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Bevezető

Az ionizáló sugárzás felfedezésével szinte egyidős az a kérdés, hogy hogyan hat ez a fajta sugárzás  

az élő rendszerekre, különös tekintettel az emberi szervezetre. Az elmúlt több mint száz évben az 

ionizáló sugárzás szélesedő alkalmazási köre és biológiai hatásának megismerése kölcsönösen támo-

gatták egymást, miközben előbbi szükségessé, utóbbi pedig lehetővé tette a tudományos alapokon 

nyugvó sugárvédelmi szabályozást. Ennek egyik alapelve, hogy a sugárterheléssel járó eljárásoknak 

nagyobb haszonnal kell járniuk, mint a sugárterhelésnek betudható kár, azaz a „Hogyan hat?” kér-

dés nem csupán a hatások jellegére vonatkozik, hanem azok mértékére is.

Ilyen jellegű információt a sugárvédelemhez kapcsolódó tudományterületek közül a sugárepide-

miológia nyújthat. Ezekben a vizsgálatokban azonban nem küszöbölhetőek ki a vizsgált csoporto-

kat  érő  egyéb  környezeti  tényezők.  A  sugárterhelés  csökkenésével  ezek  relatív  jelentősége 

növekszik, így kis sugárdózisoknál már a sugárepidemiológia sem adhat választ arra a kérdésre, 

hogy a különböző egészséget érintő következmények mértéke vagy éppen bekövetkezésük való-

színűsége hogyan függ a besugárzás mértékétől. A sugárvédelem jelenlegi rendszerében az ebből 

adódó ismerethiányt a hatás nagyobb dózisoknál megfigyelt dózisfüggésének kis dózisok tartomá-

nyára való kiterjesztésével pótolják. Mivel azonban nem ismerjük azokat a mechanizmusokat, ame-

lyek  irányítják  a  sugárzás  által  okozott  egészségügyi  hatások  kialakulását,  a  kiterjesztés 

indokoltsága megkérdőjelezhető. Miután a sugárepidemiológiából származó adatok nem kísérlete-

ken, hanem megfigyeléseken alapulnak, a mechanizmusokra csak igen korlátozott mértékben tud-

nak  rámutatni.  Ezeket  elsősorban  állatkísérletek  és  in  vitro kísérletek révén  ismerhetjük  fel, 

érthetjük meg. Az ezekből adódó dózis-hatás  összefüggések azonban nem azonosak az emberi  

egészségre gyakorolt hatások dózisfüggésével.

Néhány az utóbbi években elindult kutatás abba az irányba mutat, hogy a sugárbiológiai kísérle-

tek és a sugárepidemiológiai vizsgálatok között valamilyen módon kapcsolatot kell teremteni. Az 

egyik lehetőség, hogy a különböző fajoknál mért adatok között keresünk összefüggéseket. Egyál-

talán nem szükséges azonban, hogy ezek között bármilyen összefüggés is legyen. A másik lehető-

ség, hogy a sejttenyészeteken, esetleg szöveteken végzett kísérletekből indulunk ki, és a különböző 

szerveződési  szintek közötti  összefüggések segítségével teremtünk kapcsolatot a sugárbiológiai 

eredmények és a sugárepidemiológiai vizsgálatok eredményei között. Ennek nagy előnye, hogy bi-

zonyosan létező összefüggések megismerését tűzhetjük ki célul, még akkor is, ha ennek elérése 

egyáltalán nem egyszerű.
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Az ionizáló sugárzás sejtszintű hatásait széles körben vizsgálták mind kísérleti,  mind elméleti  

módszerekkel. A sejtek azonban nem elszigetelten vannak jelen a szervezetben, hanem kölcsönha-

tásban állnak egymással, és ezért az ionizáló sugárzás sem csupán az egyedi sejtre hat, hanem annak 

szöveti környezetére is. Igen lényeges tehát, hogy a sejtszinten megfigyelt folyamatok hogyan mu-

tatkoznak meg szövetszinten. A dolgozat ennek a kérdésnek a megválaszolásához kíván hozzájárul-

ni, különös tekintettel annak sugárvédelmi vonatkozásaira.

