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zelés után megnőtt, ami arra utal, hogy ezek 
a sejtek sugárrezisztensebbek voltak. A CD4+ 
sejtek osztódásának mértéke a daganatos 
betegekben megnőtt és kezelés után tovább 
fokozódott. A Treg-sejtek osztódása a kezelés 
után a kontroll szintjére esett vissza. Az im-
munrendszer gátlásáért felelős Treg-sejtek 
aránya a kezelés után jelentősen visszaesett, 
ami arra utal, hogy visszaszorult a Treg-sejtek 
közvetlen efektor T-limfocita-gátló és apo-
ptózis-indukáló hatása. Jelentősen növeke-
dett viszont a Treg-sejtek CTLA4-expressziója, 
ami arra utal, hogy a kezelés a Treg-sejtek 
dendritikus sejtekre kifejtett, kostimulációt 
gátló hatását fokozta.

Balásházy Imre és munkatársai feltették 
a kérdést: vannak-e olyan élőlények, amelyek 
az ionizáló sugárhatás bioindikáto raiként 
szolgálhatnak környezeti radioaktív szennye-
ződés esetén. Vizsgálataik során a természet-
ben befogott harminc kifejlett bog lárkalepke, 
valamint hatvan azonos fajú, la bo ratóriumban 
felnevelt hernyóból lett báb gamma- és ne-
utron-sugárzásra adott biológiai válaszának 
vizsgálatára került sor. A besugárzott egyedek 
között 250 mGy gammadózis hatására a mor-
talitás 40%-os emelkedése volt megfigyelhe-
tő, ezen kívül 75%-kal csökkent a besugárzott 
egyedek által lerakott peteszám is. A bábok 
kikelése a besugárzás hatására a kontrollcso-
porthoz képest későbbre tolódott. Az ered-
ményeik összhangban vannak a fukusimai 
boglárkalepkéknél talált eredményekkel.

Csige István előadásában elhangzott, hogy 
Erdélyben, a Hargita-hegység és a Csomád-
hegység környezetében a vulkáni utóműkö-
désként jelentkező, főleg CO2-ból álló mofet-
tagázban való fürdőkúrát régóta használják 
érrendszeri betegségekben szenvedők terápiás 
kezelésére. A mofettagázok mellett radongáz 
is szivárog a medencékbe. Ha a radont a mo-
fettagázok szállítják oda, akkor az jó nyomjel-
zője a CO2 medencetérben való térbeli és 
időbeli változásainak vizsgálatára. Ebben a 
munkában a szerzők azonban kimutatták, 
hogy számos esetben (például a Bardócz-mo-
fetta, Hargitafürdői-mofetták) a szén-dioxid-
fürdők légterében a radon anomális térbeli 
és időbeli változásokat mutat, amit úgy értel-
meztek, hogy a medencékbe a szén-dioxid és 
a radon egymástól részben függetlenül, kü-
lönböző helyen, és eltérő hozammal lép be. 
Ezeknek a radonanomáliáknak a tanulmá-
nyozásával értékes információkat nyertek a 
medenceteret kitöltő szén-dioxid-gáznak a 
medencetérben történő áramlási és a szabad 
levegővel való keveredési viszonyairól is, 
amelynek birtokában jobban tervezhető a 
medencetér optimális kialakítása. A radongáz 
anomális viselkedése miatt a szárazfürdők 
medencehelyiségeiben rendszeresen szolgála-
tot teljesítő személyzet radon elleni védelme 
céljából a személyi radondoziméterek alkal-
mazását tarják célszerűnek, ami nélkül a ra-
don-sugárterhelések becslésében akár egy 
nagyságrendnyi bizonytalanság is lehet.
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nyit egyedülálló teret, melyek mellett lehető-
vé válik széles körű orvosbiológiai kísérleti 
ta nulmányok végzése is. A közép-infravörös 
(MIR) spektrális tartomány bizonyos biomo-
lekulák szelektív gerjesztésére, detektálására 
vagy elbontására alkalmas, amelyek abszorp-
ciós vonalai, a 3–15 μm-es tartományba esnek. 
Az ELI-ALPS-nál beállítandó ultrarövid im-
pulzus tartamú MIR-lézerrendszereket az 
eddigi orvostudományi lézeralkalmazások, 
így a lézeres fogászat, szemészet, bőrgyógyá-
szat, a lézersebészet számos ága, az angioplasz-
tika, endoszkópos lézeres beavatkozások és 
lézeres kőtörés (vesekő) területei tudják majd 
hasznosítani, valamint elősegíthetik a lézeres 
kezelések optimalizálását. A lézeres klinikai 
alkalmazások palettája is jelentősen bővülhet 
az új lézerrendszerekkel végzett preklinikai 
kísérletek eredményei nyomán. További nagy 

