ORVOSI-BIOLÓGIAI
IZOTÓPLABORATÓRIUMOK
SUGÁRVÉDELME

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ORVOSI-BIOLÓGIAI
SUGÁRVÉDELME

IZOTÓPLABORATÓRIUMOK

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom
1. AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS FIZIKÁJA ...................................................................................... 1
1. Az ionizáló sugárzás fizikája ................................................................................................. 1
2. Radioaktivitás, bomlástörvény .............................................................................................. 4
3. Sugárzási fajták és jellemzőik ............................................................................................... 6
4. .............................................................................................................................................. 8
5. Sugárzások és anyagi közeg kölcsönhatásai ....................................................................... 12
5.1. ................................................................................................................................ 14
6. Elektromágneses sugárzás keltése ....................................................................................... 14
6.1. ................................................................................................................................ 16
6.2. ................................................................................................................................ 16
6.3. ................................................................................................................................ 17
7. Sugárzás gyengülése (anyagi) közegben ............................................................................. 17
8. Ionizáló sugárzások mérése, detektortípusok ...................................................................... 19
8.1. ................................................................................................................................ 23
9. Irodalom .............................................................................................................................. 25
2. DOZIMETRIA ............................................................................................................................. 26
1. DOZIMETRIA .................................................................................................................... 26
2. Fizikai dózismennyiségek ................................................................................................... 26
3. Biológiai dózismennyiségek ............................................................................................... 27
4. Sugárvédelmi dózismennyiségek ........................................................................................ 30
5. Személyi doziméterek ......................................................................................................... 32
6. Irodalom .............................................................................................................................. 34
3. HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK .................................................................................................. 36
1. A sugárvédelem nemzetközi szervezetei ............................................................................. 36
2. Hazai jogalkotás, jogszabályozás rendszere ........................................................................ 38
3. Sugárvédelem helyi szabályozása ....................................................................................... 43
4. Hatósági ellenőrzések gyakorisága, céljai ........................................................................... 43
5. Mintavételi helyek, módszerek ........................................................................................... 46
6. Irodalom .............................................................................................................................. 47
4. SUGÁRZÁS BIOLÓGIAI HATÁSAI ......................................................................................... 48
1. A sugárzás és az élő anyag közötti kölcsönhatás ................................................................ 48
2. A szervezet sugárkárosodása ............................................................................................... 53
3. A sugárbetegség fokozatai .................................................................................................. 56
5. A SUGÁRVÉDELEM ALAPELVEI ........................................................................................... 59
1. A sugárvédelem célja .......................................................................................................... 59
2. Dóziskorlátok ...................................................................................................................... 60
6. VÉDEKEZÉS KÜLSŐ SUGÁRFORRÁSOK ELLEN ................................................................ 63
1. Ionizáló sugárzás fajtái ........................................................................................................ 63
2. Sugárzások besorolása ........................................................................................................ 63
3. Elektromágneses sugárzás elnyelődése közegben ............................................................... 63
4. Meddig jut el α, β - és γ - sugárzás? .................................................................................... 64
5. Besugárzás és szennyeződés ............................................................................................... 65
6. Védekezés külső sugárzás ellen .......................................................................................... 67
7. Sugárvédelem: A sugárhatás csökkentése érdekében .......................................................... 68
7. IZOTÓPLABORATÓRIUMOK OSZTÁLYOZÁSA .................................................................. 70
1. Izotóplaboratóriumok besorolása ........................................................................................ 70
2. Izotóplaboratóriumok létesítésének és működésének feltételei ........................................... 72
3. Ellenőrzött és felügyelt terület ............................................................................................ 74
8. MUNKAVÉGZÉS NYÍLT RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEKKEL .......................................... 78
1. A munkahelyi sugárvédelem céljai ..................................................................................... 78
2. Felületi szennyeződések kezelése ....................................................................................... 79
3. Munkavédelmi eszközök és használatuk ............................................................................. 82
4. Sugárvédelmi mérőeszközök .............................................................................................. 87
9. BALESETELHÁRÍTÁS ............................................................................................................... 92
1. Sugárbalesetek elhárítása .................................................................................................... 92
2. Sugárbaleset-elhárítás lényeges szempontjai ...................................................................... 93

iii
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ORVOSI-BIOLÓGIAI
IZOTÓPLABORATÓRIUMOK
SUGÁRVÉDELME
3. Intézkedési szintek ..............................................................................................................
10. ORVOSI-BIOLÓGIAI IZOTÓPLABORATÓRIUMOK SUGÁRVÉDELME .........................
1. A sugárfizika alapjai ...........................................................................................................
2. Sugárhatások és általános sugárvédelem .............................................................................
3. Izotóplaboratóriumok ..........................................................................................................

iv
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

95
98
98
99
99

Az ábrák listája
1.1. eq_1_1.png .................................................................................................................................. 6
1.2. eq_1_2.png .................................................................................................................................. 7
1.3. eq_1_3.png .................................................................................................................................. 7
1.4. eq_1_4.png .................................................................................................................................. 8
1.5. eq_1_5.png .................................................................................................................................. 8
1.6. eq_1_6.png .................................................................................................................................. 8
1.7. eq_1_7.png .................................................................................................................................. 8
1.8. eq_1_9.png .................................................................................................................................. 9
1.9. eq_1_10.png ................................................................................................................................ 9
1.10. eq_1_11.png .............................................................................................................................. 9
1.11. eq_1_12.png .............................................................................................................................. 9
1.12. eq_1_13.png ............................................................................................................................ 17
2.1. eq_2_1.png ................................................................................................................................ 27
2.2. eq_2_2.png ................................................................................................................................ 28
2.3. eq_2_3.png ................................................................................................................................ 28
2.4. eq_2_4.png ................................................................................................................................ 29
2.5. eq_2_5.png ................................................................................................................................ 29
2.6. eq_2_6.png ................................................................................................................................ 29
2.7. eq_2_7.png ................................................................................................................................ 30
2.8. eq_2_8.png ................................................................................................................................ 30
2.9. eq_2_9.png ................................................................................................................................ 30
2.10. eq_2_10.png ............................................................................................................................ 33
4.1. eq_4_1.png ................................................................................................................................ 51

v
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. fejezet - AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA
1. Az ionizáló sugárzás fizikája
Az atom alkotórészei, szerkezete

Az atom sematikus ábrázolása
Elektron héjszerkezet
Az atom átmérője 10-10 m nagyságrendű.
Pozitív töltésű atommagból és körülötte elhelyezkedő, negatív töltésű elektronhéjak rendszeréből áll. Az
atommag, melynek mérete 4 nagyságrenddel kisebb, azaz 10-12 m pozitív töltésű protonokból (jelölés: p+) és
elektromosan semleges neutronokból (jelölés: n0) – együttes nevük nukleon – épül fel. Elektronhéjakon keringő
negatív töltésű elektronok (jelölés: e-) száma megegyezik az atommagot alkotó, pozitív töltésű protonok
számával, és mivel az abszolút töltésük azonos (Q=1,602 * 10-19 Coulomb), ezért az atom, alaphelyzetben
semleges töltésű.
Az elektronhéj és szerkezete
1. Az atomi elektronok kötési energiája (energia állapota) csak az atomra jellemző, meghatározott értékeket
vehet fel.
2. Azonos kötési energiájú (energia állapotú) elektronok azonos pályán (elektronpálya) keringenek.
3. Az elektronpályákat az ÁBC, K-val kezdődő nagybetűivel jelöljük belülről kifelé haladva.
4. Az elektronpályákon mindig csak meghatározott számú elektron keringhet.
5. Az atom stabil állapotának a betöltött belső elektronpályák felelnek meg.
6. Az elektronpályák szerkezete, energia állapota (a lehetséges energia átmenetek kezdeti- és végpontja)
jellemző az atomra.
7. A radioaktív és a röntgen sugárzási tér, valamint az anyag közötti kölcsönhatás jellemzően egy sugár
részecske és az elektronhéj elektronja között párjelleggel megy végbe.
8. Amikor az elektron a külső (pl. sugárzási) térből energiát vesz fel és magasabb energia (kisebb kötési
energiájú) állapotba kerül GERJESZTÉSről, amikor megszűnik az atommag és az elektron közötti kapcsolat
IONIZÁCIÓról beszélünk.
Az atomi energiaszintek (H-atom)
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA

Az atommag és szerkezete
Az atommag szintén belső szerkezettel bír, protonok (p+) és a neutronok (no) építik fel, amelyeket közös néven
nukleonoknak neveznek. Tömegük közel megegyezik (mintegy 1 atomi tömegegység, jele: ATE). Mivel a
nukleonok tömege az elektronok tömegénél pontosan 1850-szer nagyobb, ezért az atom tömege igen jó
közelítéssel megegyezik a nukleonok számával, ez pedig a tömegszám (jele: A). Az atom kémiai jellemzőit
alapvetően a magtöltés, vagyis az atommagban található protonok száma, azaz a rendszám (Z) határozza meg.
Egy adott elem atomjai eltérő számú neutront tartalmazhatnak. Ezeket az atomokat az adott elem izotópjainak
nevezzük.
Egy adott izotópot az elem nevének és a tömegszámnak a megadásával jellemzünk, pl. C-13 vagy 13C.
(Időnként kiírják a rendszámot is, bár azt a vegyjel már meghatározza:

)

Összefoglalva:
• Alkotórészei: protonok (p+) és neutronok (no)
• Rendszám (Z): Z=protonszám
• Tömegszám (A): A=protonszám + neutronszám
• Izotópfogalom: Adott rendszámú (Z) elem különböző tömegszámú (A1, A2,...stb.) atomjait az elem
IZOTÓP-jának nevezzük.
• Stabil (nem sugárzó) izotópok
• Instabil (sugárzó) radioaktív izotópok
• Jelölés (X a kémiai elem vegyjele)

Stabil és instabil atommag
A nukleonokat az ún. magerők tartják össze, a protonok között az azonos töltés miatt fellépő taszítás ellenére.
Az egy nukleonra jutó átlagos kötési energia a rendszámtól és a tömegszámtól is függ, közepes méretű magok
esetén a legnagyobb (legstabilabb magok).
Ezt láthatjuk az alábbi ábrán, ahol az egy nukleonra jutó kötési energiát ábrázoltuk az A (tömegszám)
függvényében.
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA

Ezen állapot elérhető:
• nehéz magok hasadásával (atomreaktor, atombomba)

• könnyű magok fúziójával (Nap, fúziós reaktor, H-bomba)
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA

Az elem nem stabil változatait radioaktív (=sugárzó) izotópoknak, vagy radionuklidoknak nevezzük.
Magátalakulás úgy is előidézhető, ha az atommagot különböző részecskékkel bombázzák; ez lehetővé teszi a
radioaktív anyagok mesterséges előállítását.
Orvosi-biológiai célokra szinte kizárólag mesterségesen előállított radioaktív anyagot használunk, mert a
számunkra kedvezőbb rövid felezési idejű anyagok (gyors lebomlásuk miatt) a természetben nem fordulnak elő
olyan koncentrációban, hogy gazdaságosan ki lehetne őket vonni.

2. Radioaktivitás, bomlástörvény
A radioaktivitás egy spontán jelenség, amikor az instabil (radioaktív) atommagok, radioaktív bomlással
igyekeznek stabil atommagokká alakulni. A bomlást radioaktív sugárzás keletkezése kíséri.
AKTIVITÁS = bomlás / sec. (megmutatja az időegység alatt bomló magok számát)
Mértékegység: becquerel (Bq)
Továbbá: KBq, MBq, GBq, TBq...stb.
Hagyományos mértékegysége: curie (Ci)
1 Ci = 37 GBq
4
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA
1 mCi = 37 MBq

pl.: 100-1000 MBq aktivitást használnak az izotópdiagnosztikában, és kb. 4 kBq a szervezet természetes
forrásokból (K-40, Ra-226, Ra-228 stb.) származó aktivitása.

Bomlástörvény

(Fizikai) Felezési idő
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA

Fizikai és biológiai felezési idő
Kapcsolat a felezési idők között:
1/Teff = 1/Tfiz + 1/Tbiol

3. Sugárzási fajták és jellemzőik
Alfa-bomlás
A nagy tömegű (A>150) atommagok körében előforduló tipikus, a mag tömegét csökkentő bomlási mód.
OKA:
– neutron-proton arány túl kicsi
– túl "nehéz" magokat a magerők - a Coulomb-taszítás ellenében - "képtelenek" stabilizálni
A mag tömegének és a töltések számának csökkentésével a Coulomb-taszítás csökken, a magerő hatékonysága
nő:
Általános bomlási képlet:

1.1. ábra - eq_1_1.png
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA

alfa- részecske
Következmények:
A rendszám (Z) kettővel csökken,
A tömegszám (A) néggyel csökken,
A radioaktív sugárzás(ok) lép(nek)fel (Alfa/Gamma sugárzás)
pl.:

1.2. ábra - eq_1_2.png

1.3. ábra - eq_1_3.png

(sugárvédelem!!!)
pl.: Egy alfa bomló radionuklid energiastruktúrája

Alfa-részecske: - He atommag
- sebesség 14-20*106 m/s (fénysebesség 5-7%-a)
- Átlag 4-9 MeV energia
- karakterisztikus, vonalas spektrum
Alkalmazás: csak terápia!
Béta-bomlások
Egy adott rendszámnál az átlagos kötési energia akkor a legnagyobb, ha a neutronok száma a magban a
könnyebb elemek esetén kb. azonos, a nehezebbek esetén valamivel nagyobb a protonok számánál. Az ilyen
stabil atommagok proton- és neutronszámának összefüggése az ún. stabilitási görbe (ábra). Az optimális
aránytól eltérő magok nem stabilak, hanem átalakulnak az alábbi bomlási módok valamelyikével.
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA

OKA:
A proton/neutron arány energetikailag nem a "legkedvezőbb"
A proton/neutron arány "javításával" az atommag mélyebb energiaállapotba, erősebb kötésű állapotba kerül
Típusai:
Negatív bomlás: ( Neutron-többletű magban)
Pozitív bomlás : ( Proton-töbletű magban)
K- befogás (elektronbefogadás)

1.4. ábra - eq_1_4.png

1.5. ábra - eq_1_5.png

1.6. ábra - eq_1_6.png

4.
Negatív béta-bomlás
OKA: - az atommagon belüli relatív neutron túlsúly
Neutron bomlással (elektronná és antineutrinóvá) az atommag erősebb kötésű állapotba kerül

1.7. ábra - eq_1_7.png

(anti-neutrínó)
Amennyiben a leányelem atommagja gerjesztett állapotú:

Következmények:
8
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA
A rendszám (Z) eggyel nő, a tömegszám (A) nem változik
A magból radioaktív sugárzás(ok) lép(nek) ki (Béta/Gamma sugárzás)
Alkalmazás: terápia és in vitro
Pozitív béta-bomlás
OKA: – az atommagon belüli relatív proton túlsúly
Proton bomlással(a proton neutronná alakul pozitron és neutrínó keletkezés mellett) vagy speciális esetben
elektron befogással (általában a legbelső K héjról) az atommag erősebb kötésű állapotba kerül.

1.8. ábra - eq_1_9.png

1.9. ábra - eq_1_10.png

(neutrínó)
Következmény:
a rendszám (Z) eggyel csökken,
a tömegszám (A) nem változik,
a magból radioaktív sugárzás(ok) lép(nek) ki (Pozitív béta sugárzás)
Rövid úton megsemmisül (lsd. később: annihiláció)
Alkalmazás: PET
K-befogás (EC-Electron Capture)
Energetikailag kedvezőbb, mint a pozitív béta bomlás.
A pozitív béta-bomlás speciális esete, amikor a magból ténylegesen nem távozik pozitron, hanem helyette befog
egy héj-elektront, és így csökken eggyel a mag töltése (vagyis a rendszám); ezt a jelenséget elektronbefogásnak,
vagy - mivel általában a legbelső, K héj elektronjáról van szó – K-befogásnak hívják:

1.10. ábra - eq_1_11.png

Ilyenkor a K-héjon keletkezett lyukba hamarosan beesik egy eredetileg magasabb energiaállapotú elektron, és az
energiakülönbség a meghatározott energiájú karakterisztikus röntgensugárzás formájában távozik.

1.11. ábra - eq_1_12.png

Pl.: Béta-bomlás, K-befogás és gamma-átmenet
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA

Alkalmazás: in vivo diagnosztika

Elektromágneses sugárzás
Az elektromágneses hullámok energiacsomagok, amelyek részecskeként és hullámként is viselkednek.
Jellemzőjük, hogy frekvenciájuk (f) és energiájuk (E) között egyenes arányosság áll fenn, az arányossági
tényező a Planck-állandó (h=6.626·10-34 J·s):

Az elektromágneses hullámok különböző fajtáit és ezek frekvenciatartományát az alábbi ábra foglalja össze.
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA
Gamma-sugárzás
Bármelyik bomlási mód esetén a keletkező energia egy része szigorúan meghatározott energiájú
elektromágneses hullámcsomag: foton (vagy fotonok) formájában távozhat a magból; ezt gamma-sugárzásnak
hívják. A gamma-sugárzás mindig valamilyen más magátalakulás kísérő jelensége, önállóan nem fordul elő.

Előfordul, hogy a magátalakulás eredményeként létrejött új mag nem az alap-, hanem gerjesztett (magasabb)
energiaállapotban van. Ez csak átmeneti, ún. metastabil mag, amely később egy gamma-foton kibocsátásával az
alapállapotba megy át. Abban az esetben, ha ez az átmenet különösen hosszú (1 s-nál nagyobb), akkor izomer
átalakulásról beszélünk. A metastabil állapotot a tömegszám után írt "m" betűvel jelezzük, pl.: Tc-99m ill.
99mTc.
Alkalmazás: in vivo diagnosztika
Röntgensugárzás
A röntgensugárzás a gamma-sugárzáshoz hasonlóan elektromágneses hullám; attól abban különbözik, hogy az
elektronhéjban keletkezik, nem pedig az atommagban.

Röntgensugárzás előállításához nézzük az egyik legegyszerűbb elrendezést, melyet a fenti ábra mutat.
Adott gázzal feltöltött cső 2 végére feszültséget (kV) kapcsolunk, amelynek hatására a negatív töltésű katódból
elektronok lépnek ki és elkezdenek a pozitív töltésű anód felé vándorolni.
Az e- pályájuk végén annyi keV (mozgási) energiára tesznek szert, amennyi a cső elektródáira kapcsolt kV
nagyfeszültség.
A katód hőmérsékletének emelésével növekszik a kilépő e- -ok száma, és így a röntgencsövön átfolyó áram
erőssége.
Gyorsítófeszültség növelésével nő a fotonok átlagenergiája → nő a sugárzás áthatolóképessége, a sugárzás
"keményedik". (Ilyenkor a sugárzás intenzitása is nő.)
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AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA
Röntgensugárzás két módon keletkezhet:
Fékezési röntgensugárzás

Töltött részecske (általában elektron) elektromos térben (akár egy anód atomjának atommag terében) lassul
(fenti esetben eltérül pályájáról, mert a pozitív atommag vonzani kezdi), energiáját folytonos spektrumú ún.
fékezési röntgen ("brehmsstrahlung") formájában adja le.
Alkalmazás: rtg. képalkotás
Karakterisztikus röntgensugárzás

Ha egy héjelektron alacsonyabb energiaszintre megy át, a két energiaállapot közötti különbséggel egyenlő
energiájú karakterisztikus röntgensugárzás jön létre.
Az elektronhéjból egy elektron távozását, amelyet hamarosan karakterisztikus röntgensugárzás kísér, kívülről
érkező sugárzás (ld. fenti ábra), és magátalakulás is előidézheti. Ez utóbbi legfontosabb esetei:
Az elektronbefogás következtében keletkezett lyukba hamarosan beesik egy eredetileg magasabb
energiaállapotú elektron, és az energiakülönbség karakterisztikus röntgensugárzás formájában távozik.
A gerjesztett mag energiáját egy (leggyakrabban K, esetleg M vagy N) héjelektronnak is átadhatja. Ez a
konverziós elektron az Egerjesztési-Eionizációs (jól meghatározott) energiával távozik, és a béta-sugárzáshoz
hasonlóan viselkedik.
Maga a karakterisztikus röntgensugárzás is magasabb energianívóra gerjeszthet elektronokat, hiszen energiája
pontosan két héjelektron-szint különbségével egyenlő. A karakterisztikus röntgen által kilökött elektronokat
Auger-elektronoknak hívják.
A karakterisztikus röntgensugárzás jellemző a kibocsátó atomra (mivel az atomi elektronok kötési energiája
(energia állapota) csak az atomra jellemző, meghatározott értékeket vehet fel).
Alkalmazás: csontdenzitometria, anyagazonosítás, molekulaszerkezet vizsgálata

5. Sugárzások és anyagi közeg kölcsönhatásai
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A kölcsönhatás alapja minden esetben az energiaátadás, de nem csak az átadott energia mennyisége a döntő,
hanem az is, hogy milyen formában történik az.
A sugárzás által előidézett kölcsönhatás létrejöhet az anyagi közeg atomjainak elektronjaival, atommagjaival,
vagy az atom és az atommag elektromágneses erőterével.
A sugárzások közül közvetlenül az α, β sugárzás képes ionizációra, míg a neutronsugárzás valamint a γ és
röntgen-sugárzás csak közvetett módon ionizál.
Az előzőekben megtanult sugárzások – attól függően, hogy rendelkeznek-e nyugalmi tömeggel vagy töltéssel –,
az alábbi módon csoportosíthatók:

A tömeggel és/vagy töltéssel való rendelkezés nagymértékben befolyásolja a kölcsönható képességet.
Az anyaggal való kölcsönhatás következtében a különböző sugárzások más-más mértékben adják le
energiájukat. A közeg halmazállapota mellet, ugyanis az energia leadás mértéke függ a részecske:
- tömegétől,
- töltésétől,
- sebességétől.
LET (lineáris energiaátadás)
A különböző sugárzásokat, "kölcsönható képességük" szerint, az un. LET értékükkel jellemezhetjük.
A részecske pályahosszán leadott átlagos energia (mértékegysége: keV/μm). (Linear Energy Transfer)
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A fenti táblázatból jól látható, hogy a nagy tömeggel és töltéssel rendelkező alfa-sugárzás adja le a legtöbb
energiát környezetének egységnyi úthosszon. Ezáltal a környezetével leginkább kölcsönhatásra képes sugárzás
fajta.
A sorban a béta- valamint a lágy-röntgensugárzás következik, majd a kemény-röntgensugárzás, valamint a
gamma-sugárzás zárja a sort. Ez utóbbiak az energiájuktól igen hosszú útszakaszon szabadulnak csak meg, a
környezettel való kölcsönhatásra nem igazán képesek (hiszen se tömegük, se töltésük).
A LET-érték változik a részecske pályája mentén, a vége felé – ahol már lassul a részecske – éri el a csúcsot,
majd – miután a részecske semlegesítődik – megszűnik.

