
1

SugSugáárvrvéédelemdelem

Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc.



2

Az elektromAz elektromáágneses spektrumgneses spektrum

-- elektromos hullelektromos hulláámok /rmok /ráádidióó, mikro/, mikro/
λλ>1 mm (>1 mm (plpl: 50 Hz: 50 Hz--es elektromes elektromáágneses hullgneses hulláám m 
hullhulláámhossza 6000 km, 100 mhossza 6000 km, 100 MHzMHz--eses URH URH 
hullhulláámhossza 3 m kmhossza 3 m köörrüüli, 1800 li, 1800 MHzMHz--eses mikrohullmikrohulláám m 
hullhulláámhossza 17 cm kmhossza 17 cm köörrüüli) li) 
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Statikus (DC) villamos Statikus (DC) villamos éés ms máágneses terekgneses terek

WHO EHC (WHO EHC (EnvironmentalEnvironmental HealthHealth CriteriaCriteria 232, 232, 
StaticStatic FieldsFields) 2006) 2006--ban kerban kerüült kiadlt kiadáásrasra
Villamos terek Villamos terek 

FelFelüületi tleti tööltltéés s felhalmozfelhalmozóóddééss kiskisüülléés, ~ 500kV/ms, ~ 500kV/m
ÉÉrzrzéékelkeléés 10s 10--45 kV/m45 kV/m
Kellemetlen de nem egKellemetlen de nem egéészsszséégkgkáárosrosííttóó

MMáágneses terek: gneses terek: 
NMR (MRI) berendezNMR (MRI) berendezéések (1.5sek (1.5--10 T) 10 T) 
EgyEgyééb ipari alkalmazb ipari alkalmazáásoksok

EgEgéészsszsééggüügyi kgyi kéérdrdéések:sek:
MozgMozgáás ers erőős ms máágneses tgneses téérbenrben
MMáágneses tgneses téér tr téérbeli gradiens nagysrbeli gradiens nagysáágaga
ImplantImplantáátumoktumok, egy, egyééb veszb veszéélyeklyek
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MRI kMRI kéészszüülléékek csoportoskek csoportosííttáása sa 

Statikus mStatikus máágneses tgneses téér szerintr szerint
ÁÁltalltaláános: 1,5 Tnos: 1,5 T--s s éés 3 Ts 3 T--s ks kéész.sz.
(r(ráádidióófrekvencia.: 64frekvencia.: 64--128 128 MHzMHz))

A nyitott MRI A nyitott MRI –– 0,20,2--1 T1 T

A tudomA tudomáányban hasznnyban hasznáálnak 4,7 lnak 4,7 –– 11,7 11,7 TT--akatakat isis
(r(ráádidióófrekvencia.: 200frekvencia.: 200--400 400 MHzMHz))
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MR kMR kéészszüülléék kk köörrüül kialakull kialakulóó izogizogöörberbe, , 
felfelüülnlnéézetbenzetben

3 T

0,5 mT

0,5 mT
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Statikus Statikus (0 Hz(0 Hz--es)es) mmáágneses tgneses téérr
mméérréési eredmsi eredméények nyek –– NMRNMR

MR helyisMR helyiséégben 1 gben 1 –– 400 400 mTmT
Mellette levMellette levőő helyishelyiséégekben 0,05 gekben 0,05 –– 0,1 (0,1 (–– 0,8) 0,8) mTmT
Alatta levAlatta levőő helyishelyiséégben 0,04 gben 0,04 –– 0,6 0,6 mTmT
Felette levFelette levőő helyishelyiséégben 0,05 gben 0,05 –– 0,1 0,1 mTmT

Megengedett határérték (63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet):
lakosságnak, 24 órára 40 mT
2004/40/EC EU direktíva: munkahelyre, 8 órára 200 mT
pacemaker esetén: 0,5 mT



7

MRI kMRI kéészszüülléék betolhatk betolhatóó áágygyáánnáál ml méért rt éértrtéékekkek

1,5 T1,5 T--s MRI esets MRI esetéénn

1,0-1,7 mT

374-726 mT

7,3-15,3 mT

4,7 mT

32,7 mT

714 mT

3 T-s MRI esetén

Dolgozókra megengedett érték: 200 mT

3 T
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MRI kMRI kéészszüüllééknknéél vigyl vigyáázni kellzni kell

A mágneses tér a fém 
tárgyakat magához vonzza.

A komoly mágneses tér miatt 
mágnesezhető fém tárgyakat 
nem szabad az MR helyiség-
ben használni.

Szívritmus szabályozóval nem 
szabad az MRI közelében 
tartózkodni.
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Az elektromAz elektromáágneses spektrum tovgneses spektrum továábbi elemeibbi elemei

Röntgensugárzás /Max von Laue (1879-1960) 1912-ben 
felfedezte, hogy a röntgensugárzás is elektromágneses 
sugárzás és ezért 1914-ben fizikai Nobel-díjat kapott/

0,016 nm< λ< 66 nm

Gamma- és kozmikus sugárzás
λ< 0,01 nm

Kozmikus sugárzás
eredete: Nap és Galaxis
nagyenergiájú részecskék (108 – 1020 eV) ⇒ kölcsönhatás
a légkör atomjaival ⇒ másodlagos kozmikus sugárzás
(elektromágneses v. részecske) és kozmogén
radionuklidok (Be-7, C-14)
időben változó összetevő (napfolttevékenység))
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Természetes sugárzás és a magasság

A kozmikus sugárzás a tengerszint feletti magasság 
függvényében:

tengerszint                1 egység 0,03 μSv/h
2 km magasan 3 x 1 egység 0,1 μSv/h
Himalaya 6,7 km 30 x 1 egység 1    μSv/h
10 km magasan   150 x 1 egység 5    μSv/h
15 km magasan   300 x 1 egység 10  μSv/h

Egy amerikai repülőút sugárterhelése 0,1 mSv , a lakossági évi 
dóziskorlát 10 %-a.
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- A röntgensugárzás /X-sugárzás/ felfedezése
Röntgen (1845-1923) 1895: Katódsugarak vizsgálata közben 

egy addig ismeretlen, nagy  áthatoló képességű sugárzást 
fedezett fel. A kisülési csövet beburkolta teljesen átlátszatlan 
fekete papírba, hogy a katódsugarak által létrehozott gyenge 
fluoreszkáló fényt is láthassa. Azt tapasztalta, hogy a közelben 
elhelyezett fluoreszkáló só mindannyiszor élénken világít, 
ahányszor a kisülési csövet bekapcsolja. 

Első alkalmazására a londoni Guy-kórházban került sor 1896 
tavaszán, amikor egy matróz csigolyái közé beékelt késpengét tettek 
"láthatóvá„. /Az első alkalmazásra nem kizárt, hogy január 20-án 
került sor: egy eltörött kar csontjait illesztették össze az X-sugár
segítségével./ 
Katódsugarakkal végzett kísérletek során többen észlelték a 
korábbiakban, hogy a kisülési cső közelében elhelyezett, gondosan 
becsomagolt fényképezőlemezek idővel „elfátyolosodnak”, de további 
elemzést nem végzett senki.
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A hazai fogadtatA hazai fogadtatáásrsróóll
1896 janu1896 januáárjrjáában megjelent az elsban megjelent az elsőő hazai tudhazai tudóóssííttáás a s a 
rrööntgensugntgensugáárzrzáásrsróól a Terml a Terméészettudomszettudomáányi Knyi Köözlzlöönyben. Ebben nyben. Ebben 
WarthaWartha Vince (1844Vince (1844--1914), a M1914), a Műűegyetem tanegyetem tanáára a bra a béécsi csi DieDie Presse Presse 
alapjalapjáán kn köözzöölte a felfedezlte a felfedezéés hs híírréét.t.
KlupathyKlupathy JenJenőő (1861(1861--1931) janu1931) januáár 16r 16--áán a Fizikai Intn a Fizikai Intéézet zet 
nagyelnagyelőőadadóójjáában beszban beszáámolt Rmolt Rööntgen kntgen kíísséérleteirrleteirőől.l.
MMáás hazai tuds hazai tudóósok is felfigyeltek a felfedezsok is felfigyeltek a felfedezéésre: sre: HonorHonor IstvIstváán a n a 
szegedi fszegedi főőrereáál fizika szertl fizika szertáárráában januban januáár 18r 18--áán kn kéészszíített eltett előőszszöör r 
felvfelvéételt.telt.
GothardGothard JenJenőő (1857(1857--1909), tudom1909), tudomáányoknak nyoknak ééllőő herheréényi nyi 
ffööldbirtokos csillagldbirtokos csillagáászati vizsgszati vizsgáálatainlataináál hasznl hasznáált lt spektralfotogrspektralfotográáfiaifiai
cscsööveit alkalmazta sugarak elveit alkalmazta sugarak előőáállllííttáássáára.ra.
KKáároly Jroly Jóózsef zsef IrIrééneuszneusz (1854(1854--1919) nagyv1919) nagyvááradi fizikatanradi fizikatanáár r 
iskoliskoláájjáában mban máár 1896 vr 1896 vééggéére felre feláállllíította az orsztotta az orszáág elsg elsőő rrööntgenntgen--
laboratlaboratóóriumriumáát, melynek gyt, melynek gyóógygyáászati alkalmazszati alkalmazáásait is lehetsait is lehetőővvéé tette tette 
kis idkis időő mmúúlva.lva.
A felfedezA felfedezéést st öövezvezőő hazai hazai éérdeklrdeklőőddéést szemlst szemléélteti, hogy a plteti, hogy a páárizsi rizsi 
akadakadéémikusok csupmikusok csupáán janun januáár 20r 20--áán ismerkedtek meg az n ismerkedtek meg az úúj j 
sugsugáárfajtrfajtáával a neves francia tudval a neves francia tudóós, s, JulesJules Henri Henri PoincarePoincare
prezentprezentáálláássáában, de maga Rban, de maga Rööntgen is csak januntgen is csak januáár 23r 23--áán tartott n tartott 
elelőőszszöör nyilvr nyilváános elnos előőadadáást.st.



