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Az ionizáló sugárzások 
• Fajtái: I, elektromágneses

a, röntgensugárzás
b, gammasugárzás

II, részecske
a, alfasugárzás (külső sugárforrásként nem jelentenek 

veszélyt, levegővel, táplálékkal, ivóvzzel jutnak a szervezetbe)
b, bétasugárzás
c, protonok, neutronok (csak speciális 

munkakörökben)

• Forrása: - nagy energiájú elektromos készülékek
- természetes vagy mesterséges radionuklidok (2,4 

mSv/év/személy a Földön átlagosan, M.o.: 3 mSv)



• Legnagyobb expozíció és veszély:
- uránbányászok és uránérc-őrlők
- atomreaktor- és atomerőmű-operátorok
- ipari röntgennel tevékenységet végzők (pl: csővezeték-hegesztők)
- egészségügyi radiológiai dolgozók
- intraoperatív képalkotó eljárást, izotópdiagnosztikai munkát 
végzők
- radionuklid-termelésben foglalkoztatottak
- radioaktív anyagot használó kutatók
- lumineszkáló tárcsákat festők
- katonai tevékenységet végzők csoportjai (hadiiparban dolgozók, 
katonai személyzet)

• DÓZISFOGALMAK!!! (Dózis, dózisteljesítmény, egyenérték dózis, 
sugárzási súlytényezők, effektív dózis, kollektív effektív dózis) 



• Sugárhatások:
- DETERMINISZTIKUS: azok a hatások, amelyek egy meghatározott küszöbdózis 
felett mindenkinél kialakulnak. 
AKUT hatások:
- akut irradiációs sy. 
Rövid, de intenzív az egész testre vagy a test egy részére ható ionizáló sugárexpozíció következménye. 
(befolyásolja a dózis, az expozíció időtartama és az eloszlás)
Legérzékenyebb szövetek: gonádok, nyirokrendszer, vérképző szervek, bélhámsejtek, bőr str. 
germinativuma. 
100 cGy alatt nem jellemző tünet, laboreltérés lehet. 
100-400 cGy: tünetek 2-6 óra múlva jelentkeznek, 48 óráig tartanak. (enyhe lymphopenia, 
granulocytopenia, thrombocytopenia)
600-1000 cGy: tünetek 2 óra múlva, latencia nélkül mennek át kritikus periódusba. (fejfájás, hányás, láz, 
súlyos lymphopenia, súlyos gastroenteritis, granulocytopenia, thrombocytopenia)
1000-3000 cGy: azonnali GIT tünetek —> folyadék-, elektrolit-, só- és vérveszteség
>3000 cGy: progresszív neurológiai károsodás (ataxia, letargia, tremor, konvulziók, halál)

4 fázis: 1. Prodromális szakasz
2. Latencia
3. Kritikus szakasz
4. Lábadozási szakasz

Kezelés: dekontamináció után megfelelő kórházi osztályon kezelés



- akut lokális sugársérülések
<300 cGy: hajhullás
<600 cGy: erythema
<1000 cGy: száraz hámlás (radionecrosis)
2000 cGy: nedves hámlás 
Expozíció után fájdalom, viszketés jelentkezik, majd   erythema és 

hólyagképződés.

Kezelés: konzervatív, radionuklid-kontaminációt azonnal 
dekontaminálni (bőr gyengéd ledörzsölése meleg vízzel és 
szappannal, haj levágása), ruházatot, törlőtamponokat megőrízni 
radioaktivitás-analízishez



- SZTOCHASZTIKUS: azok a hatások, amelyek 
kialakulási gyakorisága, valószínűsége növekszik a 
dózisok emelésével (dózisegyenérték emelésével), de 
nincs küszöbdózis. 
Hatás: sugárzás által előidézett daganatos megbetegedések vagy 
genetikai hatások
Kis dózisú sugárzás késői hatásai: ???
- laphámsejtes cc. —> krónikus radiodermatitis után 
- csonttumor —> rádiumos számlapot festők, rádiumkezeléssel 

foglalkozó eü. dolgozók
- leukaemiák —> radiológusok
- tüdőrák —> uránium- és uránszurokércet bányászóknál 



Nagy dózisú sugárzás késői hatásai: 
- krónikus radiodermatitis: ha a bőrt érő sugárdózis min. 20-30 Gy
érzészavarok, fájdalom, viszketés, bőr kiszáradása, kisimult 

bőrredők, körömdystrophia
dózis emelésével fájdalmas berepedések, hyperkeratosis, 

pangásos hyperaemia, késői sugárfekély, sugárcarcinoma
- cataracta: szemlencse nagy dózisú röntgen, gamma és 
különösen neutronsugár expozícióját követően
- lokális besugárzás után rákos elfajulások:
pl.: csonttumor - lokálisan adagolt radioizotóp, pajzsmirigyrák -

gyermekkori thymus-besugárzás
- egyéb: idő előtti öregedés, élettartam rövidülés, teratogenitás, 
reprodukció abnormalitásai



• Sugárvédelem módszerei:
Belső: - inhaláció: dohányzás tiltása, nedves 
takarítás, maszkok
- lenyelés: kijelölt helyen történő étkezés
- védőruha 
- orvosi diganosztika és terápia során: 
kiürülésfokozás biológiai gyorsítókkal, célszövetre 
specifikus vivő anyag
Külső: - idővédelem
- távolságvédelem
- sugárelnyelő rétegek



• Lakossági és foglalkozási dóziskorlátok
- foglalkozási: 
a külső és belső sugárterhelés 5 naptári évre összegezve nem 

haladhatja meg a 100 mSv effektív dózis korlátot (egyetlen évben sem 
haladhatja meg az 50mSv-et)
szemlencse: évi 150 mSv egyenérték dózis
bőr, végtagok: évi 500 mSv egyenérték dózis
különleges sugárterhelés: évi 50 mSv effektív dózis (ez 5 éven belül 1x 
fordulhat elő!)
- tanulók, gyakornokok (>16 év, de <18 év): 
évi 6 mSv effektív dózis
szemlencse: évi 50 mSv egyenérték dózis
bőr, végtagok: évi 150 mSv egyenérték dózis
- lakosság:  
évi 1 mSv effektív dózis
szemlencse: évi 15 mSv egyenérték dózis
bőr, végtagok: évi 50 mSv egyenérték dózis


