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1. Bevezetés

A légúti betegségek jelentős részét aeroszolok okozzák. Azonban lehet egy be-

lélegzett aeroszol hasznos is: aeroszol gyógyszereknél alapvetően fontos, hogy

ott ülepedjen ki a legnagyobb hányada, ahol a leginkább hatnia kell. Ezért

is fontos információ, hogy az egyes légúti régiókban milyen légzési mód és

milyen részecskeméret mellett ülepszik ki a legnagyobb hatásfokkal az adott

gyógyszer.

Inhalált aeroszolok légzőrendszeri kiülepedés-eloszlását először Findeisen

ḱısérelte meg léırni 1935-ben. E publikációjában felvázolt egy modellt, amely

magába foglalja a különböző légúti generációkat, illetve egyenleteket ad a ki-

ülepedés (depoźıció) különböző t́ıpusaira: a szedimentációra, a diffúzióra,

és az impakcióra, valamint tartalmaz egy matematikai modellt, amely ezen

elemeket kombinálja.

Koblinger László (MTA KFKI AEKI) és Werner Hofmann (Universität

Salzburg) 1980-ban vetették fel egy új tüdőmodell gondolatát. Koblinger

a Monte Carlo módszereket ismerte jól, Hofmann-nak pedig a légzőrendszer

geometriájáról voltak mért adatai, ı́gy született meg a gondolat, hogy ezekből

létrehozzanak egy tüdőmodellt. A tényleges (FORTRAN nyelvű) szoftver-

fejlesztés 1982 végén kezdődött el.

A Sztochasztikus Tüdőmodell (Stochastic Lung Model, SLM) realisztikus

szerkezetű légzőrendszerben számol, ahol az egyes légutak főbb geometriai

adatai (átmérő, hossz, elágazási és gravitációs szögek) az egyik legnagyobb

légzőrendszeri adatbázis statisztikus kiértékelésén alapulnak. Ebben a para-

méterértékek eloszlásai és a közöttük fennálló korrelációk is elemzésre kerül-

tek. A bronchiális geometria eloszlásai a Lovelace adatbázison, a pulmo-

náris geometria eloszlásai Haefeli-Bleuer és Weibel adatain alapulnak. Egy-

egy belélegzett részecske útvonalát a statisztikus anaĺızisek során kapott el-

oszlásokból Monte Carlo módszerrel sorsolja a modell, ı́gy a kialakult légúti

geometria véletlenszerű. A kiülepedési valósźınűséget egy adott légútban

a három legfontosabb kiülepedési mechanizmusra (tehetetlen ütközés, gravi-

tációs kiülepedés és Brown-diffúzió) levezetett analitikus formulák adják meg.
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A felső légutakban (orr, száj, garat, gége) a depoźıció számı́tása irodalmi,

empirikus egyenletekre támaszkodik. Egy részecske sorsának követése be-

fejeződik, ha a kiülepedési valósźınűsége eléri az egyet, vagy ha a részecske

kilégződött.

A légúti geometria mért eloszlásokból, Monte Carlo módszerekkel kapott

konkrét értékeinek köszönhetően, ugyanazon t́ıpusú részecskék kiülepedési

valósźınűsége egyetlen légúti generáción belül is különböző lehet.

2. Célok és módszerek

A Sztochasztikus Tüdőmodell fejlesztésébe 2005. október 3-án kapcsolódtam

be. Néhány hónap alatt megismertem a modellt, majd a 2007/2008-as tanév

tavaszi félévében az addig elért eredményekből (pl. szálalakú részecskék depo-

źıciója, dinamikus részecskeméret modellezése) ı́rtam meg az egyetemi diplo-

mamunkámat [1].

A doktori kutatásban alapvetően két célkitűzésünk volt, de mire végzős

doktorandusz hallgató lettem, kialakult egy harmadik is.

Az első cél az volt, hogy a beteg, elsősorban asztmás és emphysemás tüdő

légzési, kiülepedési folyamatait minél pontosabban tudjuk modellezni. Ezt a

fejlesztést iterat́ıvan hajtottam végre, vagyis a pulmonológus szerzőtársakkal

folytatott újabb és újabb konzultációk alapján finomı́tottam a modellt.

A végeredmény egy, a pulmonológusok és gyógyszergyártók számára ki-

fejlesztett modell lett, amellyel az asztmás és emphysemás betegek számára

késźıtendő aeroszol gyógyszerek részecskeméretét lehet optimalizálni. Ezzel

foglalkozik az első tézis.

