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Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai

- „determinisztikus hatás”
adott küszöbdózis
– felett „van válasz”: működési zavar
- alatt „nincs válasz”: „repair”

- „sztochasztikus hatás”
„kockázati” alapon van válasz
(úgy vesszük, hogy) nincs küszöbdózis 

a sugárvédelem célja:
- a determinisztikus hatást el kell kerülni!
- a sztochasztikus hatást minimalizálni kell!



Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai

- Az ionizáló sugárzások miatti energia-elnyelődést 
érzékszerveink nem észlelik elmarad a vészjelzés és a tudatos 
(vagy ösztönös) védekező reakció.

- A sérülés biológiai következményei nem azonnal jelentkeznek, 
hanem az elnyelt dózistól függő látencia időt követően.



Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai



Az ionizáló sugárzás sejtpusztító hatása

A DNS a fő célpont a sejthalál, 
mutáció és karcinogenezis
szempontjából. Más 
sejtalkotók, pl. membránok 
szintén célpontok lehetnek, de 
a folyamatok kevésbé értettek, 
kevésbé jelentősek.



DNS-károsodások típusai



Sugárérzékenység

A sejtek sugárérzékenysége a 
jelentős mértékben a kétláncú
DNS-töréseket kijavító folyamatok 
eredményességétől függ!

A: normál DNS-lánc

B: 1-es törés könnyen javítható a 
pár segítségével

C: 2 különálló törés ~ 1-1 külön 
törés

D: 2-s törés (uott/közel)



Sugárérzékenység

A sugárérzékenységet jelentős 
mértékben befolyásolja a 
sejtciklus, a sejtosztódás:
nyugalmi állapotban lévő sejtek 
sugár-rezisztensek, osztódó
sejtek sugár-érzékenyek 

differenciált sejtek
SUGÁRREZISZTENSEBBEK,
őssejtek 
SUGÁRÉRZÉKENYEBBEK

(A ki nem javított kétláncú DNS törések miatt a sejtosztódás 
során jelentős mennyiségű genetikai információ esik ki a 
sejtekből, azok elpusztulnak.)



Sugárérzékenység

Klasszikus 4 (5) R:
- Repopuláció
- Reoxygenáció
- Redisztribúció (sejtciklusban)
- Repair (DNS)
(- Radioszenzitivitás)

A sejtciklus
Sugárérzékenység



Sugárérzékenység

A különböző szervek, szövetek sugárérzékenysége függ:

- Az azokat felépítő sejtek intrinszik (belső) 
sugárérzékenységétől

- A szövetek regenerációs kinetikájától

- A sejteknek a szöveteken, szerveken belüli szerveződési 
hierarchiájától

Ez a sugárérzékenység határozza meg a küszöbdózis nagyságát.



Sugárérzékenység

Korai, akut hatások:
= közvetlenül /röviddel a sugárexpozíció után

- gyors megújulási képességgel rendelkező szövetekre jellemző, 
sok aktívan osztódó sejttel

- gyorsabban pusztulnak a sejtek, mint ahogy regenerálódni 
tudnak nagyfokú sejtpusztulás

- az őssejt-regeneráció érdekében a differenciálódás időlegesen 
leáll/lelassul, amíg az őssejt szám újraképződik

- a látencia idő, a tünetek kialakulásáig attól függ, hogy milyen 
hosszú az érett, differenciált sejt életciklusa



Sugárérzékenység

Késői hatások:
= sugárexpozíció után hónapokon, éveken belül

- lassú turn-over-rel rendelkező szövetekre jellemző, de 
valamennyi szervben, szövetben kialakulhat

- ált. az osztódó és funkcionális sejtek nem különülnek el 
élesen, ua. sejtcsoport „igénytől” függően mindkét funkciót 
elláthatja, nagyfokú plaszticitás

- lassú, soha nem teljes regeneráció, gyakran önfenntartó
folyamat, amely az idő múlásával súlyosbodik (pl. bőr, tüdő, 
bélnyálkahártya, húgyutak)



Ionizáló sugárzás hatása a sejtekre

- Reproduktív sejthalál: A sejtek osztódás közben 
pusztulnak el a genetikai károsodások 
következményeként. 

- Apoptózis: osztódás előtti (interfázikus) sejthalál (pl. 
lymphocyták) már ~ 1 Gy-re.

