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Tytułem wstępu  
 

„Nic się na Ziemi bez przyczyny nie dzieje, a prawdziwa wiedza to znajomość 

przyczyn” – niech te słowa Arystotelesa będą najlepszym tłumaczeniem dla powstania tej 

pracy. Człowiek od zarania dziejów próbował zrozumieć otaczający go świat. Wiedza, 

którą zdobywał nasz gatunek na przestrzeni swojego istnienia, pozwalała na tworzenie 

coraz nowszych i doskonalszych opisów zjawisk występujących w przyrodzie. Nowe 

odkrycia dotyczące przyrody i nowe wynalazki techniczne są pochodnymi informacji, 

które zdobyliśmy wcześniej – Ŝeby zbudować wóz najpierw trzeba wymyślić koło. 

Ewolucja pojmowania wszechświata i rozwoju nauki nie jest liniowa ani jednostajna, 

przykładem moŜe być rozwój matematyki, która stworzona została prawdopodobnie w 

staroŜytnym państwie Sumerów a następnie przez Egipt dotarła do antycznej Grecji. Po 

wiekach zapomnienia w średniowieczu matematyka trafiła ponownie do Europy z Indii 

poprzez świat arabski i tu dopiero od XVII do XIX wieku tak bardzo się wzbogaciła 

dzięki odkryciom Kartezjusza, Newtona, Gaussa, czy Leibniz’a. Obecnie czerpać 

moŜemy z ogromnego dziedzictwa nauki i myśli ludzkiej; filozofowie tacy jak cytowany 

wcześniej Arystoteles, a później Kartezjusz, Popper, Wittgenstein, i wielu innych 

stworzyło podwaliny obecnych koncepcji postrzegania świata oraz metod, którymi 

posługuje się obecnie nauka w budowaniu i weryfikowaniu nowych hipotez.  

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i uruchomienie układu pozwalającego na naświetlanie 

pojedynczych komórek pojedynczymi jonami, uzyskanymi przy pomocy mikrowiązki protonowej, a 

następnie jego wykorzystanie do przeprowadzenia eksperymentów z materiałem biologicznym. 

Dodatkowy, konieczny aspekt niniejszej pracy stanowiło opracowanie standardowych procedur 

uruchomienia układu do naświetlań w trybie pojedynczych jonów, jak i standardowych procedur 

postępowania z Ŝywymi komórkami podczas procesu naświetlania. Badania takie jak oznaczanie 

podwójnych przerwań helisy DNA, oraz badanie reakcji komórek po naświetleniu zdefiniowaną liczbą 

protonów, miało na celu pokazanie moŜliwości nowo powstałego układu. 

MoŜna zadać pytanie po co w ogóle budować taki układ i w jakim celu potrzebne są takie 

badania. OtóŜ ludzie naraŜeni są stale na wpływ promieniowania jonizującego, w tym 

cząstek naładowanych, takich jak cząstki alfa czy protony, oraz cząstek pochodzących z 

promieniotwórczości naturalnej. Z drugiej strony, róŜne rodzaje promieniowania znalazły 

szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach obecnego Ŝycia: w medycynie (zarówno w 

diagnostyce jak i w terapii), gospodarce (elektrownie jądrowe), czy w technologiach 

wojskowych (reaktory okrętów lub – mniej chlubne – głowice bojowe rakiet). Od dawna 



wiadomo, Ŝe promieniowanie jonizujące nie jest dla organizmów Ŝywych obojętne. 

Jednocześnie zdarza się, Ŝe ludzie przebywają w otoczeniu o podwyŜszonym tle 

promieniowania i przez to są naraŜeni na jego zwiększone dawki. Na przykład, niewielu 

ludzi zdaje sobie sprawę, Ŝe podróŜując samolotem naraŜeni są na znacznie zwiększoną 

dawkę promieniowania kosmicznego, nie wspominając juŜ o lotach w kosmos.  

Makroskopowe efekty oddziaływania duŜych dawek promieniowania na organizm ludzki 

są dobrze poznane nie tylko na podstawie doświadczeń laboratoryjnych, ale takŜe na 

podstawie monitorowania populacji po katastrofach elektrowni jądrowych czy 

wybuchach bomb atomowych. Wiedza dotycząca mechanizmów biologicznych, leŜących 

u podstaw obserwowanych efektów makroskopowych, jest jednak w wielu aspektach 

bardzo fragmentaryczna. Do wyznaczenia stopnia ryzyka napromienienia duŜymi i 

małymi dawkami konieczne jest zrozumienie interakcji pomiędzy jonami  

a komórką, czy teŜ tkanką, gdzie następuje depozycja energii. Powszechnie wiadomo, Ŝe 

cząstki naładowane przechodząc przez komórkę, na skutek oddziaływań z jej materią, 

powodują jonizację wzdłuŜ toru swojego lotu, prowadząc do radiolizy wody w komórce, 

wyzwalając wiele reakcji chemicznych z uczestnictwem reaktywnych form tlenu i 

wolnych rodników. Zarówno bezpośrednie oddziaływanie cząstki z Ŝywą komórką, jak i 

powstałe na skutek przelotu cząstki wolne rodniki, mogą prowadzić do uszkodzenia 

waŜnych organelli komórkowych oraz błony komórkowej. MoŜe się równieŜ zdarzyć, Ŝe 

tor lotu cząstki naładowanej przechodzi przez jądro i wtedy następuje bezpośrednie 

oddziaływanie jonu oraz elektronów wtórnych wytworzonych na trasie jego przelotu z 

kwasami nukleinowymi. Uszkodzenia (przerwania) helisy DNA mogą mieć daleko idące 

skutki na poziomie zarówno komórki jak i całego organizmu, w efekcie rozpoczynając 

skomplikowany proces onkogenezy, lub bezpośrednio prowadząc do śmierci organizmu. 

Nasze zrozumienie wpływu promieniowania na organizmy Ŝywe jest wciąŜ niepełne 

pomimo bardzo duŜego postępu w ciągu ostatnich lat. W szczególności, cały czas trwa 

dyskusja na temat wpływu promieniowania o bardzo niskich dawkach na komórki tkanki, 

a co za tym idzie na cały organizm człowieka. Do niedawna,  

w obszarze niskich dawek, powszechną praktyką była ekstrapolacja danych uzyskanych 

dla duŜych dawek promieniowania. Rozwój nowoczesnych mikrowiązek (jonowych oraz 

promieni X), jaki dokonał się w ostatnich latach umoŜliwia naświetlanie komórek bardzo 

precyzyjnie określonymi dawkami promieniowania. Dzięki zastosowaniu tej 

zaawansowanej techniki pomiarowej moŜliwe stało się ilościowe badanie takich efektów 

jak poradiacyjny efekt widza (ang. bystander effect), czy efekt HRS (low dose hyper-



radiosensitivity). Innym, szeroko dyskutowanym problemem jest hipoteza występowania 

efektu hormezy, czyli pozytywnego wpływu na organizm małych dawek promieniowania 

jonizującego. 

Głównym celem prowadzenia badań tego typu jest moŜliwość lepszego poznania 

efektów radiacyjnych w komórkach, co moŜe doprowadzić do głębszego zrozumienia 

procesów rakotwórczych wywołanych promieniowaniem oraz do optymalizacji 

radioterapii w leczeniu nowotworów i stosowania promieniowania jonizującego  

w metodach diagnostycznych. WciąŜ jednak ilość zebranych danych eksperymentalnych 

dotyczących wpływu niskich dawek promieniowania jest niewystarczająca, zatem 

konieczny jest dalszy rozwój badań w tej dziedzinie.  

W związku z tym, Ŝe nieniejsza praca dotyczyła oddziaływania promieniowania  

z jonizującego z komórką, dwa rozdziały poświęcone są opisowi oddziaływania 

promieniowania jonizującego z materią a takŜe jego wpływowi na organizmy Ŝywe  

a takŜe dozymetrii i mikrodozymetrii. W części teoretycznej opisane zostały równieŜ 

zasady budowy mikrowiązek, jako Ŝe pierwsza część pracy dotyczy modyfikacji wcześniej 

istniejącego układu mikrowiązki w celu umoŜliwienia wykonywania naświetlań 

pojedynczych komórek zdefiniowaną liczbą protonów.  



CZĘŚĆ I – Wprowadzenie oraz wstęp teoretyczny 
 
ROZDZIAŁ I - Mikrowiązki jonowe 
 
 
1.1 Wiązki jonów 
 
Wiązki jonów, począwszy od protonów, a kończywszy na bardzo cięzkich jonach  

np. uranu wykorzystywane są w bardzo wielu metodach badawczych.  

Do podstawowych naleŜą takie metody jak: PIXE, RBS, PIGE, ERD, STIM, NRA, 

IBIL, IBIC, Channelling, AMS. Aby uzyskać wiązkę jonów konieczne są źródła jonów 

(np. RF, Penning’a, Duoplasmotron [LINAC]) oraz urządzenia przyspieszające takie jak 

cyklotrony lub akceleratory liniowe np. typu Van de Graaff’a pracujące równieŜ jako 

Tandemy [PELLETRON]. Jony przyspieszone w akceleratorach poddane są separacji 

przy uŜyciu pól elektrostatycznych lub magnetycznych, w celu uzyskania wiązki 

monoenergetycznej. Ze względu na rozmiar wiązki padającej na próbkę wiązki moŜna 

podzielić na makrowiązki oraz mikrowiązki. Aby uzyskać mikrowiązkę wiązka jonów jest 

albo kolimowana specjalnymi kolimatorami do rozmiarów rzędu 1µm [Peng2001], albo 

ogniskowana przy uŜyciu soczewek magnetycznych lub elektrostatycznych nawet do 

rozmiarów kilkudziesięciu nanometrów [Bench1989, Spemann2003]. Zaletą uŜywania 

szerokich wiązek (makrowiązek) jest moŜliwość uzyskania duŜej intensywności wiązki, a 

co za tym idzie krótkich czasów pomiaru. Stosując makrowiązkę informacja o próbce jest 

średnią informacją z oświetlanego wiązką obszaru. Przy uŜyciu mikrowiązek moŜemy 

natomiast badać próbki na maleńkich obszarach ograniczonych rozmiarami wiązki. 

Układy mikrowiązek wyposaŜone są równieŜ w elementy pozwalające na skanowanie 

Ŝądanego obszaru, umoŜliwiając wykonywanie dwuwymiarowych map  

(np. map rozkładu stęŜeń pierwiastków śladowych metodą PIXE).  

Mikrowiązki równieŜ wykorzystywane są w trybie bardzo małych prądów jonowych 

pozwalających na pomiary metodą STIM oraz pracę z pojedynczymi jonami. 



1.2 Typy Mikrowiązek 

 

1.2.1 Mikrowiązka kolimowana 

 

W mikrowiązce kolimowanej małe rozmiary wiązki uzyskuje się przez wstawienie kapilary 

tuŜ przed tarczę pomiarową. Mała odległość pomiędzy końcówką kolimatora a tarczą 

pozwala zachować małe rozmiary wiązki.  

 

 

Zaletą mikrowiązki kolimowanej jest stosunkowo łatwość konstrukcji przy uŜyciu kapilar 

wykonanych np. ze szkła. 

Wady mikrowiazki kolimowanej są: 

- duŜy spadek natęŜenia prądu wraz ze zmniejszaniem przesłony kolimatora, 

- obniŜenie jakości pomiarów przez rozproszenie cząstek oraz promieniowanie X 

indukowane na kolimatorze, 

- powolne skanowanie, wymuszone zastosowaniem mechanicznego układu 

pozycjonowania. 

W tym typie mikrowiązek spadek natęŜenia prądu wiązki jest bardzo duŜy, co bardzo 

utrudnia pomiary np. metodą RBS. Mikrowiązki kolimowane znalazły zastosowanie w 

układach do naświetlania pojedynczych komórek pojedynczymi jonami, gdzie spadek 

natęŜenia prądu wiązki jest zaletą a nie wadą. [Folkard1997] 

 

Rys. 1 Schemat uzyskiwania mikrowiązki metodą kolimacji kapilarą 



1.2.2 Mikrowiązki ogniskowane 

 

Innym sposobem uzyskiwania małych rozmiarów wiązki jest ogniskowanie jonów przy 

pomocy soczewek elektrostatycznych lub magnetycznych. Układy skonstruowane w ten 

sposób pozwalają osiągać mniejsze rozmiary wiązek przy jednoczesnej znacznie większej 

intensywności w porównaniu do mikrowiązek kolimowanych 

Zaletami mikrowiązki ogniskowanej są: 

- moŜliwość uzyskania względnie duŜych prądów,  

- moŜliwość zastosowania bardzo szybkiego elektrostatycznego układu skanowania 

zadanego obszaru, 

- moŜliwość uzyskania mniejszych rozmiarów wiązki niŜ przy uŜyciu kolimatorów, 

- zmniejszenie efektu pochodzącego od rozproszeń na szczelinach. 

Pociąga to jednak za sobą trudności w planowaniu i konstrukcji, wymagającej duŜej 

precyzji koniecznej do uzyskania dobrego ogniskowania jonów, oraz znacznie podwyŜsza 

koszty aparatury. 

 

 

Rozmiar wiązki wchodzącej jest definiowany przez przesłonę (rozmiar obiektu), 

następnie wiązka przechodzi przez kolimator i przez zestaw soczewek ogniskujących, za 

którym powstaje pomniejszony obraz wiązki. Do zogniskowania jonów o energii rzędu 

kilku MeV najczęściej uŜywane są soczewki magnetyczne, rzadziej elektrostatyczne 

x0, y0 – rozmiar szczeliny definiującej obiekt. 
θ0, φ 0 – kąty rozproszenia wiązki w odpowiadających im płaszczyznach.  δ0 – dyspersja 
energetyczna wiązki (∆E/E). 
  

Rys. 2 Uproszczony schemat otrzymywania mikrowiązki metodą ogniskowania. 
 



soczewki kwadrupolowe (Rys. 2) [Cookson1987, Spemann2003, Cholewa2003, 

Ryan2001, Lebed2001, Datzmann2001]. Istnieją teŜ układy, w których uŜyto cewek 

nadprzewodzących [Stephan1996]. Pojedyncza soczewka kwadrupolowa w jednej 

płaszczyźnie powoduje skupienie jonów, natomiast w drugiej ich rozproszenie (Rys 3).  

 

 

PoniewaŜ linie natęŜenia pola magnetycznego są hiperbolami, na proton działają siły jak 

w oscylatorze. 

 

Fx=kx,  Fy=-ky. 

 

gdzie x oraz y są chwilowymi współrzędnymi jonu, a współczynnik k wynika  

z charakterystyki soczewki. Do skupienia wiązki w jeden punkt potrzebne są więc co 

najmniej dwie soczewki kwadrupolowe.  

W praktyce wykorzystuje się kilka sposobów ustawiania soczewek: dublet [Lebed2001, 

Kamiya1995], tryplet (Oxford) [Grime1991] , kwadruplet (rosyjski) [Bench1989, 

Watt2003] , a czasem nawet kwintuplety [Ryan1999] (Rys. 4). 

 

Rys. 3 Rozkład natęŜenia pola 
magnetycznego z uwzględnieniem sił 
działających na jon dodatni  



 

Soczewki kwadrupolowe mają bardzo duŜą zdolność skupiającą jednak nie są wolne od 

wad, takich jak aberracje chromatyczne i sferyczne, astygmatyzm, oraz aberracje 

wyŜszych rzędów. W skład aberracji wyŜszych rzędów (tzw. pasoŜytniczych) wchodzą 

rozmycia wiązki, wynikające z niedoskonałości budowy samej soczewki oraz 

niestabilności zasilaczy prądu. Rozmiar wiązki zogniskowanej opisany jest wzorem 

[Jamieson2001]. 

 

 

 

gdzie: 

Dx = (x/x) – pomniejszenie, 

Ax = (x/θ) – współczynnik astygmatyzmu, 
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Rys. 4 RóŜne typy ustawiania soczewek kwadrupolowych (wraz z pokazanym jest 
sposobem sprzęgania cewek ze sobą) 

D (z ang. diverge) - soczewka skupiająca/rozpraszająca w odwrotnym kierunku 
niŜ soczewka C (z ang. converge) 



 

Cx = (x/θδ) – współczynnik aberracji chromatycznej, 

Rx  = (x/ρnφ ) – współczynnik aberracji rotacyjnej, 

Px – aberracje wyŜszych rzędów lub tzw. pasoŜytnicze, 

Odpowiednio moŜna wypisać współczynniki dla płaszczyzny y, 

x0, y0 – rozmiar szczeliny obrazu kąty,  

θ0, φ 0 – kąty rozproszenia wiązki w odpowiadających im płaszczyznach, 

δ0 – dyspersja energetyczna wiązki (∆E/E), 

xi, yi – wielkość obrazu wiązki w ognisku. 

 

W nowoczesnych dobrze zestawionych układach astygmatyzm moŜna wyeliminować 

natomiast aberracje pasoŜytnicze mogą być bardzo niewielkie. Nadal jednak na rozmiar 

wiązki w duŜym stopniu wpływają aberracje chromatyczne i sferyczne. Wielkość 

najmniejszej moŜliwej do otrzymania wiązki dla zadanego teoretycznie układu wyznacza 

się dodając metodą najmniejszych kwadratów przyczynki pochodzące od wszystkich 

aberracji. Ten sposób obliczania często jednak prowadzi do zawyŜenia wyniku, co 

znaczy, Ŝe w praktyce rozmiar wiązki w zbudowanym układzie jest mniejszy od rozmiaru 

otrzymanego z wcześniejszych teoretycznych obliczeń dla tego układu [Grime1991, 

Legge1993]. RozbieŜności pomiędzy teoretycznymi wyliczeniami a rzeczywistym 

działaniem soczewek nie wynikają z błędów teorii, a spowodowane są faktem, iŜ rozkład 

intensywności wiązki w przestrzeni fazowej nie jest jednorodny. W efekcie tylko 

niewielka część wiązki przechodzącej najpierw przez szczelinę obrazową a następnie 

przez kolimującą, ma i duŜe rozproszenie i duŜe rozmycie energetyczne, podczas gdy 

przyczynek aberracji chromatycznej zakłada jednoczesny wpływ obu tych zaburzeń 

[Jamieson2001]. Dokładny pomiar aberracji sferycznych jest bardzo trudny i prawie nie 

ma w literaturze Ŝadnych odnośników. Planując budowę soczewek, w duŜej mierze pod 

uwagę brane są wyniki teoretycznych obliczeń lub symulacji. W efekcie, aby uniknąć zbyt 

duŜych wartości aberracji sferycznej często wybiera się układ o gorszym pomniejszeniu. 

Do wyliczania i symulowania przebiegu wiązki jonów przez układ mikrowiązek słuŜą 

programy takie jak np. PRAM, GEANT4, [PRAM, GEANT]. Innymi czynnikami 

wpływającymi na końcowe rozmiary mikrowiązki są pola zewnętrzne, np.: magnetyczne 

pole ziemskie lub pole pochodzące z przepływu prądu przez kable wysokiego napięcia w 

      – współczynniki aberracji sferycznej, 

 

 Sx1 = (x/θ3) 

 Sx2 = (x/θφ 2) 



laboratorium. Charakterystyka układu mikrowiązki określona jest poprzez funkcję zwaną 

akceptancją, która zaleŜy od parametrów (x,θ,y,φ) [Cookson1987] 

 

 

    (2) 

 

 

gdzie: 

f(C) – funkcja zaleŜna od aberracji, im mniejsza jej wartość tym lepsza rozdzielczość 

wiązki, 

d – wielkość plamki mikrowiązki, 

n - współczynnik zaleŜny od dominującej aberracji. 

 

Intensywność mikrowiązki zaleŜy od jasności źródła oraz od akceptancji 

  

I = BA                                                                  (3) 

 

gdzie B jest jasnością źródła. 

Liczba zliczeń detektora N w układzie zaleŜy od wydajności Y procesu powstawania 

sygnału, kąta bryłowego detektora Ω i prądu mikrowiązki I. 

 

N=YΩI                                                      (4) 

 

biorąc pod uwagę równania 2 i 3 otrzymujemy: 

 

(6) 

 

Z powyŜszej formuły widać, Ŝe do uzyskania wiązki o bardzo małych rozmiarach 

konieczne jest stosowanie soczewek o małej aberracji, duŜej jasności źródeł, detektorów 

o duŜych kątach bryłowych oraz duŜej wydajność procesu. Zazwyczaj parametry układu 

pomiarowego dobierane są tak, aby stosując się do powyŜszego wzoru (Równ. 4) 

otrzymać jak najlepsze wyniki dla wybranej metody. W przypadku STIM, gdzie Y=1, 

stosowane są znacznie mniejsze rozmiary wiązek niŜ w RBS, gdzie Y≈10-8. 
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Niektóre typy pomiarów, jak np. pomiary z uŜyciem pojedynczych jonów wręcz 

wymagają małych prądów, co dodatkowo daje moŜliwość uzyskania jeszcze mniejszych 

rozmiarów wiązki. 

Rozmiary wiązki w ognisku moŜna zdefiniować na dwa sposoby. Pierwszym jest 

rozdzielczość wiązki, czyli szerokość profilu wiązki w połowie jego wysokości. Drugim 

jest wielkość plamki wiązki, czyli średnica obszaru, w jakim mieści się prawie całość 

wiązki. 

 

1.2.3 Aktualnie działające mikrowiązki na świecie 

 

W tabeli 1 zostały zebrane wielkości wiązek dla niektórych działających na świecie 

mikrowiązek. 

 

Tab. 1 Parametry mikrowiązek na świecie [Jamieson2001]. 

Miejsce 
Rozmiar 

wiązki [µm] 

Prąd wiązki 

[pA] 

Rok 

powstania 

Rodzaj zastosowanych soczewek oraz 

typ akceleratora 

Wiązki o duŜym prądzie 

Harwell 
Heidelberg 
Zurich 
Karlsruhe 
Oxford 
Sandia 
Amsterdam 
Lower Hutt 
Melbourne 
Lund 
Albany 
North Ryde 
Oxford 
JAERI 
Bochum 
Singapore 

2.2 x 2.2 
2 x 2 
11 x 26 
2 x 2 
1 x 1  
2 x 2  
3 x 8 
10 x 10 
1 x 1  
15 x 15 
2 x 2 
5 x 5  
0.3 x 0.3 
0.4 x 0.4 
0.6 x 0.7 
0.3 x 0.3 

250 
150 
400 
600 
80 
40 
50 
500 
100 
450 
200 
100 
100 
77 
100 
100 

1970 
1977 
1978 
1979 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1985 
1986 
1991 
1995 
1996 
1998 

Kwadruplet lub tryplet, VdG 
Kwadruplet lub dublet, Tandem 
Dwa oddzielne dublety, Tandem 
Dublet, VdG 
Tryplet, Tandem 
Dublet, Tandem 
Dublet, Cyklotron 
Kwadruplet, Tandem 
Kwadruplet, VdG 
Kwadruplet, VdG 
Dublet, Tandem 
Kwadruplet elektrostatyczny, Tandem 
Tryplet, Tandem 
Dublet, Tandem 
Cewka nadprzewodząca, 
Tryplet, VdG 

Wiązki o małym prądzie 

Melbourne 
Melbourne 
Singapore 
Schonland 
Singapore  
Singapore 

0.1 
0.05 
0.1 
0.59 
0.1 
0.15 

0.06 x 10-3 

<0.1 x 10-3 

b.d 
b.d. 
1 
b.d. 

1987 
1989 
1995 
1997 
1998 
1999 

Kwadruplet, VdG 
Kwadruplet, VdG 
Tryplet, VdG 
Tryplet, Tandem 
Tryplet, VdG 
Tryplet, VdG 

 

 

Oprócz mikrowiązek zamieszczonych w tabeli, od 2000 roku powstały nowoczesne 

mikro/nano-wiązki w Lipsku (LIPSION) [Spemann2002],  North Ryde (CSIRO)  

w Australii [Ryan2001], w Amsterdamie [Putte2003], w Monachium [Dollinger2003], 



Bordeaux [Barbarett2003], oraz na Uniwersytecie w Lund [Shariff2005p1, 

Shariff2005p2]. W fazie konstrukcyjnej i planowania są równieŜ nanowiązki np. w Surrey, 

Oxford i Columbia University.  

Najmniejszą wiązkę jaką do tej pory udało się uzyskać jest wiązka o małym prądzie na 

mikrowiązce w Singapurze o wielkości plamki około 40nm [Watt2003]. Bardzo podobny 

rozmiar wiązki zanotowano równieŜ na układzie w Lipsku [Speman2002]. Na wykresie 

(Rys. 5) pokazane są rozmiary wiązek zarówno dla trybów pracy  

z duŜym jak i małym prądem na tle rozmiarów komórek, jąder komórkowych oraz 

zakresem jaki jest wymagany do pracy w nanotechnologiach. 

 

 

 

1.2.4 Mikrowiązki zewnętrzne 

 

Niektóre obiekty badań wymagają specjalnych warunków pomiarowych, ze względu na 

wielkość przekraczającą rozmiary komory pomiarowej (np. dzieła sztuki stanowiące 

integralną całość) albo teŜ konieczność przeprowadzania pomiarów  

w powietrzu (np. Ŝywe próbki biologiczne). Rozwiązaniem są wiązki, w których jony 

poprzez bardzo cienkie okienko wchodzą do atmosfery, gdzie umieszczany jest badany 

obiekt. Wiązki zewnętrzne najczęściej wykorzystywane są do badań metodami PIXE i 

RBS, a takŜe do naświetlania komórek pojedynczymi jonami.  

Rozmiar mikrowiązki o malym prądzie 
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Rys. 5 Przedstawienie osiaganych rozmiarów mikrowiązek w latach od 1970-2004 
[Jamieson2001, Watt2003, Spemann2002] 
 



Operowanie wiązkami zewnętrznymi jest utrudnione ze względu na kilka czynników: 

− trudności z ustawieniem detektorów, wynikające z ograniczonego zasięgu 

protonów w powietrzu (dla wiązki o energii 2-3MeV około 8cm),  

− rozproszenia na okienku wyjściowym, znacząco pogarszającego rozdzielczość 

mikrowiązek, 

− spadku rozdzielczości wraz ze wzrostem odległości tarczy od okienka 

wylotowego, 

− wzrostu intensywności szumów dla pomiaru w powietrzu w porównaniu do 

warunków w próŜni. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe w porównaniu z rozproszeniami w okienku wyjściowym 

rozproszenia w atmosferze mają charakter drugorzędny. 

 

Biorąc pod uwagę układy zbudowane w celu naświetlania komórek pojedynczymi jonami 

bardzo trudnym zagadnieniem, w szczególności dotyczącym cząstek alfa  

i protonów, jest konieczność niezawodnej detekcji kaŜdego bombardującego jonu. Do 

rejestracji pojedynczych cząstek wychodzących do atmosfery uŜywa się scyntylatorów 

[Folkard1997] lub powielaczy elektronów (channeltrons, channelplates) rejestrujących 

wstecznie rozproszone elektrony wtórne z okienka wyjściowego [Fischer2001]. O ile 

rejestracja cięŜkich jonów ze 100% wydajnością przy pomocy w/w metod jest 

stosunkowo prosta o tyle rejestracja protonów oraz cząstek alfa przed ich uderzeniem w 

tarczę nadal przysparza wielu problemów. 

