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Ćwiczenie C08:
Indukowanie i wykorzystanie muatcji

Mutacje punktowe na poziomie DNA i białka.
Mutacje chromosomowe
Uszkodzenia DNA. Mutageny.
Mutageny w środowisku człowieka.

Kornelia Polok
1. Mutacje punktowe na poziomie DNA i białka
1.1. Definicja mutacji
Mutacje są źródłem
zmienności genetycznej.
Bez mutacji nie byłoby
ewolucji, gdyż geny
występowałyby tylko w
jednej postaci. Mutacje
są losowe, nie wiadomo
kiedy zajdą. Mutacje
występują u wszystkich
grup
organizmów
żywych oraz wirusów.
Mutacje mogą wystąpić
w dowolnej komórce i
na dowolnym etapie
rozwoju
organizmu
wielokomórkowego.
Tylko mutacje powstałe
w komórkach szlaku
płciowego mogą być
przekazane
kolejnym
pokoleniom.

A.

C.

B.

D.

Rys. 1.1a. Mutacje punktowe w komórkach szlaku płciowego. A. Forma
viridis u grochu B. Mutacja wst u jęczmienia. C. Mutacja wywołująca anemię
sierpowatą u człowieka. D. Mutacja albinotyczna u tygrysa.
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Mutacje to zmiany dziedziczne w materiale genetycznym, które dostarczają nowej zmienności
genetycznej niezbędnej do ewolucji. Mutageneza to proces, który prowadzi do powstania
mutacji. Mutant to organizm, u którego występuje mutacja.

1.2. Podział mutacji
1.2.1. Podział mutacji ze względu na miejsce powstania
Mutacje w komórkach szlaku płciowego:
nie występują u rodziców;
przekazywane są następnym pokoleniom;
mogą wystąpić na dowolnym etapie wytwarzania
komórek rozrodczych.
Mutacje somatyczne:
występują w komórkach somatycznych;
nie są przekazywane potomstwu;
prowadzą do powstania chimer.
1.2.2. Podział mutacji ze względu na czynnik wywołujący
mutacje
Mutacje spontaniczne: powstają w wyniku błędów
naturalnych procesów biologicznych, np. replikacji
Rys. 1.2.1b. Mutacje somatyczne u
DNA.
koni (po lewej) i u grochu (po
Mutacje indukowane: powstają pod wpływem prawej).
czynników fizycznych lub chemicznych, które
określa się mianem mutagenu.
Mutacje insercyjne: wynikają z mobilizacji transpozonów, mogą być spontaniczne lub
indukowane występują w komórkach somatycznych.
1.2.3. Podział mutacji ze względu na wielkość zmiany
Mutacje punktowe: mutacje dotyczące pojedynczych nukleotydów w sekwencji DNA.
Określamy je na poziomie DNA lub na poziomie białka.
Mutacje chromosomowe: zmiany struktury lub liczby chromosomów.
1.3. Mutacje punktowe
Mutacje punktowe dotyczą pojedynczych nukleotydów. Możemy je opisywać na poziomie DNA i
na poziomie białka.
1.3.1. Substytucje
Substytucja to zmiana nukleotydów w obrębie pary zasad.
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Na poziomie DNA substytucje dzielimy na:
tranzycje, czyli zamiana nukleotydów zawierających ten sam typ zasady azotowej — w
obrębie pirymidyn (CT) lub w obrębie puryn (AG);
transwersje, czyli zamiana nukleotydów zawierających zasady należące do różnych
grup, np. zamiana pirymidyny w purynę (CA; CG; TA, TG) lub puryny w
pirymidynę (AC, AT, GC, GT).
Na poziomie białka substytucje substytucje mogą przejawiać się jako:
mutacje synonimiczne — substytucja nukleotydu prowadzi do powstania kodonu, który
koduje ten sam aminokwas, nie zmienia się łańcuch polinukleotydowy;
mutacje niesynonimiczne — substytucja nukleotydów prowadzi do powstania kodonu,
który koduje inny aminokwas, zmienia się łańcuch polinukleotydowy;
• mutacja zmiany sensu: w wyniku zamiany aminokwasu powstaje inny łańcuch
polinukletydowy;
• mutacja nonsensowna: kodon odpowiadający za aminokwas zamienia się w kodon STOP
czyli UAA, UAG, UGA; powoduje to skrócenie łańcucha polinukleotydowego.

