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BEVEZETÉS A besugá rzással történő gyógy ítás a nem sugárke
zelő orvos számára kics it rejtélyes és néha félelme tes kezelés i 
mód, amivel kapcsolatban , beva llat lanul is, homokba dugja a 
fejét, és ráhagyj a a sugárkezelő orvosra. A valóságba n a sugár 
keze lés (sugárterápia, radiati on oncology) is egy ugyanolyan 
szakma , mint az orvostudomá ny más szakmája, nem ördöngös
ség, csupán tanulást és gyako rlatot igénye l. A sugárkezelés a 
daganatok gyógy ításá nak egy ik leghatá sosabb módja , és ezé rt 
minden daganatgyógyász számár a elenge dhetetlenül fontos, 
hogy a besugárzás elveive l, lehetőségeivel és határaival tisztá
ban legye n. A nőgyógyász onkológus sem né lkülözheti ezeke t 
az ismereteke t. Számára a sugárkezelő orvos egyoldalú döntése 
nem fogadható el, vitaképesen kell megvá lasztam a beteg leg
hatásosa bb kezelését. 

Ezen meggondol áso k miatt adjuk közre az alábbi fejezetet , 
ame lyben a nem-sugárkezelő orvos szempontjábó l foglaltuk 
össze a besugárzássa l kapcsola tos ismerete ket. A sugárkezelés 
alapjainak és gyako rlati alkalmazhatóságának áttekintése mel
lett ta lán száraznak tűnő foga lmakat , meghatá rozásokat , meny
ny isége ket is ismertetünk összefog lalóan , azért me1t ezekke l a 
nem-sugárkezelő orvos is találkozhat. Amit a köz leményben 
tárgya lunk , az egy sugárkezelő orvos számára nem elégséges , 
a nem-sugárkeze lő orvos számára talán kics it sok is. Még is 
hasznosn ak gondo ljuk, mert alapismeretek tárházaké nt szo l
gá lhat, ha arra szükség adódik. 

A szerző nőgyógyász és nőgyógyászati dagana tgyógyász, aki 
sugá rkeze lési képzettségge l (hivatalos szakvizsgáva l) rendel
kez ik. Korábbi munkahelyén lehetősége volt az üreg i sugárke-
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zelés gyakorlati alkalmazására és felügyeletére. Osztályán éven
te több, mint ezer kezelés történt. Alkalma volt még a ma már 
teljesen elavult kézi berakásokat is végez ni, ezzel is tapasz tala
tot szerezni. Másodmagáva l elsőként vezette be, és alkalmazta 
hazánkban a távolról irányított nagy-sugárleadású utántöltő ké
szüléket (remote high dose-rate afterloading), és a tapaszta latok
ról alka lma vo lt nemzetköz i és hazai tudomán yos rendezvé nye
ken felkért előadóként beszámo lni. Rangos nemzetközi sugá rke
zelési rendezvények üléselnöke és szervezője is volt. Ennek 
alapján mert vállalkozni arra, hogy ezt az összefogla lót megírja 
abban a reményben, hogy talán jobban látja, hogy egy nem-su
gárkezelő orvos nak milyen ismeretekre van szüksége. 

A sugárk eze lés célja a dagana tsejt ek ionizáló sugárzássa l tört é
nő elpusztítása. Ennek kapcsán egy jól meghatározott sugár
mennyiséget, egy ponto san körülírt daganatr a j uttatunk , azért, 
hogy a daganat sejte ket elpusztítsuk, vigyázva, hogy a környe
ző ép szöve tek a lehető legkisebb károso dást szenve djék. Más
kor mütét után a daganat kiújulá s megelőzése miatt a műtéti te
rületet és/vagy a környező nyirokcsomókat sugarazz uk be. 
Ilyenkor daganat sejt ek nem láthatók , vagyis nem egy körü lha
táro lt daganatra célzunk, hanem a dagana t sej tek vándor lásá
nak , elsodródá sának útját sugarazz uk. Mind két eset ben a keze
lés a daganatos beteg gyógy ítását, életének meghosszabbítását 
célozza az életminőség biztosításáva l. A gyógy ító cé lzatú su
gárkeze lés mellett, enyhítés i céllal (palliatív kezelés) is adunk 
besugárzást a tünetek (vérzés, fájda lom, stb.) enyhítésé re és 
szövődmények megelőzésére. 

TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS A sugárkezelés több mint 100 
éves múltra tekint vissza . Röv iddel a röntgen sugár (x-rays) 
(Rönrgen ( 1) 1895) és a rádium (Marie and Pierre Curie (2) 
1899) felfedezése után az ionizáló sugá r bioló giai hatá sosságá t 
felismert ék, és rákos betegek keze lésé re kezdték haszná lni. Az 
első gyógyít ott rákos betegről 1899 -ben számo ltak be. Ezzel 
elkezdődött egy hosszú út, diadallal és sok zökkenővel. Az 
1930-as évekig nagy számban tört éntek besugárzáso k, különö
sen a méhnyakrák üregi sugárkezelése volt divatban . Figye
lemre méltó , hogy Wickham (3) 19 10-ben és 19 13-ban már 
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Bősze P 

1 OOO méhnyak rákos beteg kezelésének eredménye it ismerte tte . 
Ennek a korna k a nagyjai német nőgyógyászok, sugárkezelők 

(König , Bumm, Döder/ei11, Hal/e, stb.) vo ltak. Ezekben az 
időkben minden betege t egy megha tározo tt sugánn ennyiségge l 

kezeltek , ame lyet a l ehető legröv idebb idő alatt adta k meg, ál

talában egy kezelés formájában. A szövődmények súlyossága 
többeket elriasztott. Történt ez annak ellenére, hogy Regaud és 
mtsai (4) már 19 11-ben felhívták a figye lmet arra, hogy ha a 
terveze tt sugá rmennyisége t több ülésben adják , a szövődmé

nyek sokka l ritkábbak, kevésbé súlyosa k, és a daga nat kiirtás 

is eredm ényese bb. A legmessze bb Coutard (5) ment, aki 1934-
ben isme rtette a sok-sza kaszos sugár keze lést. Az ő eljárá sa ké

pezi a ma is alka lmazott keze lés alapját. Paterson (6) 1936-ban 

a röntgen sugá rral szerzett gyógy ítás i eredm ényeke t isme rtet
te. Ezt követte a mennyiség mérés és tervezés ponto sításának 
korszaka, ame lybe n a brit isko la je leske dett . Strandqvist (7) hí

res munk áj ában az egyenlőhatás vonalak (isoeffect lines) ábrás 
szemlé ltetéséve l az egyenlőhatás elvét vetette meg. El/is (8) 

megfogalmazta a ró la elnevezett sza kaszos keze lés i mód ot 

(E llis formu la, nom inal stand ard dose, NS D), alapvetően a bőr 

kímé lés cé lzatával. A gyo rsítóka t már a 30-as évek ben alkal

mazták; ezekke l 800 -1 OOO keV energiájú sugaraka t tudta k elő

á llítani . A 40-es évektő l a sugá rkezelés fokozatosan formáló
dott, és mindig pon tosabbá vált, köszönhetően a korszerű gyor

sítóknak , a sugá11ervezés pont osításá nak, a mesterséges rad io
aktív izotópok alkalmazásána k és a képalkotó eljá rások fej lő

désé nek. 

A SUGÁRKEZELÉS MEGHATÁROZÁSA A „sugá rkeze lés" kifejezés 

tulajd onképpen a szövete k radioaktív sugár ral történő besugár
zásá t j elenti . A nap i orvosi gyako rlatban a rad ioaktív sugárzást 

egyszerűen sugárnak nevezz ük, és a tová bb iakban is így j elöl
jük. A gya korló klini kus szempo ntj ábó l úgy foga lmazhatnánk, 

hogy a sugár az atommagbó l kibocsá tott energia nya láb, az 
atom magbó l kibocsátott részecskék kötege, ame ly sokszo r 

elektro mág neses sugá n-al kevered ik, vagy döntően abból á ll. 

A sugárkeze lésre haszná lt energia nya láb - ion izáló sugár - bi

ológ iai hatásá t energ ia átadásáva l váltja ki . A szöve tek energ iát 
és nem sugara t nye lnek el. A besugárzott szöve tekben csak az 
átadott energia hatása érvé nyesü l. Az energ ianyaláb nak az a ré

sze , amely az adott szöve ten csak áthalad, abban nem kötőd ik, 

nem nyelőd ik cl, és ezért nem ioni zál, hatásta lan. 

A sugár a sejt ekke l, szövetekkel kizárólagosan fizikai kapcso
latba lép, kémiai folya matoka t közve tlenül nem indít be. Tulaj

donképpe n ato mokka l ütköz ik, azokbó l egy vagy töb b e lekt

ron t lök ki , és ritkábban az atommagga l is kapcso latba kerül; 
az atomok ge rjesztett állapotba kerüln ek, ionok keletkeznek 
(ionizáló sugá rzás). A fo lyamat eredményeké ppen a sugár 

men tén kóros atomszerkezetű eleme k, vegyü letek jönnek létre, 

ame ly az elemek károsodását, kötések megs zakadását eredmé
nyezi , am i már mol ekuláris szintű b iológ iai hatásban is meg

ny ilvánu l. A sugár hatás az esetek egy részébe n azon nal ész reve

hető, sokka l gyak rabba n azo nban csak enyhe sejt károsodáso k 
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keletkez nek, amelyek csak hónapok, évek mú lva válnak fel is

merhetővé. 

A sugár az ép és kóros sejteket egyaránt károsítja. A daganats ej

tek elpusz títására mégis haszná lható, me11 1. az ép sejtek hama
rabb kiheverik a sugárká rosodást, mint a daganatsej tek, 2. a gyor
san osztódó sejtek (daganatsej tek) érzékenyeb bek a sugárhatá sra, 

3. a daganatse jtekhez nagyobb sugánne 1myisége t lehet juttatn i, 

következéské ppen az ép szöve tek károsodása lényegese n kisebb . 

A sugá rhatásra bekövetkező biológiai esemé nyek nagyo n ha
so nlók a gyógysze res keze lés során lejátszódókkal. A két keze
lés közö tt , a keze lés módjában van alapvető kü lönbség. 

AZ ATOM ÉS SZERKEZETE A sugá rfizika megé 11ése az anyag 
a lapfoga lmaitól elvá laszt hatatlan. Az anyag a lapformáiva l 

kapcsolatos ismeretei nk j elentős változáson mentek keresztül. 

E lfogadottá vá lt, hogy a megfogha tó rész ecs kék (korpuszku

lák) me llett az azok közö tt i kö lcsönhatásokat közvetítő erőte

rek vagy fizikai mezők (e lek tromágneses tér, nehézség i erő, 
nukleonok közö tti erőtér stb.) is az anyag egyenértékű meg

nyi lvánulása i, amelye k hull ámként, de ado tt esetben részec s
keként is vise lkedhetnek. A fény, pl. elekt-romágneses hu llám, 
ugya nakk or anyagga l kapcso latba kerülve maga is részecske

ként viselkedik. Az így keletkezett adott tömegű, lendüle tü és 

energiájú fény részecs kéke t, ame lyek egy idejü leg hul lám
hos szal és rezgésszá mmal is rende lkeznek, ,,fé nym ennyi sé

geknek" (fénykva ntumokn ak) vagy fotonoknak nevezzük. Az 
összefüggés ford ítva is igaz, a részecskék is mutat hatna k hu l

lámtu lajd onságoka t . Általáno san elfogadott , hogy a részecs
kék és az erőterek átalak ulhatn ak egymásba. Így, pl. egy poz it

ron és elektron találkozás akor az elek tron pár elektromágnese s 

sugá rzássá alaku l, szétszóró dik , vagy ford ítva, fotonból is 
képződhet egy elektron-p ozi tron pár. A legújabb vizsgá lato k 
már azt is felvetik, hogy a nukl eonok sem a „legele mib b" ré

szecs kék; eze k még k isebb részecskékből, ún. ,,kvarkokbó l" 
épülne k fel. Az ismertetésre kerü lő részecské k csak kis részé t 
képez ik az előfordu ló részecs kéknek. Ezekről alkotot t ismere

teink még nagyo n sok vonatkozásba n hiányosak. Ezé11 a su

gárfi zika alapjait a klassz ikus és a gya kor latban j obban meg

fogható elvek sze rint ismertetj ük; az atom ból, mint alapvető 

egységbő l kiindul va. Eredeti megfoga lmazás sze ri nt az 
anyagnak azt a legkisebb részét , ame ly kémia i mó dszerekkel 
nem bontható, atom na k neve zzük. 

Az ato m atomma gból és a körülötte keringő elektron/okból áll. 

Az atommagot proto n/o k és neutron/ok , közös néven nukl eo
nok épít ik fel. A protonok és neutro nok együt tes száma a tö

megszá m (jele A), a pro tonok száma ped ig az atomszámo t 

(je le Z) adja. Ezeket az elemek kém iai je lével együ tt j elö ljük , 
6-0 

pl. ,,Co; a fe lső szám a tömegszámo t j elen ti (60-as tömegszá-
mú, 27-es rendszámú kobalt) . Az atomnak és része inek töme
gét atom i tömegegységben fejezz ük ki ( ! . táblázat) . Ugya n

azo n kém iai elem különböző tömegs zámú atomjai az izotópok , ,. 
pl. ,,Co . Az izotóp esetébe n az elem kémiai tulajdonsága nem, 
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Sugárkezelési ismeretek 11őgrógyász onkológ usok számá ra: alapfo galmak. gyakorla ri tudnivalók(/) 

I. ráblázat. Az atom sze rkezetéve l és a radioa ktivitássa l kapcsolatos fontosabb fogalmak 

Fogalom Uele) 

Atom 

Proton 

Neutron 

Nuk leon 

Elektron 

Pozitron 

Neutrino 

Pion (pi-mezon) 

Foton 

Foton sugárLás 

Atomi tömegegysé g 

Tömegszám 

Izotópok 

Ionok 

Ionizáció 

Izomer 

Co ulomb (C) 

Amper (A) 

Joule (J)* 

Pasca l (Pa) 

Elektron volt (eV) • 

Radioaktivitás 

Becquerel (Bq) 

Curie (Ci) 

Radioaktív elem 

Megha tározás 

Az anyag kémiai módszerekke l tovább nem oszt ható része. Át lagos átmérője 10 '" 111. Atommag ból (átmérő 10 " m) és a kötü lötte 
keringő ele ktron/okból á ll. Az atom elektromosan sem leges, benne a pozitív és negatív töltése k kiegye nlítik egy má st. 

Az atonuna gna k I egységny i pozitív töltésse l bíró, nagyjábó l I atomi tömegegységű része. 

Az atomm agnak nagyjá ból I atomi töm egegység íí része. tö ltése nincs . 

A pro tonok és neutronok közös neve. 

Az atommag körül kering. 1 egység nyi negatív töltése van. tömege 0.00055 ato mi tömege gység. 
Egység nyi töltés = elemi töltés = 1,6 x I o-" C vagy {A x s). 

1 elem i egység nyi pozitív tö ltésű, az e lektron nal azonos tömeg íí részecs ke. amely az állandó ato mban ninc s je len, az atommag bo m
lása sor án a proton szétesésekor keletkez ik. 

A mag bomlásakor keletkezik. tömege több ezerszer kisebb, mint az elektro né, tölté se nincs. 

A magerötér menny iségei, részecs kéi. yuga lmi töm egük 270-szercse az e lektronénak. 

Egy energ iarészecske. amely a fény sebességével terjed. és ninc s tömege. 

Alapvetően elektro mágneses sugárzás, energiarészecskékből álló sugárzás. Energ iája (E) széles határok közön változik, függ a hullám 
rezgésszámától (v) . E = hv. (hl Planck á llandó , (hatáskvantum) = 6,62 x 10 '' Js. 

Egy atomi tömegegy ség a 12-es tömegszámú, 6 protont ta rta lmazó szénato mnak ( 12 6C) 12-ed része . Je le (u). 
1 u - 1,67 x 10 " kg = 938 MeV. 

A protonok és neutrono k együttes száma. 

Ugyanazo n kém iai elem különböző tömegszá mú ato mja i. 

Tölt éssel rendelkező atomok. 

Az a folyama t. amiko r tö ltéssel rendelkező ato m kele tkez ik. 

A gerjesztett mag az a lapállapot ban lévő mag izomerje; (mag-izoméria) . Je le: a tömegszám mellé írt „m". 

Az elek tromos tö ltés men nyisége. Egy egység nyi töltés (egy elektron töltése) = 1,6 x 10 '' C. 

Elektrom os áramerősség. (SI alap mennyiség) 

Az energia, munk a, hőmennyiség fogalma. 
IJ = 10' erg = 0,624 x 10'' eV 

A nyomá s egysége. 1 Pa = 7.5 x 10 ' Hgmm 

Az atom- és magfizikában használt encrgiaegység: az a mozgási energia . amelyet egy elekt ron nyer, ha váku umban I Volt feszü lt
ségk ülönbségen halad át. 
1 eV = 1,6 x 10 " J. Megaele ktronvo lt (MeV) = 106 eV 

Az atommag ból történő energia kibocsá tás . 

A radioaktivitás ma i egysége . Egy becquere l olyan rad ioak tív sugára ktivitást jelent , amelyne k során egy má sodpe rc alatt egy bom 
lás köve tkezik be . 
1 Bq = 1 bomlás/másodperc 

A radioaktivitás régi egysége. Egy curie aktiv itású az a radioaktív anyag, amelyben I másod perc alatt 3.7 x 10" atom boml ik el. 1 Ci 
1 g rád ium aktivitásáva l azonos . 
1 Ci = 3.7x I0" Bq 

Olyan e lem, amely atommagbó l ene rgiát bocsá t ki. 

• Az energia egysége k (erg, jou le, eV stb.) egymásba könnyen átszámo lhatók. 

de fiz ikai tu lajdonsága vá ltoz ik. A magban lévő protonok ta
sz ítják, a prot onok és neutron ok kis távo lságbó l vonzzá k egy 

mást. A magban a nukl eonok közötti kö lcsönh atást a „magerő
tér" közvet íti, ame ly a pi-m ezo nok vagy más néve n pionokbó l 
áll. A pionok az elektronok és protonok közötti nagys ágúak . 

Lehetnek pozi tív vagy negatív töltésüek vagy sem legesek . 
Rendkí vül gyorsa n, a máso dperc töredéke alatt bomlanak. A 

legá llandóbbak az 50 tömegszá m körüli magok. Az atom mag

ban a protonok szá ma meghatározott , az izotópokban a proto 
nok és neutronok arán ya valam ely ik j avára eltolódott. Bizo

nyo s arányokkal rendelkező magok kevés bé állandók , rendsze
rint elbomlanak. 