W tabeli (Tab. 2) zostały przedstawione układy mikrowiązek, które mogą pracować w 

trybie mikrowiązki zewnętrznej, z uwzględnieniem moŜliwości naświetlania pojedynczych 

komórek pojedynczymi jonami. Układów, które juŜ mogą pracować  

z naświetlaniem komórek, nie jest na świecie wiele, a urządzenie powstające  

w Krakowie będzie jedynym tego typu w Polsce. 

 



 

Tab. 2 Laboratoria prowadzące i planujące eksperymenty z naświetlaniem pojedynczych komórek 
pojedynczymi jonami 

 

Laboratorium Rodzaj jonów 
Status układu do naświetlania 

pojedynczych komórek 

Eksperymenty z 

Ŝywymi komórkami 

Gray Cancer Laboratory p, α uruchomiony TAK 

Columbia University 1 α uruchomiony TAK 

Columbia University 2 cięŜkie jony nieuruchomiony NIE 

Texas A&M p, α uruchomiony TAK 

JAERI Takasaki cięŜkie jony uruchomiony TAK 

PTB Braunschweig p, α uruchomiony TAK 

GSI Darmstadt cięŜkie jony uruchomiony TAK 

Uniwersytet w Lipsku p, α uruchomiony TAK 

MIT Boston  p, α uruchomiony TAK 

Uniwersytet w Monachium p, α uruchomiony TAK 

Uniwersytet w Lund p, α nieuruchomiony NIE 

Uniwersytet w Bordeaux p, α uruchomiony TAK 

IFJ PAN w Krakowie p, α uruchomiony TAK 

Uniwersytet w Surrey p, α, cięŜkie jony nieuruchomiony NIE 



ROZDZIAŁ II – Oddziaływania promieniowania jonizującego z materią 

 

Promieniowanie jonizujące moŜe oddziaływać z materią na wiele sposobów,  

w zaleŜności od charakteru promieniowania i jego energii. Dla materii oŜywionej istotne 

znaczenie ma przy tym nie tylko intensywność padającego promieniowania ale 

rzeczywista dawka promieniowania pochłonięta przez nie. Dodatkowo w przypadku 

organizmów Ŝywych duŜą rolę odgrywają mechanizmy naprawcze chroniące je przed 

skutkami naświetlenia. Podczas naświetlania pojedynczych komórek bardzo waŜnym 

zagadnieniem jest sposób w jaki obliczamy dawkę pochłoniętą, poniewaŜ uszkodzenia 

DNA w jądrze komórki, a co za tym idzie jej śmierć lub mutageneza, zaleŜą od rodzaju 

promieniowania i jego energii.  

 

2.1 Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią 

 

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią dzielimy, w zaleŜności od 

charakteru promieniowania, na dwa typy. Pierwszy typ to promieniowanie cząstek 

naładowanych, które oddziałują z materią poprzez siłę kulombowską. Do tej kategorii 

zaliczamy elektrony oraz cięŜsze cząstki czyli protony, cząstki alfa i cięŜkie jony. 

Odmiennym typem promieniowania jest promieniowanie cząstek nienaładowanych, 

fotonów (promieniowanie γ oraz X), oraz neutronów. PoniewaŜ promieniowanie γ, X 

oraz neutrony nie posiadają ładunku elektrycznego to za ich oddziaływanie z materią 

odpowiedzialne są inne procesy, które dokładnie zostaną opisane w poniŜszych 

rozdziałach. [Hrynkiewicz2001(rozdz. Broda)]  

 

2.1.1 Oddziaływanie promieniowania γ z materią 

 

Oddziaływanie fotonów z materią dzielimy w zaleŜności od energii na trzy podstawowe 

typy: efekt fotoelektryczny, efekt Comptona i tworzenie par.  

 



2.1.1.1 Efekt fotoelektryczny 

 

Dla niskich energii promieniowania γ najbardziej prawdopodobny jest efekt 

fotoelektryczny gdzie absorbowana jest całkowita energia kwantu γ. Energia ta jest 

przekazana jednemu z elektronów na wewnętrznych powłokach atomu.  

 

||)( welektronuk EEE −= γ                                                               

(6) 

 

Ek – energia kinetyczna wybitego elektronu, 

Eγ = hυ – energia kwantu gamma, 

Ew – energia wiązania elektronu. 

Efekt fotoelektryczny zaleŜy od liczby atomowej Z absorbenta. Przekrój czynny σf na 

wystąpienie efektu fotoelektrycznego wyraŜa się empiryczną formułą  

 

5,3
γ

σ
E

CZ n

f =                                                                (7) 

 

gdzie: 

C – stała, 

n – w zaleŜności od energii fotonu przyjmuje wartość pomiędzy 4 a 5, 

Eγ – energia kwantu γ. 

JeŜeli energia fotonu jest nieco większa od energii wiązania elektronu to przekrój czynny 

na jonizacje wzrasta, by gwałtownie zmaleć dla energii fotonu mniejszej od energii 

wiązania elektronu, czego powyŜszy wzór nie przewiduje. Efektami deekscytacji atomu 

po wybiciu elektronu z powłoki wewnętrznej mogą być: emisja charakterystycznego 

kwantu promieniowania X, emisja elektronu Auger’a, lub zjawisko Costera–Croniga. Dla 

Ŝywych organizmów zbudowanych z lekkich pierwiastków emisja elektronu Auger’a jest 

głównym szlakiem deekscytacji atomów.  

 



2.1.1.2 Efekt Comptona 

 

Bardziej skomplikowanym sposobem oddziaływania kwantów γ z materią jest 

rozproszenie Comptona, polegające na niespręŜystym rozpraszaniu kwantów γ na 

elektronach. Część energii fotonu przekazana jest elektronowi, który zmienia kierunek 

swojego lotu. Sam foton ze zmienioną juŜ energią porusza się w innym niŜ pierwotny 

kierunku. Dla materiałów biologicznych efekt Comptona jest istotnym zjawiskiem w 

zakresie energii promieniowania γ od 20 keV do 30 MeV. 

 

 

Prawdopodobieństwo rozproszenia zaleŜy od liczby elektronów i rośnie wraz z liczbą 

atomową Z absorbenta. W zaleŜności od energii padającego kwantu gamma moŜna 

podać zaleŜność kątową rozproszonych kwantów. Rozkład kątowy rozproszonych 

kwantów gamma jest opisany wzorem Kleina-Nishiny  

 

 

 

Rys.6  Schemat procesu nieelastycznego rozproszenia fotonu na swobodnym elektronie 
(efekt Comptona) 
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gdzie: 

r0 – klasyczny promień elektronu,  

hυ – energia kwantu gamma, 

m0c2 – masa spoczynkowa elektronu,  

θ – kąt rozproszenia kwantu gamma. 

 

Całkując powyŜszy wzór po pełnym kącie bryłowym otrzymujemy przekrój czynny na 

rozpraszanie kwantów gamma: 
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2.1.1.3 Tworzenie par 

 

Kolejnym sposobem oddziaływania kwantów γ z materią jest tworzenie par elektron-

pozyton. Aby taka sytuacja mogła zaistnieć, foton musi posiadać energię większą lub 

równą dwóm masom spoczynkowym elektronu czyli 1,022 MeV. Proces ten zachodzi 

najczęściej w polu jądra atomowego lub rzadziej w obecności innego elektronu. Przekrój 

czynny na utworzenie pary opisuje wzór poniŜszy wzór (10): 
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funkcja f(E) najpierw rośnie logarytmicznie wraz ze wzrostem energii a następnie 

przyjmuje stałą wartość  
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28 −−=                                                  ( 11) 

 

Powstała para cząstek dzieli między siebie nadwyŜkę energii fotonu ponad energię 

progową wytworzenia pary. Następnie pozyton, po uprzednim spowolnieniu, anihiluje z 

jednym z elektronów absorbenta emitując 2 (a czasami 3) kwanty gamma. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia tworzenia par dla materiałów biologicznych jest 



niewielkie ze względu na ich budowę (dominacja lekkich pierwiastków). Zjawisko to się 

znaczące dopiero dla stosunkowo duŜych energii fotonu (ponad 10 MeV).  

Na rysunku poniŜej (Rys. 7) przedstawiono, który ze sposobów oddziaływania fotonów z 

materią jest dominujący w zaleŜności od energii padającego na absorbent fotonu. 

 

 

 

2.1.1.4. Osłabienie wiązki przechodzącej przez materiał absorbenta 

 

Wiązka fotonów przechodząc przez dowolny materiał jest osłabiana poprzez jej 

absorbcję i rozpraszanie lub tworzenie par. Efekt ten jest zaleŜny od energii 

promieniowania oraz od materiału, przez który ono przechodzi. Wraz ze wzrostem 

grubości absorbenta natęŜenie wiązki γ spada eksponencjalnie. 

 

 

xeII ⋅−= µ
0                                                                   (12) 

 

Rys. 7 Obszary, w których dominują poszczególne procesy odziaływania fotonów z absorbentem w 
zaleŜności od energi fotonu i liczby atomowej Z absorbenta. Linia niebieska (po lewej stronie grafu) 
odpowiada współrzędnym energii i liczby atomowej absorbenta, dla których prawdopodobieństwo efektu 
fotoelektrycznego jest równe prawdopodobieństu zajścia rozproszenia komptonowskiego. Linia 
czerwona (po prawej stronie grafu) odpowiada analogicznej sytuacji dla procesów tworzenia się par i 
rozproszenia Comptona [Hrynkiewicz2001(rozdz.Broda)] 



gdzie: 

I0 – natęŜenie początkowe wiązki, 

µ – liniowy współczynnik absorpcji (prawdopodobieństwo usunięcia fotonu  

z padającej wiązki na jednostkę drogi). Podczas wyznaczania tego współczynnika brane 

są pod uwagę wszystkie sposoby oddziaływania fotonów z materią. 

 

2.1.2 Oddziaływanie elektronów szybkich i promieniowania β z materią 

 

Elektron oddziałuje z materią na dwa róŜne sposoby. Pierwszym są oddziaływania 

kulombowskie z innymi elektronami oraz jądrami atomów, drugim natomiast jest 

hamowanie elektronu w materiale absorbenta, podczas którego powstaje promieniowanie 

γ. Elektron traci część swojej energii kinetycznej poprzez emisję promieniowania 

elektromagnetycznego na skutek bardzo częstych i gwałtownych zmian wektora 

prędkości. Całkowita strata energii elektronu jest więc sumą strat zachodzących dla 

obydwu sposobów oddziaływania. PrzybliŜone porównanie strat energii elektronu 

spowodowanych tymi dwoma procesami wyraŜone jest wzorem (13) (energia wyraŜona 

jest w MeV) 

 

( )
( ) 700

EZ

dx
dE

dx
dE

ieculombowsk

radiacyjne ≈                                                (13) 

 

Zasięg elektronów monoenergetycznych w absorbencie nie jest wielkością jednoznacznie 

określoną z uwagi na wcześniej juŜ wspomniane częste zmiany kierunku wektora 

prędkości. Na poniŜszym rysunku (Rys. 8) pokazany jest zasięg ekstrapolowany 

elektronów w absorbencie. Określa on grubość absorbenta, poza którą mogą dotrzeć 

tylko nieliczne elektrony (te o najmniej zakrzywionym torze).  

 



  

 

Promieniowanie β charakteryzuje się ciągłym (a nie monoenergetycznym) rozkładem 

energetycznym. Stąd teŜ średni zasięg takiego promieniowania równieŜ przedstawić 

moŜna wzorem  

 

xeII ⋅−= µ
0                                                           (14) 

 

gdzie: 

µ – współczynnik absorbcji promieniowania.  

Masowy współczynnik absorbcji µ/ρ gdzie ρ jest gęstością absorbenta jest  

w przybliŜeniu stały i wyraŜa się wzorem 
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2.1.3 Oddziaływanie neutronów z materią 

 

PoniewaŜ neutrony nie posiadają ładunku elektrycznego, oddziałują wyłącznie  

z jądrami atomowymi absorbenta. W zaleŜności od energii poruszającego się neutronu 

rozróŜnia się dwa sposoby oddziaływania z materią. Neutrony o energii powyŜej 0,5 eV 

określa się jako neutrony prędkie natomiast te o mniejszej energii powolne lub termiczne. 

Neutrony powolne wywołują reakcje jądrowe wyzwalając promieniowanie wtórne z 

udziałem cząstek naładowanych. Są to reakcje typu (n,α), (n,p), w których dochodzi do 

emisji cząstek naładowanych jak protony lub cząstki alfa. Neutron wychwycony przez 

jądro atomowe moŜe równieŜ doprowadzić do rozpadu jądra na dwa mniejsze jądra z 

równoczesną emisją pewniej liczby neutronów. Jednak najczęstszym przypadkiem jest 

radiacyjny wychwyt neutronu i emisja kwantu gamma (n,γ). Wraz ze wzrostem energii 

Rys. 8 Krzywa transmisji dla 
elektronów monoenergetycznych 
gdzie Re to zasięg 
ekstrapolowany 



neutronów przekrój czynny na zajście reakcji jądrowej znacznie się zmniejsza. Dla 

neutronów prędkich najbardziej prawdopodobnym zjawiskiem jest rozproszenie na 

jądrach atomowych absorbenta.  

W ten sposób neutrony przekazują swoją energię aŜ do momentu kiedy ich energia 

spadnie na tyle, Ŝe stają się neutronami powolnymi. Najlepszymi moderatorami czyli 

materiałami spowalniającymi neutrony są materiały zbudowane z lekkich pierwiastków. 

 

2.1.4 Oddziaływanie protonów, cząstek α oraz cięŜkich jonów z materią 

 

Protony, cząstki alfa i cięŜkie jony oddziałują z materią głównie poprzez oddziaływanie 

kulombowskie. Cząstka naładowana na swojej drodze przez materiał absorbenta 

oddziałuje po kolei z bardzo duŜą liczbą elektronów tracąc część swojej energii przy 

kaŜdym takim zdarzeniu, aŜ do całkowitego zatrzymania się w materiale. Przekaz energii 

powoduje jonizację atomów absorbenta, co z kolei moŜe powodować zerwania wiązań 

chemicznych. Elektrony wybite ze swoich orbit na skutek oddziaływania z padającym 

jonem nazywane są elektronami delta (oddziałują one  

z materią zgodnie z teorią podaną w podrozdziale 1.2). Maksymalna energia takiego 

elektronu jest opisana poniŜszym wzorem wynikającym z zasady zachowania pędu: 
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EMAX – maksymalna energia elektronu po zderzeniu z padającym jonem, 

Ejonu – mnergia padającego jonu, 

me – masa spoczynkowa elektronu, 

M – masa padającego jonu. 

 

Z powyŜszego wzoru (16) wynika, Ŝe padający proton moŜe przekazać maksymalnie 

tylko 1/500 swojej energii wybitemu elektronowi (podczas gdy padający elektron moŜe 

przekazać nawet połowę swojej energii) 

Wielkością charakteryzującą efektywność oddziaływania cząstek naładowanych  

z materią jest strata energii cząstki w materiale absorbenta na jednostkę długości drogi w 

tym materiale 
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dES =                                                                   (17) 

 

Stratę energii na jednostkę drogi przedstawia wzór Bethe’go 
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gdzie: 

e – ładunek elektronu, 

me – masa elektronu, 

v – prędkość cząstki, 

z – liczba atomowa cząstki, 

N – liczba atomów w jednostce objętości absorbenta, 

  

Z – liczba atomowa absorbenta, 

c
v=β - stosunek prędkości cząstki do prędkości światła, 

I – średni potencjał jonizacji lub wzbudzenia atomów absorbenta, określany empirycznie 

dla kaŜdego pierwiastka. 

 

PowyŜszy wzór (18) przestaje obowiązywać dla małych energii cząstki, kiedy jej prędkość 

jest porównywalna z prędkością elektronów na orbitach, poniewaŜ wtedy zachodzi 

bardzo duŜe prawdopodobieństwo wychwytu elektronu przez przelatującą cząstkę. 

Krzywa opisująca stratę energii w zaleŜności od drogi nosi nazwę krzywej Bragga. 

Wychwyt elektronu zmniejsza ładunek cząstki, która w efekcie traci moŜliwość 

oddziaływania na inne cząstki. Efekt ten obrazowany jest przez gwałtowne załamanie 

krzywej Bragga pod koniec toru lotu cząstek (Rys. 9). RóŜnica pomiędzy krzywymi 

Bragga dla pojedynczego jonu i wiązki jonów wynika ze stochastycznego charakteru 

mikroskopowych oddziaływań, którym poddawane są pojedyncze cząstki. Z tego 

powodu energie poszczególnych cząstek w początkowo monoenergetycznej wiązce 

róŜnią się po przejściu przez taką samą grubość absorbenta. Powoduje to rozmycie 

obszaru, w którym cząstki naładowane się zatrzymują . 



Wielkością bezpośrednio wynikającą z charakteru oddziaływania cząstek  

z absorbentem jest zasięg cząstek w materiale absorbenta. Średni zasięg to grubość 

absorbenta, po jakiej natęŜenie wiązki zmniejsza się do połowy wartości początkowej. 

Zasięg ekstrapolowany moŜna określić wyznaczając styczną do krzywej spadku natęŜenia 

wiązki w punkcie, w którym natęŜenie wiązki zmniejsza się do połowy wartości 

początkowej (Rys. 9a).  

 

2.2 Sposoby obliczania dawek promieniowania 

 

2.2.1 Podstawowe pojęcia w dozymetrii 

 

- LET (z ang. Linear Energy Transfer)  

Jest to energia promieniowania pochłonięta przez absorbent na jednostkę drogi.  
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dx
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PoniŜsza tabela (Tab. 3) pokazuje jak zmienia się LET w zaleŜności od rodzaju 

promieniowania. 

Rys. 9a  Zasięg cząstek naładowanych w 
materiale absorbenta; Rm –  zasięg średni, Re –  
zasieg ekstrapolowany 

Rys. 9 Strata energi na jednostkę drogi wzdłuŜ 
toru cząstki naładowanej (krzywa Bragga) 



Tab. 3 zaleŜność LET od rodzaju promieniowania [SRIM, Breismaister 1993] 

Rodzaj promieniowania LET (keV/µm) 

250kV promieniowanie X 
promieniowanie γ 
protony 
neutrony 
cząstki α 
cięŜkie jony 

<1 
<1 
1-50 
1-50 

100-200 
1000+ 

 

 

- Dawka pochłonięta 

Jest to średnia energia przekazana przez promieniowanie jonizujące materii  

w elemencie objętości w stosunku do masy tej objętości. Jednostką dawki pochłoniętej 

jest 1 Grey [Gy] 
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- Dawka równowaŜna 

Jest to dawka pochłonięta pomnoŜona przez współczynnik zaleŜny od rodzaju 

promieniowania. Jednostką dawki równowaŜnej jest 1 Sivert [Sv] 

 

[ ]SvDwH R
R

RT ∑=                                                    (21) 

 

gdzie DR jest dawką pochłoniętą a wR jest czynnikiem zaleŜnym od rodzaju 

promieniowania. Wartości współczynnika wR dla róŜnego typu promieniowania 

przedstawione są w tabeli 4. 

 

- Dawka efektywna 

Dawka efektywna jest to wielkość biorąca pod uwagę róŜną wraŜliwość tkanek  

i narządów na promieniowanie. Jej jednostką jest równieŜ 1 Sivert. Dawkę taką obliczamy 

z poniŜszego wzoru: 
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gdzie DTR jest dawką pochłonięta w zaleŜności od rodzaju promieniowania oraz tkanki, w 

której nastąpiła depozycja, wT jest czynnikiem zaleŜnym od rodzaju tkanki. Wartości 

współczynnika wT dla róŜnych narządów zebrane zostały w tabeli nr 5. 

 

Tab. 4 ZaleŜność współczynnika wagowego dla róŜnych rodzajów promieniowania [Hrynkiewicz1993, 
ICRP1990] 

Rodzaj i zakres energii promieniowania wR 

Fotony 

Elektrony i miony 

Neutrony:  

        do 10 keV 

  od 10 keV do 100 keV 

        od 100 keV do 2 MeV 

        od 2 MeV do 20 MeV 

        powyŜej 20 MeV 

Protony od 2 MeV 

Cząstki α i cięŜkie jony 

1 

1 

 

5 

10 

20 

10 

5 

5 

20 

 

 

Tab. 5 ZaleŜność współczynnika wagowego dla poszczególnych  
tkanek i narządów[Hrynkiewicz1993,ICRP1990] 

Narząd lub tkanka wT Narząd lub tkanka wT 

Gruczoły płciowe (gonady) 

Czerwony szpik kostny 

Jelito grube  

Płuca 

śołądek 

Pęcherz moczowy 

Gruczoły sutkowe 

0.20 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.05 

0.05 

Wątroba 

Przełyk 

Tarczyca 

Skóra 

Powierzchnia kości 

Pozostałe 

Całe ciało 

0.05 

0.05 

0.05 

0.01 

0.01 

0.05 

1.00 

 



Organizmy Ŝywe wystawione są nieustająco na działanie promieniowania, pochodzącego 

ze źródeł naturalnych i cywilizacyjnych. Promieniowanie  

z naturalnych źródeł to promieniowanie kosmiczne oraz promieniowanie pochodzące od 

pierwiastków radioaktywnych występujących w skorupie ziemskiej i atmosferze. W 

związku ze szkodliwością większych dawek promieniowania jonizującego 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) ściśle określa granicę 

dopuszczalnych dawek (Tab. 6). 

 

Tab. 6 Llimity dawek [ROZP, ICRP1990]  

Limit roczny [mSv]  

zawodowy ogólny 

Dawki skuteczne uśrednione w ciągu 5 lat 

Dawki równowaŜne: 

w rogówkach oczu 

w skórze 

w rękach i stopach 

20* 

 

150 

500 

500 

1 

 

15 

50 

50 

* Z zastrzeŜeniem, Ŝe w Ŝadnym roku nie przekroczy 50 mSv 

 

Największy wkład do promieniotwórczości naturalnej wnosi radon, przyjmuje się, Ŝe  

średnio organizm ludzki otrzymuje od radonu dawkę około 1.32 mSv na rok. Całkowita 

dawka od promieniotwórczości naturalnej w Europie na osobę wynosi 2.29 mSv na rok. 

Do źródeł cywilizacyjnych zaliczamy energetykę jądrową, diagnostykę medyczną, próbne 

wybuchy jądrowe, komunikację lotniczą, telewizję oraz zastosowanie izotopów 

promieniotwórczych. Roczna dawka pochodząca od w/w czynników wynosi około 0.82 

mSv. W Polsce średnia dawka skuteczna na jednego mieszkańca wynosi w przybliŜeniu 

3,6 mSv na rok.[Hrynkiewicz2001, ICRP1990, CLOR1992]. 

 

2.2.2 Podstawy mikrodozymetrii 

 

Przedmiotem badań niniejszego projektu naukowego było naświetlanie pojedynczymi 

jonami pojedynczych komórek. Do obliczania dawek pochłoniętych przez obiekty  

w skali mikroskopowej, jakimi są komórki (średnica około 4 x 10-4 m) naświetlone 

róŜnymi dawkami promieniowania jonizującego (0.25 – 10 Gy). [Goodhead1987, 

Olko1989]. Przedstawiony w poprzednim rozdziale (Rozdz. 2.1) sposób obliczania dawki 



moŜe prowadzić do zaniedbania pewnych zjawisk, np. w sytuacji kiedy dwa jony mające 

taki sam LET, (proton o energii 2 MeV i cząstka alfa o energii 11 MeV/nukleon [SRIM]) 

generują elektrony delta. W przypadku protonów maksymalny zasięg elektronów δ (ich 

energia wyliczona została z równania (16)) wynosi 440 nm natomiast zasięg elektronów, 

obliczony tą samą metodą, w przypadku cząstek alfa wynosi 7 µm [CASINO]. 

Maksymalny zasięg elektronów δ  wytworzonych przez cząstkę alfa jest więc ponad 17 

razy większy od zasięgu elektronów powstałych na skutek przejścia protonu, mimo Ŝe 

obie te cząstki mają ten sam LET. Taka róŜnica w zasięgu ma znaczny wpływ na rozkład 

zniszczeń materiału absorbenta, co jest bardzo waŜne w przypadku rozpatrywania 

wpływu promieniowania na Ŝywe komórki.  

Do opisu depozycji energii w małych objętościach, takich jak jądra komórkowe, słuŜy 

mikrodozymetria. Bierze ona pod uwagę mikroskopowe właściwości promieniowania 

jonizującego, jego interakcję z materiałem absorbenta, sposoby depozycji energii  

z uwzględnieniem efektów stochastycznych i niejednorodnych. Mikroskopowy opis 

interakcji moŜe być realizowany na wiele róŜnych sposobów.  

Jednym ze sposobów opisu tych oddziaływań oraz obliczania dawek jest model 

zaproponowany przez Kellera i Rossiego [Keller1975] rozwijany następnie przez wiele 

lat. Aby móc obliczać dawki pochłonięte przez absorbent wykorzystując metody 

mikrodozymetrii trzeba zdefiniować dodatkowe wielkości. 

 

- Energia specyficzna (z ang. specific energy) 

Energia specyficzna mierzona jest w Gy i w ogólnym opisie odpowiada dawce 

pochłoniętej.  
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gdzie 

ε – energia zdeponowana w materii,  

m – masa materii, w której energia została zdeponowana. 

 

- Energia liniowa (z ang. lineal energy) 

Jest to ilość energii zdeponowana przez jon na średniej długości cięciwy objętości, 

w której nastąpiła depozycja. Jest ona odpowiednikiem LET w dozymetrii  
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.  

Zamiast energii specyficznej moŜna równieŜ uŜywać całkowitej liczby jonizacji (j) 

absorbenta w objętości w której nastąpiła depozycja dawki.  

PoniewaŜ zarówno z, y jak j są wielkościami stochastycznymi, do ich opisu bardzo często 

uŜywa się funkcji rozkładu oraz gęstości prawdopodobieństwa [Goodhead1987] 

 

- Relatywna Efektywność Biologiczna RBE (z ang. Relative Biological Effectivness) Jest to 

wielkość odpowiadająca dawce efektywnej, charakteryzująca odmienny wpływ róŜnego 

rodzaju promieniowania na dany materiał biologiczny.  

RBE zdefiniowana jest jako proporcja pomiędzy dawką promieniowania referencyjnego a 

dawką promieniowania, którego wpływ badamy, wywołującą ten sam efekt biologiczny 

co znana dawka promieniowania referencyjnego. Jako promieniowanie referencyjne 

najczęściej stosuje się promieniowanie X o energii 250 kV lub promieniowanie ze źródła 
60Co, 

 

badane

ref

D
D

RBE =                                               (25) 

 

RBE bardzo często słuŜy do porównania przeŜywalności komórek naświetlonych 

róŜnymi rodzajami promieniowania. 