A ki nem javított, vagy rosszul kijavított DNS-sérülések 
következményei:

- Sejthalál – determinisztikus hatások

- Mutációk – sztochasztikus hatások



Sugársérülések kialakulási mechanizmusa

Biológiai károsodás 
a DNS-ben



Sugársérülések kialakulási mechanizmusa





Ionizáló sugárzás okozta sejthalál dózis-
függése – „Lineár-kvadratikus” modell

n – extrapolációs szám; Dq – kvázi küszöbdózis; D0 – 0,37-re 
csökkenti a túlélést Logen=Dq/D0



Ionizáló sugárzás okozta sejthalál dózis-
függése – „Lineár-kvadratikus” modell

Sejttúlélés: S=exp(αD+βD2)

- ha az α és β egyenlő arányban járul hozzá a hatáshoz: αD=βD2, D=α/β
- biológiailag effektív dózis: BED=n[1+d/α/β]

ekvivalens D 2 Gy-es frakciókra: EQD2=D*(d+(α/β))/(2+ α/β)

- Letális léziók: S=exp(-αD)
- Szubletális léziók: S=exp(-βD2)

- LQ modell: α/β=8,5-nél két frakció között 6 óra szünettel a szubletális
károsodás „complet repair”-hez vezet, ami gerincvelő esetén 24 óra. 
Rövidebb szünet esetén maradandó a sugársérülés (incomplet repair).

frakcionálás!



Frakcionált besugárzások hatásai



Frakcionált besugárzások hatásai

- daganatsejtre való hatás
- egészséges szövetekre való hatás
- össz-dózis
- frakciódózis késői mellékhatások
- kezelési idő tumorkontroll

α/βkorai > α/βkései mh.-ok



Frakcionált besugárzások hatásai



Frakcionált besugárzások hatásai

A dózisteljesítmény hatása a sejtek túlélésére

Alacsony dózisteljesítményű
folyamatos besugárzással lehet a 
terápiát a legrövidebb idő alatt 
befejezni, a maximális szövet 
helyreállítás mellett:

ED50 = 34 Gy = 17 nap x 2 Gy

ED50 = 34 Gy = 2 cGy/perc 
folyamatos: 28 óra



Frakcionált besugárzások hatásai

A dózisteljesítmény hatása a tumorkontrollra és a szövődményekre



Kis dózisok biológiai hatásai

A kis dózisok biológiai hatásaira extrapolációval következtetünk:
jelenleg a lineáris küszöbdózis nélküli modell az elfogadott.



Kis dózisok biológiai hatásai

Kis-dózisú
hiperérzékenység:
növelheti a kis-dózisok 
biológiai hatását.



Tényleg a DNS az egyetlen célpont?



Tényleg a DNS az egyetlen célpont?

A nem DNS célpontú
válaszok alapvetően 
befolyásolhatják az 
ionizáló sugárzás 
következményeit a kis 
dózisok tartományában.



A nem DNS-célpontú válaszok

- Sejthalál

- Genom instabilitás: az 
egészségesnek látszó sejtek utódaiban 
generációkkal később megnő a 
mutációk gyakorisága

- Bystander hatás: változások a 
közvetlen sugársérülést el nem 
szenvedett sejtekben is 
kialakulhatnak (sejthalál, mutációk, 
adaptáció)

- Adaptív válasz: csökkenti a 
sugárhatás következményeit: pozitív 
sugárhatás?



A nem DNS-célpontú válaszok

A nem-DNS-célpontú hatások dózis-függése nem „hagyományos”



A sejtpusztító hatást módosító tényezők: 
Lineáris Energia Transzfer (LET)

Relatív biológiai hatás:
egy adott sugárzás biológiai 
hatása a 250kV-os RTG-
sugárzáshoz viszonyítva

LET = a részecske (foton) pálya mentén leadott energiája



A sejtpusztító hatást módosító tényezők: 
Lineáris Energia Transzfer (LET)

Különböző sugárzásfajták átlagos LET értékei (keV/μm):

- gamma (Co-60) 6,9
- 200 kV röntgen 9,4
- 50 kV röntgen 13,1
- béta (H-3) 11,5
- 5,3 MeV alfa 63

Átlagos hatótávolság ~ átlagos energia/LET



A sejtpusztító hatást módosító tényezők: 
oxigénhatás

hipoxiás

normoxiás

Oxygen enhancement ratio (OER):
az oxigén sugárérzékenyítő hatása
= Dhipoxiában/Dnormoxiában azonos biológiai hatás eléréséhez ≈ 2,8-3



A sejtpusztító hatást módosító tényezők: 
oxigénhatás

Oxigén a besugárzás pillanatában legyen jelen!