Rys. 1.3.1a. Substytucja typu tranzycji na poziomie DNA oraz mutacja synonimicznej na poziomie białka.
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Rys. 1.3.1b. Substytucja typu transwersji na poziomie DNA oraz mutacja niesynonimicznej, zmiany sensu
na poziomie białka (góra) i mutacja niesynonimicznej, nonsensownej na poziomie białka (dół) .
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1.3.2. Insercja/delecja (In-del)
Insercja to wstawienie nukleotydu do łańcucha DNA.
Delecja to usunięcie nukleotydu z łańcucha DNA.
Insercje i delecje prowadzą do zmiany ramki odczytu, co oznacza, że na prawo od miejsca mutacji
wszystkie aminokwasy są zmienione.

Rys. 1.3.2. Insercja na poziomie DNA oraz mutacja zmiany ramki odczytu na poziomie białka.

1.3.3. Seryna jest kodowana przez kodon UCU i UCC. Proszę podać mutację na poziomie DNA (na
nici sensownej), która będzie mutacją synonimiczną.
1.3.4. Kodon UCU mutuje w kierunku UAU. UAU koduje tyrozynę. Proszę podać mutację na
poziomie DNA (nić sensowna) oraz nazwę mutacji na poziomie białka.
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2. Mutacje chromosomowe
2.1. Mutacje chromosomowe strukturalne
Mutacje chromosomowe strukturalne to wszelkie zmiany w układzie genów na chromosomach.
Związane są one najczęściej z pęknięciem chromosomów. Mutacje typu deficjencji polegają na
utracie fragmentu chromosomu wraz z zawartymi w nim genami.
Duplikacja to podwojenie fragmentu chromosomu w obrębie jednego chromosomu.
Rys. 2.1a.Duplikacja – fragment ABCDEF z
jednego chromosomu jest przeniesiony do
drugiego chromosomu homologicznego. Powstaje
chromosom ze zduplikowanym fragmentem
ABCDEF.

Deficjencja to ubytek fragmentu chromosomu.

Rys. 32.1b. Deficjencja (delecja)
fragmentu CDEG.

Translokacja to przeniesienie fragmentu chromosomu do innego chromosomu
niehomologicznego. Efektem translokacji jest ograniczona płodność heterozygot
translokacyjnych. Osobnik taki będzie wytwarzał 6 typów gamet, z czego tylko gamety bez
translokacji i z translokacją wzajemną będą żywotne.
Rys. 2.1c. Translokacja
fragmentu ABCDEF.
Fragment z jednego
chromosomu zostaje
przeniesiony do innego
chromosomu
niehomologicznego.

Inwersja to odwrócenie fragmentu chromosomu o 180o.

Rys. 2.1d.Inwersja fragmentu CDEF.
Fragment zostaje obrócony o 180o.
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2.1.1. U człowieka na chromosomie 18 zlokalizowane są geny HSX, a na chromosomie 22 geny
GDE. Pomiędzy tymi chromosomami doszło do translokacji wzajemnej, w wyniku której
powstał układ HSE i GDX. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w związku osoby będącej
homozygotą translokacyjną z osobą mającą prawidłowy układ chromosomów pojawi się
potomstwo z problemami z płodnością? Proszę uzasadnić.
2.2. Mutacje chromosomowe liczbowe
Euploidy: zawierają pełen podstawowy zestaw (x) chromosomów lub wielokrotność
pełnych zestawów.
Aneuploidy: zawierają co najmniej jeden nieprawidłowy zestaw chromosomów, np.
chromosom dodatkowy, wzór 2n±X, gdzie X<n. W genetyce najczęściej wykorzystuje się
trisomiki. Służą one do skorelowania grup sprzężeń z określonym chromosomem. U roślin
wytworzono całe zestawy linii trisomicznych. Krzyżowanie takich linii z osobnikiem o
normalnym układzie chromosomów zmienia rozszczepienia w potomstwie. Dzięki temu
można łatwo określić, na którym chromosomie jest zlokalizowany określony gen.