 

- Badanie śladów jonów 

Posługując się metodami dostępnymi w mikrodozymetrii moŜemy wyznaczać dawki 

pochłonięte przez absorbent, biorąc pod uwagę interakcje pojedynczego jonu lub fotonu 

z materiałem absorbenta. Uwzględniana jest struktura śladów przede wszystkim cięŜkich 

jonów, protonów i cząstek α ale takŜe kaskady elektronów δ, wytworzone wzdłuŜ toru 

lotu cząstki lub fotonu. Rozmiar śladu jonu w zaleŜności od jego energii waha się od 

około 1 nm dla małych energii do około 2 nm dla cząstek  

o energii 20 MeV na nukleon. Ślad ten nazywany jest rdzeniem (z ang. core track) 

(Rys. 10). Maksymalny zasięg elektronów δ wynikający z energii i masy padającego jonu 

(16) tworzy zewnętrzny cylinder, tak zwaną penumbrę.  

 



 

Korzystając ze znajomości struktury śladów, przy pomocy symulacji komputerowych 

metodą Monte Carlo, wylicza się dawki pochłonięte przez zadaną objętość. Dawki 

zaabsorbowane moŜna równieŜ obliczyć korzystając z modeli analitycznych  

(np. Xapsos, [Xapsos1994, Xapsos1996], lub półanalitycznych Compan [Olko1990]). 

Przy uŜyciu specjalistycznych programów komputerowych moŜna modelować efekty 

wywołane przez jeden jon w zadanej objętości. PoniŜsza tabela (Tab. 7) ilustruje rozwój 

programów symulujących ślady jonów metodą Monte Carlo,  

z uwzględnieniem cząstek do których symulacji zostały stworzone. 

 

Rys. 10 Diagram przedstawia interakcje jonu z materiałem absorbenta widoczne wzdłuŜ śladu na 
długości około 120 nm, a takŜe interakcje elektronów δ powstałych wzdłuŜ toru jego lotu. 
[Goodhead1987] 
 



Tab. 7 Programy uŜywane do obliczania śladów promieniowania przedruk z  
[Nikjoo1998] 
Program Autorzy Absorbent rodzaj promieniowania 

ETRAN 

EGS4 

PTRAN 

PETRA 

MCNP 

HZETRN 

TRIM 

ATRAC 

MOCA8 

OREC 

STBRGEN 

CPA100 

DELTA 

ETRACK 

TRION 

KURBUC 

ETS 

NOTRE DAME 

MOCA14 

PITS 

Berger, Selzer 1973 

Nlson et. al. 1985 

Berger 1993 

Medin, Andreo 1997 

Briesmeister 1993 

Wilson et.al. 1988 

Ziegler et. al. 1985 

Butts, Katz 1967 

Paretzke 1987 

Turner et. al. 1983 

Chatterjee, Holley 1993 

Terrissol, Beaudre 1990 

Zaider et. al. 1983 

Ito 1987 

Lappa et. al 1993 

Uehara et. al. 1993 

Hill, Smith 1994 

Pimblott, Mozumder 1991 

Wilson, Paretzke 1981 

Wilson et. al. 1994 

Wszystkie 

Wszystkie 

H2O 

H2O 

Wszystkie 

Wszystkie 

Wszystkie 

Wszystkie 

H2O 

H2O 

H2O 

H2O 

H2O 

H2O 

H2O 

H2O 

H2O 

H2O 

H2O 

Wszystkie 

elektrony, fotony 

elektrony, fotony 

protony 

protony 

neutrony, fotony 

cięŜkie jony 

cięŜkie jony 

elektrony, cięŜkie jony 

elektrony 

elektrony, protony,cząstki α 

elektrony, cięŜkie jony 

elektrony 

elektrony, protony,cząstki α 

elektrony 

elektrony, protony,cząstki α 

elektrony 

elektrony 

elektrony 

protony, cząstki α 

cięŜkie jony 

 



ROZDZIAŁ III - Aktualny stan wiedzy o wpływie promieniowania 
jonizującego na organizmy Ŝywe 
  

Odkąd Wilhelm Roentgen odkrył w roku 1895 promieniowanie X, a rok później 

Becquerel odkrył radioaktywność, nasza wiedza o tym zjawisku jest coraz większa. 

Jednak zanim na Hiroshimę i Nagasaki spadły bomby jądrowe często wierzono,  

Ŝe pierwiastki radioaktywne mają cudowne działanie, np. noszono je jako amulety, 

dodawano do pasty do zębów, przymierzano w sklepach buty sprawdzając aparatem 

Roentgena, czy dobrze się układają na stopie. Szczególnie zabawnie z dzisiejszej 

perspektywy wygląda teŜ sprzedawany komercyjnie ustnik do papierosów zawierający 

pierwiastki radioaktywne, mające zapobiegać rakowi płuc. Od tych czasów wiele się 

zmieniło. Naukowcy od lat próbują dokładnie opisać wpływ promieniowania na 

organizmy Ŝywe i jakkolwiek nasza wiedza na ten temat jest bardzo duŜa, to pozostało 

jeszcze wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. 

 

W poniŜszej tabeli (Tab. 8) zestawione zostały efekty działania promieniowania 

jonizującego wraz z odpowiadającą im skalą czasową. Zrozumienie zjawisk zachodzących 

w kaŜdej z poniŜej opisanych faz jest kluczowe dla powstania teorii opisującej działanie 

promieniowania jonizującego na organizmy Ŝywe.  

 

Tab. 8 Działanie promieniowania jonizującego na organizmy Ŝywe w czasie. 

FAZA CZAS EFEKTY 

Faza fizyczna 
10-20 – 10-8 s jonizacja, wzbudzenie, deekscytacja 

(rozpad) 

10-18 – 10-9 s działanie wolnych rodników Faza chemiczna 

10-3 s – godziny reakcje enzymatyczna, mechanizmy 

naprawcze 

Wczesna faza biologiczna godziny – tygodnie śmierć komórki, organizmu 

Późna faza biologiczna lata  Nowotwory, mutacje przekazane 

następnemu pokoleniu 

 



3.1 Wpływ promieniowania na organizm 
 
Promieniowanie działa na organizmy poprzez efekty stochastyczne i deterministyczne 

[Hrynkiewicz2001]. Efekty deterministyczne to skutki promieniowania polegające na 

przejściowym lub trwałym uszkodzeniu tkanek. Występują one po przekroczeniu pewnej 

dawki progowej. DuŜe dawki mogą prowadzić do śmierci osobnika napromienionego. 

PoniŜej przedstawiono śmiertelne dawki promieniowania 30
50LD  czyli dawki po których 

50% osobników umiera w ciągu 30 dni. NaleŜy zauwaŜyć,  

Ŝe dla róŜnych organizmów róŜna jest wartość dawki śmiertelnej (Tab. 9).  

 

Tab. 9 Śmiertelne dawki promieniowania dla róŜnych organizmów[Hrynkiewicz1993] 

Organizm dawka 30
50LD [Sv] Organizm dawka 30

50LD [Sv] 

Wirusy 

Ameba 

Osa 

WąŜ 

Ślimak 

Ryba 

5000 

1000 

1000 

800 

200 

8.5 

Nietoperz 

Kura 

Szczur 

Małpa 

Pies 

Człowiek 

150 

10 

8 

5 

2.6 

2.5-3 

 

Efektami stochastycznymi nazywamy takie następstwa napromienienia,  

których prawdopodobieństwo wystąpienia jest wprost proporcjonalne do  

dawki, np. schorzenia genetyczne,  

czy występowanie nowotworów. 

Charakteryzuje je bezprogowa zaleŜność 

od dawki, jako Ŝe nie jesteśmy w stanie 

ustalić minimalnej dozy, po 

zaabsorbowaniu której komórka ulegnie 

transformacji nowotworowej. Dla 

przykładu moŜna podać, Ŝe 

prawdopodobieństwo wystąpienia 

nowotworu po dawce skutecznej 1 Sv 

wynosi około 0.05 [ICRP60, 

Hrynkiewicz1993]. Rys. 11 Skutki biologiczne u człowieka w 
zaleŜności od dawki promieniowania 



Większość wiedzy na temat efektów stochastycznych i deterministycznych zgromadzono 

na podstawie badań przeprowadzonych na grupach ludzi, którzy przeŜyli wybuchy bomb 

jądrowych, na populacjach naraŜonych na promieniowanie po awariach reaktorów 

jądrowych oraz ludziach pracujących w kopalniach materiałów radioaktywnych. 

Zgromadzony materiał doświadczalny dotyczy zatem jedynie zakresu dawek 

przekraczającego znacznie normalne promieniowanie tła. Wykres na rysunku (Rys. 11) 

ilustruje skutki działania promieniowania na organizm człowieka dla dawek powyŜej 0.25 

Gy. W ostatnich latach, dla niŜszych wartości dawek, zakwestionowano uznawany 

uprzednio model liniowej ekstrapolacji efektów stochastycznych (z ang. linear no threshold 

model), co zostanie dokładnie omówione w rozdziale III.3.2. 

 

3.2 Działanie promieniowania jonizującego na komórki 

 

Dotychczasowa wiedza zgromadzona na temat procesów molekularnych, prowadzących 

do przeistoczenia się komórki zdrowej w komórkę nowotworową jest ogromna, niemniej 

jednak nadal niekompletna. Szczególną rolę w zjawiskach nowotworzenia odgrywają 

wolne rodniki oraz reaktywne formy tlenu, będące uczestnikami codziennego 

metabolizmu komórki. Komórki w normalnych warunkach są jednak dobrze 

zabezpieczone przed działaniem wolnych rodników. Metabolizm  

w komórkach prowadzi codziennie do około 108 destrukcyjnych interakcji wolnych 

rodników z DNA [Bertram2001, Polycove1999], jednak działanie antyoksydantów, 

enzymów i mechanizmów kontrolnych redukuje liczbę uszkodzeń kwasów DNA do 

około 100. Dalsze mechanizmy naprawcze komórki, lub w razie konieczności 

samobójcza śmierć (apoptoza), eliminują 99% powstałych uszkodzeń. Pojedyncza 

mutacja pojedynczego genu nie wystarcza jednak do zamiany zdrowej komórki  

w nowotworową. Dopiero nagromadzenie mutacji w konkretnym genie, przy 

jednoczesnym osłabieniu mechanizmów obronnych organizmu (na skutek np. wieku), 

moŜe doprowadzić do powstania komórki nowotworowej.  

W przypadku komórek zwierzęcych istnieją dwa rodzaje śmierci komórki 

napromienionej. Pierwszy rodzaj to śmierć mitotyczna a drugi to śmierć interfazalna. Aby 

wyjaśnić te terminy odwołać się trzeba do wiadomości dotyczących cyklu komórkowego 

(Rys. 12) [Hrynkiewicz2001(rozdz.Wójcik,Szumiel]. 



 

 

- Śmierć mitotyczna 

Proces podziału komórki jest jednym z elementów cyklu komórkowego (Rys. 12). 

Rozpoczynając podział komórki podwajają ilość materiału genetycznego (faza syntezy i 

następnie zatrzymują się w fazie G2 na czas potrzebny do naprawy nici DNA. JeŜeli nie 

nastąpi całkowita naprawa materiału genetycznego zanim komórka wejdzie w cykl 

podziału (faza M), to część chromosomu, która była oddzielona od reszty np. na skutek 

promieniowania jonizującego, tworzy w komórce mikrojądra (Rys. 13). Materiał ten jest 

tracony podczas następnej fazy cyklu komórkowego,  

w skutek czego komórki potomne nieposiadające całości materiału genetycznego 

umierają.  

 

 

Rys. 12 Schemat cyklu komórkowego 
 M – mitoza 
G0 – faza spoczynku komórek zróŜnicowanych  
G1 – faza poprzedzająca syntezę 
S – synteza DNA 
G2 – faza przygotowania do mitozy 

Rys. 13 Powstawanie mikrojądra 
 



- Śmierć interfazalna 

Ten proces moŜe zajść w dowolnym momencie cyklu komórkowego. Po otrzymaniu 

dawki promieniowania przekraczającej moŜliwości naprawcze komórki wchodzi ona na 

szlak apoptozy, czyli samobójczej śmierci. Zapobiega to utrwalaniu się powstałych 

mutacji, które mogłyby być dalej przekazane w fazie podziału. Drugim rodzajem śmierci 

interfazalnej jest nekroza, czyli gwałtowna śmierć komórki. Nekroza zachodzi na skutek 

wysokich dawek promieniowania.  

 

- Działanie niskich dawek promieniowania na komórki 

Nie zostało stwierdzone dlaczego wspomniana uprzednio dawka 0.25 Gy jest dawką 

graniczną i jakie efekty biologiczne wywołuje napromienienie komórki dawką mniejszą. 

Aby to sprawdzić naleŜy poddać komórki właśnie takim dawkom, a stało się to moŜliwe 

(z odpowiednią precyzją) dopiero dzięki zastosowaniu mikrowiązek. 

Szacuje się, Ŝe promieniowanie tła jest odpowiedzialne za około jeden ślad elektronu 

na komórkę na rok, a tylko jeden ślad cząstki α na komórkę na wiek. Zatem 

promieniowanie tła wpływa na organizmy Ŝywe poprzez pojedyncze efekty rozdzielone 

zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Warto tutaj zauwaŜyć, Ŝe przejście zaledwie 2 

cięŜkich jonów przez jądro komórkowe prowadzi do około tysiąca aberracji w 

chromosomach, łącznie z około 500 przerwaniami pojedynczej nici  

w DNA i kilkoma przerwaniami obu nici [Nikjoo1998]. 

Do niedawna obowiązującą teorią uszkodzeń poradiacyjnych była teoria podana przez 

Lea w 1946 r. [Lea1946]. Głosiła ona, Ŝe uszkodzenia kwasów nukleinowych następują 

podczas (lub zaraz po) naświetleniu komórki promieniowaniem jonizującym. Najnowsze 

badania pokazują, Ŝe istnieją równieŜ inne efekty takie jak efekt widza (z ang. bystander) 

[Nagasawa1992], niestabilność genowa [Wright2000], odpowiedź przystosowawcza 

(z ang. adaptive response) [Wolff1998] i efekt HRS (z ang. low dose hyper-radiosensitivity, 

[Joiner2001]). Wszystkie te efekty mogą zachodzić nie tylko po naświetleniu jądra 

komórkowego, ale równieŜ po naświetleniu komórki w obszarze poza jej jądrem 

[Ward1998]. 

 

- Efekt widza 

Występowanie aberracji chromosomowych, mutacji, transformacji, zmian w ekspresji 

genów zachodzących nie w komórkach nienaświetlonych, a tylko sąsiadujących  

z nimi (niekoniecznie bezpośrednio) nazywamy efektem widza 



[Nagasawa1992, Zhou1997, Prise1998, Savant2001, Deshpande1996, Belyakov2001,  

Azzam2001]. Istnieje kilka hipotez tłumaczących efekt widza. Takie zachowanie komórek 

sąsiadujących z naświetloną moŜe być na przykład powodowane działaniem kaskady 

wolnych rodników, lub komunikacji poprzez inne ścieŜki sygnalizacji międzykomórkowej 

[Nagasawa1992]. W ekstremalnym przypadku [Matsumoto2001] zaobserwowano nawet, 

Ŝe liczba komórek wykazujących zmiany była 9-krotnie wyŜsza od liczby naświetlonych 

komórek. W innych badaniach [Prise1998, Belyakov2001] liczba martwych komórek była 

większa około 2-3 razy od liczby komórek po naświetleniu 3He2+. Podobne obserwacje 

przedstawił Zhou w pracy [Zhou1997] dotyczącej naświetlania komórek cząstkami alfa.  

 

- Odpowiedź przystosowawcza 

Przeprowadzone zostały równieŜ doświadczenia, w których komórki naświetlano 

uprzednio promieniowaniem X. Zaobserwowano, Ŝe komórki naświetlone dawką od 50 

mGy wykazywały zwiększoną odporność na ponowne naświetlanie jonami  

w porównaniu do komórek wcześniej nie naświetlanych. [Wolff1998]  

 

- Niestabilność genowa  

Jest to proces, w którym dochodzi do uszkodzeń chromosomu (przerwania nici DNA), 

w skutek czego materiał genetyczny komórek potomnych róŜni się od materiału 

genetycznego komórki macierzystej (Rys 13) [Wright2000]. 

 

- HRS  

NadwraŜliwość jest efektem niewidocznym podczas naświetlania całych szalek  

z komórkami jednorodnym promieniowaniem. Polega on na tym, Ŝe dla pewnej, 

konkretnej, nieduŜej dawki promieniowania dostarczonej dokładnie do komórek, 

śmiertelność komórek jest większa niŜ ta, którą wykazywały badania prowadzone  

z naświetlaniem jednorodnym promieniowaniem (Rys. 14) [Joiner2001].  



   

  

PowyŜej opisane efekty mają charakter wyraźnie nieliniowy, przez co obalają teorię  

o linowej ekstrapolacji skutków napromieniowania na obszar, w którym dawki są 

mniejsze od 0.25 Gy. (Rys.11) Nad kształtem krzywej w tym obszarze nadal trwają 

dysputy a ilość dostępnych danych w dalszym ciągu nie jest wystarczająca na udzielenie 

jednoznacznej odpowiedzi.  

 

3.3 Wpływ promieniowania na DNA 

 

Najbardziej czułym na promieniowanie fragmentem komórki niewątpliwe jest cząsteczka 

DNA, uformowana w podwójną helisę, której szkielet tworzą reszty cukrowe 

(deoksyryboza). Nici helisy połączone są pomiędzy sobą poprzez pary zasad 

pirymidynowych i purynowych, czyli Adeninę, Tyminę, Guaninę, Cytozynę. [Stryer2000]. 

W procesie naświetlania komórki najwięcej szkody wyrządzają cząstki wchodzące w 

bezpośrednią interakcję z nicią DNA (Rys. 15). Nie moŜna jednak pominąć równieŜ 

bardzo duŜego przyczynku do uszkodzeń DNA wnoszonego przez oddziaływanie 

reaktywnych form tlenu (RFT) [Bartosz2004]. Te bardzo aktywne chemicznie cząsteczki 

powstają poprzez radiolizę wody w macierzy jądrowej na skutek przelotu fotonu lub 

cząstki naładowanej przez jądro. Działanie RFT jest pośrednim wpływem 

promieniowania jonizującego na kwasy nukleinowe (Rys. 15). Szacuje się, Ŝe w przypadku 
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Rys. 14 Efekt HRS wykryty przy zastosowaniu mikrowiązki 



jonu (a zatem cząstki o wysokim LET), około 10% wszystkich uszkodzeń powodowane 

jest przez efekty pośrednie, natomiast w przypadku promieniowania X (niski LET) jest to 

aŜ 70-90% wszystkich uszkodzeń DNA. [Hrynkiewicz2001 (rozdz.Wójcik, Szumiel]. 

 

 

 

 

PoniŜej przedstawiony jest schemat rozpadu cząsteczki wody, prowadzący do 

powstawania tych form tlenu, które w największym stopniu odpowiadają za przerwanie 

nici DNA. Do najaktywniejszych RFT naleŜą rodnik wodorotlenowy OH● oraz 

nadtlenek wodoru H2O2 

 

 

 

−+ +→ eOHOH 22

•++ +→+ OHHOHOH 22
∗−+ →+ OHeOH 22

••∗ +→ OHHOH 2

Rys. 15 Efekt bezpośredni (lewy rysunek) oraz efekt pośredni działania 
promieniowania (rysunek prawy) 
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W przypadku wysokiego stęŜenia tlenu w komórce z produktów powyŜszej reakcji 

powstaje dodatkowo bardzo silne reaktywny H2O2  

 

 

 

Jakościowo nie ma róŜnicy w jaki sposób przerwanie nici zostało wywołane, jednak 

kaŜde przerwanie moŜe potencjalnie prowadzić do śmierci lub transformacji komórki. 

Oczywiście, komórka posiada cały zestaw mechanizmów obronnych, włącznie ze 

wspomnianym w poprzednim paragrafie zaprogramowanym samobójstwem. 

Mechanizmy takie są nieodzowne ze względu na utrzymanie homeostazy całego 

organizmu. Warto zwrócić przy tym uwagę, Ŝe radioaktywne promieniowanie tła 

wywołuje skutki około 10 milionów razy mniejsze (!) od uszkodzeń powstałych na 

skutek normalnego metabolizmu [Polycove1999].  

 

3.3.1 Modelowanie biofizyczne  

 

Modelowanie biofizyczne zajmuje się symulowaniem działania promieniowania 

jonizującego w zaleŜności od jego dawek, obliczanych metodami dostępnymi  

w mikrodozymetrii przy uwzględnieniu konkretnego materiału biologicznego (czyli 

komórki, jądra komórkowego i samego DNA).  

Odnosząc powyŜsze rozwaŜania do materiału biologicznego (dokładniej pojedynczych 

komórek), struktura śladów pozostawionych w materiale absorbenta zaleŜy od rodzaju 

promieniowania. RozróŜniamy dwa podstawowe typy: jeden typ dla elektronów i 

fotonów (niski LET) drugi dla cięŜkich jonów (wysoki LET) (Rys. 16). W pierwszym 

przypadku (niski LET) energia fotonu przekazana jest elektronom  

w sposób opisany w rozdziale II.2.1.1. Elektrony te, w zaleŜności od tego czy nastąpił 

efekt fotoelektryczny czy zjawisko Comptona, posiadają róŜne energie, które następnie 

przekazują następnym elektronom tworząc kaskadę elektronów wtórnych.  

W drugim przypadku czyli dla jonów (wysoki LET) większość zdarzeń jonizacji zachodzi 

wzdłuŜ toru lotu cięŜkiego jonu.  

 

•• →+ 22 HOOH

22222 OOHHO +→•
222 OHHHO →+ ••



 

W zaleŜności od rodzaju powstałych w DNA uszkodzeń dzielimy je na: [Charlton1998, 

Nikjoo1997], (Rys. 17) 

1. uszkodzenia bazy ( z ang. base damage) czyli zerwanie wiązań pomiędzy zasadami helisy, 

utrata lub uszkodzenie zasady. 

2. pęknięcie pojedynczej nici DNA  

3. pęknięcie podwójnej nici DNA 

4. powstanie wiązań pomiędzy nicią DNA a białkami obecnymi w komórce 

 

 

Częstość występowania poszczególnych rodzajów uszkodzenia DNA po napromienieniu 

opisana jest w poniŜszej tabeli (Tab. 10). 

 

Rys. 16 Struktura śladów po przejściu promieniowania o 
 duŜym i małym LET 

Przerwanie podwójne 
nici DNA (dsb) 

Przerwanie pojedyncze  
nici DNA (ssb) 

Uszkodzenia bazy 

Połączenia między DNA 
 a białkami (cross-links) 

Rys. 17 Klasyfikacja uszkodzeń DNA 



Tab. 10 Częstość spontanicznych oraz spowodowanych promieniowaniem uszkodzeń DNA 
[Billen1990] 
Rodzaj uszkodzenia Liczba uszkodzeń 

spontanicznych 

Liczba uszkodzeń 

na 1Gy 

Uszkodzenie bazy  

Pęknięcie pojedyncze nici  

Pęknięcie podwójne nici 

Powstanie wiązań DNA-Białko 

1000-2000 

5000 

<1 

b.d. 

1000-2000 

1000 

40 

200-400 

b.d. - brak danych 

 

Pęknięcia helisy DNA dzielą się na podklasy w zaleŜności od bliskości przerwań co 

ilustruje poniŜszy rysunek (Rys. 18). 

 

 

Aby symulować działanie promieniowania jonizującego na DNA konieczne jest 

wprowadzenie takich danych jak absolutny rozkład częstości energii linowej, 

prawdopodobieństwo wywołania ssb lub dsb, oraz róŜnicę pomiędzy tym co nazywamy 

podwójnym a co pojedynczym przerwaniem [Nikjoo1997, Charlton1988].  

Na podstawie modelu stworzonego przez grupę Nikjoo obliczono, Ŝe minimalna energia 

potrzebna do wytworzenia pojedynczego przerwania nici to 17.5 eV, natomiast by 

wytworzyć podwójne przerwanie energia ta wynosi 50 eV [Nikjoo1994].  

W przeprowadzonych nieco później eksperymentach na wyizolowanych molekułach 

DNA otrzymano niŜsze wartości energii potrzebne do wywołania odpowiednio ssb i dsb 

[Folkard1999]. Mniejsze wartości otrzymane w eksperymencie spowodowane są głównie 

działaniem wolnych rodników, jak równieŜ działaniem bardzo niskoenergetycznych 

elektronów [Bouidaiffa2000]. Elektrony o energii poniŜej 15 eV mogą być wychwytywane 

przez cząsteczki, co powoduje ich wzbudzenie a następnie dysocjację. Proces ten został 

Rys. 18 Klasyfikacja uszkodzeń pojedynczych i podwójnych DNA  
ssb - Przerwanie jednej nici DNA, dsb - Przerwanie podwójne nici DNA 

ssb+ 

ssb 

2ssb 

dsb 

dsb+ 

dsb++ 



eksperymentalnie potwierdzony [Martin2004], indukuje on jednak wyłącznie przerwanie 

pojedynczej helisy DNA.  

 

Bardzo waŜnym zjawiskiem jest zdolność komórki do naprawy powstałych uszkodzeń 

DNA. Dopiero modele, które biorą pod uwagę tą właściwość komórek mogą 

prawidłowo opisać wpływ działania promieniowania jonizującego na DNA 

[Nikjoo2001]. 

Przerwania pojedynczej nici są w miarę łatwe do naprawy przez komórki, kłopoty 

zaczynają się kiedy dochodzi do podwójnego przerwania DNA. Im więcej podwójnych 

przerwań powstaje w danym czasie tym większe prawdopodobieństwo mutacji lub 

śmierci. Na rysunku (Rys. 19) pokazane jest prawdopodobieństwo trwałego uszkodzenia 

DNA w zaleŜności od typu uszkodzenia powstałego na skutek promieniowania 

jonizującego.  

 

3.3.2 Badania nad odpowiedzią biologiczną komórek na niskie dawki 

promieniowania 

 

W Europie grupą najdłuŜej zajmująca się problemami odpowiedzi komórki po jej 

naświetlaniu pojedynczymi jonami jest grupa profesora Folkarda z National Gray 

Laboratory w Anglii [Folkard1997p1, Folkard1997p2, Belyakov2002]. Z uwagi na 

rosnące zainteresowanie tą tematyką, w ostatnim czasie uruchomiono podobne układy 

pomiarowe w wielu ośrodkach na świecie. W Europie warto wspomnieć o GSI 
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Rys. 19 Krzywe trendu opisujące efekty działania promieniowania jonizującego bez oraz z 
uwzględnieniem mechanizmów naprawcz     Rys. 20 Zdjęcie układu mikrowiązki z duŜą komorą    
     pomiarową (mikroPIXE, RBS, elektrony wtórne, STIM) 



Darmstadt [Cholewa2003], INFN w Legnaro (Włochy) [Gerardi2004], CENBG 

(Francja) [Moretto2001], czy uniwersytetach w Lipsku [Reinert2004] oraz Monachium 

[Dollinger]. Tą samą tematyką zajmują się równieŜ ośrodki w Japonii (JAERI) 

[Kamiya2001] i Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Columbia [Zhou2002, 

Kobayashi2003]. W ostatnich kilku latach zostało przeprowadzone wiele badań na 

stabilnych liniach komórkowych ssaków, takich jak np. ludzkie fibroblasty AG01522B 

[Belyakov1999], mysie fibroblasty FS76_7G5 [Folkard2001] a takŜe komórki płuc 

chomika chińskiego. Komórki naświetlane były róŜnymi jonami,  

np. 3He2+ [Prise1998] lub cząstkami α [Zhou1997, Savant2001].  