A sejtpusztító hatást módosító tényezők: 
oxigénhatás

Általában az 1 mm-nél kisebb átmérőjű daganatokban nincs 
hipoxia, e méret felett már részleges hipoxia megfigyelhető.



A sejtpusztító hatást módosító tényezők: 
oxigénhatás

Akut hipoxia okai:
- vérsejtek vagy tumorsejtek elzárják az ereket 
- erek kollabálása a magas intersticiális nyomás hatására 
- vazokonstrikció a közeli arteriolákban



A sejtpusztító hatást módosító tényezők: 
oxigénhatás

Normál és tumoros szövet vaszkularizációja:
a normál szövetek erezettsége szabályos, biztosítják a sejtek tápanyag-
és oxigénellátottságát.
A tumoros szövetben a véredények elhelyezkedése kaotikus, lefutásuk 
tekervényes, távol esnek egymástól, krónikus hipoxiás régiók alakulnak 
ki. A vérerek ideiglenes elzáródása akut hipoxiát eredményez.



A sejtpusztító hatást módosító tényezők: 
oxigénhatás



A sejtpusztító hatást módosító tényezők: 
oxigénhatás

A hipoxia fokozza a daganatok malignitását:
1. bizonyos fiziológiás válaszreakciókat aktivál:

- fokozza az anaerob glikolízis mértékét 
- fokozza az angiogenezist (új erek képződését)

2. olyan mikrokörnyezetet teremt, amely kedvez a hipoxia (és egyéb 
stressz faktorok!) iránt toleráns daganatsejtek szelektív túlélésének

3. rontja a sejtek DNS károsodást javító rendszerét, ezáltal genetikai 
instabilitást okoz, illetve elősegíti annak fennmaradását 

4. módosítja számos gén transzkripcióját 

5. csökkenti (differenciáltan!) a fehérje szintézist az mRNS
transzlációjának a gátlásával



A sejtpusztító hatást módosító tényezők: 
oxigénhatás



Sugárérzékenyítő vegyületek és eljárások



Sugárérzékenyítő vegyületek és eljárások

Cél: daganatok sugárérzékenységének SZELEKTÍV növelése

Olyan eljárások, amelyek: 
- csökkentik a daganatokban a hipoxiás sejtek arányát az oxigén 
hozzáférhetőségének a növelésével 
- a sejteket érzékenyebbé teszik a sugárzás iránt 
- szelektíven pusztítják el a hipoxiás sejteket

Sugárérzékenyítési tényező (sensitizer enhancement ratio): 
Dsugárérzékenyítő hiányában /Dsugárérzékenyítő jelenlétében



Sugárérzékenyítő vegyületek és eljárások

1. Hiperbárikus oxigén belélegeztetés mellett végzett sugárterápia

2. Halogénezett pirimidin származékok - timidin analógok, amelyek 
beépülnek a DNS láncba 
- csak osztódó sejtekre hatnak (szelektivitás) 
- minél nagyobb mennyiség épül be, annál fokozottabb a hatás 
- Br és I származékok 

3. Hemoglobin szint emelése (transzfúzió vagy eritropoetin adása) 
Dohányzó betegeknél (csökkent oxigénkötő kapacitás) a sugárterápiára 
adott válasz rosszabb volt, mint nem-dohányzó betegeknél.

4. Akut hipoxia kivédése nikotinamiddal (B3 vitamin analóg) 
Megakadályozza a daganatot ellátó erekben a véráramlás fluktuációját.
A krónikus hipoxia ellen ható eljárásokkal kombinációban mutatott jó
eredményeket.



Sugárérzékenyítő vegyületek és eljárások

5. Hipoxiás sejtek szelektív szenzitizálása
- különböző fokú elektron affinitással rendelkező vegyületek, 
amelyek oxigén mimetikumok
- szövetekben nehezebben bomlanak le, mint az oxigén, képesek 
távolabbra diffundálni és a hipoxiás zónába is eljutni 
-Nitroimidazol származékok

6. Hipertermia
- a tumoros szövetet lokálosan felmelegítik (42,5-44 fok), ennek 
önmagában is pusztító hatása lehet, de kemoterápiával és 
sugárterápiával kombinálva javítja a tumor vér és oxigénellátását, 
ezáltal növeli a sugár- és kemoterápia hatékonyságát 
- Tumorok vérellátása rosszabb, mint az egészséges szöveteké. Ezért 
itt a csökkent „hűtés” miatt magasabb hőmérsékleteket lehet elérni, 
mint a környező szövetekben. 
- Tumorokban levő hipoxiás sejtek környezete alacsony pH-jú savas 
közeg, ahol a sejtek fokozottan érzékenyek a hőhatásra.