Noha a jelenlegi sugárvédelem egységes rendszerben kezeli a különböző sugártípusokat, szöve-

teket és a terhelés jellemzőit, a szövetszintű hatások tanulmányozásakor célszerű a vizsgálat tárgyát  

szűkíteni. Emiatt, miközben törekedtem arra, hogy a sugárzás biológiai hatására vonatkozóan álta-

lános következtetéseket is  levonhassak,  a dolgozatban a lakosság természetes sugárterhelésének 

legnagyobb hányadát adó, a tüdőrák kialakulásáért a dohányzás után leginkább felelős radonleány-

elemek hatására összpontosítottam, melyek térben igen egyenetlen eloszlású sugárterhelést ered-

ményeznek.

Célkitűzések

Ez utóbbi tulajdonságból ered a dolgozat egyik fő kérdése, hogy lehetséges-e egységes rendszerben 

kezelni a különböző sugárforrások egészségre gyakorolt hatásait és alkalmazásuk kockázatait. En-

nek keretében először azt vizsgáltam, hogy a légutak hámszövetének egy kicsiny darabján milyen 

szövetszintű hatásai figyelhetőek meg a térbeli egyenetlenség következményeként lokálisan igen 

nagy dózisú α-sugárzásnak. Kérdés, hogy vajon vannak-e olyan szövetszinten megfigyelhető jelen-

ségek, amelyek kizárólag a térbeli inhomogenitáshoz, esetleg kizárólag a radonleányelemekhez köt-

hetőek. Ezután a légutak egy nagyobb részét vizsgáltam azzal a szándékkal, hogy meghatározzam 

az aktivitás-eloszlás által eredményezett sejtszintű terhelések eloszlását. Egy igen egyszerű modell  

segítségével arra a kérdésre is választ kerestem, hogy a rák kialakulásának kockázata rendelhető-e a  

légutak valamely kisebb részéhez. Végül azt vizsgáltam, hogy hogyan vehetné figyelembe a sugár-

védelmi szabályozás a terhelés térbeli egyenetlenségét.

A dolgozat egy másik fontos kérdése, hogy az ionizáló sugárzás különböző hatásai hogyan füg-

genek a dózistól. Ehhez kapcsolódik az a kérdés is, hogy miként jellemezhető az egyes hatások dó-

zisfüggése közötti kapcsolat. Ennek keretében először azt vizsgáltam, hogy a mutációk keletkezési 

gyakorisága hogyan függ a sugárterheléstől, illetve hogy az egyes sejtszintű hatások, melyek a mu-

tációk kialakulásával  kapcsolatosak,  hogyan mutatkoznak meg szövetszinten. Ehhez kapcsolódó 

kérdés az is, hogy mekkora az olyan folyamatok jelentősége, melyek csak szövetszinten figyelhető-

ek meg. Erre példaként a sejtpusztulás miatt megnövekedett sejtosztódási gyakoriság hatását ta-
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nulmányoztam. Végül azt a kérdést vizsgáltam, hogy a mikroszkopikus szinten megfigyelhető ha-

tások hogyan mutatkozhatnak meg makroszkopikusan, illetve ebben a tekintetben milyen követ-

kezményei lehetnek a térben egyenetlen sugárterhelésnek.

Módszerek

A biológiai rendszerek, folyamatok megértésében egyre nagyobb szerephez jutnak a numerikus 

modellek. Ez részben a rendszerek összetettségével,  részben a kísérleti lehetőségek korlátozott 

voltával magyarázható. Összetett rendszerre aligha találunk jobb példát az emberi szervezetnél, és 

igen összetettek az ionizáló sugárzás hatására lejátszódó biológiai folyamatok is. A numerikus mo-

dellek azt a lehetőséget kínálják, hogy a különböző szerveződési szinteken lejátszódó folyamatokat,  

és azok egymásra gyakorolt hatását egyszerre vegyék figyelembe. Éppen ezért ez a munka is nu-

merikus modellek kidolgozására és alkalmazására épül.