3. Uszkodzenia DNA
Uszkodzenia DNA to błędy, które powstają w strukturze chemicznej DNA pod wpływem
środowiska i procesów metabolicznych. Uszkodzenia DNA obejmują przerwanie łańcucha DNA,
brak zasady azotowej lub jej chemiczną zmianę. Uszkodzenia DNA, jeżeli nie zostaną
naprawione to prowadzą do mutacji.
3.1. Definicja i przyczyny uszkodzeń DNA
Uszkodzenia struktury DNA to
między
innymi
przerwanie
pojedynczej nici pod wpływem
aktywnych form tlenu, a także
przerwanie podwójnej helisy.
Zmiany chemiczne w DNA
obejmują
metylację
zasad
(alkilację), która prowadzi do
powstania metyloguaniny oraz
hydrolizę, która prowadzi do
deaminacji (usunięcie NH2),
depurynacji i depirymidyzacji.
Zmiany sekwencji DNA to
wstawienie
błędnego
nukleotydu podczas replikacji.
Rys. 3.1a. Deaminacja jako uszkodzenie DNA.
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3.2. Częstość uszkodzeń DNA

U ssaków uszkodzenia DNA powstają
z częstością 104-106 uszkodzeń w
komórce w ciągu dnia. U człowieka
obserwuje się średnio 5 x 104
wszystkich uszkodzeń w komórce w
ciągu dnia, czyli 2000 uszkodzeń w
ciągu godziny.
Czynniki wywołujące uszkodzenia
DNA to między innymi:
Akroleina, przyłącza się do
guanozyny w DNA tworząc 3pierścieniowy produkt i
powodując pęknięcie łańcucha;
1,3-butadien, redukuje metylację
DNA i histonów;
formaldehyd, powoduje
sieciowanie (cross-linking) w
DNA;
akrylonitryl, powoduje stres
oksydacyjny i deaminacji.

Rys. 3.2a. Typy uszkodzeń i ich częstość w
organizmie człowieka.

Organizmy mają zdolność do
naprawy uszkodzeń w DNA. Jeżeli
nie są one naprawiane to prowadzą
do mutacji.

4. Mutageny

Rys. 3.2b. Zawartość czynników uszkadzających DNA
w papierosach.

Mutagen: czynnik, który indukuje uszkodzenia w DNA i w ten sposób przyczynia się do
podniesienia częstości mutacji ponad poziom typowy dla danego organizmu.
Spektrum mutacji powstałych pod wpływem mutagenów nie różni się od mutacji spontanicznych.
Głównym efektem działania mutagenu jest podniesienie częstości mutacji co najmniej o rząd
wielkości.
4.1. Mutageny fizyczne
Promieniowanie jonizujące: najczęściej wykorzystywany typ mutagenu fizycznego.
Charakteryzuje się wysoką energią zdolną wybić elektron z orbity atomowej. Atomy stają
się jonami. Wyróżnia się promieniowanie jonizujące korpuskularne i niekorpuskularne.
Promieniowanie niejonizujące: UV-A, (315-400 nm). UVB (280-315 nM). Zdolność do
wywoływanie mutacji wynika z interakcji z DNA oraz innymi cząsteczkami biologicznymi
ponieważ fale UV są preferencyjnie absorbowane przez zasady azotowe w DNA oraz
aminokwasy aromatyczne.
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4.2. Mutageny chemiczne
Czynniki alkilujące: gaz musztardowy, EMS, MMS, EMU, MNU. Dodają grupy metylowe i
etylowe do zasad azotowych. W zależności od miejsca przyłączenia dochodzi do
degradacji zasady (miejsce pozbawione zasady azotowej) lub substytucji.
Analogi zasad: 3 bromouralcyl, 2-aminopuryna, bromodeoksyurydyna. Wstawiane są do
DNA w miejsce normalnych zasad azotowych podczas replikacji (na skutek
tautomeryzacji). W efekcie dochodzi do substytucji, najczęściej tranzycji.
Środki interkalujące: barwniki akrydynowe, aminoakryna, proflawina, bromek etydyny.
Ulegają insercji pomiędzy zasady azotowe. Nici DNA ulegają wyprostowaniu, co jest
rozpoznawane przez polimerazę DNA jako dodatkowa zasada. W efekcie dochodzi do
insercji.

