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1. ÚČEL A CÍL METODIKY  

  

Mezi nejzávažnější jaderné nehody a incidenty patří situace, kdy dojde ať už záměrně nebo 

nezáměrně k dosažení kritické konfigurace štěpného materiálu, která bezprostředně vede k 

nekontrolované štěpné reakci. Následně jsou produkovány vysoké toky neutronů a fotonů 

gama, což může vést k závažnému ozáření osob v místě a okolí události. Stanovení dávek 

těchto osob patří mezi nejnáročnější dozimetrické úlohy vůbec. Výsledky z klasických 

dozimetrů, pokud jsou k dispozici, poskytují pouze část z potřebných informací a jako takové 

samy o sobě nepostačují pro komplexní dozimetrickou analýzu. V takové situaci je většinou 

nutné současně využít různé metody retrospektivní dozimetrie – biologické, fyzikální i 

výpočetní, které ve vzájemné kombinaci mohou poskytnout komplexní obraz o dávkové 

distribuci neutronů i fotonů [IAEA, 2001; IAEA, 2005; Ainsbury et al., 2011]. 

Jednou z nejdůležitějších metod neutronové retrospektivní dozimetrie je metoda založená na 

neutronové aktivaci izotopu síry 32S prostřednictvím jaderné reakce 32S(n,p)32P. Stabilní 

izotop 32S se nachází v téměř konstantním množství v lidských vlasech a ochlupení. Produkt 

reakce 32P se se následně rozpadá přeměnou beta, přičemž naměřenou aktivitu lze následně 

korelovat s povrchovou dávkou způsobenou rychlými neutrony. 

Cílem této metodiky je podat praktický postup pro stanovení dávky od rychlých neutronů ze 

vzorků vlasů a ochlupení odebraných ozářené osobě. 
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2. DŮLEŽITÉ VELIČINY  

 

2.1. AKTIVITA  

 

Aktivita, A, je obecně definována jako podíl středního počtu radioaktivních přeměn d𝑁 

v určitém množství radionuklidu za časový interval  d𝑡 a tohoto časového intervalu, tj. 

𝑨 =  
𝐝𝑵

𝐝𝒕
 

Jednotkou aktivity v soustavě SI je s-1 a její zvláštní název je becquerel [Bq]. 

V rámci této metodiky je aktivita vztahována k 1 g vlasů a její jednotkou je tedy Bq/g. 

 

2.2. DÁVKA 

 

Absorbovaná dávka D je obecně definována jako podíl d𝜀 a d𝑚, kde d𝜀  je střední energie 

ionizujícího záření sdělená látce o hmotnosti d𝑚, tj. 

𝑫 =  
𝐝𝜺

𝐝𝒎
 

Jednotkou absorbované dávky v soustavě SI je J∙kg-1 a její zvláštní název je gray (Gy). 

V rámci neutronové havarijní dozimetrie se obvykle používá koncept neutronové dávky 

absorbované při povrchu těla, kam dopadají neutrony [IAEA,1982]. Tato dávka D je dána jako 

součet neutronové částicové dávky Dp z rozptylu na biogenních prvcích H, C, N, O a jaderných 

reakcí (např. 14N(n,p)14C) a dávky Dγ od záření gama - zejména z reakce 1H(n,γ)2D. Pro 

zjednodušený model lidského těla (tzv. Snyderův válec) a předozadní expozici byly metodou 

Monte Carlo napočítány v závislosti na energii neutronů E hodnoty dávkových konverzních 

koeficientů d(E) = D/Φ(E) [pGy·cm2], které umožňují navázání neutronové dávky D na fluenci 

neutronů Φ(E).  Konverzní koeficienty pro neutronovou částicovou dávku, dp(E), a pro dávku z 

reakce 1H(n,γ)2D, dγ(E), jsou pro monoenergetické neutrony o energii E tabelovány 

[IAEA,1982], případně je lze spočítat s využitím empirických vztahů uvedených v [IAEA,1982]. 

