 210Po zaobserwowano dużo większe zróżnicowanie aktywności właściwych (od zera 
do 6500 Bq/kg), mediana 590 Bq/kg. Natomiast w skorupkach jaj kurzych izotop ten występował 
w ilości średnio 50 Bq/kg, a więc dużo mniejszym niż u ptaków dziko żyjących. 

 

[1] M. Eisenbud, T. Gesell. Environmental Radioactivity. Academic Press 1997. 
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Procesy wychwytu elektronów przez kwas 5-hydroksyizoftalowy: 
konkurencyjność procesu asocjacyjnego i dysocjacyjnego 

Paulina Wierzbicka, Janina Kopyra, Iwona Marciniak 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Zakład Chemii Fizycznej, Instytut Chemii, 
ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce, paulina.wierzbicka@uph.edu.pl 

 

Poznanie i zrozumienie mechanizmu oddziaływania elektronów z cząsteczkami materii w dalszym 
ciągu stanowi ważny problem w dobie obecnych badań. Wynika to z faktu powszechnego 
zastosowania promieniowania w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od sterylizacji radiacyjnej, 
litografii, radiacyjnego modyfikowania struktur nanokrystalicznych, po radioterapię oraz diagnostykę 
medyczną. 

Prace badawcze prezentowane w ramach niniejszego wystąpienia dotyczą kwasu  
5-hydroksyizoftalowego, który znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym 
i chemicznym. Wychwyt elektronów przez kwas 5-hydroksyizoftalowy jest procesem efektywnym 
prowadzącym do utworzenia jonu molekularnego oraz szeregu jonów fragmentarycznych w zakresie 
energii do 12 eV. Najbardziej wydajnym kanałem jest tworzenie jonu molekularnego w wyniku 
asocjacyjnego przyłączenia elektronu do cząsteczki obojętnej. W wyniku dysocjacyjnego procesu 
wychwytu elektronu najwyższą wydajność uzyskano dla jonu (M – H) z maksimum wydajności przy 
1 eV. W zakresie energii 4-8 eV konkurencyjne są dwie ścieżki rozpadu prowadzące do utworzenia 
jonów (M – COO)– oraz (M – 2×COO)–. Ponadto obserwuje się tworzenie jonu (HCOO)– z 
maksimum wydajności przy 0 eV oraz O– w zakresie energii 5-12 eV. Biorąc pod uwagę wyniki 
uzyskane dla innych pochodnych kwasu benzenodikarboksylowego badania dla kwasu 5-
hydroksyizoftalowego sugerują, iż tworzenie jonu fragmentarycznego  
(M – H)– następuje w wyniku odłączenia atomu wodoru od grupy hydroksylowej. 
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Rys. 1. Wydajność jonów powstałych w wyniku procesu asocjacyjnego M– (a) oraz dysocjacyjnego (M – H)– (b). 
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Wpływ modyfikacji składu i promieniowania jonizującego na biodegradowalne 
folie otrzymywane na bazie układu skrobia:PVA:nanoceluloza 

Krystyna Cieśla, Anna Abramowska, Joanna Drewnik  

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa 

 

Dążenie do ograniczenia zanieczyszczenie środowiska naturalnego odpadami materiałów 
plastycznych stymuluje poszukiwania nowych biodegradowalnych materiałów dla celów 
opakowaniowych, które mogłyby zastąpić szeroko obecnie stosowane poliolefiny. Blendy złożone 
z polimerów naturalnych i biodegradowalnych polimerów syntetycznych spotykają się z rosnącym 
zainteresowaniem a dodatkowo, poza tradycyjnie używanymi foliami,  mogą znaleźć specyficzne 
zastosowanie  jako jadalne opakowania żywności i farmaceutyków.  

Technologie radiacyjne są coraz powszechniej wykorzystywanymi metodami modyfikacji 
polimerów. Promieniowanie jonizujące (gamma lub elektronowe) może inicjować w polimerach 
procesy takie jak degradacja, sieciowanie lub szczepienie. Jednocześnie, w związku z rozwojem 
metod utrwalania żywności na drodze radiacyjnej,  poszukiwane są nowe biodegradowalne materiały, 
które mogłyby być używane do pakowania żywności przeznaczonej do dekontaminacji radiacyjnej. 
Dążenie do pożądanej modyfikacji nowych kompozycji polimerów biodegradowalnych sprawia, że 
celowe jest badanie wpływu na nie promieniowania jonizującego. 