5.1.
Töltött részecskék kölcsönhatása a közeggel
Ionizáció:
Amikor a részecske a közegben levő molekulákkal ütközik, ionpárokat kelthet. Az ionizációs képesség mértéke
a fajlagos ionizáció (az egységnyi úthosszon keltett ionpárok száma), amely a részecske és a közeg jellemzőitől
egyaránt függ. (α > β > γ)
Gerjesztés:
Az ütközés eredményeként az atom vagy molekula átmenetileg magasabb (gerjesztett) energia-állapotba
kerülhet. Ennek megszűnése fénykibocsátással is járhat; ezt a lumineszcenciát használjuk, pl. a kristályos
detektorokban a sugárzás érzékelésére.

6. Elektromágneses sugárzás keltése
Fékezési röntgensugárzás:
A mozgási energia átadása következtében folytonos spektrumú röntgensugárzás jön létre. Ezt figyelembe kell
venni pl. béta-sugárzás elleni árnyékolás készítésekor, amikor ólomlemezt használva a lemez mögött álló
személy nagyobb sugárdózist kaphat az ólomlemezben keletkező fékezési röntgensugárzás miatt, mint amennyit
árnyékolás nélkül kapna. (Béta-sugárzás árnyékolására pl. plexi-lapot használhatunk.)

Cserenkov-sugárzás:
Ha a töltött részecske sebessége egy adott közegben nagyobb, mint ugyanott a fény sebessége, akkor
fénysugárzás jön létre. (Pl. atomreaktorok hűtővizében, stb.)
Magreakciók kiváltása
Nagy energiájú részecske becsapódása magreakciót is okozhat.
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Megjegyzendő, hogy egy töltött részecske nagy valószínűséggel már az elektronhéjjal kölcsönhatásba lép (a
béta-részecske pedig a kis tömeg miatt sem vált ki magreakciót), míg a semleges részecskéknek (pl. neutron)
nagyobb esélye van magával a maggal ütközni.
Fontos hangsúlyozni, hogy az orvosi-biológiai gyakorlatban használatos, béta- és gamma-sugárzást kibocsátó
radioaktív készítmények nem váltanak ki magátalakulást, vagyis miattuk nem keletkezik radioaktív anyag. A
radioaktív preparátumot kapott beteg környezete, használati tárgyai nem válnak miatta radioaktívvá,
sugárvédelmi szempontból csak a belőle kiinduló sugárzásra és az általa (testnedvek, széklet részeként)
kiválasztott, eredetileg megkapott radionuklidra kell ügyelni.
Megsemmisülés (annihiláció)
A (pozitív béta-sugárzásnál keletkezett) pozitronok a közeg egy elektronjával ütközve kölcsönösen
megsemmisülhetnek, ilyenkor kettőjük teljes (nyugalmi + mozgási) energiáját két, ellentétes irányban elszálló
gamma-fotonnak adják át. Mivel a két részecske együttes nyugalmi energiája 1022 keV, a gamma-fotonok
energiája kb. 511 keV lesz.

Elektromágneses hullám (gamma-, röntgensugárzás) kölcsönhatása a közeggel
Az elektromágneses sugárzás anyagi közeggel főként háromféle kölcsönhatásba lép. Mindhárom folyamat
energiával rendelkező elektronok megjelenését eredményezi.
Fotoelektromos kölcsönhatás (rugalmatlan ütközés)
A foton teljes energiáját átadja egy elektronnak, amely ezáltal magasabb energiaszintre kerül, és/vagy mozgási
energiája megnő.
Ilyenkor a "megürült" elektronhelyre egy eredetileg magasabb energiaállapotú elektron "esik le", és a két szint
közötti energiakülönbséget elektromágneses hullám formájában adja le; ezt karakterisztikus röntgensugárzásnak
hívjuk. (Röntgen, mert az elektronhéjból jövő elektromágneses sugárzás. Karakterisztikus, mert energiája az
elektronok energiaszintjeire jellemző, azok különbségével egyenlő.
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6.1.
Compton-szórás (rugalmas ütközés)
A foton energiája egy részét átadja egy elektronnak és egy lecsökkent energiájú (alacsonyabb frekvenciájú)
foton halad tovább, megváltozott irányban.

6.2.
Párkeltés
A nagy (>1022 keV) energiájú foton egy nagy tömegű atommagba ütközve egy elektron-pozitron párrá alakul
át. (Az így keletkezett elektront "negatron"-nak is hívják. A keletkezett pozitron nagy valószínűséggel rövid
távon belül egy elektronnal ütközve kölcsönösen megsemmisül.
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6.3.
Kölcsönhatási típusok valószínűsége
A háromféle kölcsönhatás valószínűsége a foton energiájától és az elnyelő közegtől függően változik. Alacsony
energiánál a fotoelektromos kölcsönhatás dominál (első ábra). A leképezésekhez használt (80-500 keV)
tartományban vízben és testszövetben a Compton-szórás a döntő (második ábra).

7. Sugárzás gyengülése (anyagi) közegben
Elektromágneses sugárzás gyengülése
Az elektromágneses sugárzás intenzitása homogén közegben a rétegvastagsággal exponenciálisan gyengül:

1.12. ábra - eq_1_13.png
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ahol I0 a beeső (kezdeti), I az adott x vastagságú (abszorbeáló) rétegen átjutó sugárzás intenzitása, μ a lineáris
gyengítési együttható [1/cm]. Segítségével a D felezési rétegvastagság, μ= ln 2/D módon számolható ki, mely a
sugárgyengítés mértékét jellemzi. Sugárvédelmi tervezési feladatokhoz ezen kívül hasznos a ≈ 3 felező
rétegvastagságnak megfelelő un. tizedelő rétegvastagság (D1/10) ismerete is.

Például az izotópdiagnosztikában leginkább használt Tc-99m 141 keV-os energiáján, a víz felezési
rétegvastagsága kb. 4,5 cm; a zsír és lágy testszövet elnyelése is ehhez közeli értékű. Ólomban ugyanezen az
energián D=0,27 mm; D1/10=0,83 mm.
Nyugalmi tömeggel rendelkező részecskék gyengülése
A nyugalmi tömeggel rendelkező részecskék (alfa- és béta-részecske, proton, neutron) mozgási energiájukat egy
közegben általában kis részletenként, sok ütközés során adják le. Ennek megfelelően van olyan részecske,
amelyik messzebb jut, mások rövidebb úton fékeződnek le teljesen.
A kis tömegű béta-részecskék, amelyek az azonos tömegű héjelektronokkal ütközgetnek, meglehetősen
zegzugos utat járnak be, míg a nagy tömegű alfa-részecskék csaknem egyenes úton haladnak. (Emlékeztetőül: a
proton és a neutron tömege az elektronénak 1836 ill. 1839-szerese.)
Az adott típusú és energiájú részecskét ennek megfelelően a maximális hatótávolság jellemzi. Az egységnyi
megtett úthosszon átadott energia mennyisége (fajlagos energia-átadás, LET) a lassulással egyre nő.
A maximális hatótávolság nagyságrendje:

Részecske

levegőben

vízben (testszövetben)
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alfa

~ cm

0.1 mm alatt

béta

~m

1 - 10 mm

10-20 MeV-os elektron

~ 10 m

~ cm

A nagyobb tömegű részecskék (alfa-részecske, proton, neutron) általában a héjelektronokkal történt számos
ütközés eredményeként kb. azonos, az energiától függő úthosszat tesznek meg egy adott közegben; ezeket jól
jellemzi az átlagos szabad úthossz megadása.
A béta-sugárzás viszont (a folytonos energia-spektrum miatt) jó közelítéssel exponenciálisan gyengül a
közegben, mint ahogy az előzőekben leírt elektromágneses hullámok.

8. Ionizáló sugárzások mérése, detektortípusok
Radioaktív sugárzást az általuk létrehozott kölcsönhatások eredményei alapján észleljük, mérjük.
Alapkövetelmény bármely sugárzásmérővel szemben, hogy a sugárzás észlelt hatása arányos (ill. arányossá
tehető) legyen az anyagban elnyelt sugárzás energiájával (dózissal). A sugárzásoknak és a környezet atomjainak
kölcsönhatása leggyakrabban ionizációt eredményez.
Az ionizáló sugárzások mérésére használt mérőkészülékeket – a bennük lévő érzékelő (detektor) anyagától,
valamint az észlelt hatástól függően –, az alábbi módon csoportosíthatjuk:

Bár bizonyos célokra más (félvezető, termolumineszcens, film) érzékelőket is használnak, az orvosbiológiai
célokra kétféle érzékelőt: gázionizációs - és szcintillációs detektorokat alkalmaznak leggyakrabban.
Ezért a továbbiakban ezen detektorok felépítésével és működési elvével foglalkozunk részletesen. A
sugárveszélyes tevékenységet végző dolgozók külső sugárterhelésének mérésére használt filmdoziméterre pedig
majd a személyi doziméterek során térünk ki.
Ionizációs kamra, Gázionizációs detektorok
Változatos méretű kamrák (csövek), melyek általában levegőt, vagy valamilyen gázt tartalmaznak. Széles
energia - és intenzitástartomány jellemzi.
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Elvi vázlata:

A környezetből érkező sugárzás a kamrában lévő gázt ionizálja, mely hatására ionpárok keletkeznek. A
kamrában elhelyezett elektródákra feszültséget kapcsolva, az elektródák között elektromos tér alakul ki,
melynek következtében a töltéshordozók, az elektródák felé mozdulnak el. Mozgásuk révén keltett elektromos
áramot mérjük. A keletkező áram arányos a sugárzás intenzitásával.
A begyűjtött töltések száma (azaz az áramerősség) függ az alkalmazott feszültségtől, amint azt az alábbi
jelgörbe-ábra szemlélteti:

Rekombinációs tartomány
A keletkezett ionok ellentétes ionnal találkozva semlegesítődhetnek (rekombinálódhatnak). Nagyobb
feszültségnél egyre több ion éri el (rekombinálódás nélkül) az elektródákat.
Ionizációs kamra tartomány
Elég nagy térerő esetén már minden keletkező ion eljut az elektródákra. Az ionáram függ a gáz anyagi
minőségétől, a sugárzás fajtájától, a sugárzás energiájától és mennyiségétől (azaz aktivitásától). A keletkező
igen kis ionáramok (10-14 A) felerősítés után könnyen mérhetők.
20
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS
FIZIKÁJA
Az ionizációs kamrákat nagy aktivitások mérésére kiterjedten használják, pl. hordozható sugárzásmérőknél, ahol
a kijelző-műszerek skálája mR/óra vagy μSv/óra egységre van hitelesítve.
Proporcionális tartomány
Még nagyobb feszültséget alkalmazva a felgyorsult ionok további ionizációt okoznak, a cső erősítőként is
működik. A proporcionális számlálók nagy előnye, hogy jelentős (akár 106-szoros) jelerősítés érthető el, ezáltal
igen kis intenzitású sugárzás is detektálható. Az áram a radioaktív sugárzás intenzitása (a becsapódó
részecskeszám) mellett arányos lesz a részecskék energiájával is. Leggyakrabban igen alacsony aktivitások
mérésére használják, pl. kutatási célból.
Korlátozott proporcionális (átmeneti) tartomány
Tovább növelve a térerőt, az ionok további ionpárokat kelthetnek a gázban, de itt már nincs arányosság az
ionáram és feszültség között.
Geiger-Müller tartomány
A legelterjedtebb gáztöltésű számlálók a Geiger-Müller (GM) számlálócsövek. Ezekben legtöbbször egy
hengeres katód vesz körül egy anód szálat, a fémhengert egy vékony fólia vagy csillámlemez zárja, ahol a
sugárzás behatolni képes. Az alkalmazástól függően különböző típusokat fejlesztettek ki, leggyakrabban a
„végablakos" GM-csövekkel találkozhatunk.
A GM-tartományban a nagyfokú erősítés miatt sorozatos másodlagos ionizáció történik, mely egy jól mérhető
nagy jelet produkál. A kisülés pillanatában oly nagyfokú ellenállás-csökkenés, azaz feszültségesés történik,
mely az ionlavina fenntartását és egy újabb kialakulását leállítja. Ugyanakkor a lassúbb mozgású kationok
katódra történő becsapódása is megindul, ami az anódáram növekedését jelenti, azaz a cső bizonyos idő
elteltével újra működőképes, számlálásra kész. Fontos tudni tehát, hogy a GM csövek néhány 100 μsec-os
holtidővel rendelkeznek, mely idő alatt nem képesek számlálni. Ezt méréseinknél mindig korrekcióba kell
vennünk, különösen nagy (kb. 104 beütés/perc) aktivitásoknál.
A GM cső működésének optimális paramétereit egyedileg kell meghatározni a csövet jellemző karakterisztika
felvételével. A GM csövek működési feltételei a használat során változnak, a gázok "elfogynak", rendszeres
ellenőrzésük szükséges. A Geiger-Müller számlálót főleg radioaktív szennyeződés kimutatására használják.
Állandó kisülés tartománya
Az ionáram önfenntartóvá válik, függetlenül a külső sugárzástól.
Dóziskalibrátorok
A legtöbb fajta általunk alkalmazott sugárzásmérő csak beütésszámot mér, amely arányos ugyan a forrás
aktivitásával, de a számos befolyásoló tényező (főleg a sugárzás-elnyelés) miatt az arányossági tényező
ismeretlen. Különösen a humán alkalmazásoknál (izotópdiagnosztika és –terápia) azonban szükséges és törvényi
előírás, hogy ismerjük az abszolút (Bq-ben kifejezett) aktivitást.

(Atomlab 100)
Erre szolgálnak a dóziskalibrátorok, amelyeknél minden egyes radionuklid – tartóedény - mintatérfogat
hármashoz egy kalibrált faktor tartozik, amelyet helyesen beállítva közvetlenül a minta aktivitását olvashatjuk
le. Az ilyen műszert rendszeresen kalibráltatni kell az Országos Mérésügyi Hivatallal.
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Szcintillációs számláló
Bizonyos kristályokban a becsapódó sugárzás hatására fényfelvillanás keletkezik. Az orvosi-biológiai területen
ez a legelterjedtebb detektortípus:
kémcsöves minták mérésére (pl. üreges mérőhely, mintaváltók)
élőlénybe bejuttatott sugárzó anyag külső detektálására (mérőfejek)
élőlénybe bejuttatott sugárzó anyag eloszlásának leképezésére (scanner, gamma-kamera).
Kísérleti célra gyakran alkalmaznak
folyadékszcintillációs mérőhelyet.

béta-sugárzó

radionuklidokat,

ezek

detektálására

pedig

A szcintillációs számláló az orvosi-biológiai célú sugárzásmérés legelterjedtebb eszköze.

Szcintillációs kristály
Leggyakrabban talliummal szennyezett nátrium-jodid. A henger vagy korong alakú (esetleg furatot is
tartalmazó) kristályban a becsapódó részecske fényfelvillanást kelt. (A Tl-al történő "aktiválás" növeli az
energiakonverzió hatékonyságát.) A fényfelvillanások intenzitása arányos a sugárzás energiájával. A sókristályt
hengeres alakúvá formálják, légmentesen alumínium-tokba zárják, melynek egyik lapján üvegablakon át lép ki a
fény a PMT felé.
A sugárzás (részben vagy egészben) gerjesztéssel adja át az energiáját a szcintillátornak. A szcintillációs jelek
bizonyos élettartammal rendelkeznek, a szervetlen alapú szcintillátorok lecsengési ideje 10-5-10-6 s, míg a
szerves szcintillátoroké 10-9 s. Fontos a tökéletes optikai áteresztőképesség.
Fotoelektron-sokszorozó (PMT)
A fényt elektromos impulzussá alakítja át (és esetleg egy előerősítő a jelet felnagyítja). A kilépő jel mérete
arányos a fotokatódra lépő fény intenzitásával, ami viszont az őt keltő sugárzás energiájával arányos.
A fotoelektron-sokszorozó cső (PMT) egy olyan vákuumcső, melynek végablaka fényérzékeny (alkákálifém)
bevonattal rendelkezik: ez a fotokatód. A csőben 10-12 lépcsőben egyre magasabb feszültségre kapcsolt
elektródok (dinódák) vannak elhelyezve, melyek a fotokatódon fény hatására keletkező elektronokat
felgyorsítják, ill. a dinódákon további elektron-kilépés is történik, ezáltal "sokszorozódnak", és a többlépcsős
dinóda rendszeren áthaladva az anódon összegyűjthetők. A begyűjtött elektronok számának sokszorozása 106108-szoros.
Árnyékolás
A mérőfejet általában ólomárnyékolás veszi körül, a kristály előtt a műszer céljától függő alakú nyílással vagy
furatrendszerrel.
A fényvezetés hibái: A szcintillációs detektorok leggyakoribb, házilag is ellenőrizhető hibái a fényvezetés
csökkenését okozzák:
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Zárványok keletkezhetnek a kristályban. Ezek láthatóak, ha szétválasztjuk a kristályt a fotoelektronsokszorozótól. (Normálisan a teljes kristály üvegszerűen átlátszó.) Ha ilyet látunk, ki kell cserélni a kristályt.
Fellazulhat vagy elszennyeződhet a kristályt és a fotoelektron-sokszorozót összeillesztő mézszerű fényvezető
anyag. Alkoholos tisztítás után új fényvezetőt kell felkenni, és buborékmentesen összeilleszteni a kristályt a
PMT-vel.

8.1.
Spektrumok
A mérőfejből kilépő jel spektruma: A mérőfejet elhagyó elektromos impulzus nagysága arányos a detektált
részecske energiájával.
– A vizsgált radionuklid (jól meghatározott) gamma-energiájának a fotocsúcs (több sugárzási energia esetén
több csúcs) felel meg. A fotocsúcsot a félértékszélességgel jellemezzük:

– Nagyjából a fotocsúcs energiájának 30 és 70 %-a között a legjelentősebb a Compton-szórt sugárzás jelenléte.
A szórás történhet a radioizotópot tartalmazó közegben (minta és edény, vagy szövet), az esetleges közbülső
közegben, és magában a detektorban is. A spektrum ezen szakaszának alakja nagyban függ a mérési
elrendezéstől.
– A spektrum alján találhatók a detektornak csak energiájuk egy részét leadó részecskékből származó, kisebb
impulzusok ("kiszökési csúcs"), és az elektronikus zaj.
Az impulzusok gyakoriságát a jelnagyság függvényében ábrázoló spektrum:
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A jelfeldolgozó elektronika összetevői:
Diszkriminátor
Az energia-szelektív számlálás lényege, hogy a fenti impulzus-halmazból csak azokat engedjük tovább és
számláljuk össze, amelyek a fotocsúcsba esnek, ily módon javítva a jel/zaj viszonyt. Ezt a szétválogatást a
diszkriminátor végzi, általában a gamma-energia 15-20 %-ának megfelelő "elektronikus ablak"-szélességgel.
A beérkező impulzusokat tehát a diszkriminátor méret szerint szétválogatja, és csak azokat engedi tovább a
számlálóba, amelyek nagysága
két megadott határ közé esik (differenciál-diszkriminátor)
vagy egy adott határnál nagyobb (integrál-diszkriminátor).
A készülékek energia-hitelesítése különböző energiájú izotópokkal történik, a minták abszolút aktivitásának
(azaz a számlálási hatásfoknak) meghatározása pedig egy ismert standardhoz való viszonyítással lehetséges.
Speciálisan az általunk gyakran használt 125I esetén a minta spektrumának analízisével is lehetőség van a
hatásfok meghatározására.
A számláló
Megméri:
– egy adott idő alatt beérkező impulzusok számát (idő-előválasztás)
– vagy adott számú beütés beérkezésének idejét (impulzus-előválasztás).
Különböző sugárzásmérő készülékek felhasználási területei
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9. Irodalom
Biológiai Izotóptechnika (Szerk. Varga József)
Debreceni Egyetem EFK, 2006.
Sugáregészségtan (Szerk. Köteles György)
Medicina, Bp., 2002.
Sugárvédelem (Szerk. Fehér I. és Deme S.)
Elte Eötvös, Bp., 2010.
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2. fejezet - DOZIMETRIA
1. DOZIMETRIA
A DOZIMETRIA a különböző sugárzások által, az élő testben elnyelt energiamennyiség mérési módszereivel
foglalkozik.
A személyi sugárvédelem feladata az, hogy a radioaktív sugárforrásokkal, ionizáló sugárzást létrehozó
berendezésekkel dolgozó személyek részére olyan munkafeltételeket biztosítson, hogy ne érje őket károsodás.
Ennek viszont az az elengedhetetlen feltétele, hogy m
érnünk kell ezen személyek által kapott dózist!
Dózis (Dose): Sugárzás útján terjedő energiának az adott közegben elnyelt mennyisége.
mértékegysége: energia (J)
Dózisteljesítmény: időegységre jutó dózis
mértékegysége: energia/idő (J/h)

2. Fizikai dózismennyiségek
Ionizáló sugárzás és az (élettelen) anyag kölcsönhatását jellemző mennyiségek.
Az anyaggal való kölcsönhatás következtében a különböző sugárzások más-más mértékben adják le
energiájukat. Az energia leadás mértéke függ a részecske:
tömegétől,
töltésétől,
sebességétől,
valamint a közeg halmazállapotától.
LET (lineáris energiaátadás)
A különböző sugárzásokat, „kölcsönható képességük" szerint, az un. LET értékükkel jellemezhetjük.
A részecske pályahosszán leadott átlagos energia (mértékegysége: keV/μm). (Linear Energy Transfer)

A fenti táblázatból jól látható, hogy a nagy tömeggel és töltéssel rendelkező alfa-sugárzás adja le a legtöbb
energiát környezetének egységnyi úthosszon. Ezáltal a környezetével leginkább kölcsönhatásra képes sugárzás
fajta.