A proton nak egy egysé gnyi pozitív tölt ése van (/. táblázat), tö
mege nagyjáb ól I atom i tömegegység . Amennyiben a proton 
egy elektront fog be, hidro gén keletkezik , ami már állandó. 
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A neutron tömege csa k va lamivel nagy obb a prot on töm egé 
né l, elektromosan semleges. Az elek tronnak egy egységny i ne

gatív tö ltése van, tömege 0.00055 atom i tömegegys ég, am ely 

megközelítően 0,51 MeV energ iának fele l meg. Az elektrono k 
a mag körül csak meghatáro zott héjakon helyezkedhe tnek el, 

és egy-egy héjon meghatározo tt szám ú elektron lehet. Ezeket a 
héjakat belülről kifelé haladva „K,L,M,N,O" betükk el j e löljük. 

Min él nagyobb suga rú pályán kering az elektro n, vagyis minél 
távo labb van a magtó l, köté si ene rgiája - me ly negat ív - annál 

nagyo bb. Ezé rt, ha egy elektro n egy külső pályáró l egy belsőre 

kerü l, energia szabad ul fel, és fordítv a, egy belső pályán lévő 

elektron energiát igé nyel ahho z, hogy egy külsőbb pályára ke
rüljö n, ez utóbbi ese tben az atom gerje sztett á llapotban van. 

Egy elektro n csa k akkor lökődik ki az atomból , ha azt a kötési 

energ iájá nál nagyo bb energia éri. A megfelelő pál yákon kerin

gő elektronok energiát nem sugározna k. 
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Az á llandó atomok, molek ulák elekt romosan sem legesek, va

gy is bennük a pozitív és negatív töltések egyenlő számba n 

va nnak je len . A töltéssel rendelkező atomot vagy molekulát 

ion nak neve zzük . lonizác ióró l akko r beszélünk, ha tö ltésse l 

rendelkező atom keletkezik. Ez rendsze rint elekt ronvesz tés 

(pozitív ion) vagy ele ktron felvéte l (nega tív ion) útján keletke

zik. Ha egy atombó l egy elektron kiválik , poz itív ion ke letke

z ik. A sz abaddá vá lt e lektron, ame lynek n incs ene rgiája, hogy 

egy úja bb ion izációt hozzo n lét re, egy atom hoz kapcso lód hat, 

és egy negat iv ion t képezhet. Az ionizáció so rán tehát mindig 

egy ion pár , egy pozitív és egy negat ív ion kele tkezik . 

RADIOAKTIVITÁS Radioaktivitás a latt az atommagbó l történő 

energ ia k isugá rzás t é11jük. A kibocsátott ene rg ia a rad ioaktív 

sugár zás, amely rés zében valam ilyen részecske kibocsátásáva l 

(részecske-sugárzás, korpusz kul ár is sugá rzás), másko r ele ktr o

mágneses sugárzás fo rmájába n, so kszo r mindkettő együ ttes ki

bocsátásával tö11énik. A részecske kibocsátás az atom magbó l, 

annak bomlása útján követke zik be. Az atommag legtöbbször 

akko r boc sát ki részecskét, ha benne a protonok és neutro nok 

aránya energetika ilag nem megfelel ő (radi oa ktív izotópok), és 

ezé rt energia feleslegge l rend elkez nek. A rad ioakt ív mago k 

ene rgia feleslegüktől energ ia k ibocsátássál sza bad ulnak meg, 

azé rt, hogy ál land óvá váljanak. A radioakt iv itás nagysága , 

vagy is a rad ioak t ív sugá rzás erössége, az időegység a latt el

bomló atommagok szá mától függ. A radioak tivi tás mértéké t 

becq uere l-ben (B q), ritk ábba n curi e-be n (Ci, régi egység) fe

jezzü k ki (!. táb!á::at). 

A kibocsátott részecs ke lehet a nyugalmi atommag va lame 

ly ik alko tó eleme, de az atom bomlása so rán más e lemek is 

kele tk ez het nek, mint p l. poz itron vagy neutrino. A poz itron 

egy e lemi egységny i pozitív töltésü , az e lektro nnal azonos tö

megü részecske , ame ly az á llandó ato mban nin cs jelen , ha

nem az atommag bo mlása során ke letkezi k. A neut rino tömege 

több eze rsze r ki sebb, mint az e lek tr oné, tö ltése nin cs . Az á l

lan dó magban neutrín ó nem ta lá lható, a mag boml ásako r ke

letkezik. 

A rad ioak tív sugá rzás t kibo csátó e leme t radio aktív elem11ek 

(izotóp nak) nevezzük. Van nak természetes és mesterséges ra

dioaktív anyagok. A term észe tes radi oa ktív anyagok á ltalában 

egésze n magas rendszámú e lemek (urán-, tóriu m- és aktin ium

csa lád), belőlük a kibocsá to tt részecske az atommag bo mlása 

során vá lik szaba dd á. Előfordulhat, hogy a bom lásko r keletke

ze tt új e lem is rad ioaktí v, és továb b bom lik . Ez a folyama t 

mindaddig ismétlődhet, am íg egy állandó elem nem ke letk e

z ik. Az így lé trejö tt bomlási so rt „radioaktív bom lásso rnak 

vagy csa ládnak" nevezz ük . A meste rséges rad ioak tív elemeke t 

{
60Co (koba lt), 137Cs (cézium) , "' Ta (ta ntalum ), '" lr (irídium ), 

"' Au (arany), "' 1 (jód) , " P (foszfo r), "' Cf ( cal i fornium ), 102Pd 

(pallad ium) , ""Sr (stronc ium) } is álta lában maghasadás, ritk áb

ban azo nb an magegyesü lés útj án hozzák létre. A radioaktí v 

e lemek bom lás i sebességé t a felezés i idővel hat ározzu k meg. 

A felezési idő az t az időtartamot je löli , ame ly a latt az elbom -

156 

latlan atomok szá ma a felére csökken. Az időegységre eső 

bom lások száma arán yos a mind enk or meglévő c lbom lat lan 

atomok számával. 

A SUGÁR FAJTÁI A kib ocsá tott részecske fajtája sze rint kü lön

böző sugá rzásoka t kü lön ítün k e l. 

ALFA-SUGÁRZÁS (ex-SUGÁRZÁS) Az a-sugá rzás t képező a- részecs ke 

két neutronbó l és két prot onból (hél ium mag) áll. Rendszerint 

az ó lomná l nagyobb rendszámú természetes és meste rséges ra

dio akt ív izotó pok sugá rozzák ki , vagy is olyan atom magok, 

amelyekben sok neu tron és proton van. Az alfa- részecske tö

mege az e lektronénak kb. 7000 -sze rese, ezé rt e lektronokka l üt

közve pá lyájáró l nem tér e l, egyenes irányban terjed. Az atom

magot töb b eze r km/s sebességgel hagyja e l, mozgás energ iáj a 

4-9 MeV nagyságrcndü. Az alfa-r észecskék erősen ion izá lnak , 

ezért ene rgiájuk gyo rsan csökken, végü l felvesz nek két elekt

ront, és hé liummá alaku lnak. A gyors energia leadás miatt fo

lya dékba, szöve tekb e csa k mikromé ter (< 100 µ m) mély ségbe 

terjedn ek. Nagyon előnyös tulaj donság uk , hogy az oxigén hiá

nyos sej teket gya korlatilag ugya núgy el pusz títják, m int az oxi 

gé nne l megfelelően e lláto tta kat, nagy hátrányuk viszont, hogy 

a szöve tekben nem te1jednek mé lyre, ezért gyakorla til ag keze

lésre nem hasz ná lhatók . 

BéTA-SUGÁRZÁS {~-SUGÁRZÁS) A ~-sugár zás elektron vagy pozit

ron sugá rzás t j e lent. Az ele ktron o lyan bom ló atommag bó l 

szá rmazik , amelyben a neutronok fö lös szám ban vann ak . Egy 
neutron egy pro tonná és egy e lektro nn á alaku l á t. Sza bad e lek t

ron a magba n nin cs. A pozi tron csak meste rséges rad ioaktív 

izo tópok magjábó l keletkezik , ha a proton-neutron ará ny az 

előbbiek javára eltol ód ik. A fö lös prot on neutro nn á és poz it

ro nná a laku l át. 

A ~-részecskék energiá j a különböző, ugya nakkor a mag ener

g iavesztesége mindig egyfor ma . Ez úgy jön létre , hogy a ~-ré

szecs ke a mago t mindi g egy neutrin o társaságában hag yj a el. 

Egy ütt m indi g azo nos energiát v isznek e l, ez a ~-sugá rzás teljes 

ene rgiája (Ema,), de közöttük az energia megoszlás vá ltozó. 

A vá ltozó energiaér tékek miatt a P- részecskék átlage nergiájá

va l számo lunk. 

Az elektronok, poz itronok sebessége köze l áll a fénysebesség

hez, energ iájuk , pá lyáj uk kicsiny töm eg ük mia tt zegzugos, 

mive l ütközés so rán irányu kat megvá ltoz tatják. A szóró dás 

90 fokná l nagyo bb is lehet, vagyis v isszaszórás is előfordulhat. 

A P-részecskék ionizá ló képessége kb. ezerszer kisebb , m int az 

alfa-részecské ké. A ~-sugárzás hőhatást, kémiai, fotokém iai és 

bioló gia i hatásokat eredmé nyez , néha fékezés i röntge nsugá rzás 

keletkezésé hez is vezet het. A poz itron és e lektro n hatása közö tt 

nin cs lényeges kü lönbség , a pozitro n é letta rtama azonba n lé

nyegese n röv idebb, csak hama r egyes ül egy e lektro nna l, mik öz

ben egy foton fe lszabad ul. A neutrinok igen nagy távo lságoka t 

futnak be ané lkül, hogy közegü kk e l energiá t közö lnének. Ezé rt 

mérés és hatás szem pon tjából eze k elhanya go lhatók. 
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A szöve tekbe hatoló elektron kapcsolatba kerülhet az útjába ke-

1iilő atom e lektro njá va l vagy az ato mmagga l. Külsö elektron na l 

ütközés során a P-részecske moz gási energiáj a részbe n hővé ala

ku l, a meg lökött e lektro n nem kap elég nagy energiát , és rend

sze rint nem hagyja cl a magot, csa k pá lyát vá ltoztat. Az atom 

ban energia feles leg ke letkez ik , ame ly foton sugárdi s formáj ában 

távoz ik, és a pá lyá t vá ltoztaton elektron visszakerü l erede ti he 

lyé re. Ha belső elektronna l ütkö z ik, és azt kilöki, j e llegzetes 

röntge n-s ugár ke letkez ik, amikor a külső e lektronhéj ró l egy 

e lekt ron a kilökö tt be lsőre kerül. Előfordulhat azonban az is, 

hogy ez az energia a kilökött e lektronr a tevődik (A ugncr elekt
ron). Ha a P-részccs kc az atom.magga l ütkö z ik, és így veszt i cl 

energiáját, ún. fékezés i-sugá rzás ke letkezik (Brcmss trahlun g) . 

Ennek során a P-részecsk c az atommag elektro mos mezej ébe 

kerül , lefékeződi k, megvá ltozta tja pá lyájá t, am i cncrgiavesztés

scl jár. Az így ke letkezett ene rgia - amely adott esetben a becsa

pódó e lekt ron egész mo zgási energiáját je lentheti - rön tge n-fo

ton sugá r formáj ába n kisug árzó dik. 

A P-sugárzás a fo lytono s ene rgiave sz tés miatt a szöve tekbe 

nem te,jed mé lye n (}. ábra) . A legnagyobb sugá rmennyis ég a 

bőrfe lszín a latt, a sugá r ener giájától függően néhány mm -re l, 

cm-re l alakul ki, vagyis a bőrt nem nagyo n káro sítja. A 80%-os 

behatolá s i mélység 7 MeV en ergiájú ele ktron sugá rzás ná l 

1,5 cm-r e, 25 MeV ene rgia ese tén ped ig 7 cm-re van. A leg na

gyo bb mélység e lérésé ig az e lektron -s ugá r egység es , utána 

gyo rsan e lfogy , ezér t a mélyebb terül eteke t már nem ér i sugá r

hatás, nem káro sodn ak. A kilépő sugármenny iség elha nya go l

ható . 

FOTON-SUGÁRZÁS A foton elektromág neses sugár, amely a fény 

sebességéve l terj ed. A fotonok ene rgiája szé les határo k között 

vá ltoz ik, és függ a hullám rezgésszá mát ól. Két formáját külön ít

jük e l, a gamm a-s ugárzást, amely rad ioaktí v izotópb ól magfo

lyamatta l ke letkez ik, és a rönt ge n-s ugá rzás t (x-rays) , ame ly 

nagye nerg iájú e lektro n anya gba ütkö zése során sza badul fel. 

Együtt tárgya lásukat az indoko lja, hog y fizika i és bio lóg iai tulaj

don sága ik, hatásuk, és ezé 11 a rájuk vona tkozó törvé nyek is egy

formák. A gamma-sugá rzás és a rönt ge n-sugárzás között a su

gárkeze lés szem pon tjábó l lényeg i különbség csa k azok kele tke

zésé ben van. A fotonok ene rgiájá t azok hullá mho ssza és rezgése 

(frekve nc iája) hatá rozza meg; kis energ iájú fotonok rezgés

szá ma a lacsony és hullámh ossza hosszú, és fordítva, minél ki

sebb a hull ám hossz és mi né l nagyobb a rezgéssz ám , annál na

gyobb a fo ton-sugárzás energiája. Energia tartomány : '"Co 

1,25 MeV, a röntge n-foton energ ia tartomá nya 2-35 McV közö tt 
vá ltozik. 

A gamm a-fo ton általába n más részecske kibocsá tása után ke let

kez ik olyan magokbó l, amelyek még ge,je sz tett állap otban ma

radnak (szá rmazé kmag ). Ezek a „vegye sen sugárzó izotópok" 

ugy anis a részecs ke kiboc sátása után megmara dt fölös energiá

j ukat pill anat ok a latt ga mm a-sugá rzás formájában adják le 

(azo nnali gamma-s ugárzás) , és így j utnak á llan dó á llapotba . 

Előfordulhat, hogy a ge rjesz tett á llapot ba n lévő származékmag 
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fölös energiáj át nem adja le azo nnal, csa k hossza bb idő után. 

A gc ,jcsz tett mago t az alapá llapotba n lévő mag izome 1j ének 

nevezz ük. 

A rö ntg en-fo ton a röntgen-cső légü res te rébe n ke letkez ik az

á ltal, hogy a katódr ól kib ocsá tott na gyc nerg iájú e lek tron az 

anód an yag áb a ütkö z ik, és lefékeződik . Enn ek so rán a foton

sugá rzás két féle módo n kele tkez het: 1. Az ún. je lleg ze tes su

gárzás, am ikor a becsa pódó e lektron a K vagy L elek tronhéj 

ról kilök egy e lektront , ame lynek hel yé re egy külső, na gyo bb 

energiát képv i selő pá lyá ró l egy e lekt ron ugrik be, az ene rg ia
különbs ég ped ig je llegze tes, az anód anya gára jellemző, rönt 

ge n-sugár (karak terisz ti kus sugár zás) form ájá ban kiboc sá tó

d ik. A sugár zás tehá t az an ód atom j a itól szá rma zik, ezé rt j e l

lemző az anód anyagára . Ha a becsapódó e lektron egy külső 

e lektron t tasz ít ki , vagy lök belső pá lyá ra , ahonnan az vissza

ugrik, az energiavesz teség kic s i, és általá ban hő formájáb an 

nyilvánul meg. 2. Fék ezés i sugá rzás ró l akkor be szé lünk , ami

kor a nagy energ iájú e le ktron a ma g kö ze lébe j ut, és an nak 

von zás i terül etén l efékeződ i k. A fe lszabaduló ene rg ia ilye nkor 

fékezés i sugá rzás formájáb an távoz ik. A röntge n sugá rzást, te

hát az e lektronok hozzá k létre. A fékezési sugár fajt áj át az ha

táro zza meg, hogy a becsapódó e lektron energiájának mekko ra 

hányadá t adja le, ez pedig á llan dóa n vál toz ik, ezé rt nem egy

fajta fékezés i sugár, hane m egy sugár sz ínkép ke letkez ik . 

A foto nok és az elnyelő közeg közö tt több féle kö lcsö nhatás le

hetséges . A leggyak rabban az atom vala mely ik elektronjá val 

ütköz ik, és azt kilöki. A ki lökött e lekt ron ge,j esz t, ionizá l, és 

tulajdon képpen ez fej ti ki a rad ioa ktív hatást. Nagyo n na gy 

(megaelektronvol t) ene rgiájú foton sugárzás ese tén nag yo n rit

kán e l őfordu lhat, hog y a foton az atommag nak, illetve nukle

onnak adja át energ iáj át, am inek köv etkez tében legtö bbször 

neutron , ritká bba n proto n lép ki az atomma gból. Kis ener giáj ú 

fo tonok nál viszo nt az is lehets éges, hogy a köl csö nhatás során 

egyálta lán nem adnak át energi át, csak útjukat megv á ltoz tatva 

haladnak továb b. Ezt nevezz ük kla ssz iku s (ko herens) szórás

nak. A leggyako ribb foton-e lek tron ütköz és nek 3 alapvető for

máját isme1jük: 

1. Foto-e lektromos hatás, amel ynek során a foto n teljes ene rgi

ájá t átadj a egy belső e lektron nak ( ez a foto- e lektron ), ame ly ki

lökődik az atombó l. A kilökődött e lektron he lyére egy más ik 

elektr on lép be, és az e lektronh éjak közö tti energiakü lönbség 
pedig jelle gze tes rönt gen -sug;\rz;\s frirmáj áb;in k isugá rzód ik. 

Ez utóbbi gya korlati jelentősége elhanyago lható. 

2 . Co mpton hatá s. A fo ton külső héje lektronn a l vagy szab ad 

elektronna l ütkö z ik. Az ütközés szögétől függően energiáján ak 

különböző nagy ságú részét áta dja az elek tron nak , ame ly moz

gás ba jö n, a foto n irányá t megvá ltoz tatva kiseb b ene rg iáva l ha

lad továb b, és további e lektrono kka l ütközhe t. 1 lymó don szó rt 

sug árzás keletkez ik (Com pton szó ródás) . A mozgásb a ke1iilt 

e lektron t Co mpt on elektro nnak nevezz ük. Eze k mo zgás i ener

giája kicsi. 
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Bősze P 

/ . ábra. A sugárkezelésre használt különböző sugárzások energia áiadásának eloszlása (elnyelt su

gármennyiség) szövetekben vázlatosan ábrázolva. Az átadott energia, vagyis a szövetek által elnyelt 

energia egysége a Gray (Gy), amit a mindennapi gyakorlatban a sugármennyiség jelölésére haszná

lunk. Az ábrából látható, hogy az energia átadás nagy része a sugár fajtájától és energiájától függő

en a szövetbe hatoláshoz közel vagy távolabb helyezkedik el. Energia átadás a sugár egész útja men

tén tönénik, de nagyon változó ménékben. 

Elektron-sugárzásnál (A,B,C görbék, szaggatott vonal) is a sugár energiájának függvényében válto

zik a mély-mennyiség. Energiáját gyorsan adja le, a görbe meredeken esik, és nem laposodik úgy, 

mint foton sugárzásnál. Ez azén előnyös, mert az energia átadás a daganatra összpontosítható úgy, 

hogy a környező ép szövetekbe már alig jut. 