Sugárérzékenyítő vegyületek és eljárások

7. Bioreduktív szerek (hipoxiás citotoxinok)
„Előnyt kovácsolnak a hipoxiából” – szelektíven pusztítják a hipoxiás

sejteket (csak oxigén hiányában hatnak, oxigén jelenlétében hatásuk 
kevésbé/egyáltalán nem érvényesül): tirapazamin (TPZ)

8. Tumor vérellátására ható terápiák: 
- angiogenezis (új erek képződése) gátlása 
- már meglévő érhálózat szelektív károsítása

9. Génterápiás módszerek: 
Hipoxia által kontrollált génterápia 



Egészséges szövetek károsodását befolyásoló
tényezők

- kor 
- dohányzás 
- táplálkozási szokások 
- hemoglobin szint 
- társbetegségek (cukorbetegség, magas vérnyomás) 
- fertőzések 
- immunrendszer gátlásával járó állapotok 
- autoimmun betegségek 
- a besugarazott szervek
organikus elváltozásai 

- pigmentáció zavarai 
- GENETIKAI HÁTTÉR



Sugárvédő vegyületek

Dose reduction factor (DRF):
Dsugárvédő vegyület jelenlétében /Dsugárvédő vegyület hiányában

Elvárások: 
1. Toxicitás elfogadható
2. Jó sugárvédő hatás (magas DRF) 
3. SZELEKTÍV (csak az egészséges szövetet védi, a tumort nem) 
4. Könnyen kezelhető

Hatásmechanizmus: 
Ionizáló sugárzás során keletkezett szabadgyökök semlegesítése

- Természetes sugárvédő anyagok: 
szulfhidril vegyületek, pl cisztein 
- Szintetikus sugárvédő vegyületek: 
az SH csoportot foszfát csoporttal fedték le (pl. Amifostine)



Sugárvédő vegyületek

Oxidatív stressz csökkentése
Célja: szövetekben fellépő krónikus hipoxia és krónikus szabadgyök 
képzés csökkentése
Szuperoxid diszmutáz (SOD), Szelén

Növekedési faktorok…

Őssejt terápia: 
ha daganatos betegségek (például emlőrák kezelésére adott nagy 
dózisú kemoterápia vagy sugárkezelés) következtében elpusztult a 
csontvelő. A beteg saját őssejtjeit a kemoterápia vagy a sugárkezelés 
előtt gyűjtik össze, ugyanis e terápiás beavatkozások károsítják az 
őssejteket. A szervezetbe a kezelés után juttatják vissza őket.



Rosszindulatú daganatképződés



Rosszindulatú daganatképződés

– Ionizáló sugárzás általános rákkeltő ágens, vagyis minden 
emberfajtában, minden szövetben és minden életkorban képes 
daganatot okozni. NINCS CÉLSZÖVETE!

– Ugyanazok a daganattípusok alakulnak ki ionizáló sugárzás 
hatására, mint spontán módon.

– Ionizáló sugárzás gyenge karcinogén
más környezeti tényezőkkel
összehasonlítva.



Rosszindulatú daganatképződés

Az egymást követő mutációk 
szaporodási előnyhöz juttatják a 
sejtet

nagyobb utódpopulációt 
hozhat létre

amelyben nagyobb 
valószínűséggel következhetnek 
be további mutációk

növekvő genetikai instabilitás

A daganatkeletkezés 
többlépcsős folyamat



Rosszindulatú daganatképződés

Karcinogének:

- Iniciáló anyagok (a rák kialakulásában a kezdeti lépés a 
mutációk indukálása a kulcsfontosságú génekben) 
A sugárzás és több kémiai karcinogén anyag, (pl a dohányfüst-
összetevők: benz*a+pirén, dimetilnitrózamin, nikkelkarbonil) a 
DNS károsításával hatnak.

- Tumor promóterek: (forbolészter, ösztrogén) a sejtosztódás 
serkentésével járulnak hozzá a rák kifejlődéséhez.

- Tumorvírusok: a májrákot a hepatitisz-C/E, a méhnyakrákot az 
emberi papillomavírus (HPV/16-18) okozza.



