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Absztrakt 

Ebben a cikkben a Somatoinfra®© technológia, elméleti alapjainak leírását 

adjuk meg, az emberi szervezet metabolizmusát alkotó bio-kémiai reakciók 

energetikai aspektusai alapján. A Somatoinfra „fény” (foton emisszió) eredetét a 

Krebs ciklust részben alkotó exotherm és endotherm (kölcsönhatások) kémiai 

reakciók által kibocsátott fény fotonokkal azonosítjuk. A javasolt modell jó 

egyezésben van az úgynevezett „hármas elmélet” téziseivel, hiszen a III. főtétel 

a biológiai rendszerek természetes sugárzását taglalja és értelmezi, azzal a 

természetei jelenséggel, amit Ember esetében HUMÁN RADIÁCIÓ-nak 

nevezünk. Ennek megfelelően a Somatoinfra fotonok detektálása és analízise az 

emberi szervezetben zajló életfolyamatokról képes „in situ” (folyamatos, 

szakadatlan) információkat szolgáltatni; ez megfelel a dinamikusan zajló 

fiziológiai folyamatok kvantumbiológiai jelenségének. A folyamatos és magas 

információval rendelkező humán radiáció így lehetőséget ad az emberi test 

egészséges-, vagy betegségre utaló működésének kimutatására szelektív (szerv 

specifikus) módon az egész testre vonatkozólag és nem csak lokális, hanem 

tünet együttesekre vonatkozó összefüggéseket is láthatunk.     

  

Test régiók alap felosztása somatoinfra detektálási helyek 

        



  

1.  Bevezetés és háttér információ 

 

A Somatoinfra©® szabadalmaztatott technológia, és alapvetően az emberi 

szervezet funkcionális anatómiai analízisére építve képes egy olyan új orvosi 

diagnosztikai eljárást  megteremteni, amely alkalmazásánál az emberi 

szervezetet semmiféle káros sugárzás, kontraszt anyag, vagy bármilyen egyéb 

fizikai vagy biokémiai hatás érné. Vagyis 100 %-osan nem invazív módszer (1). 

Az alapelve az, hogy un. jeladót nem alkalmaz, mindösszesen csak a 

funkcionális anatómiai folyamatok természetes kvantum jelenségei közben 

kibocsátott fotonok relatív intenzitását méri, és használja fel a diagnózis 

felállításánál.   

A Somatoinfra®© technológia kifejlesztése, és az alapelvek lefektetése 

biztosította az élettudományi kutatások alapjára épülő szabadalom kidolgozását; 

ez a Szacsky Mihály által kezdeményezett kutatásokon alapszik. A kutatásokat a 

Budapesti Műszaki Egyetem Műegyetemi Természet és Sporttudományi 

Egyesülete laboratóriumában végezték (2). Közel húsz éves kutatómunka 

eredményeképpen készült el a funkcionális anatómiai képalkotó Somatoinfra® 

nevű készülék. Ez a vizsgáló műszer lehetővé teszi az emberi szervezet 

életfolyamatainak nagysebességű, folyamatos vizsgálatát.       

 

1. Ábra Somatoinfra készülék passzív detektor rendszere és analizáló egysége 

 

A Somatoinfra technológia a Szacsky Mihály által kifejlesztett, úgynevezett 

“hármas elmélet” alapjaira épül (3).  A hármas elmélet legfőbb részei: 

1. biológiai aperiódikus ion rács (AIR) elmélet 

2. biológiai felezési idő (BFI) elmélet 

3. funkcionális anatómiai leképezés elmélete (somatoinfra jelenség alapján) 

 

 



  

 

 

 

A hármas elmélet 3. részének megfelelően a Somatoinfra „fény”, pontosabban a 

dinamikus nagysebességű humán radiáció detektálása és analízise egyedülálló 

lehetőséget ad arra, hogy az emberi testben jelenlévő és folyamatosan zajló 

életfolyamatokról kizárólag az emberi testből folyamatosan kibocsátott 

infravörös kvantumjelenség alapján, azonnali (in situ) módon, információkat 

kapjunk (funkcionális anatómiai leképezés). Az I. fő tétel szerint ez a 

technológia csak élő rendszerek vizsgálatára használható, mert a kvantum 

biokémiai és biofizikai folyamatokra jellemző a metabolizmus (anyagcsere), 

tehát a reakciók kvantum jelensége jól és pontosan detektálható.  Ily módon, a 

Somatoinfra technológiával az emberi szervezet fontosabb szerveinek 

működéséről és az emberi szervezet általános egészségi (vagy betegségre utaló) 