Az elkövetkező években három, európai össze-
fogással létesülő központban indulhatnak el 
ultranagy intenzitású fényt igénylő kísérleti 
kutatások: a Prága melletti ELI Beamline 
Berendezésben (ELI Beamline Facility), a 
Bukarest közelében, Măgurele-ben megvaló-
suló ELI Fotonukleáris Berendezésnél (ELI 
Photonuclear Facility) és a Szegeden épülő 
ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás-
nál (ELI-ALPS). A magyarországi létesít-
mény a lehető legnagyobb ismétlési frekven-
ciával biztosítja a lehető legrövidebb időtar-
tamú (femto- és attoszekundumos) elektro-
mágneses impulzusokat a terrahertzestől (1012 

Hz) a röntgensugárzásig (1017 Hz) terjedő 
frekvenciatartományban, ideértve az infravö-
rös, a látható és az ultraibolya fényt is. Ez 
széles spektrumú fizikai, kémiai, anyagszer-
kezeti, attoszekundumos kutatások számára 
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jelentőségű kutatási területek a lézerrendsze-
rekkel gyorsított részecskenyalábok sugárte-
rápiás alkalmazási lehetőségeinek kidolgozá-
sa, (melyek nagy költségigényű sugárminő-
ségeket válthatnak ki, és így széles körű elér-
hetőséget biztosíthatnának), illetve a lézerge-
nerált ionizáló sugárzás potenciális előnyeinek, 
biológiai hatásainak vizsgálata.

Lézeres részecskegyorsítás

Ha egy közeg megfelelő hőfokot ér el, akkor 
atomjai ionizálódnak. Az anyagnak ezt az 
állapotát nevezzük plazmának. Ezt az állapo-
tot nagy intenzitású lézernyalábbal is elérhet-
jük, miközben a nagy intenzitású lézer kel-
tette elektromágneses tér hatására a töltött 
részecskék akár relativisztikus energiákra is 
felgyorsulhatnak. Az elmúlt évtized kutatásai 
számos mechanizmust tártak fel hatékony, 
lézeralapú iongyorsításra. Az ELI-ALPS a 
lézerimpulzusokat 1 kHz, illetve 10 Hz ismét-
lési frekvenciával kibocsátó lézerrendszerei 
közül az utóbbi, 1021–1022 W/cm2 csúcsinten-
zitású fókuszált fény létrehozásával hatékony 
elektrongyorsítást és proton/szénion sugár-
forrás létrehozását teszik majd lehetővé. Ezen 
részecskeforrások paramétereinek monitoro-
zására, a plazmaképződés, céltárgy-sűrűség 
tulajdonságainak kutatására a nagy lézerbe-
rendezéseket speciális diagnosztikai, dozimet-
riai mérőeszközök egészítik ki. Ezenkívül a 
szegedi ELI-ALPS központban az intenzív 
terahertzes impulzusokkal végzett lézeres 
utógyorsítás teljesen új megközelítéseinek 
tudományos kipróbálása is elvégezhető lesz. 
Az ELI-ALPS lézeres részecskegyorsítás révén 
sugárkezelésre potenciálisan alkalmas ionizá-
ló részecske- és egyéb forrásai közül kieme-
lendő az ultranagy energiájú és dózisteljesít-
ményű elektronnyaláb, a gyorsított magré-
szecskék, protonok, ionok létrehozása, vala-

mint az ultrarövid impulzusú infravörös lézer 
filamentációs mélységi ionizációja. A bizton-
ságos humán alkalmazás előfeltétele a meg-
felelő komplex berendezések, körülmények 
kialakítása, a dóziseloszlás kalkulálása, opti-
malizálása és mérése, valamint széles körű 
összehasonlító biológiai kísérletek végzése, 
melyekhez a fejlett hazai orvosbiológiai, bio-
technológiai kutatócsoportok nyújtanak 
megbízható alapot és hátteret. 

