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Bevezetés 
 
A jelen dolgozat anyaga egy olyan kutatási témához kapcsolódik, melynek a távlati 

célja az, hogy megértsük a kis sugárdózisok (200 mSv alatt) okozta sejtszintű biológiai 

elváltozásokat és így megbecsülhessük az ionizáló sugárzások magasabb rendű élő 

szervezetekben okozott késői hatásait, főképpen a rákkeletkezés valószínűségét. Jelenleg a kis 

dózisú ionizáló sugárzások emberre gyakorolt biológiai károsító hatását leíró lineáris és 

küszöb nélküli (Linear No Threshold, LNT)  dózis - hatás hipotézis bizonyítása vagy elvetése 

a sugárvédelem egyik legégetőbb kérdése. A hipotézis szerint mivel a nagy dózisok 

tartományában lineáris dózis - hatás összefüggés érvényes és mivel nem tudunk olyan egyéb 

hatásoktól mentes környezetet létrehozni, ahol kizárólag a kis sugárdózisok hatásait lehetne 

vizsgálni, ezért, főként sugárvédelmi szempontok miatt, azt feltételezzük, hogy a dózis - hatás 

összefüggés a kis dózisok tartományában is lineáris. Ennek alapján bármilyen kicsi is legyen 

az adott dózis, képes lehet biológiai károsodás kiváltására, tehát a sugárzás bármilyen kis 

mértékben is, de káros. A kis dózisok hatását vizsgáló, számos in vitro növény- és 

állatkísérlet, valamint epidemiológiai tanulmány és elméleti modellszámítás adatait 

összegezve úgy tűnik, hogy e fenti hipotézis valószínűleg nem állja meg a helyét. Feltehetően 

helytelen következtetésekre vezet, ha a nagy dózisokra kapott kockázati adatokból kis dózisok 

hatására lineáris extrapolációval következtetünk. Azonban mind a mai napig a nagyobb 

sugárvédelmi szervezetek (ICRP, UNSCEAR, NCRP) kitartanak az LNT összefüggés mellett. 

A sugárvédelmi konferenciák az LNT jegyében zajlanak, a mikrodozimetriai és 

sugárbiológiai konferenciák a kis dózisokat jellemző indirekt hatásokról szólnak. A 

szakterületen óriási ellentétek és viták vannak és az epidemiológiai tanulmányok is 

ellentmondásosak. 

A problémának igen sokirányú megközelítése létezik és szinte minden 

sugárvédelemmel foglalkozó intézet egyik fő kutatási témája ez. Az MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézet, az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet, valamint a 

Salzburgi Egyetem közösen, a rendelkezésre álló kísérleti és elméleti módszerekkel 

igyekeznek a meglehetősen komplex probléma azon területein eredményt elérni, amelyek már 

eddig is a kutatásaik homlokterében álltak. Mi úgy gondoljuk, hogy a nehézségek jó részében 

segít, ha átgondoljuk a Dózis és az LNT fogalomköreit, és hogy az elemi folyamatok 
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megismerése vezethet majd egyszer az ionizáló sugárzás okozta rák kialakulásának 

megértéséhez és nagyobb dózisoknál a kockázatok megfelelő becsléséhez. 

A kis dózisú ionizáló sugárzások biológiai hatásai tanulmányozásának egyik elterjedt 

módszere élő sejtkultúrák besugárzása és a besugárzás következtében létrejövő sejtszintű 

változások vizsgálata. A kis dózis tartományban számos, a dózis függvényében nem 

lineárisan változó jelenség mutatható ki, mint pl. a közelhatás (bystander effektus), gén 

instabilitás, alkalmazkodás (radio-adaptáció), kis dózisú hiper radioérzékenység, növekedett 

rezisztencia, késleltetett reproduktív halál, gén indukció, a mutáció, transzformáció, 

apoptózis, nekrózis, mikronukleusz keletkezés, amelyek nemcsak a találatot kapott sejtekben, 

hanem azok környezetében ill. utódaiban is kimutathatók. Az ezekhez kapcsolódó biofizikai 

folyamatok elemzése hozzásegíthet ahhoz, hogy megértsük, mi a rák kialakulásának 

mechanizmusa, mi okozza és hogyan gyógyítható, vagy előzhető meg. E doktori munka fő 

célja e területen, hogy hozzájáruljon a nagy lineáris energiaátadású (LET) ionizáló sugárzások 

dózisa és az általuk kiváltott biológiai hatások közötti összefüggések feltárásához, hogy 

tanulmányozza a kapcsolatot, amely a tényleges sejttalálatok, a makroszkópikus dózis 

fogalom és a biológiai válasz között létezik. A kísérleti munka két téma köré csoportosul: (i) 

neutron-, valamint (ii) alfa-sugárzással keltett sejt elváltozások. Mindkét esetben az 

eredmények analíziséből következtetések várhatók a kis dózisok biológiai hatásaira 

vonatkozóan, ugyanis a mai ismereteink szerint a rosszindulatú transzformációk létrejöttében 

kulcsszerepe van az ionizáló részecskék által létrehozott két- és többszörös sejttalálatoknak, 

melyek matematikailag modellezhetők és kísérletileg vizsgálhatók. 

Az elvégzett fontosabb feladatok a következők: 

1) Radon bomlásából származó alfa-sugárzás tüdő hámsejteket károsító hatásának kísérleti 

szimulálása: 

• Olyan alfa-sugárforrás tervezése, amelyből a kilépő alfa-részecskék energia spektruma 

közelíti a radon és leányelemei alfa-sugárzásának spektrumát. Az elkészített sugárforrás 

jellemzése. 

• In vitro sejtkísérletekhez alfa-besugárzó építése. 

2) Neutronokkal végzett sejkísérletekben a közvetett (a sejteket tároló edény falából kilépő 

részecskék által okozott), valamint a neutronok által közvetlenül kiváltott kölcsönhatások 

szeparáltan történő vizsgálata: 
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• A sejtkísérletekben alkalmazott edények falából neutron-sugárzás hatására kilépő 

protonok kísérleti vizsgálata szilárdtest nyomdeketoros módszerekkel. 

• Modell kidolgozása a kísérleti eredmények kiegészítéséhez: a protonok energia- és 

szögeloszlásának tanulmányozása. 

3) Kis dózisú alfa- és neutron sugárzások biológiai hatásainak vizsgálata: 

•  Sejttenyészetekben alfa- valamint neutron-besugárzás hatására kialakuló adaptív válasz és 

bystander effektus tanulmányozása. 

 A dolgozat az élővilágot (benne az embert) érő sugárzások és forrásaik rövid 

bemutatásával kezdődik, külön figyelmet szentelve a radonnak, mint a lakosságot érő 

legnagyobb dózisjárulékkal rendelkező összetevőnek. Ezt követi az alfa-sugárzás sejtbiológiai 

hatásainak tanulmányozására készített alfa-forrást és besugárzókat bemutató I. rész. A II. 

részben a neutron-sugárzással kapcsolatos vizsgálatok, mérések, valamint számítások 

eredményei olvashatók. A III. rész a kis dózisú alfa- és neutron-sugárzással végzett 

radiobiológiai sejtkísérleteket mutatja be. A dolgozatot magyar és angol nyelvű tartalmi 

összefoglaló zárja. 
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Az élővilágot érő sugárzások és forrásaik 
Az élővilágot folyamatosan éri természetes és mesterséges eredetű sugárzás. A 

természetes eredetű sugárzás forrásai az űr és a földkéreg. A kozmikus (a Napból és a még 

távolabbi űrből jövő), valamint a földkérgi sugárzások a földi élet kialakulását megelőzően is 

léteztek. Az ember sugárzási térben fejlődött ki és fejlődik ma is tovább. A természetes 

radioaktív anyagok kiszűrhetetlenül és állandóan jelen vannak a környezetünkben (a talajban, 

az építőanyagokban, a levegőben, az élelmiszerekben és az ivóvízben), valamint a 

szervezetünkben. 

A természetes sugárterhelés mértéke bolygónk népességének többségét illetően 

általában bizonyos eltéréseket mutat. A radon bomlástermékei által okozott inhalációs dózis 

esetében fordul elő több nagyságrend eltérés, melyek oka egyrészt a lakóhely földrajzi és 

geológiai sajátosságaiban, másrészt az adott területre jellemző lakásviszonyok, építkezési 

szokások, valamint az épületben töltött átlagos időtartam különbözőségében rejlik. Így 

néhányszor nagyobb a kozmikus sugárzástól származó sugárdózis a magas hegyek lakói 

körében, mint a tengerszinten élő embereknél, mivel a magasság növekedésével a légrétegek 

sűrűsége exponenciálisan csökken és ezáltal sugárzáselnyelő képessége egyre kevésbé 

érvényesül. A lakások radon koncentrációját alapvetően a talaj és az építőanyagok 226Ra 

koncentrációja, a radon diffúziója a talajban és a lakás szellőzése szabja meg. 

 

1. táblázat. Természetes forrásokból származó átlagos dózis (UNSCEAR Report 2000). 

Forrás Átlagos évi effektív dózis 
(mSv) Jellemző tartomány (mSv) 

Külső sugárterhelés 
Kozmikus sugárzás 

Földi gamma-sugárzás 

 
0,4 
0,5 

 
0,3-1,0 a 
0,3-0,6 b 

Belső sugárterhelés 
Belégzés (főként radon) 

Lenyelés 

 
1,2 
0,3 

 
0,2-10 c 
0,2-0,8 d 

Összes 2,4 1-10 
a  A tengerszint feletti magasság függvényében 
b  A talaj és az építőanyagok radionuklid összetételétől függően 
c  A helyiségben felhalmozódott radon gáz mennyiségének függvényében 
d  Az élelmiszerekben és az ivóvízben levő radionuklid összetételtől függően 
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Az ENSZ Atomsugárhatásokat Vizsgáló Tudományos Bizottságának (UNSCEAR) 

2000-es riportja szerint a Föld népessége természetes forrásokból (kozmikus és földkérgi 

sugárzásból) évente átlagosan 2,4 mSv sugárterhelést kap. Ennek közel kétharmada belső 

(amikor a sugárzást kibocsátó anyag bekerül a szervezetbe), egyharmada külső (a szervezeten 

kívüli) forrásokból származik. Amíg az előzőnek csaknem az egésze, addig az utóbbinak a 

nagyobbik fele földkérgi eredetű, amint az az 1. táblázatból is kitűnik. 

A természetes háttér mellett az ionizáló sugárzások és az atomenergia felfedezése óta 

mesterséges eredetű sugárzásnak is ki vagyunk téve. Ennek legnagyobb részét az orvosi 

diagnosztikai vizsgálatok során keletkező sugárterhelés teszi ki. A fent említett riportból 

származó 2. táblázat mutatja be a különböző forrásokból származó átlagos éves 

dózisjárulékokat. 

 

2. táblázat. Természetes és mesterséges forrásokból származó átlagos effektív dózis 2000-ben 
(UNSCEAR Report 2000). 

 

Forrás Átlagos évi effektív 
dózis (mSv) A sugárterhelés jellemzői 

Természetes háttér 
 
 
Orvosi diagnosztikai 
vizsgálatok 
 
Légköri nukleáris 
robbantások 
 
 
A csernobili baleset 
 
 
 
Nukleáris 
energiatermelés 

2,4 
 
 
0,4 
 
 
0,005 
 
 
 
0,002 
 
 
 
0,0002 

A helyi körülményektől függően 1-10 mSv közötti, 
egyes helyeken elérheti akár a 10-20 mSv értéket is 
 
Az egészségügyi ellátás színvonalától függően 
0,04-1,0 mSv között változik 
 
Az 1963-as 0,15 mSv értékről folyamatosan 
csökken. Nagyobb az északi féltekén, kisebb a déli 
féltekén. 
 
Az 1986-ban mért 0,04 mSv-ről (átlag az északi 
féltekén) folyamatosan csökken. A baleset 
helyszínéhez közel nagyobb. 
 
Növekedett az atomreaktorok elterjedésével, de 
csökkent a technika fejlődésével 

 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy Földünkön a mai embert átlagosan érő 

sugárterhelés  majdnem fele (körülbelül 1,2 mSv a 2,8 mSv-ből) radon és leányelemei 

inhalációjából származik; a zárt helyiségekben kisebb-nagyobb koncentrációban jelenlevő 

radon az egész lakosságot érintő sugárterhelést jelent. A lakosság körében a radon tüdőrákot 

kiváltó szerepe, különösen kis radon koncentrációknál, nem tisztázott. A radonterhelés 

epidemiológiai analíziséből megtudhatjuk, hogy mekkora terhelés fölött mutatható ki a 
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tüdőrák előfordulás megnövekedett gyakorisága, de lényegében egyéb hasznos információt 

nem. A sugárzás hatására létrejött fizikai, kémiai és biológiai folyamatok megértése vezethet 

csak a bevezetőben megfogalmazott célok elérése felé. 

 

A radon és leányelemei 
Az embert érő természetes forrásokból származó sugárterhelés legfőbb forrása a radon 

és rövid felezési idejű bomlástermékei. Bár a földalatti bányákban dolgozók esetében már 

régóta tisztázott volt a nagy radon koncentráció és a tüdő-megbetegedések közötti kapcsolat, 

az 1970-es évekig viszonylag kevés figyelmet fordítottak a környezeti radon sugárzás 

hatásaira. Ekkor kezdték csak felismerni, hogy a beltéri radon expozíció eléggé fontos 

egészségkárosító tényező lehet, egyes esetekben a kockázat összemérhető a földalatti 

bányákban megfigyelhető kockázat szintjével. Azóta számos közlemény látott napvilágot a 

témával kapcsolatosan, és számtalan nemzetközi konferencián foglalkoztak kiemelten a radon 

expozíció hatásaival: Salzburg (1991), Rimini (1993), Montreal (1995), Prága (1995), 

Fukuoka (1997), Athén (1999) (Campos-Venuti és mások, 1994; European Commission, 

1997; Hopke és mások, 1996; Janssens és mások, 1992; Katase és mások, 1998; Simopoulos 

és mások, 2001). Mindezen anyagokban fellelhető információk segítenek megérteni a 

környezetben lejátszódó radon expozícióval kapcsolatos folyamatokat, de ezeknek a biológiai 

hatásai körül még számos kérdés tisztázatlan. 

A tüdőt érő sugárterhelést köztudottan elsősorban a 222Rn rövid felezési idejű 

bomlástermékeinek, kisebb mértékben a 220Rn (toron) bomlástermékeinek belégzése és a 

légutak falaira történő kiülepedése okozza. Az expozíciót főként az említett radionuklidok 

által kibocsátott alfa-részecskék hozzák létre, bár a fenti bomlássorokban béta- és gamma-

sugárzó izotópok is keletkeznek. (Az említett bomlássorok főbb bomlástermékeit tartalmazó 

táblázatok a Függelékben találhatók.) A radon maga nemesgáz, és mindkét izotópja olyan 

atomokká bomlik, amelyek hozzákapcsolódnak a levegőben levő kondenzációs magokhoz és 

por részecskékhez. A rövid felezési idejű bomlástermékek fő bomlási tulajdonságait a 3. 

táblázat foglalja össze. A 222Rn alfa-részecske kibocsátásával 3,82 nap felezési idővel 218Po-ra 

bomlik. A 214Po a 22,3 év felezési idejű 210Pb-re bomlik, amely végül stabil 206Pb-tá alakul. 

Az ICRP 66 (1994) szerint valószínűleg a felső légutak falában (epithel sejtjeiben) 

található secretory (váladékképző) és basal (alap) sejtek alfa-besugárzása felelős elsősorban a 

bányászoknál megfigyelhető magas tüdőrákkockázatért, de némileg bizonytalan, hogy 
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pontosan milyen sejtek a legfontosabbak a tüdőrák későbbi kialakulása szempontjából. Az 

utóbbi néhány évben, a non-targeted hatások jelentős következményeinek felismerése miatt 

ezen állítás szerepe gyengült. 

 

3. táblázat. A 222Rn és rövid felezési idejű bomlástermékeinek bomlási tulajdonságai 

Fő sugárzási energiák és hozamok  

alfa béta gamma 

Izotóp 
Felezési 

idő 

Energia 

(MeV) 

y 

(%) 

Energia 

(MeV) 

y 

(%) 

Energia 

(MeV) 

y 

(%) 

222Rn 
3,824 

nap 
5,49 100 - - - - 

218Po 3,05 perc 6,00 100 - - - - 

  1,02 6 0,35 37 

  0,70 42 0,30 19 214Pb 26,8 perc 

  0,65 48 0,24 8 

  3,27 18 0,61 46 

  1,54 18 1,77 16 214Bi 19,9 perc 

  1,51 18 1,12 15 
214Po 164 µs 7,69 100 - - - - 

 

A légutak falaiban az alfa-részecskék hatótávolsága kicsi, mindössze néhány tíz 

mikrométer, pályájuk mentén nagyon változó lehet az energialeadás és az egységnyi úthossz 

mentén keletkező ionok és gerjesztett atomok, szabad gyökök száma. A légzőrendszer 

bronchiális epithel sejtjeinek károsodása erősen függ a sejtszintű terhelés eloszlásától, jelen 

esetben a radon leányelemek depozíció- és alfa-találati valószínűség eloszlásától (Balásházy 

és mások, 2000; 2002; 2003; 2004). Mivel az élő szervezetben besugárzási kísérleteket 

végezni nem lehet, ha a sejtszintű folyamatokat vizsgálni akarjuk, mindenképpen modell 

rendszerre, szimulációra van szükség, vagyis például kontrollált körülmények között 

sejtkultúrák in vitro besugárzására. 
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A biológiai hatásokat előidéző dózistartományok 
Ionizáló sugárzások biológiai hatását a szervezetben - szövetekben, sejtekben - elnyelt 

energia váltja ki. A biológiai közegbe hatoló ionizáló sugárzások útjában energiaátadási 

folyamatok következnek be, melyeknek következtében a közeg atomjai és molekulái 

gerjesztett, illetve ionizált állapotba kerülhetnek. Ezen elemi fizikai folyamatok térbeli 

eloszlása a sugárzás fajtájától függ. A lineáris energiaátadás (LET) a töltött részecske 

haladásának nyomvonalán egységnyi távolságon belül átadott átlagos energia. Egysége: 

keV/µm. Minthogy csak az elnyelődő fotonok, illetve elemi részecskék váltanak ki biológiai 

reakciót, a rendkívül nagy áthatolóképességű és ezért testszövetekben viszonylag kevésbé 

elnyelődő röntgen- és gamma-fotonok kevésbé hatásosak, mint a nagyszámú iont létrehozó és 

rövidebb úthosszon elnyelődő részecske- (alfa-, proton-, béta-, neutron-) sugárzások (Köteles, 

2004). Ez utóbbiak, az ún. nagy LET-értékű sugárzások nyomvonala egyenes, s a nyomvonal 

mentén az energia-átadási események sűrűn követik egymást, míg a kis LET-értékűek 

(röntgen, gamma) nyoma zegzugos, szerteágazó, az energiaátadási események ritkák, s bár 

sejten belüli eloszlásuk egyenletesebb, azonban korántsem homogén. A biológiai károsító 

hatás szempontjából az egyes találatok (elemi történések) térbeli és időbeni közelsége, ill. 

távolsága bír rendkívül nagy jelentőséggel. 