Először a hörgők hámszövetének egy matematikai modelljét készítettem el, amely hatféle sejtet 

vesz figyelembe, megkülönböztetve azok sejtmagját és citoplazmáját. Ezután egy ehhez kapcsoló-

dó sejtdozimetriai modellel a makroszkopikus sugárterhelés függvényében meghatároztam az  α-

sugárzásból származó sejtszintű sugárterheléseket, amelyek biológiai modellek bemenő adatai.

Az első biológiai modell, amelyet alkalmaztam a mutációk kialakulását írja le. Ennek központi  

feltevése, hogy mutáció akkor keletkezik, ha egy osztódásra képes sejt DNS-sérüléssel osztódik. A 

DNS-sérülések számának meghatározásánál figyelembe vettem a spontán módon keletkezőeket és 

az ionizáló sugárzás hatására létrejövőeket is, továbbá a DNS-hibajavítást, amelyről feltételeztem, 

hogy másodrendű kinetikát követ. Miután a szövetben a sejtek számát megközelítőleg állandó ér-

téken kell tartani ahhoz, hogy a szövet elláthassa feladatát, a modellben az osztódásra képes sejtek 

osztódási gyakorisága attól is függ, hogy a környező szövetben milyen gyakran pusztulnak el az 

osztódásra képes és az osztódásra nem képes sejtek, ugyanakkor az osztódási gyakoriságnak van 

egy maximális értéke. A modellben a sejtek túlélési valószínűsége exponenciálisan csökken a sejt-

magot eltalált α-részecskék számával.

A másik biológiai modell egy igen egyszerű rákkeletkezési modell. A modell feltételezi, hogy a  

rákkeletkezés lépései közül kettő sztochasztikus. Az első az iniciáció, ami ebben a modellben rossz-

indulatú transzformációt jelent, és ennek valószínűsége egyenesen arányos a sejtben elnyelt dózis-

sal.  A  modellben  a  második  és  egyben  a  sztochasztikus  lépések  közül  az  utolsó  lépés  a  rák 

kialakulása felé a promóció, amely egy iniciáción átesett sejt osztódását jelenti. Feltételezve, hogy a  

sejtpusztulás kiváltja más sejtek osztódását, a promóció valószínűsége egyenesen arányos az osztó-

dási gyakorisággal. Ezzel a modellel a légutak egy nagyobb részét vizsgáltam, annak kisebb részein 
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meghatározva a túlélési gyakoriságokat és egy kockázattal arányos mennyiséget. A különböző ré-

szeken megfigyelhető hatásokat egymástól függetlennek tekintettem.

A sugárterhelés szerven belüli egyenetlen eloszlásának sugárvédelemben való figyelembe vehető-

ségének vizsgálatához, bevezettem az effektív dózis számításának egy alternatív módját, a szerve-

ket kisebb egységekre osztottam, és az így létrejött szövetegységekhez súlyfaktorokat rendeltem. 

Az elnyelt dózisokat és az egyenértékdózisokat ezekre a szövetegységekre vonatkozóan számítot-

tam ki. A különböző szövetegységekhez rendelt biológiai hatásokat egymástól függetlennek tekin-

tettem.  Annak  érdekében,  hogy  a  mikroszkopikus  szinten  megfigyelhető,  sztochasztikus 

hatásokban feltételezhetően szerepet játszó, ugyanakkor a kis dózis tartományban nemlineáris vá-

laszfüggvényű  jelenségek makroszkopikus  szinten  várható  hatását  vizsgáljam,  a  lineáris  mellett 

négy, egymástól alapvetően különböző függvényt definiáltam, melyek durván leírhatják bizonyos 

biológiai válaszok dózisfüggését. Ezeket a függvényeket a szövetegységekhez rendelt egyenérték-

dózis kiszámításánál alkalmaztam.