Celem przedstawionych studiów była optymalizacja właściwości materiałów otrzymywanych na 
bazie układu skrobia:PVA na drodze modyfikacji kompozycji (rodzaju i zawartości podstawowych 
składników budulcowych, wprowadzania włókien i cząstek celulozowych-/nanocelulozowych jak też 
wybranych składników niskocząsteczkowych w charakterze czynników wzmacniających 
lub modyfikujących) oraz działania promieniowania jonizującego. Testowano odporność nowych 
materiałów na potencjalne napromieniowanie, oraz bezpieczeństwo wobec żywności (procesy 
migracyjne). Napromieniowanie prowadzono z użyciem promieni gamma (Co-60) albo 
z zastosowaniem szybkich elektronów w powietrzu, w atmosferze azotu lub w próżni.  

Wpływ napromieniowania na właściwości folii zależy od ich składu i od warunków syntezy.[1-3] 
Jakkolwiek degradacja pozostaje najistotniejszym procesem zachodzącym pod wpływem 
promieniowania jonizującego, towarzyszy jej sieciowanie, któremu sprzyja wprowadzenie 
odpowiednich dodatków. Zmianę właściwości folii pod wpływem napromieniowania można 
przypisywać ponadto modyfikacji ich właściwości powierzchniowych oraz mikrostruktury. 

Udało się uzyskać folie odporne na napromieniowanie w zakresie potencjalnie stosowanych dawek, 
jak też folie o podwyższonej hydrofobowości i ulepszonych właściwościach mechanicznych.[4, 5] 
Stwierdzono również, że wybrane materiały mogą znaleźć zastosowanie do pakowania niektórych 
asortymentów żywności, w tym żywności przeznaczonej do dekontaminacji radiacyjnej. 

 

[1] A. Abramowska., K.A. Cieśla., M.J. Buczkowski, A. Nowicki, W.J Głuszewski, Nukleonika  
     2015, 60 (3), 669-677. 

[2] K. Cieśla, A. Abramowska, J. Boguski, J. Drewnik, Radiat. Phys. Chem. 2017, 141, 142 – 148. 

[3] K Cieśla., A. Abramowska., M. .Buczkowski, Annual Report of the Institute of Nuclear  
      Chemistry and Technology 2015, ed. 2016 Warsaw, 22-26. 

[4] K Cieśla, Zgłoszenie patentowe Nr P.429513, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, 2019. 

[5] K Cieśla, Zgłoszenie Patentowe Nr P.429909, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, 2019. 
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Próby separacji technetu w procesie wydzielania aktynowców  
z wypalonego paliwa jądrowego 

Magdalena Rejnis-Strzelak, Irena Herdzik-Koniecko, Jerzy Narbutt 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Naukowy - Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej, 
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa. i.herdzik@ichtj.waw.pl 

 

Technet-99, długożyciowy (T1/2 = 2,1·105 lat) produkt rozszczepienia uranu, należy do najbardziej 
kłopotliwych radionuklidów, które należy oddzielić od aktynowców w procesie przerobu zużytego 
paliwa jądrowego (spent nuclear fuel, SNF), np. metodą ekstrakcji ciecz-ciecz w procesie EURO-
GANEX [1] z N,N,N′,N′-tetraoktylodiglikoloamidem (TODGA) jako ekstrahentem. Najbardziej 
stabilnym stopniem utlenienia technetu w wodnych roztworach HNO3 jest Tc(VII), dlatego 
w procesie przetwarzania SNF występuje wyłącznie anion nadtechnecjanowy, 99TcO4