A különböző sejtek sugárérzékenysége meghatározásának egyik alapvető módszere a 

túlélés vizsgálata. A besugarazott sejttenyészetben, ill. a sugársérült szervezetben túlélő és in 

vitro osztódásra képes (klonogén) sejteknek a kiindulási sejtszámhoz viszonyított arányát a 

sugárdózis függvényében grafikusan ábrázolva kapják az ún. sejttúlélési dózis-hatás görbéket 

(erre példa az 1. ábra). A nagy LET értékű sugárzások esetén (A) a görbe lefutása 

logaritmikus-lineáris ábrázolásnál egyenes, vagyis a túlélő sejthányad exponenciálisan függ a 

dózistól. Az ún. D0 érték a görbe meredekségét jelző azon dózis, amely a kolóniaképző sejtek 

számát a görbe bármely pontján kijelölt kiindulási érték 1/e-ad részére (37 %-ára) csökkenti. 

Kis LET értékű sugárzásoknál a görbe egyenes szakaszát egy ún. váll előzi meg (B), s a váll 

szélességét jellemző látszólagos küszöbdózis (Dq) a D0 érték mellett a túlélési görbe másik 

fontos paramétere. Emlősöknél a testi sejtekben a D0 értéke általában 0,5-2 Gy közé esik, de 

az ivarsejtek ennél érzékenyebbek. 
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1. ábra. Nagy (A) és kis (B) LET-értékű sugárzások hatása a sejtek túlélésére. A túlélő 

sejthányad (logaritmusos skálán) a dózis (lineáris skálán) függvényében ábrázolva 

(ICRP 1991). 

 

 

 
2. ábra. Ionizáló sugárzás sztochasztikus és determinisztikus hatásainak dózis-hatás 

összefüggései (Köteles, 2002). 

 

A biológiai és egészségügyi hatások a mérhető dózisértékekre vonatkoztathatók. A 

hatások mértékét a dózis-hatás összefüggések alapján becsüljük meg. A sugárvédelemben 

kétféle hatást különböztetnek meg (2. ábra): 
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- amikor a dózis növekedésével egyenes arányban egy bizonyos biológiai hatás 

valószínűsége nő, ezek az ún. sztochasztikus hatások (pl. a rosszindulatú daganat keletkezése 

és az örökletes károsodások) 

- amikor az adott károsodásra jellemző küszöbdózis alatt nincs hatás, majd a dózis 

növekedésével a hatás súlyossága nő, ezek az úgynevezett determinisztikus hatások (pl. a 

szövetek, szervek sugárzások által okozott sérülései) (Köteles, 2004). 

Az egyes sugárzási szinteket és az ezekhez kapcsolható biológiai hatásokat a 3. ábra 

szemlélteti. Látható, hogy a sztochasztikus, illetve a determinisztikus hatásokat kiváltó 

dózistartományok több nagyságrenddel különböznek egymástól. A determinisztikus hatások 

orvosi-biológiai módszerekkel diagnosztizálhatók, viszont a sztochasztikus hatások a kis 

dózisok tartományában csak epidemiológiai módszerekkel mutathatók ki. A Nemzetközi 

Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) a nagy dózisoktól származó megbetegedések gyakoriságából 

állapította meg a kockázati tényezőket: a kis dózisok felé lineáris extrapolációval becsülték 

meg egy adott dózistartomány kockázatát. 

 
3. ábra. A különböző dózistartományoknak (évi effektív dózis) megfelelő hatások 

(Köteles, 2004). 
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I. Rész: Az alfa-sugárzás sejtszintű biológiai hatásainak 

vizsgálatára készített besugárzók 

Az in vitro alfa-besugárzó berendezés az alfa-sugárzás sejtszintű biológiai károsító 

mechanizmusainak tanulmányozására alkalmazott egyik legmegfelelőbb eszköz. Az alfa-

sugárzás nagy lineáris energiaátadási tényezője (LET) miatt a sejtben egyetlen alfa- 

részecskétől jelentős károsodás következhet be. A sejtekben létrejövő biológiai károsító hatás 

az α-sugárzás esetében a gamma-sugárzással azonos abszorbeált dózis esetéhez képest 

markánsan nagyobb. Az α-sugárzás károsító hatásának vizsgálata különös jelentőségű, mivel 

a lakosság egészét a radon-bomlástermékek belégzése révén több-kevesebb α-sugárterhelés 

éri. Remélhető, hogy a sejtszintű vizsgálatok támpontot adnak a károsító alapfolyamatok 

mechanizmusaira. A sejtek jól meghatározott α-besugárzása az α-részecskék kis 

hatótávolsága miatt célszerűen sejt monorétegnek sík sugárforrással való besugárzásával 

valósítható meg. Az elmúlt években számos közlemény jelent meg sejtek α-besugárzására 

szolgáló berendezésről (Roos és Kellerer, 1989; Inkret és mások, 1990; Ishigure és mások, 

1991; Milligan és mások, 2000; Soyland és Hassfjell, 2000; Steven és mások, 2003). 

Az utóbbi időben megjelentek a világon a microbeam besugárzó berendezések (Prise 

és mások, 1998; 2002; Folkard és mások, 1997; Brenner és Hall, 2002), amelyekkel célzottan 

és programozottan lehet sejtek adott részét alfa-részecskékkel meglőni, és ezáltal pontosan 

nyomon követni, hogy az ismert számú találatot kapott sejtben milyen folyamatok játszódnak 

le. Azonban nekünk nem volt lehetőségünk ilyen berendezések használatára. Az 

uránbányászokat vagy a lakosságot ért sugárterhelést modellezhetjük úgynevezett széles 

nyalábú (broad beam) besugárzó berendezések alkalmazásával is, amelyek segítségével 

átlagos eredményeket kaphatunk adott sejtpopuláció besugárzása révén. 

 

 

I.1. Alfa-sugárforrás 
Biológiai besugárzó berendezésekben az 241Am (Ishigure és mások, 1991), a 244Cm 

(Milligan és mások, 2000), a 210Po (Soyland és Hassfjell, 2000) vagy a 238Pu (Inkret és mások, 

1990) izotópokat használják. Ezen izotópok főbb jellemzőit az I-1. táblázat foglalja össze. 
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I-1. táblázat. Alfa-besugárzóban használt izotópok főbb jellemzői 

Izotóp Felezési idő(év) 
Alfa-energia(MeV) 

(Gyakoriság %) 
Más sugárzás 

238Pu 87,74 

5,207 (0,003) 

5,357 (0,105±0,005) 

5,456 (28,98±0,1) 

5,499 (70,91±0,1) 

röntgen és Auger-elektron 

241Am 433 

5,322 (0,015±0,005) 

5,388 (1,6±0,2) 

5,442 (13,0±0,6) 

5,485 (84,5±1,0) 

5,511 (0,22±0,03) 

5,544 (0,34±0,05) 

gamma, röntgen és Auger-

elektron 

210Po 0,379 5,297 (100) nincs 

244Cm 17,8 

5,513 (0,003) 

5,664 (0,022) 

5,762 (23,6±0,2) 

5,804 (76,4±0,2) 

röntgen és Auger-elektron 

 

 A táblázatból kitűnik, hogy az alkalmazott izotópok energiája 5,3-5,8 MeV közé esik, 

melyet a vizsgálandó sejt monorétegbe történő belépés síkjáig alkalmas abszorbenssel 

célszerű mintegy 2 MeV-re csökkenteni. Erre egyrészt azért van szükség, mert így nagyobb 

lesz a sejtrétegben az alfa-részecskék által leadott energia: az erre az esetre érvényes Bragg-

görbe (I-11. ábra) alapján a LET értéke a 2 MeV alatti tartományban éri el a maximumát, 

vagyis ha az alfa-részecske ekkora energiával lép be a sejtbe, és energiáját fokozatosan adja le 

a sejtben, akkor épp maximális lesz az energiaátadás. Másrészt a tüdő bronchiális légútjaiban 

a nyákréteg csökkenti a kiülepedett radon leánytermék kibocsátotta alfa-részecske energiáját, 

valamint az epithel sejtek sejtmagjai 20-50 µm mélyen helyezkednek el az epitheliumban. Az 

alkalmazott izotópok közül csak a 210Po bocsát ki monoenergiás α-részecskéket, valamint a 

bomláskor gyakorlatilag nem lép ki más sugárzás. (Mindössze 1,1×10-5 gyakorisággal 

keletkezik egy 4,516 MeV-es alfa-részecske, amelyet egy 803 keV-es gamma-emisszió 

követ.) A gyakorlatban használt másik három izotóp 2-2  α-vonalának energiája alig 40-50 
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keV-vel tér el egymástól, ezért ha ezek az izotópok nem is monoenergiásak, a sejtrétegbe 

lépéskor a szórás miatt nem lesz a belépő energia eloszlásban lényeges eltérés a monoenergiás 
210Po-hoz viszonyítva. Elvi  gond, hogy a 238Pu,  241Am, és a 244Cm izotópok bomlását lágy 

gamma- és röntgen sugárzások is kísérik. Ezen sugárzások által okozott dózis a sejt 

monorétegben kicsi, a zavaró biológiai hatás a kis LET érték miatt a domináns α-sugárzás 

mellett várhatóan szintén kicsi, ezért ezen izotópok biológiai α-besugárzó berendezésben 

történő felhasználásra alkalmasak. A 210Po azonban elvileg tagadhatatlanul valamennyiük 

közül a legjobb. Csupán a rövid felezési ideje miatt nem terjedt el általánosan a használata, 

pedig a másik három izotóppal szemben a felhasználásának gyakorlati előnye, hogy 

nagyságrenddel kisebb a radiotoxikussága. A biológiai besugárzóban használt sík α-források a 

velük végzett munkáknál nyitott izotópoknak tekintendők, mivel manipulációs hiba folytán a 

felületről az izotópok elszabadulhatnak, és belégzésük komoly sugárveszélyt jelent. A 

gyakorlatban a 210Po sugárforrást félévenként célszerű cserélni a biológiai besugárzóban.  

 Az itt említett szakmai előnyei miatt, továbbá, hogy az intézetünkben mód volt az 

előállítására, tervezett kísérleteinkhez a 210Po-ot választottuk sugárforrásként. 

 

I.1.1. Követelmények 
A megkívánt α-fluxus a különböző biológiai kísérletekhez 1000, illetve 100000 cm-2s-1 

nagyságrendbe esik. A kollimátor okozta gyengítés szokásos mértékét figyelembe véve 

négyzetcentiméterenként körülbelül 1 MBq, illetve 100 MBq aktivitású 210Po sugárforrást 

kellett készíteni a tervezett biológiai kísérletekhez. 

Fontos követelmény, hogy a sugárforrás felületi aktivitás-koncentrációja minél 

homogénebb legyen, így a sejt monoréteg különböző pontjain az α-fluxus közel azonos 

lehessen. 

A felületi aktív rétegnek kellően vékonynak kell lennie, hogy ne következzen be az α-

részecskék jelentős elnyelődése a forrásban, más szóval kicsi legyen az energia szórás. A 
210Po fajlagos aktivitása a rövid felezési idő miatt nagy, 100 MBq aktivitású sugárforrás 

tömege mindössze 0,6 µg, ami az önelnyelés, illetve szórás szempontjából jelentéktelenül 

kicsi. 

A forrástartó anyagának olyannak kell lennie, hogy az intenzív α-sugárzás hatására a 

levegő jelenlétében ne lépjen fel számottevő oxidáció. A keletkező oxidréteg sugárelnyelő 

képességének elhanyagolhatóan kicsinek kell lennie. 
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I.1.2. 210Po sugárforrások készítése 
A 210Po izotóp leválasztására két módszer áll rendelkezésünkre: 

1. Az urán (238U) bomlási sor utolsó előtti hosszú felezési idejű tagja a 22,3 év felezési 

idejű  210Pb, melynek a bomlásterméke a 210Po. A hordozómentes 210Pb-ot úgy készítik, hogy 

egy jó hatásfokkal emanáló 226Ra-os készítményből a 222Rn gázt üvegballonba vezetik. A 
222Rn rövid életű bomlástermékei az üvegfalra lerakódnak, és elbomlásuk révén a bomlási sor 

két utolsó hosszú életű tagja, a 210Pb és a 210Po, valamint a bomlási sorban a két izotóp között 

az 5 nap felezési idejű 210Bi felszaporodik. Ha a radon expozíciót hosszú ideig, akár évekig 

folytatják, úgy az üvegballon falán a három izotóp kellően felszaporodik. Ezt a 

hordozómentes aktív lerakódást savval leoldva kapjuk a 210Pb és a 210Po gyakorlatilag 

hordozómentes oldatát. Ez az oldat előnyösen használható 210Po sugárforrás készítésére, 

mivel Pt felületre egyszerűen felvihető a 210Po. Hátránya, hogy drága, bár a 210Po leválasztása 

(lefejése) után a 210Pb-ből újra felszaporodik a 210Po és így évekig használható az oldat. 

További hátránya, hogy tekintettel a hosszú felezési idejű anyaelemre, potenciálisan veszélyes 

laboratóriumi kontamináció forrás lehet. 

2. Az előbbiekben ismertetett hátrányok miatt a 100 MBq nagyságrendű forráshoz a 
210Po-ot atomreaktorban célszerű készíteni. A 209Bi stabil természetes izotóp atomreaktor 

termikus neutronjaival besugarazva (n,γ) magreakcióval 210Bi izotópot hoz létre. A 210Bi 5 

napos felezési idővel 210Po-ra bomlik. 

Ekkor úgy járunk el, hogy 2 gramm nagytisztaságú fém Bi-ot vékonyfalú kvarc ampullába 

zárunk és megfelelő ideig 5×1013 neutron/cm-2s-1 fluxusban aktiválunk. 60 napos hűtés után a 
210Bi gyakorlatilag elbomlik, a Bi fém és a kvarc ampulla felaktiválódott szennyeződései is 

kellően elbomlanak, így gamma-árnyékolás nélkül lehet a besugárzott Bi-ot feldolgozni. A Bi 

fémet kónikus csiszolatos lombikban 10 ml tömény salétromsav/víz 1:1 arányú keverékében 

enyhén melegítve feloldjuk. A keletkező nitrózus gázokat, valamint az oldat ködöt szűrés után 

az elszívóba vezetjük. Kihűlés után az oldatot bepárló csészébe visszük és óvatosan szárazra 

pároljuk. Ez után a száraz anyagot több lépcsőben 1 m HCl oldattal kvantitatív főzőpohárba 

visszük. A mintegy l00 MBq 210Po-ot, és 2 g Bi-ot tartalmazó 1 m HCl oldat végtérfogata 300 

ml lesz. Ezt használhatjuk kiindulási anyagként a nagyaktivitású α-sugárforrás készítéséhez. 

A sugárforrások elkészítésének mindkét módszerét egy-egy nyomjelzős előkísérlet 

sorozattal dolgoztuk ki. 
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A következő, receptszerűen megadott preparálási módszerekkel állíthatjuk elő a 

biológiai besugárzóba kerülő kis vagy nagy aktivitású 210Po sugárforrást. Az adott biológiai 

kísérlet szabja meg a szükséges aktivitást. 

 

Kis aktivitású 210Po sugárforrás preparálása: 

A sugárforrás készítés elve: a 210Pb, 210Bi és 210Po egyensúlyi aktivitását tartalmazó 

sósavas oldatból Pt/H2 elektródra a 210Bi és a 210Po áram nélkül kvantitatív leválik, míg a 
210Pb anyaelem az oldatban marad. A platinára leváló 210Bi 30 napos hűtés után gyakorlatilag 

teljesen lebomlik, a 210Po sugárforrás ez után alkalmas biológiai minták besugárzására. 

A sugárforrás preparálásának egyes lépései: 

1. A 0,1 mm vastag Pt lemezt zsírtalanítás után 1000 C°-on 1 óráig izzítjuk, majd lehűlés 

után egyik oldalát negatív fotoreziszt lakkal bevonjuk. 

2. 10 perc infra lámpa alatti szárítás után 110 C°-on 1 órán át hőkezeljük. Ez alatt a lakk 

megköt. 

3. A 210Pb és bomlástermékeit tartalmazó leforrasztott üvegampullát felnyitjuk, a kívánt 

aktivitást tartalmazó oldatot bepárló csészébe kipipettázzuk, majd a HNO3-at szárazra 

párlással eltávolítjuk. 

4. A száraz maradékot 3 ml 0,1 m HCl-lel felvesszük és csiszolatos kónikus lombikba 

további 1 ml 0,1 m HCl-lel átvisszük. 

5. Az oldatot hidrogén gáz bevezetésével 3/4 órán át hidrogénnel telítjük. 

6. A szabad Pt felületet csiszoló papírral egyenletesen megdörzsöljük, majd alkohollal 

megtisztítjuk. 

7. A Pt korongot az izotópot tartalmazó oldatba tesszük és a hidrogén áramoltatást további 

két órán át folytatjuk. A 210Po leválását az időnként kivett minták aktivitásának mérésével 

követjük. A 210Po leválás hatásfoka jobb, mint 95 %. 

8. A Pt korongot ez után kivesszük az oldatból, a folyadékot óvatosan lecsepegtetjük, illetve 

felitatjuk az aktív felületről, majd megszárítjuk. A 210Po aktivitásának 70-80 %-a szabad, a 

lakkal nem védett Pt felületen található, míg a többi a lakkozott oldal szélén helyezkedik 

el. 

Az így elkészített 210Po forrást beszerelhetjük a biológiai besugárzóba. 
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Nagy aktivitású 210Po sugárforrás preparálása: 

A sugárforrás készítésének elve: a Bi-ot tartalmazó 1 m HCl-es közegben oldott 210Po 

ezüst lemez elektródra áram nélkül leválik. (A Pt / H2 elektródra történő leválasztás a Bi 

ionok zavaró hatása miatt nem megy.) Az ezüst lemezre is csak nagy hígítás, azaz nagy 

oldattérfogat alkalmazásával lehet elérni számottevő leválasztási hatásfokot. 

A sugárforrás preparálásának egyes lépései: 

1. A 0,5 mm vastag Ag lemezt zsírtalanítás után 900 C°-on 10 percig izzítjuk. 

2. Negatív fotoreziszt lakkal az Ag lap egyik oldalát bekenjük, majd 10 percig infralámpa 

alatt szárítjuk, ez után 110 C°-on hőkezeljük, majd csiszoló papírral az Ag fedetlen oldalát 

megcsiszoljuk és a csiszolt felületet alkohollal lemossuk. 