A foton-sugár (D,E,F,G görbék, folyamatos vonal) energiájától függően terjed be a szövetekbe. Kis 

energia tanományban (< J 50 keV, D görbe/ gyakorlatilag a bőr felszínén adja át energiáját. Minél na

gyobb a sugár energiája, annál több sugár halad át a bőrön anélkül, hogy azzal jelentős kapcsolatba 

lépne; a felszíntől számított 10 cm mélységben a százalékos sugár mennyiség (energia átadás): 

250 keVenergiájú sugárnál (E görbe) 25%, '°Co sugárzásnál (1,25 MeV, F görbe) 60% és 25 MeV 

energiájú sugárnál (G görbe) 80%. 

A proton (H görbe) sugárzásra jellemző, hogy a sugár, energiájának nagyságtól függően, a szö

vetekbe különböző mélységig terjed úgy, hogy energiájából nagyon keveset ad át. Amikor ener

giája már csökken, l efékeződik , energiájának nagy részét nagyon rövid szakaszon, teljesen átad

ja. Ezt nevezzük Bragg-eloszlásnak vagy görbének. A görbe egyenes szakasza a kis energia át

adást mutatja, csúcsa (Bragg-csúcs, Bragg-peak) az energia átadás területe. A görbe nagyon me

redeken esik, j elezve, hogy az energia átadás szinte teljesen megtörtént. A pion sugárzás (1 gör

be) szöveti eloszlása nagyon hasonlít a proton sugárzáséhoz. A különbség legfeljebb annyi, hogy 

az energia átadás nem szűnik meg annyira rövid szakaszon, a görbe vége egy kicsit elhajol (tail, 

farok). 

100 

80 
,, 
• 

~ 
ef) 

-~ 
·s;_ 
2 
"' 2 

60 

40 

20 

0 

258 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 10 

250 keV 

E 

15 
Mélység (cm) 

20 25 30 

3. Párképződés. Nagy energiájú foton , ha az 

atommag előterébe jut , át alakul egy elekt
ronná és pozilronn á, amelyek kisugárzód

nak. Az energia ebben az ese tben tömegg é 

alaku l át, és mivel a nyugalmi elektronnak 
és pozi tron nak a töm ege 0,51 MeV- nak felel 

meg , párképződés csak a 1,02 MeV-nél na

gyo bb energiáj ú foto nok ese tén lehetséges. 
Amikor a pozit ron nyugalmi állapotba ke
rül, egy elektro nna l egyesü l, és semlegesít ik 

egymás t, mikö zben két, egye nkén t 0,5 1 MeV 
energiá jú foton lökődik ki dk:1tkt:zű irányba. 

Ezek a fotono k azu tán ionizác iót eredmé

nyeznek. 

Ez a háro m folyamat nem egy forma va lószí

nü ségge l következ ik be, a lapvetően a foto

nok energiáj ának függ vénye. Kisebb ene rg ia 

eseté n a foto-elektromos hatás van túlsúly
ban (rön tgen vizsgá latokná l haszná latos), 
ortho- és sz upervo lt tartományba n (""Co , kis 

energiájú gyo rs ítók) a Com pto n hatás , 

megavo lt tartományba n ped ig a párképző

dés kerül előtérbe. 

A foton-sugár a sejtekke l, pl. azok víz á llo
mányával is kapcsolatba kerül, és szaba d 

gyö kök képződnek, ame lye k szé tterje dve a 
sej tben hatássa l vannak más összetevőkre, 

töb bek között a DNS- re is. A fotonokna k ezt 
a hatását „közvete tt" hatá snak nevezzü k. 

A foton-sugárról e lmondo ttak ismerete a 

gya korló, nem-sugárkezelő orvos szá mára 
nélkülözhető. A gy akorlatban az t kell meg

érteni , hogy tömeg nélkül i ene rgiarészecs kék 
(fotonok) hatásá ra az atomo kbó l e lektronok 
lökődnek ki. Ezek a kilökődött elektro nok, 

amelye ket máso dl agos e lektronoknak hí

vun k, töltés ük né l fogv a ionizá lnak, és 

az fejti ki a hatást. Fontos még tu dni , ho gy 

a szerveze tbe j utó foton-sugá r men ny isége a 
mélyb e haladás mértékéve l hatványozo ttan 

csök ken. Köve tkez és képpen a belépés i 
mennyiség nagyo bb, min t ametm yi a cé l

sze rvre j ut (/ . ábra). Minél nagyo bb a fo
ton-sugár energiáj a, annál hosszabb az a 

szakasz, amelye n áthalad, mielőtt a szöve t
te l kapcsolat ba lépne, ionizál na. A nagy 

energ iájú foton-sugár, tehát a mé lyben fejt i 
ki hatásá t, a fe lsz ínes szöve teket kí mé li. 

A szöve tekben te ljese n nem fogy el, ezért a 
gya korlatban a szervezetből kilépő sugár

menn yisége t (ex it do se) se m lehet figye l

men kívü l hagy ni. 
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NEUTRON-SUGÁRZÁS A sugárkeze lésre használ t ún. ,,gyors" ne
utron sugárzás mes terséges radioaktív izotópokb ól keletkez ik, 
a felsza badu ló neutront megfelelően gyo rsítjuk. Neu tron azon

ban , mint azt az előzőekben láttuk , nagy ene rg iájú foton-sugár

zás so rán is szaba ddá vá lhat. A szabad neut ron nem álland ó, 

percek alatt egy prot onra és e lektronra bom lik. A „gyors" neut

ron 14-16 MeY energ iáva l rendelkezik , mennyiség teljes ítmé
nye 0, 1-0,4 Gy percenként. Hozzávetőlegesen a szöve tekben 

o lyan mélyre megy , mint a ""Co sugá rzás, és mivel töltése 
nincs, közvetlenül nem ionizá l, de könnyen átj ut az e lektron
burok erőterén, és kapcso latba lép a maggal. Az ele ktro nokka l 

nem lép kapcso latba. Kétféle történés lehetséges . 1. Az atom

magga l ütköző neutron energiáján ak különböző részé t adhatja 
át, majd irányát megválto ztatva kisebb energ iáva l halad to

váb b; ezt nevez zük szó ródásnak . A gerjes ztett atomma g fölös 

energiáját gamma-fo ton formájá ban bocsá tja ki, vagy is foton

sugárzá s keletkez ik. 2. A más ik lehetőség, hogy a mag befogja 
a neutront, és magreakció ke letkezik. Ennek köve tkeztében 
pro ton, gamma -fo ton, neutron vagy alfa-részecs ke vá lhat sza

baddá. A neutron-sugárzás e lőállí tása rendk ívül kö ltséges . 

Nagy előnye, hogy az oxigénszegény sejt eket is pusztí tj a, a su
gá rbio lóg iai hatékonysága hatszo rosa a fotonénak. Nagy hátrá

nya, hogy rendkívü l költséges, és , hogy sem az ólom, sem más 
védő anyag nem nyeli el hatásosan , és ezért a kezelő szemé ly

zet nincs biztonságba n. Mellék hatása i is jelentősek. 

PROTON-SUGÁRZÁS A prot on-sugárzás a hidro gén atomnak az 
elek tronj ától történő megfosztásáva l vagy az ato mma g megfe 

le lő részecskéve l történő bombázásáva l á llítható elő. A gyo rsí
tóval előállított protonok energiája nagy (300 MeV) . Tenn é

szetes körü lmények között csak a kozm ikus sugá rzás része. 
A proton a közege n áthaladva gerjeszt és ion izál, mert töltésse l 

rende lkez ik. A sze rveze tbe be lépve a j e llegzetes Bragg

elosztódást (Bragg-görbe, Bragg-cs úcs) mutatja(!. ábra). A be

lépési mennyiség elhanyago lható. A mélybe haladás során, út
j ának háromnegyed részé n, az átado tt energia lassa n emelkedik , 

az utolsó negye dben azonban hirtelen j elentősen megnő, majd 
nagyo n rövid szakaszo n sz inte nu llára csökk en, ezért megfele 

lően megvá lasz tott keze lésse l sugá r nem lép ki a szervezetből. 
Pályáj a mentén kevésé szó r. Ez a sugáre loszlás, illetve ionizá

ció lehetővé tesz i egy mélyebben elhelyezkedő daganat keze lé
sét úgy, hogy az egészséges szöve tek ne károsodjanak számo t
tevően. 

EGYÉB SUGÁRZÁSOK Sok féle sugárzás t próbáltak alkalmazni su

gárkeze lés cé lj ára, mint pl. deute rium, szé n-ion, más nehéz io

nok , pion , radio immuno globu linok stb. Ezek még kísérleti 
sz inten vannak, és előáll ításuk is rendkívül költséges. Egye

seknek a sze rveze tben a mennyiség elosz lása adott esetben 
kedvező, és sokszo r haso nló a mélyen elhelyezkedő daganato k 

besugá rzására nagyon előnyösnek látszó pro ton sugá réhoz. 
Azza l azo nban mindig ke ll számo lni, hagy a sugármennyi ség 

egy része elhagyja a sze rvezetet (ki lépési mennyiség) . A leg
több tapa sztalat a pion sugárra l van. Ezeket nagyo n fe lgyo rsí

tott protonoknak atommagok kal történő ütközte téséve l állítják 
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el ő . A keze lés sze mpontjá bó l a nega tív töl tésű pionok a legje

lentősebbek, de vannak pozitív töltésűek és tölt ésse l nem ren
delkező pionok is. A nega tív töltésű piono kat a pozitív töltésű 

magok előszeretettel befogjá k, majd a nagy ene rgia felvé tel 

miatt azok felrobba nnak , és a kisugárzo tt részecskék pedig erő

sen ion izá lnak. A keze lés cé lj ára has znált pion ok energ iája 
40- 70 MeV, ame ly me llett 6- 13 cm mé lység be j utnak a szöve
tekbe hasonló terje dés i fo rmában, mint a proto nok, vagy is 

Bragg-e losztódás t mutatnak (!. ábra). A pion sugá rzás, mint 
más nagy részecs ke sugárzás , biológ iailag hatásos , a sej tek oxi

génh iánya hatását nem nagyo n befo lyásolja . 

A SUGÁRMENNYISÉG MÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A sugármennyi

ség mérésére szolgá ló e ljár ások a sugárna k az anyagra ki fej 
tett kü lönböző hatása in alapulnak, úgymin t levegő (gázok) 

ion izác iója, fotokém iai és más kém iai hatások, sc intill ác ióra 

gerj esztés, hőhatás stb . A sugá r mennyiséget , tehát nem a su
gár „tömege" vagy „s úlya" alapján határoz zuk meg, hanem 
vala milyen hatásának mérése alapján. Tö11énelmi i dőkben a 

rönt gen sugá r filmfek etedést előidéző hatása alapjá n próbá l

tak következtetni menn yiségére, és csak 1928-ba n, a második 

radiológ iai kongressz uson fogadták e l a levegőben kivá ltott 
ionizác iót, mint a sugárme nnyiség mérésének alapmóds zerét. 

Ma is a leg kiterjedt ebben a levegő ionizác iójá n ala pu ló ún. 
ionizác iós kamrák at alka lmazzák, amelynek lényege, ho gy 

egy zá rt levegőtérfogatban két ele ktród seg ítségével a sugá r 
á ltal létrehozo tt ionizáció nak megfelelő tö ltés t mé1jük. Fon
tos, hogy a kamráb an megközelítően ionegyensúly legye n, 

ame lyet a megfelelő kamranagyságga l és azza l tudunk elérni, 
hogy a ka mrák falát levegő-azonos anyag ból készítjük. Van

nak egésze n kics i, ún. gyűszű-kamrák, amelyeket testüregek be, 
pl. hó lyag, vég bél stb . jutó sugárme nn yiségek mérésé re hasz

nálunk. A gyűszű-kam rák a sugármenny iség eloszlásá nak mé

résére is j ól haszná lhatók. Erre a cé lra olyan víz, viasz vagy 
más mode lleket kész ítenek, amelyek alakja és sugárelnyelő 

tulajdonsága hasonló a besugárza ndó testrés zhez . A gyűszű

kamrát a fantom kü lönböző helye ire téve a sugá relosz lást fel
térképezhetjük . A sugárzás filmfeket ítő hatásá n alapu lnak a 

mennyiség -film ek. Ezeknél a film -érzéke ny lemezek fekete
désé t állandókk al haso nlítju k össze, és így köve tkezte tünk a 
sugá rmennyi ségre. A fénycs illaná s érzékelők (szc int illác iós 

detektorok ) hézagos kristályok nak azo n a tulajd onságá n ala
pu lnak , hogy energia (pl. foton) hatására az elektron ok pályá

j a megvá ltoz ik, a fe lsza bad uló energ ia ped ig fény foton for
májáb an kisugá rzódik. Megfel elő erősítők seg ítségéve l a 

fényh atások felfoghatók és mérhetők , ebből pedig a sugár

menn yiség kiszá míth ató. Ilye n elven működnek a részecske
szá mlálók és a gamm akam era is. Fényha táso n alapu lnak a 

fényv illódzás (lumin escens) menny iségmérők is. Az ezekbe n 
l évő érzékelőkből sugá rhat ásra fényv illódzás keletkez ik , 

amely fotoce llákka l mérhető. A mért foto-áram a mennyiség 
te ljes ítményre uta l. A szá mítógépes, rétegv izsgála ton (CT) 

alapu ló, dióda-sugármérőkkel végze tt sugá rmen ny iség mé rés 

lehetővé tette a behelyezet t sugá rforrás (app likátor) körüli 
mennyisé gmegos zlás mérésé t is. 

259 



A SUGÁR JELLEMZŐI A sugá1jellemzőket két nagy csopor tra 

osz thatjuk: 1. a sugá r fiz ikai tulajdonsá gát, menn y iségé t meg
határo zók, és 2. a sugá rnak az élő szerveze tre , szöve tek.re ki
fejte tt hatásá t, biol óg iai tu lajdonságá t mu tatók. Mind kettőre 

mennyiség i (dózis) fogalmak at és mértékegységeke t haszná
lunk. Szá mos ilyen foga lo m és mé1iékegység létezik , amely ek 

ismerete messze megha ladja a nem-sugárkezelő orvos számára 

sz ükséges tudnivalókat. Ezé11 csak a nagyon fontosaka t emel

jük ki , és néhány kevés be fontosat is ismertetünk a te ljesség 
igénye nélkü l, mert az olvasó a sugá rkeze lés i j e lentések során 

talá lkozhat ve lük. 

2. táblá:m. A sugárjellem zö fizikai fogalmak és mértéke gysége k 

Fogalom űele) 

Elnyelt sugármenn yiség 

Rad (rd) 

Elnye lt mennyiség 
tc lj cs íimény (D) 

Kerma (K) 

Kenna te ljesíl mény (D) 

Besugárzási 
sugárme nnyiség (K) 

Rönt gen (R) 

Milli gramm-óra 

Besugárzási 
te ljcsílmény (K) 

Mennyiség cgye né11ék 

Rem (rö ntgen equivalcnt 

Vonalszerű energiaátadás 
(linear energy transfer. LET) 
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Meghatározás 

A besugá rzott anyag térfo gatclemébe n el
nyelt energia. Egysége: Gray (Gy). 1 Gy = 
IJ/kg, am i megfele l I kg töme gü anyag által 
e lnye lt I J energiájú sugármc nnyiségnek. 

Az elnye lt sugá rmennyiség régi egysége 
(rad iation abso rbed dose) 1 rad = 0.01 J/kg = 
1 cGy. 1 Gy = 1 00 rad 

Időegységre vonatkoztatott el nye lt sugár 
menny iség . 1 Gy/s = 1 J/kg/s . Gy/s ill. rad/s 

A besugárzott szövetnek átadott energia. 
Csak közv etve ionizáló sugárzásokra vonat
kozik. Egysége: Gy 

Időegységre vonatkozt atot1 kenna é11ék; Gy/s. 

Azza l a Iöltéssc l egyenlő, amelye l folonok 
e lek lronegye nsúly esetén az egységnyi 1öme 
gü levegőben ion izác ió fo lytán keltenek. 
1 C/kg , ami megfele l I kg lcvegéiben I C 
össz töltés me nnyiségíí ionnak. Egy ion pár 
létre hozása 34 e V energiát emészt fel. 

A besugárzási sugá rmen ny iség rég i jele. Az a 
sugármennyi ség , amely I cm' normál állapo
rú levegőben , elektronc gyc nsúly esetén 1-1 
elekl roszla tikai töltésegység nek (3.3 x 10 '° C) 
megfelelő töltésü ionpá,1 hoz létre. Egy R su
gárral bes ugárzott anyagba n elnye lt meny
nyiség I rad. 1 R = 2,58 x 10 • C/kg 

Üreg i sugá rmen nyiség meghatározás ának 
rég i egysége, ami a rádiumnak vagy azza l 
cgyc nértékü sugá rforrás nak mill igrammban 
megadoll mennyisége és az a lkalmazási idő 
szorz ata. Nem pontos kifejezés. 

ldöegység re vo natkoz tatott bes ugárzás i 
menny iség. A bes ugárzási mennyiség leve 
gőtömegre vonatkozta tott tölté smennyisé
get ad meg . 1 Nkg. Régi egység: 1 R/min = 
4,3 x Jo---6 Nkg 

Egysége : Sieven (Sv) , 1 J/kg. 

Mennyi ség egye nérték rég i egysége. man) 
Bárme ly ionizá ló sugárzásn ak az az e lnyelt 
menny iség e. amely embernél ugya nolyan bi
ológ ia i hatá st eredményez, mint I rad-nyi 
röntgcndózis . 1 Sv = 100 rem 

A besugá rzott közeg egység nyi szakaszá n. 
ionizáció útján átadoll energia . Az átado tt 
ene rgiát kcV-ba n. a pá lya hosszat micromé
terben fejezzük ki (kcV /µm ). 
Egysége : l keV/lµm 
Néhá ny sugár fé leség LET éné ke: '°Co gam 
ma-sugár 0.3 kcV/µ m, 250 keV röntgensugár 
2 kcV/ftm. 17 McV neutro n 12 keV/µ m. 

Az ionizál ó sugá rzások fiz ikai mé rtékegysége it az lnter
nation al Comm ission on Radiologic al Units and Measu

rements (IC RU) határozza meg és egységes íti. A mé1iékegy
ség eket hivata losan 1980 óta SI egységek ben fejezzük ki, a 

gya korlatban azonban még a régi egységek egy csopo1ij a is 
haszná latban van. A rég i egységekről az új egysége kre történő 

áttér és nehézkes , és nem is veszé lytelen. A sugárkeze lést végző 

sza kemberek között va1mak, akik még ma is a rég i egységek

ben gondo lkodnak , és vannak még használatba n o lyan müszerek 
is, amelye k a régi egységek sze rint szabályozo ttak. 

Az alapvető fizikai jellemzők a sugá r elektromágne ses vagy 
részecs ke vo ltát és energia tart ományá t fogla lj ák magukban. 