–. Anion ten 
łatwo, lecz nie ilościowo ekstrahuje się do fazy organicznej m.in. razem z kationowymi kompleksami 
aktynowców. Umiarkowane wartości współczynników podziału, D(Tc), we wszystkich układach 
ekstrakcyjnych powodują, że ilościowe oddzielanie technetu od aktynowców jest zadaniem trudnym. 
W drugim cyklu EURO-GANEX proponuje się do tego wieloetapowy proces przeciwprądowy oraz 
wysokie stężenia HNO3 (> 3M) w fazie wodnej.[1,2] Dwie dekady temu, opracowując inny proces 
UREX, Taylor i in. zaproponowali redukcję Np(VI) hydrofilowym ligandem organicznym, kwasem 
acetohydroksamowym (AHA).[3] Stwierdzono, że AHA jest potencjalnym czynnikiem redukującym 
dla plutonu, a także dla nadtechnecjanu. Ten ostatni problem został rozwiązany przez Czerwinskiego 
i in. [4]. 99TcO4

– zredukowano do Tc(II) 4 M AHA w 1M HNO3 w 95°C (w temperaturze pokojowej 
proces jest bardzo powolny). Tc(II) został skompleksowany przez AHA, tworząc silnie hydrofilowy 
kompleks trans-aquanitrozylo-diacetohydroksamowy [TcII(NO)(AHA)2H2O]+ o charakterystycznym 
widmie 
UV-Vis, nie ekstrahowany roztworami TBP. W celu sprawdzenia, czy metoda Czerwinskiego może 
być pomocna w procesie EURO-GANEX, powtórzyliśmy proces redukcji wagowych ilości Tc(VII) 
4 M AHA. Metodą UV-Vis potwierdziliśmy szybkie powstawanie Tc(II), po czym metodą ekstrakcji 
0,2 M TODGA w nafcie (+ 5 vol% oktanolu, 25°C) zbadaliśmy rozdzielanie Tc(II) od Am(III). 
Uzyskane wartości D(Tc) = 0,0022 i D(Am) = 235 wskazują na skuteczne rozdzielenie tych 
pierwiastków z bardzo wysokim współczynnikiem separacji SFAm/Tc = 1,1∙105. Obecnie prowadzone 
badania są ukierunkowane na optymalizację obu procesów – redukcji i ekstrakcji. 

 

Praca jest wykonywana w ramach projektu międzynarodowego współfinansowego „GEN IV 
Integrated Oxide fuels Recycling Strategies” – GENIORS, nr grantu 730227, w programie 
HORYZONT 2020. 

 

[1] M. Carrott, A. Geist, X. Hérès, S. Lange, R. Malmbeck, M. Miguirditchian, G. Modolo, 
      A. Wilden, R. Taylor, Hydrometallurgy 2015, 152, 139-148. 

[2] D. Whittaker, A. Geist, G. Modolo, R. Taylor, M. Sarsfield, A. Wilden, Solvent Extr. Ion Exch.  
      2018, 36, 223-256 

[3] R.J. Taylor, I. May, A.L. Wallwork, I.S. Denniss, N.J. Hill, B.Ya. Galkin, B.Ya. Zilberman,  
     Yu.S. Federov, J. Alloys Compd. 1998, 271-273, 534-537. 

[4] C.M. Gong, W.W. Lukens, F. Poineau, K.R. Czerwinski,  Inorg. Chem. 2008, 47, 6674-6680. 
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Multimodalny radiobiokoniugat Oktreotyd-PEG-198AuNPs-PEG-DOX 
do celowanej terapii przeciwnowotworowej 

Emilia Górzyńskaa), Magdalena Kaliszczakb), Monika Łyczkob), 
Aleksander Bilewiczb) Agnieszka Majkowska-Pilipb) 

a)Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 
ul. L. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, e.gorzynska@student.uw.edu.pl 

b)Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej, 
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa 

 