26
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

DOZIMETRIA

A sorban a béta- valamint a lágy-röntgensugárzás következik, majd a kemény-röntgensugárzás, valamint a
gamma-sugárzás zárja a sort. Ez utóbbiak az energiájuktól igen hosszú útszakaszon szabadulnak csak meg, a
környezettel való kölcsönhatásra nem igazán képesek (hiszen se tömegük, se töltésük).
A LET-érték változik a részecske pályája mentén, a vége felé – ahol már lassul a részecske – éri el a csúcsot,
majd – miután a részecske semlegesítődik – megszűnik.
Elnyelt dózis
Bármely ionizáló sugárzásra vonatkozóan a besugárzott anyag térfogatelemében elnyelt energiának (dE) és a
térfogatelem tömegének (dm) a hányadosa.
D = dE/dm

(Pl.: 5 Gy = 5 J/kg elnyelt dózis 0,001 ºC hőmérséklet növekedést jelent, mely már műszerekkel is mérhető.)
Elnyelt dózisteljesítmény
A dózis megfelelően rövid időre eső értékének és az időnek a hányadosa.

2.1. ábra - eq_2_1.png

3. Biológiai dózismennyiségek
Ionizáló sugárzás és az élő szervezet kölcsönhatását jellemző mennyiségek.
Relatív biológiai hatékonyság (RBE)
A kis- és nagy LET értékű sugárzások különböző biológiai hatását fejezi ki.
Referencia sugárzástól és valamely ionizáló sugárzástól származó, ugyanazon biológiai hatás kiváltásához
szükséges dózisok hányadosa.
(referencia sugárzás: 250 keV-tal gerjesztett röntgen, vagy Co-60 gamma sugárzás)
RBE = DR/DT ahol a
DR – a referencia sugárzás elnyelt dózisa
DT – a vizsgált sugárzás elnyelt dózisa
Dimenzió nélküli szám, mely megmutatja, hogy a nagy LET értékű sugárzás hányszor hatásosabb, mint a kis
LET értékű.
RBE függ: a dózistól, a dózisteljesítménytől, valamint a használt biológiai rendszertől.
Egyenérték dózis
(középérték mennyiség szövetre, szervre)
Valamely testszövet adott pontjában (térfogat egységében) elnyelt dózis.
HT,R = wR · DT,R
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wR: sugárzás súlytényezője
DT,R : R sugárzás átlagos elnyelt Dózisa a T szövetben v. szervben
A jelenleg érvényes hazai sugárvédelmi jogszabályozás a sugárzások súlytényezőinek értékét az 1991-ben
kiadott, ICRP 60 (Internacional Commission on Radiological Protection, azaz a Nemzetközi Sugárvédelmi
Bizottság által kiadott sorozat) ajánlásai alapján adja meg. A 2007-ben megjelent ICRP 103 kötet már az
időközben összegyűjtött tapasztalatok alapján pontosította ezeket az adatokat, de a hazai sugárvédelmi
jogszabályozás csak a későbbiekben fogja ezen ajánlásokat alkalmazni.

Lekötött egyenérték dózis
Belső sugárterhelés becslésére szolgáló mennyiség.

2.2. ábra - eq_2_2.png

2.3. ábra - eq_2_3.png

Időbeli eloszlása függ:
nuklid típusától
fizikai, kémiai tulajdonságaitól
szervezetbe kerülés módjától
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szövet v. szerv jellemvonásaitól

Effektív dózis
Egyes szövetekre, szervekre vonatkozó súlyozott egyenértékdózisok összege.

2.4. ábra - eq_2_4.png

2.5. ábra - eq_2_5.png

wT : (szöveti) súlytényező
∑ wT = 1, az egész testre
Effektív dózis számításánál használatos súlytényezők:

A súlyozó tényező a különböző szövetek, szervek relatív sugárérzékenységét fejezi ki.
Hatás szempontjából az egész testet érő sugárzás egyenlő az egyes szövetek, szervek által elszenvedett
(súlytényezővel figyelembe vett) sugárzással.
Lekötött effektív dózis
Radionuklid felvételből származó, T szövetre, szervre vonatkozó és a szövetnek v. szervnek megfelelő
súlytényezővel (wT) szorzott lekötött egyenérték dózisok összege.

2.6. ábra - eq_2_6.png

[E] = 1J/kg = 1Sv
Belső sugárterhelésre értelmezhető.
Kollektív egyenérték dózis
Adott sugárforráshoz és szervhez kötött fogalom, ⇒ mindig ismerni kell azt a tevékenységet vagy eseményt,
melynek kapcsán a sugárterhelés létrejött.
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Meg kell határozni a:
forrás(oka)t
sugárzás hatásának lehetséges útvonalait (levegő, víz, táplálék...stb.)
művelet időtartamát
érintett lakosság létszámát

2.7. ábra - eq_2_7.png

2.8. ábra - eq_2_8.png

átlagos egyenérték dózis, adott T szervre, szövetre az i-edik alcsoportot alkotó N személyre
vonatkozóan.
Kollektív effektív dózis
Népesség – vagy foglalkozási csoportok egészének, külső forrásból eredő besugárzását jellemző összdózis.

2.9. ábra - eq_2_9.png

– átlagos egyéni effektív dózis
– N személyből álló i-edik alcsoport

4. Sugárvédelmi dózismennyiségek
Működési (operatív) mennyiségek.
Az ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements; 1985, 1988, 1993; lsd. később)
azért hozta ezeket létre, hogy a gyakorlati sugárvédelemi ellenőrzések során alkalmazott korlátozási rendszerben
használt mennyiségek becslésére alkalmas mennyiségeket ajánljon.
Közös jellemvonásuk, hogy definíciójuk:
az emberi test (vagy az azt utánzó fantom) adott pontjára vonatkozó dózisegyenértékre,
a sugárzás típusának és energiájának figyelembevételére épül.
Az ICRU gömb egy olyan fantom, mely az emberi test közelítésére szolgál, az ionizáló sugárzás energiájának
elnyelődése szempontjából (30 cm átmérőjű, 1 g/cm3 sűrűségű, szövetegyenértékű szilárd anyag, összetétele:
76,2% Oxigén, 11,1 % Szén, 10,1 % Hidrogén, 2,6% Nitrogén).
A gömböt gyenge- és nagy áthatoló képességű, egyirányú ill. izotróp sugárzási térbe helyezve (lásd alábbi ábra),
adott mélységben (P pontban) becsüljük a dózisegyenértékeket.
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Környezeti dózisegyenérték
Területi sugárvédelmi ellenőrzés dozimetriai mennyisége.

Az a dózisegyenérték a sugárzási tér egy adott (P) pontjában, melyet az ICRU gömb d mélységében, a
dózisegyenértéknek megfelelő kiterjesztett és irányított sugárzási tér eredményezne, az irányított nyalábbal
ellenétes irányú gömbsugáron mérve.
Az ICRU
nagy áthatoló képességű sugárzásra vonatkozóan d = 10 mm mélységet,
gyenge áthatoló képességű sugárzásra vonatkozóan d = 0,07 mm mélységet ajánl.
Jele: H*(d)
Mértékegysége: [H* (d)] = 1 J/kg = 1 Sv
Irány szerinti (környezeti) dózisegyenérték
Területi sugárvédelmi ellenőrzés dozimetriai mennyisége.
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Az a dózisegyenérték a sugárzási tér egy adott (P) pontjában, amelyet a dózisegyenértéknek megfelelő
kiterjesztett sugárzási tér eredményezne az ICRU-gömb d mélységében, a meghatározott Ω irányú gömbsugáron
mérve.
Az ICRU
gyenge áthatoló képességű sugárzásra vonatkozóan d = 0,07 mm mélységet,
bőrre vonatkozóan d = 0,07 mm testszöveti mélységet,
szemlencse sugárterhelésére vonatkozó becslések esetén d = 3 mm mélységet ajánl.

Személyi dózisegyenérték
Egyéni sugárterhelés ellenőrzésére alkalmas.
Jele: Hp(d)
A testfelület egy meghatározott pontja alatt „d" mélységben elhelyezkedő lágy szövetre vonatkozó
dózisegyenérték.
Feltétel: d = 10 mm
Sugárzás áthatolóképességétől függően
d = 10mm-t
d = 3 mm (szemlencse)-t
d = 0,07 mm (bőr)-t kell alkalmazni.

5. Személyi doziméterek
A sugárveszélyes tevékenységet végző dolgozók külső forrástól származó sugárterhelésének megállapítására
személyi dozimétert alkalmazunk.
Külső sugárterhelés mérésére használatos személyi dózismérők számos fajtája ismert, hiszen a mérendő
sugárzás fajtája, energia- és dózistartománya munkahelyenként változik.
A személyi dozimétereket 2 nagy csoportra oszthatjuk az aktív- és passzív dózismérőkre.
Aktív dózismérők esetén a mérőberendezés detektorának válaszjele közvetlen kijelzésként érzékelhető, míg a
passzív változatoknál a detektor utólagos kiértékelést igényel.
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Egyes munkahelyeken különböző személyi dozimétereket együtt, egymást kiegészítve alkalmaznak. Ennek
leginkább az az oka, hogy nincs olyan detektor, amely a különböző ionizáló sugárzásokkal szemben, minden
szempontból úgy tud viselkedni, mint az emberi szövetek (amelyek ráadásul igen sokfélék).
A továbbiakban a táblázatban feltüntetett doziméterek közül itt, csak a filmdózismérők és a TLD-k működési
elvével foglalkozunk, ugyanis hazánkban ezen dózismérőket alkalmazzák legnagyobb számban.
Filmdoziméter

Alapanyaguk ezüst-bromid, beta-, és gamma-sugárzás dózisának mérésére használják.
(1896 Becquerel úgy fedezte fel a radioaktivitást, hogy a fénytől elzárt fényképészeti filmre uránszurokérc
darabot helyezett, melynek hatására az megfeketedett. Azóta tudjuk, hogy a fényképészeti filmek érzékenyek az
ionizáló sugárzásra.)
A kiértékelés alapja, hogy a besugárzott filmen áthaladó fény intenzitása más, mint a besugárzatlan filmen
áthaladóé. A kiértékelendő film feketedését ismert dózisok alkalmazásával előállított kalibráló filmsorozattal
vetik össze. A feketedés az alábbi összefüggéssel állapítható meg:

2.10. ábra - eq_2_10.png
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ahol, S : a feketedés, I : besugárzott filmen áthaladó fényintenzitás, Io : Besugárzatlan, de előhívott filmen
áthaladó fényintenzitás.

A feketedés energiafüggőségének csökkentésére különböző fémszűrőket alkalmaznak.
Számítógépes programok segítségével a Hp(0,07) és a Hp(10) dózisértékek határozhatók meg.
Termolumineszcens dózismérők

Szilárdtest dózismérő, melynek használata napjainkban egyre nagyobb elterjedést mutat. A fenti képek alapján
is észrevehető, hogy ezen doziméterek igen kis méretben is előfordulnak, ezáltal alkalmazásuk még szélesebb
körben lehetséges.
Különböző TLD anyagokat használva, béta-, gamma- és (termikus)neutron sugárzás mérésére használhatók.
A termolumineszcencia szilárd anyagok hőmérsékletének emelkedésekor jelentkezik. A jelenség akkor
figyelhető meg, amikor szilárd szigetelő anyagban, ionizáló sugárzás hatására keletkező szabad elektronok a
hibahelyeken (lyukak) csapdába esnek. A szabad elektronok és lyukak egyesülnek és fény fotont emittálnak. A
kibocsátott fény intenzitása arányos az elnyelt dózissal. A kilépő fény mérésére kizárólag fotoelektronsokszorozót használnak.
Ilyen TLD anyagok: gipsz, kvarc, LiF, BeO, Li2B4O7, CaSO4, Al2O3, CaF2 .
Hp(0,07) és a Hp(10) dózisértékek határozhatók meg.

6. Irodalom
Biológiai Izotóptechnika (Szerk. Varga József)
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Debreceni Egyetem EFK, 2006.
Sugáregészségtan (Szerk. Köteles György)
Medicina, Bp., 2002.
Sugárvédelem (Szerk. Fehér I. és Deme S.)
Elte Eötvös, Bp., 2010.
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ELLENŐRZÉSEK
1. A sugárvédelem nemzetközi szervezetei
A hazai sugárvédelmi jogszabályozás egyértelmű utasításokat fogalmaz meg az atomtörvény alkalmazása
körébe tartozó anyagokra, berendezésekre, létesítményekre, az ezzel kapcsolatos tevékenységekre és a
tevékenységet végzőkre.
Az ionizáló sugárzás egyre szélesebb körben, és egyre nagyobb mértékben történő alkalmazása szükségessé
tette, hogy olyan hazai- és nemzetközi szervek alakuljanak, amelyek tagjai a világ legképzettebb,
legtájékozottabb szakemberek. Célkitűzésük – természetesen az atomenergia békés célú felhasználása mellett –
az ionizáló sugárzás hatásának vizsgálata, a lakosság, dolgozók és a környezet védelme a káros hatásokkal
szemben, valamint iránymutatás a sugárvédelem területén jogszabályokat alkotók számára.
Megalakulásuk időrendjében a legfontosabb nemzetközi szervezetek:
1928 – ICRP
(International Commission on Radiological Protection)
A stockholmi, 2. Nemzetközi Radiológus Kongresszus résztvevői alakították meg a Nemzetközi Sugárvédelmi
Bizottságot, mely sugárvédelmi jogszabályok megalkotásához ad iránymutatást.
Megalakulásának évében már meg is jelentette első jelentését. A mai számozás szerint, kiadvány-sorozatának
első kötetében (ICRP 1) az 1958-ban elfogadott ajánlásokat publikálta.
A hazai jogszabályozás jelenleg az 1991-ben kiadott ICRP 60 kötet ajánlásait vette figyelembe pl. a sugárzások
minőségi súlytényezőinek megállapításakor. Az erre vonatkozó újabb ajánlásokat a sorozat ICRP 103 kötete
tartalmazza, mely 2007-ben jelent meg.
Lényeges változást az ICRP 26 (1977) kötet hozott, Ebben szó van a determinisztikus és sztochasztikus hatások
elleni védekezés céljainak egyértelmű szétválasztásáról, valamint a sugárvédelem 3 alapelvéről: az
indokoltságról, az optimálásról valamint a (dózis)korlátozásról.
Honlapjuk: http://www.icrp.org
1925-1928 – ICRU
(International Commission on Radiation Units and Measurements)
A Radiológiai Egységek és Mérések Nemzetközi Bizottságának létrehozását Londonban, az 1925. évi 1.
Nemzetközi Radiológus Kongresszuson határozták el, első ajánlásuk 1928-ban jelent meg.
A sugárvédelemben használatos mennyiségek és mértékegységek pontos meghatározására, mérési módszereire,
valamint a kiértékelésükhöz szükséges fizikai állandók értékeire tesznek javaslatot.
Első kiadványukban, a sugárvédelem alapmennyisége még a besugárzási dózis volt. 1950-ben jelent meg a ma is
használatos elnyelt dózis, majd 1971-ben az egyenérték dózis fogalma.
Honlapjuk: http://www.icru.org
1955 – UNSCEAR
(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations)
A II. világháború végén, 1945-ben alakult Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) külön bizottságot hozott létre,
mely az ionizáló sugárzás hatásait vizsgálta. „Szabad fordításban": Egyesült Nemzetek Tudományos Bizottsága
a Sugárzás Hatásának Tanulmányozására.
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Ma 21 ország képviselőiből áll.
Két kötetes, 1200 oldalas jelentésüket 2000-ben publikálták, melynek I. kötete a sugárzások forrásairól, II.
kötete pedig a hatásairól rendelkezésre álló ismereteket foglalja össze és elemzi.
Az UNSCEAR 2006 jelzésű jelentésnek 2008-ban jelent meg az I. kötete, II. kötetét 2008 végére tervezték.
Honlapjuk: http://www.unscear.org
1957 – Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(International Atomic Energy Agency: IAEA)
Ezt a bécsi székhelyű, szakosított szervezetet szintén az ENSZ hozta létre, melynek napjainkban 140 ország a
tagja.
Egyik feladata az emberek és a környezet védelme az ionizáló sugárzások hatásaival szemben.
Csak ajánlásokat fogalmaz meg, kötelező érvényű előírásokat nem tehet. Tagjaitól azonban elvárja, hogy az
ajánlásaival összhangban lévő hazai jogrendszert hozzon létre.
A kiadott dokumentumait 3 szintű hierarchiába rendezi, melynek legfelső szintjén a 2006-ban megjelent,
biztonsági alapelveket rögzítő, Fundamental Safety Principles (SF-1) található.
A mai is érvényes, sugárvédelmi alapnormákat tartalmazó IBSS (1996) kiadványa az ICRP 60 ajánlásait követi.
Honlapjuk: http://www.iaea.org
Szabályozás az Európai Unióban
Az Európai Unió jogrendjének elsődleges jogforrásai a szerződések, melyeket az alapító országok alkottak, a
később csatlakozó országok pedig belépésükkel magukra nézve kötelezően fogadtak el.
Az 1958. január 1-jén lépett életbe a "Szerződés az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról", röviden
"EURATOM Szerződés" mely szakmai szempontból számunkra a legfontosabb.
Kulcsmondat a 30. cikkben olvasható: "A Közösségen belül alapvető normákat kell megállapítani a lakosság és
a munkavállalók egészségének az ionizáló sugárzásból eredő kockázatokkal szembeni védelmére".
A közösség jogalkotással kapcsolatos további jogosultságait és feladatait az 1., 2., és 30-38. cikkei definiálják.
Másodlagos, szintén kötelező erejű jogszabálytípusok:
a rendelet (közvetlenül hatályosul, azaz nem igényli a tagállamonkénti külön jogszabályozást),
az irányelv(a célok megvalósításának mikéntjét és saját jogrendszerbe való illesztést a tagországokra bízza)
a határoza (konkrét ügyekre vonatkozó aktus, mely maghatározott címzetthez szól és kötelezi).
Nem kötelező erejű jogszabályok az ajánlások, vélemények.
Ezek mindegyike – a kötelező és nem kötelező jogszabályok is –, megjelennek az EU kiadásában, a tagországok
nyelvén (magyarul: Hivatalos Lap).
Honlap: http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm
Sugárvédelmi alapelvek
1996. május 13. – "A Tanács 96/29/Euratom irányelve a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló
sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról"
Ez a sugárvédelem alapelveit összefoglaló irányelv, melyet röviden UE BSS –nek neveznek, és lényegében az
ICRP 60 és IBSS irányvonalát követi.
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Attól abban tér csak el, hogy bevezette a sugárveszélyes munkakörben dolgozók 2 kategóriáját, az A és B
besorolású dolgozók definícióját (lsd. később).
2008 – ban megkezdték az UE BSS felülvizsgálatát, mely leginkább szerkesztési változtatásokat fog jelenteni,
hiszen a sugárvédelem alapelvei 12 év alatt nem igazán változtak.
További Uniós jogszabályok:
Tanács 2006/117/Euratom irányelve, mely a Radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek országokon át történő
szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szól. (Nem érvényes a természetes radioaktív anyagokat tartalmazó
szállítmányokra.)
Tanács 97/43/Euratom irányelve, Az orvosi besugárzásokban részesülő személyek sugárvédelmének kérdéseit
tárgyalja.
Tanács 89/618/Euratom irányelve, Sugárzási veszélyhelyzet esetén a lakosság tájékoztatására megfogalmazott
követelések (Csernobili katasztrófa után fogalmazódott meg).
Bizottság 302/2005/Euratom rendelete, Nukleáris anyagok nyilvántartása és adatszolgáltatás.
Tanács 2003/122/Euratom irányelve, Nagy aktivitású, zárt sugárforrások és gazdátlan sugárforrások
ellenőrzéséről.