Mint az a fentiekből is kide rü l, a kétfé le sugá rzás abban kü lön
böz ik, hogy a részecs kéknek tömegük, és a neutron kivéte lével, 

tölt ésük is van, am i miatt a részecske-s ugá rzás j obban ionizá l; 

minél nagyo bb a tömeg és minél nagyo bb a töltés , atmá l kife

jezet tebb az ionizá ló képesség. A tömeg és a tö ltés erősség for

dí tva arányos a szöve tbe terj edés mélys égé vel, mert a sugá r 
erős ionizáló képessége m iatt gyor san leadja ene rgiáját , elfogy. 

A sugárkezelés re használt sugárnyalábok ene rgiája szé les hatá
rok között változ ik. A gyakorlat szempon tjából 4 ene rgiatarto
mányt: felszíni (85-150 keV ), ortho vo lt ( 180-400 keV) , super

volt (500 keV-8 MeV) és megav olt (>8 MeV) kü lönítünk el. Izo

tóp foITásból szánna zó legnagyobb kibocsá tott energia me1my i

ség supervo lt nagyságrendű (caes ium-ágyú , kobalt-ágy ú). Ennél 

nagyob b energiájú sugarakat csak „gyo rsítók" segí tségéve l lehet 
létrehozn i. A felsz íni és orthovo lt nagyságrendek röntgen sugár

zásnál keletkeznek. Minél nagyobb egyfajta sugár energiáj a, an
nál mélyebbre jut a szövetekbe, am inek az a magyarázata, hogy 
a nagye nergiáva l haladó sugár nagyon gyo rs és ezér t kevés 

atom ba, molekulába ütkö zik. Energ iáj át akkor adja át, amiko r 

már lelassu l, mert ilyenkor több atomma l találkozha t. 

ELNYELT SUGÁRMENNYISÉG A sugárnak a bes ugárzo tt szövetbe 
átadott, azaz a szövete k álta l e lnye lt (ab szo rbeá lt) energiáját 

fejez i ki. Az elnye lt mennyiség m inden ionizál ó sugárzásra vo

natkozik. Egysége gray (Gy), 1 Gy = 1 J/kg, ami megfe lel I kg 
tömegű anyag által e lnyelt I J energiájú sugá rmennyiség nek. 

A sugá rkeze lés sze mpont já ból ez a legfo ntosa bb foga lom . 

Meghatározás szerint az elnyelt sugárme nnyiség a bes ugárzott 
anyag télfog atelemében elnyelt energ ia, amely egyenlő az el

nye lt energia (jou le) és a térfog atelem tömegé nek (kg) hán yado

sáva l. Jele D, amely mellett je löljük , hogy az elnye lt menyny i

ség mily en anyagra vona tkozik, pl. levegő esetén: D ievegö· A su
gár-anyag kölcsön hatások a levegőben és a lágy testszövetekbe n 
közel párhu zamosan haladna k, és enne k megfelelően a szö vetek 

és a levegő sugá rmenny iség el nyelő képessége is köze l azonos: 

D szövet = 1, 1162 D1cvcg6 illetve D1cvcgő = 0,8959 D szövct· A levegő 
és a különböző szöve tek mennyiség i viszonyainak összehaso nl í
tására meghatároztak fogalmakat , ar ányokat (tissue-air rat io, 

TAR ; tissue-phantom ratio, TPR ; tissue-maxirn um ratio, TMR) , 

amelyek tárgya lása már túlmut at eze n összefogla ló keretein . 
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A gray-t a napi gya korla tban az alkalmazott sugá rmenn yiség 

jelölé sére használjuk. Ha azt mondjuk , hogy pl. egy meden ce i 

daganatot 60 Gy-vel besugarazunk, az a bes ugárzandó té rfogat 
á ltal elnye lt sugármenny iség re vona tkozik , és nem azt jelö li. 

hogy milyen mennyiségű sugarat boc sátott ki a sugárfo rrás. 
A tényle ges kibocsá tott sugárme nnyiség , a körülményektő l 

függően (fóku sz távo lság, a daganat e lhelyezke dése, mé lysége 

stb .), nagyo n különböző lehet. Ilyen értelemben , a klinikai 
gyakor latban az „átadott energia menny iség" , ,,e lnyelt sugár

mennyiség" és „sugármen nyiség" azonos fogalmak. 

Az elnyelt sugá rmenny iség rég i egysége a rad (rd) (radiat ion 
absorbed dose); 1 rad = 1 gramm szöve t által e lnyelt 100 erg 

energ iával, am i = 0,0 1 J/kg = 1 cGy, 1 Gy = 100 rad. 

BESUGÁRZÁSI SUGÁRMENNYISÉG (EXPOZICIÓS DÓZIS) Ez a mennyi

ségfoga lom a közve tve ion izá ló sugárzásoknak (röntgen és 
gamma-s ugá rzás nak) jellemzés ére szolgál, azok ion izá ló ké

pességére utal. Mérésé ben mód sze rtani meg gondolások miatt a 

fotonoknak a levegőre vona tkoztatott ionizá ló képességé t hatá

rozzuk meg , a besugá rzás i mennyiség , tehát a foton-sugá rnak 

a levegőre vonatko ztatott ionizá ló képességét fej ez i ki. Nem ad 
köz vetlen felvilágos ítást a szöve tekre vonatkozó sugármenny i

ségről, az azok álta l e lnye lt energiáról. 

Menny isége egyen lő a térfoga telenmy i levegőben a fotonok ál
tal kiváltott azo nos előjelű ionok töltésé nek összé rtéke és a 

térfo gatele mnyi levegő tömegének hányado sáva l, azza l a meg
szo rítással , hogy valame nny i tö ltés hordozó a l evegőben leféke

ződik. Máskép pen úgy is foga lmazhatunk, hogy a besugárzás i 

menny iség azza l a tö ltésse l egyenlő, amely elek tronegye nsú ly 
eseté n az egység nyi tömegű levegőben ionizác ió folytán ke let

kezik. Mivel ez a tölté smenny iség energiában könnyen kifejez
hető, ezé rt a besugárzás i me1my iség összefügg a korábba n hasz

nálato s levegőben elnyel t mennyiséggel. 

Je le (K) , egysége I C/kg , am i megfe lel 1 kg levegőben 1 C 

össz töltés mennyiség ü ionnak. Egy ion pár létre hozása 34 e V 

energ iát emés zt fel. 

A besugárzás i sugárme nnyiség rég i j ele a rön tgen (R) . Az a fo

ton (gamma- vagy röntgen) sugármenny iség, ame ly 1 cm ' nor
má l állapotú levegőben, elektronegye nsúly ese tén 1-1 elekt
rosztat ikai töltésegység nek (3,3 x 10 '0 C) megfele l ő tölt ésü 

ionpárt hoz létre . Egyszerüb ben foga lmazva , az a foton meny
nyiség , ame ly I e lekrosz tat ikus töl téscgységet hoz létre 1 cm' 

szá raz levegőben. Egy R sugá n al besu gárzott anyagban elnye lt 
menn yiség I rad. 1 R = 2,58 x 10 ' C/kg. A röntgen egysége t a 

sugárkeze lésnél már nem haszná ljuk , a sugárvé delenm él azon
ban fonto s mértékegy ség. 

MILLIGRAMM-ÓRA Az üreg i sugá rmennyiség meghatározásá nak 

rég i egysége, ami a rádiumnak vagy azza l egyenérté kü sugár
forrásnak milligra mmban megadott menny isége és az alkalma
zási idő szorza ta. Nem pont os kifej ezés. 
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VONALSZERŰ ENERGIAÁTADÁS (LINEAR ENERGY TRANSFER, LET) A be

sugá rzott közeg egység nyi szakaszán , ionizáció útján átadott 

energia. A LET a sugá r energiájána k legjobb jellemzője, am i te
hát azt j e lent i, hogy a sugár haladása mentén hogyan adja át 

energ iáját, am inek következtébe n lefékeződik. Ilyen érte lemben 
a LET a szövetek sugárfékező képessé gére utal , me ly alatt a ré
szecs kéne k egység nyi útszakasz ra vonatkoz tatott energiavesz

tését értjük. Magas LET azt j elenti , hogy sok ion keletkezik rö
vid szak aszon. Minél magasabb a LET érték, annál nagyobb 

mértékű az ionizáció, vagyis a1mál gyorsab b az energia leadás 

(vesz tés), és czé 11 a szöve tekbe hato lás mértéke is annál k isebb. 

A nagy LET é11ékü sugara k nem j utnak mélyre. Az ionizáció 
mértéke (lineá lis ionsürűség) az energiától és a részecs ke nagy

ságától függ. Nagy részecské k lassabban mozog nak, mint az 
ugyanolyan energiájú könnyű részecs kék , és magasab b a LET 
értékük, vagyis belőlük röv id szakas zon több ion ke letkezik. 

A bes ugárzott köze g hosszát mikrométerben, az átadott ener
giát keV-ban fejezzük ki (keV /µm). Egysége : 1 kcV / 1 µ m 

Néhány sugárféleség LET értéke: ""Co gamma- sugá r 0,3 

keV/µm, 250 KV röntgen sugár 2 keV /µm , 17 MeV neutron 12 
keV/µ.m. 

Nagy LET értékű bes ugá rzásná l a sej ttúlélés i görbét a „vá ll" 
kicsiny sége, vagy telj es hiánya j ellemzi (2. ábra). A sejt ekben 

rendszerint kettős DNS lánc-tö rés köv etkez ik be, töb b az egy
beütéses sej thalál, és a sejtek helyreá lló képessége, a nem-ha

lálos károsodások kijaví tódásá nak mértéke is csö kken , vagyis 

a sugárnak a viszonyíto tt bio lógiai hatásossága nagyob b. 

Az ox igé nhiányos sej teknek a sugárzással szemben i e llenállása 

az energiaátadás méné kének, azaz a LET értékek növe kedésé
vel csök ken (anox ia ga in factor), csökken az oxigén sugárha 
tást fokozó arány. Ez a legnagyobb sugárbio lóg iai előnye a 

nagy LET értékű sugárzásnak, ami azt is j elenti , hogy ox igén
nel jól e llátott sejte k ese tében, a foton besugárzás hoz viszonyí

tott sejtpu sztítást fokozó hatása kevés bé kifejeze tt. 

Nagy LET értékü sugárzás a sej teket a kevésbé sugá rérzékeny 

szakasza ikban, pl. késő S-szakasz ban is káros ítja, vagy is a sej
tek átrendeződése sem j átsz ik fontos szerepet. 

Összefog lalóan , a nagy LET é11ékü sugárzást a besugárzo tt 

szöve tek vonat kozásába n a következők je llemzik : 1. a szöve
tekben nem jut mélyre, 2. a sej teket hatásosan pu sztítja, azok 
helyreá llása visszafogott , 3. a kevésbé sugárérzéke ny sej tsza

kasz jel entősen nem befolyáso lja hatásá t, és 3. az oxigé n.hiá
nyos sejte ket is hatásosab ban pusztí tja. Tek intette l arra, hogy a 

sejtek hely reá lló képessége ilyenkor lényegesen csö kkent, az
az a sejtek a rész sugá rzások közö tti időben sem tudnak helyre

álln i, a szakaszos sugárkeze lés nagy LET é1tékü sugá rkezelé s 

ese tén kevésbé fontos. Haso nlóan, miu tán a sejt kijaví tódás a 

lassa n növő daganatokb an a legkifej eze ttebb , a nagy LET érté
kü besugárzás ta lán ezeknél a leghatásosabb. 
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BIOLÓGIAILAG HATÁSOS MENNY ISÉG (BIOLOGICALLY EFFECTIVE DOSE 

VAGY BIOLOGICALLY EQUIVALENT DOSE, BED) A sugár sejt -, szö
vetpusztító ha tásának, a menny iség és válasz (dose and res

ponse) összefüggésé nek ez a legfo ntosa bb gyakor lati meghatá

rozój a, amelynek ismerete minden, nem-sugárkczelő daga nat

gyógyász szá mára is fontos. A sugárkezelő orvos nak pedig 
alapvető mé rtékegysége, amely seg ít a kül önféle keze lési mó

dok egyez tetésbe n. 

A BED tulajd onképp en a „lineár is-quadra tiku s" (LQ) modell 
vá ltozata. Az LQ mo dell a sugá rme1my iség és a sejt eken és 
szöve teke n létrej ött hatás kap cso latának leírásá ra szo lgá l, és a 

mindennapi gyako rlatban az eltérő össz- és rész mem1yiségü 

(total és fraction dose) sugárzáso k biológ iai hatásá nak felmé

résére hasz náljá k (9). Az LQ egye nlet a besugárzásra használt 
sugá rm e1myiség hatásá t fejez i ki. Az egye nlet sugárkárosodás i 

terü letének két része van, a 13 (quadratic) rész, amelyhez 

a nem-halálos sugár károsodást szenvedett sejtek tartoznak, 
amelyek tehát kijav ítódhatnak, és az a-szakasz, amelyik a ne
hezebben helyreálló, általában halálos beütést szenve dett sej te

ket fog lalja magá ban. A besugá rzás i sugárm enny iség hatása 
(E), a kép let: E = a D + l3D2

, aho l a „ D" a sugá rmennyisége t j e

lö li. Azt is fegye lembe ke ll ve1mi, hogy a különböző szöve tek

ben a károsodás korá n vagy későn ny ilvánul -e meg. Ebből az 

egyenletből szá míth ató a BE D. 

BED = nD x (1 + (D)/(a/l3)). 

A BED egy bizo nyos rész lete kben adago lt besugá rzás hatásá 

nak mértéké t je lzi egy adott a / l3 arányú szöve ten. Az „n" a 
rész keze lése k (fra kciók) szá ma, a „D" a részkeze lése nkénti su

gá rmennyiség. A BE D étéket Gy- ben (G ray) fej ezzük ki. 
Azo nnali sugá rhatások ese tébe n az időtényezőt is figye lembe 

kell venni a BED értékének kiszámo lásakor, késői hatásoknál 

ez nem szükséges. 

Az a/ l3 arány a szöve tek érzékenységét muta tja az alkalman

ként adott sugárme 1myiségre, azt a sugárm enny iségé t je löli, 
amelynek hatásá ra a ha lálos és nem-halálos károsodásokbó l 
eredő sejtpu sztul ás egyen lő. Sejt szöve ttenyésze tekben hatá

rozzák meg saj átságos körü lmények közö tt. Az a/l3 ará ny az 

azo nnal vá laszo ló, sok osztódó sejtet tartalmazó szöve tekben 

(pl. daga natokban) 10 Gy, a későn vá laszo ló szöve tekben 
(p l. ép szövetek) 2 Gy körü l van. 

A különféle a/ l3 arányú szöve tek BED értékei nem össze ha
sonlíth ató k, pl. ha egy ado tt rész letekben történő besugá rzás 
ese tében a bio lóg iailag hatásos sugá rmennyiség, vagy is a 

BED , 100 Gy- nek adódik a/l3 arány = 10 mellett, akkor a BED 
= 100 Gy hatása egy a/ l3 = 2 mellett messzemenően nem azo

nos. Ez kfümye n érthető, mi vel p l. ugyanaz a rész mennyiség 
(a lkalmanként adott sugármenny iség) a korán és a későn vála 

szo ló szöve tekre nem egyfo rm án hat. A vonatkozó a/ l3 arányo

kat a köz leménybe n a BED mellé tett alsó ki tevővel (a/13 arány 

= 2 - BED2 vagy a/l3 arány= 10 - BED ro) jelö ljük. 
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Sm ü ( 10) figye lmeztet, hogy, jó llehet a BED a legfo ntosabb 

mértékegység, a BED képlet óva tosan és körültek intésse l al

kalmaza ndó, soha ne bíráljuk fe lül a klin ika i ítéle teinket. 

EGYÉB FOGALMAK, EGYSÉGEK Számos egyéb meghatározás , egy

ség közül az aláb biakban ismerte tünk néhányat. Ezek a sugár

kezelés megé rtése sze mpo ntjábó l nem alapvetően fontosak a 
nem-sugárkezelő orvos számá ra . Az érdeklődő számára a rész 
letek job b meg világítása miatt hasznos lehet. Né hány előfor

du lhat sugárkeze lés i j elentések ben. 

1. Besugárzás i te ljesítmény: időegységre vona tkoztatott besu

gárzás i mermyiség . A besugárzás i me1myiség levegőtömegre 

vonatkoztatott tö ltésme nny isége t ad meg. Jele: K, egysége 
1 A/kg, régi egység: 1 R/min = 4,3 x 10 • A/kg. 

2 . Mennyiség egye nérték (dóz isegye nérték): ugya nazon bio ló

g iai hatás létrehozásá hoz szükséges sugá rme nnyiség. Mivel a 
biol óg iai sugá rhatást a sugármen nyiség mellett a sugárzás bio
lóg iai hatékonysága (ionizáló képessége) - egyé b más elha

nyago lható tényezők mellett - is meghatározza, a mennyiség

egye nérték egyenlő az elnyelt menny iség és a sugárzás t j ellem

ző tényező (Q, qua lity factor) szorzatával. A kü lönböző sugá r

fajták Q értéke meghatározo tt (részle teket i lletően sugá rkeze
lés i szakkö nyvekre uta lunk ). A men ny iség-egyenérték hasz ná
lata kizárólag sugárvé delmi cé lra kor látozo tt. Egysége Sievert 

(Sv) , 1 Sv = 1 J/kg. Rég i egység : rem (röntgen equi va lent man), 
bárm ely ionizáló sugárzás nak az az elnye lt mennyisége, amely 

embernél ugya no lyan biológ iai hatást ere dményez , m int I rad
nyi röntgendózis. l Sv = l 00 rem. 

3. Felületi vagy bőr-mermyiség: a fősugár és a besugárzott tes t 

felsz ínének talá lkozási pontjáb an a szóró dással egy ütt mért su
gánn ennyiség . Ehhez tartoz ik tulajdonké ppe n a hátté rszóródás 

menny iség (backsca tter dose), amely az energ iát elnyelő szö
vetben keletkezett másod lagos elektronok felszínre j utó szóró

dásának mértéke. 

4 . Mély-me nnyiség (százalékos mély-me nny iség): a besugá r

zott közeg nek a felül etétől számított különböző mélysége iben 

mért sugárm ennyisége. Ez annál nagyo bb , mi nél nagyo bb a su
gár energiáj a. Kis energiáj ú sugaraknál csa kne m a teljes sugár 

mennyiség ( 100%) a bőrnél van, a hatás tehát a bőrön nyilvá
nul meg. Minél nagyobb a sugár ene rg iája , annál töb b sugár 

halad át a bőrön anélkül , hogy azza l j e l entős kapcsola tba lép
ne; más szóva l, annál kisebb lesz a bőrkárosodás. Foto n-sugár

zás esetén a felszíntől szá mított 10 cm mé lységben a száza lé
kos sugár mennyiség: 250 keV energiáj ú sugá rnál 25%, ""Co 

sugárzásnál ( 1,25 McV) 60% és 25 MeV energiájú sugárnál 

80%. Elektron-sugá rzásná l is a sugár energiáj ának függvényé
ben vá ltoz ik a mély-mennyiség . Elektron energia eseté n a fel

sz ín alatt elhelyezkedő daga natokra leadandó megfelelő sugá r
mem1yisége t úgy számolják ki , hogy meghatározzá k a daga nat 
mélységé t cm-ben, és három szo r enny i MeV energ iájú elekt

ron-s ugárzást adnak. 
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5. Elnye lt mennyiség teljesítmény: időegységre vonatkoztatott 
e lnye lt sugá rmennyiség . Jele D, egysége Gy/s, ( I Gy/s = 1 

J/kg/s). Rég i egység: rad/s. 