S ohledem na deterministické účinky musí být následně stanovena neutronová dávka vážená 

relativní biologickou účinností pro neutrony [IAEA,2005]. 
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3. PRINCIP METODY A POSTUP 

 

3.1. PRINCIP METODY  

 

Lidské vlasy a ochlupení se vyznačují téměř konstantním obsahem síry (45 mg na 1 gram 

vzorku), přičemž 95% z tohoto množství představuje izotop 32S [IAEA,1982].  Ozáření rychlými 

neutrony vede ke vzniku radioaktivního 32P na základě jaderné reakce 32S(n,p)32P. Účinný 

průřez této reakce je ilustrován na obr. 1. Indukovaný 32P je čistý β zářič (Emax = 1,7 MeV) 

s poločasem přeměny T1/2 = 14,28 dní. 32P vzniká také reakcí 31P(n,γ)32P. Obsah fosforu ve 

vlasech je však řádově nižší, a to 120 - 180 μg na 1 g vlasů, takže vzniklý 32P lze považovat za 

produkt reakce 32S(n,p)32P [Takeda et al., 2001]. Měření aktivity 32P z vlasů je velmi užitečné, 

neboť v kombinaci s měřením aktivity 24Na z krve poskytujícím informaci o průměrném 

celotělovém ozáření neutrony [IAEA, 2005], podává důležitou doplňující informaci o ozáření 

osoby rychlými neutrony v daném místě těla. Protože při nehodách a incidentech s jadernými 

zdroji záření bývá většinou lidské tělo ozářeno neutrony velmi nerovnoměrně [Gusev et al., 

2001], musí být vzorky vlasů a ochlupení získané z různých částí těla vyhodnoceny odděleně. 

 

 

Obr. 1. Účinný průřez reakce 32S(n,p)32P [Soppera et al., 2014] 

 

K odvození přepočtu naměřené aktivity vzorku vlasů na neutronovou dávku lze využít základní 

aktivační rovnici  [IAEA,1982]: 
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𝐴 =  𝜆𝑁 ∫ 𝜎(𝐸)𝛷(𝐸)𝑑𝐸 

kde jednotlivé parametry představují: 

N – počet atomů 32S ve vzorku 

σ(E) – účinný průřez reakce 32S(n,p)32P závislý na neutronů E (viz obr. 1)  

Φ(E) – fluence neutronů o energii E (cm-2) 

λ – přeměnová konstanta 32P (λ = 5,613∙10-7 s-1) 

Počet atomů 32S ve vzorku lze vyjádřit jako 𝑁 =   𝑁𝐴𝑉 ·
𝑚

𝑀
∙ 𝑝, kde  

NAV – Avogadrova konstanta (NAV  = 6,03∙1023/mol) 

m – hmotnost síry ve vzorku (g) (m = 0,045 g pro vzorek 1 g vlasů) 

M – molární hmotnost 32S (g/mol) (M = 32 g/mol) 

p – frakce terčového izotopu 32S (p = 0,95) 

Pro spektrum neutronů lze stanovit střední hodnotu účinného průřezu 𝜎 v jednotkách cm2. Po 

dosazení výše uvedených parametrů pro vzorek 1 g vlasů vychází z aktivační rovnice: 

𝐴 = 6,03 · 1023 ∙
0,045

32
∙ 0,95 ∙ 5,613 ∙ 10−7 ∙ 𝜎 ∙ 𝛷 =  4,52 ∙ 1014 ∙ 𝜎 ∙ 𝛷  

Aktivita je vyjádřena v jednotkách Bq. Z naměřené aktivity lze následně odvodit celkovou 

fluenci dopadajících rychlých neutronů v jednotkách cm-2: 

𝛷 = 2.22 · 10−15 ∙
𝐴

𝜎
 

Fluence neutronů může být převedena na neutronovou povrchovou dávku skrze konverzní 

koeficient, který má význam dávky na jednotku fluence neutronů o energii E,  𝑑(𝐸)  =

 𝐷/𝛷(𝐸)  v jednotkách pGy·cm2 [IAEA,1982]. Je-li pro dané spektrum stanovena střední 

hodnota dávkového konverzního koeficientu �̅�  (pGy·cm2), pak neutronová D vyjádřená 

v jednotkách Gy je:  

𝑫 =  𝟐, 𝟐𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟐𝟕 ∙
�̅�

�̅�
· 𝑨 
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3.2. POSTUP 

 
Postup v rámci stanovení neutronové dávky na základě měření aktivity vzorku vlasů sestává 
z níže uvedených navazujících procedur a kroků.  
 