A munka valamennyi részében felhasználtam Farkas Árpád kollégám radonleányelemekre vonat-

kozó kiülepedéseloszlás-adatait,  illetve  Szőke István  kollégám  α-nyomok eloszlására  vonatkozó 

adatait. Az általam használt eloszlások kiszámításánál nem vették figyelembe a kilégzés során való 

kiülepedést és a mukociliáris tisztulást, így ezek hatásait a fenti modellek sem veszik figyelembe.

Eredmények

1. Elkészítettem a hörgők hámszövetének egy matematikai modelljét, melynek segítségével 

vizsgálhatóak a radonleányelemekből származó  α-részecskék biológiai  hatásai.  A modellt 

jellemző paraméterek némelyike igen jól közelíti a kísérleti adatokat, míg más értékek nem 

olyan pontosak, de kielégítik az alkalmazásból fakadó igényeket. A hörgők hámszövetének 

e matematikai modellje ismereteim szerint az első a szakirodalomban, amely alkalmas a sej-

tek és a sejtmagok sugárterhelésének egyidejű meghatározására. Segítségével kiszámítot-

tam  hat  különböző  sejttípus  esetén  a  sejtmagokat  érő  α-részecskék  számát  és  a 

sejtdózisokat a makroszkopikus sugárterhelés függvényében a radonleányelemek kiülepedé-

se szempontjából forró területekre vonatkozóan (Madas & Balásházy, 2011).

2. A lokálisan nagy dózisteljesítményű, krónikus besugárzás biológiai következményeit egy a 

mutációk kialakulását leíró modell, illetve egy rákkeletkezési modell adaptálásával vizsgál-

tam. Szövetszinten vizsgálva a mutációk kialakulási gyakorisága és a modellből adódó rák-

kockázat  egészen  más  dózisteljesítmény-,  illetve  dózisfüggést  mutat,  mint  a  sejtszintű 

terheléseket leíró fizikai mennyiségek, illetve az egyes sejteket jellemző válaszok. A mutáci-
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ók kialakulási gyakoriságát leíró görbe monoton növekvő függvénye a dózisteljesítmény-

nek, a görbe alapján három dózisteljesítmény-tartomány különböztethető meg (Madas & 

Balásházy, 2011; Madas et al., 2011).

3. Megmutattam, hogy sűrűn ionizáló sugárzásnak tartósan kitett szövet esetén a sejtélet-

hossz sejtpusztulás miatti rövidülése nem csupán jelentősen hozzájárul az életben maradt  

sejtekben kialakult mutációk számához, hanem annak alapvető meghatározója. A szomszéd-

hatás e formája közepes és nagy dózisoknál is jelentős, ahol a klasszikus szomszédhatás elha-

nyagolható a célzott hatások mellett (Madas & Balásházy, 2011).

4. Meghatároztam egy krónikus, α-sugárzásból származó terhelésre vonatkozó küszöb-dózis-

teljesítményt, amelynél a hámszövet regenerációs képessége kimerül, azaz az osztódásra ké-

pes sejtek nem képesek elég gyakran osztódni ahhoz, hogy pótolják az elpusztult sejteket. 

Rámutattam, hogy a hámszövet a hosszú ideig tartó nagy dózisteljesítményű terhelésre az 

osztódásra képes sejtek hyperplasia-jával válaszolhat, ezzel növelve regenerációs képességét. 

Miután a számított küszöb-dózisteljesítménynél nagyobb értékek is jellemezhették az egy-

kori uránbányászok légútjainak részecskekiülepedés szempontjából forró területeit, a szövet 

regenerációs képességének kimerülése és a lokális hyperplasia egy lehetséges magyarázatát 

adja az uránbányászok közötti tüdőrák-gyakoriságot vizsgáló sugárepidemiológiai tanulmá-

nyokban megfigyelt inverz dózisteljesítmény-hatásnak, amely szintén egy bizonyos dózis-

teljesítmény felett figyelhető meg (Madas & Balásházy, 2011).