Szakirodalmi áttekintés 

A technikai fejlesztések nyomán egyes na-
gyobb lézerkutató központokban, a 2000-es 
évektől elindulhatott a lézergyorsított ionizá-
ló sugárforrások hatásának biológiai tesztelé-
se. Lézergerjesztett, elektron-, illetve proton-
források, valamint másodlagos fotonnyalábok 
speciális jellemzője az ultranagy intenzitás, a 
pulzáló üzemmód és az egyes impulzusok 
extrém rövidsége. Japán szerzők (Shinohara 
et al., 2004) L5178Y egérsejteket és ezek 
XRCC4-deficiens mutáns verzióját sugaraz-
ták 1013 Gy/sec dózisteljesítményű fotonim-
pulzussokkal. A kolónia esszével meghatáro-
zott sejttúlélési görbék azonosak voltak a 
cézium standard sugárforrással felvett görbék-
kel. Ugyanígy nem volt releváns különbség 
a drezdai Helmholz Központban lézergyorsí-
tott, ismétlődő, nagy intenzitású elektronim-
pulzusokkal versus folyamatos üzemmódú 
klinikai elektronnyalábbal besugárzott sejtek 
túlélése és DNS kettős szál töréseik számában 
sem (Laschinsky et al., 2012). Lézer által gyor-
sított nagyon nagy energiájú (150–250 MeV) 
elektronnyaláb (VHEE) Monte Carlo-szimu-
lációval kalkulált prosztatabesugárzás dózis-
eloszlását elemezve, ennek számos elméleti 
előnyére mutattak rá a szerzők (DesRosiers 
et al., 2008). Továbbá felvetették, hogy ma 
már meg lehetne valósítani ilyen VHEE-gyor-
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sított lézerplazma technológiával, nagy dó-
zisteljesítmény, valamint szelektív dózírozha-
tóság mellett a kis átmérőjű mezőegységeket 
finoman hangolva a céltérfogat pásztázását, 
nagy felbontású intenzitás modulált besugár-
zást eredményezve. Münchenben az ATLAS 
titán-zafír  lézerrel (400 mJ energiájú 30 fs-os 
impulzus) valósították meg a lézerplazma 
protongyorsítást. Két minikvadrupól mág-
nest alkalmaztak a protonnyaláb 1,2 m-es 
tá volságon történő fókuszálására és energiaszű-
résére, 5,3 ± 0,15 MeV energiájú, kvázi mono-
energetikus protonnyalábot létrehozva. Ezzel 
sugaraztak be humán tumorsejteket 0,13-tól 
7 Gy dózistartományban, egyetlen impulzus-
sal. Konvencionális protonforrásként a mün-
cheni tandem gyorsító szolgált, ahol azonos 
protonenergiával sugarazták a sejteket. Alexa 
488 festést alkalmaztak a 53bp1 és Cy3 festést 
γ-H2AX fókuszok kimutatására. A relatív 
biológiai hatékonyság meghatározását 200 
keV-os referencia fotonforráshoz hasonlítva 
végezték. Így a lézergyorsított protonnyaláb 
RBE-je 1,3 ± 0,3–nak adódott, egyezően a 
ciklotronban gyorsított konvencionális pro-
tonok RBE-jével a referencia fotonforráshoz 
képest (Schmid et al., 2012). Fontos lépés volt 
az integrált dozimetriai és sejtbesugárzó 
rendszer kidolgozása, mely a lézerindukált 
protonbesugárzás alatt lehetővé teszi a pontos 
dózismonitorozást (Richter et al., 2011). Az 
in vitro kísérletek után sor került az első 
kisállatbesugárzásra is Münchenben 23 MeV-
os lézergyorsított protonnal. Humán fej-nyak 
laphámkarcinóma sejtek hátsó végtagi 
xenograftjának 20 Gy-vel történő besugárzá-
sa után ultrahanggal detektálták a tumor-
választ. Nem észleltek különbséget a hagyo-
mányos részecskegyorsítóban keltett proto-
nok és a lézergyorsított protonnyaláb bioló-
giai hatása között, sem pulzáló (RBE:1,22 ± 

0,19) sem folyamatos üzemmódban (RBE:1,10 
± 0,18) (7). Összegezve tehát, az eddigi, korlá-
tozott számú sugárbiológiai vizsgálat nem 
talált különbséget a lézerkeltett és a konven-
cionálisan gyorsított különböző ionizáló ré-
szecskenyalábok biológiai hatásában.