14

A rA rööntgensugntgensugáárzrzáás keletkezs keletkezéésese
fékezési sugárzás

Az anódba ütköző elektronok lefékeződnek és a keletkező sugárzás 
spektruma folytonos, így csak a keletkező rtg.sugárzás minimális 
hullámhossza határozható meg a Duane-Hunt képlettel:
λ(min)=12,4/U(kV) [10-10 m ]. Például 80 KV-os csőfeszültség esetén a 
λ(min)=1,55X10-11 m, és az ehhez tartozó fotonenergia 8.03X104 eV~80 
KeV. A maximális relatív intenzitás nagyjából a legkisebb hullámhossz 
másfélszeresénél lép fel. Példánkban ez nagyjából 53,5 keV energiájú
fotonokat jelent. 
A gyorsításra használt energiának annál nagyobb hányadát kapjuk meg 

röntgensugárzás formájában, minél nagyobb az elektron energiája, azaz a 
gyorsítófeszültség, és minél nagyobb az anód rendszáma. A röntgencső
hatásfoka megközelítőleg az 1,1x10-4xZxU[%] képletből adódik. Például 
Z=74 (Wolfram), U=100kV, a hatásfok 0,8%.
100 keV energiáig az elektronok energiájának alig 1%-a alakul 
röntgensugárzássá. . Ez az érték lassan növekszik, és 2 MeV-nél is kb. csak 
10% 
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Eötvös Lóránd kezéről 
Klupathy Jenő által 1896 
januárjában készített kép
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GothardGothard JenJenőő felvfelvéételeibteleibőőll

http://www.gothard.hu/exhibition/instruments/x-ray-tubes-and-images/x-ray-images/html/26b.x-ray-image.html
http://www.gothard.hu/exhibition/instruments/x-ray-tubes-and-images/x-ray-images/html/19.x-ray-image.html
http://www.gothard.hu/exhibition/instruments/x-ray-tubes-and-images/x-ray-images/html/31.x-ray-image.html
http://www.gothard.hu/exhibition/instruments/x-ray-tubes-and-images/x-ray-images/html/28.x-ray-image.html
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Egy fiatal beteg 
mellkasának 

röntgensugaras 
átvilágítása 1896 

körül. A 
röntgensugarakat a 

gyógyászatban 
először a tüdőbaj 
megállapítására 

alkalmazták.
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A rA rööntgen bntgen béélyegenlyegen……



19

A rA rööntgenfelvntgenfelvéétel kimutatja, hogy a festtel kimutatja, hogy a festőő a ka kéépet pet 
áátfestette.tfestette.
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CT-készülék segítségével „kibontották”, majd háromdimenziós képalkotó
eljárás segítségével életre keltették egy háromezer éves egyiptomi múmia 

arcát. 

Az arc tulajdonosa egy gazdag kereskedő volt.
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-- A röntgensugárzás gyengülése
Felezőréteg vastagság

Az anyagnak az a rétege, amelyen való áthaladása során a 
röntgensugár intenzitása a felére csökken. Képlettel: 
d(1/2)=0,693/μ, ahol a μ sugárgyengítési együttható, amely az 
anyag rendszáma /H, C, O könnyű elemeket tartalmazó anyagok 
kevésbé nyelik el a sugarakat, a fémek, csontok a nagyobb 
rendszámok miatt jobban/, sűrűsége és a hullámhossz közötti 
összefüggésből az abszorpciót fejezi ki. 

Szelektív abszorpció
A  röntgensugárzás energiájának növekedésével az abszorpció
exponenciális görbe formájában csökken mindaddig amíg el nem 
érjük a  88 kV-ot /ólom esetén/, amellyel az ólom K sugárzása 
gerjeszthető. Ennél az értéknél az abszorpció hirtelen az eddigi 
sokszorosára emelkedik. Tehát adott anyag esetén a karakterisztikus 
sugárzásának gerjesztéséhez szükséges energia elérésekor az abszorpció
jelentősen emelkedik.
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Elnyelődés
A sugárkvantum a vizsgált anyag atomjának ütközve 
belső elektronkilökéssel gerjesztett állapotot hoz létre, 
amely röntgensugárzás vagy Auger-elektron
kibocsátásával szűnik meg. Auger-elektron kibocsátása 
akkor történik meg amikor a röntgensugárzás a saját atom 
elektronhéján nyelődik el és az atom elektron 
kibocsátással veszíti el energiáját.

A röntgensugár elnyelődése függ
Az anyag rendszámától
Az anyag vastagságától
Az anyag sűrűségétől
Az áthaladó sugár hullámhosszától
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A röntgensugár gyengülése különböző anyagokon való
áthaladáskor

Anyag

Neve Vegyjele Rendszáma Vastagsága /mm/

60 0,3 310

120 33,6 2,84

60 43,4 2,14

120 79,7 1,2

60 93 1

120 95,7 1
Alumínium Al 13

Vas Fe 26

Ezüst Ag 47

1

Anód-
Feszültség

/kV/

A kilépő
sugárzás 

intenzitása a 
belépőhöz 
viszonyítva 

/%/

Az alumini-
umhoz

viszoyított
relatív 

gyengülés
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Felezőréteg vastagság
Az anyagnak az a rétege, amelyen való áthaladása során a 
röntgensugár intenzitása a felére csökken. Képlettel: d1/2=0,693/μ, 
ahol a μ sugárgyengítési együttható. 

Felezőréteg vastagság (cm), ha a röntgenfeszültség, kVAz anyag 
neve

Sűrűsége 
/kg/dm3 / 20 50 100 200 300

Víz 1 1 2 4 7 12

Tégla 1,5 0,1 0,4 1,3 3 6

Beton 2,2 0,04 0,2 0,7 2 4

Barit 3,2 0,005 0,03 0,1 0,3 1,5

Vas 7,8 0,003 0,02 0,07 0,23 0,9

Ólom 11,3 0,001 0,003 0,01 0,05 0,2
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A rA rööntgensugntgensugáárzrzáás ts táávolsvolsáági fogygi fogyáásasa
A rA rööntgensugntgensugáár a pontszerr a pontszerűű sugsugáárforrrforráásbsbóól, a fl, a fóókuszbkuszbóól a gl a göömb sugarainak mb sugarainak 
iriráánynyáába terjed, ba terjed, intenzitása a távolság négyzetével fordítottan arányos.