3. Az Ag lemezt belehelyezzük a 300 ml 1 m HCl-es közegben lévő 210Po oldatba és 

mágneses keverővel mintegy 50 órán keresztül keverjük. 

4. A felületi oxidáció megelőzésére a leválasztás első, majd a 25. órájában hozzáadunk az 

izotópot tartalmazó oldathoz 15-15 ml kénessav oldatot. 

5. A leválasztás befejezése után az Ag lemezt kivesszük az oldatból, leöblítjük és 

megszárítjuk. Az oldatból időnként kivett minta aktivitásának mérésével követjük a 

leválasztás hatásfokát, ami hozzávetőleg 80 %.  

 Az így elkészített 210Po sugárforrást beszerelhetjük a biológiai besugárzó 

berendezésbe. 

 Az irodalomban található utalások (Soyland és Hassfjell, 2000) szerint nagy aktivitás 

(>4 MBq) esetén idővel (4-6 hét) az Ag felület elszíneződése tapasztalható, amit 3 m HCl 

oldattal javasolnak eltávolítani. Az első forrás készítése óta eltelt néhány év alatt nem 

tapasztaltunk hasonló jelenséget, és bár félvezető Si detekoros alfa-spektrométerrel 

folyamatosan ellenőrizzük a készített forrásokat, a spektrumok alakjában nem figyeltünk meg 

változást. 

 

  

 I.2. Kis méretű besugárzók 
Az előzőekben ismertetett módszerekkel első lépésben két sugárforrást készítettünk in 

vitro sejtkísérletek végzéséhez (Szabó és mások, 2002). Ezen sugárforrások névleges 

aktivitása a készítéskor 0,5 MBq (kis aktivitás, 1. besugárzó) és 100 MBq (nagy aktivitás, 2. 

besugárzó) volt. Minkét sugárforrást azonos felépítésű besugárzóban helyeztük el. 
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A besugárzó részei az I-1. és I-2. ábrákon láthatók. 

 

I-1. ábra. Az alfa-besugárzó keresztmetszete. 

 

A 210Po alfa-forrás 15 mm átmérőjű korong. Ez egy sárgarézből készült tartó aljában 

helyezkedik el. Szintén sárgarézből készült kollimátort alkalmaztunk, hogy közel párhuzamos 

alfa-nyalábunk legyen, és az alfa-részecskék közel merőleges beesési szög alatt érkezzenek a 

besugarazandó sejtréteghez. A kollimátor felszínére egy 3,5 µm vastagságú Mylar védőfóliát 

ragasztottunk, amely megakadályozza, hogy por vagy más szennyeződés kerüljön a 

sugárforrás felszínére, ami az energia csökkenéséhez és a részecske fluens inhomogenitásához 

vezetne. 

A kollimátor, ami egy csavar segítségével rögzíthető a forrástartóhoz, 46 darab 

hengeres csőből áll, ezek átmérője 2 mm, magasságuk 6,2 mm. Ez az elrendezés a sugárforrás 

felületének mintegy 18%-át takarja le. A kollimátort elhagyó részecskék maximális eltérése a 

merőleges beesési szögtől 18°. Mivel az egyes részecskék úthosszai egymástól maximálisan 

5%-ban különböznek, energiájuk közelítően azonos. 
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I-2. ábra. A besugárzó részeinek fényképe. 

 

Sejtminta tartóként 35 mm átmérőjű és 10 mm magasságú NUNC típusú Petri 

csészéket alkalmaztunk. A csészék alján egy, a forrás méretével megegyező, 15 mm-es 

átmérőjű kör alakú lyukat fúrtunk, melyet egy rozsdamentes acélgyűrű segítségével rögzített, 

12 µm vastagságú Mylar fóliával fedtünk be. Ezen a fólián helyezkedik el a sejtkultúra. 

Besugárzáskor ez a fólia a besugárzó védőfóliájától 1 mm-re van, így az alfa-részecskék, 

mielőtt a sejteket elérnék a következő rétegeken hatolnak át: 6,2 mm levegő, 3,5 µm Mylar 

fólia, 1 mm levegő, és végül 12 µm Mylar fólia. Az összeszerelt besugárzó berendezés, 

valamint a sejtkísérletek során használt Petri csésze fényképe az I-3. ábrán látható. 

 

 
I-3. ábra. Az alfa-besugárzó összeszerelt állapotban és a sejtkísérletek 

során használt Petri csésze. 
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I.2.1. A besugárzók jellemzésére végzett vizsgálatok 
 A sugárforrások felületi aktivitásának egyenletességét a teljes összeszerelés előtt 

többféle módszerrel is megvizsgáltuk. Az első egyenletesség vizsgálati módszer során a 

forrást egy tartóban helyezzük el, mely elforgatható és tologatható a rögzíthető fedélhez 

képest. A fedélen különböző méretű leragasztható lyukak vannak. Így a forrástartó 

tologatásával és elforgatásával a forrás különböző pontjain mérhető a fluxus, és 

kiküszöbölhető az alkalmazott ZnS(Ag) detektor különböző pontjainak eltérő 

érzékenységéből adódó hiba, mivel a detektornak mindig közel azonos helyén csapódik be az 

alfa-részecske (I-4. ábra). 

 
I-4. ábra. A forrás homogenitásának mérésére használt szerkezet ZnS(Ag) detektorral történő 

mérés előtt. 

 

 A fenti szerkezettel méréseket végeztünk a források több pontján, többek között egy 

olyan lyuknak a segítségével, melynek méretei megegyeznek a kollimátor csöveinek 

méreteivel (2 mm-es átmérőjű, 6 mm-es magasságú henger). A források felületi aktivitás-

koncentrációja 18-30 %-os inhomogenitást mutatott, és a szélső részek felé haladva minden 

esetben nagyobb volt az aktivitás. Az eredmény szemléltetésére készült az I-5. ábra, amin a 

forrás 28 pontján mért beütésszám-értékekre illesztett felület látható. 
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I-5. ábra. A felületi aktivitás-koncentráció változása, azaz a forrás különböző pontjain mért 

beütésszám (cps: beütésszám másodpercenként) értékekre illesztett felület. 

 

 A másik egyenletesség vizsgáló módszer esetén a kollimátor csövecskéit plasztik 

rudacskákkal dugaszoltuk el, hogy mérni lehessen az egyetlen lyukból kilépő részecske 

fluxust. A méréseket PIPS (Passivated Implanted Planar Silicon) félvezető Si detektoros alfa-

spektrométerrel végeztük. Ennek az elrendezésnek a fényképe az I-6. ábrán látható. Ezzel a 

módszerrel is az előzőhöz hasonló eredményt kaptunk. Az aktivitás eloszlását illetően a forrás 

szélén nagyobb volt a fluxus, mint a középső részeken. A 210Po ilyenfajta leválása azzal 

magyarázható, hogy érvényesül az ún. éleffektus, az Ag felületen az elektródpotenciál 

lokálisan úgy változik, hogy ide nagyobb valószínűséggel történik a leválás. 

 
I-6. ábra. Az egyenletességméréshez használt elrendezés. 
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 A fluxust és a részecskék energiaeloszlását mindkét besugárzó esetén PIPS alfa-

spektrométerrel mértük. Az 1. besugárzó esetén a forrás kollimátorral takart teljes felületét 

vizsgáltuk, egy olyan elrendezésben, amelyben a részecskék 6,2 mm utat tesznek meg 

levegőben (a kollimátorban), majd áthaladnak a 3,5 µm-es Mylar kilépő ablakon, és még 7 

mm levegőréteg következik a detektor felszínéig. A fluxusra így 1400 cm-2s-1-t kaptunk 

(2001.06.27). A mért α-spektrum maximuma 3,36 MeV-nél volt és a félértékszélesség 125 

keV-nek adódott. Méréseket végeztünk 3,5 és 6 µm vastagságú további Mylar fóliákkal is, 

melyek segítségével az energia lecsökkenthető. Ezek jelenléte nem változtatja meg 

lényegesen a fluxust, de kiszélesítik a spektrumot és eltolják az alacsonyabb energia értékek 

irányába, a megfelelő maximumok így 615 illetve 965 keV-vel kisebb értéknél jelentkeztek 

(I-7. ábra). 
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I-7. ábra. PIPS alfa-spektrométerrel felvett spektrumok: ––– 1. besugárzó; ––– 1. besugárzó 

+  3,5 µm Mylar; ––– 1. besugárzó + 6 µm Mylar. 

 

 A 2. besugárzó aktivitása olyan nagy volt, hogy az alfa-spektrométert túlterhelte, ezért 

az I-6. ábrán látható elrendezés segítségével a kollimátor 9 különböző csatornáját külön-külön 

mértük.  Ezeknek az átlagértéke  230000 cm-2s-1 ± 19,5% volt (2001.09.10). A maximum 

helye 3,92 MeV értéknél volt található, a félértékszélesség 107 keV. 
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 A SRIM 2000 nevű (leírását lásd a II.3.1. fejezetben) töltött részecske transzport kód 

segítségével számításokat végeztünk, hogy meghatározzuk a kollimátor egyetlen 

csövecskéjéből kilépő alfa-részecskék szög- és energia-eloszlását a sejtrétegbe történő 

belépés előtt. Szilárdtest nyomdetektoros méréseket is végeztünk, mégpedig úgy, hogy a CR-

39 (poliallil-diglikol-karbonát) detektorokat ugyanabba a pozícióba helyeztük el, ahol majd a 

biológiai minták (sejtek) besugárzása történik. A nyomok láthatóvá tétele érdekében a 

detektorokat 70°C-os 6 m NaOH oldatban 2 órát marattuk, majd az optikai mikroszkóphoz 

kapcsolt VIRGINIA (Pálfalvi és mások, 1997) képanalizátor program segítségével értékeltük 

ki.   
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I-8. ábra. CR-39 detektorral mért nyomszám eloszlás. A nyomok 3 egymás melleti sávban 

kerültek begyűjtésre, mindegyik sávban 29 szomszédos képmező figyelembe vételével. Az 

ábrán a három különböző színnel feltüntetett görbe az egyes sávoknak felel meg. 

 

A számítások alapján elmondható, hogy a merőlegeshez viszonyított maximális illetve átlagos 

eltérés 32,1° és 7,2°. A részecskék 85%-a 10°-osnál kisebb beesési szög alatt érkezik a sejtek 

felszínéhez. A CR-39 detektorral végzett mérések szerint pedig a keletkezett nyomok 87%-a 

kör alakú, vagyis olyan részecskétől származik, amely közelítőleg merőleges beesési szög 

alatt érkezett a detektor felületére. A CR-39 detektor nagy érzékenysége miatt csak a kisebb 

aktivitású besugárzót tanulmányoztuk ilyen módon. Ezzel a módszerrel is vizsgálható a 
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felületi aktivitás egyenletessége. Ezt úgy végeztük, hogy a detektor felületén 3 szomszédos 

sávban figyeltük, hogy milyen módon változik a nyomsűrűség. Mindegyik sávban 29 darab, 

egyenként 110 µm x 140 µm nagyságú egymás melletti képmezőn megszámoltuk a 

nyomokat. Az eredmény az I-8. ábrán látható. Az alfa-fluxus egyenetlen eloszlása a 

kollimátor okozta lefedettségnek és az aktivitásbeli inhomogenitásnak tulajdonítható. 
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I-9. ábra. Az alfa-részecskék SRIM 2000 kóddal számolt energiaeloszlása. 
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I-10. ábra. CR-39 nyomdetektoron keletkező kör alakú nyomok terület eloszlása. 
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 A SRIM 2000 számítások alapján a részecskék 7,6 %-a szóródik a kollimátor 

csövecskéi által meghatározott 2 mm-es átmérőjű körön kívülre. A maximális eltérés 0,15 

mm. A sejtréteget eltaláló alfa-részecskék átlagos energiája 2,12 MeV, a minimum és a 

maximum értékekre 1 MeV és 2,21 MeV adódott. Az alfa-részecskék 87%-ának energiája 2,0 

valamint 2,18 MeV közé esik. Ez jó egyezést mutat a nyomdetektoros mérések eredményeivel 

(a nyomok területe arányos az energialeadással (I-9. és I-10. ábrák)). 

 

 I.2.2. Dózisteljesítmény-számítások 

 A dózisteljesítmény-számításoknál  a sejtréteget A-150-es (ICRU Report 49, 1993) 

szövetekvivalens plasztik anyaggal helyettesítettük. A különböző sejtbesugárzási 

kísérletekben használt sejtek összetétele bonyolult, és nem minden esetben ismert pontosan, 

így közelítésre van szükség. Az A-150-es fantom anyag tömegszázalékos összetétele: 10,13% 

H, 77,55% C, 3,51% N, 5,23% O, 1,74% F, 1,84% Ca. Az előző fejezetben említett energia 

értékek figyelembevételével, ha a részecskék egy A-150-es  fantom anyagból felépülő, 8 µm 

vastagságú (körülbelül ekkora a sejtek mérete) rétegen hatolnak át, akkor az átlagos 

energiaveszteségük 1500 keV. Ez a SRIM 2000 kóddal számolt érték és erre az esetre az I-11. 

ábrán látható Bragg-görbe érvényes.  

 

I-11. ábra. Alfa-részecskék energia leadása A-150 szövetekvivalens plasztikban. 
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 Az A-150-es anyagban abszorbeált dózisteljesítményt ( D& , egysége Gy/s) a következő 

összefüggés segítségével határoztuk meg: 

1−⋅⋅= mLAD sp& , 

ahol  Asp egységnyi felületen vett aktivitás (Bq/cm2), 

 L az energialeadás a 8 µm vastagságú A-150 anyagban (J), 

 m egységnyi felületű, 8 µm vastagságú A-150 anyag tömege (kg/cm2). 

 A fentiek alapján 2001. 09. 10-én az 1. besugárzó dózisteljesítménye 0,29 mGy/s, míg 

a 2. besugárzó dózisteljesítménye 68,7 mGy/s volt. 

 

 I.2.3. Az 1. és 2. besugárzóval végzett biológiai kísérletek 

 A bemutatott besugárzókkal először a sejt inaktivációs kísérleteket kezdtük el. A 

kísérletsorozat során kínai hörcsög ovárium (CHO) és kínai hörcsög tüdő-fibroblaszt (V79) 

sejteket alfa-sugárzásnak tettünk ki. Besugárzás előtt a sejteket a speciálisan kialakított 

Mylar-ablakú Petri csészébe kioltottuk, majd két napig inkubáltuk, amíg elérték a növekedés 

plátó fázisát. Az 1. besugárzóban 0,25 mGy/s, a 2. besugárzóban 62,2 mGy/s 

dózisteljesítménnyel sugaraztuk be a sejtréteget. Az kis dózisteljesítmény esetében 2,5; 5; 10; 

75; 150; 300; 450; 900 mGy, a nagy dózisteljesítmény esetében 0,5; 1; 2; 4; 6 Gy volt az 

összdózis. Közvetlenül besugárzás után 200-200 sejtet oltottunk ki túlélés vizsgálata céljából. 

A sejteket 8-10 napig inkubáltuk, majd az ötven sejtnél több sejtből álló kolóniákat 

megfestettük és megszámoltuk a túlélő sejthányadot. Az I-12. ábrán a túlélő sejtfrakciót 

mutatjuk be a nagyobb dózisteljesítménnyel (62,2 mGy/s), és nagyobb dózissal történt 

besugárzások után. 

 A méréseink szerint a kísérleteinkben a túlélési görbék egy logaritmikus - lineáris 

skálán lineáris összefüggéssel voltak leírhatók,  a CHO sejtvonal esetén 1 Gy-ig, a V79 

sejtvonalon 2 Gy-ig, majd nagyobb dózisoknál egy más meredekségű egyenessel. Némi 

eltérést lehet látni az egyes sejtvonalak sugárérzékenységében. Hasonlóképpen bifázisos 

összefüggést találtunk a kisebb dózisteljesítménnyel (0,25 mGy/s) besugarazott sejtek 

túlélésében is. Ekkor az inflexiós pont mindkét sejttípus esetében 10 mGy-nél adódott. A 

bifázisos túlélési görbe az irodalom szerint nem volt várható. A nagyobb dózisoknál a 
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sejtpopuláció a vártnál kisebb sugárérzékenységet mutatott. A nem megfelelő túlélési görbe 

oka az lehetett, hogy a kollimált alfa-nyaláb a sejteknek nem biztosított homogén 

sugárterhelést, egyrészt a kollimátor váza fölé eső sejtek a vártnál kisebb besugárzást kaptak, 

másrészt a forrás a széle felé az átlagosnál nagyobb aktivitássűrűséggel rendelkezett. 

 

 

I-12. ábra. Túlélési görbe: alfa-részecskék hatása V79 és CHO sejtek túlélésére. 

 

 

I.3. Nagy méretű besugárzók 

 A 15 mm átmérőjű forrással felszerelt besugárzók nem biztosították minden kísérlet 

esetén elegendő számú sejt besugárzását (pl. sejttranszformáció, aminek az egy sejtre eső 

valószínűsége igen kicsi, tanulmányozásához nagyszámú sejt besugárzását kell 

megvalósítani), ezért szükségessé vált, hogy nagyobb felületű forrásokat készítsünk. A 

korábbiakhoz képest a források geometriai méretét megnöveltük, sugárforrásként továbbra is 
210Po-t alkalmaztunk (Szabó és mások, 2003a). 

 Hordozóként 110 mm átmérőjű, 0,2 mm vastagságú, kör alakú ezüst lemezt 

használtunk, amelyre a 3.1.2. fejezetben bemutatott, nagy aktivitás előállítása esetén 

alkalmazott módszerrel választottuk le a 210Po izotópot. Némi változtatást jelentett a 
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korábbiakhoz képest, hogy az ezüst lemezek előkezelésénél korábban alkalmazott 

dörzspapírral történő csiszolás helyett megpróbálkoztunk az ezüst felület polírozásával. A 

tapasztalatok ugyanis azt mutatták, hogy a csiszoló papír által okozott karcolások mentén 

nagyobb aktivitás válik le, mint a kevésbé megkarcolt helyeken. A fotoreziszt lakkot pedig 

nemcsak az Ag lemez egyik oldalán alkalmaztuk, hanem a másik (hasznos) oldal szélén, egy 

5 mm-es sávban is, hogy ezáltal kiküszöböljük azt az effektust, hogy a források szélein 

nagyobb aktivitás válik le. Így 3 darab 90 mm hasznos átmérőjű, aktivitásukban kb. egy 

nagyságrendben különböző forrást gyártottunk. Ezeket alumínium tartóba rögzítettük. 

Jelölésük: 100-1, 100-2, 100-3. 

 Számításokat végeztünk a SRIM 2003 kóddal (leírását lásd a II.3.1.fejezetben), a 

tervezett kísérleti elrendezésnek megfelelően, hogy eldöntsük az alkalmazandó kollimátor 

mélységét. Az eredményeket az I-13. ábrán mutatjuk be 2 és 4 mm kollimátor mélység 

esetére, ahol az alfa-energia függvényében a számolt alfa-részecskeszámot ábrázoltuk relatív 

egységben. 
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I-13. ábra. SRIM 2003 számítások: ––– 4 mm mélységű kollimátor; ––– 2 mm mélységű 

kollimátor. 