 

Oprócz wyŜej wymienionych prac, w których komórki naświetlane były przy pomocy 

jonów, istnieje równieŜ wiele prac badających wpływ promieniowania X [Prise2005, 

Kashino2004, Dubrova2000, Kobayashi2003A, Mognato2001]. Powstały równieŜ układy 

mikrowiązek promieniowania X pozwalające na dokładne trafienie w komórkę lub jej 

jądro [Kobyashi2003]. 

Pomimo tego, Ŝe w ostatnich latach ukazuje się coraz więcej artykułów dotyczących 

wpływu małych dawek promieniowania jonizującego na organizmy Ŝywe, to wiele 

zjawisk jest jeszcze niedostatecznie wyjaśnionych i wymaga dalszych eksperymentów. 

RównieŜ potwierdzenie dotychczas otrzymywanych wyników jest waŜne, poniewaŜ do tej 

pory badania prowadzone były tylko w kilku ośrodkach na świecie i kaŜde nowe pomiary 

mogą wnieść wiele nowego do obecnej wiedzy, a być moŜe zaowocować odkryciem 

nowych zjawisk. 



ROZDZIAŁ IV - Mikrowiązka w IFJ PAN w Krakowie 
 
Jedyna obecnie działająca w Polsce mikrowiązka jonowa została uruchomiona w IFJ 

PAN w Krakowie w 1999 roku (Rys. 20). Jest to najkrótsza istniejąca mikrowiązka na 

świecie (finalne ogniskowanie osiąga się na długości 2.3 m). Urządzenie budowane było 

we współpracy z Uniwersytetem w Sumach na Ukrainie oraz Micro-Analytical Research 

Centre w Melbourne w Australii (MARC). Z wyjątkiem soczewek ogniskujących 

(zakupionych w MARC), wszystkie elementy mikrowiązki zostały wykonane w 

warsztatach IFJ PAN w Krakowie.  

 

 

 

     Rys. 20 Zdjęcie układu mikrowiązki z duŜą komorą     
     pomiarową (mikroPIXE, RBS, elektrony wtórne, STIM) 



4.1 Opis techniczny 

Krakowska mikrowiązka jest mikrowiązką ogniskowaną, gdzie w układzie ogniskującym 

zastosowane zostały dwa dublety cewek kwadrupolowych. Protony lub jony helu 

przyspieszane w akceleratorze typu Van de Graaffa (HVEC, KN-3000) do maksymalnej 

energii 2,5 MeV przechodzą przez pierwszą z trzech soczewek kwadrupolowych 

wstępnie ogniskujących wiązkę (Rys. 21), następnie przez magnes odchylający, który 

zakrzywia tor lotu jonów o 90° jednocześnie separując wiązkę na frakcje jonów o tym 

samym stosunku ładunku do masy i tej samej energii. Następnie, po przejściu przez dwie 

kolejne wstępnie ogniskujące soczewki kwadrupolowe oraz przez szczelinę obiektową, 

jony wchodzą w układ mikrowiązki.  

 

 

 

 

W zaleŜności od rozmiaru tej szczeliny otrzymujemy róŜne wartości prądu mikrowiązki 

oraz róŜny końcowy rozmiar mikrowiązki. Dane uzyskane  

z teoretycznych obliczeń zebrane zostały w poniŜszej tabeli (Tab. 11) 

Rys. 21 Schemat całości układu prowadzenia wiązki od akceleratora do komory 
pomiarowej  



Tab. 11 Teoretyczne wartości natęŜenia  prądu wiązki i wielkości jej plamki na tarczy w zaleŜności od 

rozmiaru szczelin [Lebed1999] 

Szczelina definiująca obiekt [µm] 20 10 5 

Przesłona kolimująca [µm] 200 50 25 

Wielkość plamki wiązki na tarczy przy załoŜeniu 

aberracji pasoŜytniczych 0.1% [µm2] 
1.3 x 1.2 0.6 x 0.6 0.32 x 0.30 

Wielkość plamki wiązki na tarczy przy załoŜeniu 

aberracji pasoŜytniczych 1% [µm2] 
6.0 x 1.3 0.8 x 0.6 0.35 x 0.30 

Prąd wiązki na tarczy przy załoŜeniu jasności 

źródła RF 10 A/m2/rad2/eV [pA] 
≥ 100 ≥1 ≥.25 

 

 

Wiązka poprzez szczelinę kolimującą wchodzi do układu dwóch soczewek ogniskujących 

(MARC), za którymi połoŜony jest magnetyczny układ skanujący (Rys. 22) [Lebed1999].  

 

 

Mikrowiązka pada na tarczę umieszczoną w specjalnie zaprojektowanej komorze 

pomiarowej, pozwalającej na równoczesne pomiary metodami PIXE, RBS, STIM 

[Pallon2004] (Rys 21). Dodatkowo istnieje moŜliwość pomiaru elektronów wtórnych 

Rys. 22 Układ mikrowiązki (szczegóły) 
1.  Ława stalowa 
2.  Zawór odcinający układ µ-wiązki 
3 Szczelina wstępna 
4. Szczelina definiująca obiekt 
5. Kwarc (do obserwacji wiązki) 
6. Szczelina kolimująca 
7. Soczewki ogniskujące 
8. Kwarc 
9. Wiaderko Faradaya 
10. System skanujący 
12. Kamery CCD do obserwacji wiązki 
15. Zestaw pomp próŜniowych 
16. System próŜniowy 
17. Neopyrenowe rękawy tłumiące drgania 



wybijanych z powierzchni tarczy przy uŜyciu powielacza elektronów (channeltronu). 

Komora posiada równieŜ moŜliwość badania ładunku zdeponowanego na tarczy podczas 

pomiaru, oraz całkowitego prądu mikrowiązki przy pomocy wiaderka Faradaya. 

Obserwacja próbki podczas pomiaru prowadzona jest przy uŜyciu nowoczesnego 

systemu mikroskopowego [Z125], pozwalającego na zdalnie sterowaną zmianę 

powiększenia do 12 razy. Cały układ mikrowiązki w celu eliminacji wibracji, które 

wpływają w duŜym stopniu na rozdzielczość, został zbudowany na specjalnej ławie, która 

umocowana jest do betonowego fundamentu sięgającego 2 m w głąb ziemi i osadzonego 

na warstwie piasku. Dodatkowo, we wszystkich połączeniach z pompami próŜniowymi 

uŜywane są specjalne neopyrenowe łączniki tłumiące drgania, które potencjalnie mogą 

być przenoszone z pomp próŜniowych. Teoretycznie wyliczone parametry układu 

mikrowiązki w IFJ przedstawia poniŜsza tabela (Tab. 12). 

 

Tab. 12 Parametry teoretyczne mikrowiązki w Krakowie [Brazhnik1997] 

Całkowita długość układu [cm] 229,6  

Odległość robocza (od ostatniej soczewki do tarczy) [cm] 15  

Szczelina definiująca obiekt x=y [µm] 10 

Kąt rozwarcia wiązki po przejściu przez szczelinę kolimującą θ=φ [mrad]  0.017 

Aberracje sferyczne [µm2/mrad3]  

<x/θ3> 

<x/θφ2>=<y/θ2φ> 

<y/φ3> 

 

174.9 

27.3 

6.1 

Dyspersja energetyczna wiązki δ [%] 0.05 

Aberracja chromatyczna [µm/mrad%]  

<x/θδ> 

<y/φδ> 

 

-292,6 

-73.0 

Pomniejszenie  17.7 

Rozmiar wiązki na tarczy [µm] 0.6 

Rozmiar wiązki na tarczy uwzględniając aberracje pasoŜytnicze =1% [µm] 0.75 

Energia wiązki [MeV] 2.5  

 

 



4.2 Rozdzielczość mikrowiązki w IFJ 

 

W celu zbadania rozdzielczości wiązki posłuŜono się siatka miedzianą (400 mesh  

tj. 400 oczek na cal) o grubości druciku 9 µm i odległości 63 µm pomiędzy środkami 

drucików. PoniŜszy rysunek (Rys. 23, Rys. 24) przedstawia pomiar, w którym udało się 

uzyskać najlepszą rozdzielczość wiązki ok. 6 µm (przy duŜym prądzie  

wiązki > 100pA)  

 

 

 

Rozmiar wiązki obliczony został na podstawie powyŜszego widma (Rys. 23). Podczas 

skanowania wiązką obszaru siatki, channeltron rejestruje elektrony wtórne tylko  

w sytuacji kiedy wiązka trafia w drucik siatki, w momencie kiedy wiązka trafia  

w przestrzeń pomiędzy drucikami, channeltron nie rejestruje Ŝadnych sygnałów. Znany 

jest krok skanowania, a z widma (Rys. 23) moŜna odczytać ile kroków potrzeba aby 

wiązka przeszła z jednej strony pojedynczego drucika w siatce na drugą (liczba kanałów 

analizatora z niezerową liczbą zliczeń). PoniŜej przedstawiona jest formuła na podstawie 

której moŜna oszacować rozmiar wiązki.  

 

2

__
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Rys. 23 Widmo z powielacza 
elektronów na podstawie którego 
wyliczono rozmiar wiązki 

Rys. 24 Mapka (obraz siatki) 
otrzymana z pomiaru 
charakterystycznego promieniowania 
X - Si(Li) 



gdzie: 

R – Rozmiar wiązki (w µm), 
__

L  – średnia liczba kanałów z niezerowymi zliczeniami podczas skanowania wiązki przez 

jeden drut siatki, 

D – średnica miedzianego drutu w siatce,  

K – wielkość kroku skanowania (w µm). 

 

Średnia liczba kanałów z niezerową liczbą zliczeń podczas przechodzenia wiązki przez 

jeden drucik w kierunku x wynosiła 7.3, natomiast krok skanowania wynosił 2.5 µm. 

Korzystając z formuły (Równ. 30) otrzymujemy rozmiar wiązki w kierunku poziomym 5 

µm. Rozmiar wiązki w kierunku pionowym jest nieco większy i wynosi 7 µm. 

Najmniejszy rozmiar wiązki jaki udało się uzyskać w układzie mikrowiązki IFJ jest 

większy od wyliczonego podczas symulacji teoretycznych. Przyczyną takiego stanu moŜe 

być większy wpływ aberracji pasoŜytniczych od załoŜonego teoretycznie, lub 

niedoskonałość ustawienia poszczególnych elementów mikrowiązki. 

 

 



CZĘŚĆ II – Prace konstrukcyjne i pomiary optymalizacyjne 

wykonane w ramach niniejszej pracy doktorskiej 

 

ROZDZIAŁ V - Budowa układu naświetlania pojedynczych komórek 

pojedynczymi jonami (SIH) 

 

5.1 Modyfikacje układu konieczne do uruchomienia systemu naświetlania 

pojedynczych komórek pojedynczymi jonami 

 

W celu uruchomienia układu pozwalającego na naświetlanie pojedynczych komórek 

pojedynczymi jonami wykonano szereg istotnych modyfikacji w istniejącym układzie 

mikrowiązki. Podstawowym zagadnieniem było zaprojektowanie komory, pozwalającej 

na pomiary w powietrzu atmosferycznym, poniewaŜ komórki Ŝywe nie mogą przebywać 

w próŜni. Ponadto dodany został układ precyzyjnych szczelin pozwalający na 

zmniejszenie prądu wiązki do około 0.1 fA co odpowiada około tysiącu protonów na 

sekundę. Tak duŜe ograniczenie intensywności wiązki było konieczne aby układ 

rejestracji protonów, połączony z układem szybkiego odchylania wiązki, pozwolił na 

naświetlenie komórki dokładną, zadaną liczbą protonów. Układ odchylania wiązki, 

sterowany sygnałem z komputera, po zarejestrowaniu zadanej uprzednio liczby 

protonów, automatycznie podawał napięcie na zamontowane  

w jonowodzie równoległe płytki odchylające, zmieniające tor lotu protonów, tak aby nie 

dotarły one do komórek (Rys. 25).  

 

5.2. Budowa i zasada działania układu SIH  w IFJ PAN 

 

Obserwacja wiązki, której intensywność jest rzędu 1000 protonów na sekundę nie jest 

moŜliwa metodami optycznymi. Z drugiej strony, wizualizacja wiązki jest bezwzględnie 

konieczna dla jej wygodnej optymalizacji i ustawienia parametrów ogniskowania. Dlatego 

teŜ w komorze eksperymentalnej zastosowano rozwiązanie wykorzystujące dwa okienka: 

jedno kwarcowe, przeznaczone dla wstępnego ustawienia parametrów przy stosunkowo 

wysokiej intensywności wiązki, oraz właściwe okienko wyjściowe z azotku krzemu, 

stosowane do naświetleń przy bardzo niskim strumieniu jonów. Okienka umieszczone są 

obok siebie w taki sposób, Ŝe obrót komory o 5° powoduje umieszczenie jednego albo 

drugiego okienka w osi wiązki. Wiązka, po przejściu przez ogniskujący układ 



mikrowiązki, jest obserwowana na okienku kwarcowym komory (Rys. 26) przy pomocy 

mikroskopu [Z125] wyposaŜonego w kamerę CCD. Po zarejestrowaniu połoŜenia wiązki 

jej prąd jest redukowany przy pomocy precyzyjnych szczelin [TB-Fischer], pozwalających 

na płynną regulację natęŜenia, do prądu odpowiadającego około tysiącu protonów na 

sekundę. Następnie komora obracana jest o 5° tak aby wiązka mogła wejść do atmosfery 

poprzez okienko wyjściowe umieszczone w komorze. Okienko wyjściowe wykonane jest 

z azotku krzemu (Si3N4), rozmiar ramki okienka wynosi 5 x 5 mm2 natomiast rozmiar 

samego okienka 1.5 x 1.5 mm2. Grubość takiego okienka wynosi zaledwie 200 nm. 

Dodatkowo jest ono pokryte 10 nm warstwą złota oraz 40 nm warstwą jodku cezu CsI 

[SILSON]. 

 

 

 

 

Aby sprawdzić rozmiar wiązki w powietrzu, na stoliku pomiarowym o dwu stopniach 

swobody (Physik Instrumente Voice Coil typ:V-106 2S, dokładność do 0.1 µm) 

montowana jest siatka miedziana o gęstości oczek 400 mesh, czyli 400 oczek na cal. 

Rozmiar oczka to ok. 63 µm, a grubości drucika siatki ok. 9 µm. Za siatką umieszczany 

jest krzemowy powierzchniowo –barierowy detektor cząstek (ORTEC B-019-300-150). 

Następnie ustalana jest rozdzielczość wiązki (Rozdz. VII.7.2 – 

ta operacja wymagana jest przed kaŜdą sesją pomiarową). PołoŜenie wiązki ustalane jest 

przy pomocy diafragm (5 µm – 20 µm) (Rozdz. VII.7.5). Szalka z komórkami, 

Rys. 25 Schemat układu do naświetlań komórek zadaną liczbą protonów 



zamontowana pionowo na stoliku pomiarowym, zostaje dosunięta na odległość około 

200 µm od okienka wyjściowego, przy pomocy śruby mikrometrycznej. PołoŜenie 

komórek, oświetlanych od wewnątrz komory przy pomocy diody półprzewodnikowej, 

rejestrowane jest mikroskopem pracującym w trybie światła przechodzącego.  

Po analizie obrazu i rozpoznaniu komórek ich współrzędne są następnie zapamiętywane i 

przesyłane do stolika pozycjonującego. Po zarejestrowaniu pojedynczego protonu (lub 

innej zadanej ich liczby) wiązka jest odchylana. Czas od momentu rejestracji protonu do 

ustalenia się maksymalnego napięcia na okładkach kondensatora odchylającego wynosi 

23 µs. Po naświetleniu wybranej komórki stolik zmienia połoŜenie szalki z komórkami na 

następne miejsce wyznaczone do naświetlenia. Eksperymenty wyznaczające moŜliwości 

układu SIH w IFJ PAN opisane zostały w rozdziale VII. 

 

 

 

 

 

Sama komora wyposaŜona jest równieŜ w alarm próŜniowy podłączony do szybkiego 

zaworu znajdującego się bezpośrednio za komorą (Rys. 25). System ten ma zapobiegać 

ewentualnym uszkodzeniom układu mikrowiązki, akceleratora oraz układów 

elektronicznych, w razie pęknięcia okienka wylotowego (wydarzenie dość 

prawdopodobne z uwagi na bardzo małą grubość okienka). Całością procesu 

Rys. 26 Szkic komory w układzie SIH (u 
góry) 
 
Rys. 27 Zdjęcie komory (z lewej) 
 



naświetlania komórek steruje program komputerowy napisany specjalnie do obsługi tego 

eksperymentu. 

 

5.3 Układy elektroniczne skonstruowane do obsługi systemu SIH oraz do 

eksperymentów wykonanych przy jego powstaniu 

 

W skład układu SIH wchodzi kilka niezaleŜnych układów elektronicznych. Część  

z poniŜej opisanych układów elektronicznych słuŜy zarówno do testów elementów 

systemu SIH oraz badania wydajności rejestracji protonów za pomocą emisji elektronów 

wtórnych z okienka wyjściowego, jak i do obsługi docelowego systemu SIH. 

 

5.3.1 Układ koincydencyjny wykorzystywany do badania wydajności rejestracji 

protonów przy uŜyciu detektora elektronów wtórnych wybitych z okienka 

wylotowego podczas przelotu protonu 

 

Eksperymenty wykorzystujące ten układ opisane zostały w rozdziale VI. 

 

 

I Tor szybki (czasowy) 
II Tor wolny (energetyczny) 
1 Channeltron (powielacz elektronów) –  
      Sjuts Electronics 
2 Krzemowy detektor cząstek – Ortec  
3 i 3*. Przedwzmacniacze - Ortec  
4 Szybki wzmacniacz - Ortec 836 
5 Dyskryminator  – Caen mod.N415 
6 Generator bramek logicznych - Ortec 8010  
7 Przetwornik NIM – ECL – NIM 
         - Caen mod.92 
8 Przetwornik czas – amplituda - Silena 4418/T 
9 Układ koincydencyjny – Caen mod.N454 
10 Przelicznik – Polon 401 
11 Wzmacniacz spektroskopowy – Ortec 572A 
12 Wzmacniacz spektroskopowy – Ortec 572 
13 Przetwornik analogowo – cyfrowy 

– Caen mod.C420 
 Rys. 28 Schemat układu 

 koincydencyjnego z opisem 



KaŜdy impuls (Rys. 28) powstały w detektorze cząstek po wzmocnieniu przez 

przedwzmacniacz rozdzielany jest na dwa niezaleŜne trakty, czasowy i amplitudowy 

(niosący informację o energii). Trakt amplitudowy prowadzony jest do wzmacniacza 

(blok nr 12 Rys. 28) skąd podawany jest na analizator wielokanałowy (ADC,  blok nr 13). 

Impuls czasowy z przedwzmacniacza podawany jest na szybki wzmacniacz (blok nr 4). W 

ten sam sposób wyprowadzone są impulsy z detektora elektronów wtórnych. Obydwa 

szybkie impulsy z detektora cząstek i channeltronu podane są następnie do 

dyskryminatora (blok nr 5). Dyskryminator pozwala na oddzielenie impulsów z 

detektorów od szumów. Na wyjściu dyskryminatora otrzymywane są sygnały prostokątne 

(Rys. 29 i 30) o napięciu poniŜej 1 wolta.  

  

Sygnał z dyskryminatora podawany jest na generator bramki (Rys. 28, blok nr 6), 

pozwalający na opóźnianie sygnału oraz zmianę jego czasu trwania. Następnie, liczba 

impulsów liczona jest przez przelicznik (blok nr 10). NiezaleŜnie od licznika, impuls z 

generatora bramki prowadzony jest do układu koincydencyjnego (blok nr 9). Układ ten 

pozwala na zliczanie koincydencji (zdarzenia kiedy oba impulsy zostaną zarejestrowane w 

tym samym czasie) pomiędzy sygnałami z channeltronu oraz  

Rys. 29 Trakt amplitudowy oraz czasowy dla impulsów pochodzących  od  
            krzemowego detektora  cząstek (rejestrującego protony) 



z detektora cząstek. Impulsy z generatora bramki podawane są równieŜ do analizatora 

czasowego (TDC, blok nr 8). 

Dane z TDC oraz ADC zapisane są w pamięci komputera przy uŜyciu 

wieloparametrycznego systemu akwizycji danych mikrowiązki CMB [Lekki2000]  

w trybie pracy zdarzenie po zdarzeniu (ang. event by event). Program zapisuje równocześnie 

dane w tablicy, gromadzącej informacje ze wszystkich kanałów analizatorów 

amplitudowych i czasowych oraz liczników. Program pozwala równieŜ na selekcję i 

sortowanie danych w celu pokazania wyników koincydencji dowolnych sygnałów. 

 

 

5.3.2 Układ sterujący odchylaniem wraz z kontrolą wydajności odchylania wiązki 

 

Układ ten jest wykorzystywany podczas pomiarów do sterowania liczbą protonów 

uderzających w komórkę. (Rys. 31). Pozwala on na odchylanie wiązki zarówno po 

zarejestrowaniu protonu przy pomocy detektora elektronów wtórnych jak i za pomocą 

detektora cząstek. (Jego test i wydajność opisane zostaną w rozdziale VII). Impuls  

z detektora cząstek (blok nr 5, Rys. 31) poprzez przedwzmacniacz (blok nr 6) oraz 

wzmacniacz (blok nr 7) podawany jest na analizator jednokanałowy (blok nr 8). Okno 

analizatora jednokanałowego ustawiane jest w przedziale pomiędzy 2 V a 5 V,  

Rys. 30 Trakt amplitudowy oraz czasowy dla impulsów  pochodzących od  
            channeltronu (rejestrującego elektrony) 
 



co pozwala odseparować impulsy pochodzące od protonów od szumów. Impulsy  

z analizatora jednokanałowego (prostokątne o napięciu -5 V) podawane są na wejście 

karty analogowo cyfrowej (PCI DDA08/16 analog output board [MEAS]) zamontowanej 

w komputerze sterującym (blok nr 10). Po spełnieniu zadanych warunków komputer 

uruchamia system odchylania wiązki (blok nr 11). Na jedną  

z okładek kondensatora odchylającego podane zostaje napięcie 220 V a na drugą napięcie 

-220 V. (blok nr 12). 

 

  

Impulsy z analizatora jednokanałowego podawane są równieŜ na licznik odczytywany 

przez komputer. Układ ten moŜe równieŜ pracować, kiedy zamiast detektora cząstek, do 

rejestracji protonów uŜywany jest channeltron, powielający elektrony wtórne wybite z 

okienka wyjściowego. Przebieg impulsów w opisanym powyŜej układzie ilustruje Rys. 32. 

 

Rys. 31 Schemat i opis elektroniki uŜywanej do kontroli liczby jonów   
            naświetlających komórki 

 
Układ detektora elektronów wtórnych: 
1. Detektor elektronów wtórnych – 
    SJUTS 
2. Przedwzmacniacz: ORTEC 
3. Wzmacniacz spektroskopowy  –   
    ORTEC 572A 
4. Analizator jednokanałowy –  
    POLON 1201 

Układ detektora cząstek 
5. Detektor cząstek  –  ORTEC 
6. Przedwzmacniacz – ORTEC 
7. Wzmaczniacz spektroskopowy – 
    ORTEC 572 
8. Analizator jednokanałowy –  
    POLON 1201 
9. Przelicznik  – POLON 401 

10. Komputer sterujący  
11. Zasilacz systemu odchylającego. 
12. Płytki odchylające zamontowane w układzie mikrowiązki – maksymalne napięcie odchylające   
      440 V – odległość pomiędzy okładkami kondensatora 5 mm 



 

 

po przedwzmacniaczu po wzm. amplitudowym po analizatorze  

jednokanałowym 

wszystkie impulsy 

2us, 2mV 

10us, 2V 
10us, 2.5V 

10us, 2V 

podanie napięcia na  

okładki kondensatora 

Rys. 32 Przebieg impulsów od przedwzmacniacza do momentu podania napięcia na okładki 
kondensatora. w układzie odchylania wiązki 



ROZDZIAŁ VI – Pomiary wydajności detekcji protonów przy pomocy 
rejestracji elektronów wtórnych 
 

Jednym z podstawowych problemów koncepcyjnych przy konstrukcji opisywanego 

układu było zaprojektowanie systemu detekcji pojedynczych protonów. Rejestracja 

jonów (a szczególnie protonów, o typowej energii około 2.2 MeV), tak, aby ich energia i 

tory lotu uległy jak najmniejszym zmianom zanim naświetlą one Ŝywą komórkę jest 

trudnym zagadnieniem, wciąŜ do tej pory jeszcze ostatecznie nierozstrzygniętym. 

Pierwszym proponowanym rozwiązaniem jest układ oparty na rejestracji elektronów 

wtórnych wybitych przez przelatujący jon z powierzchni okienka wylotowego, 

zainstalowanego pomiędzy próŜnią a powietrzem atmosferycznym. Istnieją takŜe 

sposoby detekcji przy pomocy scyntylatorów [Folkard1997]. JednakŜe, w celu rejestracji 

protonów scyntylatory muszą być stosunkowo grube, co moŜe powodować zmiany toru 

lotu cząstki, a przez to zmniejszać celność układu. Dodatkowym utrudnieniem 

stosowania scyntylatorów jest konieczność idealnego zaciemnienia miejsca pomiarów, 

gdyŜ do rejestracji błysku uŜywane muszą być bardzo czułe fotopowielacze. Inną metodą 

rejestracji protonów to uŜycie detektora cząstek umiejscowionego za szalką z komórkami. 

Ten sposób rejestracji prowadzi jednak do konieczności usunięcia podczas pomiarów 

medium (naturalnego środowiska dla komórek), tak, aby proton po przebyciu drogi przez 

komórkę dotarł do detektora. Usunięcie medium skraca czas pomiaru do około 20 minut 

(od momentu odessania do momentu dodania medium z powrotem do szalki). DłuŜszy 

czas pomiaru moŜe spowodować spontaniczną śmierć komórek wskutek braku medium. 