állapotáról részletes, mindenre kiterjedő információkat gyűjthetünk. Ezt, mint 

összefüggésrendszert is értelmezhetjük. Ez alapján elkülöníthetünk fiziológiai, 

mozgásszervi, metabolikus, neuro-hormonális stb. folyamatokat. A somatoinfra 

technológiai, funkcionális anatómiai képalkotás esetében végtelen nagyszámú és 

folyamatosan emittálódó foton halmazokról beszélünk, amelyek egyes 

testtájakra, régiókra aktuálisan jellemzőek. (megjegyzés: 1/16 kép/sec expozíció 

esetében átlagban 5 millió infra foton intenzitást lehet rögzíteni, de ha minden 

infra sugárzási csatornában több foton intenzitást különítünk el, akkor ez a szám 

akár megháromszorozódik)  A detektálásnál az emittálódó fotonok egyenes 

vonalon haladnak (az elektromágneses sugárzára jellemzően), de az egyes 

csatornákon párhuzamosan több jel erősség is megfigyelhető. A jel intenzitások 

szelektivitása biztosítja a tájanatómiai funkcionalitásra jellemző összetett 

metabolizmust.  

 

A Somatoinfra technológián alapuló funkcionális anatómiai alkalmazását és az 

egészségügyi szűrőprogramokban való hatékony alkalmazását az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) konferenciáján mutattuk be (Second Global Forum on 

medical devices, 2013. Nov. Genf, Svájc) (4). A bemutatott eredmények alapján 

a Somatoinfra technológia bekerült a WHO által ajánlott új orvosi diagnosztikai 

módszerek körébe (egyike a három ajánlott módszereknek 2013-ban). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:EM_Spectrum_Properties_edit_hu.svg&filetimestamp=20080407000349


  

 

Ebben a cikkben a Somatoinfra „fény” (ami elektromágneses sugárzás és a 

kvantumbiológiai értelmezés alapján foton emisszió kibocsátással kapcsolatos, 

fizikai, és biokémiai  alapokat írjuk le.  

 

2. A Somatoinfra „fény” spektrális tartománya 

A Somatoinfra technológia az emberi testből kibocsátott infravörös fénynek a 

8.4 nm-től 9.6 nm-ig terjedő tartományát detektálja és analizálja.  Ennek a 

tartománynak a legfőbb jellemzője, hogy éles, kisebb, mint 0.01nm fél érték 

szélességű infravörös fény kibocsátásokat (csúcsokat) lehet megfigyelni.  

 

 

 



  

 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a fent leírt, a Somatoinfra technológia által használt 

infravörös fény spektrális hullámhossz tartománya nem azonosítható az emberi 

test által kibocsátott úgynevezett „fekete test” hőmérsékleti sugárzás széles 

tartományával.      

Az egészséges emberi test hőmérséklete a 36.6 C
o 

- tól a 37.2 C
o
 –ig (309.6 K-

től 310.2 K-ig) terjed, a fiziológiai állapottól és az embertípusoktól, valamint a 

környezeti feltételektől (hőmérséklet, páratartalom stb.) függően.   

Ennek a hőmérséklet tartománynak az energiáját a Boltzmann egyenlet alapján 

lehet számolni: 

 E = kT                                                                (1) 

ahol k a Boltzmann állandó, T az abszolút hőmérséklet (Kelvin egységekben). 

Az 1-es egyenletnek megfelelően a 36.6 C
o
 – 37.2 C

o
 hőmérséklet tartomány 

energiája 0.0266 eV-tól 0.0267 eV-ig terjed. 

Az energia kettős jellegéből következően a fenti hőmérséklet tartományhoz 

tartozó fény frekvenciákat és fényhullámhosszakat a Planck egyenlet alapján is 

ki lehet számolni:    

E = hc / = c /                                                       (2)  

ahol h a Planck állandó, c a fénysebesség, a fény (foton)  frekvencia, a fény 

(foton) hullámhossz.  

A Planck egyenletből számítható fényhullámhosszak az emberi test átlagos 

hőmérsékletére (36.6 C
o 
– 37.2 C

o
), 8.4 m to 9.6 nm értékeket adnak. Ez az 

infravörös hullámhossz tartomány az, amelyet a Somatoinfra technológia 

használ.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti hullámhossz értékek sokkal rövidebbek, mint 

a fekete test hőmérséklet sugárzásából számítható (Wien törvény) hullámhossz 

értékek (46.47 m-től 46.38 m-ig). 