 

 Bár a 4 mm-es kollimátor keskenyebb energia tartományt biztosítana, túlságosan 

lecsökkentette volna az intenzitást, ezért a forrás fölé 2 mm lyukátmérőjű és 2 mm mélységű, 

szoros illeszkedésű hengeres lyukakkal ellátott kollimátort helyeztünk. A kollimátor névleges 

átmérője 90 mm, alatta és fölötte is 2,2 mikrométer vastagságú Mylar védőfóliát helyeztünk 
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el, amely meggátolja, hogy a forrás felülete megsérüljön vagy elszennyeződjön. A lyuk 

kollimátor váza a forrás effektív felületének 17%-át fedi. 

 

 I.3.1. Besugáró berendezés forgató szerkezettel 
 A kollimátor árnyékolásából, valamint a felületi aktivitáskoncentráció 

inhomogenitásából adódó besugárzási egyenetlenségek csökkentése érdekében egy olyan 

forgató szerkezettel ellátott besugárzó berendezést készítettünk, melyben a forrás a 

kollimátorral együtt forgatható besugárzás közben. A berendezésben a források cserélhetők. 

Az exponálás a kollimátor és a sejttartó között elhelyezkedő tolózár eltolásával történhet. A 

szerkezet fényképét az I-14. ábra mutatja be. A bal oldali potenciométer segítségével 

beállítható a kívánt fordulatszám: 10-50 fordulat/perc. A sejteket rozsdamentes acélból 

készült, 6 mikrométeres Mylar ablakú Petri csészékben sugarazzuk be, ezek az ábra alsó 

részén láthatók. 

 

 
I-14. ábra. Az alfa-besugárzó berendezés. 

 

 I.3.2. A besugárzó berendezés jellemzői 
 A sejteknek leadott sugárzást és annak inhomogenitását PIPS detektoros mérésekkel, 

valamint a SRIM 2003 nevű töltött részecske transzport kóddal végzett számítások 

segítségével vizsgáltuk. A méréseket úgy végeztük, hogy a besugárzandó sejtek síkjába egy 

vékony korongot helyeztünk, amelyen 10 koncentrikus körgyűrűn egy-egy négyszög alakú, 
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átlagosan 14,53 mm2 felületű nyílás található. Egyszerre az egy nyíláson áthaladó alfa-

részecskék spektrumát vettük fel. A mérések közben a források forogtak. Az eredményeket az 

I-2. táblázatban foglaltuk össze. A sugárzási adatok a forgató szerkezet geometriájára, a forgó 

sugárforrásra, a kollimátor alatt és felett elhelyezkedő 2,2 mikrométeres Mylar fóliára, 

valamint a Petri csésze alján levő 6 mikrométeres Mylar fóliára érvényesek. A sejtátmérő 8 

mikrométer, az alfa-elnyelődés A-150 szövetekvivalens anyagra vonatkozik. Az alfa-energia 

a sejtbe lépéskor 3,0 MeV, az átlag energialeadás: 1,6 MeV. A dózisteljesítményt ugyanazzal 

a módszerrel határoztuk meg, mint az 1. és 2. besugárzók esetében. A források aktivitása (az 

átlagos alfa-fluxus) 3 nagyságrendet ölel át. A forgató szerkezet használatával a korábban 

tapasztalt 18-30%-os felületi inhomogenitás 7,5-20%-ra csökkent. 

 

I-2. táblázat. Sugárzási adatok (2003. 06. 11.) 

A forrás jele  100-1 100-2 100-3 

Átlag alfa-fluxus 

(alfa/(cm2.s)) 
14156 1698 189 

Inhomogenitás (%) 15 7,5 20 

Találati valószínűség 

(alfa/(sejt.100 s)) 
0,71 0,085 0,0095 

Dózisteljesítmény 

(mGy/s) 
4,5 0,54 0,06 

 

 Az I-15. ábrán a 100-1 forrás egyetlen kollimátor csövéből kilépő alfa-részecskék 

spektrumai láthatók különböző elrendezések esetén. A 4 mm  hosszúságú kollimátor 

keskenyebb energia tartományt biztosít, mint a 2 mm-es, ugyanakkor lényegesen lecsökkenti 

a beütésszámot. A kollimátor fölé elhelyezett addicionális Mylar fóliák kiszélesítik a 

spektrumot és eltolják az alacsonyabb energia értékek irányába, segítségükkel a sejteket 

eltaláló alfa-részecskék energiája módosítható. A jelenlegi kísérleteknél a 3-as számmal 

jelzett spektrumnak megfelelő összeállítást használjuk. 



 

  35

 
I-15. ábra. PIPS detektorral felvett spektrumok: 1 - 2 mm-es kollimátor; 2 - 4 mm-es 

kollimátor; 3 - 2 mm-es kollimátor + 6 µm Mylar fólia; 4 - 4 mm-es kollimátor + 6 µm Mylar; 

5 - 2 mm-es kollimátor + 12 µm Mylar; 6 - 4 mm-es kollimátor + 12 µm Mylar. 
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I-16. ábra. Humán tüdőfibroblaszt sejtek túlélése az alfa-besugárzást követően. 

 

 Összefoglalásként elmondható, hogy az előzőeknél lényegesen nagyobb méretű (a 

korábbi 1,76 cm2-es felület helyett akár 55,41 cm2-es), szélesebb aktivitás tartományú, 

valamint a forgó forrásnak és kollimátornak köszönhetően jóval homogénebb besugárzást 

biztosító berendezést készítettünk. Ezen új berendezéssel sejttranszformációs kísérletek is 
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végezhetők, ahol egyszerre igen nagy számú sejt besugárzására van szükség. A széles 

aktivitás-intervallumnak köszönhetően az egészen kis dózisoktól az igen nagy alfa-dózisok is 

biztosíthatók a berendezéssel. 

 Az alfa-besugárzó berendezéssel első lépésben felvettük a túlélési görbéket. Ezek a 

korábbiakkal ellentétben nem bifázisos, hanem lineáris összefüggést mutatnak lineáris-

logaritmikus skálán, amint az az I-16. ábrán látható. Ez bizonyítja, hogy a forgató szerkezetre 

szükség volt és hogy az I-12. ábrán bemutatott bifázisos túlélési görbe a forrás 

inhomogenitásának volt köszönhető. 
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 II. Rész: A sugárzási tér vizsgálata neutron-sugárzással 

 végzett sejtkísérletek esetén 
 

 A nagy LET értékű sugárzások által kiváltott biológiai válaszok vizsgálatát az alfa-

részecskék tanulmányozása mellett a neutron-sugárzásra is kiterjesztettük, hiszen az 

atomenergiát felhasználó létesítmények (reaktorok, gyorsítók és egyéb ipari ill. tudományos 

alkalmazások pl. neutron-radiográfia, olajbányászat, vízkutatás, neutron-aktivációs analízis) 

környezetében előfordulhatnak kis neutron dózisok és fontos lehet, hogy ezeknek a hatásait 

minél jobban ismerjük. 

 Mivel a neutronok energiájukat az élő szöveteket alkotó atomoknak különböző 

nukleáris kölcsönhatások révén adják át, az energialeadást az így keletkező másodlagos töltött 

részecskék (pl. p, α) komplex spektruma fogja jellemezni. (A keletkező nagy LET értékű 

sugárzások miatt tekinthető a neutron-sugárzás is nagy LET értékű sugárzásnak. A 

kölcsönhatások típusa nagymértékben függ a neutronok energiájától, ez külön fejezetben 

kerül bemutatásra). 

 A kis dózisú neutron-sugárzás egészségkárosító hatásainak tanulmányozására 

alkalmazott egyik módszer, az alfa-részecskékhez hasonlóan, élő sejtkultúrák besugárzása és 

a sugárzás hatására bekövetkező biológiai válasz vizsgálata. Ilyen kísérletek már évek óta 

folynak a Budapesti Kutatóreaktornál (BKR). A sejteket ért makroszkópikusan definiált „kis 

dózist” meghatározni igen kényes kérdés. A sejttalálatok száma vagy az ionizáló részecskék 

által leadott energia ezekben az esetekben valószínűleg megbízhatóbb mennyiségek, melyek 

részecske transzport számításokkal és közvetlen mérésekkel megbecsülhetők. Ezen a területen 

célunk az volt, hogy meghatározzuk a termikus, intermedier és gyors neutronok hatásait 

valamint a sugárzási tér különböző összetevőinek tulajdonítható dózisjárulékokat. 

 A Biológiai Besugárzó csatornánál, ahol a besugárzási kísérleteket végeztük, 

különböző szűrők segítségével változtatható a kollimált neutron nyaláb spektruma és a 

neutron-gamma arány. A különböző szűrőkombinációkra érvényes neutron-spektrumok 

MCNP kóddal, idealizált körülményekre már korábban meg lettek határozva (Pálfalvi és 

mások, 2002), de a besugárzási pozícióban az aktuális sugárzási térben a sejteket a neutron-

nyalábon kívül a környező védelemről ill. szerkezeti anyagokról visszaszóródó neutronok, 

valamint a mintatartóban a neutronok által keltett egyéb részecskék is érik. Ezért fontos, hogy 

a számításokat mérésekkel is ellenőrizzük. Ilyen típusú mérésekhez olyan kisméretű 
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detektorokra van szükség, amelyek nem zavarják a sugárzási teret. A  kis dózisú neutron-

besugárzásos kísérletek végzéséhez a besugárzási idő rövid kell, hogy legyen, így a nyaláb 

intenzitása nem lenne elég nagy ahhoz, hogy ezt aktivációs detektorokkal mérni lehessen, 

vagy pedig a besugárzási idő nagyon hosszúra nyúlna, miközben mind a spektrum alakja, 

mind az intenzitás jelentős mértékben változna. Ezek miatt a megfontolások miatt erre a célra 

a passzív nyomdetektorok alkalmazása mellett döntöttünk, hiszen segítségükkel a neutronok 

irány- és energiaeloszlása is tanulmányozható, kis méretűek, jó a proton érzékenységük és 

nem zavarják a sugárzási teret. Különböző abszorber és radiátor anyagokkal kombinálva az 

ún. CR-39 detektorok alkalmasak a teljes neutron spektrum tanulmányozására, ezért mi is 

ezeket választottuk. 

 

 II.1. A Biológiai Besugárzó 
A Budapesti Kutatóreaktor tank típusú könnyűvíz-moderátoros- és hűtésű reaktor. A 

henger alakú reaktortartály Al ötvözetből készült, 2300 mm átmérőjű és 5685 mm magas. A 

nehézbetonból készült reaktorblokk egy félhermetikusan zárt csarnokban található, melynek 

alapterülete 600 m2. Az aktív zóna 229 darab 36%-os dúsítású 235U fűtőelemet tartalmaz, a 

zónát rögzített és eltávolítható Be reflektorok veszik körül. A névleges termikus teljesítmény 

10 MW, a termikus neutron fluxus a zónában körülbelül 2 × 1014 cm-2s-1, a teljes fluxus 3 × 

1014 cm-2s-1. 

 Az 1993-ban teljesen felújított reaktor 5-ös számú csatornájánál 1995-ben került 

kialakításra a Biológiai Besugárzó (BiBe), melynél biológiai és dozimetriai kutatások 

folynak. 

 A csatorna névlegesen 10 cm átmérőjű, horizontális, radiális, közvetlenül a zóna 

határtól indul, kicsatolása vagy a Be reflektoron vagy a reflektorba épített Al ablakon 

keresztül történik. A kicsatolás változtatása csak a zónarendezéssel összhangban történhet. 

Jelenleg a kicsatolás az Al ablakon keresztül történik, ez a megoldás nagyobb flexibilitást ad 

a besugárzó üregben kialakítandó neutron spektrum és neutron-gamma arány beállításához. 

 A belső, 3330 mm hosszúságú csatornazár 3 elfordítható szegmensből áll. Az első a 

zónától 1900 mm-re levő 715 mm-es nyalábzár, amely vasbetonból készült. A zár mellett, a 

zónától 2620 mm-re, a csatorna száj felé helyezkedik el a 6 elemet tartalmazó, külső 

vezérléssel forgatható szűrő tárcsa, az elemek: 20 cm ólom, 20, 15, 10 és 5 cm bizmut, illetve 

levegő. A forgatható szűrő és a csatornaszáj között van a 48 cm hosszú, külső vezérléssel 
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feltölthető és üríthető vízzár. A három elemű csatornazár fékezését és feloldását egy automata 

pneumatikus rendszer biztosítja, a vezérlő jeleket a reaktorcsarnok falán elhelyezkedő 

kapcsoló rendszer szolgáltatja. A belső szűrőket egy önálló, kézi vezérléssel rendelkező 

léptetőmotor mozgatja, a pozíciót egy PC vezérelt vonalkód olvasó szolgáltatja. A motor által 

meghajtott fogastárcsa plusz 2 cm vastag vas szűrést biztosít akkor, amikor a 20 cm ólom 

szűrő kerül a nyaláb útjába. A vízzár rendszer pneumatikus szelepeit egy kézi vezérlésű 

elektronika irányítja, a szintjelzésre kapacitív jeladók szolgálnak, melyek jelzéseit egy PC 

fogadja. 

 A csatorna belsejében lévő konstrukciós anyagok állandóan jelen levő és együttesen 

18 mm ólom és 15 mm alumínium szűrést képviselnek a kicsatoláson túlmenően. 

 Mindkét pneumatikus rendszer 4 bar nyomásigényét a központi sűrített levegő hálózat 

biztosítja, tartalékként egy nyomáscsökkentővel ellátott sűrített levegő palack áll 

rendelkezésre. A pneumatika kézi szelepei és a nyomás csökkentők a besugárzó védelmén 

kívül elhelyezkedő szerelvényfalon találhatóak. 

 A csatorna szájához csatlakozik egy 140 cm hosszú, 11 cm átmérőjű nyaláb vezető 

cső, amely bóros vizet tartalmazó, védelmet biztosító tartállyal van körülvéve. Ebben a 

csőben kézi behelyezéssel további szűrőket lehet elhelyezni. Jelenleg polimetil-metakrilát 

(PMMA), polietilén, vas, alumínium és ólom szűrők állnak rendelkezésre, illetve a termikus 

neutronok kiszűrése céljából Cd vagy bór-karbid szűrőket is lehet alkalmazni. Alkalmas 

besugárzó üregnek is. A nyalábvezető cső külső végénél egy változtatható méretű besugárzó 

hely alakítható ki, mindig az aktuális kivánalmaknak megfelelően. Ezt a térrészt szintén egy 

bóros vizet tartalmazó, sínen mozgatható és körüljárható tartály veszi körül. 

 A besugárzó hely többrétegű, nehézbeton, ólom, paraffin és bóros vízzel töltött 

acélkád oldal- és tetővédelemmel (bunker) van ellátva, amely biztosítja, hogy a zár nyitott 

állapotában a reaktorcsarnokban a dózisteljesítmény az előírt maximális érték alatt maradjon. 

 A nyaláb közvetlen monitorozására két hasadási kamra (232Th, 235U) és egy GM cső 

szolgál. 

 A II-1. ábrán a csatorna sematikus képe látható. 

 A szűrők különböző kombinációival számos neutron-spektrum alakítható ki a 

csatornánál. A II-2. ábrán két ilyen spektrum látható (Sp1, Sp2) az alumínium nyalábkicsatoló 

alkalmazása esetén kapott direkt spektrummal (Sp3) együtt. A rögzített szűrőkön kívül a 
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következő szűrőket alkalmaztuk: Sp1 esetén 4 mm Al, 45 mm Pb, 30 mm Fe és 200 mm Bi; 

Sp2 esetén 27 mm Al, 45 mm Pb, 20 mm Fe, 200 mm Pb és 10 mm B4C. 

 

 
II-1. ábra. A biológiai besugárzó csatorna sematikus képe a csatorna teljesen zárt állapotában. 

 

 
II-2. ábra. Direkt (Sp3) és szűrt (Sp1, Sp2) neutron-spektrumok a Biológiai Besugárzónál. A 

Sp1 és Sp2 spektrumokat két nagyságrenddel a nagyobb fluens értékek irányába toltuk el, az 

átfedések elkerülése végett. 
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 A II-1. táblázat a biológiai kísérletek során leggyakrabban alkalmazott gyors neutron 

dózisteljesítmény- és fluxus értékeket tünteti fel, míg a II-2. táblázat az elérhető minimális és 

maximális értékeket. 

 

II-1. táblázat. Gyors neutron (E>100 keV) vízben abszorbeált dózisteljesítmény- és fluxus 

adatok a BiBe-nál használt szűrőkombinációk esetén. 

Szűrő vastagság (mm) Dózisteljesítmény (mGy/s) Fluxus (106 cm-2s-1) 

200Pb+20Fe+45Pb+10B4C 0,0233 2,17 

150Bi+45Pb+10B4C 0,172 16,2 

50Bi+45Pb+10B4C 1,32 120 

50Bi+10B4C 2,81 260 

100 PMMA 2,99 277 

45Pb+10B4C 4,36 405 

Direkt nyaláb 7,58 700 

 

II-2. táblázat. A belső és külső szűrők különböző kombinációival jelenleg elérhető minimális 

és maximális dózisteljesítmény és fluxus értékek. 

Mennyiség Energia Egység Min. Max. 

neutron dózisteljesítmény E>0,5 eV mGy/s 0,023 14 

γ dózisteljesítmény - µGy/s 1,5 2570 

Fluxus E>0,5 eV cm-2s-1 2×106 2×109 

Termikus fluxus E<0,5 eV cm-2s-1 5×104 3×108 

Intermedier fluxus 0,5 eV<E<100 keV

cm-2s-1 per 

egységnyi 

letargia 

8×103 2×106 

  

II.2. Neutron kölcsönhatások az élő szövetben 
 Ha a neutronok élő szövetbe hatolnak, átmehetnek azon kölcsönhatás nélkül, vagy 

kölcsönhatásba léphetnek az azt alkotó atomokkal. A kölcsönhatás lehet rugalmas, 

rugalmatlan, nem-rugalmas, n-befogás mehet végbe vagy spalláció következhet be (ICRU, 
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1977, BEIR, 1990, lásd a továbbiakban). A II-3. táblázat a legfontosabb kölcsönhatásokat 

foglalja össze. 

 

II-3. táblázat. A legfontosabb neutron kölcsönhatások biológiai szövetekben található gyakori 

elemekkel 100 MeV energiáig. 