26

A rA rööntgensugntgensugáárzrzáás jellemzs jellemzőőii

Egyenes vonalban fEgyenes vonalban féénysebessnysebessééggel terjedggel terjed
PontszerPontszerűű forrforráásbsbóól minden irl minden iráányban terjednyban terjed
Sem mSem máágneses, sem elektrosztatikus tgneses, sem elektrosztatikus téérrel nem trrel nem téérrííthetthetőő
elel
Mindenfajta anyagon Mindenfajta anyagon ááthatolthatol
Arra alkalmas anyagokbArra alkalmas anyagokbóól l lumineszencilumineszenciááss--hathatáástst vváált kilt ki
FotoemulziFotoemulzióós anyagokat a fs anyagokat a féényhez hasonlnyhez hasonlóóan an 
megvmegvááltoztatltoztat
IonizIonizáállóó hathatáása vansa van
BiolBiolóógiai rendszerekre hatgiai rendszerekre hatáást gyakorolst gyakorol
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Fizikai hatás Kémiai hatás Biokémiai hatás

Biológiai hatás 
( órák, napok, hetek,
évek)

Besugárzási dózis (X)

Elnyelt dózis (D)

Egyenérték dózis (H)

Fizikai-fizikokémiai fázis (10-17-10-12 s)

-Ionizáció

-Gerjesztés

-Disszociáció

-Hidratált elektron képződés

Kémiai-biokémiai fázis (10-10-1 s)
- Hidratált elektronok reakciója más 
szabadgyökökkel
-A szabad gyökök homogén eloszlása
-Szabad gyökös reakciók befejeződése

Biokémiai folyamatok (1-10 s)

Effektív dózis (E)
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A mA méérréés sors soráán mindig ismernn mindig ismernüünk kell a mnk kell a méérni krni kíívváánt mennyisnt mennyiséég g éés s 
a ma méérrőőeszkeszköözzüünk tulajdonsnk tulajdonsáágait, mgait, műűszerszerüünk korlnk korláátait tait éés s áárráát !t !
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MennyisMennyiséégg MMéértrtéékegyskegyséégg
energiaenergia joule (J)joule (J) NmNm

elektronvolt (eV)elektronvolt (eV) 1 eV = 1,6021 eV = 1,602··1010--1919 JJ
RadioaktivitRadioaktivitááss becquerelbecquerel ((BqBq)) 1/s1/s

curiecurie ((CiCi)) 1 1 CiCi = 3,7= 3,7··10101010 BqBq
Elnyelt dElnyelt dóóziszis graygray ((GyGy)) J/kgJ/kg

radrad ((RdRd)) 1 1 rdrd = 10= 10--22 GyGy
BesugBesugáárzrzáási dsi dóóziszis rrööntgen (R)ntgen (R) 1 R = 2,581 R = 2,58··1010--44 C/kgC/kg
KKöözzöölt dlt dóóziszis graygray ((GyGy)) J/kgJ/kg
EgyenEgyenéértrtéék dk dóóziszis sieversiever ((SvSv)) J/kgJ/kg

remrem ((remrem)) 1 1 remrem = 10= 10--22 SvSv
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MIT MMIT MÉÉRRÜÜNK ?NK ?

RRööntgen ntgen éés gammas gamma--sugsugáárzrzáás s ááltal keltett azonos ltal keltett azonos 
elelőőjeljelűű ionok tionok tööltltéésséének nek öösszege osztva a sszege osztva a 
ttéérfogatelem trfogatelem töömegmegéével, ha a fotonok vel, ha a fotonok ááltal az adott ltal az adott 
leveglevegőő--ttéérfogatelemben felszabadrfogatelemben felszabadíított valamennyi tott valamennyi 
elektron a levegelektron a levegőőben fben féékezkezőődik le.dik le.
MMéértrtéékegyskegyséége:ge: 1 coulomb/kg (C1 coulomb/kg (C··kgkg--11))
MegjegyzMegjegyzéés: 1 rs: 1 rööntgen (1 R) = 2,58ntgen (1 R) = 2,58⋅⋅1010--44 CC··kgkg--11: 1 cm: 1 cm33

ttéérfogatrfogatúú 18 18 °°C hC hőőmméérsrséékletkletűű, 770 Hgmm nyom, 770 Hgmm nyomáássúú
leveglevegőőben egy elektrosztatikus egysben egy elektrosztatikus egyséégnyi tgnyi tööltltéés s 
keletkezik.keletkezik.

BesugBesugáárzrzáási dsi dóózis X zis X [C[C··kgkg--11]:]:
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PP

KKöörnyezeti drnyezeti dóózisegyenzisegyenéértrtéék Hk H**(d):(d):

ICRU GICRU GÖÖMBMB

Az a dAz a dóózisegyenzisegyenéértrtéék a sugk a sugáárzrzáás s 
egy pontjegy pontjáában, amelyet egy ban, amelyet egy 
megfelelmegfelelőően kiterjesztett, iren kiterjesztett, iráánynyíított tott 
sugsugáárzrzáási tsi téér az ICRU r az ICRU ááltal ltal 
meghatmeghatáározott rozott -- 30 cm 30 cm áátmtméérrőőjjűű, , 
szszöövetekvivalensvetekvivalens anyaganyagúú ggöömb, mb, 
melynek smelynek sűűrrűűsséége 1 g/cmge 1 g/cm33 éés s 
öösszetsszetéétele 76,2 % oxigtele 76,2 % oxigéén, 11,1 n, 11,1 
% sz% széén, 10,1 % hidrogn, 10,1 % hidrogéén n éés 2,6 s 2,6 
% nitrog% nitrogéén n -- ggöömb felmb felüületletééttőől l 
sugsugáárirriráányban d = 10 mm nyban d = 10 mm 
mméélyslyséégben hozna lgben hozna léétre.tre.
MMéértrtéékegyskegyséége: 1 ge: 1 sievertsievert ((SvSv))
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GYAKORLATI DGYAKORLATI DÓÓZISMENNYISZISMENNYISÉÉGEKGEK

ICRU GICRU GÖÖMBMB

SzSzöövetekvivalensvetekvivalens anyag:anyag:
ssűűrrűűsséége: 1 gge: 1 g··cmcm--33

76,2 % oxig76,2 % oxigéénn
11,1 % sz11,1 % széénn
10,1 % hidrog10,1 % hidrogéénn
2,6 % nitrog2,6 % nitrogéénn

D = 30 cmD = 30 cm
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ÖÖSSZEFSSZEFÜÜGGGGÉÉSEK A DSEK A DÓÓZISMENNYISZISMENNYISÉÉGEK KGEK KÖÖZZÖÖTTTT

1 r1 rööntgen (1 R) = 2,58ntgen (1 R) = 2,58⋅⋅1010--44 CC··kgkg--11; 1 C; 1 C··kgkg--11 = 1/ 2,58= 1/ 2,58⋅⋅1010--44 R = 3876 RR = 3876 R

BesugBesugáárzrzáási dsi dóózis X zis X [C[C··kgkg--11]]
KKöözzöölt dlt dóózis zis KKaa ((GyGy) ) [J[J··kgkg--11]]
Elnyelt dElnyelt dóózis (levegzis (levegőőben) Dben) Daa ((GyGy) ) [J[J··kgkg--11]]
FotonFoton--ddóózisegyenzisegyenéértrtéék k HHxx ((SvSv) ) [J[J··kgkg--11]]

W/e = (33,97 W/e = (33,97 ±± 0,05) J/C: az egy ionp0,05) J/C: az egy ionpáár r 
lléétrehoztrehozáássáához szhoz szüüksksééges ges áátlagos energia tlagos energia 
normnormáál l áállapotllapotúú szszááraz levegraz levegőőben.ben.
ggaa: a foton energi: a foton energiáájjááttóól fl füüggggőő korrekcikorrekcióós s 
ttéényeznyezőő

, vagy, vagy

A közölt dózis számításához használt korrekciós 
tényező gamma-energia függése 
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DDóózis fogalmakzis fogalmak

Elnyelt dElnyelt dóózis (D)zis (D)
D=dE/dmD=dE/dm, ahol , ahol dEdE az ionizaz ionizáállóó sugsugáárzrzáás s 

hathatáássáára az anyag tra az anyag téérfogatelemrfogateleméének dm nek dm 
ttöömegmegéében elnyelt energiben elnyelt energiáának az nak az áátlagtlagéértrtééke. ke. 
MMéértrtéékegyskegyséége: ge: graygray ((GyGy) ) 
GrayGray: : egysegyséégnyi tgnyi töömegben elnyelt energiamegben elnyelt energia. . 