6 . Kerma (kinetic ene rgy release d in mate rial): a kerma vagy 

más néve n közö lt sugármenn yiség, a besugárzott szöve tnek át

adott energiá t fejez i ki. A ke1111a csak közvetve ionizá ló sugár

zásokra vonatko zik, és egyen lő a besugárzott anyag térfogate le
mébe n keletkezett összes ion kezdeti mozgás i (kinet ikai) ener
giájának és a térfog ate lem tömegének hányadosával. Jele K, 

mértékegysége a gray, vagy is ugyanaz , mint az elnyelt menny i
ség mértéke gysége. A kerm a és az elnyelt mennyiség értékei 
közvetve ionizáló sugárzásoknál csa k ioncgye nsúly - vagy is 

amikor a vizsgált térfogatelembcn a belépő és ki lépő másod la
gos elektronok száma megegyez ik - ese tén egyen lők. Egyéb
ként az értékek lényegese n kü lönbözhetnek , am inek több oka 

lehet: pl. foton-sugárzásnál a térfogate lemben keletkezett má

sodlagos elektronok kilépnek a vizsg ált területről, és így ener

g iájuknak csak egy része nye lődik el az adott térfogatelemben . 
A kilépő elektronok energiaértékét a kerma magába foglalja, az 

elnye lt menn yiség azonban nem. Előfordu lhat az is, hogy kívü l 
keletkezett elektronok lépn ek be a v izsgá lt területre. Ezek ene r

giáját az elnyelt menn yiség fog lalja magába, a ke1111a nem. Lé
nyeges különb sége k lehetnek a kétfé le mértékegység értéke i 

között neutron- sugá rzásnál is. A közölt mennyis ég a neutronok 
álta l kiváltott töltött részecs kék (pl. proton) kezdeti mozgás i 

energiáját méri, az elnyelt menny iség viszont a töltött részecs

kéknek a térfogate lemben ionizációra fordított energiáját. A 

közve tlenül ionizá ló sugár zások esetén a kerma és az elnyelt su
gá rme,myiség i értékek gyakorlati lag megegyez nek. 

7. Kerma teljes ítmény: időegységre vonatko ztatott kerma ér
ték. Jele és ménékegységei megegyez nek az elnye lt me1myiség 
te ljes ítmény egysége ivel. 

8. Viszonyított biológ iai hatásosság (relatíve biolog ic cffect ive

ness, RBE) : Az RBE azé11 kc1ii lt megfogalmazásra, mert ugyan

olyan mem1yiségű, de különböző típusú besugárzás nak nem egy

forma a biológiai hatása. A viszonyíto tt biológia i hatásosság azt 
fejez i ki, hogy egy bizonyos sugárnak milyen a biológ iai hatásos
sága egy állandó sugárho z viszonyítva, ame ly tetszés szerint vá

lasztható. Ha a vizsgált sugánn enny isége DA (A mem1yiség), az 
á llandó sugáré DB (B mennyiség), akkor az A sugá r viszonyítot t 
biológ iai hatásossága (RBE é11éke) egyenlő DB/DA. Az RBE te

hát egy viszonyszám. Ugyanazon sugárzásnak az RBE énékét az 
alkalmazott sugármem1yiség is meghatáro zza, ezé11 minden RB E 
értéknél meg kell adni, hogy az milyen sugármenny iségre vonat 

kozik . Alacsony sugármenny iségnél , vagyis aho l a túlélés na
gyo bb, az RHE énék nagyo bb. A LET növekedéséve l egy bizo

nyos pontig az RBE növek sz ik, azután csökken. Ennek az az oka, 

hogy nagyo n sűrű ionizációná l egy sejt már I-nél több halálos 
mennyiséget kap, am i feles leges. A viszonyított biológiai hatá

sosság növekedése magában nem jelent keze lés i előnyt, de ha az 

RBE énék a besugárzás menny iségé nek emelkedéséve l jobban 
nö vekszik a daganatban , mint az ép szöve tben, akko r igen. 
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9. A TDF (Time Dose Fract ionat ion) , a CRE (Cumulative 

Radiation Effect) és az NSD (Nominal Standa rd Dose) foga l
makat a BED helye ttesí ti, ezé r1 nem rész letezzü k. 

SUGÁRHATÁS SEJTSZINTEN Min t az előzőekben már körvo na
laztuk , a besugárzá sra haszná lt sugá r útja men tén ionizál. 

A sze rveze tb e lépve sejt ekk el kerül kapcsolatba, mely nek 

során ta lá lkozhat a sejtek életfontosságú elemei ve l, az esetek 

több ségé ben azonban a sejt ek nem életfo ntosságú összete
vő i t ion izálja. Ezek aztán a sejte n be lül to váb b terj edn ek, 

kapcso latba kerü lnek, és károsítják a sejtek életfonto sságú 
részei t. A sejt végze tes károsodásai á ltal ában a DNS sé rülé
se i, ame lye k tehát közve t lenü l vagy áttételesen következhet

nek be. A sej tek más létfo ntosságú része inek sé rü lése (p l. 
sejthár tya) , valószínüleg nagyo n ritka jel enség. A közve tett 

károsítá s á ltalába n a sejtek vízmo leku láin keres ztü l tört én ik. 
A sejtek 80%- a víz . Sugá rzásra a vízmo lekulák ionizálód
nak , és sza bad gy ökök (O H) keletkez nek, ame lye k oxigénnel 

kapcsolódva sze rves pero xidokat képez nek, és a DNS-h ez 

kötődve azoka t káros ítják. Számítások sze rint a sejtkároso

dá sok 70-95 %-a eze n az úton ke letkezi k. Ez a jelen ség csa k 
ox igé n je len létében következ ik be, oxigénhiányos sejtekben 

nagyon háttérbe szo rul. Az ox igén teh át fokozza a sej tek su
gárérzékenységét. Foton- sugá rzás ese tén a sejtká rosodás 

csak nem mindig közve tett módon tört énik. Részecs ke sugár
zás ese tén minél nagyo bba k a részecskék, anná l inkább a 

közve tlen sejt károsodás i hatások kerül nek előtérbe, és ezé rt 
ezek kevésbé oxigénfüggők, vagy is az oxigéns zegény sejte
ket is pus zt ítj ák. 

Megkülönbö zte thetünk egy sze ri sugárhatásra bekövetkező 

sej thalált , am it egy beütéses sej tha lálnak nevezünk , és olyan 
enyhébb (nem-ha lálos; sub lethal, potent ially letha l damag e, 

PLD) sejtkárosodá sokat , ame lyek kijaví tódhatnak. Ezek csak 
akkor veze tnek a sejt elpusztulásához , ha összegződnek, pl. 

többször i sugár hatásra. Nem-ha lálos sejt károsod ásnál tehát 
több haso nló beüté s sz ükséges ahhoz , hogy a sejt e lpusztu ljo n, 

ezén több -beü téses sejthalálnak is nevezzük. Magyará zatára 

kétfé le e lképzelést dolgoz tak ki: 1. sok-cé lpont egy beütés el

mé let (m ult itarget single-h it mod el), am ikor több sejte lem ká
rosod ik, mindegy ik egy-egy beütés követke ztében ; és 2 . egy

cé lpon t több beüt és e lmé let (sing le-target multihi t mode l), 
amelyné l egy sejte lem károsodik , de ahho z, hog y ez bekövet

kezze n, azt az elemet több beütés kell , hogy é1je. A sej t e lpu sz
tulás ához szükséges nem-ha lálos beütések száma nem isme n , 
egy ado tt számot azonba n el kell é1jen . 

A sejtek a nem-halá los sérü léseke t á ltalába n csak akkor élik 
túl, ha azok kijavítódnak . Ha ez a folyamat gáto lt, vagy egyi

dejűleg más sejtkárosító hatás is érvé nyesül, a sejt e lpu sztul

hat. Né ha különbség et tesz nek az ún. ,,sub lethal" és a „po ten
tia l lethal damag e" közöt t; az el őbbiek általában kija vítódnak, 

az utóbbiak körn yeze t i vá ltozáso k eredm ényeként a sejt ek 
pusztulásáho z veze tnek. Ez a megkü lönbö zte tés a gyakorlat
ban nem tc1jed t e l. 
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3. 1áb/á:at. Sugárbiol óg iai fogalmak 

Halá los sej tkár osod ás 
(lethal demage) 

Nem -halálo s sejt károsodá s 
(su blethal dema ge) 

Osztódásgát lás 
(re productive dea th) 

Sejttú lé lés i gö rbe 

Sej tkija vítódá s (repair) 

Sejtbe népes ü lés (repopuláció) 

Sej tát rendeződés 
(rcdi stribut ion) 

Oxigén sugárhatást-
foko zó arány (oxygc n 
enh anc ement ratio) 

Da ga nat pusztító sugá rm enny iség 
(tum or icid dózis) 

Korán vála szoló szövete k 
(ea rly react ing tissue) 

Késö n vá laszoló szöve tek 
( late reacting tissue) 

Elviselhető sugá rmen nyiség 
(tolerancia dózis) 

Ke ze lés i a rán y 
(therape utic rati o ) 

Sok-szakaszos sugár keze lés 
(hype rfract iona t io n) 

Gyors itott kezelés 
( acc elerat ed fract ionat ion) 

Kevés-szakaszos 
(hypofra ct ionat ion) 

Besugá rzásra bekövetkező, a sejt létfo ntosságú részé t (á ltalában DNS) érő sérü lés, 
am e ly sej thalálho z vezel. 

A sej t nem létfont osság ú e lemét érő sugá rsérülés. amel y kijavitód hat, sejthalálho z 
csa k akkor veze t, ha tö bbszö rös vagy más sej tkáro sodás is je len van. 

A sejteknek oly an sej thalá lt eredményező sugársé rülése . ame ly csak később. egy 
vas'Y több sejtosztó dá s után következi k be. A sejtek vég telen oszt ódó kép ességé nek 

elvesztése. 

Mennyiségi leg fejezi k ki, hogy egy adon sugárfajt a és -me nnyi ség hatására a besugár
zon sejtekn ek mekkora hán yada pusztul el. 

'cm-ha lá los sugárkáro sodá s! sze nvedett sej tek hel yreá llása. 

Besugárzá s sorá n, a besugárzott szöve tben felsza porodó sejtek összessége. 

A sej tekn ek . a besugárzást követő sugárér zékeny sejtsz akaszb a (G2 és M) j utását 
j ele nti. 

Oxigénhián yos és ox igé nteli tett sej tek egy fonna mértékű clpusz titásához szükséges 
sugá n11em1yisége k kü lönbségé nek aránya . 

Egy da ga nat elp usztításáh oz sz ükséges sugá rmenn yiség. 

Gyorsa n osztódó sejtekből fo lépülő szöve tek (há mszöve t, csontve lő, ivarsejtek 
stb .). melye kb en a sugárhatásra gyo rsan jelentős sejtpu sznilás követk ezi k be. A 
sej tpu sztul ás t új sej te k képződése követi a szövet működőképességének megtartása 
miatt. A heve ny tün etek kialaku lásáért fe lelős. 

Lassa n osz tódó sej tekből fe lépülő szövetek (kötő-. izo m- , ide gszövet stb.) , me
lye kben a sej tek sugárs érül ése hónapo k, évek múlva nyilvánul meg . A szöve tek míi
ködése meg marad anélkü l, hogy új sejt ek képződnének . A késői tünet e k kialakulá
sáért felelős. 

Az t a sugánnennyi ség et fejezi ki. am elyné l 5%- míl nem na gyobb a szövődmények 

e lőfordu lása . 

A dagana t e lpu sztításának és a szövődmények kia lak ulá sának va lószínűségét fe
jez i ki egy megadott sugám1cnn yiségg e l történő besugárzá s esetéb en. A da ganat e l
pusztítá sának valószí níisége és a szövődmények kia laku lásá nak va lószí níisége kö
zöni kü lönb ség. 

Az egyszerre adott sugánn ennyi ség (részme nnyiség) keve sebb. a részkez elések 
száma több , a leadon teljes sugánne nnyiség is nagyo bb. a keze lés i időtartama azo n
ban vá ltozatlan. 

A rész keze lése k száma vá ltozatl an, a teljes kezelési idő azo nban lényegesen röv i
debb. A rész -sugá1111enny iség ugyanannyi, ese tleg nagyon kic sive l keveseb b. a lc
adon te lje s sugármen ny iség is változat lan vagy kics it kevese bb. 

Ugya nazon sug á1111ennyiség keveseb b a lkalommal történő adása . A rész-s ugár 
menn yiség nagyo bb , a kezelés i idő vá ltozat lan . 

GYORS SEJTHALÁL Ha a káro

sodás kifejezett , életfon

tosságú sejtösszetevőt köz
vetle nül érint , a sejt azon

nal elpusztul. A sejthalál
nak ez a fo rmája telje sen 

függet len attó l, hogy a 

sejt mely ik sza kaszában 

(nyugalmi vagy osztódó) 
van. A puszt uló sejt magja 

zsugoro dik , majd feloldó
dik , a széteső sejte t pedig 
eltávo lítjá k a falósejtek. 

A sugárkeze lésben hasz
nált szokásos egysze ri su
gárme1myiségek ( 1-3 Gy) 

esetén a sejtha lálnak ez a 

formája j elentős mérték

ben csak a keringő, nem 

osz tódó ny iroksejtekben 
(lym phocy tákba n) figye l

hető meg , más sejt ekben 
csak nagyo bb sugármeny
nyiség, vagy részecske be

sugár zás hatásá ra köve t

kezik be. 

oszróoAsGA1LAs Kevésbé 

kifeje zett káro sodás ese

tén a sejtek egy része el
veszt i végtelen osz tódá si 
(ko lóniát képző) képessé

gét, és ezé 1i puszt ul el, 

sokszor csak néhány osz
tódás után. Má s szóva l 

osztódá s i gátlás t (repro
ductive deat h) sze nved

A sugárhatás minde n sej tre egyform án hat , tehát nem vá loga t 
az ép és a daganatos vagy más eltérést mutató sej tek között. Az 

egészséges sejtek károsodása eredm ényezi a sugárkeze lés szö

vődményeit. Csak azok a sejtek károsodnak , amelyek közve t

len kapcsola tba kerülnek a sugá rral. 

nek, ennek megnyilvánulá sa függ attól, hogy a sejt életének me

lyik szakaszába n van. Az M-szakaszban lévő sejtek általában 

befejezik osztódásukat, a többi ben viszont nem . A Gr sza
kaszba n telj es vagy részleges gátlás következ ik be (G2 block). 

Ennek következtében vagy egyálta lán nem történik sejtmagosz
tódás, és a sejt elpusztul, vagy késik az osztódás (az osztódá si 

folyama t a G2- és/vagy S-szakaszban megn yúlik ), illetve a sej
tek osztódó képe ssége gyengül, és néhány osztódás után újabb 
osztódás már nem történik. Ez utóbb i is sejt halált eredmé nyez, 

csak egy későbbi időpontban. Az osztódást gátló hatás minden 
bizonnyal azoko n a sejteke n is érvényesü l, amelyek a besugár
zás pillanatában nyuga lmi szakaszban vatmak. Ezekben a su

gárhatás tulajdonk éppen akkor jut kifejezé sre, amikor a sejt ek 

osztódni kezde nek. Az ionizáló sugár tehát a nyuga lmi sejteket 

is károsí tja . 

A SUGÁRHATÁS MEGNYILVÁNULÁSA A sugárhatás sejtszinten több

féleképpen nyilvánu lhat meg. A sérü lt sejt gyo rsan elpuszt ulhat , 
máskor a sérülés csa k a sejtek osztódása során ny ilvánul meg, 

am it osztódásgá tlásnak nevezünk , és az is előfordul , hogy a sé

rült sejt felépül , a sugárhatá st túlél i. Azok a sejt ek, amelyek 
nem káro sodnak közvetlenül , és nem vesz tik el osztódási ké

pességü ket, megmara dnak. Besugárzást követően kü lönböző 

hosszú ideig az elpuszt uló és a túlélő sejtek alaki és növeked é

si tulajdon sága i megegyez nek, vagyis a sejthalál megny ilván u
lása késik. Az is előfordul , hogy a sugár hatást szenvedett sejt 

tovább nő, óriás sejt keletkez ik, amel yben a mag osztódik, de a 

sejtp lazma nem. Ezek az óriás, több magú sejtek is elpusz tuln ak. 
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Az osz tódásgá tlás mértéke függ a besugárzás mennyiségétől , 

idejétől , az időegység alatt leado tt energiá tól (dose-rate) , vala-
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mint attó l, hogy a bes ugá rzo tt sejtn ek milyen hossz ú az osz tó

dási sza kasza, illetve, hogy a sejt a sugá rhatás kor melyik sza

kaszában van . A legtö bb sejt a sugá rhat ás ra az M- és Grsz a

kaszban a legérzékenye bb. A sugárérzékenység az S-szakasz 

folyamán fokoza tosan csökke n, és az S-szakasz végén, G 1 e le

jén a legk iseb b. 

SEJTKIJAvlTó DÁS/ FELÉPÜLÉS A nem- halá losan sérült sej tek kezde ti 

osz tódási késés utá n nem mutatnak besugárzás i e lvá ltozást, va

gy is a sugárhatás a sej tben „kijav ítód ik", a sejtek hely reálln ak. 

Túl élés azo nban lehetséges úgy is, hogy a gene tik ai anyagban 

egy olyan elv áltozás jön létre, ame ly a sejt é letével nem össze

egyezte thetet len . Ez a genetik ai elté rés lehet gén, de lehet kro

mo szóma szi ntű is, azaz kromoszóma e lváltozás ok is he lyreá ll

hatnak . A sej t felépü lés po ntos folyama ta nem isme 11, va lósz í

nűleg a DNS mo lekulák enz imatik u s kija vításáról van szó. A 

sejtfelépülést a sú lyos oxigé nhián y és a hideg is gá tolja , de 

anyagcsere gátlókka l, pl. actinomycin, cyanid stb. is fékezhe

tö. A sej tkijaví tódás idö ben ex ponenciálisan zaj lik le. 

A nem- halá los sejtkár oso dás t szenvedett sejtek helyreá llása 

sokka l ki fej ezette bb, ha ugya nazo n sugárm ennyisége t sza ka

szok ban és nem egysze rre adjuk le (J. ábra). A sejth e lyreá llás 

minden keze lés után - azo nos sugá rme,myiség ese tén - egy

forma , függet lenü l attól, hogy hány keze lést adunk. A scj the ly

reá llásnak ez a formája lega lább négy , de valószínűbb, hogy 

több min t 6 órát igénye l, 24 óra a latt azo nban mai isme rete ink 

sze rint lezaj lik. Ez a magya rázata annak, hogy a keze léseket 

rendsze rint 24 óránként isméte ljük. A sejthclyr eá llás az ép és a 

daganatszövetbcn is végbemegy, de az ép szöve tben so kkal ki

fej eze ttebb. 