2. Hazai jogalkotás, jogszabályozás rendszere
2004. május 1-től Magyarország az Európai Unió (EU) tagja, így a sugárvédelmi szabályozásunk összhangban
kell legyenek az EU jogrendjével. Ennek következtében a magyarországi jogszabályokat hierarchiájukban
megelőzik az EU-s jogszabályok és nemzetközi kihirdetések.
Magyarország jelenlegi jogalkotó szervei és az általuk alkotott, kötelező érvényű jogszabálytípusok
(hierarchikus sorrendben):

Az előzőekben ismertetett (jogalkotó) szervek által létrehozott jogszabály-rendszer a sugárvédelem és a
sugáregészségügy területén az alábbi hierarchiát követi:
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Ugyanakkor a hivatali ügyintézés (és kapcsolattartás) hierarchiája :

Az elsőfokú sugáregészségügyi (engedélyező- és ellenőrző-) hatóság, a Sugáregészségügyi Decentrum.
Hatáskörét és illetékességét tekintve Regionális, Magyarországon jelenleg, az alábbi 7 Decentrum működi
(székhelyük és Szakigazgatási hovatartozással megjelölésével):
Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén-, Heves-, Nógrád megye (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv)
Debrecen: Hajdú-Bihar-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Jász-Nagykun-Szolnok megye (Hajdú-Bihar Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv)
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Szeged: Csongrád-, Békés-, Bács-Kiskun megye (Csongrád Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv)
Szekszárd: Baranya-, Somogy-, Tolna megye (Tolna Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv)
Veszprém: Fejér-, Komárom-Esztergom-,
Szakigazgatási Szerv)

Veszprém

megye

(Veszprém

Megyei

Népegészségügyi

Győr: Győr-Moson-Sopron-, Vas-, Zala megye (Győr-Moson-Sopron Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv)
Budapest: Budapest és Pest megye (Fővárosi és Pest Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv)
Atomtörvény
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
Jelenleg Magyarországon ez a törvény rögzíti az atomenergia békés célú felhasználásának alapelveit, valamint –
az ICRP 26 (1977) kötetével összhangban – a sugárvédelem három alapelvét:
Tevékenység INDOKOLTSÁGa:
Sugárterheléssel járó eljárás alkalmazását indokolni kell, csak akkor alkalmazható, amikor a várt hatás más
eljárással nem helyettesíthető.
Védelem OPTIMÁLÁSa:
Sugárforrásokat és létesítményeket megfelelő védelmi és biztonsági rendszerrel kell ellátni, hogy a sugárterhelés
nagysága és valószínűsége, valamint az érintett személyek száma az ésszerűen elérhető legkisebb legyen, mind
gazdasági, mind társadalmi szempontok figyelembevételével. Ez az ALARA-elv („As Low Reasonably
Achievable")
DÓZISKORLÁTok alkalmazása:
A dózist korlátozni kell, amelyet az orvosi sugárterhelés kivételével az egyén kaphat az őt érő minden sugaras
tevékenységből.
Fejezetei:
Általános rendelkezések
Az atomenergia alkalmazásának általános szabályai
Hatósági engedélyezések, ellenőrzés és felügyelet
Intézkedések rendkívüli események megelőzésére és következményeinek elhárítására
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan keletkezett károkért való felelősség és a károk megtérítése
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Záró rendelkezések
Rendeletek
Sugárvédelem szempontjából (is) igen sok érvényben lévő rendelet előírásait kell folyamatosan, egyszerre
alkalmazni, és itt nincs mód mindegyik felsorolására, de azért a legfontosabbak közül néhányat mégis
kiemelnénk:
Sugárvédelmi alapnormákat részletez a:
16/2000. (VI.8.) EüM rendelet
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
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(Tanács 96/29/Euratom irányelve alapján)
valamint a 64/2005. (XII.22.) EüM rendelet az Atomtörvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
16/2000. (VI.8.) EüM rendelet módosításáról
(Tanács 2003/122/Euratom irányelve alapján).
A rendelet egyértelműen rögzíti a munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásait, a sugárvédelmi minősítés
kérdéseit, a közúti szállítóeszközökre vonatkozó sugárvédelmi követelményeket, a (hatósági) engedélyezés és
ellenőrzés szabályait, az Országos Sugár-egészségügyi Készenléti Szolgálat szerepét és működését, valamint a
sugársérültek ellátásának módját.
A rendelet 13 melléklete konkrét számadatokat ír elő és megvalósítási módozatokat fogalmaz meg.
További alapnormákat fogalmaz meg a:
30/2001. (X.3.) EüM rendelet
Külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről
(Tanács 90/641/Euratom irányelve alapján).
47/2003. (VIII.8.) ESZCSM rendelet
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari
tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugáregészségügyi kérdései.
A környezeti kibocsátással és környezetellenőrzéssel kapcsolatos normákat rögzítő rendelet:
15/2001. (VI.6.) KÖM rendelet
az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és a vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről
Magyarországon a létesítmények mellett nem csak hatóságok, hanem egyetemi intézmények, kutatóhelyek is
végezhetnek sugárvédelmi méréseket. Az általuk mért eredmények egységes rendszerbe való gyűjtését és
közzétételét az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző rendszer (OKSER) végzi. A működtetéséről
rendelkezik a:
275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről.
Az orvosi ellátás során alkalmazandó sugárvédelmi előírásokat tartalmazza a:
31/2001. (X.3.) EüM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről
(Tanács 97/43/Euratom irányelve alapján).
Szállításokkal kapcsolatos:
34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet
a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről
(Tanács 2006/117/Euratom irányelve alapján).
46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A" és „B" Mellékletének
kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról.
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Nyílvántartással kapcsolatos rendeletek:
33/2004. (VI.28.) BM rendelet
a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartási rendjéről
(Tanács 2003/122/Euratom irányelve alapján).
17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet
a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről
(Tanács 2003/122/Euratom irányelve alapján).
Szakhatóságok kijelölésével kapcsolatos rendelet:
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl
4. melléklete: A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifõorvosi Hivatal atomenergiával
kapcsolatos eljárásaiban közreműködõ szakhatóságok
Szabványok
A szabványok nem minősülnek kötelező jogszabálynak, kivéve ha törvény, vagy rendelet kötelezően
alkalmazandónak nem nyílvánítja.
Általában iránymutatásokat, adott célok, pl. hatékonyabb sugárvédelem kialakításához megvalósítási tervet,
javaslatokat, olykor pontos szakmai definíciókat, számításokat, konkrét határértékeket...stb. tartalmaznak.
A jelenleg Magyarországon érvényben lévő szabványok katalógusa a Magyar Szabványügyi Testület honlapján
– http://www.mszt.hu – elérhető, a szabványok fizetett regisztráció után letölthetők vagy megrendelhetők.
Sugárvédelem szempontjából fontos szabványokat:
az MSZ 62 (Magyar Szabvány) "Ionizáló sugárzás elleni védelem" szabvány-csoport tartalmaz:
MSZ 62-1:1989 Ionizáló sugárzás elleni védelem. Általános előírások
MSZ 62-2:1989 Ionizáló sugárzás elleni védelem. Béta-, gamma- és röntgensugárzás elleni védelem
MSZ 62-3:1990 Ionizáló sugárzás elleni védelem. A neutronsugárzás elleni védelem
MSZ 62-4:1999 Ionizáló sugárzás elleni védelem. Sugárvédelem nagy aktivitású gamma-távbesugárzó
berendezések és orvosi lineáris gyorsítók alkalmazásakor
MSZ 62-5:1991 Ionizáló sugárzás elleni védelem. Sugárvédelmi előírások zárt radioaktív sugárforrások
méréstechnikai és automatizálási célú alkalmazásakor
MSZ 62-6:1999 Ionizáló sugárzás elleni védelem. Sugárvédelmi előírások a zárt sugárforrások közelterápiás
felhasználásakor (brachy-terápia)
MSZ 62-7:2011 Ionizáló sugárzás elleni védelem. Sugárvédelem nyitott radioaktív készítmények
alkalmazásakor
továbbá:
MSZ 14349:1999 Sugárzás elleni védelem gamma-radiográfiai munkahelyeken
MSZ 824:1999 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgenmunkahelyeken
MSZ 836:1999 Sugárzás elleni védelem röntgenberendezést alkalmazó ipari radiográfiai munkahelyeken
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Létesítési-, tevékenység engedélyezési eljárás
Pl.: Orvosi izotóplaboratórium létesítésének-, tevékenységének engedélyezési eljárása esetén – a fent leírtak
következtében – az alábbiak szerint kell eljárni:
Általában az ügyfél, létesítési-, tevékenységi engedély kérelmét (16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 16. § és a 10.
számú melléklete szerint) benyújtja az elsőfokú szervhez, mely a területileg illetékes megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv regionális hatáskörű és illetékességű Sugáregészségügyi Decentruma.
A Decentrum, a vonatkozó jogszabályok alapján (amennyiben szükséges) megkeresi a kijelölt szakhatóságokat,
hogy adjanak szakhatósági hozzájárulást a létesítési-, tevékenységi engedély kiadásához. Ezen szakhatóságok
orvosi izotóplaboratórium esetén:
Területileg illetékes megyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Rendőr-főkapitányság
Szakmai kérdés tekintetében (segítségül) szakvéleményt az Országos „Frédéric Joilot-Curie" Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) ad ki.
Az Atomtörvény, Rendeletek előírásainak megfelelően, Szakhatósági hozzájárulások birtokában, valamint az
érvényes Szabványok, valamint az OSSKI szakvéleményének figyelembe vételével a Sugáregészségügyi
Decentrum Határozat formájában létesítési-, tevékenységi engedélyt ad ki.
Az Ügyfél fellebbezési jogával élve, a másodfokú sugáregészségügyi hatósághoz, az Országos Tisztifőorvosi
Hivatalhoz fordulhat.

3. Sugárvédelem helyi szabályozása
A 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet (az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról) egyértelmű utasításokat fogalmaz meg ezen a téren is.
A 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 5. számú melléklete A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásait rögzíti.
A 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 10. § alapján „ Az engedélyes Sugárvédelmi Szolgálatot hoz létre, és biztosítja
a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket."
A Sugárvédelmi Szolgálat Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSZ)–ot készít az érvényben lévő
jogszabályok, valamint a helyi sajátosságok, valamint a munkavégzés speciális feltételeinek és előírásainak
figyelembe vételével, a 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 6. számú melléklete alapján, melynek részét képezi a
Balesetelhárítási és Intézkedési Terv (BEIT) mely szerint a rendkívüli események során kell eljárni.
A Sugárvédelmi Szolgálat további feladatait a rendelet 8. számú melléklete foglalja össze.

4. Hatósági ellenőrzések gyakorisága, céljai
Az engedélyező hatóságok ellenőrző tevékenységét a 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 7. számú melléklete és
annak Függeléke írja le.
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Teljes körű- és Részleges ellenőrzés
A Teljes körű- és Részleges ellenőrzés definícióját szintén, a 16/2000. (VI.8.) EüM rendeletben, az 1. számú
melléklet II. „Meghatározások" pontja alatt találjuk meg:
Teljes körű ellenőrzés
Az engedély kiadásához, illetve a hatósági engedélyben meghatározott tevékenység(ek) végzéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek, valamint az engedélyben előírt követelmények érvényesítésének, továbbá a
hatályos jogszabályi előírások végrehajtásának ellenőrzése, célzott sugárvédelmi mérésekkel összekötve.
Részleges ellenőrzés
A hatósági engedélyben meghatározott tevékenység(ek) végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek,
valamint az engedélyben előírt követelmények érvényesítésének, továbbá a hatályos jogszabályi előírások
végrehajtásának ellenőrzése.
A hatósági ellenőrzések célja elsősorban (mindig) az atomenergia békés célú felhasználásának, a dolgozók a
lakosság és a környezet sugárvédelmének biztosítása – az előírt tárgyi és személyi feltételek meglétének
ellenőrzésével –.
Az adott esetekben ellenőrző sugárvédelmi mérésekkel egybekötött hatósági ellenőrzések, helyszíni szemlék,
leginkább az alábbi pontokra térnek ki:
Dokumentációk:
Általános:
Érvényes létesítési-, tevékenységi-, szállítási engedély (adataiban bekövetkezett esetleges változások
figyelemmel kísérése, esetleg új engedély megkérésének előírása)
Jóváhagyott Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat + BEIT
Dolgozók sugárvédelmi képzettségét igazoló "Bizonyítványok"
Dolgozók kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatának igazolása
Dolgozók külső sugárterhelés eredményeinek előírások szerinti nyilvántartása, különös tekintettel a "Külső
munkavállalók"-ra ("Dózisútlevél")
Sugárvédelmi mérőműszerek hitelesítését (kalibrálását) igazoló jegyzőkönyv
Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó munkahelyek esetén:
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Berendezések műleírása, gépkönyv magyar nyelvű kezelési utasítással (OTH nyilvántartásba vételi igazolása)
Berendezés Felülvizsgálati jegyzőkönyve:
Zárt radioaktív sugárforrással dolgozó munkahelyek esetén:
Sugárforrás eredeti, magyar nyelvű műbizonylatának megléte
RADIUM (központi nyilvántartó) program használata
Nyitott radioaktív készítményekkel dolgozó munkahelyek esetén:
Nyitott radioaktív készítmények magyar nyelvű műbizonylata
Nyitott radioaktív készítmények hatósági azonosítója
RADIUM(központi nyilvántartó) program használata
Belső sugárterhelés ellenőrzéséről szóló dokumentumok
Felületi szennyezettség ellenőrzési "napló"
Veszélyes hulladék nyilvántartó lap
Emellett a orvosi diagnosztikai ill. terápiás kezelésen részt vevő páciensek igazoló- és kezelő lapjai, esetleg
betegtájékoztatók.
Radioaktív anyagok szállítását végző munkahelyek esetén:
Gépjármű(vek) típusának, forgalmi rendszámának egyeztetése
Személyi és tárgyi feltételek megléte:
(ez a lista igen hosszú, olykor nagyon specifikus egyes munkahelyekre, ezért csak párat említünk)
(Kinevezett, megbízólevéllel ellátott) Sugárvédelmi megbízott (és helyettes)
Sugárveszélyes munkaterületre történő bejutás
Biztonsági felszerelések megléte
Dolgozók személyi védőfelszerelése, védőeszközök megléte, állapota
Ellenőrzött és felügyelt területek határainak egyértelmű kijelölése
Sugárveszélyt jelző táblák a megfelelő helyre kihelyezve
Páciensek, hozzátartozók védőfelszerelése
Szállítás esetén a küldeménydarab jelölése, rögzítési lehetősége, valamint a gépkocsik felszerelése, táblázása és
bárcázása a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" illetve
"B" mellékleteiben előírtaknak megfelelő-e
ADR rendelkező rész 10. pontjában foglaltak szerinti UN számú és megnevezésű küldeménydarabokat szállító
gépkocsira előírt követelményeknek megfelelnek-e
A 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 9.sz. mellékletében szereplő előírásoknak megfelel-e
...Stb.
Sugárvédelmi mérések történhetnek a helyszínen (sugárzásmérőkkel, dózisteljesítmény-mérés, felületi
szennyezettség-mérés), vagy zárt ill. nyitott radioaktív anyagok használata esetén utólagosan, a hatóság
laborjaiban (Dörzsmintavétel elemzésével)
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A felek (hatóság és ügyfél), a helyszíni ellenőrzések, - szemlék során, az ellenőrzés időpontjában tapasztalt
tényeket, megállapításokat, mérési eredményeket hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítik.

5. Mintavételi helyek, módszerek
A sugárvédelmi ellenőrzések során – nyitott- ill. zárt sugárforrásokat alkalmazó munkahelyeken – a felületek
esetleges elszennyeződését, a radionuklidok (talajba-), levegőbe-, vízbe-, szennyvízbe történő kibocsátását, a
helyszínen történő mintavételezéssel tudjuk figyelemmel kísérni.
A minták utólagos kiértékelésével megállapítható egyes munkaterületek, védőruházat vagy esetleg a környezet
sugárszennyezettsége. Ennek tudatában viszont megakadályozható a további szennyezés. A szennyezést okozó
munkafolyamat beazonosítása, a nem megfelelő szűrőrendszer cseréje, a dolgozók dóziskorlátainak betartását, a
lakosság-, valamint a környezet sugárvédelmét biztosítja.
A rutinná vált munkaműveletek ellenőrzése mellett a lehetséges eseményekre is figyelembe kell venni. Ezért
van az pl., hogy a nyitott radioaktív anyagokat felhasználó munkahelyek mellett, a csak zárt sugárforrásokat
alkalmazó munkahelyek esetében is fel kell készülni a felületi szennyezettség mérésére, hiszen előfordulhat,
hogy egy zárt sugárforrás nyitottá válik.
A mintavétel helyének kijelölése elsősorban azokon a helyeken célszerű, ahol a munkafolyamatok során
radioizotópot tartalmazó folyadékok (pl. generátorból eluált törzsoldat, vagy beadásra kész radiofarmakon)
elcseppenése-, kiömlése, (szobahőmérsékleten) szublimálásra képes radioizotópok (vagy pl. inhalációs
tüdőszcintigráfiás vizsgálat esetén használt radiofarmakon kilégzésekor) levegőbe történő kibocsátása , kihullása
fordulhat elő.
Felületi szennyezettség megállapítása
Az un. dörzsmintavétel a legáltalánosabb mintavételi eljárás.
A mintavétel lehet száraz- vagy nedves (vizes, vagy oldószeres) dörzsmintavétel, melyet a felület állapota
(nedves, olajos, száraz, poros) határoz meg.
A vizsgálandó terület 100 cm2 felületéről kell mintát venni, és az adott radionuklid aktivitásának
meghatározását az arra alkalmas mérőberendezéssel kell megmérni.
(A folyamatot, teljes részletességgel, visszavonásáig, az MSZ 19391-1:1981 Felületek radioaktív
szennyezettségének meghatározása. "Dörzsmintavétel síkfelületről" szabvány írta le.)
Források zártságának ellenőrzése
A dörzsmintavétel egy speciális esete, mely azonban csak indikátornak tekinthető.
A szennyezett felületű sugárforrás zártságát szakintézetben kell megvizsgáltatni. Itt pl. forró dekontamináló
oldatban hosszabb ideig rázzák a tokozott forrásokat, és a folyadék aktivitását mérik.
A dörzsminta igen nagy aktivitású lehet, ezért a mintavételt kellő körültekintéssel kell végezni (nyitott
nagyaktivitású radioizotópokra vonatkozó szabályok szerint), a mérőberendezés esetleges elszennyeződésének
elkerülése céljából pedig – amennyiben lehetséges – először hordozható szennyezettség-mérővel nézzük meg a
minta aktivitását.
Levegő aktivitáskoncentrációjának meghatározása
A nyitott radioaktív izotópok feldolgozásának megfelelő elszívással rendelkező fülkében (forrófülke) kell
történjen. Műszaki meghibásodás esetén azonban előfordulhat, hogy a laboratórium levegőjébe kerülnek ezek a
radioaktív anyagok.
A levegő aktivitáskoncentrációjának meghatározása történhet folyamatos méréssel, mintavételezéssel, valamint
időszakos mintavételezéssel. A használandó eszközt a feladat határozza meg.
Amennyiben jelentős mennyiségű nyitott izotóp kerül felhasználásra, feldolgozásra (pl. radiojód-terápia esetén)
vagy a reaktorok üzemeltetése esetén, folyamatos mérés kialakítása szükséges.
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Folyamatos mérésnél olyan eszközre van szükség, amely riasztani tud a veszélyes aktivitáskocentráció
elérésekor. A jelenleg forgalomban lévő berendezések több jelzésszint beállítására alkalmasak.
Amikor kisebb mennyiségű izotópok kerülhetnek a munkaterület levegőjébe, elegendő a folyamatos
mintavételezés. A folyamatos levegőminta-vétel, valamint a minta lemérése a megfelelő mérőberendezéssel,
periodikusan ismétlődik.
Folyamatos mintavételezésre a kis légforgalmú-, míg időszakos mintavételre a nagy légforgalmú mintavevőket
alkalmazzák.
A mintavételi időre vonatkozó átlagos aktivitáskoncentráció meghatározható, a minta aktivitása és az átszívott
levegő mennyisége alapján.
A megfelelő spektrométerek és detektorok alkalmazása esetén alfa-, béta- és gamma-aktivitás mérés egyaránt
lehetséges.
Víz- (szennyvíz-) mintavétele
A sugárveszélyes munkavégzés során elengedhetetlen a folyamatos (rutinszerű) felületi szennyezettség
ellenőrzés, valamint a szennyezett felületek dekontaminálása. A dekontaminálás következtében radioaktív
szennyvíz keletkezhet, mely zárt víztárolóba (ülepítő medence) kell hogy kerüljön. A közcsatornába csak
ellenőrzés után (átemelő szivattyúval) kerülhet ki.
A szennyezett víz mintavételezésekor ügyelni kell a teljes vízmennyiség homogenizálására, hiszen a szennyvíz
üledéket is tartalmazhat. Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy a telepítő falára rakódott lepedékből ne kerüljön
a mintába, hiszen abban a radionuklidok feldúsúlhatnak.
A minta előkészítése bepárlással történik, a bapárlási maradék (amely már szilárd halmazállapotú) mintatartó
tálkára helyezve ugyan úgy mérendő, mint dörzsminták mérésénél.
A megfelelő spektrométerek és detektorok alkalmazása esetén alfa-, béta- és gamma-aktivitás meghatározására
alkalmas eljárás.

6. Irodalom
Biológiai Izotóptechnika (Szerk. Varga József)
Debreceni Egyetem EFK, 2006.
Sugáregészségtan (Szerk. Köteles György)
Medicina, Bp., 2002.
Sugárvédelem (Szerk. Fehér I. és Deme S.)
Elte Eötvös, Bp., 2010.
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4. fejezet - SUGÁRZÁS BIOLÓGIAI
HATÁSAI
1. A sugárzás és az élő anyag közötti kölcsönhatás
Honnan ered a bennünket érő sugárzás?
Ha megnézzük a lakosságot érő sugárzás összetevőinek átlagos arányát (ld. az alábbi ábrát), érdekes dologra
figyelhetünk fel.