Időközben kialakult egy új téma: szimmetrikus tüdőmodell megvalóśıtása.

A tüdő nem szimmetrikus szerv, azonban 2011–12-ben azt vizsgáltuk,

mennyiben mások a kiülepedési mechanizmusok a tüdőt szimmetrikusnak

tekintve.

Az eredmény egy, az SLM-nél jóval kisebb műveletigényű modell lett,

amelyet azonban a többi modellel összevetve, úgy találtuk, hogy az teljeśıti

az elvárt pontosságot. Ez a fejlesztés és validáció a második tézis témája.
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A dolgozat harmadik témája az új tisztulási modell bemutatása. Itt arra

a kérdésre kerestük a választ, hogy miért a centrális légutakból indul ki a

legtöbb, radon-leányelem okozta tüdőrák?

A megoldást a kezdetleges modellünk már sugallta, azaz a mélyebb bron-

chiális tüdőrégiókból felfelé tisztuló radon-leányelemek centrális légúti sugár-

terhelése jelentős az ottani primer depoźıció terheléséhez képest. A tisz-

tulásról szóló fejezet azt mutatja be, hogy a modellt lépésről-lépésre fejlesztve

eljutottunk a szövetdózis kiszámı́tásáig, amely igazolta kezdeti feltevésünket.

A tisztulási modell fejlesztéséről és az ebben elért eredményekről szól a

harmadik tézis.

A dolgozat végén a Függelékben közlöm az inputparaméterek nagy részét;

ez azt a célt szolgálja, hogy eredményeink reprodukálhatóak, ellenőrizhetőek

legyenek, de a nagyméretű táblázatok ne törjék meg a szöveg folytonosságát.

3. A dolgozat tézisei

3.1. Asztma- és emphysemamodell megvalóśıtása

Légúti szűkülettel járó betegségek aeroszol terápiájának optimalizációjára

fejlesztettem ki az asztma- és ephysemamodellt.

A modellek fejlesztésének főbb sarokpontjai:

• A bronchiális légutak asztmás összehúzódásának modellezése; e részcélra

háromféle modell is készült.

• Az acináris légutak emphysemás összehúzódásának modellezése.

• A nyákelzáródás modellezése.

• A léghólyagok (alveolusok) tágulásának modellezése.

A témában elért eredményeinket [2] alatt publikáltuk, továbbá [3] cikk

ı́rásához is végeztünk vele számı́tásokat.

1. tézis. A Sztochasztikus Tüdőmodell asztmás és emphysemás betegek-

re történt továbbfejlesztésével egyedülálló eszközt adtunk a pulmonológusok
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és gyógyszergyártók kezébe az aeroszol gyógyszerek részecskeméretének és

bevételi módjának optimalizációjára. Néhány esetre előzetes értékeket is

publikáltunk e célra [2].

3.2. Szimmetrikus modell megvalóśıtása

Bár a tüdő nem szimmetrikus szerv, kifejlesztettünk egy olyan modellt, amely-

lyel a tüdőt szimmetrikusnak feltételezve, vizsgálhatók a kiülepedési mecha-

nizmusok.

A légúti geometria szimmetrikussá tétele és az elágazási szögek konstans

mivolta lényegesen rövid́ıti a futási időt.

Az előző fejezet elején utaltam a dinamikus részecskeméret modellezésére,

mint diplomamunkám [1] egyik eredményére. A változó részecskeméret lassú

programfutást eredményezett, ezt ellensúlyozta a szimmetrikus modell jóval

kisebb műveletigénye.

Szimmetrikus modellünkkel nyert számı́tási eredményeinket [4] cikkben

ismertettük.

2. tézis. A szimmetrikus modellel kisebb műveletigénnyel számı́thatóak ki

a kiülepedési frakciók, mint az SLM-mel. Az eredményeket a többi modellel

is validáltuk.

A modell gyakorlatilag ugyanazon részecskeméret-tartományt javasolja

asztmás és emphysemás betegek aeroszol gyógyszeréhez, mint a teljes SLM.

3.3. Tisztulási modell megvalóśıtása

Idézzük fel az e kutatás alapját képező kérdést: miért a centrális légutakban

alakul ki a legtöbb radon-leányelem okozta tüdőrák?

A választ olyan irányban kerestük, ahol az általunk ismert irodalom-

ban mások még nem. Azt vizsgáltuk, hogy egy adott egy adott légúti ge-

nerációban a mélyebb régiókból felfelé tisztuló részecskék sugárterhelése ho-

gyan aránylik az adott generációban kiülepedett és ott elbomlott részecskék

sugárterheléséhez.