Elem Kölcsönhatás 
Kísérő foton 

energia, MeV 

H 
rugalmas szórás; 

neutron-befogás 

 

2,23 

C 

rugalmas szórás; 

rugalmatlan szórás; 

(n,α); (n,n’3α) 

1,75; 4,43; 6,8 

N 

rugalmas szórás; 

rugalmatlan szórás; 

(n,p); (n,D); (n,T); 

(n, α); (n,2 α); 

(n,2n) 

1,63; 2,31; 5,1; 

10; 11 

O 

rugalmas szórás; 

rugalmatlan szórás; 

(n,p); (n, α) 

3,8; 4,8; 6,1; 7,12 

3,1; 3,8; 7; 6,1 

 

 20 MeV-es neutron energia alatt a legfontosabb kölcsönhatás a rugalmas szórás. A 

neutron, mint töltés nélküli részecske, elsősorban az abszorbeáló közeg atommagjaival 

ütközik. Ha a neutron és a mag teljes kinetikus energiája az ütközés után változatlan marad, 

az ütközés rugalmas. Rugalmas ütközés során a neutron akkor adja át a magnak a legnagyobb 

energiát, ha tömegük azonos. Lágy szövetben a legfontosabb a hidrogén atommal történő 

kölcsönhatás. Ennek három oka van: a szövetben található atommagok kétharmada hidrogén 

atommag, az energiaátadás protonok esetén maximális (körülbelül az energia fele adódik át) 

és a kölcsönhatás valószínűsége (a hatáskeresztmetszet) hidrogén esetére nagyobb, mint 

bármilyen más elemre. Így a szövetben abszorbeált energia 90%-a rugalmas ütközések során 

létrejövő meglökött protonoktól származik. A maradék energiát a szövet egyéb meglökött 

magjai abszorbeálják a következő fontossági sorrendben: oxigén, szén, nitrogén. 
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 A rugalmatlan szórás során a neutronnal történő kölcsönhatás után gerjesztett 

állapotba kerülő magból azonnal emittálódik a neutron és a folyamatot általában gamma-

sugárzás kibocsátása követi. 10 MeV-nél nagyobb kinetikus energiájú neutronok esetén ez 

jelentős lehet, például 14 MeV-es neutronoknál a szövetben abszorbeált energia 30%-a 

származik rugalmatlan köcsönhatásokból. Lágy szövetben a rugalmatlan kölcsönhatások a 

szén, nitrogén és oxigén magokkal jelentősek, nem a hidrogénnel. 

 A nem-rugalmas szórás olyan folyamatokat jelent, amelyek során a kölcsönhatás 

eredményeként az eltalált mag másodlagos töltött részecskéket is emittál a neutron mellett (pl. 
16O(n,α)13C). A nem-rugalmas szórás hatáskeresztmetszete 5 MeV neutron energia fölött lesz 

jelentős és növekszik, amíg a neutron energia eléri a 15 MeV-et. Ezeket a reakciókat általában 

gamma-sugárzás kibocsátása követi, de jelentőségüket a nagy LET értékű töltött részecskék 

adják, főként az alfa-részecskék. 20 MeV-nél nagyobb neutron energiáknál, bár a nem-

rugalmas hatáskeresztmetszetek nem nőnek számottevően, ezek a folyamatok mégis egyre 

nagyobb jelentőséggel bírnak a dózisjárulékuk miatt, hiszen a kölcsönhatások során keletkező 

töltött részecskék energiája egyre nagyobb. 

 A kis energiás neutronok befogása a termikus tartományban jelentősen hozzájárul a 

dózishoz. A fontos reakciók ebben a tartományban: 14N(n,p)14C és 1H(n,γ)2H. Az első reakció 

0,62 MeV lokálisan abszorbeált energiát eredményez, míg a másodikban keletkező 2,2 MeV-

es gamma-sugárzás a befogás helyétől számítva nagyobb távolságban ad le energiát, és el is 

hagyhatja a szövetet. A termikus neutronok tartományában az abszorbeált energia 

szempontjából az első reakció a legfontosabb, főként kis méretek esetén (<1 cm), a keletkező 

0,58 MeV-es proton rövid hatótávolsága miatt (<10 µm). Nagyobb szövet tömeg esetén (pl. 

az emberi test) a második reakcióban keletkező gamma-sugárzás is fontos dózisjárulékot 

jelent. 

 A spallációs folyamatokban a neutron-mag kölcsönhatás  a magok több részre történő 

fragmentációjához vezet. Az itt keletkező részecskék által lokálisan leadott energia nagy 

lehet. Néhány neutron keletkezése és gamma-sugárzás is kísérheti a folyamatot. A spallációs 

folyamatok jóval 20 MeV fölötti energiáknál jelentősek. 

 Összefoglalásként elmondható, hogy a rugalmas és a nem-rugalmas szórás valamint a 

neutron befogással járó folyamatok a legfontosabbak az élő szövetben egy hasadási neutron-

forrás spektruma esetén. A rugalmatlan és a nem-rugalmas szórás 2,5 illetve 5 MeV-es 

energiánál jelenik meg és 10 MeV körül lesz jelentős. Ahogy nő a neutron energia, a nem-
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rugalmas szórás és a spalláció jelentősége nő, és a rugalmas szórás kevésbé fontos 20 MeV 

fölött. A II-4. fejezetben kerül bemutatásra, hogy az általunk végzett kísérletek esetén ezek 

közül a kölcsönhatások közül melyekkel kell számolni. 

 

 II.3. Az alkalmazott számítási és mérési módszerek 

 II.3.1. A SRIM kód 
 A SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) egy programcsomag, amely 

kvantummechanikai módszerek felhasználásával számolja az ionok (10 eV - 2 GeV / amu 

energiatartományban) hatótávolságát az anyagban valamint az anyag fékezőképességét. A 

fékezőképesség nem más, mint a töltött részecskék átlagos egységnyi úthosszra vett 

energialeadása az anyagban, ami az elektronokkal és az atommagokkal történő Coulomb-

kölcsönhatások következménye. 

 A SRIM legátfogóbb programja a TRIM (Transport of Ions in Matter), ami egy töltött 

részecske transzport kód. Ez egy Monte-Carlo számítást végez, amely nyomon követi az iont 

a céltárgyban, és részletesen kiszámolja minden (a céltárgyban levő) atommal történő ütközés 

esetére a leadott energiát. A TRIM-mel akár 8 különböző összetételű rétegből álló komplex 

céltárgyakra is lehet számolni. A program meghatározza az ionok végső térbeli eloszlását, és 

minden olyan kintetikus jelenséget, ami az ion energialeadásához kapcsolódik, úgymint a 

céltárgy károsodása, ionizáció, fonon keletkezés. 

 A programnak a 2000-es, majd megjelenése után a 2003-as verzóját használtuk. 

 

 II.3.2. A PROTON program 
 A PROTON nevű, Pálfalvi J. által fejlesztett (még nem publikált) Monte Carlo kód 

ismert neutron spektrumból meghatározza, hogy adott hidrogén-tartalmú konverteren történő 

áthaladás után milyen lesz a keletkező protonok differenciális energia- és szögeloszlás 

spektruma. 

 A program bemenő adatai: a konverter méretei (hosszúság, szélesség, magasság), 

hidrogén-tartalma (atom/cm3-ben) és a SRIM kóddal számolt, a keletkező protonok 

gyengítésére vonatkozó adatok (a neutronok által keltett protonok energialeadása az energia 

függvényében - erre példa a II-3. ábra), valamint a neutron spektrum és fluens. Ezenkívül 
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megadható, hogy mekkora minimális proton energiától számoljon a program, (ezt általában 

10 keV-nek szoktuk venni, ez alatt elhanyagolható a hatótávolság). 

 
II-3. ábra. Protonok energialeadása (dE/dx) polisztirolban (SRIM - számítás). A 

besugarazandó sejteket tartalmazó flaskák anyaga polisztirol, ezért a program „demo” 

változatában ezzel a konverterrel lehet számolni. 

 

 Az alkalmazott modell szerint a neutronok csak egyszer lépnek kölcsönhatásba a 

konverter anyagával, amely vékony rétegekre van felosztva: egy véletlenszerűen sorsolt 

rétegben következik be a rugalmas neutron-proton ütközés, figyelembe véve a megfelelő 

hatáskeresztmetszet-adatokat. A keletkező proton (véletlenszerűen sorsolt, 2π térszögben 

izotróp) irány adatainak a felhasználásával a program kiszámolja, hogy mekkora utat kell még 

megtennie a konverterben, és a maximális proton-hatótávolság (II-4. ábra) 

figyelembevételével ki tud-e jutni onnan. A proton maximális energiája egyenlő a beeső 

neutron energiájával. 

 A számítás eredményeként megkapjuk a keletkező és a konvertert elhagyó protonok 

számát, valamint utóbbiak differenciális energia- és szögeloszlás spektrumát a következő 

tartományokra lebontva: 0-90°, 0-20°, 20-40°, 40-60°. A kapott adatok felhasználhatók a 

SRIM  programban további számításokhoz, például a sejtrétegben vagy a detektoranyagban 

végbemenő proton transzporttal kapcsolatos folyamatok nyomon követéséhez. 
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II-4. ábra. Protonok hatótávolsága polisztirolban (SRIM - számítás). 

  

 II.3.3. A szilárdtest nyomdetektorok 
 Nyomdetektorként viselkedhetnek természetes kristályok (olivin, csillám stb.) és 

bizonyos műanyagok (pl. cellulóz nitrátok, polikarbonátok). Elektromosan töltött részecske 

detektálási képességük azon alapul, hogy a részecskék a detektor anyagba történő 

becsapódáskor pályájuk mentén energia leadás által roncsolódást hoznak létre. Ez a részecske 

"(láb)nyoma", amelynek szélessége ~10 nm-től ~100 nm-ig, hossza pedig néhány µm-től 

néhány cm-ig terjedhet. A roncsolt zónában az anyag elveszíti eredeti tulajdonságait és 

különféle kémiai behatásokkal szembeni ellenállóképessége lecsökken. Alkalmas vegyszerrel 

az anyag eltávolítható a rombolt zónából és az azt közvetlenül körülvevő térrészből és ezzel a 

"(láb)nyom" felnagyítható, illetve láthatóvá tehető. Ehhez már csak megfigyelő eszköz 

szükséges, ami lehet egy egyszerű optikai mikroszkóp, vagy bonyolultabb, számítógéppel 

kombinált képanalizátor berendezés, amint az a II-5. ábrán látható. A keletkező nyomok 

magukon hordozzák a részecske tulajdonságait, úgymint fajtája és energiája. 

 A nyomdetektorok főként a nagy lineáris energialeadással (LET) rendelkező 

részecskék detektálására alkalmasak. A sugárzásfajták közül az alfa-részecskék és a nehéz 

ionok rendelkeznek kellően nagy LET értékkel ahhoz, hogy a műanyag nyomdetektorokkal 

közvetlenül detektálhatók legyenek. Néhány műanyag, pl. a kereskedelemben CR-39 néven 

ismert poliallil-diglikol-karbonát (PADC) alapú detektor a viszonylag kis LET értékű 

protonokat is képes detektálni. (Az általunk használt detektorok ilyen típusúak.) A PADC 

detektorok érzékenysége (az a LET, amelyik már kimaratható rombolt zónát hoz létre) és a 
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képanalizátor optikai rendszere határozzák meg azokat a részecskefajtákat és energia 

tartományt, melyeket ezzel a detektorral vizsgálni tudunk. 

 

 
II-5. ábra. A nyomdetektorok kiértékeléséhez használt rendszer. 

  

 II.3.3.1. Neutron-dozimetria nyomdetektorokkal 
 A neutronok, mivel elektromosan semlegesek, nem képesek közvetlenül ionizáció 

kiváltására, ezért általában az általuk keltett magreakciók termékein keresztül detektálják őket 

(Durrani és Bull, 1987). A neutron dozimetriában általában széles energiaintervallumban kell 

a neutronokat detektálni, a hasadási energiáktól (MeV-es nagyságrend) a termikus energiákig 

(~10-2 eV), a neutron detektálási módszerek pedig nagymértékben függnek a neutron 

energiától, ezért érdemes külön kezelni a termikus, az intermedier és a gyors neutronokat. Az 

ezeknek megfelelő energia intervallumokat a II-4. táblázat tünteti fel. 

 

II-4. táblázat. Neutron energia kategóriák (a szövetben végbemenő kölcsönhatások vizsgálata 

során alkalmazott felosztás). 

Kategória Energiatartomány 

Termikus <~0,5 eV (Cd-levágás) 

Intermedier 0,5 eV – 100 keV 

Gyors 100 keV – 20 MeV 



 

  48

 Dozimetriai szempontból a termikus neutronok kisebb fluensei nem igazán jelentősek, 

mert viszonylag kicsi a dózisjárulékuk. A neutron energia növekedésével azonban a 

dóziskonverziós tényező jelentős mértékben nő (II-6. ábra). 
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II-6. ábra. Neutron fluens-dózis konverziós tényező a neutron energia függvényében. Kis 

energiáknál figyelhető meg lényeges különbség a kerma és az abszorbeált dózis között. 

 

 Kisebb energiáknál a dózis főként n-befogásból illetve (n, γ) reakciókból származik. 

Nagyobb energiáknál a neutronok jelentős energiamennyiséget adhatnak át a töltött 

részecskéknek (n, p) és (n, α) reakciókban, valamint a magokkal történő rugalmas ütközések 

révén. Ezek a kölcsönhatások nagy LET értékű energiadepozíciót eredményeznek. Ezáltal a 

“sugárzási súlytényező” nagy a nagyenergiás neutronok esetén (jelenleg 10-es értéket 

használnak az ICRP ajánlás szerint). 

 A II-6. ábra alakjából látható, hogy a teljes neutronszám ismerete nem elég a dózis 

meghatározásához, kivéve ha a neutron spektrum jól ismert az adott körülmények között.  

 A neutron fluens meghatározása szempontjából a nyomdetektoros mérési módszerek 

közül a legalapvetőbbek, amikor magában a detektoranyagban keletkező meglökött magokat 

követik nyomon, valamint azok a hasonló kölcsönhatásokon alapuló eljárások, amikor a 

detektor mellé könnyű elemeket tartalmazó radiátor fóliákat helyeznek (például magas H-

tartalmú polietilént). Az ezekben a reakciókban keletkező töltött részecskék a detektor 

felületén áthaladva kimaratható nyomokat hoznak létre. 
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 A nyomdetektorok anyagaként szolgáló legtöbb műanyag alkotóelemei között van C, 

O és H, a cellulóz-nitrátban N is. A neutronok rugalmasan szóródnak ezeken a magokon és a 

meglökött magok létrehozhatnak nyomokat, amelyek aztán maratással láthatóvá tehetők. Az 

így keletkező nyomok száma nemcsak a rugalmas szórás hatáskeresztmetszetétől, hanem a 

meglökött magok kimaratható hatótávolságától is függ. A II-7. ábra a meglökött C, N, O és H 

magok hatótávolságait ábrázolja a neutron energia függvényében. A C, N, O magokon történő 

szórás hatáskeresztmetszet értékei barn (10-24cm2) nagyságrendűek, a H esetén valamivel 

nagyobbak. Egy meglökött H magnak (proton) a beeső neutron akár a teljes energiáját is 

átadhatja, így hatótávolsága sokkal nagyobb lesz a plasztikban. Ez különösen jelentős a CR-

39 plasztikban, ahol az összes nyomnak ~95%-a általában a gyors neutronok által meglökött 

protonoktól származik. 

 
II-7. ábra. C, N, O és H magok hatótávolsága CR-39-ben. 

 

 Spektrometriai információkhoz úgy juthatunk, ha a detektorok mellé olyan 

konvertereket helyezünk besugárzáskor, melyekben a magok hasadási 

hatáskeresztmetszeteinek energiafüggése különböző. Számos hasadó mag használható ilyen 

célokra. Például egy 235U tartalmú fólia mellé helyezett plasztik detektor a termikus, 

intermedier és gyors neutronokkal történő kölcsönhatások során keletkező hasadványokat fog 

regisztrálni. Ha ezt az összeállítást Cd-ba csomagoljuk, csak a Cd levágás (~0,5 eV) fölötti 

energiának megfelelő nyomokat fogjuk látni. A 238U viszont csak akkor hasad, ha a neutron 
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energia > 1 MeV. Hasadó magokat tartalmazó fóliák és nyomdetektorok együttesét számos 

alkalommal használták neutron dozimetriai célokra (Nishiwaki és mások, 1971; Sohrabi és 

Becker, 1972; Pretre, 1970). 

 Megemlítjük még az albedo-hatás elvén működő detektor összeállításokat (Tatsuta és 

Bingo, 1970; Hankins, 1973), ezek közül is azokat, melyek olyan anyagot tartalmaznak, ami 

termikus albedo neutronokkal való kölcsönhatás következtében alfa-részecskéket bocsát ki. 

Ilyen anyagok például a 6LiF vagy a Li2B4O7 (n,α) radiátorok. Ha a CR-39 detektort ilyen 

radiátorokkal együtt sugarazzák be, akkor elvileg a teljes hasadási neutron-spektrum 

átfogható, hiszen detektálhatók mind a gyors neutronok által meglökött magok nyomai, mind 

az albedo-neutronok által keltett alfa-nyomok (Griffith és mások, 1980). 

  

 II.4. A sejtkísérletek és az alkalmazott modell  
 A sejtkultúrákat 1 mm falvastagságú tápoldattal töltött flaskákban (II-8. ábra) 

sugaraztuk be a BKR 5. sz. vízszintes csatornájánál kialakított Biológiai Besugárzóban 

(BiBe). A sejtek kb. 10 µm vastag, egyszeres rétegben tapadtak a függőlegesen álló flaska 

falára, melynek anyaga polisztirol ((C8H8)n). A tápoldat vastagsága a sejtminták mögött 20 

mm. 

 

 
II-8. ábra. A Biológiai Besugárzónál besugarazott flaskák. 

 

 Mivel a jelen kísérleteknél a neutron energia 6 MeV alatti, az átlagenergia pedig 510 

keV, a II.2. fejezetben felsorolt kölcsönhatások közül csak azok fordulnak elő, amelyek ebben 

az energia tartományban játszódnak le. A sejteket érő sugárzás több összetevőből áll: a 
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neutronok közvetlenül eltalálhatják a sejtmagokat (a DNS-t), és onnan atomokat „üthetnek 

ki”, valamint közvetetten, az általuk keltett protonok okozta ionizáció által hozhatnak létre 

szabad elektronokat és gyököket. Protonok keletkezhetnek a flaska falával, valamint a 

sejtanyaggal történő kölcsönhatás révén. 

 Az elrendezés és korábbi mérések alapján feltételeztük a következőket: 

 - A neutron nyaláb párhuzamos és a neutron teleszkóppal történt mérések (Pálfalvi és 

mások, 2001) alapján a nyalábon kívül eső objektumok esetleges hatásait (szóródás) 

elhanyagolhatónak vettük. 