SUGARHATÁS SZÖVETI SZINTEN Az e lözöek ben azt tárgya ltuk 

nagy vonalakba n, hogy a sugá rhatás egye tlen sejt re mil yen ha

tássa l lehet , egye tlen sej tben mi ját szó dhat le. Ebben a rész ben 

a sejt ek ha lmazáva l, a szövete kkel fogla lkozu nk, és azt e le

mezzük, hogy a sugárzás hatására a szöve tek ben, e lsöso rban a 

daga nato kban mi lyen vá ltozások köve tkez hetnek be . 

A SEJTTÚLÉLÉSI GÖRBÉK: A SUGÁRKEZELÉS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ 

SEJTPUSZTULÁS NAGYSÁGA A sejttúl élési gö rbék mennyiségi leg 

fej ez ik ki, hogy egy ado tt sugá rfajt a és mennyiség hatására a 

besugárzo tt sej teknek mekkora hányada pu sztul e l. 

A sejttúl élés i görbé ket részben sej ttenyészete kben határozzák 

meg annak a lapján, hogy egy adott egysze ri sugármenny iség 

hatására hány sejtkol ónia képzödik , viszo nyítva azo knak a ko

lóniákn ak a szá mához, ame lyek ugya nolya n körülm ények kö

zött a nem besugárzo tt tenyészetekben ke letkez nek. Másrész t 

á llatv izsgá latokb an számo lják ki, figy elembe véve , hogy az át

ültetett daganatsej tekbö l mily en mértékben képzödik daganat , 

és ezt az egysze ri adott mennyiségű és fajtájú besugá rzás 

menny ire gáto lja. A szá mítások at a szo kvány osan használt su

gárta rtományban az LQ (lineáris -quadratiku s) modell seg ítsé

géve l végz ik . 
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Ezek segítségéve l megá llapítottá k, hogy az ion izáló sugárzás , ha

sonlóan a sejtm érgezö gyógysze rekhez, a besugarazot t terüle t 

sejtj einek számá t egy meghatározo tt hányaddal csökken ti. Elmé

letileg ez azt j elen ti, hogy példáu l, ha a sugá rzás hatására a sejtek 

10%-a pusztul el, akkor az elsö besugárzásra I millió sejt ese tén 

100 OOO pusztul el. A kövc tkczö sugárhatásra azonban már 

900 000-nek a I 0%-a, azaz 90 OOO és így tovább. Végü l is, am i

kor már csak 10 sejt marad, akkor egyetle n sejt ( 10%) elpu sztítá

sához ugyanak kora energiájú besugár zás kell, mint a keze lés ele

jén 100 OOO sejt elpusztításához. A sejt ek száma a kezelésre tehát 

lépcsőzetesen csökke n. Ahhoz, hogy az összes sejtet e lpuszt ítsuk, 

mind en esetbe n meghatározo tt szám ú keze lést ke ll adnunk. 

A gy akorlatban azonban a keze lés e löreha ladása során ugya n

az a sugármc rmy iség nem pusztí t el ugyana nny i sej tet, mert a 

besugárzo tt területen a körülmények a kezelése k e löre haladá

sáva l megvá ltoznak, a különb özö sejt szaka szokba n lévö sejte k 

aránya példáu l megváltozik , sejt szakaszok bizonyos fokig 

össze hangoló dnak , vá ltoz ik továbbá az ox igén ellátottság , és 

fontos sze repe van a sejt benépes ülésnek is. Enn ek e llenére a 

számítások egyfo rma ará nyt vesznek figye lembe. 

1. Egyszer i sugár hatás ese tén a sejttúl élési görbe lefutása, azaz a 

sejtpu sztítás mé11éke függ a sugár fajt áj ától és mennyiségétö l. El

méletileg , ha mind en sugárbeüt és halálos (egy beü téses sejthalál), 

vagy is ame lyik sejt et sugá rhatás éri e lpusztu l, a görbe egye nes, 

szabá lyos, meredek lefutású lesz (2. ábra). Ha nem mindegyik 

sugárbeütés halálos, és a sej t a sugárhatást kiheve ri, a sejtpu sztu

lás aránya kisebb lesz, a görbe elhajlik, egy ún. ,,váll" keletkez ik 

(2. ábra). Ez a görbe az egy beütéses sej thalál és a nem-halálos 

hatások összegzödése köve tkeztében jön létre. Nagy részecske 

sugárzásná l (nagy LET ér1ékű sugárzás) az elöbbi a je llemzö, 

míg foton sugárzásnál a sejtkija vítódás megha tározó. Ez utóbbi 

eset ben a sejt pusztulás mértéke a sugármennyiség függvé nye. A 

sejt szám csökkenés alacsony sugárm ennyiség tartományban nem 

ugyanazza l az aránnya l csökken , mint a nagy sugárme nnyiség 

tartomán yban, amin ek oka, mint említettük , az, hogy alacsony 

sugármennyiség tartományban (kb. 5 Gy egysze ri mennyiség ig) 

a sejt ek egy része nem pusztu l el. Úgy tűnik , hogy nagyo n ala

csony sugármennyiségné l a kijavítás és a nem- ha lálos beütések 

együtt haladnak , és gyakor latilag minden sejtha lál „egy beütéses 

sejtha lál". Nagyobb sugármennyiségek esetén a nem-halál os sé

rülések összcgezödéséböl adódó sejthalá l aránya mind nagyo bb 

lesz. Egy meghatározot t sugá rmermyiség felett mindkét sejtha lá l 

teljese n bekövetkez ik, a görbe megint egye nes lefutásúvá válik. 

2. Szakaszos besugárzás. Ha egy ado tt sugármcnnyisége t nem 

egysze rre, hanem rész letekben, szakaszosa n adunk , az alka l

man ként adott kisebb sugárme nnyiség mindi g a gö rbe kez deti, 

,,vá ll' ' szakaszá nak fele l meg, ahol a sej tkija vítódás j ól érvé

nyes ül. Enne k eredményeké pp en a sejttúl é lési gö rbe sokka l la

posabb lesz (J. ábra) . Összehason lítva az egysze ri, pl. 6 Gy su

gárkeze lésre beköve tkezö sejttúl é lés i gö rbét a 2 Gy-es részle

tekben szakaszoso n adott bes ugárzás sej ttúlélés i gör béjév el, 

látható , hogy az utóbbi esetben az elp usztult sej tek aránya ki-
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sebb, több sejt éli túl a keze lést. A szaka szosa n, vagy is rész le
tekben adott besugárzás tehá t védi a sejteket. Ennek komo ly 
klinikai jelentősége van az ép szöve t védelme miatt. 

M íve l a sejtfe lépülés alacsony sugárme nnyiségnél rövid idő -
néhány óra - alatt megtö rtén ik, ha a keze léseket eze n időtarta
mon túl adjuk , a kijav ítódás teljes lesz. 

SEJTBENÉPESÜLÉS (REPO PULÁCIÓ) Besugárzás során a bes ugárzott 
szöve tben felszaporo dó sejtek összessége. Az elpusztult sej tek 

2. ábra. Sejttúlélési görbék egyszeri sugárhatás esetén. Az A görbe olyan su

gárhatást mutat, amikor minden sugárbeütés sejthalált eredményez. A görbe 

meredek egyenes lefutású. A B görbe az egy beütéses sejthalál és a nem-halá

los hatások összegződése következtében jön létre. A görbe két részből áll: 1. a 

váll-szakasz (shoulder, Dq), a görbe elhajlott szakasza és 2. az egyenes (expo

nenciális) szakasz. Alacsony sugártartományban (váll-szakasz) a sejthelyreál

lás jelentős, ezért az elpuszrult sejtek aránya kisebb, mint a nagyobb sugártar

tományban, amikor minden sugárbeütés gyakorlatilag sejtpusztulást eredmé

nyez. Minél nagyobb a Dq érték. a1mál nagyobb a sejthelyreállás mértéke. 

Egy másik használatos mennyiség fogalom a D0, ami meghatározás szerint a 

„közepes-halálos mennyiség", és olyan sugárzást je löl, amely sejtenként egy 

halálos beütést eredményez. Mivel a sugár útján a sejteket találomra éri su

gárhatás, D0 mennyiség esetén a sejtek 37%-a nem kap beütést, 63%-a pedig 

egy-egy beütés következtében elpusztul. Más szóval a D0 mennyiség azt az 

egyszeri sugánnennyiséget jelöli, amely szükséges a sejtek 63%-ának elpusz

tításához (a sejtek 37%-a marad életben). Minél kisebb a D0 értéke, annál 

nagyobb a sejtek sugárérzékenysége. Emberi szöveteknél a D0 érték 1-2 Gy 

között van, és nincs nagy különbség a daganat és az alapszövet, amelyből 

a daganat keletkezik, D0 értékei között. 
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helyé re új sejtek lépnek, ame lyek két úton kerü lhetn ek oda. 
Sejtek vándorolhatnak a szövetnek, vagy a sze rvnek abból a ré
széből, ame ly a besugárzott területte l közve tlenül határos, de 
amelye t sugárhatá s nem ért. Gyakran figyelhető meg ez a je
lenség csontvelő vagy nyirokszövet besugárzása eseté n. Álta
lában azonban a besugá rzott területen megmaradt ép sej tek nö
vekedni , osztódn i kezdene k, a sej tek é lettartama megrövidül, 
és így sok új sejt képződik . Ehhe z fokozot t DNS képzésre van 
szükség. A sejtbenépesü lés a lapvetően a korán válaszo ló szö
vetek jell emzője. Te,m észe tesen a sejtújraképződés csak addig 
lehetséges, amíg tartalékok vannak. 

A sejtbenépesül és nagysága a sejt ek megkettőződési idejétől 

(dou blíng tím e) függ . Ha sza kaszos sugárke zelés esté n a 
megkettőződési idő hossz ú a rész letekbe n adott besugá rzáso k 
között i időtartam hosszá hoz viszo nyítva (későn válaszo ló 
szöve tek), a sej t-bené pesülés háttérbe szo rul; a sejte t osz tó
dása előtt újabb besugá rzás éri. Ezze l ellen tétben, ha röv id 
a megkettőződésí idő (korán válaszo ló szöve tek) , a két keze
lés közt i időben a sejt ek fe lszapo rodhatn ak, és ezé rt ugyan
o lyan mértékű sejtpu sztításhoz nagyob b sugá rmennyiség 

szükséges. 

3. ábra. Részletekben adott sugárzás sejttúlélési görbéje. Jól látható, hogy a 

görbe sokkal laposabb, mint, ha ugyanazt a sugármennyiséget egyszerre ad

tuk volna le. Más szóval, ha besugárzást részletekben végezzük, több sejt ja

vítódik ki, és éli túl a besugárzást. Ennek az a magyarázata. hogy a részletek

ben adott besugárzásnál az egyszerre leadott sugármennyiség mindig a görbe 

„váll" tartományába esik, ahol a sejthelyreállás jól érvényesül. Minél kisebb 

az egy-egy alkalommal adott sugármennyiség, annál nagyobb lesz a sejtek 

túlélési aránya. 

0,01 

0,001 

0 

Egyszeri 

besugárzás 

100 200 300 400 

Mennyiség (cGy) 

Szakaszos besugárLás 

' ...... \ ... 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

' 

500 600 700 

\ 
\ 

1998 Nőgyógyászati Onkológia 3. 253- 273 



S11gárkezelési ismeretek 11őg,,ógyász 011kológ11sok számára: alapfogalmak , gvakorlati tudnivalók(/) 

Szakaszos sugárkeze lésné l az alkalmankén ti besugárzás t kö

vető sej tújraképződés felgyo rsulása a daga natokb an jó l meg fi
gyel hető, a daganat elpusztítása szem pontjábó l meghatározó 

jelenség. Az egyes részkezelések közötti időben a daganatsej
tek száma újra növeksz ik, a daganat fajtájátó l függően kü lön

böző mértékbe n, és ez negatívan befo lyáso lja a dagana tpu sztí
tó hatás t. Ha tú l hosszú a két kezelés közö tt eltelt idő, a sej tbe

népesülés jel entős, és a besugárzás sejtpusztító hatása nem 
megfelelő. Az egyes daga natok sejtbenépes ülési képességé t 

ezért figyelembe kell venni , az elsődleges vagy áttétes daga na
tok kezelésé nél egyará nt. Érdekes meg figye lés, hogy a sejt be
népesülés a sugá rkezelés el ső két hete után jelentősen felgyo r
sul ( 11 ). Ez klinikailag azt je lenti, hogy a korán válaszoló szö

vetek a keze lés második hete után a besugá rzást j obban elvise
lik, ami a daga natpu sztítás szem pontjábó l hátrányos , a kora i 

mellékha tások elke rü lése szem pontjáb ól előnyös. 

Az elmondottakbó l az is köve tkez ik, hogy a sugá rkeze lés tel
je s időtartama és a sejtbe népesü lés közö tt szo ros össze függ és 

va n. A teljes besugárzási idő leröv idít ése akadályozza a daga
natok sej tfeltöltődését, és ezé rt a keze lés hatásosabb , de na

gyobb a korán vá laszo ló ép szöve tek károsodásának lehetősé

ge is. A hosszabb keze lési idő (protra hált keze lés) alatt na

gyobb a sejt ek újraképződésének és felsza porodásána k lehető

sége, amely csö kke nti a daga natpusztítá s mértéké t, de csö k

ken a heve ny tünetek lehetősége is. Kü lönösen ki fejezett a 

sejtb enépesülés, ha a kezelés t megszakít juk , lényegese n ront
va a daga natpu sztító hatást. Szá mítások szerint , ugya nazo n 

sejtpu sztító hatás elérésé hez minden megszakított nappal 0,6 
Gy-j el nagyo bb sugárme nny isége t ke ll adni ( 12). A későn vá

laszo ló szöve tek szem pontjábó l a keze lés hosszának nincs j e

lentősége . 

SEJTÁTRENDEZŐDÉS {REDISTRIBUTION) A sejtátrendeződés a sej
teknek a besugárzás t követő sugá rérzéke ny sejtsza kaszba (G2 

és M) jutá sát jel en ti. A sejtek sugá rérzéke nysége, a koráb biak

ban tárgya ltakn ak megfelelően, az osztódásuk különböző sza
kas zaiban változ ik. Egys zeri besugárzás alkal máva l elsősorban 

azo k a sej tek pusztuln ak el, amelyek élet ük sugá rérzékenyebb 
sza kaszában varrna k. A megmaradt sejt ek többsége hasonló, 
sugá rra kevé sbé érzéke ny sza kaszá ban (S- és G 1-szakas z) ma

rad, a sejt ek úgymond „össze hangoló dnak ". A továbbiakban a 
sugá rérzéke nység attó l függ, hogy a megmarad t sejt ek belép

nek-e osztódásuk sugá rérzékenyebb szakaszába, vagy is meg
történik-e a sejt ek átrendeződése. A sejtek átrendeződése sza
kaszos sugá rkeze lés során bír jelentőséggel , mivel a sza kaszos 
sugárkeze lés folyamán a sejtek valamikor sugá rérzékeny sza

kasz ukba kerülne k, és a besugárzás áldoza tává válnak. Ez kü
lönöse n igaz, amikor a sejt ek osz tódása (ce ll tu rnove r) gyo rsan 

köve tkez ik be. Sza kaszosa n ado tt besugárzás során tehát több 

sejt pusztu l el, mint ugyano lyan sugárme nnyiség egysze ri adása 
alkalmával. 

gárzásra bekövetkező sejthalá l lega lább 70%-ba n oxigén függő. 
Az ox igénnel megfelelően ellátot t sejtek általában 2-3-szo r ér

zékenyeb bek a sugá rhatásra , mint az ox igénhiányos (hypox iás) 
sejtek , am i azt jelen ti, hogy az ox igénh iányos sejtek elpusztí tá

sához 2-3-szor nagyobb foton sugárme nnyiség szükséges. Az 
oxigén tehát jelentősen fokozza a besugárzás hatását. Az t 
az arányt, amennyive l nagyobb sugá rmennyiség szükséges 

ugyano lyan sejtpu sztu lás létrehozásához ox igén hiányos sej 
tekben ox igénnel jó l ellátott sejt ekhez viszonyítva, oxyge n 

enhanceme nt ratio-nak nevezzü k, am it magyarra talán „oxigé n 

sugá rhatá st-fokozó arány"-nak ford íthatnánk Ez az ará ny függ 
a sugár fajtájá tó l; minél kisebb az arány, annál kevés bé ox igén
függő a sugárhatás. 

Az ox igé1rnek a sugárhatást-fokozó hatása sugárkémiai j elen
ség és nem anyagcse rehatás . Ahhoz, hogy az ox igén hatása ér

vényesüljön, a besugárzás kor vagy közve tlenül utána az ox i

génnek a sejtb en j elen kell leru1ie. A sejtbe n lévő oxigé n a sej
tek felépü lésé t, kijavítódásá t is elősegíti . Ilyen értelemben ox i

génhi ány ese tén valame lyes t kiegyen l ítődik az oxigén hiány 

okozta sugárérzéket lenség, ez a hatás azo nban elmarad az ox i
gén sugáré rzéke nysége ! fokozó hatásátó l. 

Egyértelműen beigazo lódott az is, hogy az oxigé n - bizonyos 

határon belül - fokozza a sejtek sugá rérzéke nységé t. A sejt ek su

gárérzékenysége 1,3-2, 7 kPa ( 10-20 Hgmm- es) oxigé n részleges 

nyomás ig meredeken emelked ik, ezután a görbe egy ponton ma

rad, a sugárérzékenység tovább már nem fokozható . Az egészsé
ges szövete kben az oxigén rész leges nyomásra 5,3 kPa. A daga
natokban, ahol a dagana tsejtek növekedése gyo rsabb, mint a haj

szálerek képződése, ez az érték 1,3 kPa alá csökke nhet. 

Szá mítá sok sze rint a daga natokban a hajszálerektől 100 ~1m-en 
belül lévő sejt ek oxigénne l jó l, 100-200 µm között lévők mér

sékelten ellátott ak (ox igénszegé ny sejtek) , 200 µm-n él távo 
labbiak pedi g ox igén hiányban sze nvednek. Az erektől távo l 

lévő daga natsejt eknek nagy része az oxigé nhi ány miatt elhal, 

és e1rnek köve tkezté ben a da gana tban elhalásos (nekrotikus) 

területek keletkeznek, ame lyek be n az ox igénellátottság még 
továb b romlik . Az ox igénszegé ny sej tek egy része azo nban 
megmara d, és általában nyugal mi sza kaszba n van. Ezek a sej 

tek bizonyos mérték ig sugárérzéketlenek, és túlé lik a besugár
zást, megtartják ko lóniát képző tu lajd onságukat. 