Szegedi sugárbiológiai kísérletek

Munkacsoportunk számos tudományos mű-
hellyel együttműködve kezdte 2010-ben a 
sugárbiológiai kísérleteket a Pécsi és a Szege-
di Egyetem Onkoterápiás Klinikáján elérhe-
tő, konvencionális humán sugárkezelésre 
használt foton-, elektron-forrásokkal (kobalt-
ágyú, lineáris gyorsító) és BrainLab sztereotak-
tikus rendszerrel, célzottan a lézerközpont 
ionizáló sugárforrásainak tesztelésére készülve. 
Minden kísérletsorozathoz speciális kollimá-
torok, biológiai objektumok kezelésére alkal-
mas kiegészítő eszközök fejlesztése történt, és 
ezekkel pontos dozimetriai mérése ket végez-
tünk. A sejtkultúra-kísérletek klasszikus su-
gárbiológia végpontjai kutatásaink alapján 
kiegészíthetők a sejttúlélés dinamikus köve-
tésére alkalmas impedancia alapú mérésekkel 
(Mán et al., 2015). Kisállatkísér leteinkhez ki-
dolgoztuk hat patkány egyidejű, nagy pon-
tosságú fokális agyi besugárzási módszerét 
(Hideghéty et al., 2013). A besugár zás hatásá-
nak detektálását komplex neuro funkcionális, 
képalkotó (MRI), hisztopatoló giai és mole-
kuláris vizsgálatokkal végeztük. E tradicioná-
lis sugárbiológiai rendszerek mellett bevezet-
tük a zebradánió (Danio rerio) embrió gerin-
ces modellt, köztes lépésként az in vitro sejt-
tenyészet-alapú és kisemlősállat-vizsgálatok 
között. A zebrahal gyor san és bőségesen sza-
porodik, könnyen tartható, tenyészthető, akár 
a had ronforrás melletti helyen is. Az 1–2 
mm-es embriók és a korai felnőtt egyedek 
optikailag átlátszók, a szervi elváltozások, il-
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letve egyes szervek fejlődése a fluoreszcens 
festéket termelő transzgenikus típusoknál 
könnyen de tektálható. Számos kulcsfontos-
ságú génje jól konzervált, megfelel  humán 
DNS-szakaszoknak, amelyek fontos szerepet 
töltenek be a fejlődés, a sejtciklus, proliferáció 
és diferenciálódás során, illetve a DNS-káro-
sodások kijavító folyamataiban. Mind a 
meg termékenyítés, mind az embrionális fej-
lődés extra korporálisan történik, jól manipu-
lálható, tanulmányozható. A legtöbb szerv, 
például a szem, agy, szív, máj, izmok, csontok 
vala mint a gyomor-bél rendszer kifejlődése 
közel 48 óra alatt teljessé válik. A kis méret 
nagy térbeli felbontást nyújt, a teljes organiz-
mus nagyszámú egyedeinek besugárzása 
megbíz ható letalitási adatokat eredményez. 
Eddigi kíséreteink során különböző posztferti-
lizációs szakaszokban dánióembriók dózis-
túlélés görbe meghatározását végeztük vad, 
illetve  transzgenikus halembrió vonalaknál. 
Az 50%-os letalitást okozó dózis (LD50) 20 

Gy-nek bizonyult. Sugárvédő anyag hatására 
bekövetkező túlélés javulást, illetve a kutató-
reaktorban elérhető neutronnyalábbal relatív 
biológiai hatékonyság meghatározást végez-
tünk, eredményeinket sejtkultúra-kísérletek-
kel verifikálva. A halembrió modell ígéretes-
nek tűnik a lézerkeltett ionizáló sugárzás által 
okozott károsodások vizsgálatára, különböző 
sugárminőségek összehasonlítására. A továb-
biakban ezen gerinces modell sugárbiológiai 
kutatásokra optimalizált módszerének, a 
túl élés mellett egyéb jól reprodukálható, meg-
bízhatóan mérhető morfológiai, funkcionális, 
szövettani és molekuláris végpontjainak ki-
dolgozását végezzük az ELI-ALPS központ-
ban lézergyorsított ionizáló sugárforrások 
sugárbiológiai kutatásának céljából.

Kulcsszavak: lézerplazma gerjesztett ionizáló 
sugárforrás, ELIALPS, orvosbiológiai kutatás, 
kisállat fokális agybesugárzás, zebrahalembrió 
modell  
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