3.2.1. ODBĚR VZORKŮ VLASŮ 

 
Vzorky vlasů a ochlupení z různých částí těla by měly být odděleně odebrány pacientovi co 

nejdříve po ozáření. Odběr vzorků vlasů provádí zdravotnické pracoviště. Odebrané vzorky se 

umísťují do plastových sáčků se značkou s uvedením  místa odběru. Vzorky musí být následně 

co nejrychleji transportovány do laboratoře radiochemie v SÚRO.  

 

3.2.2. ZÁZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ  

 
Ve spolupráci se zdravotnickým pracovištěm případně Státním úřadem pro jadernou 

bezpečnost (SÚJB) je nutné zajistit základní informace o pacientovi, podmínkách expozice, 

času expozice a odběru vzorků.  Tyto údaje je třeba zaznamenat do protokolu v Příloze 11. 

 

3.2.3.  CHEMICKÁ ÚPRAVA VZORKŮ VLASŮ PŘED PROMĚŘENÍM  

 

Všechny vzorky vlasů a chlupů se po odběru zváží a zapíší se do laboratorního systému.  

 

3.2.3.1. Stříhání a mytí vzorků vlasů 

Po nastříhání na krátké, asi 3-centimetrové kousky, se vzorek promývá v Erlenmeyerově baňce 

roztokem detergentu (např. Jar) v teplé vodě. Poté se vzorek převede do Büchnerovy nálevky, 

kde se pečlivě promyje destilovanou vodou. Nakonec se promyje ethylalkoholem, převede na 

filtrační papír a v sušárně suší při 60°C (cca 30 min). Stejný postup se používá před měřením 

okénkovým detektorem, před pálením pro měření s kapalnými scintilátory i před separací 

fosforu v případě zamoření pracovníka štěpnými produkty. 

 

3.2.3.2. Příprava vzorků na měření pomocí okénkového detektoru 

Před měřením okénkovým detektorem se odváží taková navážka promytých a vysušených 

vlasů, aby plošná hmotnost na měřicí misce nebyla vyšší než 40 mg.cm-2. Stejná geometrie 

                                                      

 

1 Protokol vstupních údajů se používá společně v rámci metodik M9 a M10. 
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platí také pro kalibrační vzorky. Na kalibrovaných analytických vahách se navažuje s přesností 

≤ 0,1mg.  

Pro měření vlasů se používají niklové mističky, na které se nejdřív nalepí samolepicí papír, pak 

se položí filtrační papír, oboustranná lepicí páska, na kterou se pak nalepí vlasy/nakápne 

kalibrační roztok/nasype KCl. Vzorek se překryje folií a přelepí izolepou.    

  

3.2.3.3. Příprava vzorků na měření pomocí okénkového detektoru 

V případě, že je k dispozici více materiálu než k dosažení plošné hmotnosti na měřicí misce 

20-40 mg.cm-2, je výhodné vlasy nebo chlupy (dále jen vlasy) opatrně spálit při 800°C. Volí se 

velmi pomalý nárůst teploty, nejlépe méně než 200°C za hodinu a výdrž na teplotě 800°C 

1 hodinu. Stejný postup pálení se volí před měřením s kapalnými scintilátory. 

 

3.2.3.4. Izolace fosforu ze vzorků vlasů kontaminovaných štěpnými produkty, příprava 

sraženiny NH4MgPO4.H2O 

V případě kontaminace štěpnými produkty se fosfor izoluje z vlasů následujícím postupem: 

Vzorek vlasů se spálí v elektrické peci při teplotě 800°C a popel se rozpustí ve zředěné kyselině 

chlorovodíkové. Po průchodu kolonou naplněnou silně kyselým katexem se sráží 32P spolu 

s fosforečnanovým nosičem jako fosforečnan hořečnatoamonný. Sraženina se filtruje, suší, 

váží a měří se její beta aktivita okénkovým detektorem. 