Rys. 4.2a. 1-metylo-1-nitrosomocznik, MNU (po lewej) i
metanosulfonian metylowy, MMS (po prawej).

Rys. 4.2b.
Bromodeoksyurydyna.
Rys4.2c. Oranż akrydynowy.

4.2.1. W tabeli poniżej podano nazwy mutagenów oraz grupy, do których mogą należeć. Proszę
przyporządkować mutagen oznaczony cyfrą do grupy oznaczonej literą.
Skrót
Symbol

Nazwa mutagenu

Grupa
Symbol

Nazwa grupy

1

Neutrony

A

Promieniowanie jonizujące,
nie-korpuskularne, źródło aparat rentgena

2

Aminoakryna

B

Związki alkilujące

3

NaN3

C

Promieniowanie jonizujące, korpuskularne

4

Gamma

D

Analogi zasad

5

ENU

E

Środki interkalujące

6

UV-B

F

Inne związki chemiczne

7

X

G

Promieniowanie jonizujące, niekorpuskularne, źródłem są izotopy 60Co, 137Cs

8

Bromodeoksyurydyna

H

Promieniowanie niejonizujące

Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com

9 z 17

C08. Genetyka

Pielęgniarstwo

19.05.2022.

4.3. Dawka mutagenu
Mutageny fizyczne i chemiczne wykorzystuje się do indukowania mutacji u roślin i zwierząt, a
także na potrzeby badań podstawowych i stosowanych, w tym medycznych. Jednym z najczęściej
stosowanych środków fizycznych jest promieniowanie jonizujące (gamma). Traktowanie
przeprowadza się wykorzystując źródła promieniowania w specjalistycznych jednostkach (np.
instytutach fizyki jądrowej). Traktowanie mutagenami chemicznymi przeprowadza się w
laboratoriach poprzez sporządzenie roztworu mutagenu i potraktowanie nim obiektu badań. W
przypadku roślin są to najczęściej nasiona. Komórki zwierzęce i ludzkie hoduje się in vitro na
pożywce zawierającej mutagen, a następnie, po określonym czasie ekspozycji, przenosi się je na
pożywkę bez mutagenu. Przy zachowaniu ostrożności metoda ta jest powszechnie dostępna dla
praktyków oraz naukowców. Mutagenny chemiczne wykazują dużą efektywność w indukowaniu
mutacji punktowych, dlatego są chętnie wykorzystywane w eksperymentach.
Do najczęściej stosowanych mutagenów chemicznych zalicza się:

azydek sodu, NaN3, M = 65 g/mol, wywołuje mutacje punktowe typu tranzycji i transwersji;
MNU, C2H5N3O2, M = 103 g/mol, związek alkilujący, wywołuje mutacje punktowe.
Każdy mutagen, oprócz efektów genetycznych, wywołuje efekty somatyczne w pierwszym
pokoleniu po traktowaniu mutagenem (M1), które obejmują szereg zmian fizjologicznych i
morfologicznych. Dlatego nigdy nie dokonuje się selekcji mutantów w pokoleniu M1.
Dawkę mutagenu należy tak dobrać, aby uzyskać maksymalny efekt przy jak najmniejszych
uszkodzeniach. Efekty działania mutagenu możemy obserwować w materiale bezpośrednio
poddanym działaniu mutagenu, a także w następnych pokoleniach. Dlatego w mutagenezie
wyróżnia się następujące pokolenia:

M0: pokolenie przed traktowaniem mutagenem, np. rośliny, zwierzęta, komórki, które nie
zostały jeszcze poddane działaniu mutagenu.
M1: pierwsze pokolenie po traktowaniu mutagenem, np. rośliny, zwierzęta, komórki, które
poddano działaniu mutagenu. Mutagen prowadzi do powstania mutacji w stanie
heterozygotycznym. Jest mało prawdopodobne aby jednocześnie zmutowały dwa allele
tego samego genu. Organizmy lub komórki otrzymane w wyniku traktowania będą miały
jeden allel normalny, a drugi zmutowany, a więc będą heterozygotyczne. Stąd, przez
analogię do F1, pokolenie po działaniu mutagenem oznacza się M1. Należy jednak
pamiętać, że F1 jest pokoleniem genetycznie jednorodnym (heterozygoty), a M1 nie, często
są to chimery.
M2: kolejne pokolenie, potomstwo M1 otrzymane przez samozapłodnienie lub zapłodnienie
krzyżowe z odpowiednio dobranym genotypem, np. wielogenową homozygotą recesywną.
U zwierząt często traktuje się osobniki męskie lub plemniki, które krzyżuje się z samicami
nietraktowanymi.
Dawka optymalna to taka dawka mutagenu, która wywołuje stosunkowo wysoką częstość
mutacji punktowych przy akceptowalnych efektach somatycznych. Przyjmuje się, że
akceptowalny poziom uszkodzeń somatycznych to 30-40% w stosunku do kontroli.
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4.3.1. Zasada sporządzanie roztworu mutagenu chemicznego
Celem doświadczenia jest potraktowanie kultury macierzystych komórek ludzkich 3-ma dawkami
MNU, 2 mM, 1 mM oraz 0.5 mM. Do traktowania potrzeba sporządzić 1000 ml każdego z
roztworów, przy czym mutagen należy odważyć tylko raz. Oznacza to, że roztwory należy
sporządzić poprzez rozcieńczenia.
A. Od którego roztworu należy zacząć sporządzanie rozcieńczeń?
B. Jaka powinna być objętość pierwszego roztworu, aby wystarczyło do przygotowania
wszystkich rozcieńczeń?
C. Korzystając z podanych właściwości MNU, oblicz ile MNU należy odważyć?

5. Mutageny w środowisku człowieka
5.1. Mutageny naturalne
W środowisku naturalnym występuje wiele związków oraz czynników fizycznych, które mogą
działać mutagennie. Należy do nich promieniowanie jonizujące, aminy heterocykliczne,
aromatyczne związki węgla i pochodne N-nitrozylowe. Mutagenne działanie mogą mieć
mykotoksyny, które powstają na skutek złego przechowywania żywności. Szczególnie
niebezpieczne jest skażenie grzybami z rodzaju Aspergillus, które może wystąpić w produktach
rolnych źle przechowywanych lub przetworzonych. Czynnikiem ryzyka jest także otyłość, która
zwiększa genotoksyczny efekt toksyn środowiskowych podczas, gdy ruch i lekkie niedożywienie
działają przeciwnie. DNA może także zostać uszkodzony na skutek procesów endogennych.
Hydroliza może powodować deaminację nukleotydów. Procesy indukowane przez stres
oksydacyjny oraz ekspresja enzymów APOBEC może wywołać uszkodzenia DNA.
Genotoksyczność to zdolność danego czynnika do wywołania zmian w materiale genetycznym.
Genotoksyczność sprawdza się w prostych testach, najczęściej w warunkach in vitro.
5.1.1. Przypadek DDT
Organiczny związek z grupy chlorowanych węglowodorów. Stosowany jako środek owadobójczy
w latach 1940-1960. Jest to związek trwały. W Afryce stosowany do walki z malarią. Początkowo
uważany był za związek bezpieczny dla środowiska. Począwszy od 1962 r. zaczęły pojawiać się
informacje o negatywnym wpływie na faunę, zwłaszcza ptaki, a także faunę morską. Wykazano, że
DDT powoduje anomalie w budowie jądra komórkowego, mitochondriów oraz przedwczesny
rozpad lizosomów w wątrobie szczurów. Obniżoną płodność i wzrost częstości poronień
zaobserwowano u myszy, ptaków drapieżnych oraz troci wędrownej.
W latach 1970. przeciętny mieszkaniec USA konsumował około 10 µg DDT dziennie. Gromadzenie
się DDT wykazano w mleku matek karmiących, a także w jajnikach i jądrach. Według CDC czas
połowicznego rozpadu DDT w ciele człowieka wynosi 6-10 lat. W 2005 r. CDC wykazało obecność
DDT w próbkach krwi prawie wszystkich Amerykanów. Zawartość ta zaczęła spadać od momentu
światowego zakazu używania DDT, który wprowadzono dopiero w 2004 r.
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U człowieka DDT jest antagonistą receptorów adrenergicznych. Uznaje się go również za związek
potencjalnie kancerogenny. W szczególności stwierdzono wpływ DDT na raka trzustki, wątroby i
piersi. Badania wykazały wpływ na przedwczesne zakończenie ciąży, obniżenie jakości
plemników.
DDT indukuje pęknięcia chromosomowe u cebuli (Allium cepa) oraz w liniach komórkowych
ssaków. Przyjmuje się, że efekt DDT jest porównywalny z dawką promieniowania 25 radów. U
myszy traktowanych DDT obserwowano istotny wzrost częstości pęknięć chromosomowych oraz
uniwalentów. Stwierdzono utratę długiego ramienia chromosomu Y. Nie zaobserwowano wyższej
częstości translokacji. Mutageniczny efekt obserwowano także u Drosophila melanogaster i
Neurospora crassa.