Ponadto, detektor umiejscowiony pomiędzy szalką a mikroskopem (Rys. 25) 

uniemoŜliwia obserwację komórek podczas pomiaru i musi być usuwany na czas 

znajdowania pozycji komórek, które mają zostać naświetlone.  

 

6.1 Pomiary wydajności okienek Si3N4 pokrytych róŜnymi materiałami dla 

detekcji cząstek alfa za pomocą rejestracji elektronów wtórnych 

 

Badania wydajności okienek z azotku krzemu były wykonane przed zaprojektowaniem 

komory do naświetlań pojedynczymi jonami i miały na celu wykazać, czy moŜliwa jest 

rejestracja lekkich cząstek przy pomocy elektronów wtórnych [Polak2003]. 



6.1.1 Badane materiały  

 

Badaniom zostały poddane okienka zrobione z azotku krzemu (Si3N4). Grubość okienka 

wynosi zaledwie 200 nm. Wytrzymuje ono przy tym ciśnienie pomiędzy próŜnią w 

komorze a ciśnieniem atmosferycznym, co czyni je idealnymi okienkami wylotowymi. 

Dokładne wymiary: okienko wylotowe 1.5 mm x 1.5 mm, rozmiar ramki 5 mm x 5 mm, 

grubość ramki 200 µm. 

 

Dodatkowo, część okienek pokryto materiałami będącymi dobrymi emiterami 

elektronów wtórnych, oraz złotem lub indem w celu odprowadzenia ładunku 

nagromadzonego podczas interakcji z przelatującą naładowaną cząstką.  

 

 

Rys. 33 Powierzchnia okienek wylotowych pokrytych róŜnymi rodzajami materiałów. 
Pomiar wykonany przy uŜyciu AFM (Atomic Force Microscopy) 



Zastosowane pokrycia: 

1. 40 nm Au 

2. 10 nm Au oraz 30 nm CsI 

3. 10 nm In oraz 30 nm CsI 

4. 10 nm In oraz 30 nm ZnS 

5. 10 nm In oraz 30 nm GaAs 

6. 30 nm CsI 

Powierzchnia testowanych okienek była równieŜ obserwowana pod mikroskopem sił 

atomowych (AFM) (Rys. 33). Okienka pokryte róŜnymi materiałami posiadają róŜną 

strukturę, szczególnie godna zauwaŜenia jest znacząca róŜnica w strukturze powierzchni 

jodku cezu napylonego na warstwę indu oraz jodku cezu napylonego na warstwę złota 

(pokrycia 2 i 3). 

 

6.1.2 Metoda pomiaru wydajności 

 

Do badania wydajności rejestracji protonów za pomocą detektora elektronów wtórnych 

zaprojektowana została specjalna komora pomiarowa (Rys. 34). Cząstki alfa o energii 

5.44 MeV i 5.49 MeV ze źródła 241Am o aktywności 300 µC/cm2, po przejściu przez 

szczeliny kolimujące kierowane były na próbkę, za którą umieszczony był krzemowy 

barierowo-powierzchniowy detektor cząstek (produkowany przez firmę ORTEC 

[ORTEC]). 

  

 

Rys. 34 Komora zaprojektowana 

do badania wydajności rejestracji 

cząstek alfa za pomocą 

elektronów wtórnych emitowanych 

z okienka podczas przelotu 

cząstki alfa 



 

Elektrony wtórne wybite z tarczy podczas przelotu cząstki alfa rejestrowane były przez 

powielacz elektronów (channeltron) dostarczony przez firmę [SJUTS]. Aby zabezpieczyć 

channeltron przed emitowanym przez źródło promieniowaniem γ, źródło było 

odseparowane ekranami ołowianymi o grubości 3 mm (Rys. 34). Impulsy z obydwóch 

detektorów rejestrowane były za pomocą opisanego w rozdziale V.5.3.1 układu 

koincydencyjnego (Rys. 28). Wydajność rejestracji protonów za pomocą rejestracji 

elektronów wtórnych określana była jako stosunek liczby sygnałów z obu detektorów w 

koincydencji czasowej, do liczby zarejestrowanych cząstek alfa przez detektor cząstek 

(charakteryzujący się 100% wydajnością ich rejestracji). Przykładowe widma z 

opisywanych pomiarów przedstawiono na rysunku 35.  

 

 Czas pomiaru ustalony był na 3 godziny w celu uzyskania wystarczającej statystyki 

danych (ok. 10,000 zliczeń cząstek alfa w detektorze cząstek). Wydajność dla kaŜdego 

okienka mierzona była dwukrotnie, przy czym pomiary przeprowadzono dla dwu 

róŜnych okienek o takim samym pokryciu.  

 

6.1.3 Wyniki eksperymentu 

 

Otrzymane wyniki przedstawione są na poniŜszym wykresie (Rys. 36). Najlepsze rezultaty 

osiągnięto dla warstwy CsI napylonej na warstwę indu. ChociaŜ osiągnięta wydajność 

75% nie była w pełni zadowalająca, postanowiono zaprojektować  

Rys. 35 Przykładowe widma otrzymane z pomiarów. Lewy wykres  
 przedstawia widmo energetyczne cząstek alfa, prawy natomiast 
 koincydencje pomiędzy czasowymi sygnałami pochodzącymi od  
 cząstek alfa oraz elektronów wtórnych 



w docelowej komorze pomiarowej układu SIP moŜliwość detekcji protonów za pomocą 

rejestracji elektronów wtórnych. 

 

 

 

6.2 Pomiary wydajności rejestracji protonów za pomocą rejestracji elektronów 

wtórnych 

 

Pomiary te wykonano na komorze docelowej, zaprojektowanej do zastosowania  

w układzie SIP (Rys. 25). Korzystając z wyników poprzednich pomiarów, zastosowano 

okienka pokryte warstwą złota oraz jodku cezu (dostępne komercyjnie,  

w przeciwieństwie do okienek pokrytych warstwą indu i jodku cezu).  

 

6.2.1 Metoda pomiaru 

 

Wiązka protonów, zogniskowana do rozmiarów rzędu 10 x 10 µm2 i zmniejszona 

precyzyjnymi szczelinami do intensywności rzędu 1000 protonów na sekundę, 

wyprowadzana była przez okienko wyjściowe do atmosfery. Kilka milimetrów za 

okienkiem umieszczono detektor cząstek rejestrujący protony ze 100% wydajnością. W 

komorze, przy pomocy zainstalowanego tam channeltronu, rejestrowane były elektrony 

wtórne. Impulsy z obu detektorów przetwarzane były przez układ koincydencyjny 

opisany w rozdziale V.5.3.1. Tak jak poprzednio, stosunek pomiędzy liczbą 

zarejstrowanych koincydencji, a liczbą zarejestrowanych protonów przez detektor cząstek 

Rys. 36 Wydajność okienek na rejestrację protonów poprzez elektrony wtórne 



określał wydajność okienka na rejestrację protonów. Wydajność jednego okienka była 

mierzona wielokrotnie w przedziale czasu od kilku minut do kilku dni po zainstalowaniu 

go w komorze. RównieŜ podczas tych pomiarów, tak jak w poprzednim przypadku, 

zmierzono wydajność dla okienka nie pokrytego Ŝadnym materiałem. Na poniŜszym 

rysunku (Rys. 37) przedstawiono zestaw widm otrzymanych z jednego pomiaru.  

 

 

 6.2.2 Wyniki eksperymentu 

 

Otrzymane wyniki wydajności rejestracji protonów otrzymane z pomiarów oscylowały w 

granicach 57% ± 2% w pierwszym dniu pomiarów dla danego okienka. Najlepszym 

otrzymanym wynikiem była wydajność 61%. Dla pewności uŜyto dwu niezaleŜnych 

torów pomiarowych – analogowego bloku koincydencyjnego (Rys. 28 blok nr 9) oraz 

modułu czasowego systemu akwizycji danych mikrowiązki (Rys. 28 blok nr 8) 

Otrzymane wyniki były zgodne w granicach błędu (2%). 

Dodatkowym zaobserwowanym efektem było pogarszanie się wydajności rejestracji 

protonów w miarę upływu czasu. Po szóstym dniu wydajność dla okienka, które 

początkowo wykazywało wydajność rzędu 56%, spadła do zaledwie 20% (Rys. 38). 

Przyczyna tego efektu nie została dotąd zadowalająco wyjaśniona, ale efekt ten, choć w 

mniejszym stopniu, został równieŜ zaobserwowany podczas badania wydajności okienek 

dla cięŜkich jonów [Cholewa1998, Fischer2001].  

Rys. 37 Widma otrzymane z pomiarów wydajności okienek na rejestracje protonów  



 

Efekt spadku wydajności dla okienka nie moŜe jednak być powodowany niszczeniem 

okienka przez wiązkę protonów, poniewaŜ pomiary za kaŜdym razem wykonane były w 

róŜnych miejscach okienka (rozmiar wiązki rzędu 10 x 10 µm2, podczas gdy wielkość 

okienka to 1.5 x 1.5 mm2).  

Do wyjaśnienia efektu spadku wydajności emisji elektronów wtórnych w czasie 

planowany jest osobny projekt badawczy. 

 

6.3 Badanie emisji elektronów wtórnych dla innych materiałów 

 

Ze względu na niepomyślne wyniki wyŜej opisanych badań, czyli zbyt małą wydajność 

rejestracji protonów, prowadzone są poszukiwania materiałów  

o własnościach lepszych niŜ jodek cezu. PoniewaŜ materiały, które zostały przebadane w 

ramach poszukiwania tych związków, nie są dostępne w formie okienek, moŜliwe było 

tylko sprawdzenie wydajności emisji elektronów wtórnych  

z ich powierzchni.  

 

6.3.1 Badane materiały 

 

Materiały badane podczas tych pomiarów zostały udostępnione przez  NTU (Nanyang 

Technological University, Singapur). Ze względu na przebiegające procedury patentowe, 

podczas pomiarów badane próbki objęte były tajemnicą składu oraz technologii ich 

uzyskiwania. 
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Rys. 38 Spadek w czasie wydajności rejestracji protonów przy pomocy detektora 
elektronów wtórnych 



 

Próbki badane (oznaczenia producenta): 

Y011, Y012, B160, B163, MGO oraz złoto – jako materiał referencyjny 

Po pomiarach udostępniony został skład poszczególnych próbek.  

Y011 – nanopręciki ZnO, Y012 – nanopręciki ZnO pokrywane GaN, B160,  

B163 – Diament dopowany borem (CVD), MGO – Nanorurki węglowe (CNT) 

pokrywane MgO. 

 

6.3.2 Metoda pomiaru 

 

Do zbadania wydajności emisji elektronów wtórnych uŜyto powielacza elektronów 

zainstalowanego w komorze mikrowiązki (Rys. 21). Sygnały z channeltronu rejestrowane 

były przy uŜyciu części układu elektronicznego opisanego w rozdziale V (bloki 

elektroniczne 1, 3, 11, 13 z Rys. 28). Wiązka, jak w poprzednim eksperymencie (rozdz. 

6.2), zredukowana była do intensywności około 1000 protonów na sekundę.  

 

 

KaŜdy z pomiarów trwał 3 minuty, co przy znanym prądzie wiązki (prąd wiązki 

sprawdzany przed kaŜdym pomiarem) daje moŜliwość porównania materiałów ze 

względu na wydajność emisji elektronów wtórnych przez zestawienie liczby zliczeń 

zarejestrowanych dla kaŜdego nich przez powielacz elektronów.  

 

Rys. 39 Widma otrzymane z pomiaru przy uŜyciu detektora 
elektronów wtórnych (channeltronu) 



6.3.3 Wyniki eksperymentu 

 

Jak widać z Rys. 39 w przypadku próbek oznaczonych symbolami B163, B160 oraz 

MGO liczba sygnałów, które dotarły do channeltronu jest znacznie większa od liczby 

sygnałów zarejestrowanych dla złota. W tabeli (Tab. 13) zostały zebrane wyniki 

pomiarów znormalizowanych do liczby zliczeń dla złota. 

 

Tab. 13 Wyniki pomiarów wydajności emisji elektronów wtórnych z badanych materiałów 
Materiał badany Względna liczba impulsów 

Złoto 1 

Y011 1.26 

Y012 0.78 

B160 3.71 

B163 3.98 

MGO 3.68 

 

Błąd pomiaru wyliczony na podstawie błędu pojedynczego pomiaru i moŜliwej zmiany 

prądu wiązki w czasie pomiarów wynosi 10%. Dla materiału o najwyŜszej liczbie zliczeń, 

czyli dla próbki B163 wydajność emisji elektronów wtórnych jest czterokrotnie większa 

niŜ dla złota. Z pomiarów opisanych w rozdziale VI.6.1 (Rys. 36) wiadomo, Ŝe stosowany 

do napylania okienek jodek cezu charakteryzuje się wydajnością tylko o ok. 60–70% 

lepszą od złota. Pozwala to przypuszczać, Ŝe jeŜeli powstaną okienka z diamentu 

dopowanego borem (B163) lub będzie moŜliwe jego napylenie na okienka z azotku 

krzemu, to rejestracja protonów przy uŜyciu detektora elektronów wtórnych będzie 

moŜliwa. Opisane powyŜej pomiary były tylko częścią szerokiego programu badań, 

prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem  

w Singapurze oraz GSI w Darmstadt, nad nowymi materiałami mającymi być lepszymi 

emiterami elektronów wtórnych. Całościowe dane są jeszcze w stadium opracowywania i 

będą opublikowane w najbliŜszym czasie.  

 

6.4 Podsumowanie 

 

ChociaŜ pomiary wydajności okienek pokrytych róŜnymi materiałami nie przyniosły 

spodziewanego rezultatu (czyli wydajności bliskiej 100%), to sam układ umoŜliwiający 



rejestrację protonów poprzez elektrony wtórne jest przetestowany i gotowy do uŜycia w 

momencie znalezienia okienka, którego wydajność będzie zbliŜona do 100%. Promykiem 

nadziei na sukces tego rozwiązania są nowo przetestowane materiały, które wydają się 

mieć znacznie większą niŜ jodek cezu zdolność emitowania elektronów wtórnych. 

MoŜliwe równieŜ jest wykorzystanie przetestowanych okienek diamentowych, jeŜeli będą 

one dostępne komercyjnie.  

Wobec powyŜszego, do momentu znalezienia lepszego rozwiązania, protony  

w układzie SIH rejestrowane są detektorem cząstek połoŜnym za szalką z komórkami 

(Rys. 25), co daje 100% pewności ich zarejestrowania. Metoda ta podlega jednak 

wcześniej opisanym ograniczeniom, takim jak problemy wynikające z pozbawienia 

komórek ich natywnego środowiska na czas naświetlenia w mikrowiązce. 



ROZDZIAŁ VII - Optymalizacja układu SIH w IFJ w Krakowie 
 

W rozdziale V opisane zostały zmiany w układzie mikrowiązki niezbędne do 

uruchomienia układu pozwalającego na naświetlanie pojedynczych komórek wybraną 

liczbą protonów. Zanim jednak przystąpiono do eksperymentów z Ŝywymi komórkami 

konieczne były pomiary optymalizacyjne układu SIH. Pomiary te dostarczyły informacji 

o działaniu układu, jego rozdzielczości oraz celności, dokładności kontrolowania liczby 

protonów uderzających w komórkę oraz sposobów pozycjonowania komórek w osi 

wiązki. 

 

7.1 Rozdzielczość zewnętrznej mikrowiązki przy małym prądzie (500-5000 

protonów na sekundę) 

 

Pierwszym krokiem było umoŜliwienie wiązce wyjścia z próŜni do atmosfery (Rys. 40), 

gdzie podczas pomiarów znajdują się Ŝywe komórki. Głównym rozwaŜanym problemem 

była rozdzielczość zewnętrznej mikrowiązki. Protony wychodząc do atmosfery 

przechodzą przez materiał okienka (Si3N4), w którym są rozpraszane. ChociaŜ stopień 

rozproszenia w okienku o grubości 200 nm nie jest duŜy, to wraz ze wzrostem odległości 

od okienka profil poprzeczny wiązki znacznie wzrasta.  

 

 

Rys. 40 Wiązka protonów wchodząca do atmosfery 

Wiązka protonów w 
atmosferze 



7.1.1 Teoretyczne symulacje wykonane programem SRIM 

 

Dla uzyskania dodatkowych wskazówek pomocnych przy konstrukcji komory 

eksperymentalnej zostały wykonane symulacje programem SRIM2003 [SRIM], 

pokazujące jak blisko okienka wyjściowego ulokowana musi być szalka z komórkami aby 

rozmiar wiązki nie przekraczał rozmiaru komórki na szalce.  

 

 

 

Odległość próbki od okienka jest najbardziej istotnym czynnikiem determinującym 

rozmiar wiązki w powietrzu. Jak widać na powyŜszym rysunkach (Rys. 41, 42), 

bezpośrednio po przejściu przez okienko średnica wiązki wynosi około 1000 Å, 

CsI 

Au 

Si3N4 

Widok z boku 
wiązki  

Widok od czoła 
wiązki  

odległo ść [Å] odległo ść [Å] 
0                     1000                  2000 2500                     0                      2500 

Rys. 41  Symulacja rozproszenia wiązki na okienku wyjściowym 

Widok z boku wi ązki  Widok od czoła wi ązki  

odległo ść [µm] odległo ść [µm] 

Okienko wyj ściowe  

0       200      400        600       800  500              0             500           

Rys. 42 Symulacja rozproszenia na okienku wyjściowym i 1mm powietrza 



natomiast po przejściu drogi 1 mm w powietrzu powiększa się do około 200 µm.  

W zaprezentowanej poniŜej tabeli (Tab. 14) zebrano symulowane rozmiary wiązki na 

dystansach 0 µm (tylko okienko), 200 µm, 400 µm i 1000 µm od okienka,  

w zaleŜności od otrzymanego rozkładu wiązki oraz jej pierwotnej wielkości  

(w próŜni).Kąt rozproszenia wiązki w przypadku symulacji biorących pod uwagę samo 

okienko oraz okienko z 200 µm oraz 400 µm warstwą powietrza za nim zmienia się 

bardzo nieznacznie (ok. 0.1%). Oznacza to, Ŝe za rozproszenie protonów na zewnątrz 

komory odpowiedzialne są praktycznie w całości rozproszenia w okienku wyjściowym.  

 
 
Tab. 14 Wyniki symulacji programem SRIM2003 rozmiaru przekroju wiązki protonów po wejściu do 
atmosfery. Tłustym drukiem zostały zaznaczone wyniki otrzymane z symulacji rozproszeń wiązki 
protonów na okienku oraz załoŜonej warstwie powietrza. Pozostałe wyniki są ekstrapolowane z 
symulacji uwzględniającej tylko kąt rozproszenia protonów na samym okienku. Symulacje 
przeprowadzone były dla wiązki padającej pod kątem prostym na okienko, energia protonów 2.2 MeV. 
KaŜda symulacja odpowiada próbce 99999 jonów. 

Rozmiar wiązki 

(symulacja uwzgl. 

samo okienko 

Si3N4) 

Rozmiar wiązki 

(grubość warstwy 

powietrza w 

symulacji 200 µm)  

Rozmiar wiązki 

(grubość warstwy 

powietrza w 

symulacji 400 µm) 

Rozmiar wiązki 

(grubość warstwy 

powietrza w 

symulacji 1000 µm) 

Rozmiar wiązki w 

próŜni  

Rozmiar wiązki w 

próŜni  

Rozmiar wiązki w 

próŜni  

Rozmiar wiązki w 

próŜni  

odległość 

tarczy od 

okienka 

5 µm 10 µm 5 µm 10 µm 5 µm 10 µm 5 µm 10 µm 

99.8% protonów wiązki w podanym zakresie 

200 µm 21  µm 22 µm 21 µm 22 µm 21 µm 22 µm 25 µm 24 µm 

400 µm 40  µm 41 µm 40 µm 41 µm 41 µm 42 µm 46 µm 46 µm 

1000 µm 100 µm 100 µm 100 µm 100 µm 103 µm 103 µm 114 µm 114 µm 

99 % protonów wiązki w podanym zakresie 

200 µm 9 µm 12 µm 10 µm 13  µm 10 µm 13 µm 10 µm 14 µm 

400 µm 17 µm 19 µm 19 µm 21 µm 19 µm 21 µm 20 µm 21 µm 

1000 µm 40 µm 41 µm 45 µm 46 µm 45 µm 46 µm 47 µm 48 µm 

 
 

Rozproszenia w powietrzu są praktycznie zaniedbywalne, dopiero dla 1 mm warstwy 

powietrza widoczne są róŜnice pomiędzy kątem rozproszenia dla samego okienka oraz 

okienka z warstwą powietrza za nim (ok. 10%). Rozmiar wiązki obliczany dla kaŜdego 

przypadku jest pierwiastkiem sumy kwadratów rozmiaru wiązki pochodzącego z 



symulacji oraz załoŜonego rozmiaru pierwotnego wiązki w próŜni. Jak widać z 

przedstawionych wyników, rozmiary wiązek, które w próŜni róŜniły się dwukrotnie 

(odpowiednio 5 µm i 10 µm) w odległości 200 µm od okienka są  

w zasadzie jednakowe (róŜnica 1 µm dla 99.8% protonów symulowanej wiązki).  

W pozostałych 0.2% mieszczą się protony, które rozproszone zostały pod większymi 

kątami, w skrajnym przypadku otrzymano nawet kąt 4 razy większy od kąta branego pod 

uwagę dla 99.8% protonów. PowyŜsze symulacje pokazują jak waŜne jest usytuowanie 

próbki tuŜ za okienkiem wyjściowym. Na ich podstawie zadecydowano, Ŝe odległość 

szalki od okienka wylotowego powinna wynosić 200 µm. Mniejsza odległość niestety jest 

trudna do osiągnięcia ze względu na bardzo duŜą wraŜliwość na uszkodzenia 

mechaniczne okienka wyjściowego. ChociaŜ wytrzymuje ono róŜnicę pomiędzy 

ciśnieniem atmosferycznym a próŜnią, to jednak jest bardzo czułe na kaŜdy ewentualny 

dotyk, i bliŜsze ustawienie szalki moŜe prowadzić do pęknięcia. Dodatkowym 

problemem jest wygięcie membrany okienka w stronę próŜni, spowodowane ciśnieniem 

atmosferycznym (Rys. 43). Przy załoŜeniu, Ŝe kąt pomiędzy płaszczyzną okienka a 

styczną do krzywizny membrany (w punkcie zaczepienia membrany) wynosi około 15°, 

to dodatkowa odległość powstała pomiędzy płaszczyzną okienka a membraną wynosi od 

100-200 µm.  

 

 

 

Rys. 43 Profil 
membrany okienka. 
Obserwowane jest 
wyraźne wygięcie w 
stronę próŜni 



7.1.2 Pomiar rozdzielczości wiązki zewnętrznej 

 

Rozdzielczość zewnętrznej wiązki sprawdzana była na dwa sposoby. Pierwszą metodą 

pomiaru było uŜycie klasycznej metody STIM. Pomiar polegał na wstawieniu siatki 

miedzianej tuŜ za okienko wylotowe (200 µm). Następnie siatka była skanowana przez 

wiązkę przy uŜyciu systemu skanowania wiązki. Detekcja protonów odbywała się za 

pomocą detektora cząstek usytuowanego za siatką. Druty siatki miały średnicę 9 µm a 

przerwy pomiędzy nimi wynosiły 54 µm (siatka 400 mesh). Dane rejestrowane były przy 

pomocy układu elektronicznego opisanego w poprzednim rozdziale (Rozdz. V.5.3.2). 

oraz programu akwizycji danych mikrowiązki CMB [Lekki2000]. Otrzymana 

rozdzielczość wyniosła 12  µm ± 2 µm. Dla porównania  

z wynikami symulacji, wykonano równieŜ pomiar w odległości 1 mm od okienka 

wyjściowego. W tym przypadku zgodnie z przewidywaniami rozdzielczość znacznie się 

pogorszyła i wyniosła około 40 µm (Rys. 44).  

Rozdzielczość wiązki jest tutaj definiowana poprzez szerokość połówkową przekroju 

poprzecznego profilu intensywności wiązki. Rozdzielczość wiązki jest więc mniejsza od 

rozmiaru wiązki (w płaszczyźnie czołowej wiązki) (Rozdz. I.1.2.2). 

 

 

Rys. 44 Obraz siatki uzyskany podczas pomiaru rozdzielczości: 
lewa strona - odległość siatki od okienka 200 µm – rozdzielczość wiązki około 13 µm,  
prawa strona - odległość siatki od okienka 1 mm – rozdzielczość gorsza niŜ 40 µm. 



7.2 Profil wiązki zewnętrznej 

 

W celu uzupełnienia informacji o wiązce zewnętrznej wykonane zostały pomiary profilu 

wiązki. Pomiar profilu wiązki polegał na umieszczeniu przysłony z otworem  

o średnicy 5 µm na stoliku pomiarowym, co pozwalało na skanowanie tą przesłoną 

obszaru, w którym znajdowała się wiązka. Protony przechodzące przez otwór  

w przesłonie rejestrowane były detektorem cząstek usytuowanym za przesłoną (metoda 

odwrotna do STIM). Przykład takiego profilu pokazany jest na rysunku poniŜej (Rys. 45). 

Z pomiarów otrzymano, Ŝe rozmiar średnicy przekroju wiązki w odległości 200 µm od 

okienka wynosi ok. 30 µm. Zgadza się to zarówno z teoretycznymi symulacjami 

(uwzględniając dodatkowe 100 µm drogi protonów w powietrzu, spowodowane ugięciem 

membrany okienka) jak i z rozdzielczością otrzymaną z poprzednich pomiarów. Rozmiar 

wiązki w połowie wysokości wynosi około 12 µm co potwierdza wynik pomiaru 

rozdzielczości z uŜyciem siatki miedzianej.  

 

  

 

Dodatkowo badane były profile wiązki w zakresie odległości od 200 µm do 2cm od 

okienka przy uŜyciu tej samej metody, jednak z uŜyciem przysłony o średnicy 20 µm. 

MoŜna określić w ten sposób rozmiar wiązki w zaleŜności od odległości od okienka. 

PoniŜej na rysunku (Rys. 46) przedstawiona jest zmiana tej wielkości. 

 

Rys. 45 Profil wiązki w 
odległości 200 µm od 
okienka wylotowego 
 



 

 

7.3 Wydajność oraz rozdzielczość czasowa układu szybkiego odchylania wiązki 

 

Aby mieć pewność, Ŝe tylko jeden (lub dokładnie zadana liczba protonów) uderza  

w komórkę, w układ mikrowiązki wmontowany został elektronicznie sterowany układ 

szybkiego odchylania wiązki (Rys. 25), opisany w rozdziale V.5.3.2. Na okładki 

kondensatora podawane było napięcie 440V zapewniające wystarczająco mocne 

odchylenie wiązki, tak aby Ŝaden przypadkowy proton nie dotarł do tarczy. Teoretycznie, 

przy załoŜeniu, Ŝe rozkład intensywności wiązki w czasie jest dany rozkładem Poissona 

 

      

 

                                     E(X)=Var(X) = λ 

 

gdzie: 

X – zmienna losowa, 

λ – prawdopodobieństwo uzyskania sukcesu w jednej próbie pomnoŜona przez liczbę 

prób n, 

x – liczba sukcesów w n próbach, 

E(X) – wartość oczekiwana zmiennej losowej X. 