1Gy=1J/kg1Gy=1J/kg

Elnyelt dElnyelt dóózisteljeszisteljesíítmtméény (Dny (D’’))
DD’’=dD/dt.=dD/dt. MMéértrtéékegyskegyséége: ge: Gy/sGy/s
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EgyenEgyenéértrtéék dk dóózis (H)zis (H)
H=wH=wrrxx D, ahol D, ahol wwrr sugsugáárzrzáási ssi súúlytlytéényeznyezőő, D az , D az 

adott szadott szöövetben vagy szervben elnyelt dvetben vagy szervben elnyelt dóózis zis 
áátlagtlagéértrtééke.  ke.  wwrr megmegáállapllapííttáássáánnáál a sugl a sugáárzrzáások sok 
biolbiolóógiai hatgiai hatáásait vesszsait vesszüük figyelembe. k figyelembe. 
MMéértrtéékegyskegyséége: ge: SievertSievert. (J/kg). (J/kg)

EgyenEgyenéértrtéékk--ddóózis teljeszis teljesíítmtméény (Hny (H’’))
HH’’=dH/dt.=dH/dt. MMéértrtéékegyskegyséége: ge: Sv/sSv/s
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EffektEffektíív egyenv egyenéértrtéék dk dóózis (Hzis (HEE))
//foglalkozfoglalkozáási eredetsi eredetűű sugsugáárterhelrterheléések sztochasztikus kocksek sztochasztikus kockáázatbecslzatbecsléésséére /re /

Az emberi test Az emberi test öösszes szsszes szöövetvetéére vagy szervre vagy szervéére re 
vonatkozott egyenvonatkozott egyenéértrtéék dk dóózisok zisok öösszege. sszege. 
/Azonos egyen/Azonos egyenéértrtéék dk dóózissal besugzissal besugáározva az rozva az 
ivarmirigyet illetve a pajzsmirigyet, a vivarmirigyet illetve a pajzsmirigyet, a váárhatrhatóó
sugsugáárkrkáárosodrosodáás ms méértrtééke nagyobb lesz az ke nagyobb lesz az 
ivarmirigyek esetivarmirigyek esetéén./n./
E=E=ΣΣwwTT x H, ahol x H, ahol wwTT a sza szööveti sveti súúlytlytéényeznyezőő



37

Egyes szEgyes szöövetek sugvetek sugáárvrvéédelemben haszndelemben hasznáált slt súúlytlytéényeznyezőője:je:
TestszTestszöövet vagy szervvet vagy szerv SSúúlytlytéényeznyezőő, , wwTT
IvarszervekIvarszervek 0,20,2
CsontvelCsontvelőő (v(vöörröös)s) 0,120,12
VastagbVastagbééll 0,120,12
TTüüddőő 0,120,12
GyomorGyomor 0,120,12
EmlEmlőő 0,120,12
HHóólyaglyag 0,050,05
MMáájj 0,050,05
NyelNyelőőcscsőő 0,050,05
PajzsmirigyPajzsmirigy 0,050,05
BBőőrr 0,010,01
CsontfelszCsontfelszíínn 0,010,01
MaradMaradéékk 0,100,10
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A sugA sugáárzrzáás ts tíípusa pusa éés energiatartoms energiatartomáányanya SugSugáárzrzáási ssi súúlytlytéényeznyezőő WWrr

Fotonok teljes energiatartomFotonok teljes energiatartomáányny 11
Elektronok Elektronok éés s mmüüonokonok teljes energiatartomteljes energiatartomáányny 11
NeutronokNeutronok <10 <10 keVkeV 55

10 10 keVkeV -- 100 100 keVkeV 1010
100 100 keVkeV -- 2 2 MeVMeV 2020
2 2 MeVMeV -- 20 20 MeVMeV 1010

>20 >20 MeVMeV 55
Protonok (kivProtonok (kivééve: visszalve: visszalöökköött tt 
protonok)protonok) >2 >2 MeVMeV 22
AlfaAlfa--rréészecskszecskéék, hasadk, hasadáási tsi tööredredéékek,kek,
nehnehééz magokz magok -- 2020
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A A filmdozimfilmdozimééterter

Filmdoziméter
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Magyarországon a dozimetriai felmérések szerint a sugaras 
munkavállalók sugárterhelése jóval a dóziskorlát alatt van. Ez azt 
jelenti, hogy hazánkban éves szinten egy sugaras dolgozó munkájával 
összefüggésben 0,29 mSv egyenérték dózist  kap, ami kockázatok 
vonatkozásában 1,45X10-5, azaz 1 eset 69 000-ből.
Néhány adat a foglalkozási sugárterhelések késői hatásának 
kockázatáról különböző alkalmazási területeken:
Tevékenységi terület Kockázati szint rosszindulatú

daganatos megbetegedésekre
Egészségügy /0,12 mSv/ 0,6X10-5 = 1 eset 167 000-ből
Ipar /1,7-1,85 mSv/ 2X10-5 = 1 eset 50 000-ből
Atomerőmű, kutatás /,4-0,5 mSv/   3X10-5 = 1 eset 33 000-ből
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Sugárvédelmi dóziskorlátok

Munkavállalókra:
Évi 20 mSv effektív dózis 5 évre átlagolva, azaz 100 mSv/5 év, de 1 évben sem lehet 

több mint 50 mSv.
Szemlencsére: 150 mSv egyenérték dózis.
Bőrre: 500 mSv a legerősebben besugárzott terület 1 

cm2-ére átlagolva.
Végtagokra: 500 mSv.

Tanulókra, gyakornokokra 16-18 év között:
Évi 6 mSv effektív dózis.

Szemlencsére: 50 mSv egyenérték dózis.
Bőrre: 150 mSv a legerősebben besugárzott terület 1 

cm2-ére átlagolva. 
Végtagokra: 150 mSv.

A lakosság tagjaira /akaratukon kívül éri őket sugárterhelés/:
Évi 1 mSv effektív dózis.

Szemlencsére: 15 mSv egyenérték dózis.
Bőrre: 50 mSv 1 cm2 területre átlagolva.

ICRP ajánlás továbbá, hogy a terhes hasfalat a terhesség észlelésétől számítva ne 
érje 2 mSv-nél nagyobb dózis, illetve a terhes nő szervezetébe ne kerüljön az évi 
felvételi korlát  1/20-át meghaladó mennyiségű radionuklid.
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A hazai nA hazai néépesspesséég termg terméészetes forrszetes forráásokbsokbóól l 
erederedőő ééves effektves effektíív dv dóóziszisáának megoszlnak megoszláásasa::

Radon: Radon: 64%64%
FFööldkldkéérgi: rgi: 22%22%
Kozmikus:Kozmikus: 12%12%
Toron:Toron: 2%2%
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A termA terméészetes szetes éés mesterss mestersééges forrges forráásokbsokbóól eredl eredőő
ddóózisterhelzisterhelééssüünknk

A termA terméészetes forrszetes forráásokbsokbóól eredl eredőő sugsugáárterhelrterheléés /ks /köörnyezeti, rnyezeti, 
kozmikus, belskozmikus, belsőő/ / éévi vilvi viláággáátlaga: kb. 2400 tlaga: kb. 2400 μμSvSv nagysnagysáággúú
A mestersA mestersééges forrges forráásokbsokbóól eredl eredőő sugsugáárterhelrterheléés /orvosi/ s /orvosi/ 

éévi vi áátlaga: kb. 800tlaga: kb. 800--1000 1000 μμSvSv /egy mellkas felv/egy mellkas felvéétel 50tel 50--400 400 
μμSvSv ddóózist jelent/zist jelent/
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SugSugáárhatrhatáások tsok tíípusa pusa éés jellege s jellege 
-- A determinisztikus hatA determinisztikus hatááss

A determinisztikus hatA determinisztikus hatáás s 
minden esetben megjelenik, minden esetben megjelenik, 
ha a dha a dóózis a zis a kküüszszööbbéértrtéékket et 
meghaladja. Ennmeghaladja. Ennéél a l a 
hathatáásmechanizmusnsmechanizmusnáál a l a 
kivkivááltott kltott káárosodrosodáás ms méértrtééke ke 
araráányos a dnyos a dóózissal. zissal. 
Determinisztikus hatDeterminisztikus hatáásra sra 
0,5Sv=500mSv felett 0,5Sv=500mSv felett 
szszáámmííthatunk.thatunk.
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Sztochasztikus hatSztochasztikus hatáássoknak oknak 
nevezznevezzüük azokat a hatk azokat a hatáásokat, sokat, 
amelyek valamelyek valóószszíínnűűsséégi jelleggi jellegűűek ek 
éés a kivs a kivááltltóó sugsugáárterhelrterheléés s 
elszenvedelszenvedéése utse utáán jn jóóval kval kééssőőbb bb 
lléépnek fel. Vagyis adott pnek fel. Vagyis adott 
egyenegyenéértrtéék dk dóózis esetzis esetéén n 
megmondhatmegmondhatóó a sztochasztikus a sztochasztikus 
hathatáások fellsok fellééppéésséének nek 
valvalóószszíínnűűsséége, vagy gyakorisge, vagy gyakorisáága ga 
egy nagyobb negy nagyobb néépesspesséég esetg esetéén, de n, de 
soha soha nem mondhatnem mondhatóó meg, hogy meg, hogy 
konkrkonkréétan kintan kinéél ll léépett fel az adott pett fel az adott 
hathatáás a sugs a sugáárzrzáás miatts miatt. Ezek a . Ezek a 
hathatáások ugyanis tsok ugyanis tööbblet bblet 
sugsugáárzrzáásnak nem kitett snak nem kitett 
populpopuláácicióóban is gyakran ban is gyakran 
elelőőfordulnak.fordulnak.