A

B
A

Rys. 5.1.1. Kanaliki nasienne myszy po traktowaniu DDT (A) oraz kanaliki nasienne
myszy kontrolnych (B).

5.1.2. Glifosat (N-fosfometyl[glicyna])
Jest to organiczny związek z
grupy fosfonianów. Blokuje on
syntazę 5-enolopirogronianoszikimowo-3-fosforanową,
enzym
uczestniczący
w
biosyntezie
aromatycznych
aminokwasów u roślin i
mikroorganizmów. W 1974 r.
firma Monsanto wprowadziła
go jako herbicyd o szerokim
spektrum działania pod nazwą
handlową RoundUp. Od roku
1995 r. globalne wykorzystanie
RoundUp'u
dramatycznie
wzrosło z 16 mln kilogramów
rocznie w 1974 r. do 79 mln
kilogramów rocznie w 2014 r.
Glifosat i jego metabolity są Rys. 5.1.2. Test kometowy dla ludzkich monocytów w kulturze in vitro
znajdowane w glebie, wodzie, traktowanych glifosatem. Wraz ze wzrostem stężenia wydłuża się
roślinach,
zwierzętach
i "ogon", co świadczy o uszkodzeniu DNA (Kwiatkowska et al., 2017).
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żywności. Wykrywa się go w moczu, krwi i mleku matczynym w ilości 0,26-73,5 μg/l w populacji
eksponowanej (rolnicy). W globalnej populacji zawartość glifosatu w płynach ustrojowych wynosi
0,16-7,6 μg/l. Dostaje się on do organizmu człowieka przez skórę i podczas oddychania.
Przez wiele lat glifosat uważano za bezpieczny, jednakże w ostatnich latach coraz częściej
pojawiają się doniesienia o negatywnym wpływie na zdrowie ludzkie. W 2015 r. Międzynarodowa
Agencja Badań na Rakiem (IARC) uznała glifosat za potencjalnie rakotwórczy. Pomimo tego
Komisja Europejska w 2017 r. przedłużyła zgodę na stosowanie glifosatu na podstawie danych
epidemiologicznych.
Z drugiej strony coraz większa liczba prac wskazuje na negatywny wpływ glifosatu. Wykazano
działanie cytotoksyczne i genotoksyczne, wpływ na stany zapalne, zaburzenia funkcji limfocytów
oraz interakcji między mikrobiomem człowieka i systemem immunologicznym (Peillex i Pelletier
2020). Stężenia 0,25 mM i 0,5 mM powodowały wzrost metylacji DNA oraz uszkodzenia DNA w
monocytach ludzkich w kulturach in vitro (Kwiatkowska et al., 2017).
5.2. Wpływ promieniowania jonizującego na organizm
Promieniowanie jest powszechne w środowisku naturalnym. Pochodzi ono z Kosmosu, z gleby, a
także z organizmów żywych. Promieniowanie wytwarzają także materiały budowlane, przy czym
domy murowane charakteryzują się wyższym poziomem promieniowania niż domy drewniane.
Radioaktywność jest także obecna w skorupie ziemskiej. Poziom promieniowania jonizującego
zależny od lokalizacji, najwyższy poziom stwierdzono w prowincjach Madras i Kerala w Indiach.
Człowiek, podobnie jak wszystkie organizmy żywe przystosował się do niewielkich dawek
promieniowania jonizującego. Problemem, będącym przedmiotem debaty, jest wzrastająca liczba
sztucznych źródeł promieniowania jonizującego.
5.2.1. Źródła promieniowania naturalnego
Kosmiczne: promieniowanie słoneczne oraz z innych gwiazd. Długotrwałe lub częste loty
na dużych wysokościach wiążą się z większymi dawkami promieniowania.
Promieniowanie naziemne: związane z obecnością pierwiastków promieniotwórczych,
takich jak, uran, tor i rad, w glebie, skałach i w wodzie. W powietrzu znajduje się radon.
Materiały organiczne (rośliny i zwierzęta) zawierają radioizotopy węgla i potasu.

