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Bevezetés 

Radioaktív vagy nukleáris vészhelyzetek esetén a sugárveszélyes munkakörben dolgozó 

munkavállalók, valamint a lakosság is ki lehet téve nem tervezett, ismeretlen mértékű 

sugárdózisnak. Ha az érintettek nem viselnek személyi dózismétert, a kapott sugárzásdózis 

utólagos meghatározására biodozimetriai módszereket kell alkalmazni. Annak ellenére, hogy 

az arany standard metódus a dicentrikus kromoszóma teszt, az elszenvedett sugárzás hatására 

keletkező károsodások gyors becslésében a mikronukleusz (MN) teszt is alapvető szerepet 

játszik, köszönhetően a gyorsabb kiértékelési folyamatának. Mindkét módszer azon a 

jelenségen alapszik, hogy az ionizáló sugárzás által okozott specifikus kromoszóma 

károsodások száma arányos a kapott dózissal. 

A nemzetközi biodozimetriai laboratóriumok harmonizációján európai- és világszintű 

összehasonlító projektek [1][2] dolgoznak azért, hogy a mintafeldolgozó kapacitásaikat egy 

nagyléptékű nukleáris baleset esetén egyesíteni tudják. Ezzel párhuzamosan folyik az automata 

kiértékelő rendszerek fejlesztése is. Több olyan automata képfelismerő technológia vált 

ismertté, amely a hosszú időt igénybe vevő manuális kiértékelést gyorsítja fel [3]-[9]. Az 

automatizálás további előnye, hogy kiiktatja a manuális kiértékelés szubjektivitását. Az 

automata rendszerek különböznek a használt festési technikákban, a választott 

képszegmentációs algoritmusban, valamint a detektálási pontosságukban. Ellenben az közös 

mindegyikben, hogy a tárgylemezek szkennelése a kereskedelemben kapható általános célú 

digitális mikroszkópokkal történik, míg a kiértékeléshez egy másik cég által utólag 

hozzáfejlesztett speciális képfeldolgozó szoftvert használnak. 

Követve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség protokollját [10] a citokinézis-blokkolt 

mikronukleusz teszt minták preparálása során keletkező tárgylemezek kellően hasonlóak 

lesznek ahhoz, hogy a manuális kiértékelés eredménye reprodukálható legyen. Azonban az a 

minta-minőség stabilitás, amelyet egy adott automatizált rendszer megkövetel jelentősen 

eltérhet attól, mint amely elegendő a hagyományos manuális kiértékeléshez. Általában az 

automata rendszerek elvárásai szigorúbbak és erősen függenek az alkalmazott szegmentációs 

módszertől. A gyártók ezt a problémát a minta preparálás egyes lépéseinek optimalizálásával 

oldják meg [3][5][9][11]. 
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A MN kiértékelés automatizálásának egyértelmű előnye az emberi kiértékeléshez 

képesti gyorsasága. Az elérhető rendszerek többsége olyan pontossága rendelkezik, amely 

megfelelő triázsolásra. Egy extra ellenőrzési lépés beiktatásával a pontatlanság tovább 

csökkenthető, ami az úgynevezett fél-automata kiértékeléshez vezet. Ez a módszer kifejezetten 

hasznos az alacsonyabb dózis tartományban, ahol a jel-zaj viszony is rosszabb. 

Célkitűzések 

1. A Radosys Kft. meglévő mikroszkóp rendszerének (RS-MN) adaptációja mikronukleusz 

minták automatikus elemzéséhez. Az automata kiértékelés hatékonyságának 

maximalizálása alkalmazás-specifikus szoftver és hardver funkciók kifejlesztésével, 

valamint a minta preparáció optimalizálásával. Mindezek validálása egy emelkedő 

dózisokkal besugarazott referencia mintasorozat kiértékelésével. Automatikus, fél-

automatikus és manuális kiértékelési módokkal a dózis-válasz görbék létrehozása és 

azok összehasonlítása. Az automata kiértékelési módszer hatékonysági 

paramétereinek, valamint a dózisbecslés bizonytalanságának a megállapítása.  

2. Autofókuszáló algoritmus optimalizálási lehetőségeinek feltérképezése a 

mikroszkóphardver vezérlőprogramjának és a képfeldolgozó algoritmusának egyidejű 

hozzáférésével. 

3. A műtermékek kiszűrésére adódó lehetőségek feltérképezése a mikroszkóphardver 

vezérlőprogramjának és a képfeldolgozó algoritmusának egyidejű hozzáférésével. 

4. Olyan jósági paraméter meghatározása, amellyel a minta minősége objektív módon 

megadható, azaz segít annak eldöntésében, hogy egy adott minta az automatikus 

rendszerrel megbízhatóan értékelhető-e ki.  