Na przykład, dla zmierzonej wartości czasu reakcji układu odchylania ∆ = 23 µs, oraz 

załoŜonej intensywności wiązki 1000 protonów/sekundę, otrzymujemy λ=0.023  
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Rys. 46 Rozmiar wiązki w zaleŜności od odległości od okienka 
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Prawdopodobieństwo, Ŝe 2 protony przyjdą w przedziale 23 µs wynosi: 

 

P(X=2) ≈ 2.5*10-4 

 

Z powyŜszych rozwaŜań wynika, Ŝe przy intensywności wiązki 1000 protonów/sek 

powinniśmy uzyskać wydajność odchylania bardzo bliską 100%. Dodatkowym 

czynnikiem pogarszającym działanie układu mógłby być czas potrzebny na przelot 

protonu od płytek odchylających do detektora (2 metry), ale dla wiązki o energii rzędu 2 

MeV wynosi on zaledwie około 0.1 µs, co swobodnie mieści się w granicach 

rozdzielczości czasowej systemu.  

W celu sprawdzenia działania systemu odchylającego wiązkę wykonany został 

następujący eksperyment. Po zarejestrowaniu jednego protonu przez detektor cząstek 

(100% wydajności rejestracji protonów) system akwizycji natychmiast odchylał wiązkę. 

Równocześnie w przeliczniku (Rys. 31 blok nr 9) rejestrowana była rzeczywista ilość 

protonów, która dotarła do detektora. JeŜeli układ odchylający działałby idealnie, to po 

odchyleniu wiązki dokładnie jeden proton powinien zostać zarejestrowany przez licznik. 

Wydajność procesu odchylania obliczano dzieląc całkowitą liczbę protonów 

zarejestrowanych przez licznik przez liczbę wykonanych odchyleń wiązki. ChociaŜ 

początkowo otrzymywane wyniki wynosiły 1.26 protonu na jedno odchylenie wiązki 

[Polak2004], to po zoptymalizowaniu układu elektronicznego otrzymana rozdzielczość 

wyniosła 1.02 protonu na jedno odchylenie dla wiązki o intensywności 1000 

protonów/sekundę. Oznacza to, Ŝe średnio na 100 protonów układ zawodzi (tj. 

przepuszcza dodatkowy proton) w 2 przypadkach. Wydajność odchylania była równa 

100% dla intensywności wiązki wynoszącej 400 protonów/sekundę (Rys. 47) 

 



  

 

RóŜnica pomiędzy teoretyczną 100% wydajnością odchylania, a osiąganą wydajnością 

98%, wynika z niestabilności czasowej intensywności wiązki. Średnia intensywność wiązki 

w czasie pomiaru wynosiła około 1000 protonów/sekundę. Jeden kanał licznika 

odpowiada 30 milisekundom, czyli w jednym kanale licznika powinny zostać 

zarejestrowane średnio 33 protony dla w/w intensywności wiązki.  

Na poniŜszym rysunku (Rys. 48) pokazane są wahania chwilowej intensywności wiązki. 

Zamiast 33 protonów licznik rejestrował od 10 protonów w jednym kanale  

(co odpowiada intensywności chwilowej wiązki 300 protonów/sekundę) do 94 protonów 

(co odpowiada intensywności chwilowej wiązki około 3000 protonów/sekundę). Te duŜe 

wahania intensywności są nie do uniknięcia jeśli weźmiemy po uwagę, o ile rzędów 

wielkości zredukowaliśmy prąd wiązki w stosunku do jego wartości przed wejściem do 

układu szczelin. 

 

Rys. 47 Wydajność odchylania dla 3 róŜnych intensywności wiązki. Dla 
intensywności wiązki 400 protonów/sek po kaŜdym protonie nastąpiło 
odchylenie, jednak dla intensywności 4000 protonów/sek jest juŜ 9 kanałów, 
w których zamiast 1 protonu zarejestrowano 2 protony.  



 

W związku z niestabilnością intensywności wiązki w czasie sprawdzono wydajność 

odchylania dla róŜnych wartości średnich intensywności wiązki. Wyniki przedstawione są 

w postaci wykresu (Rys. 49). Na podstawie pomiarów moŜna określić, Ŝe dla 

intensywności wiązki około 400 protonów/sekundę wydajność układu odchylania 

wynosi 100%, natomiast dla intensywności wiązki około 3000 protonów/sek wydajność 

odchylania jest na poziomie 95%.  

Określenie wydajności odchylania dla konkretnej intensywności wiązki ma duŜe 

znaczenie przy określaniu parametrów układu podczas eksperymentów  

z naświetlaniem komórek. Od intensywności wiązki zaleŜy czas pojedynczego 

eksperymentu. Aby pokazać wagę problemu posłuŜę się przykładem. ZałóŜmy,  

Ŝe chcemy naświetlić 1000 komórek dokładnie 1 protonem. Przy intensywności wiązki 

równej 400 protonów/sek, samo naświetlanie zajmie zaledwie 2.5 sekundy  

(nie licząc czasu potrzebnego na poruszanie się stolika). JeŜeli jednak chcemy dostarczyć 

duŜą większą dawkę np. 500 protonów na komórkę to czas pomiaru wzrasta do około 20 

minut. Całkowity czas pomiaru obejmuje czas od odessania medium z szalki do 

ponownego podania medium do szalki, czyli do czasu pomiaru trzeba równieŜ doliczyć 

czas potrzebny na przeniesienie szalki na miejsce pomiarów  

z laboratorium, montaŜ oraz zdjęcie szalki ze stolika, wykonanie zdjęć mikroskopem  

i przesuwanie stolika pomiarowego [Rozdz. V.5.7]. PoniewaŜ czas pomiarów nie 

powinien przekraczać 20 min. (ze względu na odssysanie medium z szalek podczas 

pomiaru) to widać, Ŝe sam czas naświetlania protonami jest porównywalny  

Rys. 48 Niestabilność wiązki protonów w czasie 



z załoŜonym czasem pomiaru. Zwiększenie intensywności wiązki do 1000 

protonów/sekundę zmniejszy czas naświetlania do niecałych 9 min, co juŜ umoŜliwia 

przeprowadzenie pomiaru w zadanym czasie. Kosztem zwiększenia intensywności wiązki 

jest spadek wydajności odchylania do 98%.  

 

 Wydajność układu odchylania była równieŜ przetestowana z wykorzystaniem 

channeltronu jako detektora protonów. Po zarejestrowaniu przejścia protonu przez 

okienko sygnał z channeltronu powodował odchylenie wiązki. KaŜdy proton był 

równocześnie rejestrowany przez detektor cząstek ulokowany na zewnątrz komory 

(podobnie, jak przy pomiarach wydajności okienek). Impulsy te zliczane były za pomocą 

licznika (Rozdz. V.5.3.2, Rys. 31, blok 9). Na wykresie poniŜej przedstawiona jest 

efektywność takiego procesu (Rys. 49). Jest ona zgodnie  

z przewidywaniami niska i wynosi zaledwie 25%. Przyczyną takiego wyniku jest 

niewystarczająca wydajność procesu rejestracji protonów za pośrednictwem elektronów 

wtórnych (Rys. 38). Wynik ten zgadza się z wydajnością okienka zarejestrowaną tego 

samego dnia (szósty dzień pomiarów na tym okienku). 
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Rys. 49 Średnia wydajność odchylania w zaleŜności od intensywności wiązki 
 



 

 

Pomimo faktu, Ŝe na razie ta metoda rejestracji nie jest wystarczająco wydajna, to sam 

układ odchylania wiązki działa równieŜ przy uŜyciu channeltronu jako detektora 

protonów (Rys. 50). W momencie uzyskania okienek o lepszej wydajności na rejestrację 

protonów, moŜna przełączyć się od razu na ten sposób detekcji protonów co byłoby 

bardzo duŜym usprawnieniem pomiaru (Rozdz. VI.), w szczególności zapobiegłoby 

konieczności usuwania medium na czas pomiarów, umoŜliwiłoby jednoczesne uŜycie 

mikroskopu i systemu detekcji cząstek podczas pomiarów, oraz znaczne wydłuŜenie 

czasu pomiaru pojedynczej szalki z komórkami.  

 

7.4 Rozmiar wiązki w trybie naświetlania pojedynczymi jonami 

 

W celu określenia rozrzutu protonów w trybie naświetlania pojedynczymi jonami 

przeprowadzony został eksperyment z naświetlaniem detektora stałociałowego 

rejestrującego ślady jonów. Jako detektor uŜyty został polimer CR-39 [Giacomelli1997]. 

Detektor CR-39 zamocowany był na stoliku pomiarowym  

i ustawiony w odległości 200 µm za okienkiem wyjściowym. Detektor CR-39 był zbyt 

gruby (1.5 mm), aby była moŜliwa dodatkowa rejestracja detektorem cząstek 

umiejscowionym za nim. Kontrola liczby protonów moŜliwa była wyłącznie na 

podstawie pomiaru średniej intensywności wiązki przed naświetleniem detektora  

CR-39 (wiązka włączana na 5 ms po czym była odchylana). Przy prądzie wiązki około 

1000 protonów/sek w tych warunkach w jedno miejsce powinno uderzyć około 5 

Rys. 50 Wydajność odchylania wiązki przy pomocy 
channeltronu 



protonów. Następnie stolikiem zmieniano pozycję detektora o 100 µm i procedura była 

powtarzana. Detektor, po zakończonym procesie naświetlania, trawiony był przez 6 

godzin w wodnym roztworze NaOH (6.25 mol/dm3) w temperaturze 70°C.  

Po wyczyszczeniu etanolem wytrawione ślady protonów obserwowane były pod 

mikroskopem optycznym (Rys. 51). Większość śladów protonów (98%) zawartych jest w 

granicach okręgów o średnicy 30 µm. PowyŜsze wyniki zgadzają się  

z wynikami pomiarów opisanych w rozdziale VII.7.2 (Rys. 45) 

 

 

Podczas tego eksperymentu wyraźnie widoczna jest równieŜ niestabilność wiązki  

w czasie. Niektóre miejsca zostały naświetlone 15 protonami a inne miejsca pozostały w 

ogóle nienaświetlone, co dodatkowo potwierdza wyniki z poprzedniego eksperymentu.  

 

Rys. 51 Ślady po protonach na detektorze CR-39 



7.5 Sposób odnajdywania połoŜenia wiązki 

 

Sposób określania pozycji wiązki nie jest trywialnym zagadnieniem, poniewaŜ od tego, 

czy znane jest jej dokładne połoŜenie zaleŜy, czy naświetlone zostanie wybrane miejsce. 

Jeszcze podczas wyprowadzania wiązki do atmosfery pozycja wiązki jest rejestrowana na 

kwarcu ulokowanym obok okienka wyjściowego przy uŜyciu mikroskopu [Z125]. 

Następnie wiązka jest ograniczana do intensywności około 1000 protonów/sekundę, a 

komora obracana tak, aby oś wiązki przechodziła przez właściwe okienko wyjściowe. 

Wystarczy jednak drobna nieliniowość pomiędzy osią wiązki a osią optyczna mikroskopu 

aby zgubić połoŜenie wiązki. Dzieje się tak dlatego, Ŝe odległość kwarcu od mikroskopu 

róŜni się od odległości szalki z komórkami. RozbieŜność większa niŜ 20 µm 

[Barberet2003, Heiss2004] oczywiście przekreśla jakiekolwiek szanse na trafienie w 

komórkę. Niestety, po zmniejszeniu intensywności wiązki do wartości tak małej jak 

1000 protonów/sekundę, przestaje ona być widoczna przy uŜyciu mikroskopu. 

Opracowana została zatem procedura znajdowania połoŜenia wiązki. W odległości od 

mikroskopu dokładnie takiej samej, jak później zamocowana zostaje szalka z komórkami, 

na stoliku pomiarowym montowana jest przesłona z otworem o średnicy 20 µm. 

Następnie obszar, w którym spodziewano się znaleźć wiązkę skanowany jest przy 

pomocy stolika pomiarowego. System elektroniczny rejestruje liczbę protonów, które 

docierają do detektora cząstek ulokowanego za przesłoną. Po zakończeniu skanowania 

program sterujący eksperymentem znajduje pozycję przesłony, przy której największa 

ilość protonów dociera do detektora. Obszar ten skanowany jest ponownie, juŜ z 

mniejszym krokiem, w celu dokładnego wyznaczenia środka wiązki. Po usunięciu 

detektora cząstek w komorze zapalane jest światło, co umoŜliwia zarejestrowanie 

połoŜenia otworu przesłony przy pomocy mikroskopu. PołoŜenie wiązki zapamiętywane 

jest w programie obsługi eksperymentu1, który równieŜ odpowiedzialny jest za 

rozpoznanie połoŜenia komórek. PołoŜenie wiązki odnalezione w/w metodą róŜni się 

średnio o kilkadziesiąt mikrometrów od ostatniej pozycji wiązki rejestrowanej na kwarcu 

przez mikroskop na początku procedury.  

 

                                                
1 Program dedykowany specjalnie do obsługi całego eksperymentu  wykorzystywany do rejestracji   
  i odchylania protonów, znajdowania połoŜenie wiązki, automatycznego rozpoznawania oraz      
  pozycjonowania komórek, opracowywany jest przez Oleksandra Veselova i będzie stanowił część  
  jego rozprawy doktorskiej.  



7.6 Celność układu do naświetlania komórek 

 

W układzie SIP oprócz samego rozmiaru wiązki bardzo istotne jest dobre określenie 

połoŜenia wiązki, oraz dokładność i powtarzalność pozycjonowania przez stolik 

pomiarowy. Przeprowadzony został zatem eksperyment pokazujący dokładność trafiania 

protonami w zadane miejsce. Poprzednio naświetlony i wytrawiony detektor CR-39 

został ponownie zamontowany na stoliku pomiarowym. Następnie celowano  

w miejsca poprzednio naświetlone np. jednym lub kilkoma protonami, przy czym 

wybierano miejsca na tyle charakterystyczne aby były łatwo rozpoznawalne pod 

mikroskopem przy identyfikacji ponownych trafień. Wybrano 30 takich miejsc i po 

powtórnym naświetleniu (5 ms w kaŜdych wybranych współrzędnych). ponownie 

wytrawiono detektor. Powierzchnię detektora zbadano pod mikroskopem porównując 

nowe ślady ze starymi (Rys. 52). Za pomocą tego eksperymentu oszacowano, Ŝe 95% 

protonów znajduje się w promieniu 40 µm od zadanego miejsca trafienia.  

 

 

Rys. 52 Eksperyment sprawdzający celność trafiania w wybrane punkty. KrzyŜykami oznaczone są 
miejsca, w które zamierzano trafić, mniejsze kropki to ślady po jonach z drugiego naświetlania, 
natomiast duŜe kropki to ślady po jonach z pierwszego naświetlania. Strzałką wskazane jest 
miejsce gdzie z niewiadomych przyczyn zupełnie nie trafiono w zadane współrzędne. 



7.7 Wizualizacja komórek off–line i on–line 

 

W eksperymencie rozwaŜane są dwie moŜliwości działania systemu rozpoznawania 

i pozycjonowania komórek. Pierwszym systemem jest oglądanie komórek pod 

mikroskopem jeszcze w laboratorium biologicznym (off-line), czyli przed załoŜeniem ich 

na stolik pomiarowy. Do tego celu wykorzystywany jest system QPm czyli Quantitative 

Phase microscopy opatentowany przez firmę IATIA (Australia) [IATIA]. Po wykonaniu 

dwóch zdjęć minimalnie poza płaszczyzną ogniskowania obiektywu oprogramowanie 

wylicza róŜnicę faz w świetle przechodzącym przez obiekty obserwowane. System ten 

pozwala na robienie pod mikroskopem zdjęć charakteryzujących się bardzo wysokim 

kontrastem obrazu dla obiektów prawie przeźroczystych, właśnie dzięki odzyskaniu 

informacji o fazie światła (Rys. 53) [Veselov2005]. Zaletą tej metody jest moŜliwość 

łatwego obserwowania niebarwionych komórek. Aby umoŜliwić pozycjonowanie 

komórek, na powierzchni szalki z komórkami umieszczane są znaczniki, odnośnie 

których rejestrowane są pozycje komórek. Następnie szalki, montowane na stoliku, 

pozycjonowane są względem tych znaczników przy uŜyciu mikroskopu on-line. 

 

 

Rys. 53 Zdjęcie komórek wykonane przy uŜyciu systemu QPm 



Drugą metodą wykorzystywaną w opisywanych doświadczeniach jest obserwacja 

niebarwionych komórek przy pomocy mikroskopu zamontowanego na stanowisku do 

naświetleń (on-line). W tym celu w komorze zainstalowano diodę oświetlającą komórki w 

szalce poprzez okienko wyjściowe. Dzięki temu, w przechodzącym świetle moŜna 

obserwować nawet niebarwione komórki i tuŜ przed naświetleniem mogą one być 

półautomatycznie rozpoznawane i pozycjonowane. W tej metodzie unika się 

transformacji współrzędnych komórek z mikroskopu w laboratorium do układu 

naświetlania w hali eksperymentalnej mikrowiązki, co zwiększa dokładność 

pozycjonowana komórki w ognisku wiązki. Ma to duŜe znaczenie dla dokładności 

celowania, jednak obraz otrzymany przy uŜyciu tej metody charakteryzuje się znacznie 

słabszym kontrastem (Rys. 54). 

 

 

Do tej pory większość laboratoriów pracujących z naświetlaniem komórek uŜywa 

systemu odnajdywania komórek po uprzednim ich zabarwieniu. Barwienie komórek nie 

jest jednak dla nich obojętne. Dostępne komercyjnie barwniki fluorescencyjne często 

mają właściwości cytotoksyczne, równieŜ oświetlanie komórek podczas obserwacji pod 

Rys. 54 Zdjęcie komórek wykonane mikroskopem zamontowanym na stanowisku do 
naświetlań. Bez trudu moŜna rozpoznać niebarwione komórki 



mikroskopem fluorescencyjnym jest dla nich szkodliwe. Zaprojektowanie systemu, w 

którym komórki nie muszą być barwione jest znaczącą zaletą układu w IFJ. Na 

powyŜszym zdjęciu (Rys. 54), zrobionym podczas jednego  

z pomiarów, wyraźnie widać kształty komórek.  

 

7.8 Pomiar energii wiązki oraz straty energii przy przejściu protonu przez szalkę z 

komórkami 

 

Znajomość energii wiązki jest istotna podczas obliczania dawek promieniowania 

dostarczonych do komórek. Aby odczytać energię wiązki, do kalibracji osi energii uŜyto 

źródła radioaktywnego (239Pu, 241Am, 244Cm). Energie najbardziej intensywnej linii cząstek 

alfa dla tego źródła to odpowiednio 5.156 MeV, 5.49 MeV oraz 5.8 MeV. Tym samym 

detektorem zostało najpierw zmierzone widmo źródła radioaktywnego a następnie 

widmo protonów wiązki. Znając energię emitowanych cząstek alfa moŜna było wykonać 

kalibrację i przeliczyć wartości osi x z kanałów na energię, a to pozwala określić energię 

protonów wiązki. 

 

 

 

Korzystając z teoretycznych danych (Tab. 12) moŜna oszacować, Ŝe dyspersja 

energetyczna δ wiązki protonów w układzie mikrowiązki IFJ PAN wynosi 0.05% (czyli 

przy energii 2 MeV jest to 100 keV). Dyspersja mierzona bezpośrednio  

Rys. 55 Kalibracja widma. Odczytana energia dla protonów 1 mm za 
okienkiem 2.05 MeV 



z pomiaru wynosi około 120 keV (Rys. 55). RóŜnica ta wynika z tego, Ŝe wartość 

teoretyczna odnosi się do warunków bezpośrednio za magnesem analizującym, natomiast 

w w/w pomiarze następuje równieŜ rozproszenie na szczelinach mikrowiązki oraz w 

powietrzu. Następnie detektor umieszczono około 4 cm  

za okienkiem wyjściowym i zmierzono energię wiązki po przejściu przez szalkę  

w miejscu gdzie nie było komórki oraz bezpośrednio przez komórkę. Test ten pozwala 

określić jak duŜa energia deponowana jest w komórce. 

 

 

W przedstawionym powyŜej przypadku róŜnica energii otrzymana z pomiarów pomiędzy 

miejscem na szalce gdzie nie ma komórek a w miejscu gdzie znajdowała się komórka 

wynosi 200 keV. Średnia otrzymana z 10 takich pomiarów wynosi 180 keV ± 30 keV 

(Rys. 56) (uwzględniono w obliczeniach błędu równieŜ błąd pojedynczego pomiaru 

wynoszący 7%, oszacowany z dyspersji energii wiązki zmierzonej poprzednio). MoŜna 

przyjąć, Ŝe taka właśnie energia deponowana jest  

w komórce, co pozwala oszacować grubość komórki na około 12 µm. Zmierzona 

grubość posłuŜyła do policzenia dawki pochodzącej od protonu (Rozdz. VIII.8.1.2) 

 

7.9 Procedura uzyskania wiązki do eksperymentu z Ŝywymi komórkami 

 

Rys. 56 RóŜnica energii po przejściu przez szalkę obok komórki i przez 
komórkę. dla porównania pokazana jest takŜe energia protonów zaraz po 
okienku  

350 keV 

200 keV 



Intensywność zogniskowanej wiązki, widocznej na kwarcu w komorze, zmniejszano 

precyzyjnymi szczelinami do zera. Następnie przekręcano komorę na pozycje 

pomiarową, tak aby wiązka mogła wyjść do atmosfery przez okienko Si3N4.  

Za okienkiem umieszczano detektor cząstek i powoli otwierano szczeliny aŜ do uzyskania 

Ŝądanej intensywności wiązki. Następnie w odległości 200 µm za okienkiem wstawiano 

miedzianą siatkę, na której testowano rozdzielczość wiązki. JeŜeli była ona 

satysfakcjonująca, przechodzono do znalezienia pozycji wiązki (opisane w rozdziale 

VII.7.5). Po znalezieniu pozycji wiązki testowano układ odchylania wiązki i jeŜeli 

wszystko działało bez zarzutu system był uznany za gotowy do rozpoczęcia 

eksperymentów z komórkami (procedura opisana w rozdziale V.5.7). Cała procedura 

przygotowania wiązki od momentu włączenia akceleratora do momentu uzyskania 

gotowości do naświetlenia trwa od 1 do 2 godzin.  

.  

7.10 Podsumowanie rozdziału 

 

W rozdziale zaprezentowano pierwszą zewnętrzna mikrowiązkę działającą w Polsce.  

Z przeprowadzonych i opisanych w tym rozdziale eksperymentów udało się określić 

parametry układu do naświetlania komórek pojedynczymi jonami. Przetestowano 

rozdzielczość wiązki i jej związek z dokładnością trafiania w komórki, która została 

określona na 40 µm. Nie jest to wynik w pełni zadowalający, niemniej jednak 

umoŜliwiający naświetlenie dokładnie jednej komórki. Sprawdzono wydajność układu 

odchylania wiązki z w pełni satysfakcjonującym wynikiem. Opracowano sposób 

odnajdywania wiązki oraz obserwacji i pozycjonowania komórek. Sprawdzono 

dokładność energetyczną wiązki pozwalającą oszacować dawkę promieniowania 

zdeponowaną w komórce. Opracowano równieŜ sposób testowania układu przed kaŜdą 

sesją pomiarową. Z powyŜszych rozwaŜań wynika, Ŝe układ jest gotowy do rozpoczęcia 

eksperymentów z Ŝywymi komórkami. Na zdjęciu (Rys. 57) prezentowany jest kompletny 

stół pomiarowy wraz z komorą, w której znajduje się okienko wylotowe. Przed komorą 

widoczna jest szalka do hodowli komórek, mikroskop oraz wiązka protonów 

przechodząca do atmosfery z próŜni 



 

Rys. 57 Zdjęcie całości układu pomiarowego widoczna szalka Petriego, detektor cząstek, 
mikroskop, okienko wyjściowe, oraz wiązka 



Rozdział VIII – Eksperymenty z Ŝywym materiałem biologicznym 

 

8.1 Materiały i metody  

 

8.1.1 Hodowla i przygotowanie komórek do pomiarów 

 

Do pomiarów reakcji komórek na naświetlanie zdefiniowaną liczba protonów uŜyto 

fibroblastów ludzkich oraz komórek raka Ŝołądka. Komórki wszystkich linii pasaŜowane2 

były raz na tydzień przy uŜyciu standardowych procedur hodowlanych [Freshney2000]. 

Następnie umieszczane były na przygotowanych do tego celu, opisanych poniŜej (Rozdz. 

VIII.1.2), szalkach Petriego. Podczas hodowli, komórki przechowywane były w 

temperaturze 37°C, w atmosferze o 5% stęŜeniu CO2 i duŜej wilgotności (>98%). Czas 

podziału komórek w tych liniach komórkowych wynosił około 72 h. W poniŜszej tabeli 

(Tab.15) przedstawione są linie komórkowe uŜyte  

w doświadczeniach oraz typy mediów stosownych do ich hodowli.  

 

Tab. 15 Linie komórkowe, wraz z opisem stosowanych mediów, hodowane 
 w laboratorium biologicznym IFJ i uŜywane do pomiarów w niniejszej pracy. 
Typ linii komórkowej Symbol linii 

komórkowej 

Sposób hodowli* 

komórki raka Ŝołądka  

/well differentiated gastric 

adenocarcinoma/ 

MKN - 7 Medium: RPMI 1640 +  

FBS (fetal bovine serum) 

+ antybiotyki 

fibroblasty ludzkie 

/normal human skin fibroblasts/ 

ACC 110 

Detroit V 

Medium: DMEM +  

FBS (fetal bonine serum) +  

L-glutamina + antybiotyki 

fibroblasty ludzkie z hodowli 

pierwotnej uzyskane ze zdrowego 

ochotnika 

 Medium: DMEM +  

FBS (fetal bonine serum) +  

L-glutamina + antybiotyki 

* Wszystkie odczynniki i media uŜywane do hodowli komórek są dostępne komercyjnie w firmach takich 

jak [SIGMA], [GIBCO].  

                                                
2 przenoszenie komórek z jednej szalki na drugą.  



8.1.2 Szalki do hodowli komórek i eksperymentów z pojedynczymi jonami 

 

Aby umoŜliwić naświetlanie komórek oraz ich obserwację pod mikroskopem 

zaprojektowano dwa rodzaje szalek Petriego. W denku komercyjnie dostępnej szalki 

Petriego o średnicy 3,5 cm wywiercony został otwór. Od spodu do szalki przyklejane 

było okienko wykonane z azotku krzemu Si3N4 tak, aby samo okienko o rozmiarach 

3 x 3 mm2 znalazło się w miejscu wywierconego otworu (Rys 58). Grubość okienka 

wynosiła 500 nm, co pozwalało na naświetlenie komórek na nim osadzonych  

w zasadzie bez straty energii protonów.  