 

Použité chemikálie a roztoky 

1. Fosforečnanový nosič: 4,2636 g (NH4)2HPO4 rozpustíme v 50 ml destilované vody. 

Roztok obsahuje 20 mg fosforu v 1 ml. 

2. Hořečnatá směs: 22,5 g MgCl2.6H2O a 52,5 g NH4Cl rozpustíme v destilované vodě 

slabounce okyselené HCl a doplníme destilovanou vodou na 0,5 litru. 

3. Kyselina chlorovodíková zředěná (1:10) 

4. Kyselina chlorovodíková 0,01 M 

5. Hydroxid amonný 2,5% 

6. Hydroxid amonný koncentrovaný 

7. Chlorid amonný nasycený roztok 

8. Fenolftalein lihový roztok 1% 

9. Silně kyselý měnič kationtů (např. ElChroM 50Wx8) 

 

Pracovní postup 

1. Vlasy se promývají stejným postupem jako před přímým měřením 

2. Vysušený vychladlý vzorek vlasů přesně odvážíme do porcelánového kelímku a spálíme 

v elektrické peci při teplotě 800°C. Doba pálení 3,5 h. 
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3. Popel z vlasů rozpustíme v 0,01 M kyselině chlorovodíkové a převedeme do 250 ml 

kádinky. Přidáme 1 ml nosiče, doplníme 0,01 M HCl na objem 50 ml a odpaříme. 

4. Odparek rozpustíme v 50 ml 0,01 M HCl a roztok převedeme na kolonu (silně kyselý 

katex promytý 0,01 M HCl). Průtok vzorku kolonou upravíme na pět kapek za minutu. 

5. Po průchodu vzorku promyjeme kolonu 150-180 ml vody a eluát odpaříme. 

6. Přidáme 50 ml destilované vody (pH vzorku mírně kyselé), 50 ml hořečnaté směsi, 

20 ml nasyceného roztoku chloridu amonného a několik kapek roztoku fenolftaleinu. 

7. Reakční směs se zahřeje až k počínajícímu varu (z roztoku začnou vystupovat bublinky) 

a poté se po kapkách přidává 2,5% roztok amoniaku za stálého míchání tyčinkou (při 

míchání se nesmíme dotýkat tyčinkou stěn kádinky), až se roztok začne slabě kalit. V tu 

chvíli přerušíme přidávání amoniaku na tak dlouho, až se roztok vyjasní a sraženina se 

stane krystalickou (cca 1 minuta). 

8. Pak přidáváme dále amoniak ne příliš rychle opět za stálého míchání tyčinkou, až se 

roztok slabě červeně zbarví. Doba srážení je asi 15 minut. Tyčinku spláchneme několika 

kapkami zředěné kyseliny chlorovodíkové a přidáme opět amoniak až k slabě 

červenému zbarvení. 

9. Reakční směs odstavíme z vařiče a po úplném vychladnutí směsi přidáme asi 1/5 

objemu tekutiny koncentrovaného amoniaku, zamícháme a necháme přes noc 

sraženinu usadit. 

10. Sraženinu filtrujeme plastovým filtračním zařízením a promýváme 2,5% amoniakem, 

ve kterém se fosforečnan hořečnatoamonný rozpouští nejméně. 

11. Sraženinu na filtračním papíru sušíme asi 2,5 h při 100°C. Necháme vychladnout a 

zvážíme. Předpokládáme, že se jedná o monohydrát fosforečnanu 

hořečnatoamonného (zastoupení fosforu 0,199). Hmotnost sraženiny je 0,097 – 0,100 

g a výtěžek fosforu je 96 – 100%. 

12. Filtrační papír se sraženinou se upevní na měřicí misku pro okénkový detektor beta 

stejně jako při kalibraci přístroje. 