.. m=5x10-2/Sv
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Az ionizAz ionizáállóó sugsugáárzrzáások jellemzsok jellemzőőii

KKöölcslcsöönhatnhatáásba lsba léép az anyaggal,p az anyaggal, ezezááltal energiltal energiáát ad t ad áátt (~30 eV)(~30 eV), , 
amely elegendamely elegendőő ahhoz, hogy ionizahhoz, hogy ionizááljon, vagy gerjesztett ljon, vagy gerjesztett áállapotba llapotba 
hozzon egy atomothozzon egy atomot éés s íígy megvgy megvááltoztasson egy biolltoztasson egy biolóógiai molekulgiai molekuláátt; ; 
FajtFajtááii

ElektromElektromáágneses suggneses sugáárzrzááss = = ffotonoton ((rtg vagyrtg vagy γγ),),
TTööltltéés ns néélklküüli rli réészecskeszecske ((pl.pl. neutron),neutron),

TTööltltééssel rendelkezssel rendelkezőő rréészecskeszecske ((eleelekktron/potron/pozzitronitron, proton, , proton, α  α  
rréészecskeszecske, , nehnehééz ionz ion) ) elegendelegendőő kinetikus energikinetikus energiáával, hogy val, hogy 
kköözvetlenzvetlenüül ionizl ionizáácicióót okozzont okozzon. . 

Ionizáló sugárzás

A fotonok és a töltéssel nem rendelkező részecskék 
másodlagos töltött részecskéket szabadítanak fel.
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AzAz iionizonizáállóó ssugugáárzrzááss ddirektirekt ééss iindirektndirekt
hhatatáásaisai

Törés
Törés

Szabadgyök (OH)

HX

HX HX

HX

HX

HX
.

HX
HX

HX

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

Az ionizAz ionizáállóó sugsugáárzrzáás sejten bels sejten belüüli cli céélpontjailpontjai
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Single strand breaks
Double strand breaks
Base damage

Base loss
Denatured zones
Bulky lesions with
base damage

Intramolecular crosslinks

DNA-protein crosslinks

A DNS kA DNS káárosodrosodáások tsok tíípusaipusai
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A bekA beköövetkezett svetkezett séérrüülléések szsek szááma dma dóózistzistóól fl füügg gg éés viszonylag js viszonylag jóól becsl becsüülhetlhetőő..
A sejtmagban lA sejtmagban léétrejtrejöövvőő elselsőődleges fizikai tdleges fizikai töörtrtéénnéések szsek száámmáához khoz kéépest lpest léényegesen kevesebb nyegesen kevesebb 
molekulakmolekulakáárosodrosodáás s éés ms méég kevesebb a DNS sg kevesebb a DNS séérrüülléések szsek szááma ma éés s íígy az ebbgy az ebbőől szl száármazrmazóó
mutmutáácicióók, kromoszk, kromoszóómaaberrmaaberráácicióók vagy sejtpusztulk vagy sejtpusztuláás vals valóószszíínnűűsséége.ge.

1 Gy kis LET értékű sugárzás okozta károk gyakorisága emlőssejt magjában

ElsElsőő fizikai esemfizikai eseméényny
IonizIonizáácicióó a sejtmagban                                                 10a sejtmagban                                                 100 0000 000
IonizIonizáácicióók a DNSk a DNS--ben                                                       2 000ben                                                       2 000
GerjesztGerjesztéés a DNSs a DNS--ben                                                      2 000ben                                                      2 000

BiokBiokéémiai kmiai káárokrok
DNS DNS egylegyláánctnctöörrééss 1 01 00000
88--hidroxiadeninhidroxiadenin--kkéépzpzőőddéés                                                    700s                                                    700
TiminkTiminkáárosorosoááss 250250
DNS DNS kettkettőőslsláánctnctöörrééss 4400
DNSDNS--fehfehéérje keresztkrje keresztkööttéés                                                     150s                                                     150

SejtszintSejtszintűű kkáárosodrosodáásoksok
SejtpusztulSejtpusztuláás                                                               s                                                               0,20,2--0,80,8
KromoszKromoszóómaaberrmaaberráácicióók                                                        1k                                                        1
HPRTHPRT--mutmutáácicióó 1010--55
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A kétláncú DNS-sérülések szabják meg a sejt további sorsát
A DNS-sérülések javítása:

Homológ rekombináció: a törött DNS-vég kapcsolódik a homológ kromoszómapáron 
található ép gén komplementer DNS-szekveniáihoz.

Probléma lehet, hogy a homológ rekombináció során nem feltétlenül szükséges a teljes homológia a 
sérült és az ép gén kapcsolódásához, így előfordulhat, hogy a sérült DNS-szakasz nem a neki 
pontosan megfelelő homológ allélhez kapcsolódik → pontmutációk, szekvenciaspecifikus
transzlokációk.
Ez a fajta repair emlőssejtekben meglehetősen ritka.

Nem-homológ DNS-végeket összekapcsoló helyreállítás: bármilyen, szabad, kétláncú DNS-
vég összekapcsolása, függetlenül attól, hogy a szakadás előtt az DNS szakaszok egymással 
folytonosak voltak-e.

A nem-homológ DNS-végeken enzimkomplex alakul ki /DNS függő protein-kináz Ku70 és Ku80 
/ mint katalizátor alegységek és ezek segítségével jön létre a DNS folytonos szerkezete.
Probléma a fellépő mutációk igen magas gyakorisága.

Mutációk lehetnek:
Bázispárcserék, DNS szakaszok kiesései, deléciói, kromoszómaszakaszokat érintő átrendeződések, 
kromoszómaaberrációk

Kimetszési „excíziós repair”
Posztreplikációs repair /UV által előidézett DNS-károsodások javítási modellje /
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A ki nem javított, vagy rosszul kijavított DNS 
sérülések következményei

Sejthalál – determinisztikus hatások

Mutációk – sztochasztikus hatások
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A sugA sugáárkrkáárosodrosodáások tsok tíípusaipusai

– Letális károsodás: nem javítható, a sejt 
halálához vezet.

– Szubletális károsodás: kijavítható, hacsak rövid 
időn belül újabb szubletális károsodás nem éri 
a sejtet.

– Potenciálisan letális károsodás: olyan letális 
károsodás, amely bizonyos körülmények között 
kijavítható.
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– Lineáris energia transfer (LET)
az egységnyi úthosszon leadott energia (keV/μm)

Lineáris energia transzfer
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A relatív biológiai hatás

Egy adott sugárzás biológiai 
hatása a 250kV rtg sugárzáshoz 
viszonyítva
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SugSugáársrséérrüüllééseksek kialakulkialakuláásisi mechanizmusamechanizmusa

Ionizáló sugárzás

Ionizáció és
gerjesztés

Hő

Kémiai
változások

(szabadgyökök, 
stb)

Biológiai károsodás
a DNS-ben

Kémiai “Repair”
(energia elnyelés)

< 1 microszekundum

Károsodás a  
könnyen helyet-
tesíthető bio-
molekulákban
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SugSugáársrséérrüüllééseksek kialakulkialakuláásisi mechanizmusa(2)mechanizmusa(2)

DNS 
károsodás

Enzimatikus
DNS Repair

Sejtciklus
zavarok

Mutációk

Malignus
átalakulás

Öröklődő
genetikai hatások

Daganat

Fejlődési
rendellenességek

Klonális
sejthalál

Sejtpótlás

A sugárbetegség
korai és késői

tünetei

Nem, vagy rosz-
szul javított
károsodás

Apoptózis

(sztochasztikus)

(sztochasztikus)

percek - órák napok - évek
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A kis dózisok biológiai hatásaira extrapolációval következtetünk
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•Jelenleg nincs arra vonatkozó bizonyíték, amely a sztochasztikus 
sugárhatás lineáris, küszöbdózis nélküli modelljét érvénytelenné
tenné.