A modell első, egyszerű verziójával előállt eredményeink azt sugallták,
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hogy a mélyebb generációkból felfelé tisztuló részecskék a centrális légutakban

akár többszörös terhelést róhatnak egy generációra, mint amely terhelés e ge-

nerációban kiülepedett részecskékből ered.

Az első, 214Pb izotópra a IV. Magyar Radon Fórumon [5], 218Po és 214Bi

izotópokra végzett számı́tásokat egy nemzetközi konferencián publikáltuk [6].

A modellt továbbfejlesztettük olyanra, hogy mindhárom elem jelenlétét

tudjuk szimulálni, az ı́gy kapott eredményeket két másik nemzetközi konfe-

rencián [7, 8] is bemutattam.

Ezt követően az izotópok véráramba történő lehetséges diffúziójával is

számoltunk. Ezen eredményeket a X. Magyar Aeroszol Konferencián [9] ad-

tam elő.

A végeredmény két aspektusból is igazolja kezdeti feltevésünket:

1. a légutak egységnyi felületére jutó terhelés ([10] cikkben közölve) a

centrális légutakban a legmagasabb, és pedig a terhelés nagyobbik há-

nyada a feltisztult mennyiségből ered;

2. a légutak hámszövetébe behatoló α-részecskék által okozott, a hám egy-

ségnyi tömegére jutó roncsolás a centrális légutakban a legmagasabb,

és szintúgy a feltisztult hányad rója a nagyobbik terhelést a szövetre.

3. tézis. A tüdőben az inhalált radon-leányelemek okozta felületi terhelés,

valamint a hámszövetben elnyelt dózis a centrális légutakban a legnagyobb.

A mélyebb bronchiális légutakból felfelé tisztuló radon-leányelemek terhelés-

járuléka a centrális légúti generációkban jelentősebb, mint az e generációkban

kiülepedett és ott elbomlott részecskék terhelése.

Ez magyarázza, miért a centrális légutakban a legnagyobb a radon okozta

tüdőrák kialakulásának valósźınűsége. A nyáktisztulás és a primer depoźıció

okozta sugárterheléseket az irodalomban mi hasonĺıtottuk össze először.

4. További kutatási lehetőségek

Ismét felh́ıvom a figyelmet a kérdésre, amely a tisztulás modellezését moti-

válta: a tüdőrákot kapott új-mexikói uránbányászoknál miért a centrális

légutakból indult ki a tüdőrák az esetek túlnyomó többségében, és nem lej-

jebbről?
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A tisztulási modell kidolgozása során e kérdést felvetettem dr. Horváth

Alpár pulmonológusnak is, és részéről az egyik lehetséges válasz az volt,

hogy a tüdő reparat́ıv mechanizmusai a mélyebb régiókban erősebbek, fent

pedig gyengébbek. Az öngyógýıtó képességnek ez a differenciáltsága inakt́ıv

aeroszolokra is igaz, nemcsak radioakt́ıvra.

A dolgozatban a tüdő tisztulási mechanizmusai közül csak a bronchiális

régió mucociliáris tisztulásával foglalkoztam (ez az úgynevezett gyors tisz-

tulás, avagy fast clearance), azonban a tüdőnek egyéb tisztulási mechaniz-

musai is vannak.

Kidolgozásra vár továbbá a β-bomlás okozta sugárterhelés modellezése is.

A β-sugárzás hatótávolsága a szövetben jóval nagyobb, mint az α-részecskéé,

azonban az ionizáló (roncsoló) hatása három nagyságrenddel kisebb. Utóbbi

miatt a radoninhalációhoz kapcsolódó szakirodalom egyelőre elhanyagolja a

β-bomlás biofizikai és egészségre gyakorolt hatását. Az ún. bystander effektus

(szomszédhatás) miatt azonban elképzelhető, hogy a β-sugárzás hatása sem

jelentéktelen. A bystander effektus szerint, ha találat ér egy sejtet, akkor

nemcsak az eltalált sejt sérülhet, hanem a szomszédos sejtek is.

A kutatás egyik lehetséges iránya lehet kidolgozni a tisztulási modellt

beteg tüdőre is. Az 1. tézisben léırtak szerint a kiülepedési értékek már

meghatározhatóak beteg tüdőre, azonban beteg tüdőre lehetnek mások a

tisztulási mechanizmusok, mint egészségesre.

E hatások modellezése azonban egy későbbi dolgozat tárgyát képezi.
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