Az éves sugárterhelés forrásai (világátlag mSv-ben, 2000)
A lakossági sugárterhelés legjelentősebb forrása nem a nukleáris ipar, hanem az egészségügyi alkalmazások.
ÖNÖKÖN, rajtunk múlik leginkább, éri-e, és mennyi, felesleges sugárzás az embereket – nem pedig az
atomerőművek üzemeltetőin (legalábbis a katasztrófahelyzetektől eltekintve), mint azt egyes környezetvédelmi
"szakértők" hangoztatják.
Az egészségügyi alkalmazások összegzett sugárterhelése rohamosan emelkedik!
Az alábbi A ábrán azt láthatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben ugrásszerűen nőtt az egészségügyi alkalmazások
populáció-szintű sugárterhelése.
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A: Az USA-ban évenként végzett CT
vizsgálatok számának alakulása

B: Két gyakori rákfajta teljes várható
élettartamra vonatkozó kockázata a besugárzott személy életkorának függvényében
Forrás: N. Engl. J. Med. 2007; 357:2277-84
Különösen figyelnünk kell arra, hogy a gyermekek teljes várható élettartamra vonatkozó sugárterhelési
kockázata a B ábra szerint jóval magasabb a felnőttekénél, részben a nagyobb sugárérzékenység, részben a
várható hosszabb élettartam miatt. (Figyeljük meg, hogy a fokozott érzékenység még a 20-as életévekre is
jellemző!)
A következő szakaszokban azt tekintjük át, mitől függ a sugárzás hatása az élő szervezetre.
A sugárhatás fázisai és mechanizmusai
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Közvetlen (direkt) hatás:
Az energia elnyelődése és a kiváltott elsődleges folyamat ugyanazon a molekulán belül következik be.
Közvetett (indirekt) hatás:
Az energia elnyelődése, majd az általa kiváltott hatás különböző molekulán következik be. Leggyakoribb,
amikor vízben a sugárzás hatására szabad gyökök keletkeznek, majd ezek másodlagos reakciók útján idézik elő
a biológiailag aktív molekulák átalakulásait.
Miben jelentkeznek a sugárzás hatásai?
Fizikai:
hőhatás
ionizáció
gerjesztés
Kémiai:
a víz radiolízise
molekula-szerkezeti változások
Biológiai:
szerkezeti (morfológiai)
működési (funkcionális)
sejtélettani
változások időben elnyújtva.
Biológiai hatása csak a mintában elnyelt energiának van, a testen keresztülrepülő részecskének vagy fotonnak
nincs!
A sejtsérülések célterületei
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A sejtben két különösen sugárérzékeny "célpont" van: a DNS-ek és a membránrendszer. Ezek sérülhetnek mind
közvetlenül, mind közvetetten, a szabad gyökök hatására.
Mitől függ a sejtek sugárérzékenysége?
fizikai faktoroktól (sugárzás minősége, dózisteljesítmény, frakcionálás, hőmérséklet)
kémiai faktoroktól (oxigén, szabadgyök-fogók, antioxidánsok)
biológiai faktoroktól (osztódási ciklus, antioxidáns kapacitás, stb.)
Fizikai faktorok
Az elnyelt dózis energiafüggése
Pontszerű A aktivitású gamma-sugárforrás által okozott dózisintenzitás r távolságra:

4.1. ábra - eq_4_1.png

Itt a k a gamma- vagy röntgen-sugárzás energiájától függő tényező, az alábbi ábra szerint:

Ez úgy értelmezhető, hogy az alacsony energiájú elektromágneses sugárzás azért veszélyes, mert nagy
hányadában elnyelődik a testünkben, míg a nagy energiájú azért, mert egy-egy ütközéskor nagy energiát adhat át
egy elektronnak, ami azután tovább ionizálhat és gerjeszthet.
Függés a sugárzás minőségétől: a relatív biológiai hatékonyság (RBE)
Ugyanolyan elnyelt dózis más-más részecske esetén más-más mértékű biológiai hatást válthat ki. A hatások
arányát az úgynevezett sugárzási súlytényező (wR) fejezi ki: ez azt mondja meg, hogy a referenciaként
választott röntgen- vagy gamma-sugárzásból hányszor nagyobb dózis okozna ugyanakkora biológiai hatást.
wR = Dvon/Dvizsg
Dvon = a referencia sugárzás elnyelt dózisa (250 kV röntgen- vagy Co-60 gamma-sugárzása)
Dvizsg = a kérdéses típusú sugárzás elnyelt dózisa.
A különböző vonalmenti energia-átadású (vagyis eltérő LET-értékű) sugárzások különböző biológiai hatásának
kifejezésére szolgál. A különböző sugárzások azonos fizikai dózisa a wR tényezőnek megfelelően 1-20-szor
nagyobb biológiai hatást eredményez. A LET és a sugárzási súlytényező összefüggését az alábbi táblázat
mutatja. A sugárzási súlytényezőt a dózisegyenérték kiszámolásához használjuk.
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LET érték (keV/mikron)

wR

3.5-7

1

7-23

1-2

23-53

5-10

53-175

10-20

LET-érték és minőségi tényező összefüggése
Hőmérséklet
Hipertermiás kezelés (41 °C felett) sugárérzékenyítő hatást vált ki.
Kémiai módosító tényezők
A szabad gyökökkel reakcióba lépve vagy közömbösítik, vagy éppen közvetítik a károsító hatást.
A kialakult (elsődleges) szabad gyökök a makromolekulákból is szabad gyököt képezhetnek, amelyek további
reakciók után biológiai funkciók megváltozását eredményezhetik. A makromolekuláris szabad gyökök fő
reakciótípusai: a direkt disszociáció, oxidáció, keresztkötés és helyreállítás. Mivel a helyreállítás nagyobb
arányú kisebb sugárhatás (kevesebb keletkező szabad gyök) esetén, ugyanakkora sugárdózis nagyobb biológiai
hatású, ha rövidebb idő alatt éri a sejtet. A leadandó sugárdózis időbeli felosztása nagy jelentőséget kap a
sugárterápia hatásának tervezésében.
Oxigén
Elősegíti a reakcióképes, peroxid-típusú szabad gyökök keletkezését (oxigéneffektus).
Biológiai tényezők
A legfontosabb a Bergonie-Tribondeau szabály: annál nagyobb a sejt sugárérzékenysége, minél gyakrabban
osztódik, és minél kevésbé differenciált. Az egyes szövettípusok sugárérzékenységét az alábbi táblázat állítja
sorrendbe.

nyirokszövet
fehérvérsejtek, csontvelői éretlen vörösvérsejtek
gyomor-, béltraktus nyálkahártyája
ivarsejtek
bőr proliferáló sejtrétege
erek
mirigyszövet, máj
kötőszövet
izomszövet
idegszövet
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A különböző szövetek sugárérzékenysége csökkenő sorrendben
Összefoglalás: a sugárhatást befolyásoló tényezők

Fizikai

Kémiai

Biológiai

sugárzás fajtája

oxigénhatás

sejtciklus állapota

dózisteljesítmény

víztartalom

sejtbiológiai képességek

dózisfrakcionálás

sugárvédő vegyületek

alkalmazkodási válasz

hőmérséklet

szabad gyökfogók

életkor

tiol reaktív vegyületek

nem antioxidáns kapacitás

antioxidánsok

2. A szervezet sugárkárosodása
Besorolás a hatás jelentkezése szerint:
Szomatikus hatások:
Az ionizáló sugárzás azon hatásai, melyek magán a besugárzott egyeden jelentkeznek.
Genetikai hatások:
Azon hatások, melyek a besugárzott egyed utódain jelentkeznek (rendszerint mutáció formájában).
Determinisztikus sugárhatás
Az ionizáló sugárzás azon biológiai hatásait, amelyek kivétel nélkül minden egyes besugárzott egyeden
megjelennek, amennyiben a dózis meghaladja az adott egyedre és adott biológiai hatásra jellemző
küszöbértéket, determinisztikus sugárhatásnak nevezzük.
Jellemzői:
nem jelenik meg a küszöbértéknél kisebb dózisok esetén
a küszöbérték feletti dózisok esetén a létrejövő biológiai hatás súlyossága arányos a dózissal.
Pl.: nem malignus bőrsérülések, hályog, sejtszámcsökkenés a csontvelőben. Az emberi szervek és szövetek nem
sztohasztikus sugárkárosodásának küszöbdózisa általában 2,5-20 Sv közé esik; ld. később.
Sztohasztikus sugárhatások
Küszöbdózis nincs. Megjelenésük statisztikus törvényszerűségeket mutat, tehát egy besugárzott populációban
várható gyakoriságuk arányos a dózissal, nem pedig a betegség súlyossága.
A sztohasztikus hatások csak néhány egyeden lépnek fel, látszólag véletlenszerűen.
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Determinisztikus és sztohasztikus sugárhatások ill. –kockázatok dózisfüggésének összehasonlítása
Kis dózisok sztohasztikus hatása
A sztohasztikus hatásokra vonatkozó ismert tények, megfigyelések a katasztrófák (hirosimai atombomba,
csendes-óceáni atomfegyver-kísérletek lakott területre jutott csapadéka, csernobili reaktorbaleset) során
elszenvedett nagyobb sugárdózisokra vonatkoznak. Arról megoszlik a kutatók véleménye, hogy hogyan
extrapolálható a sugárterhelés kockázata alacsony dózisokra.

Alacsony sugárdózis kockázatának modelljei
Nagy várakozás előzte meg a Nemzetközi Sugárvédelmi Szervezet (ICRP) 2007-es gyűlését, hogy vajon más
sugárvédelmi ajánlás születik-e a korábbi lineáris modell helyett. A változtatás igényét azzal indokolták, hogy a
Föld olyan vidékein (India, Kanada), ahol a természetes háttérsugárzás többszöröse (akár 10-szerese) a
világátlagnak, a rákos megbetegedések gyakorisága éppen hogy alacsonyabb. Nem bizonyított, hogy ez az
egyéb környezeti tényezők különbözősége, vagy a kis dózisú sugárzás védő hatása miatt van.
Végül az ICRP megtartotta a lineáris kockázati modellt a sugárvédelem céljaira, azzal, hogy a dolgozók
érdekében így legfeljebb túlbecsülik a kockázatot.
Sugárzás daganatkeltő hatásának kockázata
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A korábbi, 1991-es értékekhez képest az ICRP 2007-es állásfoglalása alacsonyabbra becsüli a sugárzás
kockázatát. Ez elsősorban abból adódik, hogy emberen eddig valójában nem sikerült kimutatni a daganatok
gyakoriságának növekedését a sugárhatást elszenvedettek utódaiban. (Ld. az alábbi táblázatot.)
Sztohasztikus hatások valószínűsége a teljes lakosságra (% / Sv); 1991-es és 2007-es ICRP becslések
összehasonlítása

* Ebből végzetes kimenetelű rosszindulatú daganat: 5; nem végzetes rosszindulatú daganat: 1 (ICRP, 1991)
Sugárhatás összevetése máskockázati tényezőkkel
0,1 mSv sugárzás rákos megbetegedésre vonatkozó halálozási kockázata 1 / 1 000 000. A nukleáris medicina
területén dolgozó asszisztensek átlag 1-2 hét alatt kapnak ekkora dózist.
Ugyanekkora kockázattal jár:
1,4 cigaretta elszívása (tüdőrák)
40 evőkanál mogyoróvaj elfogyasztása (májrák)
2 nap eltöltése New York Cityben (légszennyeződés)
64 km autóvezetés (baleset)
4000 km repülőgépen (baleset)
6 perc kenuzás (baleset).
Láthatjuk tehát, hogy a sugárhatás kockázata nem haladja meg a mindennapi életben és a gazdaságban
közepesen veszélyesnek tekintett tevékenységek kockázatát.
Alacsony dózisok biológiai hatását alakító jelenségek
Az alábbiakban a sugárhatás újabb kutatási eredményei közül ismertetjük a legfontosabbakat.

Sugárérzékenység korai terhességben

55
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

SUGÁRZÁS BIOLÓGIAI
HATÁSAI
A magzat sugárérzékenysége lényegesen nagyobb, mint az emberi populáció átlaga, különösen a terhesség első
harmadában:
Determinisztikus hatások küszöbdózisa

100 - 200 mSv

Értelmi fogyatékosság

40 % /Sv

Rák, leukémia
10 éves kor alatt

2 % /Sv

egész élettartam alatt

15 % /Sv

Örökletes hatások

1 % /Sv

Ennek különösen nagy a jelentősége a munkahelyi sugárvédelemben, főleg amiatt, mert gyakran az érintett
dolgozó vagy főleg a munkahelyi vezetője nem is tud a terhességről épp a kezdeti szakaszban.

3. A sugárbetegség fokozatai
Korai sugárkárosodás dózisfüggése

Az akut sugárbetegség lefolyása
1. Kezdeti vagy prodromális szak (1-2 napig)
Alacsony dózis:

Közepes dózis:

Nagy dózis:

Hányinger, hányás

Kimerültség, bőrpír,

Légszomj, szenvtelenség,

Hasmenés, étvágytalanság

Kötőhártyagyulladás

Levertség, ingerlékenység,
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Verejtékezés, láz

Mozgáskoordinációs zavar

Alacsony dózis:

Közepes dózis:

Nagy dózis:

Étvágytalanság

Fertőzések

Sokk

Bágyadtság

Láz

Mozgáskoordináció-zavar

Kimerültség

Vérzések

Hánykolódás

Gyengeség

Bőrpír

Tájékozódás hiánya

Hasmenés, fogyás

Bőrpigmentáció

Görcsök

Szőrzet kihullása

Ileus (bélelzáródás)

2. Latencia (10-20 napig)
Tünetszegény vagy tünetmentes.
3. Fő vagy kritikus szakasz

Kóma
4. Kimenetel
Lábadozás vagy halál.
Akut sugárbetegség kezelési lehetőségei
Specifikus terápia nincs!
Intézeti kezelés 1Gy felett indokolt.
Tüneti kezelés: nyugtatás, fertőzések elhárítása, steril körülmények
Transzfúzió, infúzió
Korrekt tájékozatás – gondozás, ápolás.
Idült sugárártalmak klinikai megjelenési formái
A sugárártalmak két nagy csoportjáról korábban már szóltunk.
Determinisztikus késői hatások
KÜSZÖBDÓZIS felett jelentkeznek
Minál nagyobb a dózis, annál súlyosabb a megjelenő kórkép.
Példák:
Chr. sugárdermatitis (> 10 Gy összdózisnál)
Katarakta (a szemlencsében kialakuló homályosság): >15 Gy (a latenciaidő dózisfüggő)
Sztohasztikus késői hatások
Nincs küszöbdózis
A dózis növekedésével az előfordulás valószínűsége nő
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A rákkeltő (karcinogén) hatás nem specifikus!
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5. fejezet - A SUGÁRVÉDELEM
ALAPELVEI
1. A sugárvédelem célja
Az orvosi izotóplaboratóriumok sugárvédelmének célja az ionizáló elektromágneses és töltött részecske
sugárzás (ld az alábbi ábrát) elleni védekezés.

Sugárzások besorolása a sugárvédelem számára
A lakossági dózis összetevői
A lakossági sugárdózis összetevőit az alábbi táblázat mutatja. A természetes háttérsugárzás Magyarországon
ennél magasabb (elsősorban a radon miatt), átlaga 3,1 mSv/év.
Éves lakossági dózis (világátlag)

A sugárvédelem alapelvei
Az ionizáló sugárzás elleni védelem nemzetközileg elfogadott elveit és irányszámait a Nemzetközi
Sugárvédelmi Bizottság (ICRP: "International Commission on Radiological Protection") dolgozta ki. Fő
alapelvei az alábbiak:
A tevékenység indokoltsága
Sugárterheléssel járó tevékenység csak akkor engedélyezhető vagy folytatható, ha az vagy az exponált személy,
vagy a társadalom számára olyan előnnyel jár, amely meghaladja a sugárzás okozta hátrányokat.
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A védelem optimalizálása
Bármely sugárforrást alkalmazó tevékenység esetében - kivéve a külső sugárforrásokkal és nyitott radioaktív
készítményekkel végzett terápiát - a védelmet és biztonságot optimalizálni kell annak érdekében, hogy az egyéni
dózisok nagysága, a sugárzásnak kitett személyek száma és a sugárterhelés valószínűsége az ésszerűen elérhető
legalacsonyabb szinten maradhasson. Tekintetbe kell venni a gazdasági és társadalmi tényezőket is.
Az elvet közismert angol rövidítéssel "ALARA" (= "As Low As Reasonably Achievable") elvként szokás
emlegetni.
Dóziskorlátok
A mesterséges forrásokból származó együttes sugárterhelés - kivéve az orvosi alkalmazásokból eredő
sugárterhelést - nem haladhatja meg a rendeletben meghatározott dóziskorlátokat.
Ionizáló sugárzásokat alkalmazó munkahelyek az egyetemen és kórházakban
Nukleáris medicina (radioizotópok orvosi célú alkalmazása):
"in vitro" izotópdiagnosztika
"in vivo" izotópdiagnosztika
radioizotóp-terápia
Sugárterápia
Röntgendiagnosztika
Kutató laboratóriumok:
orvosi, biológiai
fizikai, kémiai

2. Dóziskorlátok
A nemzetközi ajánlás három csoportra külön állapít meg dóziskorlátokat.
Az egyszerű alkalmazhatósághoz egyetlen egységes mérőszámra van szükség.
A dóziskorláthoz használt egységes mérőszám: az effektív dózis
A külső sugárforrásoktól eredő effektív dózis és az emberi szervezetbe került radionuklidoktól származó lekötött
effektív dózis összegét használjuk a sugárhatás kockázatának mérőszámaként, amelyet az ellenőrzött
tevékenységből származó egyéni sugárterhelésnek nem szabad meghaladni.
Külső sugárzásból:

Egyenérték-dózis szervenként:
WR: sugárzási súlytényező

ahol:
Effektív dózis a szervezetre:

WT: szöveti súlytényező

ahol:
(T- adott szervre, R- adott típusú sugárzásból)
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(b) Belső (szervezetbe bekerült radioizotóptól származó) sugárzás:

Lekötött egyenérték dózis szervenként:

Lekötött effektív dózis a szervezetre:
Megjegyzendő, hogy az elnyelt dózisok súlyozott összegzésén alapuló kockázatbecslés csak igeny alacsony
dózisintenzitások esetén, és csak közelítőleg alkalmazható modell, amit kifejezetten sugárvédelmi célokra
javasolnak. A sugárterápia gyakorlatában elkerülhetetlen a dózis időbeli eloszlásának (a frakcionálásnak) a
figyelembe vétele. (A biológiai hatásokról részletesen külön fejezetben volt szó.)
Sugárforrásokkal dolgozók dóziskorlátjai
A sugárveszéllyel járó (egészségügyi és ipari) tevékenységek olyan előnyökkel járnak a társadalom egésze
számára, amelyek ellensúlyozzák, hogy kisebb (ezen területeken dolgozó) csoportok a lakosság egészére
előírtnál nagyobb dózist szenvednek, ezáltal nagyobb egészségügyi kockázatot vállalva.
A foglalkozás körében elszenvedett sugárdózis korlátozásának céljai:
a determinisztikus hatások kiküszöbölése
a sztochasztikus hatások ne haladják meg más foglalkozási ágak társadalmilag elfogadott kockázatát.
A dóziskorlát
A külső forrásból és az emberi szervezetbe került radionuklidoktól származó effektív dózis és lekötött effektív
dózis összege, amelyet az ellenőrzött tevékenységből származó egyéni sugárterhelésnek nem szabad
meghaladni.
A Magyarországon jelenleg érvényes jogszabályok szerinti foglalkozási dóziskorlátokat az alábbi táblázat
tartalmazza.
Foglalkozási dóziskorlátok

Gyakorlati példa
Viselje-e az izotóplaboratóriumban dolgozó asszisztens a személyi doziméterét, amikor saját foga
röntgenvizsgálatán vesz részt?
Válasz: nem. A betegként elszenvedett dózis nem tartozik bele a foglalkozási dóziskorlátba; sőt, arra semmilyen
dóziskorlát nem vonatkozik.
Lakossági dóziskorlátok
A cél az emberi populáció egészének védelme anélkül, hogy a sugárzások hasznos alkalmazását indokolatlanul
korlátoznák. Az alábbi táblázatban olvasható dóziskorlátok a lakosság egészének mesterséges forrásokból
származó sugárterhelésére vonatkoznak az egészségügyi alkalmazások és a sugárveszélyes munkakörben
végzett munka körében elszenvedett sugárterhelés kivételével.
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Lakossági dóziskorlátok