Rosszindulatú daganatképződés

A rákos sejtburjánzás szükséges feltételei:

1. Nem veszi figyelembe a sejtosztódás külső és belső szignáljait 
(autonómmá válik)

2. Ellenáll az apoptózisnak

3. Stimulálja az érújdonképződést

4. Genetikailag instabil

5. Elhagyja eredeti szövetet (invazívak)

6. Idegen szövetben túlél és szaporodik (metasztázisra képesek)



Rosszindulatú daganatképződés 
epidemiológiája

Sugársérült populációk tanulmányozhatók:
– kontroll és sugársérült csoportok (kohorsz) összehasonlító
nyomon követésével 
– már beteg egyének adatainak vissza keresésével (eset tanulmány)

Sugársérült populációk:
– az atomtámadás túlélői, 
– nukleáris és más sugaras balesetek során exponáltak, 
– orvosi beavatkozás következtében exponáltak, 
– természetes sugárforrások hatására exponáltak, 
– nukleáris munkahelyek dolgozói

A legtöbb adat nagy dózissal, nagy dózis teljesítménnyel, kis LET-tel
exponáltakból származik; néhány adat nagy LET értékű belső expozícióból 
van (a sugárzók lerakódása a tüdőben, májban, csontban).



Rosszindulatú daganatképződés 
epidemiológiája

Elenyésző információ áll rendelkezésre:

- Alacsony dózisteljesítményű kis D-ok: ahhoz, hogy egy spontán 
20%-os daganat előfordulás 25%-ra való emelkedését biztosan 
kimutassuk (~1 Sv expozíció) > 1300 személyt kell nyomon követni

- Külső, nagy LET értékű expozíció következményei (neutron) és 
néhány radionuklid

- Esetleges módosító tényezők szerepe, különösen ha különböző
populációkat kell összehasonlítani

- Magasabb háttér incidencia módosító hatása; az additív, vagy a 
multiplikatív kockázati modell a jobb? Nagyobb-e a kockázat pl. –
- az európai nőkben, akikben magasabb az emlőrák gyakorisága, 
mint a japán nőkben
– dohányosok kockázata nagyobb-e, mint a nem-dohányzóké (radon 
expozíció)?



Az additív és a multiplikatív kockázati 
modellek

A multiplikatív modell szerint nagyobb a kockázat, de később jelenik 
meg. Más ok miatt veszélyeztetett populációkban (dohányzás) 
jobban növeli a kockázatot mint az additív modell!!!



Tanulmányozott populációk



Az atombomba-támadások túlélői



Az atombomba-támadások túlélői

Relatív mortalitás kockázat, különböző időintervallumokban az 
expozíció után



Az atombomba-támadások túlélői

A relatív mortalitás kockázati többlete /Sv



Becsült sztochasztikus kockázat

1 Sv sugárexpozíció = 4-5 x 10-2 halálos daganat

2 mSv/év munkahelyi expozíció = 1x10-4 daganat/év



A csernobili baleset következményei



A csernobili baleset következményei

A baleset során érintett populáció



A csernobili baleset következményei

A baleset után ~600 fő vett részt az elhárítási munkában

134 akut sugársérülés, 28 †



A csernobili baleset következményei

Effektív dózisok a baleset után közvetlenül evakuáltak esetében

2800 személy Sv várható daganatszám: 100-200



A csernobili baleset következményei

A sugárszennyezett területen élők adatai

*Mo.: a csernobili reaktorbaleset következményeként a sugárterhelés 1 mSv alatt
maradt (természetes 3 mSv/év) 

„Többlet” daganatos megbetegedés vagy veleszületett rendellenesség emelkedés 
ennek ismeretében nem várható.



A csernobili baleset következményei

Kollektív effektív dózisok a sugárszennyezett területen élők 
esetében

Összlakosság: 5.159.887 
Összesen 42.551 személy Sv várható daganatszám: 1.700



A csernobili baleset következményei

Pajzsmirigy daganatok előfordulása gyerekekben a csernobili 
baleset után



A csernobili baleset következményei

Születési rendellenességek gyakorisága



Orvosi sugaras beavatkozások 
következményei

Emlőrák gyakoriság nőkben gyakori fluoroszkópiás vizsgálat után 
(TBC miatt régen)



Orvosi sugaras beavatkozások 
következményei

Pajzsmirigyrák sugárkezelt gyerekekben (tinea capitis)



Daganat előfordulás sugaras munkahelyen
dolgozókban



Daganat előfordulás sugaras munkahelyen
dolgozókban

Leukémiás halálozás francia nukleáris létesítmények környezetében



Daganat előfordulás sugaras munkahelyen
dolgozókban



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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