 

3.2.4. MĚŘENÍ AKTIVITY  

 
Před samotným přímým měřením aktivity ve vlasech je prověřena účinnost mytí změřením 

spektrometrií gama. Orientační změření lze provést i změřením veškerého materiálu 

najednou, ovšem při přesném uzavření a označení jednotlivých vzorků. 

Vzorky prosté 24Na nebo jiných zářičů gama se měří okénkovým detektorem beta, např. 

proporcionálním počítačem nebo pomocí kapalných scintilátorů. Výhodný je právě stíněný 

proporcionální počítač pro svoje nízké pozadí. 

Pro okénkový detektor se připraví vzorek dle postupu uvedeného v části 3.2.3.2. 
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Měření pomocí kapalných scintilátorů je výhodné pro měření popela vzorků o hmotnosti větší 

než pro měření okénkovým detektorem (viz kapitola 3.2.3.3). Popel vzorků se pomocí stejných 

roztoků a objemů jako při přípravě kalibračních vzorků převede do skleněných vialek. Měří se 

ve stejném rozsahu jako při kalibraci přístroje.  

 
3.2.4.1. Kalibrace přístrojů 

Na měření je nutné používat přístroje kalibrované při stejné geometrii, v jaké probíhá měření.  

Vychází se z etalonu 32P a k zajištění stejné geometrie jako při měření aktuálních vzorků se při 

kalibraci používají promyté neozářené vlasy.                            

Při měření okénkovým detektorem se na misky vylepené filtračním papírem s přesně 

odměřeným etalonovým roztokem 32P  nanesou promyté neozářené vlasy, případně popel 

vlasů, tak, aby byl pokryt rozsah 2-60 μg/cm2 a fixují se na misce, např. přelepením páskou, 

stejně jako jsou fixovány vzorky po ozáření. Jako blank slouží miska, na niž nebyl nanesen 32P.  

Z měření se vypočítá účinnost měření na jednotlivých miskách a určí se oblast plošných 

hmotností, kde účinnost na hmotnosti nezávisí.                      

Kalibrace měření s kapalnými scintilátory se provádí v rozsahu nad oblastí pro 3H po horní mez 

celého rozsahu. Je nutné uvažovat objem a složení roztoku, kterým bude při měření popel 

vlasů splachován z kelímku do vialky. Například, je-li pracovní kalibrační roztok 32P             

v 5.10-4M H3PO4, je při aktuálním měření třeba splachovat stejným objemem H3PO4 o stejné 

koncentraci a stejným objemem destilované vody jako při kalibraci.  

3.2.4.2. Pomocná kalibrace proporcionálního detektoru pomocí 40K 

32P je čistý zářič beta o maximální energii beta 1710,66 keV a střední energii  695,03 keV. Jeho 

poločas 14,268 dne neumožňuje mít etalon vždy po ruce. Proto je výhodné znát poměr 

účinnosti pro 32P a jiný zářič beta, který je k dispozici pokaždé. Vhodný je 40K ve formě chloridu 

draselného. 40K má poločas 1,248.109 roku, jeho atomární zastoupení v přírodní izotopické 

směsi je 0,000117 a emituje částice β- o maximální energii 1311 keV a střední energii 560,2 

keV. Pravděpodobnost přeměny  β- je 89,28%. Protože chlorid draselný je chemicky stabilní, 

lze ho použít ke kalibraci. Pro měření se přesně zváží vzorky s přibližně 0,2 g KCl z etalonu 

s certifikátem ČMI upevněné na stejné misky a zakryté stejným způsobem jako při kalibraci 

etalonem 32P a měření vlasů, případně popela nebo sraženiny NH4MgPO4.H2O. Poměr 

účinností pro 32P a 40K je stabilní a při nehodě se dá účinnost přístroje pomocí vzorku s KCl 

zkontrolovat. Například pro přístroj EMS 3 je nalezený poměr účinností pro 40K a 32P roven 