Gyakorlati példák
Egy dolgozó gyanakszik, hogy otthoni salakbeton háza túl nagy sugárterhelést okoz a családjának. Ezért
hazavisz egy helyszínen leolvasható elektronikus dozimétert, amit egy héten keresztül otthon visel.
A leolvasott teljes értékre, vagy a természetes háttérsugárzással csökkentett értékre vonatkozik a lakossági
dóziskorlát? Természetesen a természetes háttérrel (időarányosan) csökkentett értékre. Annál is inkább, hiszen a
természetes háttérsugárzás hazai átlaga (3,1 mSv/év) a háromszorosa a mesterséges forrásokra vonatkozó
lakossági dóziskorlátnak.
Ha pl. átlag 12 órát tartózkodik otthon naponta, fel kell-e szorozni a mért értéket 2-vel, mielőtt a lakossági
dóziskorláttal összehasonlítja? Nem, de hozzá kell adni a munkahelyén kívül máshol (az utcán,
tömegközlekedési eszközön, szórakozóhelyen) kapott dózist is.
Betegek (egészségügyi alkalmazás):
A nemzetközi ajánlások az ionizáló sugárzás diagnosztikai alkalmazásaira nem állapítanak meg számszerű
korlátot, hanem helyette egy általános elvet szögeznek le: az ésszerűen alkalmazható legalacsonyabb
radioaktivitásokat ill. sugárdózisokat kell használni. Angol rövidítése után ezt ALARA-elvnek hívják ("As Low
As Reasonably Achievable"). Ez úgy értendő, hogy mérlegelni kell az alkalmazástól (diagnosztikai vagy
terápiás eljárástól) várható hasznot és az azzal járó kockázatot, és ez alapján kell dönteni.
Az elv azonos a dolgozók sztochasztikus sugárhatásaira alkalmazott elvvel; a különbség abban van, hogy a
diagnosztikai alkalmazásoknál maguknak a besugárzott személyeknek lesz haszna a sugárkockázattal járó
tevékenységből, míg a foglalkozás körében kapott sugárdózist a remélt társadalmi szintű haszon indokolja.
Mekkora betegdózis indokolt egy izotópdiagnosztikai eljárásnál?
A dóziskorlátozás hiánya nem jelenti azt, hogy ne vonatkoznának szigorú sugárvédelmi előírások a
betegvizsgálatokra. Nemzetközi és hazai ajánlások adják meg, hogy egy-egy típusú vizsgálathoz mekkora
mekkora aktivitás adható be a használatos radiofarmakonból egy átlagos felnőttnek, és hogy hogyan kell
figyelembe venni a testméretet, kort (pl. hogyan kell a gyerekeknek beadandó aktivitást számolni), valamint
egyes betegségeket is (pl. veseelégtelenségben szenvedők ugyanakkora beadott aktivitástól várható dózisa
magasabb lehet, mivel a radiofarmakon lassabban ürülhet a szervezetből a vizelettel).
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6. fejezet - VÉDEKEZÉS KÜLSŐ
SUGÁRFORRÁSOK ELLEN
1. Ionizáló sugárzás fajtái

2. Sugárzások besorolása

3. Elektromágneses sugárzás elnyelődése közegben

Tc-99
m
felező réteg (mm) 0.27

I-131

Cs-137

Ir-192

Co-60

3

6.5

5.5

11
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tizedelő réteg
(mm)

0.83

11

22

19

40

Röntgen- és gamma-foton elnyelődési formái
• fotoelektromos kölcsönhatás (PE) (rugalmatlan)
• Compton-szórás (C) (rugalmas; inkoherens)
• párkeltés (PP)

Thomson- v. Rayleigh-féle (rugalmas; koherens) szórás (R)
A teljes elnyelődés megoszlása a különböző kölcsönhatások között

Forrás: Bomford, Kunkler: Walter and Miller’s textbook of radiotherapy
Részecske-sugárzás maximális hatótávolsága

Részecske:

levegőben

vízben (testszövetben)

alfa

~ cm

< 0.1 mm

béta

~m

1 - 10 mm

10-20 MeV-os elektron

~ 10 m

~ cm

4. Meddig jut el α, β - és γ - sugárzás?
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Árnyékolás

Részecskék hatótávolsága

5. Besugárzás és szennyeződés
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• Külső sugárforrásból eredő besugárzás
• Szennyeződés (külső és/vagy belső)
Külső besugárzás

Egésztest
Külső szennyeződés
A külső testfelszín (bőr) szennyeződése külső besugárzást és esetleg a sugárzó anyag testbe kerülését
eredményezheti
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Belső szennyeződés
A testbe kerülve az α és β - részecskék adják a legnagyobb dózist, mivel teljes energiájuk a testben nyelődik el.

6. Védekezés külső sugárzás ellen
Idő
• betanulás!
• előkészítés
• csak akkor vegyük elő a sugárforrást, amikor már szükség van rá

Árnyékolás
• gamma, rtg.: ólom (edény, fecskendővédő, kötény, ólomüveg fal)
• béta: plexi (a fékezési röntgen miatt)
• neutron: paraffin

Távolság
• pontforrástól mért távolsággal négyzetes csökkenés
• távfogók
• tok, akár műanyagból
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További tényezők:
• Sugárzás szóródása, visszaverődése
• Kéz, szem

7. Sugárvédelem: A sugárhatás csökkentése
érdekében
IDŐ

Minél kevesebb idő a sugárban!
Távolság
Fenntartani a maximális praktikus távolságot a sugárforrástól
A személyzet dózisának 50 mSv alá csökkentése:

Táv.

Dózisint.

Időtartam

30 cm

100 mGy/h

30 min

60 cm

25 mGy/h

2h

1,5 m

4 mGy/h

12,5 h

2,5 m

1,4 mSv/h

34,7 h

Kritikus pontok
"In vivo" diagnosztika: a kéz védelme
• Kritikus pont a nagy aktivitások kezelése, különösen jelzéskor.
• Az ólomtokok kupakkal lezárása, és az edénybe szúrt tűk sterilitásának megőrzése nehezen egyeztethető
össze.
• Elengedhetetlen a fecskendőárnyékolás és a távfogók használata.
• Ólomgumi kötény? Dóziscsökkentés a Tc-99 m energiáján: 0,25 mm Pb-ekv.: ~40%, 0,5 mm Pb-ekv.:
~60%
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• Hasonló munkakörben dolgozók kéz- és egésztest dózisának nagy szórása az oktatás és munkafegyelem
nagy fontosságára utal.
Kutatás béta-sugárzókkal: Hulladéktárolás
• Külön kell kezelni a hosszú felezési idejű (>65 napos) radioaktív hulladékot. Ezt izotóptemetőbe kell
szállítani.
• A tárolóhely külső hozzáférhető felületén a környezeti dózisegyenérték teljesítmény a 20 μSv/h értéket nem
haladhatja meg.
Kritikus pontok
"In vivo" diagnosztika: Hulladékkezelés
• Igen nagy aktivitások, rövid felezési idővel.
• Jó megoldás a felezési idő szerinti csoportosítás után "lebomlató alagutak" alkalmazása:
• amelyekben vastag árnyékolás mögött,
• naponkénti dobozokban halad előre a hulladék,
• és kimeneti ajtaján már lebomolva távozik.

Működtetés
Munkaszervezés
• Gond a radioizotópos és inaktív tevékenység nem kellő elkülönítése:
• köpeny- és cipőcserék, stb.
• Az oktatás hangsúlyát:
• A védekezés módjaira
• Az elkerülhetetlenül bekövetkező szennyeződések megfelelő kezelésére, széthordásuk, a testfelületek
szennyezése és a testbe jutásuk megelőzésére kell helyezni.
• A sugárterhelés leghatékonyabb és legolcsóbb csökkentése:
• a sugárvédelmi rendszabályok folyamatos ellenőrzése
• és betartatása!
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7. fejezet IZOTÓPLABORATÓRIUMOK
OSZTÁLYOZÁSA
1. Izotóplaboratóriumok besorolása
A rendeletek két olyan fogalmat definiálnak, amelyek az izotóplaboratóriumok szükségességével és kiépítési,
felszerelési követelményeivel függnek össze.
Mentességi szint (vagy mentességi aktivitás, MA):
A jogszabály (a 23/1997. NM rendelet) radionuklidonként meghatározza azt a legnagyobb radioaktivitást és
tömegegységre vonatkoztatott radioaktivitás-koncentrációt, az úgynevezett mentességi szinteket, amelyeket még
izotóplaboratóriumon kívül is fel lehet használni. Ha egy készítménynek akár az összaktivitása, akár a
radioaktivitás-koncentrációja alatta van a táblázatban szereplő értéknek, akkor nem tartozik az Atomtörvény
hatálya alá.
Ha egy laboratóriumban többféle radionuklid kis mennyiségével kívánnak dolgozni, a felhasználandó
radioaktivitást radionuklidonként el kell osztani a vonatkozó mentességi szinttel, és az így kapott hányadosokat
összeadni. Ha a kapott összeg 1-nél kisebb, a munkahelyet nem kell izotóplaboratóriumként engedélyeztetni.
Ez a gyakorlatban a következőt jelenti: ha a tervezett kísérlethez felhasználni kívánt aktivitás alatta marad az
adott radionuklidra meghatározott mentességi aktivitásnak vagy radioaktivitás-koncentrációnak, akkor azt –
miután egy izotóplaboratóriumnak nyilvánított helyiségben kimértük a törzsoldatból – átvihetjük egy normál
kémiai laboratóriumba, és ott végezhetjük vele a munkát. Sem erre a munkavégzésre, sem a keletkezett
hulladékokra jogilag nem vonatkoznak azok a biztonsági előírások és korlátozások, amelyek a radioaktív
készítményekre érvényesek. Ettől függetlenül célszerű a munkát úgy végeznünk, hogy ne szennyeződjünk
radioaktív anyaggal, illetve az feleslegesen ne sugározzon bennünket, hiszen a mentességi szint alatti aktivitás
nem veszélytelen, hanem alacsony – de létező – kockázatú.
Alapmennyiség (AM)
Az alapmennyiség (AM) egy radionuklid azon aktivitása, amelynet tipikus vegyületében lenyelve annak lekötött
effektív dózisa az éves foglalkozási dóziskorlátot adná (MSZ 62-7:1999). Mivel a rendelet szerint az 5 egymást
követő évben együttesen elszenvedett foglalkozási sugárdózis nem haladhatja meg a 100 mSv-et, ezért az
alapmennyiség lekötött effektív dózisa 20 mSv. Ennek segítségével határozza meg a rendelet a különböző szintű
izotóplaboratóriumokban felhasználható radioaktivitás mennyiségét.
Amint a táblázat mutatja, az izotóplaboratóriumok közül az orvosi célúakra (amelyekben a radioizotópok
gyógyászati, azaz diagnosztikai vagy terápiás célú felhasználása folyik) más besorolási kritériumok és
kategóriák vonatkoznak, mint a többi izotóplaborra; az utóbbiak közé tartoznak a biológiai
kutatólaboratóriumok is.
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A lila szín a Debreceni Egyetemen megtalálható izotóplaborokat jelöli; csak a legmagasabb, "A" szintű labor
nincs.
Műveleti szorzók
Az alapmennyiségek a radionuklidok szokásos felhasználására vonatkoznak. Az igen egyszerű, illetve
különösen veszélyes műveletek esetén a korábbi táblázat szerinti alapmennyiségeket az alábbi műveleti
szorzókkal kell beszorozni:
tárolás:

100

egyszerű művelet (pl.
kimérés):

10

cseppenés, fröccsenés:

0,1

száraz, porló anyag:

0,01

1. kérdés:
A I-125 alapmennyisége 400 kBq. Legfeljebb mekkora aktivitású folyadék lehet egy üvegedényben egy "in
vitro" diagnosztikai laborban?
Válasz:
Ahhoz, hogy használhassuk a radioaktív készítményt, a legegyszerűbb szükséges művelet, hogy kimérjük belőle
a felhasználni kívánt mennyiséget. Az egyszerű művelet szorzója 10, az "in vitro" diagnosztikai laboré 1, tehát
az edényben maximum:
400 kBq *1 *10 = 4 MBq
aktivitás lehet.
2. kérdés:
A fenti táblázat szerint TÁROLNI a laborra vonatkozó aktivitás-határ 100-szorosát lehet. Nem mond ennek
ellent az előző válasz?
Válasz:
Nem. A tárolási küszöb azt jelenti, hogy a fenti 4 MBq-es edényből egyszerre akár 10 db is lehet a
hűtőszekrényben.
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De külön-külön egyetlen edényben sem lehet 4 MBq-nél több, különben az "in vitro" laborban nem
végezhetnénk vele semmilyen műveletet.
3. kérdés:
Tegyük fel, hogy az "in vitro" labor tároló szekrényében összesen 30 MBq I-125-tel jelzett készítmény van.
Ezen kívül mennyi tricium lehet a laborban? (A H-3 alapmennyisége 1,2 GBq.)
Válasz:
A I-125 készlet a belőle tárolható aktivitás 75%-a, ezért – ha a I-125-ön kívül csak H-3 sugárzó anyag van a
laborban – a belőle tárolható aktivitás a H-3 önálló tárolási aktivitáskorlátjának (ami 120 GBq) a 25%-a, vagyis
30 GBq.
Általában igaz, hogy külön-külön ki kell számolnunk az egyes radionuklidokra, hogy milyen hányadát teszik ki
a saját aktivitás-korlátjuknak, és az így kapott hányadok ÖSSZEGE nem haladhatja meg a 100%-ot.

2. Izotóplaboratóriumok létesítésének és
működésének feltételei
Az izotóplaboratóriumoknak személyi, tárgyi és szervezési feltételeknek kell eleget tenni.
A működési engedélyt a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének „Sugáregészségügyi Decentruma" adhatja ki. Az ilyen „decentrumok" közül hatnak a hatásköre 3-3 megyére, a
hetediké Budapestre és Pest megyére terjed ki. (Pl. a debreceni „decentrum" Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun
Szolnok és Szabolcs-Szatmár megyét felügyeli.) Ugyanezek végzik a folyamatos ellenőrzést a rendeletben
meghatározott, az izotóplaboratórium szintjétől függő (pl. C szintű labornál évenkénti) gyakorisággal.
Folyamatos ellenőrzés fő területei:
• egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
• személyi dozimetria
• kivizsgálási szintet meghaladó dózisok (> 6 mSv / 2 hó)
• oktatottsági helyzet.
Létesítés feltételei
Ha egy intézmény sugárforrásokkal dolgozó részleget kíván működtetni, erre engedélyt kell kérnie. A
kérvénynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
• szakértő által készített terv
• Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
• kalibrált dózisintenzitás-mérő
• egészségügyi (izotópdiagnosztika, -terápia, röntgen) intézethez:
• szakmai kollégiumi hozzájárulás (amely arra vonatkozik, hogy az ionizáló sugárzás betegeken történő
alkalmazásához megfelelő szakképzettségű-e a személyzet)
• radioizotópok „in vivo" diagnosztikai és terápiás alkalmazásához aktivitásmérő („aktivitás-kalibrátor")
• az alkalmazni kívánt radionuklidok ill. sugárforrások felsorolása
• az ionizáló sugárzásnak kitett munkakörök felsorolása, a foglalkoztatni kívánt dolgozók száma és
szakképzettsége
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• a megfelelő szintű sugárvédelmi képzettséggel rendelkező sugárvédelmi megbízott és helyettese
megnevezése.
A jelenlegi jogszabályok szerint a kérvényt egyetlen helyre, a területileg illetékes sugáregészségügyi
„decentrumnak" kell benyújtani, amely bekéri az illetékes szakhatóságok (Környezetvédelem/Vízügy,
Tűzoltóság, Rendőrség) hozzájárulását.
A kérelem tartalmát a 16/2000 EüM rendelet 10.sz. melléklete részletezi.
Személyi feltételek
Szigorú feltételek vonatkoznak az ionizáló sugárzásnak kitett dolgozók képzettségére, egészségügyi és
dozimetriai ellenőrzésére:
• Sugárvédelmi megbízottat és helyettest kell kinevezni.
• Mindenkinek sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkeznie. Új dolgozó legfeljebb egy évig dolgozhat
felügyelet mellett sugárvédelmi képzettség nélkül. A sugárvédelmi tanfolyamok szintjei:
• alap: aki maga nem dolgozik sugárzó anyaggal, csak kapcsolatba kerül vele (pl. sofőr, takarító)
• átfogó: aki irányít, ellenőriz, terápiát rendel el
• bővített: mindenki másnak.
• 5 évenként sugárvédelmi továbbképzésen kell részt venni és vizsgát tenni.
• Évente munkahelyi sugárvédelmi oktatást kell tartani.
• A dolgozók 2 csoport valamelyikébe sorolhatók be:
• „A": ha a várható dózis meghaladhatja a 6 mSv/évet ⇒ nekik személyi dozimetria is szükséges (film,
elektronikus)
• „B" sugárveszélyes munka: ez alatt a szint alatt.
Sugárvédelmi megbízott kiválasztása
A sugárvédelmi megbízottnak nem a szakképzettségére, hanem a sugárvédelmi képzettségére vonatkozik
előírás.
Legfontosabb szabály, hogy a sugárvédelmi megbízottnak legalább olyan szintű sugárvédelmi képzettséggel kell
rendelkeznie, mint a legmagasabb az adott munkahely beosztásaihoz szükségesek közül.
Így egy diagnosztikai nukleáris medicina vagy radiológiai munkahelyen elegendő a bővített sugárvédelmi
képzettség a sugárvédelmi megbízottnak is. Átfogó képzettségű sugárvédelmi megbízott kell viszont a
radioizotóp- vagy sugárterápiát végző munkahelyeken. A rendelet a sugárvédelmi oktatást vagy felügyeletet
ellátó személyeknek is átfogó képzettséget ír elő.
Az egészségügyi ellátás minimumfeltételeiről szóló rendelet a kórházak sugárvédelmi szolgálatvezetőjének
fizikust ajánl, de egy adott részleg sugárvédelmi megbízottja ennek hiányában bármelyik, megfelelő szintű
sugárvédelmi tanfolyamot elvégzett dolgozója lehet.
Tárgyi feltételek
Az alábbiakban címszavakban összefoglaljuk a különböző szintű izotóplaboratóriumok kialakításának fő
követelményeit. A részletes előírásokat a rendeletek és szabványok tartalmazzák.
C és „in vitro" izotópdiagnosztika: jól felszerelt kémiai labor +
• lemosható felületek (résmentes bútor, padló, lemosható fal)
• lekerekített fal-padló csatlakozás
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• vegyi fülke, benne villany, víz, (gáz)
• izotóptároló: zárható, árnyékolt
• hulladéktároló: műanyag zsákkal bélelt, lábbal nyitható, fém
• könyökkel vagy pedállal nyitható kézmosó
• tükör a kézmosónál
• papírtörülköző vagy kézszárító.
B szint: még
• vízgyűjtő rendszer
• bejárati zsilip (2 öltöző, közte zuhany, szennyezettségmérő a kijáratnál).
A szint: lehetőleg külön épület(rész).
Atomtechnikai létesítmények nyilvántartásai:
Az ionizáló sugárforrással dolgozó munkahelyekre szigorú nyilvántartási előírások vonatkoznak:
• elektronikus radioizotóp-nyilvántartás (országos rendszer)
• a radioizotóp-készítmények műbizonylata (soha) nem selejtezhető!
• orvosi alkalmassági vizsgálatok
• személyi dozimetriai mérések nyilvántartása
• sugárvédelmi oktatási napló
• sugárvédelmi műszerek hitelesítése
• saját sugárvédelmi ellenőrzések és mérések szennyezettségekről és dekontaminálásokról vezetett napló
• elrendezési vázlat a radioizotóp-tárolók tartalmáról
• radioaktív hulladékok ideiglenes elhelyezéséről (aktivitásáról), végleges elhelyezéséről napló.