AZ OXIGÉNFÜGGŐ SUGÁRÉRZÉKENYSÉG MÓ DOslTÁSÁ NAK LEHETŐSÉGEI AZ OX i

gén hiányos sejtek sugárérzékenységé nek növe lésére számos 
módsze rt pró bál tak ki töb b-kevese bb sikerre l. Bizonyos eljárá

sok, mint például pe rtlu orocar bon emu lzió adása ox igén belé
legzésse l a sugárkezelés alatt, a kezdet i próbálko zások után el

akadtak. Hasonlóké ppen nem terjedt el az ép szöve teket ellátó 
erek leszorít ása, amellye l azokban - a vérellátás csök kentésé 

vel - ox igénszegé ny körü lményeke t akartak létrehozni , csök-

kentve ezálta l az ép szöve tek sugárérzé kenységé t. Más mód -
OXIGÉN SUGÁRHATÁST-FOKOZÓ ARÁNY {OXYGEN ENHANCEMENT szere ket szé les körben kipróbált ak, de általánosa n nem terjed-

RATIO) Uta ltunk arra, hogy a szokásos an alkalmazott foton-su- tek el, illetve csa k sajátságos körü lmények közöt t alka lmazzák 
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őket , min t pl. a nagy LET értékü besugárzás. Az alábbiakban 
néhány eljárás t rész leteseb ben is összefog lalunk. 

1. Szakaszos sugárkeze lés. Rég i megfigye lés, hogy egy bizo
nyos mennyiségü egysze ri besugárzás után a daganat oxigénhi
ányos sejtj einek egy része oxigénnel jobban ellátott lesz. Szaka
szos sugárkeze lésnél ezt a j elenséget használjuk ki, a részkeze
lések közötti időben a sejtek ox igén ellátottsága j avul. E1mek 
mé1téke daganatonként változ ik. Magyarázata pontosan nem is
mert, feltételezik, hogy a sejt ek károsodásáv al ese tleg az oxigén 
szöve ti szivárgása kedvezőbben alakul , és az ox igénmoleku lák 
messzebb re j utnak. Más elképzelés szer int a daganat kisebbcdé
séve l a sejtek köze lebb kerülnek a vérerekhez, és em iall j avul 
oxigén ellátollságuk. A sej tek ox igén-újratel ítődése gyors folya
mat, a szokásos szakaszos keze lésnél minden bizonnyal 24 óra 
alatt bekövetkezik. A daganat sejtek oxigén-telítettségének foko
zódása ( oxigén-újratelítődés, reox igenizáció) a daganatsej t
pusztu lás szempontjából alapvetően fontos. Ha nem következik 
be, a daganat a besugá rzássa l szemben ellenálló lesz. Denekamp 

és Joiner ( 13) szám ítása i szerint a sejt ek oxigén ellátottságának 
kisfokú (25%-os) j avulása elegendő az oxigénl1iány kiküszöbö
lésé re 2 Gy-j el tö1iénő 30 részkeze lés ese tén. Ennél sokkal több 
szükséges , ha kevés részkeze lést végzünk nagyobb mennyisé
gekke l. Ez aiTa utalhat, hogy kis sugármennyiség már elegendő 

az oxigén új ratel ítődéshez, és hogy a több részletben adott keze
lés eredményesebb az oxigénhiány kiküszöbölésében. 

2. Hyperbarikus körülmények. Állatkísérletek egyé 1ielmüen 
igazo lták, hogy ox igén tú lnyomás (294 kPa) esetén, amikor az 
oxigén a szöve teken keresz tül átszivárog a daganatba, a sejtek 
sugáré rzékenysége lényegese n fokozód ik, vagyis a daganat el
pusztítását sokkal kisebb sugármennyiségge l lehet elérni. Ha 
azonban a dagana t túl nagy, ez a hatás nem érvényesül. Vannak 
megfigye lések, amelyek arra utalnak, hogy emberi daganatok 
esetében is jo bb az S-éves tú lélés, ha a besugárzást hyperbarikus 
kö1ü lmények között végz ik, e1mek megerősítésére azonban to
vábbi vizsgála tokra van szükség. Nagy hátránya a keze lésnek, 
hogy az ox igén túlnyomás a betegnek megterhelő, mivel egy 
szűk kamrában hosszú időn keresztül ke ll lenn ie. Az oxigén túl
nyomás t csak lassan szabad létrehozni, és lassan szabad meg
szüntetni, különben jelentős szövődményei vannak. A keze lés 
ell1úzódik és nagyo n drága, az oxigén túlnyom ás pedig robba
násveszé lyes. A keze lések ismétlése jelentős lelki megterhelést 
j elent. Nem szaba d azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy az oxi
gén túlnyomás az ép sejtek sugárérzé kenységé t is fokozza. 

3. Ox igénszegé ny sejt ek sugá rérzékenységé t fokozó gyógysze
rek. Megfigye lték, hogy a nitro ímidazo l számrnzékok egy cso
portja, elsősorban a metron idazo l és a misonidazol, az oxigén
hez haso nló hatássa l rendelkez ik, ox igénszegé ny sejt ekhez kö
tődik, és fokozza azok sugárérzékc nységét. Ezek az anyagok 
lassa n bomlanak le, mennyiség ük a szöve tekben lassa n csö k
ken. Ennek követ keztében a hajszálerektől messze bb (300 µm) 
lévő sejt ekhez is e ljutnak, vagyis messzebb szivárognak , mint 
az oxigén. Sugárérzékcnyítő hatásukat az ox igén sugárérzé -
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kenységet fokozó hatásáva l versenyezve fejtik k i, czé11 az oxi
génnel megfe l elően e llátott sejt ek sugá rérzéke nységé t nem fo
kozzák, csak az oxigénhiányos sejteké t. A korábbi irodalmi 
adatok a misonidazol kedvező hatása iró l számo ltak be, ennek 
ellenére alkalmazás a nem te1je dt el, mellékha tása i, elsősorban 
az idegrendszer i szövődmények sem e lhanyago lhatók. 

3. Magas hőmérséklet (hypcrthcrmia). Régi meg figyelés , hogy 
a daga nat ta11ós lázas állapot után visszafej lődhet. A daga nat 
meleg ítése egymagába n általába n nem eléggé hatásos. Ha 
azo nban a besugárzás alatt vagy azt követően a besugárzo tt te
rületet me legítj ük, a sugá rhatás lényegese n j obb. A magasabb 
hőmérséklet gáto lj a a sej tek felépülését , és így a sejtek a nem
halálos sérüléseket nehezen vagy egyál talán nem hever ik ki. 
A tú lélés i görbén a „vá ll" rész meredekebbé válik. A hőmér

séklet emeléséve l a sej tek a késői S-szakasz ban is érzéke nnyé 
válnak, ezé11 megszűnik a sej tszakaszo k között i sugá rérzé
kenység-kü lönbség. A sugárzás okozta kromoszómavá ltozáso k 
is neheze n j avítódnak ki, egysze res kromoszó ma szerelvényű 

(hap loid) sejt ek keletkeznek piciny, ún. ,,mikro" scj tmagokka l. 
Ezek a pic iny sejtm agok tu lajd onképpen a sugá rhatás jelzői . 

A magas hőmérséklet hatására jelentősen fokozód ik az ox igén
szegé ny sejtek sugá rérzékenysége . A daganatok vérke ringésé t 
a hőmérsék let emelkedése nem fokozza, sőt csök kentheti is. 

SUGÁRÉRZÉKENYSÉG A klinikai gyako rlatban a szöve tek sugár
érzékenységé t a szakaszos sugárkeze lés vonatkozásába n érté
keljük. Egyfajt a szövete n belül a besugárzás sej tpusz tító hatása 
függ: 1. a sugár mennyiségétől és fajt áj ától, 2. a sej tkijav ítódás 
mértékétől, az oxigé n telítettségtől és ennek vá ltozá sátó l, a 
sejtb enépesü lés mé1tékétől és a sejtátrendcződéstől. (Az angol 
nye lvü iroda lomban ezt a „négy R-nek" nevez ik; repair , reoxy 
genation, repopu lation, redistribution), 3. a szöve tek hőmér
sékletétől és 4 . gyógysze rek jelenlététől. 

A daganatok sugá rérzékenysége a fentieken kívül függ a daga
natsejt ek fajt áj ától, érellségétő l (differenciáltság) és a daga nat 
növekedésétő l is. Kifelé növő (exophitik us) méhnyakrákok 
példáu l lényegese n j obban kezel hetők, mint ugya nakkora méh
nyak felé terjedő (endoce rvikális) daga natok, mert az utóbbi 
mélyen beszűri a méhnyak állományát, benne a rossza bb vér
ellátás miatt elhalások (ox igénhiányos sej tek) keletkez nek, és 
a dagana tsej tek távo labb kerülnek a sugárfo tTástól. Alapvető 

fontosság ú a daga nat nagysága , térfoga ta, ame ly a daga nat el
pusztításának valószínüségé t döntően megha tározza. 

DAGANATPUSZTiTÓ SUGÁRMENNYISÉG (TUMORICID DOSIS) Egy 
daganat elpusztításához szükséges sugármennyisége t „daga
natpusztító sugárme1myiségnek" (tumor icid dosis) nevezzük . 
Álta lába n azt mondha tjuk, hogy a mikroszkó pos nagyságú da
ganatok 90%-a 50 Gy besugárzássa l elpusztítható. A <2 cm 
nagyság ú rákok kiirtásához 60 Gy, a 3-5 cm-es daga nato kéhoz 
pedig 70-90 Gy szükséges . A szabad szemme l nem látható ny i
rokcsomó átté tek 50 Gy sugá rmennyiség ge l gyako rlat ilag tel
j esen elpusztíthatók. 
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SUGÁRHATÁS AZ ÉP SZÖVETEKBEN, AZ EGÉSZSÉGES SZÖVETEK 

SUGÁRTÜRŐ KÉPESSÉGE A dagan atok sugá rkeze lésé nek az 
egészséges - alapvetően a daganatot körülvevő, vagy annak kö

zelében lévő - szöve tek sugártürő képes sége szab határt. Az ép 

szöve t sugárkárosodása eredményezi a sugárkeze lés szövődmé

nyeit. Az ép szövetek sugártü résc nem csak attó l függ, hogy 
mennyi sugá rzás éri (összmenny iség), hanem attó l is, hogy 1. a 
sugárkezelés folyamatosan egy ülésben vagy megszak ításokkal , 

szakaszosa n történik, 2. mennyi az alka lmanké nti sugármenny i
ség, részmcnny iség, 3. mekkora a besugá rzáso k közö tti idő, 4. 

milyen nagy a besugárzott ép szövet, 5. az ép szövet ben milyen 

a sugáre losz lás és 6. hogy a szöve t milyen sejtekből épül fel. 

Az ép szöve tek besugárzásra történő változása it alapvetően két 

nagy csoportra osztj uk a szöve ti változások klinika i megny il
vánul ásá nak ideje sze rint, és meg különböztetü nk „korán vá la

szo ló szöve teket " (early react ing tissue), ame lyek a kezelés so
rán hevenyen jel entkező tüneteke t (kora i szövődmények) vál

tanak ki, és „későn válaszoló szöve teket" (latc rcact ing tissue), 
ame lyek hón apok, éve k múlva jelentkező tüneteket (késői szö

vődmények) eredmé nyez nek. 

A kora i szövődmények a hámszö vettel függnek össze; általá

ban a szövetek növekvő, osztó dó (prolife ráló) sejtj einek sugár
károsodása okozza. A hámszövet alap- (bazá lis) sejtjeinek el

vesztéséve l vá laszo l a sugárzáso kra. A besugarazot t nyá lkahár
tya-szakasz lehámlik, hámfosztot tá válik, sza badon hagyva a 

haj szá lér-kacso kat és az egész ellátó alapállományt (matr ixot). 
A sejtek szá ma a besugárzás alatt vagy közvet lenül utá na roha
mosan csökke n (,,megtizedelőd ik"). Ezt a folya matot nevezzük 
azonnali (heve ny) sugárhatás nak, és az így vá laszo ló szöve te

ket hívjuk korán válaszo ló szöve teknek. A hám leválást azo n

nali hámn öve kedés kíséri. Gyakor lati megfigye lés, hogy a 

háms zöve t káro sodás és helyreállás napi rész letekben adott , 

het i 9-10 Gy sugármen nyiség me llett van egyensúly ban. Ha 
ennél nagyo bb mennyisége t adunk rövi debb idő alatt, a hám

szöve t sérülését nem heve ri ki, és a szövődmények súlyossága 
miatt a besugá rzás átmeneti felfüggesztésére (megszakított ke
ze lés, split-trea tme nt cou rse) kénysze rülün k. Ennek hossza a 

háms ejt ek helyreáll ó képességétől függ, am i klinikai lag a tüne
tek eny hülésé nek, megszűnésének alapján ítélhető meg. A he

veny tün etek sú lyosságá t a korán vá laszo ló szövete k fajtája és 
a besugárzott szöve ttérfogat nagysága is befo lyásolja . 

Azokban a szöve tekben , ame lyek ben a növekvő, szaporodó 

sejtek aránya kics i (lassa n pro liferá ló szöve tek), úgym int kötő

szöve tben, idegszöve tben , erekbe n stb ., a sejtpu sztulás lénye

gese n kisebb, a sugá rkárosodás közvetle nül nem a sejt szá m 
csök kenés követke zménye, hanem inkább „táro lt, összegző
dött, rejt ett" sugá rkároso dásró l van szó. Ebben az ese tben a ko

lóniát képző sejtek nem osztódnak azonnal annak érdekében, 
hogy az elpusztult sejteke t pótolják, csa k akkor , amikor azt va
lamilyen hatás, pl. sérülés vagy fertőzés kiváltja. A rejtett su

gár hatások következt ében lét rejött szövetkároso dá sok csak a 

sej tek osz tódásakor nyilvánulnak meg , ame ly lehet, hogy csak 
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hónapok/évek múl va köv etkezik be. Azoka t a szöve teket, ame

lye kben sugárhatá sra ilyen változások ke letkeznek, későn vá
laszo ló szöve teknek neve zzük; ezek károsodása i a késői szö

vődményeké,t felelősek . Nem isme rt pon tosan , hogy a késő 

szövődmények milyen módon jönnek létre. Az egy ik elképze

lés sze rint a szöve tek sejtjei osztódás i képessége kor látozott, és 

a sugár hatásra a sej t később elpusztul, vagy is tény leges sejt
veszteség kelet kezik . Sokan úgy hiszik , hogy az erek falának 

kötőszöveti sejtje i károsodnak, az erek beszűkülnek, roml ik a 
szövete k vérellátása, és ez veze t későbbi kötőszövet felszapo
rodáshoz (fibro zis) . Minél nagyobb az egyszerre leadott sugá r

menn y iség, anná l gyako ribbak és súlyosabbak a késői szövőd
mények , tehát akko r is, ha a teljes sugármennyiséget kevesebb 

szakaszban adjuk. Tekintette l arra, hogy a későn vá laszo ló szö

vetek sej tje i nem osztódnak gyorsan, a keze lés i idő hos sza nem 
befolyáso lja a későn válaszo ló szöve tek sugá,tűrő képességé t. 

Elhúzódó (protrahált , protraction) keze lés során a korá n vála

szo ló szöve tek a sejtek gyorsabb osztó dása miatt jobban kihe
verik a sugá rhatást, ezért ilyenkor a későn válaszo ló szövete k 

válasza a kora i válaszolók.hoz viszo nyítva kifejeze ttebb lehet. 

A kora i és késői választ mutató szövete k és a sugármennyi ség 

kapcso latát Whirhers ( 12) ábrája (4. ábra) mutatja . Ebbő l lát
ható, hogy az alkalman ké nt ado tt sugá rmennyiség nagysága j e-

4. ábra . Mennyiség-hatásosság (dosis-response) görbék. Az A-görbe a korán 

válaszoló, a 8-görbe a későn válaszoló szövetekben lejátszódó sejttúlélési 

arányt mutatja. A kis sugármennyiség tar1ományban, amikor az egyes kezelé

sek során kis sugármennyiségeket adunk (kis részmennyiség tanomány; low 

doselsmall fraction zone), - a görbék kereszteződése előtt i szakasza - a ko

rán válaszoló szövetekben kifejezettebb a sejtpusztulás, ezek a szövetek, te

hát jobban károsodnak, mini a későn válaszoló szövetek. A nagyobb rész

mennyiség tartományban, vagyis az alkalmankénJi nagyobb sugármennyisé

gek hatására a későn válaszoló szövetek súlyosabb károsodást szenvednek. 

A görbék kereszteződés utáni szakakasza. 

Későn válaszoló 

szövetek 

Részmennyiség (fraction dose) 

Daganat és korán 

válaszoló szöveJek 

169 
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lcntősen különböző hatással van a korán és a későn válaszoló 
szövetekre; a mennyiség-ha tásosság görbék keresz tez ik egy 
mást. Minél nagyo bb a rész-s ugármennyiség , annál kifejezet
teb b a szöve tek károso dása , ame ly a későn válaszo ló szövetek
ben nagyobb fokú, mint az azo nnal válaszo lókban . Az alka l
ma nként nagyobb sugármennyiség tehát kifej ezette bben fo
kozza a késői szövődmények kialakulását. 

Az ép szövetek sugártűrő képességé t az „elviselhető sugá r
me nnyiségge l" (to lerancia dóz issa l) fej ezzük ki. Az el viselhető 

5. ábra. A daganatok és az ép szövet jellegzetes mennyiség-hatásosság ösz

szefiiggését ábrázoló görbék. A görbék szigma alakúak. A sejtpusztulás ará

nya és a szövődmények valószínűsége is a görbék felszálló szakaszának meg

fe lelően meredeken emelkedik. A daganatok érzékenyebbek a sugárzásokra, 

mint az egészséges szövet, ezért a daganat görbék az ép szövetek görbéitől 

mindig balra, a kisebb sugánncnnyiség tartományban találhatók. Az ábrából 

leolvasható, hogy a vizsgált esetben A-sugármennyiség mellett a daganat

pusztítás valószínűsége 80%, a szövődmények kialakulásáé 5%. B-és e-sug

ármennyiség mellett ez az arány megváltozik. Ez azt jelenti, hogy az A-sugár

mennyiség nem jár szövődmérmyel , dc a gyógyulás esélye is igen kicsi. B-su

gármcnnyiség még mindig kevés egészséges szövetet károsít, de a gyógyulás 

esélye még mindig alacsony. Ha a C-sugármennyiséget adjuk le, a gyógyulás 

valószínűsége ugyan jelentősen megnő, a szövődmények súlyossága és gya

korisága azonban már elfogadhatatlan. A szaggatott vonal olyan görbe, amely 

sugár és sugárérzékenyí tő együttes hatásaként jöhet létre bizonyos esetekben. 

Az együttes kezelés következtében a daganatpusztító hatás lényegesen foko

zódik anélhil, hogy a szövőrlmények gyakorihhak, súlyosabbak lennének. 