5. A mutációk keletkezését leíró modellel számított értékek közül több jó egyezést mutat kí-

sérleti adatokkal, noha nem alkalmaztam illesztést a bemenő paraméterek meghatározásá-

hoz. Azokban az esetekben, ahol nem találtam összehasonlításra alkalmas kísérleti adatokat, 

új kísérletekre tettem javaslatot (Madas & Balásházy, 2011).

6. A radonleányelemek példáján bemutattam, hogy a sugárterhelés egyenetlenségét nem szük-

séges, de nem is lehetséges figyelembe venni a jelenlegi sugárvédelmi szabályozásban, mivel 

a nominális kockázat, az effektív dózis és az egyenértékdózis lineáris függvényei az elnyelt  

dózisnak. Rámutattam arra, hogy a kis dózis tartományra jellemző, nemlineáris dózisfüggé-

sű jelenségek jelentősége feltételezhetően kisebb a belélegzett  radonleányelemek tüdőre 

gyakorolt hatása esetén, mint olyan sugárforrásoknál, melyek térben egyenletes sugárterhe-

lést eredményeznek (Madas & Balásházy, 2012).

5



Következtetések

Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a szövetszintű modellezés nagy mértékben hozzájárul az 

ionizáló sugárzás biológiai hatásainak megismeréséhez, miközben rámutatnak a magasabb szervező-

dési  szinteken való vizsgálatok szükségességére is.  Jól szemléltetik azt a bizonyos szempontból 

nyilvánvaló, ugyanakkor mégsem kellőképpen közismert tényt, hogy sejtszintű hatások vizsgálata 

alapján nem lehetséges sem cáfolni, sem alátámasztani a sugárvédelemben alkalmazott LNT-mo-

dellt.

A sejtélethossz rövidülésének mutációk kialakulásához való hozzájárulása arra utal, hogy a radon-

leányelemek által okozott rák kialakulásában a differenciált sejtek sugárterhelése is szerepet játszik,  

amit a sugárvédelemben jelenleg alkalmazott dozimetriai modellek nem vesznek figyelembe. A sejt-

élethossz rövidülésének jelentőségéből az is következik, hogy ha sejttenyészeteken végzett kísérle-

tekből  következtetünk  a  sűrűn  ionizáló  sugárzásnak  tartósan  kitett  többsejtű  élőlényekben 

keletkező mutációk kialakulási gyakoriságára, akkor a ténylegesnél lényegesen kisebb értékeket ka-

punk. Az, hogy a mutációk kialakulási gyakorisága a dózisteljesítménynek monoton növekvő függ-

vénye,  megkérdőjelezi  több  sugárepidemiológiai  elemzés  következtetését,  mely  szerint  a 

radonleányelemek mutációk kialakulására gyakorolt hatása (iniciáció) elhanyagolható a mutáns sej-

tek elszaporodására (promóció) gyakorolt hatása mellett.

A sejtszintű terhelések eloszlása és a szövet lokális regenerációs képességének kimerülése alapján 

feltételezhető, hogy a magas radonleányelem koncentráció mellett dolgozó uránbányászok esetén a 

tüdőrák kialakulását egészen más folyamatok irányítják, mint az olyan sugárterhelések miatt kelet-

kező rákok kialakulását, melyekre nem jellemző a hosszú ideig tartó, lokálisan nagy dózisteljesít-

mény.  Ennek  alapján  valószínűsíthető,  hogy  nem  lehetséges  anélkül  megbecsülni  a 

radonleányelemekhez kapcsolódó egészségre gyakorolt hatások kockázatának mértékét, hogy fi-

gyelembe vennénk a terhelés térbeli egyenetlenségét, miközben ezt a sugárvédelem jelenlegi felté-

telezései nem teszik lehetővé.
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