3. Ellenőrzött és felügyelt terület
A sugárhatásnak kitett helyiségeket a rendelet szerint két kategóriába kell sorolni:
• ellenőrzött terület, ahol viszonlag nagyobb dózisintenzitások fordulnak elő
• felügyelt terület, ahol kisebb mértékben, de fennáll a sugárhatás kockázata.
Ellenőrzött terület
• Ahol az évi egyéni sugárterhelés meghaladhatja az 1 mSv effektív dózist,
• vagy az egyes szervekre megadott foglalkozási dóziskorlát 1/10-ét,
• vagy ahol a radioaktív szennyeződés terjedését korlátozni kell.
Ez azt jelenti, hogy ahol teljes munkaidőben tartózkodva a dolgozó várhatóan nagyob sugárterhelést kapna a
lakossági dóziskorlátnál (ami 1 mSv/év), azt a helyiséget minősítjük ellenőrzött területnek.
Biztonsági előírások az ellenőrzött területeken:

74
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IZOTÓPLABORATÓRIUMOK
OSZTÁLYOZÁSA
• Az ellenőrzött terület határait egyértelműen ki kell jelölni,
• a bejutást ellenőrizni kell, illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni,
• a bejáratot „Sugárveszély" felirattal, sugárveszélyt jelző tárcsával és a munkahely megnevezésével kell ellátni
• a munkaterület (a telepített röntgen-laboratórium kivételével) műszeres sugárvédelmi ellenőrzését kell
biztosítani,
• az ellenőrzött területen csak az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenység végezhető és csak a
tevékenységhez szükséges eszköz vagy anyag tartható.
Az ellenőrzött terület az, amit köznyelven "izotóplabor"-ként emlegetünk. Figyeljük meg, hogy ha egy labort
ellenőrzöttnek minősítünk, ott semmilyen más munka nem végezhető, csak a sugárforrással összefüggő.
Ha egy kutató laboratórium radioizotóppal is szeretne dolgozni, általában egy helyiséget ellenőrzött területté
kell nyilvánítani: itt tárolják az aktív készítményeket és esetleg a sugárzó hulladékot, és itt mérik ki a napi
munkához szükséges mennyiséget; esetleg itt helyezik el a kémcsöves mérőhelyeket is. A többi helyiség közül
azokat, amelyeket vegyes felhasználásúnak szánnak, esetenként radioizotópos munkával, felügyelt területté
nyilváníthatjuk, ha az ott előforduló dózisintenzitás-szintek nem haladják meg a felügyelt területre vonatkozó
határértékeket (ld. a következő szakaszban). Ez az "in vitro" izotópdiagnosztikai és kutató laborok szokásos
gyakorlata.
Személyi dozimetria előírásai
Ahogy korábban láttuk, az "A" munkaköri csoportba besorolt dolgozókat, vagyis akiknek a várható dózisa
meghaladhatja a 6 mSv/évet, személyi doziméterrel kell ellátni. Ez jelenleg Magyarországon filmdozimétert
jelent, amit az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat értékel ki.
A filmdoziméter kritériuma és viselése személyhez kötött: akkor kell valakinek előírni, ha a szokásos
munkavégzése során, különböző helyiségekben mozogva összesen 6 mSv feletti dózist kaphat évente.
Egy másik, helyiséghez kötött szabály is van: ha egy helyiségben vagy helyiségcsoportban a külső
sugárforrásból származó sugárterhelés (folyamatos ott tartózkodás esetén) az évi 6 mSv effektív dózist
meghaladhatná, helyszínen leolvasható dózismérőt is használni kell, melyek beszerzéséről szintén a munkáltató
gondoskodik. Ezt a dózismérőt tehát egy adott munkafolyamathoz kapja meg egy személy, amikor bemegy az
érintett laborrészbe, majd kijövetele után kiolvassák az adott időszakra vonatkozó effektív dózist. (A kiolvasás
ritkábban, hetente vagy havonta is történhet, ha a dózismérő tartósan egy személynek van kiadva, és az egyes
időszakaszokra, pl. napokra vonatkozó dózisérték külön-külön utólag kiolvasható.) Ezután a dózismérőt esetleg
másik személynek adhatják ki. Az ilyen készülékek általában riasztási funkcióval is el vannak látva: egy előre
beállított dózis után hangjelzést adnak. A helyszínen leolvasható dózismérő célja, hogy a dolgozó rövid idő alatt
ne kaphasson nagy sugárterhelést. Ilyen készüléket kell viselni a látogatóknak is egyes nagy sugárdózisintenzitású munkahelyeken.
Felügyelt terület
Ezek azok a helyiségek, ahol az ellenőrzött területekre meghatározott különleges sugárvédelmi intézkedések és
biztonsági szabályok alkalmazására szabályos körülmények között nincs szükség, de előfordulnak
sugárforrások, illetve bekövetkezhet szennyeződés sugárzó anyaggal.
• A felügyelt területen is rendszeres sugárvédelmi ellenőrzést kell tartani.
• „Sugárveszély" jelzés kell, ahol a dózisegyenérték-teljesítmény meghaladhatja a 20 μSv/h-t.
• Korlátozni kell a belépést, ahol a felügyelt területen belül tartósan 20 μSv/h-nál nagyobb dózisegyenértékteljesítmény, vagy rövid idejű besugárzásnál besugárzásonként 50 μSv-nél nagyobb dózisegyenérték
fordulhat elő.
• A felügyelt területen belül az állandó tartózkodásra szolgáló helyeken a dózisegyenérték-teljesítmény bármely
két órára vonatkozó átlaga nem haladhatja meg a 2,5 μSv/h értéket.

75
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IZOTÓPLABORATÓRIUMOK
OSZTÁLYOZÁSA
1. példa: A radiokémiai labort a betegvizsgáló helyiséggel összekötő folyosón időnként áttolnak egy kocsiban
nagy aktivitású radiofarmakont, de a folyosó egyébként más helyiségek közötti átjáróként is szolgál. Ezt
felügyelt helyiségnek nyilvánítják. Amikor sugárzó anyagot akarnak benne szállítani, a folyosó külső bejárati
ajtóit becsukják, és fölötte kigyullad a sugárveszélyre figyelmeztető felirat. Az átszállítás után műszerrel
ellenőrzik, nem került-e ki sugárzó anyag a folyosóra, és ha nem, újra megnyitják a rendes forgalom előtt.
2. példa: Egy „in vitro" izotópdiagnosztikai készletben levő teljes aktivitás gyakran a mentességi szint alatti,
ezért normál kémiai laborban végezhetik a mérési sorozat pipettázását. Célszerű azonban az erre szolgáló
asztalfelület esetleges szennyeződésére figyelmeztetni, és azt műszeresen ellenőrizni. A laborhelyiséget ezért
felügyelt területté nyilvánítják.
Ellenőrzött és felügyelt terület összehasonlítása

A fentiekből látható, hogy a jogszabály megnevez néhány dózisintenzitás-szintet, amelyek a külső eredetű
sugárzás veszélyességi szintjét jellemzik:
• Az évi 1 mSv dózis a teljes munkaidőre vetítve kb. 0,5 mikrosievert/h átlagos dózisintenzitást jelent. Ez alatt
nem minősül a helyiség sugárveszélyesnek. (A természetes háttérsugárzás 0,1 mikrosievert/h alatti.)
• 0,5 és 2,5 mikrosievert/h közötti munkahelyi dózisintenzitás nem jár számottevő kockázattal. Az ellenőrzés
arra irányul, hogy a dózisintenzitások ne haladják meg ezt a határt.
• Ahol tartósan átlag 2,5 mikrosievert/h vagy akár rövid időre 20 mikrosievert/h felett lehet a dózisintenzitás,
ott már sugárveszélyre figyelmeztető feliratot kell elhelyezni. A sugárforrással végzett munka ideje alatt
ezekben a helyiségekben csak az tartózkodjon, akinek feltétlenül szükséges: a munkát végző vagy abban
segédkező személyek és a vizsgált betegek.
• A 20 mikrosievert/h feletti dózisintenzitású helyiségek azok, amelyeket a köznyelv „meleglabornak" hív,
illetve egyes vizsgáló és terápiás helyiségek. Ezekben különösen fontos a sugárvédelmi eszközök
(árnyékolások, stb.) használata.
A „Sugárveszély" jelzés elhelyezése
A fenti táblázat szerint nem a sugárveszélyes tevékenységet végző intézet teljes területét kell sugárveszélyjelzéssel körülkeríteni.
A táblát és feliratot az egybefüggő sugárveszélyes helyiségcsoport külső ajtói mellett kell elhelyezni. Ebbe a
helyiségcsoportba tartozik tehát az összes ellenőrzött terület, továbbá a felügyeltek közül azok, ahol a
dózisintenzitás 20 mikrosievert/h fölé mehet.
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A belépés korlátozása azt jelenti, hogy ott csak sugárvédelmi képzettségű dolgozó társaságában, a szükséges
ideig tartózkodhatnak más személyek.

77
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8. fejezet - MUNKAVÉGZÉS NYÍLT
RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEKKEL
1. A munkahelyi sugárvédelem céljai
A munkahelyi sugárvédelem célja a dolgozók sugárterhelésének csökkentése azáltal, hogy:
• csökkenti a testfelületre és a szervezetbe bekerült (inkorporálódott) radioaktív anyagok mennyiségét és
sugárhatását, és
• a lehető legkisebbre csökkenti a testet érő külső besugárzást.
Sugárzó anyag alapvetően az alábbi utakon kerülhet a testünkbe:
• a bőrre kerül, majd onnan felszívódik
• belélegezzük
• étellel, itallal lenyeljük.
Belső sugárterhelés csökkentése
A testen belülről eredő sugárzás csökkentésének módjai:
1. A sugárzó anyag testünkbe jutásának megakadályozása
2. A testbe került radioaktív anyag dúsulásának csökkentése nagy sugárérzékenységű szervekben vagy azok
közelében
3. A különböző szervekbe beépült radioaktív anyag kiürülésének felgyorsítása.
A testfelület szennyeződésének megakadályozása
Leggyakrabban a kezünk szennyeződik, amit alapvetően gumikesztyű viselésével akadályozhatunk meg.
Hiába viselünk azonban kesztyűt, ha ugyanazokat a tárgyakat (esetleg szennyezett) kesztyűvel és szabad kézzel
is megfogjuk. Éppen ezért a kesztyűs munkánál külön tollat, számológépet, pipettát használjunk.
Ügyeljünk arra, hogy kesztyűs kézzel sosem érintsük meg a kilincset, villanykapcsolót, telefont,
szekrénygombot, a vízcsap nyitóját, stb.
A radioizotópos munkához használt asztalfelületek, sőt a környező falfelületek is potenciálisan radioaktívan
szennyezettek; ne érintsük őket csupasz kézzel vagy a ruhánkkal. A felületek szennyeződését a munkafolyamat
végeztével műszeresen közvetlen méréssel vagy dörzsmintával ellenőrizzük. Ez a munkát végző személy
kötelessége. Az asztal szennyezésének elkerülésére dolgozzunk tálca felett, amelyre nedvszívó lapot (alá pedig
célszerűen még egy műanyag fóliát is) teszünk. A sugárzásmérő műszer védelmére, amit kesztyűvel is meg
akarunk fogni, illetve a mintánk hozzáérhet, jól alkalmazható egy közönsége háztartási folpack burkolat.
Sajnos, a felületi szennyezettségmérés nem mindig elég érzékeny, mert a környezetben levő nagyobb aktivitások
sugárzása elfedheti az elcseppent kis aktivitásét – ezért van szükség dörzsmintákra. Ehhez hurkapálcára
erősítünk vagy tiszta csipesszel tartunk egy darab papírvattát, amit megnedvesítünk a használt radioaktív
vegyületet oldó oldószerrel. A kapott mintát egy alacsony hátterű sugárzásmérővel (pl. kémcsőbe, zacskóba
téve, hogy ne szennyezzük el) ellenőrizzük; szennyeződés esetén a felületet letakarítjuk, ld. később
(„dekontaminálás").
Mekkora felületről vegyük a dörzsmintát? (Átlagolás)
• testfelszín: 100 cm2
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• padló, falak: 1000 cm2
• egyéb felületek: 300 cm2
Nyílt sugárzó készítménnyel végzett munka után a kezünk, szükség esetén a ruhánk, és általában az aktív
laborból távozva a talpunk szennyezettségét is célszerű felületi szennyezettség-mérővel ellenőrizni. Magasabb
(A, B) szintű izotóplaborok kijáratánál „sugárkapu" van felszerelve, mely a kilépő személy szennyeződésekor
hangjelzést ad.
A sugárzó anyag testbe kerülésének akadályozása
Párolgó vagy porló sugárzó anyaggal elszívó fülkében kell dolgozni. Ilyenek a mindennapi gyakorlatban a
különböző jódizotópok (I-123, 124, 131) sóinak oldatai.
Lenyeléssel általában a szennyeződött kezünkről az ételbe jutott radioaktív anyag szokott bekerülni a testünkbe.
Nemcsak a kezünk bőrén át, hanem a kezünktől szennyeződött kozmetikumok ill. zsebkendő közvetítésével is
felszívódhat sugárzó anyag (izotóplaborban ezért eldobható papírzsebkendőt kell használni). Ezért fontos
szennyeződéskor a kezünk hatékony megtisztítása.
Vigyázni kell, hogy a kéz bőrének felsértésével vagy vérbőség előidézésével ne gyorsítsuk meg a felszívódát.
Éppen ezért általában langyos vízzel és semleges, nem agresszív (savas, lúgos, erősen zsíroldó) kézmosó szerrel
mossunk kezet, és legfeljebb lágy kefét használjunk, utána papírtörlővel szárítsuk a kezünket (amit aktív
hulladékként kezelünk). Csak néhány (pl. 3) menetben mossunk kezet, még ha némi sugárzó anyagot továbbra is
mérünk a bőrünkön, mert utána egyre jobban növeljük a felszívódás veszélyét.
Ha felmerül a gyanú, a testbe került sugárzó anyag érzékenyen mérhető kollimátor nélküli gammakameradetektorral.
Radioaktív anyag dúsulásának csökkentése nagy sugárérzékenységű szervekben vagy azok közelében
A leggyakoribb védekezési módszer a célszerv blokkolása a felszívotthoz hasonló, de nem radioaktív
készítménnyel. Így a radioaktív jodidok pajzsmirigybe épülését inaktív kálium-jodid (Lugol-oldat) adásával,
míg a pertechnetát pajzsmirigybe beépülését kálium-pertechnetát kapszula beadásával gátolhatjuk. Ugyanezen a
módon a már a célszervben dúsult sugárzó anyag távozása is felgyorsítható.
A mérgező anyagoknál használt módszerekkel gyorsíthatjuk a sugárzó anyag távozását a testből: hashajtással,
vízhajtással, nagy adszorbeáló képességű anyagok (aktív szén, krumpli) tápcsatornába juttatásával.
Megjegyzendő, hogy számos radiofarmakon a vizelettel ürül, ezért kritikus szerv a hólyagfal is. Ennek és
környezetének sugárterhelését fokozott folyadékbevitellel, esetleg vízhajtással csökkenthetjük az
izotópdiagnosztikai eljáráson részt vevő betegek esetén is.

2. Felületi szennyeződések kezelése
A kérdés nem is úgy hangzik, mit kell tenni, HA szennyeződik egy felület, hanem AMIKOR szennyeződik. A
sugárzó anyaggal szennyeződés az izotóplaboratóriumi munka mindennapos velejárója, ezért nagyon fontos,
hogy hatékonyan működjön a
FELDERÍTÉS - MEGJELÖLÉS - FELTAKARÍTÁS
hármasa.
Sok esetben észrevesszük, mikor elcseppen valami, így a műszeres mérés célja inkább a szennyeződés
behatárolása.
Teendők sugárzó anyaggal szennyeződéskor
1. A munka azonnali beszüntetése
2. A terület körülhatárolása a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozására
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3. Szükség esetén (szennyező gáz, pára) a szennyeződés kiszivárgásának megelőzésére a helyiségből kivezető
minden nyílás megfelelő elzárása
4. A balesetnél bekövetkezett sugárveszély felszámolását csak sugárvédelmi képzettségű irányíthatja. A
mentesítés a munkát végzők feladata.
5. A szennyezett helyiségbe belépni csak a dekontamináció vezetésére kijelölt személy engedélyével szabad.
6. Személyek szennyeződésének megállapítása, eltávolítása
7. Felületek szennyeződésmentesítése
8. Ellenőrző mérések
9. Dokumentálás, foglalkoztatási dóziskorlátot feltételezhetően meghaladó esemény jelentése (ÁNTSZ Sug.Eü.
Decentrumnak)
Mi is a dekontaminálás célja?
Nem árt ezt átgondolnunk, nehogy felesleges köröket fussunk. Az elszennyeződött felületek kezelésénél
alapvető céljaink:
• Ne hordjuk szét a radioaktív anyagot (további szennyeződés megakadályozása)
• Mint külső sugárforrás, ne növelje meg a személyek sugárterhelését
• Ne zavarja a méréseinket (pl. a betegvizsgálatokat).
Más a teendő egy rövid és egy hosszú felezési idejű radioizotóp elcseppenésekor.
• Ha kis mennyiségű rövid felezési idejű anyag (pl. Tc-99m: 6 óra vagy F-18: 110 perc) cseppent el pl.
radiofarmakon-injekció beadásakor, a személyzet külső sugárterhelését ez nem növeli számottevően a
betegből eredő sugárzáshoz képest. Miután felitattuk, amit lehet, egyszerűen letakarjuk egy fóliával (hogy ne
lépjünk bele, ne hordjuk szét), megjelöljük (hogy mások ne mozdítsák el a fóliát, pl. a másnap reggeli
takarításkor), és hagyjuk lebomlani.
• Ha viszont a szennyeződés a gamma-kamera detektorára került, ez megzavarná a vizsgálatok eredményét, így
alaposan le kell tisztítani.
• Legkritikusabb a helyzet hosszú felezésű radioizotóp (pl. trícium: 12,33 év) elcseppenésekor. Ha nem sikerül
feltakarítani, hosszú távra le kell árnyékolni (pl. másik asztallap-réteg rászerelésével béta-sugárzó esetén),
vagy eltávolítani a szennyezett felületet.
Mentesítő készlet
A mentesítő („dekontamináló") készlet mindazokat az eszközöket és anyagokat tartalmazza, amellyel a
sugármentesítést elvégezhetjük. Ilyennek kéznél kell lenni minden egyes izotóplaboratóriumi
helyiségcsoportban.
Minimális tartalma:
• 2db 25 cm-es csipesz,
• 2 db 15 cm-es csipesz,
• 5 pár gumi- vagy műanyagkesztyű,
• 5 pár cipőre húzható fólia papucs,
• 1000 g vatta,
• 5 db nagyméretű műanyagzsák (hulladékhoz),
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• 1 db szemöblítő pohár,
• 1000 g – a munkahely felületének lemosására legalkalmasabb - mosószer (v. mosogatószer),
• 500 ml 0,9 %-os konyhasóoldat,
• 500 ml 10%-os trinátriumfoszfát oldat,
• 1000 ml 2%-os technikai minőségű Komplexon III. oldat (testfelületekhez)
• 1000 ml 10%-os sósav (v. salétromsav), csak tárgyak mentesítésére,
• (esetleges speciális dekontamináló szerből 500 ml).
Kiegészítések
Célszerű felkészülni: az általunk használt jelzett vegyületekhez megfelelő oldószereket tegyünk a készletbe, és
az üvegekre írjuk is rá, minek a felmosásához használandók.
Fontos megjegyezni, hogy a dekontaminálás elve nem különbözik lényegesen egy háztartási takarításétól, és a
használandó vegyszerek is hasonlók: általában a közönséges konyhai mosogatószerek váltak be legjobban. Saját
gyakorlatunkban az 1 %-os Ultra-oldat, és a 40-70 %-os alkohol-oldat (nem feltétlenül etilalkohol; az előírások
miatt izopropil-alkoholt egyszerűbb tartani) váltak be legjobban.
Kritikus pont, hogy minden szükséges benne is legyen a készletben. Pl. gyakori, hogy ha tiszta csipeszre van
szükség, a dekontamináló mkészlethez nyúlnak. Névre szólóan célszerű megbízni egy munkatársat a
dekontamináló készlet rendszeres (legalább havonkénti) ellenőrzésével és a hiányzó tartozékok pótlásával.
Személyi mentesítés lépései
• A szennyezett ruházat eltávolítása
• A szennyezett testrészek lemosása (addig nem szennyeződött bőrrészek sugárzó anyaggal ne kerüljenek
érintkezésbe)
• A bőr, haj, szőrzet, kézujjak, körmök, ujjközök szennyeződése esetén szappanos vizes, vagy dekontamináló
oldattal történő lemosást kell alkalmazni.
• Szennyeződésmentesítési célra nem szabad forró vizet, erősen alkalikus szappant (pl. káliszappan) vagy
mechanikus tisztítószert használni.
• Lágy szőrű kefével a mosás hatékonysága fokozható.
• A szem szennyeződését folyó vízzel azonnal ki kell mosni, majd haladéktanul szemorvosi ellátásáról kell
gondoskodni.
• Belégzéssel, lenyeléssel, ép vagy sérült bőr, nyálkahártya szennyeződése útján történt inkorporáció vagy
annak gyanúja esetén haladéktalanul elsősegély. (Kiürülést gyorsító szerek?)
Felületek mentesítése
• Először itassuk fel a folyadékot.
• Nedves vattára szórt dekontamináló szerrel kezdjük feltakarítani,
• és csak utána nagyobb oldatmennyiséggel.
• Nagy fajlagos aktivitású radioaktív anyag: a radioaktív elem azonos vegyületű, stabil izotópját tartalmazó
szerrel kell kezdeni a dekontaminálást.
• Sok folyadékot: távpipettával kell felszívni és üvegbe gyűjteni,
• a maradékot szűrőpapírral kell felitatni.
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• A törlést kívülről befelé végezzük (nehogy jobban szétkenjük).
• A dekontaminálást addig kell folytatni, amíg a mérőeszköz a megengedett szennyezettségnél kisebb aktivitást
nem mutat.
• Ha rövid felezési idejű anyag nem távolítható el teljesen: letakarni és figyelmeztető jelzéssel körülhatárolni
(lebomlásig)!
• Hosszú felezési idejű (>65 nap) radioaktív anyaggal szennyezett felületet el kell távolítani, vagy állandó
jelleggel lefedni.
• Textília akkor adható inaktív mosodába, ha méréssel igazoltan radioaktív szennyezettségtől mentes.

3. Munkavédelmi eszközök és használatuk
Mint korábban már megtanulhatta, a munkahelyi sugárvédelem célja a dolgozók sugárterhelésének csökkentése
azáltal, hogy:
• csökkenti a testfelületre és a szervezetbe bekerült (inkorporálódott) radioaktív anyagok mennyiségét és
sugárhatását, és
• a lehető legkisebbre csökkenti a testet érő külső besugárzást.
Ebben a szakaszban az utóbbi célt elősegítő eszközöket tekintjük át.
Távfogók
Céljuk a távolság növelése a radioaktív forrás és (elsősorban) a kezünk között. A csipeszek, manipulátorok,
fogók hasonlóak, mint a szokásos laboratóriumi és háztartási eszközök, egyetlen többletkövetelmény, hogy
egyszerűen moshatóknak kell lenniük. Emiatt általában rozsdamentes acélból készülnek.
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Speciális feladat, hogy az üvegedényeket ki kell tudni emelni az ólomtokból. Ehhez a távfogó végét úgy kell
kialakítani, hogy felülről tudja megragadni az üvegedény nyakát.

Gamma-sugárzás árnyékolása
A gamma-sugárzást nagy sűrűségű anyaggal lehet hatékonyan árnyékolni. Leggyakrabban ólmot vagy
wolframot használnak.
Az árnyékolás lehet közvetlenül az edény vagy a fecskendő körül, vagy távolabb a forrás és a testünk között.
Árnyékoló falak és pajzsok
A guruló ólomfalat a beteg és a személyzet közé húzhatjuk.

Az „L" alakú, áthelyezhető pajzsot olyan szélesre készítik, hogy a törzsünket (és lefelé a lábunkat) árnyékolja,
miközben a két kezünk két oldalról hozzáfér a preparátumhoz.