 - Az alkalmazott 10 mm vastag B4C szűrő a termikus neutronokat teljes egészében 

elnyeli, egyébként a neutron spektrum ismert a 0,5 eV feletti neutronokra. A spektrumban a 6 

MeV feletti neutronok mennyisége elhanyagolható (Pálfalvi és Sajó-Bohus, 1997b). 

 - A neutronok gyengülése, abszorpciója elhanyagolható a flaska vékony falában és a 

sejtrétegben, azonban a tápoldatból a sejtek felé van neutron visszaszórás és termikus 

neutronok is keletkeznek. A neutronok csak egyszer lépnek kölcsönhatásba a flaska és a sejt 

anyagával, majd elhagyják azt. 

 - A sejteket főleg a flaska elülső falában és a sejtanyagban rugalmas szórással 

keletkezett protonok, kisebb mértékben a tápoldatban visszaszórt neutronok által keltett 

protonok valamint a sejtanyagban 14N(nth,p)14C reakcióból származó protonok érik. A 

meglökött nehéz magok (C, N, O) szerepét elhanyagolhatónak vettük, mert az említett 

energiatartományban a megfelelő hatáskeresztmetszetek kicsik. 

 - A tápoldatról (ezt a számításoknál vízzel közelítettük) visszaszórt termikus 

neutronok által a 1H(nth,γ)2H reakcióból származó kemény 2,2 MeV-es gamma-sugárzás 

hatását elhanyagoltuk annak hosszú szabad úthossza miatt. Ugyanígy nem vettük figyelembe 

a nyaláb gamma összetevőjét sem.  

 A SRIM2003-mal végzett számítások alapján a sejtekben akkor lesz maximális az 

energialeadás, ha a proton energia 20-300 keV közötti, ahol a LET a legnagyobb értéket éri el 

(II-9. ábra). 
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II-9. ábra. Protonok lineáris energiaátadási tényezője a sejtrétegben (összetétel: 63% H, 6% C, 

1% N, 28% O; sűrűség: 1 g cm-3). 

 

 Hogy ezt a tartományt elérjük, lágy neutron spektrumot alakítottunk ki a 

többkomponensű szűrőrendszer segítségével, melyben egyúttal kicsi a gamma-összetevő. 

Ehhez a II-1. táblázat első sorában feltüntetett szűrőkombinációt használtuk. A neutron 

spektrum az MCNP 4B kód segítségével került meghatározásra, ez a spektrum látható a II-10. 

ábra alsó részén. A rugalmas ütközés által keletkező protonok így épp az említett energiával 

fogják elhagyni a flaska falát. Protonok keletkeznek a 10 µm vastag sejt monorétegben is, de 

a nagyenergiás protonok energiájuknak csak kis részét adják le, legnagyobb részük áthatol a 

sejtrétegen, csak a kis energiával rendelkezők fognak abszorbeálódni. A PROTON nevű  

Monte Carlo kóddal (lásd a II.3.2. fejezetet) számolt, a neutronok által a flaska falában keltett 

protonok differenciális energia és szögeloszlás spektruma (a flaska falából történő kilépéskor) 

látható a II-10. ábrán. 
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II-10. ábra. A flaska falában a neutronok által keltett protonok szögeloszlása. A beeső neutron 

spektrum az ábra alsó részén látható, az ábra felső részén pedig a különböző 

szögtartományokra kapott proton spektrumok, fentről lefelé haladva: „teljes”, azaz 0-90°-ig, 

majd 20-40°-ig, 40-60°-ig, illetve 0-20°-ig. Ez utóbbi spektrumot 2 nagyságrenddel eltoltuk a 

kisebb fluens értékek irányába, hogy elkerüljük az átfedéseket. 

  

 II.5. Kísérleti elrendezés 
 Hogy a sejteket ért neutron-sugárzás hatásait nyomon kövessük, a sejttartó flaskákra 

CR-39 nyomdetektorokat helyeztünk el, egy ilyen elrendezés látható a II-11. ábrán. Annak 

érdekében, hogy a sejtkultúrák besugárzását minél élethűbben szimuláljuk, a flaskákat ekkor 

is, akárcsak a biológiai kísérletek közben, tápoldattal töltöttük fel. A detektorokat különböző 

radiátor és abszorber anyagokkal, úgymint Ti és Cd fóliákkal, LiF és  Li2B4O7  tablettákkal 

kombinálva szereltük föl a flaskák falára. 
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II-11. ábra. Detektorokkal felszerelt tenyésztő flaskák. 

 

A neutronok a következő összeállításokkal „találkoznak”: 

1. CR-39 detektor a flaska külső falán, 

2. CR-39 detektor a flaska belső falán, 

3. flaska fala, Ti fólia, CR-39, tápoldat, 

4. fal, LiF tabletta, CR-39, tápoldat, 

5. fal, Li2B4O7 tabletta, CR-39, tápoldat, 

6. fal, Cd lap, LiF tabletta, CR-39, tápoldat (jelölése Cd+LiF), 

7. fal, LiF tabletta, CR-39, Cd, tápoldat (jelölése LiF+Cd). 

Besugárzás után a detektorokat 6 N NaOH oldatban marattuk 70°C-on, 4 órán keresztül. A 

nyomokat az optikai mikroszkóphoz kapcsolt képanalizátor program segítségével számoltuk 

meg. A képanalizátor (Pálfalvi és mások, 1997) meghatározza a kémiai maratás után 

kialakuló nyomok geometriai méreteit, a nyomokat a mért paraméterek alapján osztályokba 

sorolja és elvégzi az egyes osztályokban a mért értékek statisztikus kiértékelését. Így a 

következő részecskék tanulmányozhatók: 

- a flaska külső falán elhelyezett CR-39 detektor magában a detektoranyagban 

keletkező nyomokat gyűjti össze, mintegy  „háttérdetektorként” szolgál, 

- a flaska belső falához rögzített detektor a fentieken kívül a flaska falából származó 

protonok nyomait is rögzíti, 
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- a Ti fólia küszöb detektor szerepét tölti be a Ti(n,p)Sc reakció révén: az 1,5 MeV-nél 

nagyobb energiájú neutronok a Ti-ból protonokat löknek ki, ez az effektus lehetővé 

teszi, hogy a Ti fóliával takart detektor felületen akár kb. 20 MeV-es neutron energiáig 

tudjunk mérni, 

- a LiF és Li2B4O7 tabletták, melyek a flaska belső fala és a detektor között kerültek 

elhelyezésre, (n, α) konverterként szolgálnak a termikus és intermedier tartományban, 

- a CR-39 detektorok előtt és mögött elhelyezett Cd fóliák elnyelik a beeső valamint 

visszavert termikus neutronokat. 

 

 II.5.1. Gyors neutronok  
 A gyors neutronok és az általuk keltett protonok detektálására az 1., 2. és 3. 

elrendezéseket alkalmaztuk. A CR-39 típusú nyomdetektor a neutronokat a detektoranyag H 

atomjain történő rugalmas szórás révén detektálja. Az így keletkező protonokkal együtt a 

flaska falából származó protonokat (70°C-on 6N NaOH oldattal történő maratás után) a ~ 80 

keV és 4,2 MeV közötti energiatartományban képes detektálni, ez a kör alakú nyomok 

területét tekintve ~60-10 µm2-nek felel meg. (Az érzékenységben egy csúcs található 0,5 és 

0,8 MeV között.) Ezen határok között a detektálás hatékonysága közelítőleg lineárisan 

változik, ezáltal a nyomok területének eloszlása segítségével (II-12. ábra) rekonstruálható a 

proton spektrum. Neutronok keltette protonoktól származó köralakú nyomok terület szerinti 

eloszlása az energia eloszlásra utal. 
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II-12. ábra. Kísérleti elrendezés. A kör alakú nyomok területeloszlása. 

 



 

  56

 Ebben a magas H atom tartalommal rendelkező környezetben a legfontosabb 

kölcsönhatás a H magokon történő rugalmas szórás. Hatáskeresztmetszete 1 keV neutron 

energia alatt állandó, 20 barn körüli, majd 10 MeV-nél lecsökken 1 barnra (Pálfalvi és Sajó-

Bohus, 1997b). Ezt mutatja a II-13. ábra. 
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II-13. ábra. A H atomon történő rugalmas szórás hatáskeresztmetszete. 

 

 A szórt protonok szögeloszlása keletkezésük helyén izotróp és a proton energia (Ep) 

eloszlása (dN/dEp) egyenletes a maximális energia alatt, ami egyenlő a beeső neutron 

energiájával, mivel Ep=Encos2(α), ahol En a neutron energia, α pedig a beeső neutron és a 

keletkező proton pályájának iránya által bezárt szög. A  CR-39-ben a LET és a protonok 

hatótávolsága nagyon közeli a sejtanyagban megfigyelhető értékekhez. A neutron fluens 

pontos mérése tehát a protonok által keltett nyomsűrűség mérésén alapul, beleértve a Ti 

radiátor alatti nyomsűrűség mérését is, amelynek segítségével a nagyenergiás neutronok 

mérhetők (II-14. ábra). A proton keletkezés teljes hatáskeresztmetszetét minden energia 

intervallumban a ΣT = σ46×N46 + σ47×N47 összefüggéssel számoltuk, ahol Ni az 

izotópgyakoriság (8,25% illetve 7,44%), σ46 és σ47 pedig az (n,p) reakció hatáskersztmetszet 

értékei a 46Ti illetve a 47Ti izotópra vonatkozólag. A proton hozamot a ΣT(Ei) × Φ(Ei) × dEi 
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összefüggés adja, ahol Φ(Ei) az energia egységre eső neutron fluens a dEi nagyságú i-edik 

energia intervallumban. 

 

 
II-14. ábra. A Ti(n,p)Sc reakció hatáskeresztmetszete. A Ti fólia segítségével mérhető proton 

hozam az ábra alsó részén látható. 

 

 A II-10. ábrán látható neutron spektrum esetére (az átlagos energia 510 keV, a fluens-

kerma konverziós tényező 10,64 pGy cm2) 9,4 × 107 cm-2 neutron fluens (míg a fluxus 2,2 × 

106 cm-2 s-1) „szállít” 1 mGy kermát (ezt a NAÜ ajánlások alapján számoltuk, Griffith és 

mások, 1990). A kör alakú nyomok nettó területeloszlása, amit a flaska belső falán elhelyezett 

detektoron mértünk, a LET görbe figyelembevételével, a közel merőleges beesési szög alatt 

érkező protonok spektrumára utal. A kör alakú nyomok számának és a teljes nyomszámnak az 

arányából meghatároztuk a flaska falából származó teljes proton számot, ez 9,5 × 103 cm-2-

nek adódott. Hasonló módon, a számítások alapján a sejtekben 3,8 × 104 cm-2 proton 

keletkezik. A teljes protonszám tehát 4,8 × 104 cm-2, ezek a protonok ~3 × 105 sejttel lépnek 

kölcsönhatásba cm2-enként. Mivel a teljes anyagvastagság (fal + sejtek + tápoldat) > 1 mm, a 

proton egyensúly közel 100%-os, ami azt jelenti, hogy a hagyományosan definiált abszorbeált 
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dózis a sejtekben megegyezik a számított kermával, ebben az esetben 780 µGy (Pálfalvi és 

mások, 2003). 

 

 II.5.2. Termikus és intermedier neutronok 
 A kis energiás neutronok (100 keV alatt) hozzájárulása a hagyományos értelemben 

vett dózishoz számottevően kisebb, mint a nagyobb energiákkal rendelkezőké. Sejtszinten 

azonban, ahol a találatok száma kifejezőbb adat lehet mint a dózis, a termikus neutronok 

hatásait nem hanyagolhatjuk el, hiszen a sejt anyagával történő kölcsönhatás következtében a 

neutronok például 14N(n,p)14C vagy 1H(n,γ)2H reakciókban vehetnek részt. (Ez utóbbi reakció 

hatáskeresztmetszete a termikus tartományban kb. 50 mbarn.) 

 Hogy a termikus és intermedier neutron fluxust meghatározzuk, az 1., 4., 5., 6. és 7. 

elrendezéseknek megfelelően szereltük föl a detektorokat a flaskák falára (II-11. ábra, ill. II-

15. ábra bal oldala). 

 
II-15. ábra. A termikus- és intermedier neutron fluxus meghatározásához használt kísérleti 

elrendezés: nyomdetektorok a sejttartó flaskára szerelve. Jobb oldal: a megfelelő kör alakú 

nyomsűrűség értékek. 
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 Ezzel párhuzamosan a flaskák külső falára Au-Cd-Au szendvics detektorokat 

helyeztünk el, amelyekkel szintén meghatározható a termikus és intermedier neutron fluxus 

(Pálfalvi, 1978). Az Au fóliák β-aktivitását végablakos GM csővel mértük meg. 

 A LiF és Li2B4O7 tablettákkal, valamint a Cd abszorberekkel kombinált 

nyomdetektorok a következő reakciók termékeit detektálják: 6Li(n, α)3H (1), 10B(n, α)7Li (2) 

és 10B(n, α)7Lim (3). A II-16. ábrán a hatáskeresztmetszeteket tüntettük fel, a II-5. táblázatban 

pedig ezeknek a magreakcióknak az adatait foglaltuk össze. A LiF és Li2B4O7 tabletták 

technikai adatait a II-6. táblázat tartalmazza. 

 

II-5. táblázat. A 6Li és 10B (n, α) reakciók adatai. 

(n, α) reakció 

típusa 

Q felszabaduló 

energia (MeV) 

Neutron befogást 

követő reakció 

valószínűsége (%) 

Maximális α energia 

(MeV) 

6Li(n, α)3H 4,78 100 2,05 
10B(n, α)7Li 2,79 6 1,78 

10B(n, α)7Lim 2,31 94 1,47 
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II-16. ábra. A 6Li(n, α)3H, 113Cd(n, γ)114Cd és a  10B(n, α)7Lim reakciók 

hatáskeresztmetszetének függése a neutronok energiájától. 
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II-6. táblázat. A konverter anyagok technikai adatai. 

 sűrűség 

(gcm-3) 

átmérő 

(mm) 

vastagság 

(mm) 

R(Li) 

(µm) 

R(B) 

(µm) 

R(Be) 

(µm) 

k(Li) 

(cm-2) 

k(B) 

(cm-2) 

k(Be) 

(cm-2) 
r 

LiF 2,46 4,5 0,6 4,7 - - 2,0×1018 - - 0,79 

Li2B4O7 1,97 4,5 0,8 6,0 5,0 4,2 6,32×1017 2,79×1018 2,33×1018 0,17 

Ahol: 

R: a 6Li illetve 10B atomokkal történő magreakciókból keletkező alfa-részek 

maximális hatótávolsága a konverter anyagában; 

k: a 6Li ill. 10B atomok száma a reakcióból származó alfa-részek maximális 

hatótávolságának megfelelő vastagságú, 1 cm2 felületű konverter rétegben; 

 r: a konverter termikus neutron abszorbciója. 

 

 A viszonylag nagy reakció energia, valamint a vastag radiátor anyag miatt a detektor 

felé kilépő alfa-részek energia- és szögeloszlása homogénnek tekinthető mindaddig, amíg a 

reakciót kiváltó neutronok energiája nem nagyobb kb. 100 keV-nél, nagyobb neutron 

energiáknál viszont a reakció hatáskeresztmetszete annyira lecsökken, hogy a keletkező alfa-

részek száma elhanyagolható. 

 A II-17. ábrán a kör alakú nyomok nettó területeloszlása látható a tárgyalt 

elrendezéseknek megfelelően. A detektorok a flaskák belső falára lettek fölszerelve az 

alábbiak szerint: LiF – a flaska fala és a detektor között LiF tablettákat helyeztünk el, Li2B4O7 

- Li2B4O7 tabletták ugyanabban az elrendezésben, LiF+Cd – a LiF jelzésű kombinációhoz 

hasonló, csak a detekor mögött egy Cd fóliát is elhelyeztünk, Cd+LiF – itt a Cd fólia a flaska 

fala és a tabletták között helyezkedik el. A LiF-dal kombinált detektorok az (1)-es reakció 

termékei által létrehozott nyomokat rögzítik: 3H és alfa-részecskéket (α1). A Li2B4O7 mögötti 

detektor esetében az egyes csúcsok (a kisebb terület értékektől  nagyobbak irányában 

haladva) az (1)-es és (3)-as reakciók termékeit detektálják: 3H (2,73 MeV), α1 (2,05 MeV), α2 

(1,47 MeV) és 7Li (0,84 MeV) részecskéket. A (2) reakció termékei által keltett nyomok nem 

azonosíthatók, mivel nagyon kicsi a gyakoriságuk. 

 A Cd fóliák elnyelik a termikus neutronokat és ezáltal csökkentik a nyomszámot, így a 

nyomsűrűség kisebb ezeknél a kombinációknál, amint az a II-15. ábra jobb oldalán látható. 
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II-17. ábra. A köralakú nyomok nettó területeloszlása. 

 

 A neutron fluenst és fluxust a nettó nyomsűrűség adatokból határoztuk meg a Pálfalvi 

(1982) által leírt módszerrel, figyelembe véve, hogy a CR-39 detektor az alfa-részecskéket kb. 

85%-os hatásfokkal detektálja (vagyis az alábbi összefüggésben η = 0,85). A fluens (Φ, 

neutron/cm2) az alábbi összefüggésből nyerhető: 

( )[ ] 194,0)(06,0)()( −⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅=Φ
eBeBBLiLi BkBkLikTa ηησησ . 

A II-6. táblázatban nem magyarázott jelölések jelentése: 

 a = 4 izotróp neutron sugárzási térben, ill. 

 a = 2 párhuzamos neutron nyalábban (vagyis a mi esetünkben); 

 T: a megfelelő háttérkorrekció után nyert nyomsűrűség, nyom/cm2; 

 Liσ , Bσ : az adott energia tartományban a neutron spektrumra átlagolt reakció 

hatáskeresztmetszetek, cm2. 

Ha csak 6Li ill. csak 10B tartalmú radiátort alkalmazunk, a fölösleges tagokat egyszerűen 

elhagyjuk. A Cd-os és a Cd nélküli összeállításokon mért nyomsűrűségek kombinálásával így 

meghatároztuk a beeső ill. a visszavert termikus valamint az intermedier neutron fluenst. A 

termikus fluensek meghatározásakor figyelembe kell venni a konverter termikus neutron 

abszorbcióját is, és ekkor a termikus hatáskeresztmetszeteket kell alkalmazni. 



 

  62

 A két pár arany detektor aktivitásának méréséből kapott adatokat összehasonlítottuk a 

nyomdetektoros eredményekkel. A két módszer segítségével nagyon közeli értékeket 

kaptunk: a beeső termikus, a visszavert termikus és az intermedier neutron fluxus 

gyakorlatilag egyenlő, amint az a II-7. táblázatban látható. 

 

II-7. táblázat. Az arany- (Au 1, Au 2) és a nyomdetektorokkal (CR-39) mért termikus (Th), 

intermedier (I) és teljes neutron fluxus (104 cm-2 s-1). 

