
A sugáregészségügy, sugárbiológia aktuális problémái,  
a hazai kutatások helyzete 

 
 
 

Sáfrány G., Lumniczky K. 
 
 

Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 

 XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam  
Hajdúszoboszló, 2013. április 23.-25. 



A sugáregészségügy, sugárbiológia, sugárvédelem legfontosabb  
problémája a kis dózisok (<100 mGy) biológiai hatásainak a kérdésköre. 

Aktuális problémák, európai kitekintés 



A kis dózisok biológiai hatásának európai szintű tanulmányozása  

MELODI – Multidisciplinary European Low Dose Initiative 

BfS, Germany  
CEA, France 
CREAL, Spain 
DUTH, Greece 
ENEA, Italy  
HMGU, Germany  
HPA, UK  
IRA, Switzerland  
IRSN, France  
ISS, Italy  
ITN, Portugal  
KVSF, Germany  
NRIRR, Hungary  
NCRRP, Bulgaria  
RIVM, Netherlands  
SCK-CEN, Belgium  
SSM, Sweden  
STUK, Finland  
SU, Sweden  
SUJCHBO, Czech Republic  
UAM, Spain  
URV, Spain 
 

MELODI (2010) egy európai platform, melynek küldetése a kis  
dózisú sugárzás kockázatainak tudományos vizsgálata 



A MELODI platform által meghatározott stratégiai célok 



DoReMi (Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration)  

Kiválósági Hálózat (13 millió Euro, jelenleg 32 tag, köztük OSSKI) 

Külső és belső 
pályázatok 



Egyéb európai kis dózisú projektek 
 
• DARK.RISK 
• ORAMED 
• MULTIBIODOSE 
• SOLO 
• STORE 
• ARCH 
• CARDIORISK 
• ALLEGRO 
• DDM2 
• EPI-CT 
• PROCARDIO 
• CEREBRAD       OSSKI 
• RENEB              OSSKI 
• EPIRADBIO 
• STAR 
• BOOSTER 
  
 

http://www.helmholtz-muenchen.de/isb/darkrisk
http://www.oramed-fp7.eu/
http://www.multibiodose.eu/
http://solo-fp7.eu/
http://fp7store.de/pages/home.php
http://arch.iarc.fr/
http://www.cardiorisk.eu/
http://allegroproject.org/Pages/Default.aspx
http://www.ddmed.eu/
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=10&CAT=PROJ&QUERY=013413564cb9:ab8f:26bc3eeb&RCN=97571
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=10&CAT=PROJ&QUERY=013413564cb9:ab8f:26bc3eeb&RCN=97571
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=10&CAT=PROJ&QUERY=013413564cb9:ab8f:26bc3eeb&RCN=97571
http://www.procardio.eu/
http://www.cerebrad-fp7.eu/en
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY=013413683a2f:a6be:21cad27a&RCN=100633
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_FR&ACTION=D&DOC=3&CAT=PROJ&QUERY=012550e6482f:a4d7:696c7b5f&RCN=97422
https://wiki.ceh.ac.uk/display/star/The+Radioecology+Exchange
http://www.booster-project.org/scripts/home/publigen/content/templates/show.asp?P=111&L=EN&ITEMID=2


Daganatkeletkezés az atomtámadás túlélőiben 

A sztochasztikus hatások lineáris,küszöbdózis  
nélküli modelljének érvényessége 



Sugárzás okozta szolid tumoros elhalálozás kockázatának  

dózis-függése 

A küszöbdózis 0 Gy 



Kis dózisú ionizáló sugárzás okozta szolid tumoros elhalálozás  

kockázatának 1 Gy-re vonatkoztatott értéke 



Sugárzás-indukálta daganatos elhalálozás a 

nukleáris iparban dolgozókban 



Résztvevő országok 



Dózis megoszlás 



Relatív többlet kockázat per 1 Sv 

Összes daganat:                                                                 Leukémia:  
  
 TRK/1 Sv  = 0,97                                                                TRK /1 Sv = 1,93 
               RK/100 mSv = 1,1                                                              RK/100 mSv = 1,19 
 
100 mSv expozíció esetén a szolid tumor halálozások  ~6%-át, a leukémiás halálozások ~19%-át  
okozza a sugárexpozíció. Atomerőműi dolgozókban a sugár expozíció a daganatok 1-2%-áért felelős. 