Balról Tc-99m, jobbról pozitron-sugárzók árnyékolására szolgáló „L" alakú pajzs.
Ólomgumi kötény
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A röntgenlaborok kötelező felszerelése az ólomgumi kötény, amelynek leggyakrabban 0,25 vagy 0,5 mm
ólomekvivalens változatával találkozhatunk. Míg ezek a röntgen-sugárzás nagy részét elnyelik, fontos kérdés,
hogy kell vagy szabad-e használni a radioizotópokkal végzett munkához.
A leggyakrabban alkalmazott Tc-99m 141 keV-os gamma-sugárzásából származó dózisintenzitást a 0,25 ill. 0,5
mm ólomekvivalens kötény kb. 40% ill. 60%-kal csökkenti, ezért különösen a Tc-99m jelzett radiofarmakonok
preparálásakor és beadásakor fontos használni, és akkor is megfontolandó, ha hosszabb ideig kell a
beinjekciózott beteg közelében tartózkodni.

Ólomgumi kötény dóziscsökkentő hatása néhány gyakori vizsgálat végzésekor
Ugyanakkor a nagyobb gamma-energiák, pl. a I-131 (364 keV) és a pozitron-sugárzók (511 keV-os
megsemmisülési sugárzás) ellen egyáltalán nem véd az ólomgumi kötény. Sőt, amikor a gamma-fotonok
Comton-szóródást szenvednek a kötény anyagában, a meglökött elektronok a köpeny közelében megnövelik a
köpenyt viselő személy elnyelt dózisát.

Távolság és árnyékolás szerepe [F-18] FDG használatakor
Ólomtokok és fecskendővédők
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Az ólomtokok a sugárzási energiától függő vastagsággal készülnek (ld. az alábbi ábrát). Fontos, hogy a kiszívás
idején is hatékony árnyékolást biztosítsanak, ezért felül csak kis nyílás szokott lenni a tűnek, és levett kupakkal
is fel kell hogy érjen a tok oldala az edény tetejéig.

Tc-99m árnyékolására: 3PET radiofarmakonok (511
6 mm
keV) árnyékolására: 1-2
cm Pb
Fecskendővédők
A fecskendővédők használata elengedhetetlen az „in vivo" izotópdiagnosztikában és –terápiában. Általában egy
átlátszó (többnyire ólomüveg) ablakot tartalmaznak a felszívott térfogat ellenőrzéséhez, valamint csavaros vagy
rúgós fecskendőrögzítőt.

Az alábbi ábra 2 mm vastag, wolframból készült fecskendővédő tok kézdózis-csökkentő szerepét mutatja
technécium-jelzett radiofarmakonra, különböző irányokból.
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Látható, hogy oldalra 2 nagyságrenddel csökken a dózisintenzitás, csak a fecskendő tengelyiránya körül jut ki
jelentős sugárzás. Ezért különösen fontos, hogy ne tároljuk vagy tartsuk a védőtokot úgy, hogy magunk vagy a
munkatársak irányába mutasson.
Nagyobb energiájú gamma-sugárzáshoz vastagabb fecskendővédő tok szükséges, ld. az ábrán.

2 mm ill. 8 mm vastag wolframtok Tc-99m ill. F-18 tartalmú fecskendőhöz.
Legfontosabb sugárvédelmi eszközeink az „in vivo" diagnosztikában
Ne feledjük az alábbiak helyes használatát:
• kesztyű (minden radioizotópos munka során)
• ólomtok az üvegedényeknek (mentességi aktivitásszint feletti gamma- és pozitron-sugárzó preparátumoknak)
• fecskendővédő ólomtok
• ólomgumi kötény: 200 keV alatti elektromágneses sugárzás esetén van értelme
• nedvszívó betét a tálca és a beteg karja alatt, hogy az esetleg elcseppenő aktív folyadékot felfogja.

Béta-sugárzók árnyékolása
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Ha béta-sugárzó radioizotópokkal (pl. H-3, C-11, P-32) dolgozunk, árnyékolásra nem célszerű vékony
ólomréteget használni, mert az elnyeli ugyan a béta-sugárzást, de az ennek során keletkező fékezési röntgen
jelentős dózist okozhat. Különösen nem szabad ólomgumi kötény használni béta-sugárzás elleni védelemre.
Helyette alacsony sűrűségű anyagból készíthető árnyékolás, pl. plexiből (ld. a fenti ábrát) vagy könnyűfémből
(Al-fólia). Esetleg vastag ólom is használható, amelynek vastagsága nagyobb, mint az árnyékolandó bétasugárzás maximális hatótávolsága plusz a fékezési röntgen döntő részének elnyeléséhez szükséges
rétegvastagság.
A lágy béta-sugárzás (pl. a trícium: a H-3 sugárzása; de ugyanígy az alacsony energiájú Compton-elektronok is)
a levegőben is elnyelődik, ezért esetében a távolság-védelem is jól használható.
Radioizotóp-terápiás osztályok
Terápiás célra általában béta-sugárzást alkalmazunk. Ha a radionuklid tiszta béta-sugárzó, a sugárzás magában a
betegben elnyelődik, a környezetet nem terheli. A terápiás osztályon két különleges veszélyforrást kell kezelni.
Szennyeződés sugárzó anyaggal
A beadott radiofarmakon egy része a testnedvekkel távozik a betegből. Ez a helyzet pl. a [I-131] nátriumjodiddal, amelyet legnagyobb számban alkalmaznak terápiás célra, jó- és rosszindulatú pajzsmirigybetegségek
kezelésére. Elsősorban az első napokban igen nagy aktivitás távozhat a vizelettel, továbbá az evőeszközök,
ruhaneműk is szennyeződhetnek.
Emiatt a a WC lefolyóját általában gyűjtő tartályba csatlakoztatják, amelyben a radiojódot lebomlatják, mielőtt a
csatornába kerül. A betegnek a saját evőeszközeit kell használnia, az ágy- és más ruhaneműket pedig mosatás
előtt ellenőrizni kell, és ha szennyeződött, a mentességi aktivitásszint alá kell bomlatni, mielőtt kikerül az
osztályról.
A beteg, mint sugárforrás
Ha az terápiához alkalmazott radionuklid gamma-sugárzó is, mint a I-131, amelynek 364 keV-es, kemény
gamma-sugárzása van, akkor a betegből eredő sugárzás eléri a környezetében levő személyeket: az
egészségügyi dolgozókat, családtagokat, de az utcán, a tömegközlekedési eszközökön bárki mást is. Emiatt
nagyobb aktivitást (Magyarországon 550 MBq feletti I-131 mennyiséget) csak bennfekvő betegnek szabad adni,
és kisebb aktivitást is csak akkor kaphat járóbeteg, ha megfelelőek az otthoni körülményei, és várhatóan
megtartja a biztonsági előírásokat.
A terápiás osztályon a személyzetet sugárelnyelő falakkal, illetve ólomparavánokkal védik.

4. Sugárvédelmi mérőeszközök
A sugárvédelmi mérőműszerek fő fajtái:
• személyi doziméterek
• dózisintenzitás-mérők
• felületi szennyezettségmérők
• aktivitás-kalibrátorok.
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A dózismérők működési elvét korábbi fejezetben már ismertettük. Most főleg a mindennapi alkalmazás
gyakorlati szempontjaira térünk ki.
Személyi doziméterek

Az orvosi-diagnosztikai alkalmazások során ritkán fordulnak elő kiugróan magas dózisintenzitások, ezért
legáltalánosabban utólag kiolvasható dózismérőket használunk. Ezek fajtái:
Filmdoziméter
A képen balra, kék tokkal látható filmdoziméter a hazánkban az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat által
jelenleg alkalmazott eszköz. Ennek több különböző árnyékoló rétegű (szűrőjű) részterülete van, amelyek relatív
feketedéséből a sugárzás fajtájára is következtetni lehet (ld. az alábbi ábrát).

Filmdoziméter röntgen-, gamma- és béta-sugárzás mérésére
Termolumineszcens (TLD) személyi doziméter
A fenti képen jobbra látható egyik változata (narancs színű), illetve a lenti képen a szerkezete.

Termolumineszcens dózismérő (forrás: http://www.uos.harvard.edu/ehs/radiation/how_dosimeter.shtml)
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Gyűrűdoziméter
Általában szintén TLD-t tartalmaz (ld. az alábbi ábrán alul).

Személyi doziméterek használata
A film- és termolumineszcens egésztest-dózismérőt általában a mellkason, az esetleges ólomgumi-kötény alatt
kell hordani. A sugárzásnak kitett munkahelyeken a teljes munkaidő alatt hordani kell; hazánkban jelenleg 2
hónaponként cserélik az egészségügyi munkahelyeken.
Ügyelni kell arra, hogy amikor nem viseljük, a dózismérő sugármentes helyen legyen. A (film v. TLD) detektort
folyamatosan a tokjában kell tartani.
A gyűrűdozimétereket a mutatóujjon, radioizotópos munkához a detektorral a tenyér felé kell viselni. Ha csak az
egyik kézen hordjuk, ez a „gyengébb" (jobb kezeseknél a bal) kezünk legyen, mert a mérések szerint általában
az kap nagyobb dózist: azzal fogjuk meg az aktív preparátum edényét, miközben az „ügyesebb" kezünkkel a
távfogót, fecskendőt, pipettát tartjuk.
Elektronikus doziméterek
A nagy dózisintenzitású munkahelyeken kell viselni, ahol a munkafolyamat után a helyszínen kiolvasható az
elszenvedett dózis, vagy hosszabb idő alatt tárolja az egyes időszakaszok dózisát. Sok fajtája riasztási
lehetőséget is tartalmaz vagy bizonyos dózisintenzitás felett, vagy a beállított dózis elérésekor.
Dózisintenzitás-mérők
A kézi vagy telepített műszerek egy része közvetlenül dózisintenzitást mér (Gy/h vagy Sv/h egységben), mások
csak számlálási sebességet.

Számos változatuk ismeretes digitális (fent) vagy mutatós (lent) kijelzéssel.
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Gamma- és röntgen-sugárzás mérésére leggyakrabban Geiger-Müller (GM) csöves sugárzás-ellenőrző műszert
használunk; ha pontosabb dózismérésre van szükség, proporcionális számlálót. A lenti táblázat a kutató
laboratóriumok gyakori radionuklidjainak méréséhez ad ajánlást.

Műszer megválasztása a kutató laboratóriumok gyakran használt
http://www.uos.harvard.edu/ehs/radiation/meter_probe_choice.shtml)

radionuklidjaihoz

(Forrás:

Felületi szennyezettség ellenőrzésére azért, hogy a detektor nagyobb felületet fedjen le egyszerre, vagy több
oldalablakos G-M csövet tesznek egymás mellé, vagy pedig nagy kerek („fánk alakú") G-M csövet
alkalmaznak; ld. az alábbi ábrákat.
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9. fejezet - BALESETELHÁRÍTÁS
1. Sugárbalesetek elhárítása
A közelmúlt csernobili és fukusimai eseményei arra mutattak rá, hogy minden országnak fel kell készülnie
olyan rendkívüli eseményekre, amikor véletlenül vagy szándékosan nagy mennyiségű radioaktív anyag kerül a
környezetbe
Ezért hazánkban a sugárvédelmi oktatások kötelező része az ilyen balesetek elhárításának ismertetése, hogy
legalább a sugárforrásokkal foglalkozásszerűen találkozó személyek legyenek bizonyos mértékben felkészülve.
Ebben a fejezetben azt tekintjük át, hogy mik a teendők, ha akár a munkahelyen, akár a környezetbe kikerült
nagyobb mennyiségű sugárzó anyag miatt egyes személyek vagy kisebb-nagyobb embercsoportok jelentős
sugárhatásnak vannak kitéve.
Hol fordulhat elő sugárzással történő expozíció és/vagy kontamináció?

Balesetek:
• Nukleáris reaktor
• Orvosi alkalmazás
• Ipari besugrázó
• Elveszített/ellopott orvosi vagy ipari sugárforrás
• Szállítás

Terrorista események:
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• Sugárzó anyagot szétszóró készülék (dirty bomb)
• Nukleáris létesímény elleni támadás
• Nukleáris fegyver.
Kórházi környezetben a balesetek leggyakoribb okai

Sugárterápia

Radioizotóp-terápia

"Találékonyság"

Nukleáris balesetek szintjei
Olvassa el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rövid ismertetőjét!
http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/ines.pdf
Sugársérültek ellátása
• Az országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat 24 órás ügyeletet tart.
• 10 kijelölt kórház a sugársérültek vagy arra gyanús személyek szakellátására (köztük: DE OEC).
Sugársérült: az alábbi dózis v. gyanúja:

Effektív dózis:

>250 mSv

Bőrfelület:

>6 Gy

Szemlencse:

>2 Gy

Egyéb szerv:

>3 Gy

2. Sugárbaleset-elhárítás lényeges szempontjai
• Azonosítani, jellemezni az ionizáló sugárzást és/vagy radioaktív anyagot
• Különbséget tenni radioaktív sugárzással történt expozíció (külső sugárhatás) és radioaktív anyaggal történt
kontamináció (testfelületre vagy a szervezetbe került sugárzó anyag) között.
• Át kell gondolni a személyzet (a mentesítést végzők) sugárvédelmének szempontjait
• A teendőkre elő kell készülni, a szükséges felszerelést előkészíteni, és a személyzetet felkészíteni.
Szerencsére:
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• Kontaminációt könnyű kimutatni, és a legtöbbet el lehet távolítani.
• Nagyon valószínűtlen, hogy a mentő személyzet nagy sugárzást kapjon a kezelendő személytől.
Dekontaminációs központ
Létre kell hozni egy dekontaminációs központot tömeges kontamináció esetén olyan embereknek, akik nem
sérültek, csak szennyeződtek.
OTT:
• Sok embernek biztosítani kell a zuhanyzást,
• Ruhacserét.
• Dekontamináció után az emberek szállítását vagy elszállásolását megoldani.
• Meg kell oldani a mosdatáshoz használt, sugárszennyezetté váló víz elvezetését, tárolását.
A dekontamináció centrum személyzetének orvosi háttérrel kell rendelkezni, jártasnak kell lenni a
dekontaminálási folyamatban, tudnia kell használni a sugárzás mérésére alkalmas készülékeket.
Katasztrófa betegellátás

• Elsődleges: katasztrófa-elhárítás szabályainak érvényesítése
• Másodlagos szempont: besugázás és kontamináció felmérése
• A kontamináció foka határozza meg, hogy milyen létszámban vegyenek részt a sérült ellátásában.
Betegellátás – dekontamináció
Mikor fejezzük be az intakt bőr és a seb dekontaminálását?
• Amikor a kontaminált terület aktivitása kisebb mint a háttér 2x-se
• Amikor már nem csökkenthető az aktivitás a dekontamináció folyamatával
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• Mielőtt a bőr felhorzsolódna.
Kontaminált égési sebek
• Óvatosan öblítsük! A sebmosás növelheti a sérülés súlyosságát.
• A ruhaeltávolítás csökkenti a kontaminációt.
Kontamináció miatt ne halasszuk el a szükséges sebészi beavatkozásokat, vizsgálatokat! A maradék
kontaminációt ellenőrizni lehet.
Belső kontamináció kezelése
• Radionuklid-specifikus. Szükség lehet előzetes információkra
• Leghatékonyabb, ha minél hamarabb elkezdjük!

Radionuklid

Kezelés

Alkalmazás

Cesium-137

berlini kék

per os

Iodine-125/131

kálium-jodid

per os

Strontium-90

alumínium-foszfát

per os

Americium-241/
Plutonium-239/ Cobalt60

Ca- és Zn-DTPA

IV infúzió, porlasztó

3. Intézkedési szintek
Munkahelyi intézkedési szintek
Korábban említettük, hogy a sugárveszélyes munkahelyeken dolgozókra vonatkozó dóziskorlátok:

5 év összege

100 mSv

Egyetlen év

50 mSv

Bőr, végtagok

500 mSv/év

Szem

150 mSv/év

Az alábbi intézkedési szintek egy mérési időszakban (2 hó) mért dózisra vonatkoznak:
Munkahelyi kivizsgálás:

2 mSv felett

Hatósági (ÁNTSZ)
ellenőrzés:

6 mSv felett

vagy

szervdózis-korlát 3/10-e
felett

vagy

évi 20 mSv felett.
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Orvosi és biológiai izotóplaboratóriumokban nagyon ritkán fordul elő ilyen mértékű sugárhatás. Célszerű és
szokásos, hogy ha egy dolgozó egy mérési időszakban (vagyis általában 2 hónap alatt) feltűnően nagyobb dózist
kap, mint akár ő szokott más időszakokban, akár mások szoktak kapni ugyanabban a munkakörben, akkor a
sugárvédelmi megbízott vagy a munkahelyi vezető megvizsgálja és megbeszéli a dolgozóval, mi lehetett a
magasabb dózis oka, és hogyan kerülhető el a jövőben.
Akut sugárbetegség
Csak olyan betegeknél jelentkezik, akik nagyon nagy sugárdózist kaptak az egész testre (nagyobb, mint kb. 1
Sv)
Kb. 0,15 Sv dózis:
• nincsenek tünetek,
• lehetséges kromoszóma-eltérések.
Kb. 0,50 Sv dózis:
• nincsenek tünetek
• fehérvérsejt és thrombocyta csökkenés kimutatható.
A sugárbetegségekről bővebben a sugárzás biológiai hatásairól szóló fejezetetben szólunk.
Vészhelyzeti sugárterhelés dóziskorlátai
Rendkívüli helyzetben a mentésben részt vevők nagyobb dózisa is elfogadható, mint a mindennapi munka során:

Effektív dózis

Mikor?

50 mSv

vészhelyzetben általában

100 mSv

a népesség jelentős sugárterhelésének megakadályozásakor

250 mSv

életmentésben résztvevőkre

Sürgős védelmi intézkedések
A környezeti sugárterhelés megnövekedése esetén az alábbi intézkedések lehetnek indokoltak:

Áttelepítési szintek
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10. fejezet - ORVOSI-BIOLÓGIAI
IZOTÓPLABORATÓRIUMOK
SUGÁRVÉDELME
Debreceni Egyetem OEC, 2011. Szerzők: Varga József, Nagy Annamária
A tankönyv interaktív változata megtalálható a Debreceni Egyetem OEC Moodle
szerverén: http://moodle2.unideb.com/moodle/

1. A sugárfizika alapjai
© 2011 Nagy Annamária
Az ionizáló sugárzás fizikája
Az atom és alkotórészei, az elektronhéj- és az atommag szerkezete, stabil és instabil atommag.
Radioaktivitás, Bomlástörvény, felezési idők.
Sugárzási fajták és jellemzőik.
Sugárzások és az anyagi közeg kölcsönhatásai. LET fogalma. Töltött részecskék kölcsönhatása közeggel.
Elektromágneses hullám kölcsönhatása közeggel.
Sugárzás gyengülése (anyagi) közegben.
Ionizáló sugárzások mérése, detektortípusok. Különböző sugárzásmérő készülékek felhasználási területei.
Dozimetria
Fizikai dózismennyiségek: LET fogalma (ismétlés), Elnyelt dózis, - teljesítmény.
Biológiai dózismennyiségek: RBE fogalma, Egyenérték dózis (Sugárzási súlytényezők), Lekötött egyenérték
dózis, Effektív dózis (Szöveti súlytényezők), Lekötött effektív dózis, Kollektív egyenérték dózis, Kollektív
effektív dózis.
Sugárvédelmi dózismennyiségek: Környezeti dózisegyenérték, Irány szerinti (környezeti) dózisegyenérték,
Személyi dózisegyenérték.
Személyi doziméterek.
Hatósági ellenőrzések
A sugárvédelem nemzetközi szervezetei. Szabályozás az Európai Unióban. Sugárvédelmi alapelvek.
Hazai jogalkotás, jogszabályozás rendszere. Atomtörvény, Rendeletek, Szabványok. Létesítési-, tevékenységi
engedélyezési eljárás.
Sugárvédelem helyi szabályozása.
Hatósági ellenőrzések gyakorisága, céljai. Teljes körű- és részleges ellenőrzés
Mintavételi helyek, módszerek. Felületi szennyezettség megállapítása, Források zártságának ellenőrzése,
Levegő aktivitáskoncentrációjának meghatározása, Víz-(szennyvíz) mintavétele.
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2. Sugárhatások és általános sugárvédelem
© 2011 Varga József
Sugárzás biológiai hatásai
Az ionizáló sugárzás hatásmechanizmusa. Az élő szövetek sugárérzékenységét befolyásoló tényezők.
Helyreállító mechanizmusok. Determinisztikus és sztochasztikus sugárhatások.
A sugárvédelem alapelvei
A dolgozók sugárvédelmének alapelvei. A dóziskorlátozás céljai. Az elszenvedett dózis egységes mérőszáma. A
népesség különböző csoportjaira alkalmazandó dóziskorlátok.
Védekezés külső sugárzások ellen

3. Izotóplaboratóriumok
© 2011 Varga József
Izotóplaborok osztályozása
Egészségügyi és ipari izotóplaborok besorolása. Az alapmennyiség fogalma. Ellenőrzött és felügyelt területek,
kapcsolódó dózisintenzitás-szintek. Izotóplaborok elkülönítése.
Munkavégzés nyílt radioaktív készítményekkel
Az izotóplaboratóriumi munka sajátosságai
Balesetelhárítás
Felelősségi körök rendkívüli helyzetekben. Védőeszközök és felhasználási módjaik. Sugárkárosodás tünetei és
sürgős feladatok.
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