Rys. 5.2.1. Zawartość uranu (po lewej) i potasu w glebie w 32 krajach europejskich (Cinelli et al. 2019).
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5.2.2. Wpływ promieniowania jonizującego na organizm
Siwert (Sv): jednostka SI określająca wpływ promieniowania na organizmy żywe. Siwert oznacza
ryzyko zdrowotne, a dokładnie prawdopodobieństwo nowotworu lub zmian genetycznych
spowodowanych promieniowaniem. Jeden Siwert (1 Sv) to taka dawka promieniowania, w
wyniku, której prawdopodobieństwo nowotworu wynosi 5%.
Zamiast
siwertów
dawki
promieniowania często podaje się w
postaci ekwiwalentu bananowego
(BED). Banany zawierają naturalnie
występujące izotopy, zwłaszcza
potas (40K). BED ma głównie
znaczenie
edukacyjne.
Radioaktywne iz otopy potasu
występują także w ziemniakach,
ziarnach fasoli, słonecznika.
5.2.3. Po katastrofie w Czarnobylu
ludność otrzymywała rocznie 50
mSv.
A. Proszę

podać,

jaką

Rys. 5.2.2a. Elektrownia atomowa w Czarnobylu w maju 1986 r.

dawkę (po wybuchu reaktora).

promieniowania
otrzymała
ludność w ciągu 5 lat i ilu
odpowiada to BED wiedząc, że
1 BED = 98 nSv.
B. Przeciętna
dawka
roczna
promieniowania wynosi 3
mSv. Ilu latom odpowiada
dawka, którą w ciągu roku
otrzymali mieszkańcy okolic
Czarnobyla?
C. Po katastrofie w Fukushimie
ludność
otrzymała
jednorazowo 68 mSv. Proszę
podać o ile wyższa była
jednorazowa
dawka
w
Fukushimie od rocznej dawki
Rys. 5.2.2b. Rozmieszczenie elektrowni atomowych w Europie.
w Czarnobylu. Wartości proszę
podać w Siewertach i BED.
5.2.4. Przeciętna dawka promieniowania kosmicznego nad Bałtykiem w Polsce wynosi 300 µSv
rocznie, w Szwecji 650 µSv. O ile więcej bananów musiałby zjeść Polak mieszkający nad
Bałtykiem, gdyby dawki te przeliczyć na BED? Proszę zaokrąglić do liczb całkowitych.
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