•Sugárhatásra kialakuló mutáció nem egyenlő daganatképződéssel
•A nem DNS célpontú hatások módosíthatják az ionizáló sugárzás 
biológiai következményeit.
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KockKockáázatbecslzatbecslééss
AleaAlea iacta estiacta est
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IARC /IARC /a WHO ra WHO ráákkutatkkutatáásra specializsra specializáált lt üügyngynöökskséége /ge / ááltal besorolt jltal besorolt jóól ismert l ismert 
áágensekgensek

BESOROLÁS PÉLDÁK ÁGENSEKRE

Emberi rákkeltő
(általában az emberben történő rákkeltés erős 

bizonyítékán alapul )

Azbeszt
Mustárgáz
Dohány

Gammasugárzás

Valószínű emberi rákkeltő
(általában az állatban történő rákkeltés erős 

bizonyítékán alapul )

Dízelmotor kipufogógáza
Naplámpák
UV-sugárzás
Formaldehid

Lehetséges emberi rákkeltő
(általában az emberben történő rákkeltés 
bizonyítékán alapul, amelyet hihetőnek 

tekintenek, de amelyre más magyarázat sem 
zárható ki )

Kávé
Sztirol

Benzinmotor kipufogógáza
Hegesztési füstök

ELF mágneses terek
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-- A kockA kockáázat zat éés hasznosss hasznossáágg
SemmifSemmifééle le ááltalltaláánosan elfogadhatnosan elfogadhatóó kockkockáázat zat 

nem lnem lééteziktezik
nem nem öönknkéént vnt váállalt kockllalt kockáázatzat
öönknkéént vnt váállalt kockllalt kockáázatzat



73

A szabadjelzA szabadjelzéésnsnéél l 
áátkelni sem tkelni sem 
veszveszéélytelenlytelen……
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ICRP 103 Az ICRP 2007ICRP 103 Az ICRP 2007--es es 
ajajáánlnláásaisai
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AZ ICRP 103 AJÁNLÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA BIOLÓGIAI 
HATÁSOK

Az ICRP 103 nem vezetett be semmilyen alapvető újdonságot 
vagy változást, leginkább a korábbi ICRP 60 konszolidációjának, 
tekinthető
Fenntartja a sugárzás biológiai hatásainak korábbi értelmezését.  
A sztochasztikus kockázat értékei alig változtak
Determinisztikus hatások – „Szöveti reakciók”
100 mSv alatt nincsenek káros szöveti reakciók
Sztochasztikus hatások
→ sugárzás indukálta rákok 
→ örökletes károsodások

Megjegyzés: mivel a többi sztochasztikus jellegű károsító hatást 
még nem értjük eléggé, azokat az ICRP továbbra sem vette 
figyelembe
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A sztochasztikus kockázat számszerű értékei

RRáák kockk kockáázatzat ÖÖrröökletes kletes 
hathatáások sok 

Teljes Teljes 
kockkockáázatzat

20072007 19901990 20072007 19901990 20072007 19901990

Teljes Teljes 
nnéépesspesséégg 5.55.5 6.06.0 0.20.2 1.31.3 5.75.7 7.37.3

DolgozDolgozóókk 4.14.1 4.84.8 0.10.1 0.80.8 4.24.2 5.65.6

ExponExponáált lt 
nnéépesspesséégg

A sztochasztikus rák kockázatot, aminek értéke némileg csökkent, továbbra 
is 5%Sv-1 –el lehet közelíteni
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AZ EMBRIÓ ÉS A MAGZAT KOCKÁZATA

EMBRIÓ
►100 mSv alatt a halálos következmény rendkívül ritka
MAGZAT 
► legérzékenyebb szakasz: 8.-15. hét 
► a fejlődési rendellenesség küszöb dózisa ~100 mSv ► a 
szellemi retardáció küszöb dózisa ~300 mSv 
► a magzat születése után kifejlődő rákok kockázata hasonló a 
korai gyermekkor rák-kockázatához, azaz a teljes népesség 
kockázatának mintegy háromszorosa
Röntgen-diagnosztika
► a magzat sugárterhelése < < 100 mSv
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ICRP 103

A SUGÁRVÉDELEM ALAPELVEI

ICRP 60:1990 ICRP 103:2007

INDOKOLTSÁG

OPTIMÁLÁS (ALARA)

DÓZISKORLÁTOK

INDOKOLTSÁG

OPTIMÁLÁS  (ALARA)→
→ DÓZISMEGSZORÍTÁS

→ REFERENCIA 
SZINTEK

DÓZISKORLÁTOK



SZERV
ICRP 

26
ICRP 

60
ICRP 

103

Gonádok 0.25 0.20 0.05 negyedére 
csökkent

Csontvelő
(vörös)

0.12 0.12 0.12

Tüdő 0.12 0.12 0.12

Eml 0.15 0.05 0.12
több, mint a 
kétszeresé-

re nőtt

Pajzsmirigy 0.03 0.05 0.04

Csontfelszín 0.03 0.01 0.01

Maradék
szervek, 
szövetek

0.3 0.05 0.12
számuk  

10-ről 14-re 
nőtt

Vastagbél 0.12 0.12

SZERV
ICRP 

26
ICRP 

60
ICRP 

103

Gyomor 0.12 0.12

Hólyag 0.05 0.04

Máj 0.05 0.04

Nyelőcső 0.05 0.04

Bőr 0.01 0.01

Nyálmirigy 0.01

Agy 0.01

VÁLTOZÁSOK A SZÖVETI SÚLYTÉNYEZŐ ( WT )
ÉRTÉKEIBEN
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AZ ICRP 103 AJÁNLÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA  LINEÁRIS, 
KÜSZÖBDÓZIS NÉLKÜLI MODELL LINEAR NON 

THRESHOLD (LNT)

Az ICRP 103 nem vezetett be semmilyen alapvető újdonságot vagy változást, 
leginkább a korábbi ICRP 60 konszolidációjának, tekinthető

Az ionizáló sugárzás által exponált csoportokban a rák előfordulási gyakoriság a 
dózissal arányosan nő, tehát a sztochasztikus kockázat és a dózis között lineáris 
kapcsolat áll fenn. A megállapítás érvényességét 200 mSv fölött a rákos 
megbetegedések dózissal arányos növekedése egyértelműen igazolja

Sugárvédelmi célokra, a kis dózisok tartományában             (< 100 mSv), az 
ICRP továbbra is az LNT modell használatát ajánlja. A sztochasztikus 
kockázatnak tehát továbbra sincs küszöbdózisa. Az  egyenes a nulla felé
meghosszabbítható. 

A sugárvédelem optimálása (DM, RSZ) a jelentéktelenül kis expozícióig (10 
µSv) továbbra is legális
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A LINEÁRIS, KÜSZÖBDÓZIS NÉLKÜLI MODELL ALKALMAZÁSA

Az alkalmazás fenntartásának elsősorban praktikus okai vannak, hiszen a kis dózisok 
tartományában az LNT modellt nem támasztják alá megfigyelt egészségkárosodások. 
Ebben a tartományban, különösen 1 mSv alatt, a tényleges sztochasztikus kockázat, ha 
egyáltalán fellép, elhanyagolhatóan kicsi. 
Ugyanakkor továbbra is óvatosságra int, hogy 100 mSv alatt is vannak olyan sejt 
szintű változások, amelyek szervezet szintű kihatása még nem tisztázott.
A sugárzás fokozott pszichés megterhelést okozhat. Stressz, szorongás, stb. léphet fel, 
az érzelmi jólét, a komfortérzet sérülhet. Lelki tünetek „sugárfóbia”-ként nem 
söpörhetők le. 
Az LNT modell fenntartásának előnye, hogy lehetővé teszi a dóziscsökkentést abban a
tartományban is, ahol a haszon esetleg csak a pszichés megterhelés csökkentésében 
van. 
Az LNT modell megtartása ugyanakkor egy csapdahelyzet, mert elősegíti a sugárzás 
alkalmazásainak esetenkénti társadalmi elutasítását, indokolatlan stressz, pszichés 
megterhelés fellépését.
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A páciensek védelme ionizáló sugárzások 
orvosi alkalmazása során
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Orvosi alkalmazási területek

Radiológiai diagnosztika

röntgen diagnosztika

• hagyományos

• CT, intervenciós radiológia

• tervező és irányító radiológia

izotópdiagnosztika

Terápia

sugárterápia

izotópterápia
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Diagnosztikai irányadó szint

Átlagos testméretű betegre vagy fantomok 

csoportjára vonatkozó dózisszintek a diagnosztikai 

radiológiában és aktivitás szintek a radiofarmakonok 

esetében.

A diagnosztikai irányadó szinteket tipikus 

vizsgálatokra, irányadóként kell meghatározni a 

vizsgálatot végző és a vizsgálatot kérő orvosok 

számára.
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31/2001. (X.3.) EüM rend. az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak 

kitett személyek egészségének sugárvédelméről.