0,913.  
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3.2.5. VÝPOČET AKTIVITY V  1 G VLASŮ PRO ČAS EXPOZICE  

 
Hmotnostní aktivita  32P v 1 g v čase měření  Am,t  se vypočítá jako  

𝐴𝑚,𝑡 =

𝑁𝑣𝑧

𝑡𝑣𝑧  −  
𝑁𝑝

𝑡𝑝

𝜂 ∙ 𝑚
 

a hmotnostní aktivita  32P (Am,0)  vztažena na čas expozice t = 0 jako 

𝐴𝑚,0 =
𝐴𝑚,𝑡

𝑒−𝜆∙𝑡
 

kde  

Am,t =  hmotnostní aktivita ve středu doby měření [Bq.g-1] 

Nvz  = počet impulsů od vzorku (u LSC v dané ROI) za čas tvz 

Np   = počet impulsů pozadí (u LSC v dané ROI) za čas tp 

tvz   = doba měření vzorku [s] 

tp   = doba měření pozadí [s] 

η     = účinnost měření [s-1.Bq-1] 

m    = navážka promytých vlasů [g] 

t     = interval mezi středem doby měření a časem ozáření [d] 

λ    = přeměnová konstanta 32P (4,86.10-2 d-1) 

 

Přeměna 32P za dobu měření se zanedbává, protože při dobách měření menších než 10 hodin 

je oprava nižší než 1%. 

 

Kombinovaná standardní nejistota se vypočítá jako 

𝑢𝐴𝑚,0 = 𝐴𝑚,0 ∙ √0,12 +
𝑁𝑣𝑧 + 𝑁𝑝

(𝑁𝑣𝑧 − 𝑁𝑝)2
  

kde 0,1 je odhad nejistoty dané nejistotou přípravy, vážení, stanovení účinnosti a odhadu 

času ozáření. 
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3.2.6. ZÁZNAM VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ AKTIVITY 

 
Data týkající se měření aktivity a výsledků se zaznamenávají do protokolu v Příloze 2. 
 

3.2.7. ODHAD SPEKTRA NEUTRONŮ  

 
Odhad fluenčního spektra neutronů lze získat pomocí transportních výpočetních programů na 

principu metody Monte Carlo, například MCNP nebo Geant4. Podmínkou využití této možnosti 

je znalost expozičních podmínek. Není-li možné provést výpočetní odhad spektra, je možné 

využít kompendium neutronových spekter [IAEA, 1978], kde jsou uvedena fluenční spektra 

pro různé zdroje neutronů a stínění.  

 

3.2.8. STANOVENÍ STŘEDNÍ HODNOTY ÚČINNÉHO PRŮŘEZU   

 

Střední hodnota účinného průřezu reakce 32S(n,p)32P pro dané spektrum neutronů se vypočítá 

podle vztahu:  

𝜎 =  
∫ 𝜎(𝐸)(𝐸)𝑑𝐸

∞

0

∫ (𝐸)𝑑𝐸
∞

0

 

 

přičemž hodnoty σ(E) pro monoenergetické neutrony lze nalézt v databázi dat jaderné fyziky 

[Chadwick et al., 2011]. Hodnotu 𝜎 je třeba vyjádřit v jednotkách cm2. Střední hodnoty 𝜎 pro 

vybraná spektra je možné nalézt v kompendiu neutronových spekter [IAEA, 1978].  

Vypočtená hodnota �̅� pro štěpné spektrum neutronů je uvedena v Příloze 3. Tato hodnota se 

použije pro účely prvního odhadu, není-li spektrum neutronů známo. 

 

3.2.9. STANOVENÍ STŘEDNÍ HODNOTY DÁVKOVÉHO KONVERZNÍHO KOEFICIENTU  

 

Střední hodnota dávkového konverzního koeficientu pro dané spektrum neutronů se vypočítá 

podle vztahu: 

�̅� =  
∫ 𝑑(𝐸)(𝐸)𝑑𝐸

∞

0

∫ (𝐸)𝑑𝐸
∞

0

 

přičemž hodnoty dp(E) a dγ(E) pro monoenergetické neutrony jsou uvedeny v publikaci IAEA 

[IAEA, 1982]. Vypočtené střední hodnoty d̅ pro různá spektra neutronů lze nalézt v kompendiu 

neutronových spekter [IAEA, 1978]. 
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Vypočtená hodnota �̅� pro štěpné spektrum neutronů je uvedena v Příloze 3. Tato hodnota se 

použije pro účely prvního odhadu, není-li spektrum neutronů známo. 