 

 

 

Ten projekt szalki wykonany został na wzór podobnych uŜywanych na Uniwersytecie w 

Lipsku [Reinert2004]. Drugim zastosowanym rozwiązaniem było całkowite usunięcie dna 

szalki (typ szalki ten sam, jak poprzednio). Następnie na dno naciągnięta została folia 

mylarowa o grubości 0.9 µm, umocowana do szalki specjalnym krąŜkiem  

z plastiku. Aby nie doszło do zakaŜenia komórek w powietrzu atmosferycznym, oba typy 

Rys. 58 Szalka Petriego do hodowli komórek z  okienkiem  
z azotku krzemu 

Okienko Si 3N4 
 

Plastikowe 
pierścienie  



szalek były przykrywane z góry folią mylarową przymocowaną z uŜyciem drugiego 

plastykowego krąŜka. Frez wykonany na obu krąŜkach (z góry i dołu szalki) pozwala na 

szybkie jej montowanie na stoliku pomiarowym.  

 

8.1.3 Procedura pomiaru 

 

Szalka z komórkami przeznaczonymi do naświetlenia przenoszona była z inkubatora do 

komory laminarnej. Tam komórki dla potrzeb eksperymentu były odpowiednio  

barwione znacznikami fluorescencyjnymi (Rozdz. VIII.8.1.6). Po wykonaniu serii zdjęć 

późniejszego obszaru naświetlania, z szalki z komórkami odessane było medium  

a szalka przykrywana była z wierzchu folią mylarową. Komórki na szalce przenoszone 

były do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie znajdowała się komora do naświetlań. Szalkę 

mocowano na stoliku pomiarowym, gdzie przy uŜyciu mikroskopu optycznego  

z kamerą CCD zapamiętywano pozycje komórek, następnie przeliczano je na 

współrzędne stolika pomiarowego. W kolejnym kroku procedury, w komorze 

podnoszono diodę (aby nie stała na drodze wiązki), a pomiędzy mikroskopem a szalką z 

komórkami umiejscawiany był detektor cząstek. Po wybraniu jednej z opcji programu, 

który steruje procesem pozycjonowania i odchylania wiązki, komórki zostawały 

automatycznie naświetlane. Po naświetleniu komórek, szalka była ponownie napełniana 

medium i umieszczana w inkubatorze, aŜ do czasu wykonania testów biologicznych 

(Rozdz. VIII.8.2, Rozdz. VIII.8.3). 

 

8.1.4 Procedury naświetlania komórek 

 

8.1.4.1 Naświetlanie komórek za pomocą mikrowiązki 

 

W czasie przygotowywania komórek do pomiaru wyprowadzana była skolimowana 

wiązka protonowa o energii 2 MeV. Czas naświetlania pojedyńczej komórki zaleŜał od 

dawki promieniowania, dla 500 protonów padających na tę samą komórkę wynosił około 

150 ms, dla 3000 protonów około 1 s. Do pomiarów przeŜywalności komórek 

naświetlano wszystkie komórki z kaŜdej szalki. W celu sprawdzenia powtarzalności 

wyników, pomiary powtarzano dla trzech róŜnych szalek i w trzy róŜne dni.  

 



8.1.4.2 Naświetlanie komórek za pomocą szerokiej wiązki 

 

W celu sprawdzenia działania procedury barwienia komórek, na okienku z azotku 

krzemu, przed wykonaniem naświetlań dokładną liczbą protonów, wykonano 

naświetlania rozkolimowaną silną wiązka protonów. Do tego pomiaru referencyjnego 

uŜyte zostaly obydwa typy komórek przygotowane w hodowli jak opisano  

w poprzednim rozdziale (Rozdz. VIII.8.1.1) Z uwagi na duŜy prąd wiązki, na detektor 

znajdujący się za szalką z komórkami załoŜono aluminiowy filtr o grubości 200 µm  

z otworem o średnicy 10 µm, co dawało moŜliwość określenia średniej dawki otrzymanej 

przez komórkę podczas naświetlania. Naświetlono komórki dwoma dawkami jedną 

około 10 Gy i inną powyŜej 15 Gy. 

 

8.1.4.3 Naświetlanie komórek za pomocą promieniowania X 

 

Ze względu na bardzo znikomą ilość danych literaturowych, dotyczących reakcji 

komórek na naświetlenie protonami o energiach rzędu 2 MeV, przeprowadzono 

referencyjne naświetlania komórek promieniowaniem X. Do tego celu uŜyto lampy 

rentgenowskiej marki Philips MCN 323 o pokazanym na poniŜszym rysunku widmie 

promieniowania X. (Rys 59).  

 

Jest to widmo samej lampy, dodtkowo jednak lampa wyposaŜona jest ona w filtr 

promieniowania o nieznanej dokładnie charakterystyce. Wiadomo jednak, Ŝe filtr ten 

usuwa z całości widma fotony o najniŜszej energii (do około 50 keV). Podczas 

Rys.59 Widmo z lampy RTG Philips MNC 323 



naświetlania komórek napięcie na lampie rentgenowskiej wynosiło 250 kV. Pomiary 

dawki pochłoniętej wykonane były komora jonizacyną skalibrowaną przez producenta 

(PTW-Freiburg 0.125 cm3 [PTW]). Na obmierzonym komorą jonizacyjną obszarze 

10 x 10 cm2 moc dawki pochłoniętej w powietrzu wynosiła 1Gy/min ± 0.1 Gy/min. 

PoniewaŜ jednak komórki są materiałem biologicznym to w celu obliczenia dawki przez 

nie pochłoniętej (zakładając gęstość komórek równą gęstości wody) moŜna przemnoŜyć 

dawkę pochłoniętą przez jednostkę powietrza przez stosunek masowego współczynnika 

absorbcji dla wody oraz powietrza wg. poniŜszego wzoru [Łobodziec1999] 
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gdzie: 

DW – dawka pochłonięta w wodzie, 

DP – dawka pochłonięta w powietrzu (zmierzona komorą jonizacyjną), 
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 - masowy współczynnik absorbcji dla wody, 
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- masowy współczynnik absorbcji dla powietrza. 

                                                           

Wykres (Rys. 60) pokazuje stosunek masowych współczynników absorpcji 

promieniowania X dla wody oraz powietrza. Średnia wartość ilorazu tych 

współczynników w zakresie energii promieniowania od 50  keV do 300 keV wynosi 

1.07 ± 0.03. Podczas naświetlania materiału bilogicznego wzięto pod uwagę ten 

współczynnik, korygując czas naświetlania w celu otrzymania poŜądanej dawki 

pochłoniętej.  

 



 

 

Wszystkie trzy posiadane linie komórkowe były naświetlone czterema róŜnymi dawkami 

promieniowania 0.5 Gy, 1 Gy 6 Gy i 10 Gy. Dla komórek, z kaŜdej z linii komórkowych, 

przygotowano oddzielne szalki kontrolne. Komórki w szalkach kontrolnych były 

poddawane dokładnie takim samym procedurom jak komórki naświetlane, za wyjątkiem 

samego procesu naświetlenia.  

 

8.1.5 Obliczanie dawki promieniowania zdeponowanej w komórce po 

naświetlaniu wiązką protonową 

 

Określenie pochłoniętej dawki, pomimo dokładnej znajomości liczby protonów 

padających na komórkę, nie jest zagadnieniem prostym. Jak wiadomo (Rozdz. II.2.2.1) 

dawka zaleŜy od masy obiektu, w którym jest zdeponowana, a komórki na szalce 

znacznie róŜnią się pomiędzy sobą rozmiarami. Tak więc, kaŜda z nich efektywnie 

otrzyma inną dawkę. DuŜo słuszniej jest zatem mówić o liczbie protonów (o danej 

energii) uderzających w komórkę. Jednak w celu porównania wyników otrzymanych  

z uŜyciem mikrowiązki protonowej z wynikami uzyskanymi z eksperymentów  

z promieniowaniem X, konieczne jest wyliczenie dawki promieniowania. Przyjęto więc 

średni rozmiar komórek oraz ich jąder i dla nich policzono ile potrzeba protonów aby 

naświetlić komórki konkretną dawką wyraŜoną w Gy.  

Rys. 60 Iloraz masowych współczynników absorbcji promieniowania X dla wody 
oraz powietrza w zaleŜności od energii. Kwadraty przedstawiają iloraz 
współczynników absorbcji odpowiadający zakresowi  energii lampy roentgenowskiej. 
Na podst. [Hubbel2004] 
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Do obliczeń dawki pochłoniętej prze komórki po naświetleniu konkretną liczbą 

protonów uŜyty został poniŜszy wzór.  

 

KK
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⋅
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ρ
                                                             (29) 

 

D – dawka pochłonięta przez komórkę, 

pE  – energia zdeponowana przez wiązkę protonów w komórce otrzymana z pomiarów 

STIM (Rozdz. VII.7.8),  

KV - objetość modelowej komórki, 

Kρ - gęstość komórki (załoŜono podczas obliczeń, Ŝe gęstość komórki jest równa 

gęstości wody). 

PoniewaŜ komórki fibroblastów mają inny kształt niŜ komórki rakowe MKN-7, to do 

obliczenia objetości posłuŜono się poniŜej przedstawionymi modelami 

 

hbaV owfibroblast
K ⋅⋅⋅= π

3

1
                                                 (30) 

gdzie: 

owfibroblast
KV  - objętość modelowej komórki fibroblastu, 

a  -  jedna z półosi elipsy przyjętej jako podstawa stoŜka (Rys. 61), 

b  - wysokość stoŜka (Rys. 61), 

h  - druga z półosi elipsy przyjętej jako podstawa stoŜka (wysokość komórki fibroblastu) 

(Rys. 61).  
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7−MKN
KV  - objętość modelowej komórki raka Ŝołądka (MKN-7), 

a  - jedna z półosi elipsoidy obrotowej (Rys. 61), 

h  - druga z półosi elipsy przyjętej jako podstawa stoŜka (wysokość komórki MKN-7)  

(Rys.  61). 

 

 



 

 

- Średnie rozmiary fibroblastów: 

Jak widać na rysunku (Rys. 61a) fibroblasty mają kształt bardzo wydłuŜony  

średnia długość 2 x a = 120 µm ± 30 µm (Rys. 61), 

średnia szerokość: 2 x b = 35 µm ± 5 µm (Rys. 61), 

wysokość komórki zmierzona przy uŜyciu metody STIM (Rozdz. VII.7.8), 

wynosiła około h = 12 µm ± 3 µm wyliczona została przy pomocy poniŜszego wzoru 
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h =                                                                     (32) 

 

gdzie: 

h – wysokość komórki, 

MKN-7    Fibroblast 

Rys. 61a Kształt komórek rakowych MKN-7 (zdjęcie z lewej strony), oraz fibroblastu (zdjęcie z 
prawej strony) 

h 

a 

b 
Model fibroblastu 

a 

a 

h 
Model komórki MKN-7 

Rys. 61 Modele fibroblastu oraz komórki raka Ŝołądka MKN-7 przyjęte podczas obliczeń 
objętości 



pE  – energia zdeponowana przez wiązkę protonów w komórce otrzymana  

z pomiarów STIM (Rozdz. VII.7.8), 

LETW – linowe przekazanie energii w wodzie dla protonów o energii 2 MeV 

(wyznaoczone przy uŜyciu programu SRIM wynoszący 16 keV/µm). 

 

W przypadku obliczania błędu pomiaru wysokości pod uwage brany jest błąd krzywej 

kalibracji oraz niedokładność pomiaru depozycji energii metodą STIM. Przyjęto, Ŝe na 

całej drodze LETw nie zmienia się co wprowadza dodatkowy przyczynek do błędu 

oszacowany na 5% na podstawie róŜnicy LET dla protonów o energii 2 MeV oraz 

1.8 MeV.  

PrzybliŜona masa fibroblastu o podanych powyŜej rozmiarach wynosi 1.3 x 10-11 kg, przy 

załoŜeniu, Ŝe gęstość komórki jest równa gęstości wody. 

Dla zmierzonej wcześniej straty energii protonu w komórce, wynoszącej ok. 180 keV, 

(Rozdz. VII.7.8, Rys 55) dawka jaką otrzymuje komórka wynosi około 2.2 mGy dla 

jednego protonu. Z uwagi na bardzo zróŜnicowane rozmiary komórek (chociaŜ 

wiekszość zbliŜona jest rozmiarami do komórki modelowej) błąd oszacowania dawki 

moŜe wynieść nawet do 50%. Rachunek ten pokazuje jak trudnym zagadnieniem jest 

oszacowanie dawki a załoŜenie jest takie, Ŝe wszystkie komórki są naświetlone taka sama 

liczbą protonów w okolicy jądra komórkowego, znajdującego się w środku komórki. 

Kształt jądra przypomina elipsoidę obrotową o półosiach odpowiednio około 12 µm 

oraz 5 µm 

 

- Średnie rozmiary komórek raka Ŝołądka MKN-7 

Komórki raka Ŝołądka oglądane z góry mają kształt zbliŜony do koła (Rys. 61) 

średnia średnica komórki: 2 x a = 45 µm ± 7 µm (Rys. 61), 

wysokość komórki mierzona przy uŜyciu metody STIM to około h = 12 µm ± 3 µm 

(Rozdz. VII.7.8). 

Jądro znajdujące się w środku moŜna przybliŜyć równieŜ elipsoidą obrotową  

o półosiach odpowiednio 12 µm oraz 5 µm. 

Masa komórki rakowej wynosi około 1.1 x 10-11 kg, przy załoŜeniu, Ŝe gęstość komórki 

równa jest gęstości wody oraz dla straty energii rzędu 180 keV dawka pochłonięta przez 

komórkę, obliczona wg. podanego wcześniej równania (32), po naświetleniu jednym 

protonem wynosi w przybliŜeniu 2.5 mGy. 



Warto jeszcze raz zaznaczyć, Ŝe dawka bardzo zaleŜy od rozmiaru komórek i policzone 

wartości są w znacznym stopniu uśrednione. Pozwala to na dokonanie jedynie 

przybliŜonego porównania reakcji komórek po naświetleniu jonami oraz 

promieniowaniem X.  

 

8.1.6 Metody oznaczania i barwienia komórek 

 

W celu stwierdzenia jakie efekty wywiera naświetlanie komórki protonami o energii 

2 MeV, po pomiarze komórki barwione były w sposób pozwalajacy na obserwację 

podwójnych przerwań helisy DNA (znaczniki H2HA-X i AlexaFluor 488), powstałych 

po pomiarach mikrojąderek będących przejawem śmierci mitotycznej  

(ß- cytochalazyna) oraz komórek martwych na skutek apoptozy lub nekrozy  

(Hoechst 33342 i jodek propidyny PI). 

 

8.1.6.1 Oznaczanie podwójnych przerwań helisy DNA 

 

Aby upewnić się, Ŝe promieniowanie przeszło przez jądro komórkowe wykonano testy 

pokazujące podwójne przerwanie nici DNA (Rozdz. III.3.3). Zgodnie z metodą opisaną 

w [Takahashi2005] natychmiast po naświetleniu komórki utrwalano 2% roztworem 

formaldehydu [SIGMA], a następnie płukano w roztworze soli fizjologicznej  

(Phosphatate Buffered Saline [SIGMA]). Aby uŜywane barwniki miały dostęp do jądra 

niszczono błony komórkowe przy uŜyciu detergentu TRITON-X 100 [SIGMA]  

o stęŜeniu 0.5%. Przed dodaniem barwników fluorescencyjnych komórki przemywano 

związkiem wygaszającym naturalną fluorescencję (insulated background reducting componenet 

[DAKO]). Pierwszym dodawanym znacznikiem był Anti-Phospho-Histon H2A-X 

[USPTATE] w stęŜeniu 0.02%. Łączy się on do histonu3 2A, który jest fosforylizowany 

przez podwójne przerwania DNA. 

 

                                                
3 Histony - zasadowe białka o niewielkiej masie cząsteczkowej (poniŜej 23 kDa), wchodzące w skład 
chromatyny, neutralizujące jej kwasowy charakter,. Histony charakteryzują się duŜą zawartością 
aminokwasów zasadowych, zwłaszcza lizyny i argininy. WyróŜnia się pięć typów histonów: H2A, H2B, H3 
i H4 - tworzące rdzeń nukleosomu oraz H1 - histon spinający. Wszystkie histony są białkami niezwykle 
konserwatywnymi ewolucyjnie i występują u wszystkich organizmów [Stryer].  
  



 

 

Po przemyciu komórek w PBS dodawano drugi znacznik, Alexa Fluor 488 

[MOLECULAR] w stęŜeniu 0.02%, łączący się do pierwszego, który jest właściwym 

barwnikiem fluorescencyjnym (długość fali 488 nm). Pozwala on, przy uŜyciu filtra  

U-MNB24 [OLYMPUS], obserwować miejsca, gdzie powstają podwójne przerwania 

helisy. Następnie, same jądra barwione były znacznikiem DAPI [SIGMA] w stęŜeniu 

01 µg/ml. Po ponownym przepłukaniu w PBS komórki były osuszane i przykrywane 

                                                
4 Filtr U-MNG2 przepuszcza długości fali w zakresie 470 nm – 490 nm oraz powyŜej 510 nm 
 

Rys. 62 Wizualizacja podwójnych przerwań DNA (dsb – double strand break), zdjęcia wykonane 
mikroskopem fluorescencyjnym.  

a, b, c – jądra komórek nienaświetlanych, 
d, e, f – jądra komórek naświetlonych promieniowaniem X (dawka 6 Gy), 
a, d – jądra barwione na niebiesko 
b, e – barwienie do obserwacji dsb (widoczne na zdjęciu e punkty to dsb) 
c, f – złoŜenie zdjęć odpowiednio a z b oraz d z e  

a b c 

d e f 



szkiełkiem. Miejsca podwójnych przerwań są widoczne jako zielone kropki 

intensywniejsze od tła (Rys. 62). 

 

8.1.6.2 Oznaczanie komórek ulegających apoptozie lub nekrozie na skutek 

promieniowania (śmierć interfazalna) 

 

W celu rozróŜnienia Ŝywych i martwych komórek na szalce uŜywano odczynnika 

Hoechst 33342 w stęŜeniu 10 µg/ml [SIGMA] oraz jodku propidyny [FLUKA]. Barwnik 

Hoechst 33342 jest znacznikiem fluorescencyjnym (długość fali 480 nm), który wiąŜe się 

bezpośrednio do DNA komórek Ŝywych. Dzięki temu komórki te obserwowane pod 

mikroskopem fluorescencyjnym przy uŜyciu filtra U-MNU25 [OLYMPUS] mają kolor 

niebieski (Rys. 63). Komórki, które podczas dodawania barwnika były Ŝywe, a umarły 

później, równieŜ są zabarwione na niebiesko, jednak ich fluorescencja szybciej zanika co 

powoduje, Ŝe są nieco ciemniejsze na zdjęciu. Jodek propidyny PI uŜywany był do 

barwienia komórek w stadium późnej apoptozy lub nekrozy. Barwnik ten usuwany jest z 

wnętrza Ŝywych komórek przy uŜyciu pomp jonowych. Po śmierci komórki barwnik nie 

moŜe zostać usunięty i wiąŜe się do DNA  

w jądrze komórkowym (lub jego pozostałości). Dzięki temu komórki martwe 

obserwowane pod mikroskopem fluorescencyjnym przy uŜyciu filtra U-MNG26 

[OLYMPUS] mają kolor czerwony (długość fali 675 nm). Komórki były znakowane 

przez dodanie barwnika Hoechst bezpośrednio po naświetleniu. Barwnik ten  

w niewielkim stęŜeniu nie jest toksyczny i moŜe pozostawać w medium hodowlanym do 

kilku dni bez negatywnego wpływu na Ŝywotność komórek. Natomiast jodek propidyny, 

ze względu na duŜa toksyczność tego barwnika, dodawany był do szalek bezpośrednio 

przed kaŜdym pomiarem. Pomiary przeprowadzano przy uŜyciu mikroskopu 

fluorescencyjnego, bezpośrednio po naświetlaniu i po róŜnych czasach inkubacji 

komórek w hodowli (od 4 do 72 h). 

 

                                                
5 Filtr U-MNU2 przepuszcza długości fali w zakresie 360 nm – 370 nm oraz powyŜej 425 nm 
 
6 Filtr U-MNG2 przepuszcza długości fali w zakresie 530 nm – 550 nm oraz powyŜej 580 nm 
 



 

8.1.6.3 Barwienie komórek w stadium śmierci mitotycznej 

 

W wyniku naświetlania komórki mogą umierać nie tylko na szlaku apoptozy ale takŜe 

poprzez śmierć mitotyczną (Rozdz. III.3.2). Aby moŜna było odnaleźć komórki, które 

umierają w ten sposób zastosowano specjalna procedurę barwienia komórek w celu 

wizualizacji mikrojąder. Do szalki z komórkami, bezpośrednio po naświetleniu, 

dodawano medium z roztworem β cytochalazyna [SIGMA] w stęŜeniu 2µg/ml. Reagent 

ten zatrzymuje proces podziału komórek w końcowym stadium telofazy, kiedy 

wyodrębnione są juŜ dwa jądra, ale komórki potomne nie są jeszcze od siebie całkiem 

oddzielone.  

 

a b c 

Rys. 63 Jądra komórkowe obserwowane pod mikroskopem fluorescencyjnym 
a) jądra komórek Ŝywych i martwych (ciemniejsze zabarwienie komórek martwych), b) jądra martwych 
komórek oznakowanych jodkiem propidyny, 
c) nałoŜone na siebie zdjęcia jąder martwych i Ŝywych komórek. 



  

 

Czas inkubacji z β cytochalazyną wynosił 72 godziny, po czym komórki były utrwalane 

przez 20 min przy pomocy alkoholu metylowego oraz kwasu octowego. Następnie szalki 

płukane były zdemineralizowaną wodą. Utrwalone komórki barwione były przy pomocy 

barwników Acritine Orange [SIGMA] oraz dodatkowo Hoechst 33342, oba  

w stęŜeniu 10µg/ml. W ten sposób, przy uŜyciu filtra U-MNU2, moŜna było 

obserwować zabarwione barwnikiem Hoechst 33342 jądra komórek wraz  

z mikrojądrami, natomiast dzięki barwieniu cytoplazmy przy uŜyciu Acritine Orange, 

moŜna było sprawdzić czy jądra i mikrojądro(a) naleŜą do tej samej, niepodzielonej do 

końca komórki (Rys. 64).  

 

8.2 Reakcja komórek po naświetleniu zadaną liczbą protonów 

 

Komórki hodowane na szalkach do tego skonstruowanych (Rozdz.VIII.8.1.2) 

naświetlane były zadaną liczbą protonów o energii 2 MeV (500 protonów ≈ 1Gy, 3000 

protonów ≈ 6Gy). Większa dawka nie była moŜliwa ze względu na zbyt długi czas 

eksperymentu. KaŜdorazowo oprócz szalek naświetlanych, jedna szalka kontrolna, 

pozostawała nienaświetlona, traktowana była jednak w dokładnie ten sam sposób jak 

a b 
Rys. 64 Obserwacja mikrojąder. Zdjęcia z mikroskopu fluorescencyjnego 

a) barwnik niebieski pozwala na wizualizację jąder i mikrojąder (białe    
      strzałki wskazują mikrojądra),  
b) Barwnik zielony pozwala stwierdzić do której komórki naleŜą jądra i  
     mikrojądra 



szalki naświetlane. Dało to moŜliwość porównania reakcji komórek naświetlonych  

z komórkami nienaświetlonymi.  

Dodatkowo wykonano takŜe testy z naświetleniem komórek szeroką wiazką, dającą 

pewność trafienia kaŜdej komórki na szalce, co umoŜliwiło przetestowanie działania 

odczynników biochemicznych na komórki hodowane na okienku z azotku krzemu. 

RównieŜ dzięki naświetlaniu szeroką wiązką moŜna było sprawdzić reakcję komórek na 

większe dawki promieniowania (rzędu 10-15 Gy). 

 

8.2.1 Powstawanie podwójnych przerwań helisy DNA na skutek naświetlania 

zdefiniowaną liczbą protonów 

 

W celu potwierdzenia, Ŝe komórki były naświetlane protonami podczas pomiarów, 

wykonano test na obecność w ich jądrach podwójnych przerwań helisy DNA (dsb)  

wg. metody opisanej w rozdziale VIII.8.1.6.1. Do obserwacji dsb uŜyto zarówno 

fibroblastów (Rys. 65) jak i komórek MKN-7 (Rys. 66). Wykonane pomiary pokazały, Ŝe 

w jądrach komórek naświetlonych pojawiają się miejsca znamionujące podwójne 

przerwanie helisy DNA, których liczba (intensywność fluorescencji) zaleŜy od dawki 

otrzymanej przez komórkę. Na rysunku poniŜej zaprezentowano przykładowe jądra 

fibroblastów zarówno z komórki nienaświetlonej (kontrola) (Rys. 65.a) jak z kolejno 

naświetlonych 1 Gy, 6 Gy oraz 10 Gy (Rys. 65.e,f i g). Na kaŜdym zdjęciu podany jest 

czas ekspozycji podczas wykonywania zdjęcia przy uŜyciu mikroskopu fluorescencyjnego. 

Im mniej podwójnych przerwań helisy wzdłuŜ toru lotu protonów, tym mniej intensywna 

jest fluorescencja i tym dłuŜszy czas ekspozycji potrzebny na wykonanie zdjęcia. W 

przypadku gdy dla jądra komórki z szalki kontrolnej  ustawionio czas ekspozycji na 10 s, 

tak jak to było w przypadku 6 Gy i 10 Gy, to otrzymany obraz był całkiem czarny. 

Dodatkowo, przed wykonaniem naświetlań zdefiniowaną liczbą protonów, wykonano 

naświetlania rozkolimowaną silną wiązką protonów w celu sprawdzenia działania 

procedury barwienia do wizualizacji dsb, na komórkach osadzonych na okienku z azotku 

krzemu (Rys. 65.b i c). Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, Ŝe moŜliwa jest 

obserwacja podwójnych przerwań helisy DNA w komórkach hodowanych na okienkach 

z azotku krzemu. Pomiary przeprowadzone w trybie naświetlania komórek zadaną liczbą 

protonów jednoznacznie potwierdziły, Ŝe komórki są trafiane podczas naświetlania. 

Ponadto widać, Ŝe im większa dawka pochodząca od protonów tym więcej podwójnych 

przerwań DNA było obserwowanych.  



 

 

 

 

Podobne wyniki otrzymano dla komórek rakowych MKN-7. Na powyŜszym rysunku 

(Rys. 66) przedstawiono porównianie komórki nie naświetlonej protonami oraz komórki 

naświetlonej dawką 3000 protonów (≈6Gy). Na jądrze komórki naświetlonej wyraźnie są 

Kontrola      teksp=15s 

a) nie naświetlane proton. 

1Gy                    teksp=10s 

e) pojedyncze prot. 