• Orvosi vizsgálaton, illetve kezelésen,

• Munkaköri és egyéb alkalmassági vizsgálaton,

• Egészségügyi szűrővizsgálaton,

• Igazságügyi orvos szakértői vizsgálaton,

• Orvostudományi kutatási programban

rréésztvevsztvevőő szemszeméélyly, valamint

a rréésztvevsztvevőő szemszeméélyt lyt öönknkééntesen segntesen segííttőő szemszeméélyly
sugsugáárterhelrterheléésséére terjed ki.re terjed ki.
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31/2001 (X.3.) E31/2001 (X.3.) EüüM rendelet nM rendelet nééhháány paragrafusany paragrafusa

KezelKezelőőorvos:orvos: az az EEüütvtv. 3.. 3.§§ b pontjb pontjáában meghatban meghatáározott, radiolrozott, radiolóógiai eljgiai eljáárráást alkalmazst alkalmazóó orvos orvos 
vagy fogorvos.vagy fogorvos.
Szakmai kollSzakmai kolléégium:gium: NukleNukleááris Medicina Szakmai Kollris Medicina Szakmai Kolléégium, Radiolgium, Radiolóógiai Szakmai giai Szakmai 
KollKolléégium, Suggium, Sugáárterrteráápipiáás s éés Onkols Onkolóógiai Szakmai Kollgiai Szakmai Kolléégium gium 
4.4.§§ (1) Eg(1) Egéészsszsééggüügyi tevgyi tevéékenyskenyséég vg véégzgzéése sorse soráán n radiolradiolóógiai eljgiai eljáárráást csak szakmailag indokolt st csak szakmailag indokolt 
esetben, illetve mesetben, illetve méértrtéékben kben éés a sugs a sugáárterhelrterheléést kapst kapóó szemszeméély ly éérdekrdekéében lehet alkalmazni,ben lehet alkalmazni, feltfeltééve hogy az ve hogy az 
alkalmazalkalmazáással jssal jáárróó kockkockáázat kisebb az alkalmazzat kisebb az alkalmazáás elmarads elmaradáássáával jval jáárróó kockkockáázatnzatnáál, tovl, továábbbbáá, , 
hogy a besughogy a besugáárzrzááststóól vl váárhatrhatóó eredmeredméény mny máás rendelkezs rendelkezéésre sre áállllóó, sug, sugáárterhelrterhelééssel nem jssel nem jáárróó
orvosi eljorvosi eljáárráás s úútjtjáán nem n nem éérhetrhetőő el.el.
(3) A (3) A radiolradiolóógiai eljgiai eljáárráás alkalmazs alkalmazáássáának indokoltsnak indokoltsáággáát, illetve a sugt, illetve a sugáárterhelrterheléés optims optimáálláássáának mnak móódjdjáát az t az 
egegéészsszsééggüügyi dokumentgyi dokumentáácicióóban rban röögzgzííteni kell.teni kell.
8.8.§§ ………… A kollA kolléégium gium ááltal megltal megáállapllapíított, illetve feltott, illetve felüülvizsglvizsgáált szinteket az Eglt szinteket az Egéészsszsééggüügyi gyi 
MinisztMinisztéérium hivatalos lapjrium hivatalos lapjáában kban köözzzzéé kell tenni. kell tenni. 
(3) (3) „„A A diagnosztikai irdiagnosztikai iráányadnyadóó szintek tszintek túúllllééppéése esetse esetéén az egn az egéészsszsééggüügyi szolggyi szolgááltatltatóó vezetvezetőője vizsgje vizsgáálatot rendel latot rendel 
elel, , éés megteszi a szs megteszi a szüüksksééges intges intéézkedzkedééseket, a szintek ismseket, a szintek isméétltlőőddőő ttúúllllééppéése esetse esetéén n éértesrtesííti errti errőől l 
az illetaz illetéékes kes sugsugááregregéészsszsééggüügyigyi hathatóóssáágot.got.””
10.10.§§ (3) (3) „„A kezelA kezelőőorvos radiolorvos radiolóógiai eljgiai eljáárráások alkalmazsok alkalmazáássáával kapcsolatos felelval kapcsolatos felelőősssséége kiterjed:ge kiterjed:
a) a) az eljaz eljáárráás indokoltss indokoltsáággáára ra 
b) a sugb) a sugáárterhelrterheléés optimalizs optimalizáálláássáára ra 
c)a diagnosztikai eredmc)a diagnosztikai eredméény klinikai ny klinikai éértrtéékelkeléésséére re ……..
g) g) …….. A betegeknek .. A betegeknek éés vizsgs vizsgáálatban latban éérintett szemrintett szeméélyeknek az ionizlyeknek az ionizáállóó sugsugáárzrzáás kocks kockáázatzatáárróól szl szóóllóó
ttáájjéékoztatkoztatáásrasra..””
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RadiolRadiolóógiai vizsggiai vizsgáálatok sorlatok soráán a n a 
sugsugáárzrzáásnak kitett szemsnak kitett szeméélyek besorollyek besoroláásasa

MunkavMunkaváállalllalóók k /foglalkoz/foglalkozáási dsi dóóziskorlziskorláátok 16/2000. (VI.8.) tok 16/2000. (VI.8.) 
EEüüM rendelet/M rendelet/

Betegek, pBetegek, pááciensek ciensek /diagnosztikai ir/diagnosztikai iráányadnyadóó szint: szint: 
ddóózisszintek az orvosi rzisszintek az orvosi rööntgendiagnosztikai gyakorlatban ntgendiagnosztikai gyakorlatban 
31/2001. (X.3.) E31/2001. (X.3.) EüüM rendelet/M rendelet/

LakossLakossáág g /lakoss/lakossáági dgi dóóziskorlziskorláátok 16/2000. (VI.8.) Etok 16/2000. (VI.8.) EüüM M 
rendelet/rendelet/
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Ernyőfényképező berendezések páciens sugárterhelésének 
országos vizsgálata 

1998.

Bőrdózis
Minimum: 0,7 mGy
Maximum: 35,9 mGy
Átlag: 5,8 mGy

14

Bőrdózis generátor típusonként

0

5

10

15

20

25

30

35

40 mGy

Munkahely

I.Sz.

Neodiagnomax

Egyéb

N 150 HF Trophy

Modix 150

EDR 750B

7X

DWM 1200J 17

Átlagos szervdózisok

Tüdő Emlő Akt. Pajzs . Törzs Here Ova. Ute .
0

200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Tüdő Emlő Akt. Pajzs . Törzs Here Ova. Ute .

Férfi Nő

μGy

Szervek

Effektív dózis

Min: 53  µSv
Max: 2357  µSv
Átlag: 357 µSv

Min: 53  µSv
Max: 2357  µSv
Átlag: 357 µSv
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Egyes gyakori röntgenvizsgálatok szöveti elnyelt dózisai és effektív dózisai

Elnyelt dózis (mGy)

Vizsgálat csontvelő emlő méh pajzsmirigy gonádoka

mellkas 0,04 0,09 * 0,02 * 0,4

mellkas CT 5,9 21 0,06 2,3 0,08/* 7,8

koponya 0,2 * * 0,4 * 0,1

fej CT 2,7 0,03 * 1,9 * 1,8

has 0,4 0,03 2,9 * 2,2/0,4 1,2

hasi CT 5,6 0,7 8 0,05 8,0/0,7 7,6

háti gerinc 0,7 1,3 * 1,5 * 1

ágyéki gerinc 1,4 0,07 3,5 * 4,3/0,06 2,1

medence 0,2 * 1,7 * 1,2/4,6 1,1

medence CT 5,6 0,03 26 * 23,0/1,7 7,1

intravénás 
urográfia 1,9 3,9 3,6 0,4 3,6/4,3 4,2

báriumfeltöltésb 8,2 0,7 16 0,2 16,0/3,4 8,7

mammográfiac * 2 * * 0,1 0,1

Effektív 
dózis 
(mSv)

*kevesebb mint 0,01 mGy
a két érték esetében: petefészekre/herékre vonatkozik
b átvilágítással
c erősítőernyő-film mammográfia



A 2008-2009. évi intervenciós 
radiológia vizsgálatok 

értékelése



JogszabJogszabáályi hlyi hááttttéérr
31/2001. (X.3.) E31/2001. (X.3.) EüüM rendelete M rendelete 