W ostatnich latach można zaobserwować znacznie większe zainteresowanie wykorzystaniem 
radioaktywnych nanocząstek do diagnostyki oraz terapii medycznej. Rozwój celowanej terapii 
wykorzystującej radioaktywne nanocząstki jest spowodowany potrzebą zwiększenia skuteczności 
oraz selektywności leczenia, co jest szczególnie istotne ze względu na wysoką oporność komórek 
nowotworowych na standardowe metody leczenia takie jak chemio- radio- czy też immunoterapie. 
Celem naszych badań jest synteza multimodalnego radiobiokoniugatu, który w swojej strukturze 
zawiera jednocześnie emiter promieniowania - - radionuklid 198Au (T1/2 = 2,7 d, E = 0,96 MeV), 
biomolekułę naprowadzającą – oktreotyd wykazujący powinowactwo do występujących 
na komórkach guzów neuroendokrynnych receptorów SSTR2 oraz chemioterapeutyk – 
doksorubicynę. Ze względu na fakt, że kationy złota na +I oraz +III stopniu utlenienia nie tworzą 
trwałych połączeń kompleksowych, przeprowadzono syntezę nanocząstek złota (198AuNPs) 
wykorzystując do tego radioaktywny prekursor 198Au otrzymany w reaktorze Maria w wyniku reakcji 
197Au(n, )198Au. Rozmiar, kształt oraz potencjał zeta 198AuNPs zostały określone za pomocą technik 
DLS (Dynamic Light Scattering) oraz TEM (Transmissiom Electron Microscopy). Badania te 
potwierdziły oczekiwane rozmiary zsyntezowanych nanocząstek (5, 20, 30 nm) oraz ich sferyczny 
kształt. Zmierzona wartość potencjału zeta świadczy o braku aglomeracji oraz stabilności 
otrzymanych 198AuNPs. W kolejnym etapie badań przeprowadzono modyfikację nanocząstek 
stosując polimer polietyloglikolowy (PEG). Synteza koniugatu AuNPs-PEG przebiegła z 
utworzeniem stabilnego wiązania Au-S pomiędzy powierzchnią nanocząstki, a przyłączanym 
koniugatem zawierającym w swojej strukturze mostek disiarczkowy. W celu określenia wydajności 
reakcji syntezy koniugatów 197AuNPs-SS-PEG-DOX oraz Oktreotyd-PEG-SS-PEG-Oktreotyd, 
a także produktu końcowego Oktreotyd-PEG-197AuNPs-PEG-DOX zastosowano metodę 
spektroskopii UV-Vis oraz techniki chromatograficzne HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography) i SEC (Size Exclusion Chromatography).  

Otrzymany radiobiokoniugat Oktreotyd-PEG-198AuNPs-PEG-DOX charakteryzuje się dobrymi 
parametrami fizyko-chemicznymi i może znaleźć potencjalne zastosowanie w terapii guzów 
neuroendokrynnych.  
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In vitro NK1R affinity evaluation of novel radioconjugates based on peptide 
antagonist SPANTIDE I and Ga-68/Lu-177 theranostic-like isotopes 

Paweł Krzysztof Halika), Ewa Gniazdowskaa), Agnieszka Majkowska-Pilipa),  
Piotr F.J. Lipiński, Joanna Matalińska, Aleksandra Misicka 

a)Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Dorodna 16, Warsaw, p.halik@icht.waw.pl 
b)Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Pawinskiego 5, Warsaw 

 

Targeted radionuclide glioma therapy are based currently on application of Substance P (SP) 
analogues in function of biological vector directing specified radionuclide into the cancer, which 
overexpressed neurokinin 1 receptors (NK1Rs). Many efforts in process of suitable 
radiopharmaceutical development were made to improve cancer response for radiation and patient 
overall survival (OS) rate.[1] 

High affinity to NK1 receptor exert also antagonists of this receptor. SPANTIDE I [D-Arg1, 
D-Trp7,9, Leu11]SP is a Substance P analogue peptide antagonist designed with higher in vivo stability 
than natural SP (half-life of 2-3 minutes in human blood). There are also reports that inhibition action 
on NK1 receptor can be correlated with antitumor activity of the inhibitor. That is why our goals were 
to synthesize novel radioconjugates based on peptide antagonist SPANTIDE I and evaluate their 
affinity and toxicity against glioma cancer cell lines. 

