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u Биодозиметрија –
методологија заснована на
истраживању зрачењем
индукованих биолошких
ефеката у циљу њиховог
повезивања са примљеном
дозом зрачења

►Биолошка дозиметрија -
слична радиосензитивност,  
али постојање интер-
индивидуалне варијабилности
у одговору на зрачење није
искључено

Дејство зрачења на генетички материјал



u велики део спектра реакција 
нормалних ткива на озрачивање 
последица разлика у 
индивидуалној 
радиосензитивности

u комплексност појединачног 
одговора на озрачивање и 
тежина последица нису једнаке 
за све и зависе од међусобно 
уско повезаних фактора: 
репаративних капацитета и 
оксидативног статуса 

Клиничка истраживања

u хумана популација
хомогена у својој
радиосензитивности?

Актуелна регулатива

Биодозиметрија и радиолошка здравствена заштита



uСа открићем радиоактивности зачела се и идеја о 
разликама у одговору на излагање

uПрви подаци сакупљани су простим опажањем 

u Радови о штетним ефектима зрачења датирају из 
времена открића радиоактивности – 1898. године British 
Roentgen Society основало је „Comitee on X ray injuries“. 

u 1902. пријављен је први радијацијом узокован 
карцином. 

Интер-индивидуална варијабилност



uПосле првог светског рата, иако идеја није била 
напуштена, и спорадично су публиковани радови, дуг и 
компликован развој радиотерапијских процедура и 
протокола потиснуо је персонализовани приступ 

uНеколико деценија је протекло у успостављању општих 
принципа, у примени извора зрачења и радиолошкој 
заштити 

uИдеја о развоју предиктивних тестова је поново 
актуелна, у радиолошкој заштити и у области јавног 
здравља

Интер-индивидуална варијабилност



ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА

1. Утврђивање интер-индивидуалне варијабилности у одговору

на зрачење праћењем појаве цитогенетичких биомаркера у 

функцији апликоване дозе кроз формирање дозно-

зависних крива

2. Одређивање показатеља оксидативног статуса и 

утврђивање интер-индивидуалне варијабилности у одговору 

на зрачење

3. Утврђивање корелације цитогенетичких биомаркера

деловања јонизујућег зрачења и показатеља оксидативног

статуса у функцији апликоване дозе зрачења



►56 здравих донора

Материјал и методе
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Материјал и методе

►4 узорка крви, озрачена дозама

►0 Gy

►0.75 Gy

►1.5 Gy

►3 Gy



uЦитогенетичке методе
u дицентрик тест и микронуклеус тест

Материјал и методе

u Биохемијске методе

u Одређивање концентрације протеина у плазми

u Спектрофотометријско одређивање активности супероксид-
дисмутазе (SOD)

u Одређивање тоталног оксидативног/антиоксидантног статуса 
(ТОS/ТАS)

u Oдређивање садржаја завршних оксидативних продуката протеина 
(АОPP)

u Одређивање укупног садржаја липидних пероксида у плазми (MDA)

u Одређивање укупне активнoсти каталазе (CAT)  у плазми



u Нису утврђене статистички значајне разлике

Анализа цитогенетичких параметара у односу на пол, 
навику конзумирања цигарета и животне навике

испитаника
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Дозно-зависне криве –цитогенетички параметри

•Y = 0.001 (+/- 0.0004) + 0.04 (+/- 0.005)*D + 0.06 

(+/- 0.0025) * D2

•Y = 0.01 (+/- 0.0008) + 0.08 (+/- 0.0033) 

* D + 0.02 (+/- 0.0014) * D2



Интер-индивидуална варијабилност цитогенетичких параметара у односу на

апликовану дозу зрачења – ДИЦЕНТРИЦИ И РИНГОВИ



Интер-индивидуална варијабилност цитогенетичких параметара у односу на

апликовану дозу зрачења -МИКРОНУКЛЕУСИ



u Нису утврђене статистички значајне разлике

Анализа биохемијских параметара у односу на пол, 
навику конзумирања цигарета и животне навике

испитаника
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Анализа биохемијских параметара у односу на апликовану дозу зрачења
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Анализа биохемијских параметара у односу на апликовану дозу зрачења



Интер-индивидуална варијабилност биохемијских параметара у односу на

апликовану дозу зрачења –MDA, SOD, CAT, AOPP



Интер-индивидуална варијабилност биохемијских параметара у односу на

апликовану дозу зрачења –TOS, TAS, IOS



u на свакој од апликованих доза зрачења, постоје позитивне корелације
између цитогенетичких параметара

u корелације цитогенетичких биомаркера деловања зрачења са
биохемијским параметрима НИСУ УОЧЕНЕ 

КОРЕЛАЦИОНА АНАЛИЗА



Зашто овакве корелације одсуствују у здравим ћелијама? 

u Ниво оштећења молекула ДНК је у стању равнотеже између степена
оксидативног оштећења и степена уклањања лезија помоћу механизама
репарације

u Неке од оксидацијом оштећених форми биомолекула (липидни пероксиди) 
се метаболишу брзо

u Оксидовани протеини се деградирају протеазама далеко спорије

Немогуће је уочити директне корелације између појаве појединих биомаркера
оксидативног оштећења биомолекула и биомаркера оштећења генетичког
материјала под утицајем зрачења, нарочито у експерименталним in vitro

условима, ограниченог трајања

КОРЕЛАЦИОНА АНАЛИЗА



Параметар „HRR“ –одговор донора на озрачивање

►Параметар који описује одговор 
донора на озрачивање - за 

сваког донора и сваку методу 
израчунат је однос између броја 
вредности виших од просекаи 

укупног броја мерења, означен 

као „HRR“ параметар (од енг. 

„H-response ratio“). 

Одговор близак просеку – 11% (6) испитаника.

Виши одговор од просека – 23% (13) испитаника –

доминирају жене

Нижи одговор од просека - 66% (37) испитаника –
доминирају мушкарци
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Поређења просечних вредности HRR параметара у односу на групу



uодговор на зрачење није проста корелација у 
вредностима појединачних цитогенетичких и 
биохемијских параметара

uсложен систем међусобних интеракција 
различитих механизама и сигналних путева

Закључци



u интер-индивидуална варијабилност у формирању цитогенетичких и биохемијских 
параметара

u мања варијабилност у формирању цитогенетичких параметара у поређењу са 
биохемијским

u дозно-зависно формирање свих параметара - промену вредности са повећањем дозе

u одсуство корелација биомаркера деловања зрачења са биохемијским параметрима

u постојање корелације између цитогенетичких и биохемијских параметара који описују 
одговор (HRR параметара)

uHRRDR и HRRMNT са HRRTOS, HRRTAS и HRRIOS

Закључци



ХВАЛА