3.2.10. VÝPOČET  FLUENCE RYCHLÝCH NEUTRONŮ  

 
Fluence rychlých neutronů Φ (cm-2) se stanoví pomocí hodnot naměřené aktivity vztažené k 1 

g vlasů  A (Bq/g) ze vztahu: 

𝛷 = 2.22 · 10−15 ∙
𝐴

𝜎
 

3.2.11. STANOVENÍ NEUTRONOVÉ  DÁVKY 

 
Povrchová dávka od rychlých neutronů D (Gy) se stanoví ze vztahu: 

𝐷 =  2,22 ∙ 10−27 ∙
�̅�

𝜎
· 𝐴 

kde Φ (cm-2) je fluence neutronů, �̅�  (pGy·cm2) je střední dávkový konverzní koeficient 

stanovený pro dané spektrum neutronů a 𝜎 (cm2) je střední hodnota účinného průřezu. 

 

3.2.12. STANOVENÍ NEUTRONOVÉ DÁVKY VÁŽENÉ RBE  

S ohledem na deterministické účinky je třeba stanovit dávku váženou vzhledem k relativní 

biologické účinnosti (RBE) neutronů v jednotkách Gy-Eq [IAEA, 2005] : 

 

𝐷𝑅𝐵𝐸 = 3 ∙ 𝐷 

 

3.2.13. ZÁZNAM VÝSLEDKŮ  STANOVENÍ DÁVKY  

Výsledky stanovení neutronové dávky se zaznamenávají do protokolu uvedeného v Příloze 4. 
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3.3. VERIFIKACE A ZABEZPEČENÍ JAKOSTI  

 

Metodika stanovení neutronové dávky na základě měření indukované aktivity vzorku vlasů 

byla otestována pomocí experimentů, kde byly vzorky vlasů ozařovány ve směsných 

reaktorových polích neutronů a fotonů [Ekendahl et al., 2014; Ekendahl et al., 2016; Ekendahl 

et al., 2019a].  

Pro účely havarijní připravenosti bude metodika aplikována minimálně jednou za 3 roky, a to 

formou experimentu. 

 

3.4. ZÁZNAMY A VÝSTUPNÍ DOKUMENTACE 

 

Záznamy vztažené k měření aktivity a stanovení dávky jsou uchovávány v těchto formách: 

 Deníky měření 

 Elektronické záznamy o měření a výpočtech v rámci použitých laboratorních SW 

aplikací 

 Protokoly (vzor viz Přílohy 1, 2 a 4) 
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4. UPLATNĚNÍ METODIKY A  NOVOST POSTUPŮ  

 

Tato metodika umožňuje stanovení osobní dávky od rychlých neutronů na základě měření 

aktivity 32P ze vzorků vlasů a ochlupení odebraných ozářené osobě. Mez použitelnosti 

metodiky z hlediska minimální detekovatelné dávky je závislá na spektru neutronů, fluenci 

neutronů, velikosti vzorku a času uplynulému od ozáření. Pro reaktorová spektra neutronů 

vychází hodnoty minimální detekovatelné aktivity v řádu desetin Bq/g. Tomu odpovídají 

hodnoty minimální detekovatelné dávky od rychlých neutronů v řádu desetin Gy [Ekendahl et 

al., 2014; Ekendahl et al., 2016]. 