In course of this study we have synthesized conjugate consisting of peptide SPANTIDE I and DOTA 
chelator (1,4,7,10-tetraazacyclododecane 1,4,7,10-tetraacetic acid) and then radiolabelled with Ga-
68 or Lu-177 isotopes. Further investigations consisted of evaluation of physicochemical, 
radiochemical and biological properties of obtained radioconjugates including optimized 
radiolabelling procedure, stability in biological fluids and lipophilicity determination as well as 
affinity and toxicity against glioma cancer cell lines investigation, all in terms of clinical point 
of view. 

Obtained results will be showed as comparison with other SP analogues properties examined 
in the similar therapeutic indication [2] and discussed if designed radioconjugates fulfil requirements 
for effective diagnostic and therapeutic applications in nuclear medicine. 

 

The work has been done in the frame of the RadFarm project (POWR.03.02.00-00-I009/17, 
Radiopharmaceuticals for molecularly targeted diagnosis and therapy) and with the financial 
support of the grant 2017/25/B/NZ7/01896 provided by National Science Centre (Poland). 

 

[1] A. Morgenstern et al. Current Radiopharmaceuticals 2018, 11, 200-208. 

[2] A. Majkowska-Pilip et al. Molecules 2018, 23, 2542-2557. 
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Barium ferrite magnetic nanoparticles labeled with 223Ra: a new potential 
magnetic radiobioconjugate for targeted alpha therapy 

Weronika Gawędaa,  Edyta Cędrowskaa, Frank Bruchertseiferb, Alfred Morgensternb, 
Aleksander Bilewicza  

a) Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw, Poland 
b) European Commission, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, Germany 

 
223Ra, as radium chloride, is the first commercially and widely used α-radiopharmaceutical. It 

is easily obtained from the 227Ac/223Ra generator. However, 223Ra is used only for treatment of bone 
metastases derived from primary prostate and breast cancers. Unfortunately, the lack of an appropriate 
bifunctional ligand for radium was the reason why 223Ra has not yet found application in receptor 
targeted therapy. Because Ra2+ and Ba2+ are nearly identical cations in our studies we propose to use 
barium ferrite (BaFe12O19) nanoparticles as multifunctional carriers for 223Ra radionuclide for targeted 
α therapy. 

Barium hexaferrite nanoparticles labelled with 223Ra were synthesized by a modified autoclave 
method described by Drofenik et al [1]. The reaction mixture of FeCl3, BaCl2 and 

223RaCl2 was 
alkalized with NaOH solution. Next, the reaction mixture was stirred in autoclave at 210oC for 6 h. 
Obtained radioactive, magnetic [223Ra]BaFe12O19 nanoparticles were washed with distilled water and 
hydrochloric acid (0.001 M HCl). Obtained magnetic BaFe12O19 nanoparticles were characterized by 
transmission emission microscopy and dynamic light scattering. The diameter of synthesized 
nanoparticles was ~20 nm and the determined magnetization of nanoparticles in room temperature 
was about 42 emu/g. Yield of labelling was about 70% (for 100 kBq 223Ra). Stability of the obtained 
radioactive nanoparticles was tested in various biological solutions: 0.01M PBS, 0.9% NaCl and in 
human blood serum. It is confirmed that 223Ra was highly retained inside nanoparticles in every tested 
solution. Only about 20% of 211Pb (recoiled decay product of 223Ra) was found in solution. 

In order to synthesize a radiobioconjugate having affinity to HER2 receptors, the monoclonal 
antibody  trastuzumab was conjugated to the obtained barium ferrite nanoparticles. Firstly, the surface 
of barium ferrite nanoparticles was modified with 3-phosphonopropionic acid linker using a method 
described by Mohapatra et al [2], and then, the monoclonal antibodies were coupled to the barium 
ferrite nanoparticles using the carbodiimide chemistry. Synthesized bioconjugate was characterized 
by thermogravimetric analysis, dynamic light scattering and were tested for stability in biological 
fluids. The obtained [223Ra]BaFe12O19-CEPA-trastuzumab radiobioconjugate almost quantitatively 
retains 223Ra and majority of the daughter products. In-vitro biological  studies indicate that 
[223Ra]BaFe12O19-CEPA-trastuzumab exhibits high affinity and cytotoxicity to the to the SKOV3 
ovarian cell line.  