Követett populáció – ~178000 1985-2002. között CT vizsgálaton  

                                   átesett nem-daganatos személy  

Életkor - <22 év a CT vizsgálat időpontjában 

 

Követési periódus – 1985-2008 

 

Leukémia szám – 74/178604 

 

Agydaganat szám – 135/176587 

Computer tomográf (CT) vizsgálatok kockázata  

gyerekekben 



Leukémiák kialakulásának kockázata a dózis-függvényében 



Agydaganatok kialakulásának kockázata a dózis-függvényében 



EAR leukémia – 0,83/10 év/10000 személy/CT 

 

EAR agytumor - 0,32/10 év/10000 személy/CT 

Fiatalokon elvégzett CT vizsgálatok esetén a leukémiák és  

agydaganatok kialakulásának kockázata dózis függő, az abszolút  

daganatszámok azonban nem nagyok 



A sugárbiológiai kutatások hazai helyzete 

Sugárbiológiai témájú kutatásra jelenleg szinte lehetetlen hazai  
pályázati támogatást elnyerni (OTKA). 
 
 
Európai Uniós pályázati források 
 
 NOTE, FP6 (Non-Targeted Effects of Low Dose Radiation) 
 CEREBRAD, FP7 (Cognitive and Cerebrovascular Effects Induced by  
  Low Dose Ionising Radiation) 
 DoReMi / PERIRAD, FP7 (Low dose effects on brain pericytes) 
 OPERRA, FP7 (Open Project for the European Radiation Research  
  Area) 



NOTE projekt 

A kis dózisok nem-DNS célpontú hatásai 
 
 génexpressziós változások közvetlenül besugárzott és  
 bystander  sejtekben 
 mitokondriális DNS deléciók közvetlenül besugárzott és  
 bystander  sejtekben 
 a kis dózisok immunrendszeri hatásai 
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Transzkripció szintű válaszreakciók közvetlenül besugárzott  

sejtekben kis-dózisok hatására  
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Transzkripció szintű válaszreakciók bystander 

sejtekben kis-dózisok hatására  



Kis dózisú besugárzás hatása limfocita 
alpopulációk túlélésére 
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CEREBRAD projekt 

A kis dózisok agyi hatásai 
 
 a vér-agy gátra gyakorolt hatások a besugárzáskori életkor és az  
 eltelt idő függvényében 
 agyi endotél sejtekre gyakorolt hatások 
 mitokondriális funkciókra gyakorolt hatások 



Az agy besugárzásának a hatása a vér-agy gátra 



Sugárzás indukálta változások 10 napos egerek mitokondriális komplex 

III enzimjében 



Mitosox red pozitivitás 10 hetes egerek agyában besugárzást követően 

(szuperoxid-anion változások) 



Leukémiák kialakulásának kockázata német  

atomerőművek környezetében élő gyerekekben 

Windscale, Sellafield 



5 évesnél fiatalabb gyerekek leukémia kockázata nő az 

atomerőművek 5 km-es körzetében 



A legújabb francia adatok megerősítik a német eredményeket 



„Is there a link between nuclear power plant and the risk of leukaemia in children? There 
is no official answer to this question ……. the general public needs objective, 
comprehensible information. „ 
 
„Van-e kapcsolat a nukleáris erőművek és a gyerekek leukémia kockázata között? Nincs 
hivatalos  válasz erre a kérdésre ……. a közvéleménynek objektív, teljes körű információra 
van joga. 

ASN összefoglaló 



Konklúziók 
 
 A sztochasztikus hatások lineáris, küszöbdózis nélküli 
 modellje nagy valószínűséggel érvényes 
 
 A kis dózisoknak kifejezett biológiai hatásai vannak 
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