„„(2) A (2) A diagnosztikai irdiagnosztikai iráányadnyadóó szinteketszinteket –– a a „„Fodor JFodor Jóózsefzsef””
OrszOrszáágos Kgos Köözegzegéészsszsééggüügyi Kgyi Köözpont zpont „„FrFrééddééricric JoliotJoliot--CurieCurie””
OrszOrszáágos gos SugSugááregregéészsszsééggüügyigyi éés Sugs Sugáárbiolrbiolóógiai Kutatgiai Kutatóó
IntIntéézete zete ááltal vltal véégzett gzett orszorszáágos pgos pááciensdciensdóózis felmzis felméérréés s 
adatainak alapul vadatainak alapul véételteléével vel –– a kolla kolléégium gium áállapllapíítja megtja meg, illet, illetőőleg leg 
azokat hazokat hááromroméévenkvenkéént felnt felüülvizsglvizsgáálja. A kolllja. A kolléégium gium ááltal ltal 
megmegáállapllapíított, illetve feltott, illetve felüülvizsglvizsgáált szinteket az Eglt szinteket az Egéészsszsééggüügyi gyi 
MinisztMinisztéérium hivatalos lapjrium hivatalos lapjáában kban köözzzzéé kell tenni.kell tenni.
(3) A diagnosztikai ir(3) A diagnosztikai iráányadnyadóó szintek tszintek túúllllééppéése esetse esetéén az n az 
egegéészsszsééggüügyi szolggyi szolgááltatltatóó vezetvezetőője vizsgje vizsgáálatot rendel el, latot rendel el, éés s 
megteszi a szmegteszi a szüüksksééges intges intéézkedzkedééseket, a szintek ismseket, a szintek isméétltlőőddőő
ttúúllllééppéése esetse esetéén n éértesrtesííti errti errőől az illetl az illetéékes kes sugsugááregregéészsszsééggüügyigyi
hathatóóssáágot.got.””



PPááciensciens-- éés szems szeméélyzeti dozimetrialyzeti dozimetria

Egy munkahely, Egy munkahely, 193 p193 pááciensciens

IdIdőőtartam: tartam: 2 h2 hóónapnap

PPááciensdozimetriaciensdozimetria: : RRööntgengntgengéép p ááltal ltal 
visszajelzett visszajelzett éértrtéékekkek

SzemSzeméélyi dozimetria: lyi dozimetria: 
filmdozimfilmdozimééterter (akkredit(akkreditáált,lt,OSzDSzOSzDSz, OSSKI), OSSKI)  

++
TLDTLD (akkredit(akkreditáált labor, lt labor, DosilabDosilab))  





SzemSzeméélyzeti dozimetrialyzeti dozimetria

HatHatóóssáági gi filmdozimfilmdozimééterter::
<< 0,2 << 0,2 mSvmSv

ÓÓlomgumi klomgumi kööttéényny

Szem: Szem: éévi 150 vi 150 mSvmSv
BBőőr: r: éévi 500 vi 500 mSvmSv

12 db TLD12 db TLD
Orvos I.     80 %Orvos I.     80 %
Orvos II.    10 %Orvos II.    10 %
Orvos III.   10 %Orvos III.   10 %

0Asszisztens
0Orvos III. gonád

0,84Orvos III. bal 
kéz

0Orvos III. 
mellkas

0,7Orvos II. bal kéz

0Orvos II. 
mellkas

0,14Orvos II. szem
0Orvos I. gonád

1,96Orvos I. jobb 
kéz

4,76Orvos I. bal kéz
0Orvos I. mellkas

0,42Orvos I. szem
Dózis (mSv) TLD



Intervenciós radiológiai beavatkozás



PPááciensdozimetriaciensdozimetria

193 p193 pááciens (61 % fciens (61 % féérfi, 39 % nrfi, 39 % nőő))  
ÁÁtlag teststlag testsúúly, magassly, magassáág, g, ééletkor: 73 kg, 168 cm, letkor: 73 kg, 168 cm, 
60 60 éévv
ÖÖsszssz. b. bőőrdrdóózis: 75,4 zis: 75,4 GyGy (193 beteg)(193 beteg)  
ÖÖsszssz. id. időő: 1537 perc: 1537 perc
ÁÁtlag cstlag csőőfeszfeszüültsltséég: 71 kVg: 71 kV



PPááciensdozimetriaciensdozimetria

ÁÁtlag DAPtlag DAP: 45 Gycm: 45 Gycm22, , 
min: 6 Gycmmin: 6 Gycm22, , maxmax: 200 Gycm: 200 Gycm22

BBőőrdrdóóziszis: : ÁÁtlag: 390 tlag: 390 mGymGy
min: 30 min: 30 mGymGy, , maxmax: 2500 : 2500 mGymGy

Csoportokra osztCsoportokra osztááss: Diagnosztika : Diagnosztika éés s 
beavatkozbeavatkozáás; vs; véégtag, nyak, agy gtag, nyak, agy 
AlsAlsóó vvéégtagi dg (40 %): 20gtagi dg (40 %): 20--400 400 mGymGy
Agyi dg+Agyi dg+aneurysmaaneurysma embolisatioembolisatio: 1000: 1000--2000 2000 
mGymGy
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SugSugáárzrzáás elleni s elleni 
vvéédelemdelem

Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc.
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SugSugáárvrvéédelem cdelem céélja:lja:
A determinisztikus hatA determinisztikus hatáásbsbóól ll léétrejtrejöövvőő egegéészsszséégkgkáárosodrosodáás s 

lehetlehetőőssééggéének kiznek kizáárráása.sa.
A A sztohasztikussztohasztikus hathatáások sok ááltal esetleg kivltal esetleg kivááltott megbetegedltott megbetegedéések sek 

lehetlehetőőssééggéének tnek táársadalmilag elfogadhatrsadalmilag elfogadhatóó szintre valszintre valóó
cscsöökkentkkentéése.se.
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A mA műűszaki sugszaki sugáárvrvéédelem legfontosabb delem legfontosabb 
alapelvei:alapelvei:

TTáávolsvolsáágvgvéédelemdelem
IdIdőővvéédelemdelem
SugSugáárterhelrterheléést csst csöökkentkkentőő vvéértek, falak alkalmazrtek, falak alkalmazáása:sa:

gammasuggammasugáárzrzáás ellen nehs ellen nehééz elemeket tartalmazz elemeket tartalmazóó
anyagokanyagok
neutronsugneutronsugáárzrzáás ellen ks ellen köönnynnyűű elemek a hatelemek a hatáásos vsos vééddőő
anyagokanyagok
bbéétata--sugsugáárzrzáás ellen s ellen ááltalltaláában plexi fal is elegendban plexi fal is elegendőő, de , de 
nem szabad megfeledkezni nagyobb energinem szabad megfeledkezni nagyobb energiáák esetk esetéén a n a 
keletkezkeletkezőő fféékezkezéési sugsi sugáárzrzáásrsróól!l!
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Alapelvek:Alapelvek:
A sugA sugáárveszrveszéély indoklly indokláásasa

A sugA sugáárterhelrterhelééssel jssel jáárróó eljeljáárráás alkalmazs alkalmazáássáát indokolni kell t indokolni kell 
/sug/sugáárzrzáás okozta els okozta előőnynyöök, hk, háátrtráányok/, nyok/, éés csak akkor s csak akkor 
alkalmazhatalkalmazhatóó, amikor a v, amikor a váárt hatrt hatáás ms máás eljs eljáárráással nem ssal nem 
helyetteshelyettesííthetthetőő..

A vA véédelem optimdelem optimáálláásasa
Az alkalmazott sugAz alkalmazott sugáárvrvéédelem egydelem egyéértelmrtelműű haszonnal jhaszonnal jáár az r az 
éérintett embercsoportokra a vrintett embercsoportokra a váárhatrhatóó kkáárok mellett gazdasrok mellett gazdasáági gi 
éés ts táársadalmi szempontok figyelembe vrsadalmi szempontok figyelembe véételteléével.vel.

A dA dóóziskorlziskorláátok alkalmaztok alkalmazáásasa
KorlKorláátozni kell azt a dtozni kell azt a dóózist, amit az orvosi sugzist, amit az orvosi sugáárterhelrterheléés s 
kivkivéételteléével az egyvel az egyéén kaphat.n kaphat.
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Néhány ágenshez rendelhető élettartam csökkenés 
napokban kifejezve

OK Napok
Nőtlenség 3500

Dohányzás (férfiak) 2250
Hajadonnak lenni 1600
30 % súlyfelesleg 1300

Rák 980
Gépjárműbaleset 207

Gyalogos balesetek 37
Természetes sugárzás 8

Reaktor balesetek (UCS atomenergia 
ellenes csoport)  2

Reaktor balesetek (Rasmussen) 0,02
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