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keletkező tiil-gyököket csapdázzuk. Mérése-
inkben a szabadgyök befogására 5-(dietoxifosz-
foril)-5-metil-1-pirrolin-N-oxid (DEPMPO) 
vegyületet használtunk, UVB- (280–320 nm) 
és UVA-tartományú (320–380nm) besugárzás 
mellett, DTPA-t tartalmazó foszfátpuferben 
(pH~7,4). Eredményeink azt mutatják, hogy 
még az argongázzal oxigénmentesített pufer-
oldatokban is számolni kell olyan fotodisszo-
ciációkkal, melyek hidroxil-gyökök képződé-
séhez vezetnek. A diszulfidhidakat tartalma-
zó peptidek gyökös fotodisszociációjakor, a 
vizes oldatokban képződő szulfhidrilcsoportok 
mint redukálószerek, hatékonyan redukálják 
a DEPMPO-val képződött nitroxid-szabad-
gyököket, amelyek EPR-inaktív hidroxilami-
nokat eredményeznek. A keletkező hidroxil-
aminokat K3Fe(CN)6 mint enyhe oxidálószer 
segítségével visszaoxidálva a csapdázott gyö-
kök között elsősorban hidroxilgyökök, illetve 
széncentrumú szabadgyökök detektálhatók. 
Ezek kvantitatív meghatározása azon ban csak 
további részletes mérések alapján lehetséges.
• Eredményeink azt mutatják, hogy a tan-

dem tömegspektrometria mint módszer, 
a CPM-jelzőmolekula segítségével alkal-
mas a kvantitatív szulfhidril-tartalom 
meg határozására.

• Az ESR-spektroszkópiai eredményeink 
jelzik a diszulfidhidak felszakadása követ-
keztében keletkező szabadgyök-képződést, 
de a tiil-gyökök kvantitatív mérése csak 
további vizsgálatok alapján lehetséges.

• Figyelembe véve a modell peptidek térszer-
kezetét és a fotolízisük eredményeit, úgy 
tűnik, hogy kistagszámú peptidek eseté-
ben a W–SS távolságnak nincsen megha-
tározó szerepe az UVB sugárzás hatására 
lejátszódó fotolízisben. Ennek bizonyítá-
sához más modellek (a ciklikus model-
lekben W helyett Y, F, V aminosav) tel jes 
körű konformáció- és fotolízis-vizsgála ta, 
valamint a fotolízis termékeinek további 
analízise szükséges.

A kutatás az OTKA (K 100720 M. Zs., K 
105459 K. K.) és az MTA–MedInProt támoga-
tásával valósult meg. Dr. Schlosser Gitta és 
Dr. Borics Attila munkáját a Bolyai János 
Ku tatási Ösztöndíj támogatta.

Kulcsszavak: ciklopeptidek, diszulfidhíd, foto
lízis, szulfhidrilcsoport, fluoreszcencia, tandem 
tömegspektrometria, LCMS/MS, NMRspekt
roszkópia, szabadgyökcsapdázás, ESRspektro
szkópia 
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5. Orvosfizika, sugárbiológia
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érelmeszesedésre hajlamos, ApoE-génhiányos 
egerekben. Többek között tanulmányozták 
az érfal-regenerációban részt vevő endotél 
őssejtek mobilizációját és a gyulladásos im-
munválaszban szerepet játszó makrofágok 
aktivációját. A sugárzásra adott akut válasz-
ként a vér-agy gát áteresztő képessége minden 
dózisnál megnövekedett, késői időpontban 
e hatás csak a nagy dózisnál maradt meg. 
Megfigyelhető volt továbbá az öregedés miatt 
spontán kialakuló érkárosodás is. A sugárzást 
követő 24 óra múlva a vérben lecsökkent az 
endotél őssejtek száma, míg a csontvelőben 
növekedést tapasztaltak, mely egy hét múlva 
a vérben manifesztálódott. Vizsgálataik fel-
vetik annak a lehetőségét, hogy az érelmesze-
sedésben szenvedő páciensek diagnosztikai 
vagy terápiás ionizáló sugárzást alkalmazó 
kezelése hozzájárulhat az érfal károsodásának 
súlyosbodásához.

Bogdándi Noémi és munkatársai olyan 
immunológiai markereket szeretnének azono-
sítani, amelyek prognosztikai értékkel ren-
delkezhetnek a sugárterápiára adott válaszra. 
Kolorektális betegek vérmintáiban vizsgálták 
a Treg-sejtek arányát és fenotípusát a sugár-
terápiás kezelés előtt és után. Megállapították, 
hogy a Treg-sejtek aránya a sugárterápiás ke-

Az orvosfizika, sugárbiológia és radioökológia 
szekcióban hat előadás hangzott el. Ezek: 1. 
Hideghéty Katalin: ELIALPS ionizáló sugár
források és orvosbiológiai kutatási lehetőségek; 2. 
Madas Balázs Gergely: Hiperszenzitivitás kis 
sugárdózisoknál és a kialakuló mutációk szá
mának minimalizálása; 3. Sándor Nikolett, 
Léner Violetta, Harsányi Izabella, Sáfrány 
Géza, Hegyesi Hargita: Véragy gát károsodás 
és regeneráció koponyabesugárzással kezelt ér
elmeszesedésre hajlamos egér modellben; 4. Bog-
dándi E. Noémi, Virág Piroska, Fekete Zsolt, 
Brie Ioana, Barbos Ottilia, Fodor-Fischer Éva, 
Sáfrány Géza, Lumniczky Katalin: A sugár és 
kemoterápia hatása a regulátor T sejtek és a 
mie loid eredetű gátló sejtek feno típusbeli válto
zásaira, kolorektális daganatos betegekben; 5. 
Ba lásházy Imre, Füri Péter, Bálint Zsolt, Czit-
rovszky Blanka, Jókay Ágnes, Szántó Péter és 
Farkas Árpád: A kis és közepes dózisú ionizá
ló sugárzás lepkékre gyakorolt hatásának vizs
gálata; 6. Csige István, Gyila Sán dor és Sóki 
Erzsébet: Radonanomáliák erdélyi széndioxid 
szárazfürdők légterében.

Az első két előadásról önálló ismertetőt 
találnak ebben a lapszámban. Hegyesi Hargi-
ta és munkatársai egyszeri koponyabesugárzás 
hatását vizsgálták a vér-agy gát permeabilitásra, 
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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 