We have shown that radium ferrite nanoparticles labelled with 223Ra and functionalized with 
trastuzumab presents a prospective solution for the use of the 223Ra as a therapeutic tool for targeting 
HER2 positive breast and ovarian cancers. 

This work was supported by National Science Centre of Poland by Grants NCN Preludium 
2015/17/N/ST4/03943 and Opus 2016/21/B/ST4/02133. 

References:  
[1] M.Drofenik et al  Mat.Chem.Phys. 2011; 127: 415–419 

[2] S.Mohapatra et al Nanotechnology 2007; 18: 385102–11 
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Wykorzystywanie technik elektrochemicznych do wytwarzania tarcz niklowych 
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Izotop 64Cu jest jednym z β+ emiterów wykorzystywanych w pozytonowej tomografii 
emisyjnej (PET). Najczęściej uzyskiwany w akceleratorach w wyniku bombardowania protonami 
tarczy zawierającej nikiel - 64Ni(p,n)64Cu.[1] Wykorzystywana tarcza niklowa musi spełniać wiele 
warunków. Poza czystością chemiczną oczekuje się odpowiednio rozwiniętej powierzchni, 
odpowiedniego przewodnictwa cieplnego oraz wytrzymałości termicznej. Jedną z metod 
otrzymywania jest elektrochemiczne osadzanie niklu na stałym podłożu, np. złocie lub miedzi 
pokrytej warstwą złota.[1] Ze względu na niską abundancję 64Ni (0.93%) osadzanie z reguły 
przeprowadza się z roztworów wysoko wzbogaconych w ten izotop. 

Obecnie stosowane metody elektrochemicznego osadzania tarcz niklowych cechują się 
wieloma niedogodnościami. Jedną z nich jest przygotowanie kąpieli galwanicznej z litego niklu 
rozpuszczonego w stężonym HNO3, co prowadzi do niepożądanej obecności azotanów (może to 
spowodować katodowe wytrącanie Ni(OH)2). Ich usuwanie związane jest z dodatkowymi etapami 
prowadzącymi do uzyskania odpowiedniej postaci kąpieli.[2] Sam proces osadzania grubych warstw 
niklu (rzędu 100 μm) jest z reguły długotrwały, czasami nawet trwa do 20 godzin, i często ma bardzo 
niską wydajność prądową.[1,2] Niniejsza prezentacja przedstawia wyniki badań mających na celu 
rozwiązanie tych problemów. 

W pracy badany jest wpływ najważniejszych parametrów osadzania na proces tworzenia 
warstw niklowych na podłożu złotym i ich właściwości: 

 skład kąpieli: stężenie jonów Ni2+, wybrane pH, rodzaj anionu, obecność innych dodatków 
mających wpływ na poprawę uzyskanych warstw niklu; 

 gęstość prądu osadzania w warunkach galwanostatycznych i jego zmiany;  

 geometria układu do elektrodepozycji, w tym rodzaj przeciwelektrody; 

 mieszanie. 

Badając morfologię, jakość i czystość osadu analizę prowadzono z wykorzystaniem SEM  
i EDS, natomiast wydajność osadzania poprzez ważenie oraz analizę UV-Vis roztworu.  

Kolejnym celem prowadzonych badań jest poznanie mechanizmu osadzania niklu. Prace 
prowadzone były z wykorzystaniem metody chronoamperometrycznej w szerokim zakresie 
potencjałów sięgającym do obszaru wydzielania wodoru. 

 

Badania są realizowane w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I009/17-00. 

 

[1] P. Rajec et al., J. Radioanal. Nucl. Chem. 2010, 286, 665–670. 