5. A rendszer robusztusságának és MN számláló képességének tesztelése a minimálisan 

detektálható dózisérték környékén klinikai minták kiértékelésének segítségével. A 

kapott automata MN gyakoriságok összehasonlítása a hagyományos manuális 

számlálásból adódókkal, valamint a dicentrikus kromoszóma teszt által szolgáltatott 

eredményekkel.  
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Módszerek 

Az RS-MN mikroszkópot vezérlő program és a képfeldolgozó algoritmus fejlesztése C 

programozási nyelven történt. A megtalált körvonalak interaktív felülvizsgálatára szolgáló 

kiegészítő szoftver C++ nyelven íródott és Qt eszköztárt használ. 

A statisztikai számítások saját C++ és R nyelven írt szkriptekkel valamint Microsoft Excel 

segítségével történtek. A dózis-válasz görbék hibáját a DoseEstimate programmal számoltam. 

A vérminták két különböző csoporttól származtak: fiatal, egészséges önkéntes 

donoroktól, illetve sugárterápiás kezelés alatt álló prosztata adenokarcinómás betegektől, 

utóbbi a „Biológiai dozimetria alkalmazása prosztata adenokarcinómás betegeknél különböző 

sugárterápiás protokollok mellett” projekt részeként, melynek az etikai engedély száma 

406/2015(16738-5/2015/EKU). A minták előkészítése a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 

citokinézis-blokkolt mikronukleusz számlálási protokollja szerint történt (IAEA 2011). A két 

referencia biodozimetriai laboratórium, ahol a minták preparálása történt: a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztálya (“OSSKI”), illetve az 

Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Klinikai Sugárbiológiai és Onkocitogenetikai 

Osztálya. 

Új tudományos eredmények 

Az új tudományos eredmények a következő tézispontokban vannak összefoglalva: 

T1) Bizonyítottam, hogy az automata feldolgozási folyamat megfelelő optimalizálásával, 

dedikáltan a mikronukleusz minták kiértékelésre tervezett mikroszkóprendszer ugyanakkora 

dózis becslési pontosságot tud elérni, mint azok a jelentősen drágább rendszerek, amelyeket 

egy a kereskedelemben kapható általános célú digitális mikroszkóp és egy ettől külön 

fejlesztett képfeldolgozó szoftver kombinációja alkot. Továbbfejlesztettem az RS-MN 

automatikus MN számláló rendszerét úgy, hogy az alkalmas legyen ún. triázs célokra, 

felügyeletet nem igénylő automatikus kiértékelési módszer használatával. Ennek pontossága 

az újonnan kifejlesztett félautomata kiértékelési módszerrel tovább növelhető. [P1, P4, P7, P8] 
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T2) Az autofókuszálási célfüggvényhez egy extra komponenst hozzáadva olyan tárgy-

specifikus autofókuszálási algoritmust hoztam létre, amely a korábbinál robusztusabb olyan 

mintákon is, ahol a vizsgálandó tárgyak mélysége széles tartományon mozog – ezek MN 

számlálás esetén a sejtbeli struktúrák és a festék maradványok. A módosított autofókuszálási 

algoritmus szilárd test nyomdetektoron megjelenő proton nyomok fókuszálására is 

adaptálható. [P1, P2] 

T3) Kihasználva a leképzendő tárgy mozgatásának személyre szabhatóságát, 

bevezettem egy kvázi-3D képfelvételi lehetőséget, ahol a képeket nem csak az ideális 

fókuszsíkban, hanem attól kismértékben elhangolt állapotban is elkészítjük. A keletkezett 

képpár használatával a műtermékek aránya a szennyezettségtől és az alkalmazott szoftver 

paraméterektől függően 4-21%-kal csökkenthető, ezért a legkisebb detektálható dózis értéke 

14%-kal kisebb lesz. [P1, P10] 

T4) Számszerűsítettem a „SPROB” (Spread of Background) mérhető paramétert, amely 

jellemzi az adott MN minta automatikus kiértékelésre való alkalmasságát. Bizonyítottam, hogy 

a SPROB értéke korrelál az automatikusan számolt MN gyakoriság és a referencia MN 

gyakoriság különbségével. Létezik egy olyan SPROB küszöbérték, ami alatt a minta alkalmas 

automatikus kiértékelésre. A küszöbérték fölött a vérminta további tisztítása, majd 

újracseppentése javasolt. Amennyiben ez nem lehetséges, a dózisbecslés hibája csökkenthető 

a SPORB paramétert figyelembe vevő korrekcióval. [P3, P7, P10] 

T5) Bizonyítottam, hogy prosztata tumoros páciensektől gyűjtött minták esetén a 

tejesen automata számlálási módszer bizonyos mértékig kis dózis esetén is használható, 

amennyiben a minták minősége homogén. Megállapítottam, hogy a félautomata számolási 

módszerrel nyert MN gyakoriság és a kromoszómaaberrációk számának korrelációja 

megegyezik az irodalmi értékekkel. A páciensek egyéni eredményeinek átlagolásakor kapott 

adatsor követi a várakozásokat: a teleterápiánál a károsodott sejtszám maximuma közvetlenül 

a kezelés után jelentkezik, míg kis dózisteljesítményű brachyterápia esetén a csúcs időben 

eltolódik. [P3, P5, P6, P9] 



 6 
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