Detektor Th, direkt Th, reflektált I (0,5 eV-100keV) Teljes (Th+I) 

Au 1 2,5 2,67 2,15 7,32 

Au 2 1,78 2,09 1,77 5,64 

CR-39 2,67 2,53 2,44 7,64 

 

 A teljes neutron fluxus 2,2 × 106 cm-2 s-1. Ahhoz, hogy a sejtek 2 mGy dózist 

kapjanak, a besugárzási idő 85 s. E dózist alkalmaztuk leggyakrabban a sejtbesugárzásoknál. 

Ezalatt az idő alatt a sejteket 4,4 × 106 cm-2 termikus és 2,0 × 106 cm-2 intermedier neutron 

fluens érte. Figyelembe véve, hogy a fluens - töltött részecske dózis konverziós faktorok 

(Griffith és mások, 1990) 0,5 eV alatt 0,83 pGy cm2 és 0,5 eV – 100 keV között 1,12 pGy 

cm2, azt kapjuk, hogy ezeknek a részecskéknek a hozzájárulása a dózishoz 3,65 illetve 2,24 

µGy (Szabó és Pálfalvi, 2005). 

 

 II.5.3. Összefoglalás 
 Végezetül elmondható, hogy 2 mGy neutron dózis 1,8 × 108 neutron kölcsönhatását 

jelenti cm2-enként 3×105 sejttel. Az általunk végzett vizsgálatok alapján ez a következő 

komponensekből tevődik össze: 320 µGy származik a flaska falában keletkező 1,9 × 104 

protontól, 1240 µGy a sejtanyagban létrejött 7,6 × 104 protontól, 440 µGy pedig egyéb 

neutron kölcsönhatásoknak (meglökött magok, neutron-befogás stb.) tulajdonítható, melyből 

mindössze 2,24 µGy származik a 2,0 × 106 intermedier neutrontól. A 4,4 × 106 termikus 

neutron hozzájárulása a dózishoz (3,65 µGy) elhanyagolható. A sejteknek kb. 25%-át éri 100 

keV-nél nagyobb energiájú neutron által keltett proton találat. Az intermedier neutronok által 

keltett protonok 4,0 × 10-2 találatot jelentenek sejtenként. A termikus neutronok által a 
14N(n,p)14C reakcióban kiváltott protonok 1.3 × 10-3 találat/sejt értéket adnak.
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 III. Rész. A kis dózisú alfa- és neutron sugárzás biológiai 

hatásainak tanulmányozása 

 III.1. Bevezetés 

 Az ionizáló sugárzások mindenütt jelen vannak a természetben. Naponta ionizáló 

részecskék és sugárzások ütköznek az emberi szervezetet felépítő sejtek molekuláinak kb. 

1%-ával. Ezek az ütközések szabad gyököket hoznak létre, amelyek véletlenszerűen 

károsítják a sejt különböző részeit, a DNS-t is beleértve (Riley, 1994). 

 A természetes háttérsugárzás átlagértéke ≈0,01 mSv/nap, de a földön egyes helyeken 

ennek akár az ötszöröse is lehet (Wei és mások, 1996), az űrhajósok ≈1mSv/nap 

dózisteljesítménynek vannak kitéve (Lyndon, 2002). Az akut besugárzásoknak (>150-200 

mSv) mérhető és gyakran komoly azonnali hatásai jelentkeznek az embereknél (NCRP Report 

98, 1991). Feltevődik a kérdés, hogy mit tekintsünk kis dózisnak. Az epidemiológiai 

tanulmányok alapján, a sugárexponált népesség rosszindulatú daganatos betegségeinek 

statisztikáját feldolgozó és összefoglaló szervezetek a mintegy 200 mSv effektív dózis alatti 

tartományt tekintik kis dózisnak. Ez az érték úgy adódott, hogy 200 mSv alatt a rákos 

megbetegedési statisztikák elbizonytalanodnak, nem mutatható ki szignifikáns összefüggés a 

dózis és a hatás, illetve a sugárzás indukálta és a nem sugárzás okozta rosszindulatú 

daganatok gyakorisága között (Köteles, 2004). Egy frissen megjelent észak-amerikai 

epidemiológiai tanulmány 170 mSv körüli értékre becsüli ezt a határt (Krewski és mások, 

2005).  Sejtbiológiailag meglepő módon számos olyan biológiai jelenség érzékelhető, amelyet 

már 10-100 mSv kivált. Ezt a dózistartományt tekintik a kis dózis tartománynak. Sejtszintű 

elváltozások vizsgálatánál indokolt a mikrodozimetriai megközelítés, amikor az 

energiaátadást sejtszintű méretekben vizsgálják, a találatok valószínűségét ilyen kis 

térfogatokra vonatkoztatják. Mikrodozimetriai megközelítésben azt tekintik kis dózisnak, 

amikor a célponttérfogat 20%-át éri találat. A sejtszintű reagálásoknál hangsúlyozni kell, 

hogy ezek nem vezetnek feltétlenül károsodásokhoz, hiszen a reagálás, a hibák, elváltozások 

kijavítását is magába foglalja (Köteles, 2004). A kis dózisoknak nincs azonnal megfigyelhető 

hatása az emberi szervezetre, hosszútávú biológiai hatásaikat azonban nagy érdeklődés kíséri, 

különösen a rák kialakulását illetően a sugárzásnak kitett egyénekben, valamint örökletes 

rendellenességek megjelenését utódaikban.  
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 Közvetlen adatok hiányában a kis dózisú ionizáló sugárzások biológiai hatásait 

jelenleg a nagy dózisoknál tapasztalható adatokból extrapolálják, melyeket a japán 

atombomba-támadást túlélők és más sugárzásnak kitett dolgozók csoportjai (uránbányászok, 

rádiumos festékkel dolgozók, atomtengeralattjárókon dolgozók) esetén regisztráltak (Giussani 

és mások, 2002). Ezek az adatok számos bizonytalanságot rejtenek, hiszen ellenőrizetlen 

körülmények között és nem megfelelő dozimetriával vették fel őket. Ez az extrapoláció 

tulajdonképpen a lineáris küszöb nélküli dózis-hatás modell (NCRP Rep.116, 1993). Ezt a 

modellt számos vita és ellentmondás övezi. A sugárvédelemi védekezés szempontjából nagy 

jelentőséggel bír az ezzel kapcsolatos nézet. 

 A kis dózisú sugárzások biológiai hatásai sokkal bonyolultabbak, mint amit a lineáris 

küszöb nélküli dózis-hatás modell jósol, és egyes adatok más modelleket támasztanak alá. 

Ezek közül az egyik a küszöb-modell, amely alapján a kis dózisú sugárzások csak egy adott 

küszöbérték felett károsak. Az epidemiológiai adatok elemzése, főként az atombomba-

támadást túlélők átlagos élettartam vizsgálata tekintetében arra enged következtetni, hogy 

lineáris összefüggés van a dózis és a kockázat között a kis dózisok tartományában, de nem 

zárható ki egy 60 mSv-es küszöbérték (Pierce és Preston, 2000; Little és Muirhead, 2000). 

 Ellenvélemények szerint az LNT modell nincs alátámasztva sem sugárbiológiai, sem 

epidemiológiai adatokkal, a kis dózisú ionizáló sugárzások pozitív biológiai hatásai viszont 

igen, pl. a magas természetes háttérben élőknél (Kína, India) az immun reaktivitás és DNS 

helyreállítás gyorsabb, az emberi rák gyakorisága kisebb. E biopozitív hatás, a hormézis 

mellett érvelnek Jaworowski (Jaworowski, 1997) és Cohen (Cohen, 1993) munkái. 

 Az ún. adaptív válasz figyelembevételével a kis dózisú sugárzások bizonyos 

dózistartományokban jótékony hatással is rendelkeznek, hiszen egy előzetes kis dózisú 

besugárzás hatására a sejtek ellenállóbbak lesznek egy esetleges későbbi nagy dózissal 

szemben. Jellemzően az adaptív választ 1-100 mGy γ-sugárzással váltják ki, ezek az értékek 

100-10000-szeresei a természetes háttérnek, ami ≈ 0,01 mSv/nap. Ezt a modellt először 1984-

ben javasolaták, hogy magyarázzák azokat a megfigyeléseket, melyek szerint a kis 

koncentrációban radioaktív timidint tartalmazó környezetben növekvő humán limfocita 

kultúrákban kevesebb kromoszóma rendellenesség fejlődött ki, mint a „nem radioaktív” 

környezetben növekvő limfocitáknál, miután nagy dózisú sugárzással kezelték őket (Olivieri 

és mások, 1984). Más tanulmányok is alátámasztják ezt a modellt (Azzam és mások, 1994; 
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1996; Mitchel és mások, 1990; 1999). Az adaptív választ általában kis LET-értékű sugárzások 

esetén mutatták ki, és kevés vizsgálat foglalkozott a neutron-sugárzással. 

 Egy újabb jelenség, a bystander effektus alapján, a kis dózisú sugárzás akár károsabb 

is lehet, mint amit a lineáris küszöb nélküli modell jósolna. A bystander effektus azt jelenti, 

hogy olyan sejtekben is kimutathatók változások, amelyek nem kaptak direkt találatot. 

Például egy olyan kísérletben, ahol a besugarazott sejtkultúrában a sejteknek csak 1%-a 

ütközött α-részecskével, a sejtek több, mint 30%-ában figyeltek meg testvér kromatida 

kicserélődést (Nagasawa és Little, 1992). Más tanulmányok is támogatták ezt a modellt 

(Deshpande és mások, 1996; Azzam és mások, 2001; Sawant és mások, 2001; Zhou és mások, 

2001). Ezek alapján a besugarazott sejtek jelzést adnak a többi sejtnek az őket ért hatásról, 

feltehetően közvetlen sejt-sejt kölcsönhatások vagy a tápoldatba kibocsátott molekulák által. 

A sejtközötti kommunikáció utóbbi módját támogatják azok a felismerések, hogy bystander 

effektust észleltek olyan nem besugarazott sejtekben is, amelyeket besugarazott sejtekről 

származó tápoldatba helyeztek (Mothersill és Seymour, 1998; 2001). Az utóbbi évek intenzív 

kutatási eredményei arra utalnak, hogy a bystander effektus nem egy mechanizmust jelent, 

hanem igen sok mechanizmus rejlik mögötte. Lehet akár biopozitív hatása is. Több irányba 

mutat, egyrészt pl. szupralineáris válasz olyan végpontok esetén, mint a gén mutáció, ahol a 

„beavatott” sejtek számának növekedéséhez vezethet, ami a kis dózis tartományban a 

rákkeletkezés kockázatának a növekedését vonja maga után. Másrészt viszont a bystander 

effektus fokozhatja a sejthalált, ami így védő mechanizmusként is felfogható, mivel a nem 

halálos, potenciálisan rákos elváltozások (pl. mutációk) számának növekedése ellen hat  

(Ballarini és mások, 2002). A bystander effektus védő hatása mellett érvel Belyakov is 

(Belyakov, 2004). Néhány kísérleti tanulmány arra utal, hogy a bystander effektus lényegesen 

nagyobb mértékben járul hozzá a sejthalálhoz, mint a mutációk kialakulásához. Például egy 

olyan kísérlet esetén, ahol mindössze 4 sejtet lőttek meg microbeam-mel, 33 apoptotikus 

sejtet találtak (Prise és mások, 1998), míg a hprt génen történő mutációk száma csak 

ötszörösére nőtt CHO sejtekben (Nagasawa és Little, 1999). 

 Fontos megemlíteni még egy jelenséget, nevezetesen a gén instabilitást. Az ionizáló 

sugárzás hatására a látszólag nem károsodott, egészséges sejtek is hordozhatnak valamilyen 

elváltozást. A sugárzás ugyanis a közvetlen DNS-károsító hatás mellett, a genom instabilitását 

is kiválthatja. Ez azt jelenti, hogy az egészségesnek látszó, de genetikailag instabil sejtek 

utódsejtjeinek egy részében megnövekszik a mutációk, transzformációk, kromoszóma-
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aberrációk gyakorisága. Ez a jelenség is nagy érdeklődésre tart számot (Cui és mások, 1999; 

Morgan, 2003; Preston, 2005). 

 A kis dózisú ionizáló sugárzások biológiai hatásainak megértése egyre fontosabbá 

válik az emberek és egyéb élőlények szempontjából is, hiszen fontos ismerni a mesterséges 

forrásokból származó vagy például a légköri repülőutak vagy az űrutazások során kapható 

dózisok hatásait. Ha a természetes háttérnél 100-szor nagyobb dózisok ártalmatlanok (küszöb 

modell) vagy akár hasznosak (adaptív válasz modell), akkor enyhíteni lehet a sugárvédelmi 

szabályozásokat, ami jelentős megtakarításokat eredményezne. Ráadásul az adaptív válasz és 

a bystander effektus hasznosak lehetnek a rák kezelésében, amennyiben úgy találják, hogy a 

normál és a rákos sejtek válaszában különbségeket lehet tapasztalni. Ha a jelenségeket in vivo 

is kimutatják, akkor a kis dózisú rákkeletkezési modelleket, amelyek fontosak a 

munkaegészségügyi és a lakossági sugárterhelés korlátozások  (például a radon belégzése) 

szempontjából, át kell értékelni (Ballarini és mások, 2002). Azonban amíg ezekhez a 

jelenségekhez (bystander effektus, gén instabilitás, radioadaptáció) kapcsolódó 

mechanizmusokat fel nem tárják és hatásaik nem megjósolhatók, addig nem számíthatunk 

változásra a sugárvédelmi szabályozások területén. Érdemes idézni az alábbi megjegyzést: „A 

lineáris küszöb nélküli dózis-hatás hipotézis használható, mint egyszerű és kényelmes 

módszer a sugárvédelmi számításoknál, de nem tekinthető precíz tudományos 

következtetésnek, ami közvetlenül a rák kialakulásában résztvevő folyamatok jelenlegi 

ismeretéből származna” (Trott és Roseman, 2000). 

 

 III.2. Radiobiológiai kísérletek 
 A radiobiológiai kísérleteket az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és 

Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) Sejtbiológiai Laboratóriumával közösen 

végeztük, és e kísérletek, a neutron-besugárzásokat kivéve, az OSSKI Sejtbiológiai 

Laboratóriumában zajlottak. A neutron-besugárzásokat a Biológiai Besugárzó csatornánál 

hajtottuk végre, az alfa-besugárzásokhoz használt alfa-források és a besugárzó-berendezés az 

AEKI-ben készültek. A sejtbesugárzások dozimetrálását szintén mi készítettük el. A 

sejttenyészetekkel történő kísérleteket és az eredmények kiértékelését az OSSKI munkatársai 

végezték. A kis dózisú neutron- és alfa-besugárzás hatására kialakuló jelenségek széles 

skáláját tanulmányozták: az adaptív válasz kialakulását, a bystander effektust, a gén 

instabilitást, a transzformációt, stb. (Dám és mások, 2002; 2003; 2004; Bogdándi és mások, 
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2002a). Néhány, az adaptív válasz és a bystander effektus tanulmáyozására végzett 

kísérletben jómagam is részt vettem (Bogdándi és mások, 2002b; 2003). 

 

 III.2.1. Anyagok és módszerek 
 Felhasznált sejtkultúrák: 

 - kínai hörcsög ovárium (CHO), 

 - humán magzati tüdő fibroblaszt (Hfl-1). 

 

 Alfa-besugárzás 

 Forgatható besugárzó berendezéssel és a hozzá tartozó nagy méretű forrásokkal. A 

sejtek speciálisan kialakított, rozsdamentes acélból készült, 6 µm-es Mylar ablakú Petri 

csészékben lettek besugarazva. 

 

 Neutron-besugárzás 

 A Biológiai Besugárzó csatornánál. A neutron kerma 0,5 és 10 mGy között változott, a 

dózisteljesítmény 1,38 mGy min-1 volt. A sejtek tenyésztőflaskákban kerültek besugárzásra. 

  

 Gamma-besugárzás 

 A radioadaptációs kísérletekhez az előzetesen adaptációs dózissal kezelt sejtek később 

2 Gy gamma-sugárzással lettek besugarazva (60Co forrás), a dózisteljesítmény 214 mGy min-1 

volt. (Gammatron Therapy Unit, Siemens). 

 

 Alkalmazott vizsgálati módszer: mutációs indukció 

 A klonogén túlélés és a mutációs frekvencia (hprt mutáns kolóniák száma∗) került

                                                 
∗ Az ún. hprt gén-mutációs próba a sugárzás mutagén hatásának vizsgálatára elfogadott végpont vizsgálati 
módszer, amely egy adott sejtpopulációban a mutáns sejtek számának (ill. arányának) meghatározására iranyul. 
A HPRT (hipoxantin-foszforiboziltranszferáz) enzim a DNS szintézisben vesz részt, a guanin bázis beépüléséért 
felelős. Ha ionizáló sugárzás a HPRT enzimet tönkreteszi, akkor be tud épülni a sejtbe a 6-tio-guanin nevű 
méreganyag, ami egyébként megölné a sejtet. E méreganyag így használható a mutáns sejtek megszámlálására 
és kimutatására. 
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meghatározásra a direkt besugárzást kapott és a bystander sejtek sugárérzékenységének 

becsléséhez. A sejteket különböző besugárzási és bystander protokollok szerinti kezelése után 

200 sejt lett kitéve túlélésre. A mutációs próbához pedig a besugárzás után 106 sejtet 

flaskában történő növesztése és 6 napon keresztül nem szelektív médiumban történő 

inkubálása következett, a mutáns fenotípus kifejlődése érdekében. A hprt-deficiens mutánsok 

számának meghatározására 3 × 105 kezelt sejt Petri csészékbe (10 cm átmérő) lett kitéve. Az 

alkalmazott médium 3 µg/ml szelektív anyagot (6-tio-guanint) tartalmazott, ami a hprt-

deficiens mutáns sejteket szelektálja. A sejtek 7, 10, 14 napig tartó inkubálása után történt a 

mutáns kolóniák megszámlálása és a mutációs frekvenciák meghatározása. 

  

 Vizsgált mechanizmusok 

 (i) radioadaptáció 

 A sejtek először kis dózisú (ún. adaptációs dózis) alfa- vagy neutron sugárzással, majd 

meghatározott idő után nagyobb dózisú (ún. challenge dózis) gamma-sugárzással  lettek 

besugarazva. A bystander sejtek adaptációjának vizsgálata érdekében ebben a tápoldatban 3 

és 5 órán át maradtak a sejtek, majd gamma- vagy alfa- challenge, azaz nagy dózissal lettek 

besugarazva. A nagy dózisú besugárzás után közvetlenül ki lettek téve túlélésre és a mutációs 

frekvencia meghatározására. 