[2] C.M. Jeffery, S.V. Smith, A.H. Asad, S. Chan, R.I. Price, AIP Conf. Proc. 2012, 1509, 84-90. 
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Zautomatyzowane wydzielanie 44Sc z tarcz natCaCO3 i synteza 44Sc-DOTATATE 
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Ze względu na specyficzne właściwości, zwiększyło się zainteresowanie izotopami skandu 
emitującymi pozytony jako uzupełniającymi izotopami dla tomografii pozytonowej. 43Sc (t1/2 = 3,89 
h, β+:88%) i 44Sc (t1/2 = 3,97 h, β+: 94,3%) są dobrymi alternatywami dla 68Ga, ponieważ wykorzystują 
podobne mechanizmy kompleksowania. Jednak ich okresy półtrwania są prawie czterokrotnie 
dłuższe, co sprzyja zastosowaniom w procesach obrazowania, mających wolniejsze profile 
farmakokinetyczne. Szczególnie specyficzne obrazowanie guzów neuroendokrynnych (NET), 
wykazujących nadekspresję receptora somatostatyny typu 2, zostało skutecznie potwierdzone w 
niektórych badaniach klinicznych i przedklinicznych z analogami somatostatynowymi.  

Szybki rozwój zastosowań izotopów skandu w medycynie nuklearnej wymaga nowych wydajnych 
metod produkcji tych radioizotopów. Ostatnio zastosowano napromienianie wapnia w cyklotronach 
wiązkami α, deuteronów i protonów. Dlatego ważne jest skuteczne wydzielanie radioaktywnego 
skandu z matrycy wapniowej po napromienianiu i wstępne zatężanie w celu uzyskania czystego 
produktu końcowego o stosunkowo małej objętości. W pracy zastosowano żywicę Nobias jako 
sorbent do skutecznego oddzielania 44Sc z tarcz z węglanu wapnia. Wydzielenie przeprowadzono 
przy pH 3 stosując kolumnę zawierającą 10 mg żywicy. Skand wymywano 100 µl 2 mol/L HCl. 
Szczególną uwagę zwrócono na zmniejszenie stężenia wapnia, redukcję zanieczyszczeń 
metalicznych, solidność i prostą automatyzację metody. 44Sc wydzielono z 94,9 ± 2,8% wydajnością, 
z wynikami w zakresie 91,7-99,0%. Czystość eluatu potwierdzono przez oznaczenie ICP-OES 
zanieczyszczeń metalicznych i >99% skuteczność kompleksowania DOTATATE, oraz >36 h 
stabilności radiochemicznej kompleksu. Szeroki zakres optymalnych warunków i odporność na 
zmienne warunki wydzielenia spowodowane konstrukcją tarczy umożliwia zastosowanie 
proponowanej metody w automatycznych systemach do wyzdzielania izotopów skandu i syntezy 
radiofarmaceutyków znakowanych tym izotopem. 
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and therapy of early stage tumor formation 
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Pathological angiogenesis is affected by imbalance between proangiogenic factors and their 
inhibitors. To the former ones belongs vascular endothelial growth factor-165 (VEGF165). VEGF165 
interacts with VEGFR receptors located on the surface of vascular endothelial cells, for which the co-
receptor is neuropilin-1 (NRP-1). Compounds that inhibit the angiogenesis process 
(by selectively binding to NRP-1 and preventing the complex formation with VEGF165) after 
radionuclide labelling may become candidates for radiopharmaceuticals. An example of such 
a compound is the Ala-Thr-Trp-Leu-Pro-Pro-Arg peptide (A7R) characterized in vivo with ability for 
selective binding to NRP-1 and anti-angiogenic activity.[1] 

The aim of the work was to design, synthesize and perform physicochemical tests of new 
radiolabelled inhibitor (based on the structure of the A7R peptide) of VEGF165/NRP-1 complex 
formation from the point of view for potential application of this radiolabelled inhibitor 
as radiopharmaceutical. The presented work shows the synthesis, purification and identification 
of DOTA-Ahx-A7R conjugate, as well as the methods of its labelling with diagnostic 68Ga (emitter 
β+, t½ = 67.7 min, Eβmax = 1.9 MeV, using for PET method imaging) and/or therapeutic 177Lu (emitter 
β-t½=6.71 days, Eβmax=0.497 MeV) radionuclides and the results of standard physicochemical tests 
performed for obtained radiocompounds. 
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G.Y. Perret, Structure-function analysis of the antiangiogenic ATWLPPR peptide inhibiting 
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