A görbe balra tolt, és jelentősen eltávolodott a szövődmény-görbétől , ami 

a kezelési arány jelentős növekedésére utal. Valóban 95%-os daganatkiinási 

va lószínűség mellett a szövődmények valószínűsége csak 5% körül van. 
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Mennyiség 

Szövődmények 

sugá rmenny iség minden daga natra , besugárz ás i mezőre és su
gárzásra meghatározott. Nemzetköz i megállapodás szerint az 
el viselhető sugárme nnyiség azt a sugármenny isége t fej ezi ki, 
amelyné l 5%-ná l nem nagyobb a szövődmények előfordulása. 

Szokványos sugá rkcze lésnél a kutatási eredmények és a gya
korlati meg figye lések alapjá n az el v i selhető sugármennyiséget 
het i ötször 2 Gy-ben (5 napo n keresztü l leadva) határoz ták 
meg. Az ép szöve tek ennél legfeljeb b csak néhán y százalékka l 
nagyo bb részme nnyiséget vise lnek el. A különböző szövetek 
sugártűrő képességében jelentős különbsége k vanna k. 

A daganato t körü lvevő szövet (kötőszövet stb.) telje s sttgártürő 
képessége kü l ső sugárzásnál kb. 70 Gy. A méh és a hüve ly 200-
300 Gy- t is elbír, a méhnyá lkahártya helyreá lló képessége pe
dig még ennél is sokka l nagyo bb. A húgyhó lyag és a végbé l 
15-25 Gy egysze ri és 60- 70 Gy telj es besugárzá st bír el. A hó
lyag valamivel jo bban ellenáll a sugá rzásnak , mint a végbé l. 
A vastagbél 45 Gy- t, a véko nybé l 40-42 Gy-t visel el a szo ká
sos szakaszos keze lés során. Ez az elviselhető sugá rme1my iség 
a vékonybél esetében csak akkor valós, ha a bes ugárzás a vé
konybélnek csak egy szaka szát éri. Ha az egész bele t, vagy 
majdnem az egészet besug ározzuk, pl. telj es hasi besugárzás
nál, legfe ljebb 25 Gy-t visel el. 

Nem szabad elfelejteni, hogy a besugá rzott ép szövet nem épül 
fel telj esen, soha nem lesz telje s értékű. Ez a sugárkeze lés 
egy ik nagy hátránya, ame ly az évek múlásáva l mind több és 
több gondot oko zhat. Egyese k szer int a károsodott nem daga
natos szövet nek csak 5-20%-a vá lik újra teljes értéki ívé. 
A megmaradt károsodás miatt helyi kiújulás ese tében újabb 
besugárzás már nehezen adható. A besugár zott szöve tek terüle 
tén végze tt míítétek szövődményei (rosszabb hegesedé s, s i
polyképződés stb.) is gyako riak. 

A KEZELÉSI ARÁNY (THERAPEUTIC RATIO) A keze lés i arány a da
ganat elpusztításá nak és a szövődmények kialakulás ának va ló
színűségét fej ezi ki egy mega dott sugármenny iségge l töt1énő 

besugárzás esetében. Más szóva l azt adja meg, hogy egy adott 
sugármennyiség mellett mennyi a valószínűsége a daganat el
pusztításának és anna k, hogy szövődmények ke letkezze nek. 
A daganat elpusztításának valószínűsége és a szövődmények 
kialaku lásá nak va lószínűsége között i különbség a nyereség, a 
keze lés i arány. Minél nagyobb a kü lönbség a daganatk iirtás és 
a szövődmények fellépésének val ószínűsége között, anná l jobb 
(nagyobb) a keze lési arány. 

A kezelés i arányt mennyiség-ha tásosság össze függést (dose
response) mutató görbék segítségéve l számolhatjuk ki (5. ábra). 
Ha a sugárme nnyiség és a daga nat elpusz tításának valószínű

sége között i összefüggést egy grafikon ban ábrázo lj uk, egy 
szigma alakú görbét kapunk. Ha a sugármenn yiség kevés, a da
ganat elpuszt ításá nak valószínűsége is kicsi. A sugá rme nnyi
ség növe lésével a daga natsejt ek pusztításána k nagysága j elen
tősen fokozód ik; a görbe meredeke n emelked ik. Egy bizonyos 
sugárme 1myiség után azo nban a görbe lapossá válik, ami azt 
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j elenti, hogy a sugám1ennyiség növe léséve l tovább már nem 
fokoz ható, minden bizonnyal azért, mert a sugárra l csaknem az 

összes dagana tsejtet elpusztítottuk. A görbe a lakja és merede k
sége daga natonként változó . 

Ha a sugármennyiség és a szövődmények előfordulásának va
lószínűsége között i összefüggés t ábrázo ljuk, hason ló szig ma 

alakú görbét kapun k. Ez azt jelent i, hogy kis sugám1ennyiség 

esetében a szövődmények valósz ínüsége kics i, a mennyiség 
emeléséve l a szövődmények va lószí nüsége is meredek en 

eme lkedik , egy bizonyos mennyiség után azonban már továb
bi szövődmény nem vár ható, minden bizonn ya l azé rt, mert a 

k ialakul t szövődmények már nem nagyon v iselhetők el. 

Előnyös he lyze tben a szövődmények-görbe a daganatkiiriás

görbétől job bra, a nagyo bb sugá rmenn yiség tartomán yba n he

lyezked ik el. Ilyen esetben a sú lyos szövődmények keletkezé
se nagyob b sugátme nnyisége t igé nye l, mint amennyi a daga nat 
elpusztításá hoz szük séges . Minél távo labb van a két görbe egy 

mástól , an ná l nagyobb a nye reség és a keze lési arány. 

A SZAKASZOS BESUGÁRZÁS ELŐNYEI A sejt túlélési görbékből 

egyé rtelmüe n láthat ó, hogy ugya nazo n sugá rmennyiség sejt
pusztító hatása nagyobb, ha egy ülésben adjuk le, mintha sza

kaszosa n, rész letekbe n (frakciókba n) adjuk. Ez a megá llapítá s 
az ép és a daga natos szöve tre egyará nt vonatkoz ik. A gyakor
latban ez azt j elenti, hogy ugya nakkora daganatpusz tításhoz 

nagyo bb sugá rmennyisége t kell adnunk, ha a keze lést megsz a
kítások kal végezzük, rész letekben adjuk . Miné l több a keze lé
sek száma , annál nagyo bb a szükséges sugár mennyiség . 

A egyszerre és a szakaszosa n alkalmazott keze lések biológ iai 
hatásá nak kü lönbözősége a sze rvezet ben a sugár hatásra bekö

vetkező folyama tokkal, úgym int a sejtek helyreá lló képességé
vel , a sej tbenépes ülésse l, a sejtek átrendeződésével , azaz su

gáré rzékeny sejtszakaszba keriilésével, és a sejtek oxigé n el lá
tottságának javu lásáva l magyará zható. Ezekről a korább iakba n 

már beszé ltünk. Itt csa k a daganat és az ép szöve tek össze ha

sonlításában fog laljuk össze : 1. Az ép és a daganato s szöve tek 
helyreá llása sza kaszos keze lés során sokkal jobb, mint egy
ülésben leadott kezelé s eseté n. Különösen vonatkozi k ez az ép 

szöve tre, amely lénye gese n gyorsab ban és jobba n kiheveri a 
sugárkáro sodás t, mint a daga nat. 2. A sejtbenépesü lés a daga

natokban kifejeze tt és a daga natpusztí tás szem pontjából nem 

előnyös. 3. A szakaszos keze lés során a daganatsejt ek tú lnyo

mó többsége, a sejtek gyors osz tódása miatt, valam ikor sug
árérzéke ny sejtszakasz ba kerü l, eredményese bben pusz títható. 

A daga natot körülvevő ép szövetekben a sejtosz tódás általában 
nem kifejezett , sokka l kisebb mértékü , mint a daga natokba n, és 
ezé rt a sejtek átrendeződése, sugá rérzékeny szakaszb a kerülé

se is kevésbé követke zik be. 4. A daga natsejt ek ox igénellátott 

sága sza kaszos keze lés során a daga nat megkise bbedésével lé
nyegese n jav ul, amely a dag anatpusztítás sze mpontjából rend 

kívü l fontos. Ép szöve tek ese tében ennek nincs meghatározó 
jelentősége; oxigé nh iány az egészséges szöve tekbe n n incs. 
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4. táblázat. A szakaszos sugárkezelés: kezelési idő és sugánnermyiségi ösz

szefiiggések 

A szakaszos sugá rkezelés a daganatot sokka l eredményese bben pus ztítja. és 
kevesebb mellék.hatással já r, mint az egysze ri sugár keze lés. Ha a daganat
pusztító sugám ,ennyisége t nem egysze rre. hanem több részletben adjuk. 
a me llékhat ások visszafogottabbak. 

A részkcze lések között i időszaknak elég hossz únak kell lenni ahho z, hogy 
a sejtk ijavítódá s te ljesen megtö 11énjen. 

Mive l a részkeze lések közö tti időben a nem-halálosa n sérü lt sejtek kijaví
tódhatn ak, ugya nazon biológ ia i hatás eléréséhez va lamive l nagyob b sugár
mennyisége t kell adni, ha az t sok , kis rész letben adju k. 

A szak aszos sugárk ezelés végere dménye attó l függ. hogy a sugárhatásra be
következő sejtpuszt ulási arány hogy viszo nyul a scjtbe népesülés arányá
hoz. A kezelés csak akkor lehet hatásos, ha az e lőbbi lényegesen nagyobb. 

A részkeze lések közötti idő és a teljes kezelés i idő hosszával fokozó dik a 
daga nat sejtek és a korán válaszo ló ép szöve tek (nyá lkahártya. bőr, csont
velő stb.) sejtbenépesülése. A későn válaszo ló szöve tekben tö11énő sejtsza
porodást. sejtnövekedés t sem a keze lések közö tti sem a teljes kezelés i idő 
jelentősen nem befo lyásolja. Ebből következ ik: 

Minél hosszab b a keze lések közötti időtartam , annál kevésbé hatásos 
a daganatpuszt ítás. de a korai szövődmények is ritkábbak. 

Miné l hossza bb a teljes kezelési időtartam. annál kevésbé hatásos a da
ganatpusztitás, és anná l kevésbé jelentősek a korai szövődmények. 

A kezelés me gszakítása drámaia n rontja a daganatpus ztító hatást, és ezé rt 
messzemenően ke,ii lendő. Erre csak nagyon erős, heveny tünet ek eseté
ben kénysze rülhetünk . 

A kezelések közötti idő hossza és a teljes keze lés időtartama. a késői szö
vődmények szempo ntjából nem meghatáro zó. 

A sejtátrendeződés következtében a sejtp usztí tás szakaszos keze lés ese tén 
kifejezettebb. különösen gyorsan osztódó sejtek esetébe n. 

A szakaszos keze lés során az oxigé nhiányos sejtek oxigé n ellátottsága ja
v,1 1, je lentősen növel ve sugáré rzékcnységükct. A sejtek oxigén újratelítődé

se (reox igenizáció) kis sugMme nnyiségge l történő sok-szakaszos besugár
zás esetén a legkedvezőbb. 

Az alkalmanké nt adott szokványos sugá1111ennyi ség (részmen nyiség) <2 
Gy. Ha ennél nagyobb, a sejtsérü lés kifejezetteb b. amelynek különösen az 
ép szöve tek miatt van klinikai jelentősége: 

Minél nagyobb a részmenny iség, anná l je lentősebbek a heveny tüne tek. 
melyek a besugárzás átmenet i szüneteltetését tehet ik szükségessé. 

Minél nagyobb a részmennyiség , annál gyakor ibbak és súlyosabbak a 
késői tünetek. Az alka lmanként i nagyob b sugám1e nnyiségnek ez a legsú 
lyosa bb következménye. A késői tünetek veszé lye kifejeze ttebb, mint a 
kora iaké. 

Minél kisebb a részmen nyiség, annál kevésbé hatásos a daganatpus ztítás. 

Ha a teljes sugármenny iség több, mint a daga natpus ztitó sugármen nyiség . 
csak a mellék hatáso k. fokozódnak. 

A dagana t és az egészséges szöve tek helyreá lló képességé nek 

kü lönbözősége és az előzőkben ismerie tett keze lési előnyök 

képez ik az alapjá t annak, hogy a keze léseket általában szaka

szosa n végezzü k. Valójába n a rész letek ben történő besugárzás 
a sugárkeze lés legfo ntosabb meggo ndolása az egészséges szö
vetek megkí mélése és a rossz indul atú daganatok egyidejü leg-
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eredményese bb pusztítása szempontj ából. A szakaszos sugár
keze lés végere dménye attól függ, hogy a sugárhatásra bekövet
kező sejtp usztulási arány hogy viszonyu l a sejt benépesülés 
arányához. A keze lés csak akkor lehet hatásos, ha az e lőbbi lé
nyegese n nagyo bb. 

Az alkalmanként leadott sugármennyiség, a részmennyiség 
(gócdózis) nagyo n nagy jelentőségű a korán és későn válaszo ló 
szöve tek szempontjából. Miné l kisebb a részmennyiség, annál 
kevésbé károsodnak a szöve tek, mindenek előtt a későn vála
szoló szöve tek. Azaz miné l több szakaszban adjuk ugyanazt 
a sugármennyisége t, annál j obb az ép és minden későn vála
szo ló szöve t sugártürő képessége. Ugya nez vonatkoz ik azon
ban a daganatszöve tre is, és ezé rt van az, hogy egy bizonyos 
részmennyiségnél kevese bb már nem igazán hatásos. Össze 
gezve azt mondhatjuk , hogy a rész keze lésenkénti nagy sugár
mennyiség mind en későn válaszo ló szövetre károsan hat, míg 
a kis részmennyisége k az egészséges szöveteket kímélik. 

Hasonló meggo ndolások érvényesek a keze lések közötti idő

tart amok vonatkozásá ban is. A részkeze lések közötti időszak

nak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a sejtkijavi tódás 
teljesen megtö rténjen. Szokvá nyosan naponta történik a keze
lés a hét 5 napján, felkészültebb helyeken mind en nap. Ha a ke
ze léseket sűrűbben adjuk , két lehetőség van: 1. ugyanannyi idő 

a latt több részkeze lést végzü nk; sok-sza kaszos keze lés (hype r
fractionation), és 2. ugyanannyi keze lést adunk, de rövidebb 
idő alatt; gyorsított keze lés (accelera ted fractionation). 

SOK-SZAKASZOS KEZELÉS Sok-sza kaszos sugárkeze lésnél az egy
szerre adott sugármennyiség kevese bb, a keze lése k száma 
több, a leadott te ljes sugárme1myiség is nagyo bb, a keze lési idő 
tartama azo nban változatlan. A keze léseke t naponta 2 vagy 
több alkalommal adjuk , 4-6 órás időközönként. Mivel az alkal
manként adott sugármennyiség kisebb, a későn válaszo ló szö
vetek (ép szöve tek) sugártíírő képessége fokozódik, ezért, fel
tételezés szerint, ezze l a módszerrel nagyob b sugármennyisé
get adhatunk anélkül , hogy a szövődmények gyakoribbak vagy 
súlyosa bbak lennének, vagy is a keze lési arány kedvezőbbé vá
lik. Előnyös az is, hogy a részkezelése k nagyobb száma miatt 
a sejtek átrendeződése felgyorsul, és több sejt kerül sugár
érzékeny sejts zakaszba; köve tkezés képpen több daganatsejt 
pusztítható el. A keze lés teljes időta11ama nem változik, ezé rt 
a sejtbenépesedés mértéke sem változ ik. Az egye tlen elméleti 
hátránya az, hogy a kisebb részme1myiségek miatt az oxigén
hatás va lamivel kevésbé érvényesül, aminek azonban nincs 
számottevő jelentősége. 

GYORSÍTOTT KEZELÉS Ennél a keze lésnél naponta két vagy több 
a lka lommal végzü nk besugárzás t, a keze lések száma azonban 
nem több, és nem több a részmennyiség sem, esetleg nagyon 
kicsive l keveseb b, a leadott telj es sugármennyiség is vá ltozat 
lan vagy kics it kevese bb. A keze lési idő sokkal rövidebb, azaz 
gyako rlati lag egyforma mennyiségű sugarat adunk, csak rövi
debb idő alatt. Tekintettel arra, hogy a keze lési időtartam rö-
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videbb, a sej tbenépesülés lehetősége is csökken, ami a dagana t 
elpusztításának valószínűségét fokozza egy adott sugár meny
nyiség keretében. A késői szövődmények gyakor iságának, sú
lyosságá nak valószínűsége nem fokozódik, mert az alkalman
ként adott sugármennyiség nem több, a heveny tüneteké azon
ban fokozódhat, amely a sugármennyiség csökkeDtését vagy 
keze lés i szünet beiktatását teheti szükségessé . Mindkettő je
lentősen rontj a a daganatpuszt ító hatást. 

KEVÉS-SZAKASZOS KEZELÉS (HYPOFRACTIONATION) Ha ugyanazt a 
sugármennyiséget kevese bb alka lommal adjuk , alka lmanké nt 
nagyobb me1myiségeket kell adni . Ez a daganatpu sztítás és az 
ép szövetek kímélése szem pontjából is hátrányos, ma már a 
mindennapi gyako rlatban nem alkalmazzá k. 

GYÓGYSZEREK BESUGÁRZÁST BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA Bizonyos 
gyógysze rek fokozhatják a sugárkeze lés daganatpusztító hatá
sát. E1rnek elméletileg több lehetősége van, amely egy adott 
esetben gyakran nem tisztázott. Lehet, hogy a kétféle sejtp usz
tító keze lés hatása: 1. egy mástól függe tlen, a sej tkárosí tó hatás 
nagysága egyenlő a besugárzás és a gyógys zeres keze lés hatá
s.'mak összegéve l. Ez akkor következ ik be, amikor a gyógysze r 
és a sugár más-más módon hat. 2. összea dódó (additive), ami
kor például mindkettő nem-halálos sejtk áros ítást okoz , de a 
kettő együ tt mér elég a sejt halálához. Erre akkor kerülhet sor, 
ha a cé lpont azonos. 3. fokozott (sz inegisztikus vagy superad
dit ive), a két keze lést együ ttesen alkalmazva a sejtpusztítás lé
nyegesen fokozott , nagyobb, mint amekkora a kétféle keze lés 
összea dódásából ke letkezne. Előfordu lhat azonban, hogy a 
gyógysze r gátolja a sugárkeze lés hatását, ekkor ellentétes ha
tásró l beszé lünk.; a daganatpusztitás keveseb b lesz, mint amek
korát az egyes keze lésekkel lehet elérni. 

Ha a gyógysze res kezelés és a besugárzás szövődményei kü
lönbözők, és egysze rre alka lmazva a sej tkáros ító hatás kifeje
zettebb, a keze lési arány is lényegese n megnőhet (5. ábra). 
A sejttú lélési görbe balra tolódik, ami azt j elenti, hogy ugya n
olyan sejtpu sztítás sokkal kevese bb szövődmém1ye l érhető el. 
Ha a kétfé le keze lést együ tt adva a daganatkáros ítás fokozott, 
szükség esetén a rész mennyiség és/vagy a teljes sugá rmennyi
ség csökkenthető, ami miatt szövődmények is ritkábba n mutat

koznak. 
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