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A doktori iskola megkezdése előtt rész vettem a Németországban tartott EPIRADBIO - az 

EU által támogatott - szakmai iskolán, mely során megismerkedhettem az ionizáló sugárzás 

biológiai hatásának modellezésével, a dozimetria legfontosabb elemeivel, valamint a sugárzás 

okozta karcinogenezis több mechanizmusával. Lehetőségem nyílt az angol szakmai nyelv 

gyakorlására, illetve eszmecserére a témában dolgozó külföldi kutatókkal. 

A doktori képzés első évében folytattam a korábban megkezdett kísérleteket, amiben 

lepkék kis dózisú ionizáló sugárzás hatására bekövetkezett elváltozásait vizsgáltuk. 

Átfogó irodalmazást végeztem radioizotópokkal szennyezett néhány nevezetes helyszínen 

(Szemipalatinszk, Csernobil, Fukushima) tapasztalható biológiai hatásokról. 

Fő feladatom a Sztochasztikus Tüdőmodell megismerése, alkalmazása, illetve fejlesztése 

volt. Alapvető céljaim a KTIA_AIK_12-1-2012-0019 projekt keretén belül a következők: a 

meglévő modell tesztelése, a modell fejlesztése és aeroszol gyógyszerek inhalációjakor 

bekövetkező depozícióeloszlás minél pontosabb leírása. A fejlesztés során Koblinger László 

kutatóval és Lázár János szakdolgozatos hallgatóval közösen lehetővé tettük a bronchiolus 

respiratoriusokban (az első négy alveolált légúti generációban) fellépő depozícióeloszlás 

kiíratását. További fejlesztésként szétválasztottuk a légzési ciklus egyes periódusait (belégzés, 

belégzés utáni szünet, kilégzés, kilégzés utáni szünet). Így ma már a sztochasztikus 

tüdőmodellel vizsgálható a légzési perióduson belüli depozíciós frakciók mértéke és aránya is. 

Lehetővé vált továbbá az egy ciklusnál tovább a légzőrendszerben maradó részecskék 

depozíciójának egy ötödik légzési ciklusban történő nyomon követése is. 

Alapvetően megváltozott a modell acináris részének működése. Finomítottuk az 

alveolusokban ható két fő depozíciós mechanizmus, a diffúzió, illetve a szedimentáció 

modellezését. A régi modell gömbben az új verzió pedig félgömbben írja le e 

mechanizmusokat. A félgömb geometria realisztikusabb, mert az alveolusok a valóságban 

nem gömb, hanem inkább szabálytalan, félgömbre emlékeztető formájúak. 

A tüdőmodell eddig nem volt képes időben változó részecskeméret kezelésére, pedig a 

környezetben található aeroszolok jelentős része higroszkopikus, illetve párolgó, azaz méretük 

a légzőrendszerben haladva nő vagy csökken. A valósághű depozíciós értékek szimulálásához 

nélkülözhetetlen az inhalált aeroszol gyógyszerek méretváltozásának időbeli légúti követése. 

Megfelelő formuláknak a modellbe építésével lehetővé tettem, hogy a modell alkalmas legyen 

a részecskeméret légúti változásának a depozícióeloszlásra történő hatása elemzésére is. 

A szoftver új inputjában megadható a kezdeti és telített méret, a köztük eltelt idő, valamint 

választani lehet a részecskék méretének időbeli változását leíró lineáris, illetve szigmoid 

típusú (simuló harmadfokú) összefüggések között. 

Az aeroszol gyógyszerek tervezésekor alapvetően fontos a részecskeméret és annak 

változásán felül a célterületen ható depozíciós mechanizmusok arányának ismerete is. 

Beépítettem a modellbe a Lázár János által kidolgozott kapcsolót, mely segítségével 

lehetővé vált a szedimentációs, a diffúziós és az impakciós depozíció elkülönített kiíratása. 



Konferencia részvétel: 

Részt vettem a DoReMi (egy szakmai EU-s platform) budapesti konferenciáján, melynek 

témája a sugárzás okozta rákkeletkezés során fellépő biokémiai folyamatok vizsgálata volt. 

Részt vettem a 2014-es, Budapesti EURADOS Annual Meeting konferencián és annak a 

szervezésében is. 

Részt vettem és előadást tartottam a XI. Magyar Aeroszol konferencián (2013. október 28-

30, Debrecen). Az előadásom címe: „A vörösiszap por fizikai tulajdonságainak, légúti 

depozícióeloszlásának és az egészségre gyakorolt hatásának elemzése”. Több hazai intézettől 

(MTA WFK, OKI, SE) kaptunk a vörösiszap porra vonatkozó mérési adatokat. A 

sztochasztikus tüdőmodellel légúti depozícióeloszlás számításokat végeztem ezen adatokkal, 

majd értelmeztem az OKI és az SE által mért egészségre gyakorolt hatásokat is. 

A közeljövőben a vörösiszap por témában cikk megjelentetését tervezzük az 

Environmental Science and Technology című folyóiratban, valamint publikálni szeretnénk a 

tüdőmodell fejlesztése során elért eredményeinket is. 

Részt vettem a 2014. május 07-09 között tartott „Challenges in Micro- and Nanodosimetry 

for Ion Beam Cancer Therapy (MIND-IBCT)” című Bécsújhelyi konferencia második napján. 

Részt vettem számos a Kutatóintézetben tartott az új, paksi projekttel kapcsolatos 

előadáson, valamint rendszeres résztvevője vagyok a fiatal KFKI-s kutatók által tartott 

sugárvédelmi szemináriumoknak. 

Részt fogok venni és elő fogok adni a június 12-15 között Balatonfenyvesen 

megrendezésre kerülő Fizikus Doktoranduszok Konferenciáján, a Doffin. 
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