  6Gy                teksp=10s 

f) pojedyncze prot. 

około 10Gy      teksp=8s 

c) makrowiązka 

około 15Gy          teksp=5s 

b) makrowiązka 

10Gy                 teksp=10s 

g) pojedyncze prot. 

Rys. 65 Podwójne przerwania helisy DNA widoczne w jądrach fibroblastów   
naświetlonych róŜnymi dawkami zdeponowanymi przez  protony. 
 a, b, c, d – komórki naświetlane konkretną liczbą protonów. 
 e, f – komórki naświetlane szeroką wiazką.  
 

Rys. 66 Podwójne przerwania helisy DNA w jądrze komórki MKN-7. 
a) – kontrola; brak odpowiedzi fluorescencejnej 
b) – komórka naświetlona 3000 protonów; wyraźna odpowiedź pokazująca 

obecność dsb 

6Gy                                  teksp=5s kontrola                   teksp=10s 

b) a) 



widoczne punkty, które znamionują podwójne przerwanie helisy DNA. Pomimo dłuŜszej 

ekspozycji podczs wykonywania zdjęcia na jądrze komórki nienaświetlonej nie widać 

przerwań DNA. 

 

8.2.2 PrzeŜywalność komórek po naświetlaniu zdefiniowaną liczbą protonów 

 

Barwienia komórek po naświetleniu zadaną liczbą protonów o energii 2 MeV wykonano 

zgodnie z opisem w rozdziale VIII.8.1.6.2 Komórki naświetlane były dawkami 10, 50, 

100, 1000, 3000 protonów na jedną komórkę. Pomimo tak róŜnych dawek nie udało się 

uzyskać Ŝadnych korelacji pomiędzy dawką promieniowania  

a liczbą komórek wchodzących na szlak apoptozy. Liczba komórek wchodzących na 

szlak apoptozy wahała się od 1% do 5% niezaleŜnie od dawki otrzymanej. Takie same 

wartości otrzymywano dla komórek z szalek kontrolnych. Znacząca róŜnica pojawiła się 

dopiero dla komórek naświetlonych szeroką wiązką gdzie ze względu na duŜą dawkę 

(około 10-15 Gy) liczba komórek wchodzących na szlak apoptozy wahała się pomiędzy 

10% a 20%.  

 

8.2.3 Śmierć mitotyczna komórek na skutek naświetlania zdefiniowaną liczbą 

protonów 

 

Komórki na szalkach naświetlane były 500 protonami czyli w  przybliŜeniu dawka 

pochłonięta wynosiła 1 Gy, oraz 3000 protonów, co odpowiadało dawce pochłoniętej 

około 6 Gy. Co najmniej 3 szalki naświetlane były jedną dawką protonów w celu 

zebrania odpowiedniej statystyki pomiarów. Jak wspomniano kaŜdorazowo jedna szalka 

nie była naświetlana aczkolwiek przechodziła całą resztę procedury. Taka szalka 

kontrolna pozwalała porównać prawdopodobieństwo spontanicznego wystąpienia 

mikrojądra do prawdopodobieństwa powstania mikrojądra w wyniku naświetlania 

protonami. Komórki zaraz po naświetleniu poddane były procedurze opisanej  

w rozdziale VIII.8.1.6.3. Pod mikroskopem liczono procentowy udział komórek,  

w których podczas podziału pojawiło się mikrojądro w porównaniu do komórek 

dzielących się prawidłowo. Sposób wyliczania opisuje poniŜsza formuła stosowana do 

tego typu badań [Prise1998]  

 



BN

TMNDMNJMN
Ymn

32 ++=                                                      (33) 

 

gdzie:  

Ymn – Prawdopodobieństwo znalezienia komórki z mikrojądrem,  

JMN – komórki z jednym mikrojądrem, 

DMN – komórki z dwoma mikrojądrami, 

TMN – komórki z trzema mikrojądrami, (nie zaobserwowano komórek które miałyby 4 

mikrojądra), 

BN – liczba komórek, które są zatrzymane w fazie podziału (posiadają dwa jądra).  

 

Obliczenie prawdopodobieństwa występowania mikrojądra jest jedną z metod określania 

przeŜywalności komórek po naświetleniu promieniowaniem jonizującym. Wyniki 

eksperymentu zebrane są na wykresach (Rys. 67 i 68). 
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Rys. 67 Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrojądra w komórkach 
fibroblastów w zaleŜności od dawki promieniowania dostarczonej przez  
protony 
 



 

PoniewaŜ w efekcie powstawania mikrojądra komórki tracą część materiału 

genetycznego, to komórki potomne, nie posiadając całości materiału genetycznego, albo 

nie są w stanie się dzielić ponownie albo umierają (Rozdz. III.3.2). Ostatni słupek 

pokazuje prawdopodobieństwo pojawienia się mikrojądra dla komórek naświetlonych 

duŜą dawką (powyŜej 10 Gy) przy uŜyciu szerokiej wiązki.  

Spadek prawdopodobieństwa wystąpienia mikrojądra dla komórek po naświetleniu 

cząstkami alfa został zaobserwowany wcześniej [Prise1998], a autorzy pracy tłumaczą ten 

efekt opóźnieniem cyklu komórkowego. Powodowałoby to znaczące zmniejszenie się 

komórek wchodzących na szlak podziału. Przy tak duŜej dawce pochłonietej przez 

komórki waŜna rolę zaczynją odgrywać procesy apoptozy i nekrozy.  

 

8.3 Badania referencyjne przy uŜyciu promieniowania X 

 

8.3.1 Powstawanie podwójnych przerwań helisy DNA na skutek naświetlania 

promieniowaniem X 

 

Oznaczanie podwójnych przerwań helisy DNA (dsb) w przypadku promieniowania X 

wykonywane było w celu zoptymalizowania procedury biochemicznej wizualizacji 

podwójnych przerwań helisy DNA. PoniewaŜ wiązka promieniowania X obejmuje całość 
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Rys. 68 Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrojądra w komórkach 
raka Ŝołądka (MKN-7) w zaleŜności od dawki promieniowania 
dostarczonej przez protony 
 



szalki z komórkami było pewnym, Ŝe jądro zostanie napromienione, a co za tym idzie, 

zapewnione było wystąpienie dsb w jądrach naświetlonych komórek. Opracowane 

procedury uŜyte zostały do oznaczania dsb w jądrach komórek naświetlonych protonami. 

(Rozdz. VIII.8.1.6.1). TakŜe w w przypadku naświetlania promieniowaniem X 

intensywność fluorescencji (proporcjonalna do ilości podwójnych przerwań helisy DNA) 

była tym większa, im większa była dawka promieniowania zdeponowana w komórkach. 

 

8.3.2 PrzeŜywaność komórek po naświetlaniu promieniowaniem X  

 

Szalki z komórkami były barwione barwnikiem Hoechst 33342, jak opisano  

w poprzednim rozdziale (Rozdz. VIII.8.1.6.2). Komórki badano natychmiast  

po naświetleniu oraz po załoŜonym czasie inkubacji (od 4 godzin do 72 godzin) po 

naświetleniu. Zarówno dla fibroblastów, jak i komórek raka Ŝołądka, metoda badania 

przeŜywalności za pomocą barwienia jodkiem propidyny nie dała spodziewanych 

wyników. Liczba komórek, które weszły na szlak apoptozy lub nekrozy, nie zaleŜała od 

dawki promieniowania.  

 

8.3.3 Śmierć mitotyczna komórek na skutek naświetlania promieniowaniem X 

 

Korzystając z formuły (33) wyznaczono prawdopodobieństwo znalezienia komórek  

z mikrojądrami w zaleŜności od dawki promieniowania X. Schemat postępowania był 

dokładnie taki sam jak podczas naświetlań protonami. Otrzymane wyniki pokazane są na 

wykresach  (Rys. 69 i 70). Wyniki uzyskane dla fibroblastów są zgodne z wynikami 

otrzymanymi przez grupę w Gray Cancer Laboratory [Prise1998], natomiast  

w istniejącej literaturze przedmiotu nie znaleziono odnośnika do naświetlanych komórek 

raka Ŝołądka. 
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Rys. 69 Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrojądra w 
komórkach fibroblastów w zaleŜności od dawki promieniowania 
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Rys. 70 Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrojądra w 
komórkach raka Ŝołądka (MKN-7)  
w zaleŜności od dawki promieniowania X 
 



8.4 Porównanie efektów naświetlania promieniowaniem X a pojedynczymi 

protonami 

 

Na poniŜszych wykresach  (Rys. 71 i 72) przedstawiono reakcję komórek na takie same 

dawki promieniowania, przy zastosowaniu promieniowania X (małe LET),  

i  promieniowania protonów (duŜe LET). Dla obu lini komórkowych (fibroblastów  

i raka Ŝołądka) aŜ do wartości dawki 6 Gy obserwujemy podobną zaleŜność pomiędzy 

reakcją na promieniowanie X oraz na naświetlanie protonami, chociaŜ dla 

promieniowania X występuje nieco większe prawdopodobieństwo nieprawidłowego 

podziału komórki naświetlonej, a takŜe szybszy jest jego wzrost. Dla dawki 10 Gy liczba 

komórek z mikrojądrami zwiększała się nadal dla promieniowania X, jedak dla protonów 

następowało zmiejszenie liczby komorek z mikrojądrami. RóŜnica  

w zachowaniu się komórek naświetlonych duŜą dawką promieniowania X  

a protonami wynikać moŜe z charakteru promieniowania (małe/duŜe LET). Jak opisano 

w jednym z poprzednich rozdziałów (Rozdz III.3), bardzo duŜą rolę w przypadku 

promieniowania X odgrywa oddziaływanie pośrednie poprzez wolne rodniki. 
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Dla protonów, natomiast, głównym sposobem oddziaływania jest oddziaływanie 

bezpośrednie z DNA, a tak duŜa dawka jak 10 Gy (ok. 5000 protonów na komórkę) 

moŜe doprowadzić do bardzo duŜych zniszczeń helisy DNA w bardzo krótkim czasie. 

Komórki nie są więc juŜ w stanie dalej się dzielić, a cześć z nich umiera samobójczo 

poprzez apoptozę. Warto przypomnieć, Ŝe spadek liczby mikrojąder dla duŜej dawki 

promieniowania zaobserwowano takŜe podczas naświetlania fibroblastów cząstkami alfa 

[Prise1998]. Obserwacja ta moŜe stanowić punkt wyjścia do wielu dalszych badań i warta 

jest osobnego projektu badawczego,  z uŜyciem metod badawczych dostępnych w 

biologii, łącznie z genetyką.  

Obie linie komórkowe są bardzo odporne na promieniowanie X, a jeszcze bardziej na 

protony. Jak pokazały próby skorelowania pochłoniętej dawki z liczba komórek, które 

weszły na szlak apoptozy zarówno po naświetleniu komórek promieniowaniem X jak  

i protonami, nie jest łatwo doprowadzić do śmierci komórki. Wbrew pozorom, takie 

zachowanie się komórek moŜe być dla organizmu niekorzystne. Jak pokazały badania 

tworzenia się mikrojąder, podczas podziału komórki moŜe dochodzić do straty części 

materiału genetycznego. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, Ŝe komórki potomne 

zamiast umrzeć, pomimo moŜliwości przekazania komórkom potomnym uszkodzonej 
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helisy DNA nie wchodzą na szlak apoptozy, co w efekcie moŜe doprowadzić do 

zapoczątkowania procesu onkogenzy. Do potwierdzenia lub zaprzeczenia potencjalnie 

mutagenicznemu działaniu protonów konieczne są jednak badania genetyczne, które 

mogą być wykonane jedynie w specjalnie do tego celu wyposaŜonych laboratoriach 

biologicznych.  



Rozdział IX – Podsumowanie pracy 
 
Przedstawiona praca obejmuje dwie komplementarne części. Pierwsza z nich to opis 

budowy układu do naświetlań pojedynczych komórek pojedynczymi protonami. Układ, 

począwszy od projektu, a kończąc na ostatecznej konstrukcji całego systemu w układzie 

istniejącej mikrowiązki, powstał specjalnie w celu przeprowadzania pomiarów 

dotyczących bardzo waŜnej i szeroko dyskutowanej, a nie dokladnie poznanej tematyki 

jaką jest działanie małych dawek promieniowania na organizmy Ŝywe.  

Podczas konstrukcji wykonano szereg doświadczeń prowadzących do wyboru sposobu 

realizacji metody detekcji jonów oraz obserwacji niebarwionych komórek. Sprawdzono i 

zoptymalizowano układ odchyalnia wiązki konieczny do pracy w trybie pojedynczych 

jonów. Określona została rozdzielczość, profil wiązki i celność układu. Wszzystkie 

pomiary charakteryzujące i optymalizjące działanie układu pozwoliły na   na 

uruchomienie go w trybie naświetlania komórek pojedynczymi protonami,  

a następnie przeprowadzania pomiarów z Ŝywym materiałem bioogicznym. Opracowane 

zostały równieŜ procedury pomiarów realizowanych z uŜyciem Ŝywego materiału 

biologicznego jakim są komórki. Powstały i działający obecnie rutynowo układ jest 

jedynym tego typu w Polsce i jednym z kilku działajacych obecnie na świecie.  

Druga część pracy poświęcona została badaniu komórek po naświetleniu ich protonami. 

Wykonano szereg pomiarów i zbadano zachowanie się fibroblastów ludzkich oraz 

komórek raka Ŝołądka po naświetleniu zdefiniowaną liczbą protonów. Przeprowadzone 

testy oznaczania podwójnych przerwań helisy DNA pokazały bezpośrednio, Ŝe układ 

pracuje prawidłowo i daje moŜliwość naświetlania komórek zdefiniowaną liczbą 

protonów.  

Wyznaczone zostało prawdopodobieństwo śmierci mitotycznej komórek dla róŜnych 

dawek zdeponowanych przez protony. PoniewaŜ na temat naświetlania badanych linii 

komórkowych zdefiniowana liczbą protonów jest bardzo mało danych w literaturze, 

wykonano pomiary referencyjne przy uŜyciu promieniowania X. Zaobserwowano,  

Ŝe dla dawek  1 Gy i 6 Gy wpływ naświetlania promieniowaniem X był nieco większy od 

wpływu protonów, rozwaŜając liczbę komórek dzielących się nieprawidłowo. Dla dawki 

10 Gy promieniowania X obserwujemy dalszy wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia 

mikrojąder, jednak dla tej samej dawki, dostarczonej przez protony, 

prawdopodobieństwo wystąpienia mikrojąder znacząco spada. Efek taki zaobserwowany 

równieŜ dla naświetlania cząstkami alfa [Prise1998],  a autorzy pracy tłumaczą go 



opóźnieniem cyklu komórkowego. Moim zdaniem, obserwacja ta moŜe stanowić punkt 

wyjścia do wielu dalszych badań i warta jest osobnego projektu badawczego z 

zastosowaniem szerokiego wachlarza metod biologicznych łącznie z 

najnowocześniejszymi metodami genetycznymi.  

Ciekawym wynikiem był brak inicjowania wchodzenia komórek na szlak apoptozy dla 

małych dawek promieniowania. Dopiero bardzo duŜe dawki powyŜej 10 Gy uaktywniały 

ten szlak samobójczej śmierci komórki. Jest to zjawisko o szczególnie duŜym znaczeniu 

biologicznym, poniewaŜ znaczne uszkodzenia DNA wywoływane przez te same małe 

dawki promieniowania protonowego mogą prowadzić do powaŜnych zaburzeń 

funkcjonowania komórek i w efekcie do zapoczątkowania procesu onkogenezy. 

[Alberts2002]  

PoniewaŜ głównym celem pomiarów było sprawdzenie moŜliwości układu  

i porównanie otrzymanych wyników z danymi uzyskiwanymi przez inne grupy badawcze, 

reakcje komórek badano dla dawek nieco wyŜszych niŜ dawki minimalne. Wybór 

większych dawek pozwalał na łatwiejszą z punktu widzenia obróbki biologicznej 

wizualizację i interpretację otrzymanych wyników. Badanie reakcji komórek po 

naświetleniu bardzo małymi dawkami jest niewątpliwie zagadnieniem bardziej 

skomplikowanym, zwłaszcza z uwagi na trudności analizy czysto biologicznej. Dlatego 

teŜ, dla stworzenia szczegółowego programu eksperymentów  

z naświetlaniem komórek liczbą protonów nie przekraczajacą 100, konieczna jest  

w następnym etapie bardzo ścisła współpraca z grupą biologów. Mam nadzieję,  

Ŝe wyniki takich eksperymentów otrzymywane na powstałym układzie potwierdzą 

i wzbogacą dostępne obecnie dane, które do tej pory obserwowane były tylko w kilku 

laboraroriach na świecie, oraz wniosą nowe informacje na temat zachowań organizmów 

Ŝywych po naświetleniu małymi dawkami promieniowania.  

Jak powiedział Galileusz „MoŜe z czasem zobaczymy rzeczy, których jak dotąd nie 

moŜemy sobie wyobrazić.”  
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Appendix 1 
 
Spis rysunków zamieszczonych w pracy 
 

Nr Rys. Tytuł (skrót tytułu) rysunku Strona 

Rys. 1 Schemat uzyskiwania mikrowiązki metodą kolimacji kapilarą    5 

Rys. 2 Uproszczony schemat otrzymywania mikrowiązki metodą ogniskowania.    6 

Rys. 3 Rozkład natęŜenia pola magnetycznego z uwzględnieniem sił działających na jon 
dodatni 

   7 

Rys. 4 RóŜne typy ustawiania soczewek kwadrupolowych (wraz z pokazanym jest 
sposobem sprzęgania cewek ze sobą) 

   8 

Rys. 5 Przedstawienie osiaganych rozmiarów mikrowiązek w latach od 1970-2004    12 

Rys. 6 Schemat procesu nieelastycznego rozproszenia fotonu na swobodnym elektronie 
(efekt Comptona) 

   17 

Rys. 7 Obszary, w których dominują poszczególne procesy....    19 

Rys. 8 Krzywa transmisji dla elektronów monoenergetycznych    21 

Rys. 9 Strata energi na jednostkę drogi wzdłuŜ toru cząstki naładowanej    24 

Rys. 9a Zasięg cząstek naładowanych w materiale absorbenta    24 

Rys. 10 Diagram przedstawia interakcje jonu z materiałem absorbenta widoczne wzdłuŜ 
śladu na długości około 120 nm 

   30 

Rys. 11 Skutki biologiczne u człowieka w zaleŜności od dawki promieniowania    33 

Rys. 12 Schemat cyklu komórkowego    35 

Rys. 13 Powstawanie mikrojądra    35 

Rys. 14 Efekt HRS wykryty przy zastosownaniu mikrowiązki    38 

Rys. 15 Efekt bezpośredni oraz efekt pośredni działania promieniowania    39 

Rys. 16 Struktura śladów po przejściu promieniowania o duŜym i małym LET    41 

Rys. 17 Klasyfikacja uszkodzeń DNA    41 

Rys. 18 Klasyfikacja uszkodzeń pojedynczych i podwójnych DNA    42 

Rys. 19 Krzywe trendu opisujące efekty działania promieniowania jonizującego bez oraz z 
uwzględnienim mechanizmów naprawczych komórki 

   43 

Rys. 20 Zdjęcie układu mikrowiązki z duŜą komorą     
     pomiarową 

   45 



Rys. 21 Schemat całości układu prowadzenia wiązki od akceleratora do komory 
pomiarowej 

   46 

Rys. 22 Układ mikrowiązki (szczegóły)    47 

Rys. 23 Widmo z powielacza elektronów na podstawie którego wyliczono rozmiar wiązki    49 

Rys. 24 Mapka (obraz siatki) otrzymana z pomiaru charakterystycznego promieniowania 
X -  Si(Li) 

   49 

Rys. 25 Schemat układu do naświetlań komórek zadaną liczbą protonów    52 

Rys. 26 Szkic komory w układzie SIH    53 

Rys. 27 Zdjęcie komory     53 

Rys. 28 Schemat układu 
 koincydencyjnego z opisem 

   54 

Rys. 29 Trakt amplitudowy oraz  czasowy dla impulsów  pochądzących  od  
 krzemowego detektora  cząstek 

   55 

Rys. 30 Trakt amplitudowy oraz  czasowy dla impulsów  pochądzących  od  
 channeltronu 

   56 

Rys. 31 Schemat i opis elektroniki uŜywanej do kontroli liczby jonów   
naświetlajacych komórki 

   57 

Rys. 32 Przebieg impulsów od przedwzmacniacza do momentu podania napięcia na 
okładki kondensatora. w układzie odchylania wiązki 

   58 

    

Rys. 33 Powierzchnia okienek wylotowych pokrytych róŜnymi rodzajami  materiałów. 
Pomiar wykonany przy uŜyciu AFM 

   60 

Rys. 34 Komora zaprojektowana do badania wydajnosci rejestracji cząstek alfa  za pomocą 
elektronów wtórnych emitowanych z okienka podczas przelotu cząstki 

   61 

Rys. 35 Przykładowe widma otrzymane z pomiarów…    62 

Rys. 36 Wydajność okienek na rejestrację protonów poprzez elektrony wtórne    63 

Rys. 37 Widma otrzymane z pomiarów wydajności okienek na rejestracje protonów    64 

Rys. 38 Spadek w czasie wydajności rejestracji protonów przy pomocy detektora elektronów 
wtórnych. 

   65 

Rys. 39 Widma otrzymane z pomiaru przy uŜyciu detektora elektronów wtórnych 
(channeltronu) 

   66 

Rys. 40 Wiązka protonów wchodząca do atmosfery    69 

Rys. 41 Symulacja rozproszenia wiązki na okienku wyjściowym    70 



Rys. 42 Symulacja rozproszenia na okienku wyjściowym i 1mm powietrza    70 

Rys. 43 Profil membrany okienka    72 

Rys. 44 Obraz siatki uzyskany podczas  pomiaru rozdzielczości    73 

Rys. 45 Profil wiązki w odległości 200 µm od okienka wylotowego    74 

Rys. 46 Rozmiar wiązki w zaleŜności od odległości od okienka    75 

Rys. 47 Wydajność odchylania dla 3 róŜnych intensywności wiązki…    77 

Rys. 48 Niestabilność wiązki protonów w czasie    78 

Rys. 49 Średnia wydajność odchylania w zaleŜności od intensywności wiązki    79 

Rys. 50 Wydajność odchylania wiązki przy pomocy channeltronu    80 

Rys. 51 Ślady po protonach na dektorze CR-39    81 

Rys. 52 Eksperyment sprawdzający celność trafiania w wybrane punkty…    83 

Rys. 53 Zdjęcie komórek wykonane przy uŜyciu sysytemu QPm    84 

Rys. 54 Zdjęcie komorek wykonane mikroskopem zamontowanym na stanowisku do 
naświetlań 

   85 

Rys. 55 Kalibracja widma. Odczytana energia dla protonów 1 mm  za okienkiem 2.05 
MeV 

   86 

Rys. 56 RóŜnica energi po przejści przez szalkę obok komórki i przez komórke. dla 
porównania pokazana jest takŜe energia protonów zaraz po okienku 

   87 

Rys. 57 Zjęcie całości układu pomiarowego widoczna szalka Petriego, detektor cząstek, 
mikroskop, okienko wyjściowe, oraz wiązka 

   89 

Rys. 58 Szalka Petriego do hodowli komórek z okienkiem z azotku krzemu    91 

Rys. 59 Widmo z lampy RTG Philips MNC 323    93 

Rys. 60 Iloraz masowych współczynników absorbcji….    95 

Rys. 61 Modele fibroblastu oraz komórki raka Ŝołądka MKN-7 przyjęte podczas 
obliczeń objętości 

   97 

Rys. 61a Kształt komórek rakowych MKN-7, oraz fibroblastu    97 

Rys. 62 Wizualizacja podwójnych przerwań DNA  100 

Rys. 63 Jądra komórkowe obserwowane pod mikroskopem fluorescencyjnym  102 

Rys. 64 Obserwacja mikrojąder. Zdjęcia z mikroskopu fluorescencyjnego    103 

Rys. 65 Podwójne przerwania helisy DNA widoczne w jądrach fibroblastów naświetlonych   105 



róŜnymi dawkami zdeponowanymi przez  protony 

Rys. 66 Podwójne przerwania helisy DNA w jądrze komórki MKN-7   105 

Rys. 67 Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrojądra w komórkach fibroblastów w 
zaleŜności od dawki praomieniowania protonów 

  107 

Rys. 68 Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrojądra w komórkach raka Ŝołądka 
(MKN-7) w zaleŜności od dawki promieniowania protonów 

  108 

Rys. 69 Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrojądra w komórkach fibroblastów w 
zaleŜności od dawki promieniowania X 

  110 

Rys. 70 Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrojądra w komórkach raka Ŝołądka 
(MKN-7) w zaleŜności od dawki promieniowania X 

  110 

Rys. 71 Porównanie prawdopodobieństwa wystąpieina mikrojąder dla fibroblastów, 
naświetlonych promieniowaniem X oraz protonami, w zaleŜności od dawki 

  111 

Rys. 72 Porównanie prawdopodobieństwa wystąpieina mikrojąder dla komórek raka 
Ŝołądka (MKN-7), naświetlonych promieniowaniem X oraz protonami, w 
zaleŜności od dawki 

  112 
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Nr Tabeli Tytuł (skrót tytułu) Tabeli Strona 

Tab. 1 Parametry mikrowiązek na świecie   11 

Tab. 2 Laboratoria prowadzące i planujące eksperymenty z naświetlaniem pojedynczych 
komórek pojedynczymi jonami 

  14 

Tab. 3 ZaleŜność LET od rodzaju promieniowania   25 

Tab. 4 ZaleŜność współczynnika wagowego dla róŜnych rodzajów promieniowania   26 

Tab. 5 ZaleŜność współczynnika wagowego dla poszczególnych  
tkanek i narządów 

  26 

Tab. 6 Zalecane limity dawek   27 

Tab. 7 Programy uŜywane do obliczania śladów promieniowania   31 

Tab. 8 Działanie promieniowania jonizującego na organizmy Ŝywe w czasie   32 

Tab. 9 Śmiertelne dawki promieniowania dla róŜnych organizmów   33 

Tab. 10 Częstość spontanicznych oraz spowodowanych promieniowaniem uszkodzeń 
DNA 

  42 

Tab. 11 Teoretyczne wartości natęŜenia  prądu wiązki i wielkości jej plamki na tarczy w 
zaleŜności od rozmiaru szczelin 

  47 

Tab. 12 Parametry teoretyczne mikrowiązki w Krakowie   48 

Tab. 13 Wyniki pomiarów wydajności emisji elektronów wtórnych 
 z badanych materiałów 

  67 

Tab. 14 Wyniki symulacji programem SRIM2003 rozmiaru przekroju wiązki 
protonów po wejściu do atmosfery 

  71 

Tab. 15 Linie komórkowe, wraz z opisem stosowanych mediów, hodowane 
 w laboratorium biologicznym IFJ i uŜywane do pomiarów w niniejszej pracy 
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