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A kísérleti elrendezés

Hall, E. J. & Giaccia, A. J. Radiobiology for the radiologist. (Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012).



                

             

Túlélési görbék

• Lineáris-kvadratikus dózis-hatás
összefüggés
• 𝑆𝐹 = 𝑒−𝛼𝐷−𝛽𝐷
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• A legtöbb sugárterápia
tervezésének alapja

• Az összefüggés biológiai háttere
is ismert

Hall, E. J. & Giaccia, A. J. Radiobiology for the radiologist. 
(Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012).



                

             

A vizsgált jelenség

• Kis dózisoknál megfigyelt
hiperszenzitivitás és indukált
sugárrezisztencia

• Önmagában is érdekes
• A biológiai háttér nem ismert
• A legfontosabb matematikai modell (IR 

modell) paraméterei nem validálhatóak
független kísérletekkel
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• A magyarázatnak gyakorlati jelentősége
lehet mind a sugárterápiára, mind a 
sugárvédelemre nézve

Słonina, D., Kabat, D., Biesaga, B., Janecka-Widła, A. & 
Szatkowski, W. DNA Repair 103, 103113 (2021).



                

             

Saját megközelítés

• Vannak jelenségek, amik a mutációk
minimalizálásának a rákkockázat
minimalizálásnak elvével
magyarázhatóak.

• Mi az, ami a mutációk számának a 
hatékony csökkentéséhez vezet? 
• A dózistól függően

• a sejtpusztulás vagy
• a DNS sérülések javítása.

• A modell előnye, hogy nem vezet be 
önkényes küszöbdózist, ugyanazzal
az elvvel magyarázza a túlési
hányadokban megfigyelhető kezdeti
csökkenést és a növekedést.



                

             

Milyen adatokra van szükség?

• Túlélési hányadok a dózis
függvényében a bizonytalanság
feltüntetésével
• Jellemzően csak ábrázolják őket, 

numerikusan nincsenek közölve.

• A kontrollhoz tartozó sejtek
kolóniaképző képessége
• Jellemzően nem derül ki a 

közleményekből.

• A valóban nyers adatok nem
elérhetőek.

Słonina, D., Kabat, D., Biesaga, B., Janecka-Widła, A. & 
Szatkowski, W. DNA Repair 103, 103113 (2021).



                

             

A legkézenfekvőbb megoldás…

• Az adatok előállítóinak nyilvánvalóan megvannak ezek az adatok.

• Lehet írni a levelező szerzőnek.
• Nem válaszol.

• Megírja, hogy ezek az adatok egy már nem ott máshol dolgozó
posztdoktoránál vannak. Ír neki.

• Ő sem találja.

• Elküldi, de értelmezni már nem tudjuk.

• … nem működik.



                

             

Nem annyira meglepő

• Korábbi felmérések
• Jelentős az

információhiány

• Jelentős az aggodalom
a kutatási verseny
kapcsán



                

             

A numerikus adatokat újra kell generálni

• A közlemények elérhetőek

• Léteznek szoftverek, amelyek lehetővé teszik az adatok leolvasását

• Készítsünk egy adatbázist nagy mennyiségű kísérleti adattal
• Nem csak a nyers adatok, hanem illesztett függvények (LQ és IR) paraméterei

is.

• Nem előzmény nélküli:
• Particle Irradiation Data Ensemble

• más jellegű túlélési görbéket tartalmaz
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cervix cancer. DNA Repair 103, 103113 (2021).
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Dionet, C. et al. Effects of Low-Dose Neutrons Applied at Reduced Dose Rate on Human 
Melanoma Cells. Radiat. Res. 154, 406–411 (2000).

Ghosh, S., Kumar, A. & Chandna, S. Connexin-43
downregulation in G2/M phase enriched tumour
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mitochondrial apoptotic events. Cancer Lett. 363,
46–59 (2015).

Adatgyűjtés - adatleolvasás
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A) Xue, J. et al. Low-dose hyper-
radiosensitivity in human 
hepatocellular HepG2 cells is 
associated with Cdc25C-
mediated G2/M cell cycle 
checkpoint control. Int. J. Radiat. 
Biol. 92, 543–547 (2016).



                

             

Az előállított adatbázis

• Microsoft Excel állomány

• 46 közleményből 101 adatsorral

• A nyers adatok mellett, illesztett matematikai modellek paramétereit
is rögzítettük
• LQ modell 27 esetben

• IR modell 59 esetben

• http://dx.doi.org/doi:10.20348/STOREDB/1163



                

             

A repozitórium

• STOREDB

• https://www.storedb.org/store_v3/

• Kis dózisokkal kapcsolatos
kutatások repozitóriuma
• “Data should be submitted to 

discipline-specific, community-
recognized repositories where 
possible.” 

• Sokféle adattípus
• sugárbiológia,

• epidemiológia,

• “omics”

https://www.storedb.org/store_v3/


                

             

A projekt néhány tanulsága

• Az eredeti adatokkal kapcsolatban
• Nem egységes az adatközlés

• Hogyan fejezik ki a bizonytalanságokat?

• Így is hiányoznak adatok, de ami van, az számszerűsítve van.

• Találunk hibákat az eredeti közleményekben.

• A saját adatbázisunkkal kapcsolatban
• az egyedi adatsorokhoz kell azonosítót rendelnünk

• minden igyekezetünk ellenére, találtunk már hibát az adatbázisban

• A repozitóriummal kapcsolatban
• A digitalis objektum azonosítóhoz tartozó bejegyzéshez csak egy szerzőt

rögzítenek.



                

             

Miért osztunk meg adatokat?

• Van-e számszerűsíthető értéke például doktorandusz számára?
• legyen kézirat

• elemzés is kell vagy
• megfelelő folyóirat kell

• Scientific Data kézirat folyamatban

• Elsősorban a saját modelljeink validálására szeretnénk használni,
• de más modellezők számára is hozzáférhető.

• Versenyző és együttműködő hozzáállás következményei
• A finanszírozók hozzáállása alapvető fontosságú.