 (ii)bystander effektus 

 A bystander effektus tanulmányozása ICCM technikával történt. ICCM (irradiated cell 

conditioned medium) technika alkalmazásakor a kis dózisú alfa- vagy neutron-sugárzással 

kezelt sejtekről a besugárzás után le kell szívni a tápoldatot, majd leszűrni, hogy sejtek ne 

kerülhessenek át, és a nem besugarazott sejtekre helyezni. (Jelen vizsgálatoknál a besugárzás 

után 30 perccel történt meg a médium leszívása). 

 

 Statisztikai elemzés 

 Minden esetben meg lettek határozva az átlagértékek és a standard deviációk. A 

kontroll és a kezelt csoportok közötti összehasonlítások Student-féle t-próbával történtek. 
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 III.2.2. Eredmények 

 III.2.2.1. Neutron- és alfa-sugárzás által kiváltott radioadaptív válasz 
 Neutron-besugárzásos kísérletek 

 A CHO sejtek besugárzása először kis dózisú (0,5; 2; 10 mGy) neutron-sugárzással, 

majd 3, 5, 24 ill. 48 óra múlva nagy dózisú (2 Gy) gamma-sugárzással történt. A kombinált 

besugárzások után meghatározásra került a hprt-deficiens mutánsok száma (III-1., III-2., III-3. 

ábrák). A kis dózisú neutron-sugárzás hatására a mutációs frekvencia nem növekedett 

számottevően a kontroll csoporthoz képest, de a 2 Gy gamma-dózis háromszorosára növelte a 

mutáns kolóniák számát. A hprt-deficiens mutáns kolóniák számának számottevő csökkenése 

volt megfigyelhető a csak 2 Gy gamma-dózist kapott sejtek esetéhez képest, amennyiben a 

sejtek 0,5 ill. 2 mGy dózissal történő előkezelése után 5 órával történt a challenge (2 Gy 

gamma) dózisos besugárzás. A legkisebb mutációs frekvencia (MF) akkor jelentkezett, 

amikor a sejtek 2 mGy neutron-, majd 5 óra múlva 2 Gy gamma-sugárzásnak lettek kitéve. 

Ekkor 60%-kal csökkent a MF a csak 2 Gy dózissal kezelt sejtekhez viszonyítva. Ha a kis és a 

nagy dózissal történő kezelés között 3, 24 vagy 48 óra telt el, a mutációs frekvencia kisebb 

mértékben csökkent. A 10 mGy-es neutronos előkezelés hatására nem alakult ki adaptáció 

(Pálfalvi és mások, 2003; Dám és mások 2002; Dám és mások, előkészületben). 
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III.1. ábra. CHO sejtekben különböző kombinációkban elvégzett neutron-gamma 

besugárzások hatására kialakuló mutagén adaptív válasz (0,5 mGy neutron előkezelés). 
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III.2. ábra. CHO sejtekben különböző kombinációkban elvégzett neutron-gamma 

besugárzások hatására kialakuló mutagén adaptív válasz (2 mGy neutron előkezelés). 
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III-3. ábra. CHO sejtekben különböző kombinációkban elvégzett neutron-gamma 

besugárzások hatására kialakuló mutagén adaptív válasz (10 mGy neutron előkezelés). 
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 Alfa-besugárzásos kísérletek 

 Hogy az alfa-részecskék által okozott genotoxikus károsodást tanulmányozzuk, Hfl-1 

sejteket sugaraztunk be az alfa-besugárzó berendezéssel, 2, 10, 50 mGy adaptációs dózissal (a 

dózisteljesítmény 0,12 mGy/s volt).   

 
III-4. ábra. Hfl-1 sejtekben kis dózisú alfa-sugárzás által kiváltott adaptív válasz. 

3 ill. 5 óra után kapták meg a 2 Gy gamma-dózist, majd meghatároztuk a mutációs 

frekvenciát. 

 

 A kis dózisú alfa-sugárzás okozta adaptív válasz, vagyis az előkezelt sejteknél a 

mutációs frekvencia csökkenése akkor volt a legnagyobb mértékű, amikor 5 óra telt el az 

adaptációs és a challenge besugárzás között. Amennyiben ez az idő rövidebb volt, nem 

jelentkezett lényeges különbség a csak egyszer és a kétszer besugarazott minták között (III-4. 

ábra) (Szabó és mások, 2003b). 

 

 III.2.2.2 A bystander effektus hozzájárulása a radioadaptációhoz 
 A potenciális bystander mutációk kialakulásának vizsgálata ICCM-technikával történt 

(Mothersill és Seymour, 1997). A kísérletek a bystander sejtek adaptációs készségének 

tanulmányozására is kiterjedtek.  

 A neutronnal besugarazott sejtekről származó médiummal kezelt sejtekben észlelhető 

volt a bystander effektus hatása és jelentős adaptív válasz alakult ki. Ezen ICCM technikával 
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kezelt sejtek esetén a mutációk száma 30 - 40%-kal csökkent a csak 2 Gy gamma-dózissal 

kezelt sejtek esetéhez képest. A sejtek 3-5 órát töltöttek az említett médiumban, majd ezután 

következett a gamma challenge dózis. Az eredményeket a III-5. ábra szemlélteti (Dám és 

mások, előkészületben).  

 
III-5. ábra. Mutációs frekvencia CHO sejtekben. Mutagén adaptív válasz detektálható, amikor 

a sejteket 3 h (  ), ill. 5 h (  ) időre inkubáltuk az előzetesen besugarazott sejtekről (  ) 

származó médiumban. 

 

 III.2.3. Összefoglalás 
 A vizsgált rendszerekben mind az alfa-, mind a neutron-sugárzás hatására kimutatható 

volt a radioadaptív válasz létrejötte. Mindkét esetben akkor volt észlelhető a legkisebb 

mutációs frekvencia, ha az adaptációs (kis) dózis után 5 órával következett a challenge (nagy) 

dózisú besugárzás. Radioadaptációt sikerült kimutatni a direkt találatot nem kapott bystander 

sejtekben is. 

 Az általunk készített alfa-besugárzó berendezés sikerét igazolják az OSSKI 

munkatársai által végzett sejtbiológiai kísérletek. 
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 Összefoglalás 
 Jelen dolgozat egy olyan kutatási témához kapcsolódik, melynek célja, hogy 

megértsük a kis sugárdózisok okozta sejtszintű biológiai elváltozásokat és hozzájáruljunk a 

sugárterhelés és a biológiai hatás összefüggésének felderítéséhez. Ehhez a témához 

kapcsolódóan kísérleti munkáinkat alfa-részecskék sejtkultúrákon kiváltott hatásának 

vizsgálatára illetve neutron-sugárzással keltett sejt elváltozások tanulmányozására 

öszpontosítottuk. 

 A dolgozat I. részében kerültek bemutatásra az alfa-sugárzás sejtszintű biológiai 

hatásainak vizsgálatára tervezett besugárzók. Első lépésben kis méretű, 1,76 cm2-es felületű, 

kollimált 210Po alfa-forrást tartalmazó besugárzókat készítettünk, majd a tapasztalatok alapján 

nagy méretű (55,41 cm2-es felületű), a cserélhető alfa-forrásoknak köszönhetően szélesebb 

aktivitás-tartományt átfogó, forgató szerkezetben elhelyezhető, tehát sokkal homogénebb 

besugárzást biztosító berendezést gyártottunk, amellyel a sejtkísérletek széles skálája 

végezhető el. 

 A dolgozat II. része a Budapesti Kutatóreaktornál neutron-sugárzással végzett 

sejtkísérletek esetén a sugárzási tér vizsgálatával foglalkozik. Szilárdtest nyomdetektoros 

mérésekkel meghatároztuk a sejtekkel kölcsönhatásba lépő gyors, intermedier és termikus 

neutronok, valamint a neutronok által (a sejttenyésztő flaskák falában és a sejtanyagban) 

keltett protonok számát és dózisjárulékát. A sejteket tároló flaskák falában keletkező protonok 

differenciális energia- és szögeloszlás spektrumát a PROTON nevű programmal számoltuk. 

 A III. rész az alfa- és neutron besugárzással végzett sejtkísérleteket mutatja be. Az 

előzetes kis dózisú alfa- és neutron-besugárzás hatására kialakuló adaptív válasz vizsgálata a 

mutációs frekvencia meghatározásával történt. Mindkét sugárzásfajta esetén a tapasztalatok 

azt mutatják, hogy 5 óra az optimális idő az adaptáció kialakulásához. A bystander effektus 

vizsgálata az ún. ICCM technikával valósult meg (a nem besugarazott sejtekre besugarazott 

sejtekről származó médium került). Az eredmények szerint a „bystander” sejtek is képesek az 

adaptációra. Az általunk készített alfa-besugárzó berendezés sikerét igazolják az OSSKI 

munkatársai által végzett sejtbiológiai kísérletek. 
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 Summary 
 The present thesis is connected to a research project aiming at the understanding of the 

biological effects of low dose ionising radiations and contributing to the exploration of the 

relationship between biological effects and radiation burden. Related to this topic the work 

was focused on  cell culture experiments to study the effects of alpha and neutron radiation. 

 The first part presents the irradiator devices designed for in vitro alpha irradiation of 

cell cultures. For the first time small size (with a surface of 1,76 cm2) exposure devices were 

constructed with a collimated 210Po alpha source, then according to the preliminary 

experiences, a set of large size (55,41 cm2 surface) sources were made with different 

activities. A source-rotating device was developed which ensures homogenuous irradiation. 

This new system is appropriate to perform a large scale of cell culture experiments. 

 The second part is dedicated to the study of the neutron field in the radiobiological 

experiments performed at the Budapest Research Reactor. The number and dose contribution 

of fast, intermediate and thermal neutrons as well as of neutron induced protons (in the cell 

holder flasks and in the cell material) was determined with etched track detector 

measurements. The energy and angular distribution spectra of neutron generated protons 

emerging from the wall of the cell holder flasks was calculated by the MC code PROTON. 

 The radiobiological experiments carried out with alpha and neutron radiation are 

presented in the third part.  The adaptive response induced by the low doses of alpha and 

neutron radiation was investigated by the determination of mutation frequencies. The results 

suggest that 5 h is the optimal time for the development of adaptive response in both cases. 

The bystander effect and its role in the formation of mutagenic adaptive response was studied 

by the irradiated cell conditioned medium technique (ICCM). According to the results, 

development of adaptive response was observed in bystander cells. The cell biological 

experiments carried out in "Frédéric Joliot-Curie" National Research Institute for 

Radiobiology and Radiohygiene prove the success of our alpha irradiation device. 
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A dolgozatban szerplő mennyiségek meghatározásai 
 
Abszorbeált (elnyelt) dózis (D) 
Dozimetriai alapmennyiség, melyet a dmdeD /=  kifejezés határoz meg, ahol de az ionizáló 
sugárzás által az anyag térfogatelemében leadott energia, dm pedig az anyag térfogatelemének 
tömege. Az energia átlagolható bármely meghatározott térfogatra, ezáltal az átlagos dózis az 
adott térfogatban leadott energia és a térfogatban levő tömeg hányadosával lesz egyenlő. Az 
elnyelt dózis SI egysége a J/kg, amit Gray-nek (Gy) neveztek el. 
 
Dózis 
Egy céltárgy által kapott ill. elnyelt sugárzás mértéke. Az „elnyelt dózis”, „egyenérték dózis”, 
„effektív dózis” kifejezések használata a megfelelő szövegkörnyezettől függ. A módosító 
szavakat gyakran elhagyják, amikor azokra nincs különösebb szükség a kérdéses mennyiség 
meghatározásához. 
 
Effektív dózis 
A testszövetben elnyelt egyenérték dózisok összegzéseként kapott E mennyiség, amelyet a 
megfelelő testszövetekre vonatkozó súlyfaktorok alkalmazásával a T

T
T HWE ×= ∑  kifejezés 

határoz meg, ahol HT a T testszövetben elnyelt egyenérték dózis és WT a T testszövetre 
vonatkozó súlytényező. Egysége a J/kg, amit Sievert-nek (Sv) neveztek el. 
 
Egyenérték dózis 
A H mennyiséget a RT WDH ×=  kifejezés határozza meg, ahol DT az R típusú sugárzástól 
származó, a T testszövetre ill. szervre átlagolt elnyelt dózis, WR pedig az R típusú sugárzás 
súlytényezője. Ha a sugárzási tér különböző WR súlyfaktorokkal jellemzett komponensekből 
tevődik össze, akkor az egyenérték dózis: T

R
R DWH ×= ∑ . Az egyenérték dózis egysége a 

J/kg, amit Sievertnek (Sv) neveztek el. 
 
Fékezőképesség (stopping power) 
Az S mennyiség a fajlagos leadott energia: S=dEloss/dl, vagyis a dl úton leadott dEloss energia. 
A LET és a fékezőképesség között az alábbi összefüggés teljesül: dEloss/dl = dEabs/dl + Ex/dl, 
ahol Ex a leadott és az elnyelt energia különbsége, amely elektromágneses sugárzás 
formájában 
kisugárzódik. Mértékegysége keV/µm. 
 
Hatótávolság 
A részecskének egy adott anyagban maximálisan megtehető úthossza, függ a részecske 
fajtájától és energiájától. 
 
Kerma 
A K mennyiséget a dmdEK tr /=  kifejezés határozza meg, ahol dEtr az elektromosan 
semleges részecskék által keltett valamennyi töltött ionizáló részecske kezdeti kinetikus 
energiájának összege egy dm tömegű anyagban. SI egysége a J/kg, amit Gray-nek (Gy) 
neveztek el. 
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Letargia (u) 
Többek között a neutron-dozimetriában az energia helyett alkalmazott mennyiség, amit a 
következő összefüggés határoz meg: )/ln( 0 EEu = , ahol E0 valamilyen alkalmasan választott 
(egyébként tetszőleges) felső határ (általában és a mi esetünkben is 10 MeV), E pedig a 
neutron energia. 
 
Lineáris energialeadás (LET - Linear Energy Transfer) 
A töltött részecskék LET értéke (L) a dl úton lokálisan elnyelt energia (dEabs) és a dl 
hányadosa [ICRU 1962]: 
L=dEabs/dl 
Mértékegysége keV/µm. 
 
Sugárzási súlytényező 
Az elnyelt dózis számításához használt alábbi szorzótényezők (WR), amelyek a sugárvédelem 
céljainak megfelelően figyelembe veszik a különböző típusú sugárzások relatív hatékonyságát 
az egészségügyi hatások tekintetében. 
 
A sugárzás fajtája és energiatartománya    sugárzási súlytényező, WR 
fotonok   minden energián     1 
elektronok*, müonok  minden energián    1 
neutronok  < 10 keV      5 
   10 keV – 100 keV     10 
   100 keV – 2 MeV     20 
   2 MeV – 20 MeV     10 
   > 20 MeV      5 
protonok   > 2 MeV      5 
alfa és nehezebb részecskék minden energián    20 
 
* kivéve az Auger-elektronokat, melyekre külön mikrodozimetriai megfontolások 
alkalmazandóak 
 
Testszövetre vonatkozó súlytényező 
Az egyes szervek vagy testszövetek egyenérték dózisának számításához használt 
szorzótényezők (WT), amelyek a sugárvédelem céljainak megfelelően figyelembe veszik a 
különböző szervek vagy testszövetek relatív hatékonyságát a sztochasztikus sugárhatások 
tekintetében. 
 
Mutációs frekvencia (MF) 
MF = (rezisztens kolóniák száma)/(kioltott sejtek száma × telepképzési hatékonyság) 
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A dolgozatban használt rövidítések 
 
amu   - atomi tömegegység (atomic mass unit) 
BEIR   - Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation 
BiBe  - Biológiai Besugárzó csatorna 
BKR   - Budapesti Kutatóreaktor 
C3H 10T1/2  - mouse embryonic skin fibroblast (sejtvonal) 
CHO   - Chinese hamster ovary (sejtvonal) 
GM   - Geiger-Müller (számláló) 
Hfl-1   - Human foetal lung fibroblast (sejtvonal) 
hprt   - hipoxantin foszforiboziltranszferáz 
ICCM   - irradiated cell conditioned medium 
ICRP   - International Commission on Radiological Protection 
ICRU   - International Commission on Radiation Units and Measurements 
LET   - lineáris energiaátadási tényező (Linear Energy Transfer) 
LNT   - Linear No Threshold 
MCNP  - Monte Carlo N-Particle 
MF   - mutációs frekvencia 
NAÜ   - Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
NCRP   - National Council on Radiation Protection and Measurements 
PADC   - poliallil-diglikol-karbonát 
PIPS   - Passivated Implanted Planar Silicon 
PMMA  - polimetil-metakrilát 
SRIM   - Stopping and Range of Ions in Matter 
TRIM   - Transport of Ions in Matter 
UNSCEAR  - United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
V79   - Chinese hamster lung fibroblast (sejtvonal) 
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232Th bomlási sor 

Izotóp Bomlás fajtája Felezési idő Sugárzási energia 
(MeV) Bomlástermék 

232Th  α 1,405·1010 év 4,081 228Ra  
228Ra  β- 5,75 év 0,046 228Ac  
228Ac  β- 6,25 h 2,124 228Th  
228Th  α 1,9116 év 5,520 224Ra  
224Ra  α 3,6319 nap 5,789 220Rn 
220Rn  α 55,6 s 6,404 216Po 
216Po  α 0,145 s 6,906 212Pb  
212Pb  β- 10,64 h 0,570 212Bi  

212Bi  β-   64,06% 
α    35,94% 60,55 min 2,252 

6,208 
212Po  
208Tl  

212Po  α 299 ns 8,955 208Pb  
208Tl  β- 3,053 min 4,999 208Pb  
208Pb  - stabil - - 
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238U bomlási sor 
 

Izotóp Bomlás fajtája Felezési idő Sugárzási energia 
(MeV) Bomlástermék

238U  α 4,468·109 év 4,270 234Th  
234Th  β- 24,10 nap 0,273 234Pa 
234Pa  β- 6,70 h 2,197 234U  
234U  α 245500 év 4,859 230Th 

230Th  α 75380 év 4,770 226Ra  
226Ra  α 1602 év 4,871 222Rn  
222Rn  α 3,8235 nap 5,590 218Po  

218Po  α    99,98 % 
β-     0,02 % 3,10 min 6,615 

0,265 
214Pb 
218At  

218At  α    99,90 % 
β-     0,10 % 1,5 s 6,874 

2,883 
214Bi  
218Rn  

218Rn α 35 ms 7,263 214Po  
214Pb  β- 26,8 min 1,024 214Bi  

214Bi β-   99,98 % 
α      0,02 % 19,9 min 3,272 

5,617 
214Po  
210Tl  

214Po  α 0,1643 ms 7,883 210Pb 
210Tl  β- 1,30 min 5,484 210Pb 
210Pb  β- 22,3 év 0,064 210Bi  

210Bi  β-   99,99987% 
α      0,00013% 5,013 nap 1,426 

5,982 
210Po  
206Tl  

210Po α 138,376 nap 5,407 206Pb  
206Tl  β- 4,199 min 1,533 206Pb  
206Pb  - stabil - - 

 