Uplatnění metodiky v praxi se tedy předpokládá především v krizových situacích závažných 

jaderných incidentů a nehod, kdy stanovení osobní dávky je základním předpokladem pro 

efektivní triáž a lékařskou péči. Společně s metodikou pro stanovení průměrné celotělové 

neutronové dávky na základě aktivace krve [Ekendahl a Malá, 2019b] tato metodika rozšiřuje 

možnosti současného systému havarijní připravenosti v oblasti retrospektivních 

dozimetrických metod. Metodiky retrospektivní neutronové dozimetrie nebyly dosud 

k dispozici. 
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PŘÍLOHA 1: PROTOKOL VSTUPNÍCH  ÚDAJŮ   

 

Identifikační údaje pacienta 

Jméno  

Datum narození  

Váha  

Výška  

 

Popis expozice 

Datum a čas, doba expozice  

Vzdálenost od zdroje záření 
(m) 

 

Pozice osoby vzhledem ke 
zdroji záření 

 

Typ zdroje záření  

Informace o spektru záření  

Další informace  

 

Odebraný vzorek krve 

Datum a čas odběru  

Zdravotnické pracoviště - 
kontakt 

 

Individuální koncentrace Na 
v krvi (mg/ml) 

 

Datum a čas převzetí vzorku  

Objem vzorku (ml)  

 

 



 

Státní ústav 
radiační ochrany, 

v. v. i. 

Metodika M10 List: 19 ze 24 

Stanovení osobní neutronové dávky s využitím 
indukované aktivity ze vzorku vlasů 

Datum účinnosti: 1.1.2020 
Za správnost: Ing. D. Ekendahl 

 
 
Odebrané vzorky vlasů a ochlupení 

Datum a čas odběru  

Zdravotnické pracoviště - 
kontakt 

 

Specifikace míst odběru 
vzorků na těle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a čas převzetí vzorků  

 

Vyplnili:          Datum: 
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PŘÍLOHA 2: PROTOKOL O MĚŘENÍ AKTIVITY 3 2P  

 

Základní informace o pacientovi a měření   

Jméno pacienta  

Datum a čas ozáření, doba trvání ozáření  

Datum a čas odběru vzorků  

Detektor  

Datum a čas začátku měření  

Datum a čas konce měření  

 

Informace o vzorcích  

Specifikace místa na těle Hmotnost (g) Naměřená aktivita (Bq) 

   

   

   

   

   

 

Výsledky aktivity pro 1 g vlasů v čase expozice  

Specifikace místa na těle A (Bq/g) 

  

  

  

  

  

 

Vyplnili:          Datum: 
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PŘÍLOHA 3: STŘEDNÍ HODNOTY �̅� A �̅� PRO ŠTĚPNÉ SPEKTRUM  

 

Vypočtené hodnoty �̅� a �̅� pro štěpné spektrum 

Štěpné spektrum 

�̅� (cm2) 65,4∙10-27 

�̅� (pGy·cm2) 35 

 

  



 

Státní ústav 
radiační ochrany, 

v. v. i. 

Metodika M10 List: 22 ze 24 

Stanovení osobní neutronové dávky s využitím 
indukované aktivity ze vzorku vlasů 

Datum účinnosti: 1.1.2020 
Za správnost: Ing. D. Ekendahl 

 
 

PŘÍLOHA 4: PROTOKOL O STANOVENÍ DÁVKY ZPŮSOBENÉ RYCHLÝMI NEUTRONY  

 

Vstupní údaje 

Jméno pacienta  

Informace o podmínkách ozáření 

 

 

 

 

 

Metoda stanovení spektra  

 

Vypočtené údaje závislé na spektru 

Střední účinný průřez, �̅� (cm2)  

Střední dávkový konverzní koeficient pro 

povrchovou dávku, �̅� (pGy·cm2) 
 

Fluence rychlých neutronů (cm-2)  

 

Výsledky stanovení neutronové dávky a neutronové dávky vážené RBE 

Specifikace místa na těle 
Neutronová povrchová 
dávka, D (Gy) 

Neutronová povrchová 
dávka vážená RBE, DRBE 
(Gy-Eq) 

   

   

   

   

   

 

 

 



 

Státní ústav 
radiační ochrany, 

v. v. i. 

Metodika M10 List: 23 ze 24 

Stanovení osobní neutronové dávky s využitím 
indukované aktivity ze vzorku vlasů 

Datum účinnosti: 1.1.2020 
Za správnost: Ing. D. Ekendahl 

 
 
Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplnili:          Datum: 