 

 

valós anatómiai helyzetben megjelenített somatoinfra jelcsoport 



  

 

Az I. Táblázat: a Somatoinfra fény (fotonok) Planck egyenletből számított 

fizikai jellemzői  

Foton              Foton            Foton         Foton        Foton        Foton       

hullámhossz   frekvencia     energia      energia      energia     hőmérséklet 

  ( nm )             ( THz )          ( eV)         ( kJ/mol)    (kcal/mol)     (K) 

   8.4                 35.69          0.1476         14.241       3.4037       1712 

    9                   33.31          0.1377         13.292       3.1768       1598 

   9.6                 31.23          0.1292         12.461       2.9873       1498 

A Planck egyenletből számított foton energiák és foton hőmérsékletek kb. ötször 

nagyobbak, mint a fekete test hősugárzásából (Wien törvény) számított értékek. 

Szintén fontos hangsúlyozni, hogy a Somatoinfra technológia által detektált 

infravörös csúcsok sávszélessége nagyon kis értékű (kevesebb, mint 1 mK, vagy 

0.01, míg a fekete test hőmérséklet sugárzásából számítható hullámhosszak 

eloszlása sokkal szélesebb (több m). 

Tehát a Somatoinfra „fény” (foton) energia csúcsokat úgy detektálhatjuk, mint 

éles energia csúcsok, amelyek kiemelkednek az emberi test széles sávú 

infravörös sugárzásából.    

 

 

 

 

 

 



  

 

3. A Somatoinfra „fény” eredete  

 

A Somatoinfra fény (fotonok) detektálása a 8.4 nm-től 9.6 nm-ig terjedő 

infravörös tartományban lehetséges. Ezen fotonok energiáját véleményünk 

szerint az emberi szervezet metabolizmusa során végbemenő exotherm szerves 

kémiai reakciók határozzák meg.     

 

2. Ábra Exotherm kémiai reakció energia szintjei 

 

Két molekula reakciója során először egy kezdeti, úgynevezett gerjesztett 

energiaállapot jön létre, majd ezután, a végtermék a gerjesztett energiaállapot 

relaxációja után keletkezik.  

Ha a kezdeti molekulák összes energiája (entalpiája) nagyobb, mint a végtermék 

(ek) összes energiája (entalpiája), a kémiai reakció exotherm és az 

energiakülönbség hő-, vagy fényenergia formájában kisugárzódik (emittálódik). 

A kisugárzott energia értéke megegyezik az entalpia különbséggel (H = Er – 

Ep).   

A kemilumineszcencia a kémiai reakció eredményeként létrejövő 

fénykisugárzás.  

Egy kemilumineszcens kémiai reakcióban a keletkező végtermékek mellett a 

többlet energia fénykibocsátással távozik a rendszerből.   

A fénykibocsátás mellett hő kibocsátás is lehetséges. Mivel a molekulák rezgési 

energiája általában sokkal nagyobb, mint a környezeti hőmérséklet által okozott 

rezgés energiája, az exoterm reakció által keletkezett hő elnyelődik a 

környezetében, melegítve azt.   

 



  

 

Az emberi test hőmérsékleti „kibocsátását” óvatosan kell kezelni, mert ha csak 

hőről beszélünk, akkor számos faktorral kellene számolnunk, mint például a 

kornak és a nemnek megfelelő metabolizmushoz és a környezethez köthető 

termoregulációs szabályozási folyamatok, vagy csak a termikus receptorok által 

kiváltott visszacsatolások. 

Egy kemiluminescens reakcióban első lépésként az atomok, vagy a molekulák 

gerjesztett állapotba kerülnek, mely gerjesztett állapot visszatér az alapállapotba 

és a két állapot közötti energiakülönbség a gerjesztett átmenet spin állapotának 

függvényében, fluoreszcens vagy foszforeszcens folyamatok során fény 

formájában kisugárzódik. 

A gerjesztett állapotból az alapállapotba való visszatérés után fénykibocsátás 

történik. Elméletileg minden egyes molekula relaxációja során egy db. fény 

foton keletkezik (a fény emisszió kvantum hatásfoka = 1). Tehát minden mol 

mennyiségű molekula átalakulásakor Avogadro számú (6.022 x 10
22

) fény foton 

keletkezik. A gyakorlatban azonban a különböző kémiai reakcióknál általában 1-

nél kisebb a kvantum hatásfok.  

 

 

3. Ábra: Gerjesztett állapotból történő relaxáció és fénykibocsátás 

 

 



  

 

A Somatoinfra fény az infravörös spektrális fénytartomány 8.4 nm – 9.6 nm 

értékei között mérhető. Ezek a hullámhosszak a 0.1291 eV – 0.1476 eV energia 

tartománynak, vagy másképpen, az exotherm kémiai reakciók entalpia 

különbségének megfelelő 12.461 kJ/mol – 14.241 kJ/mol tartománynak felelnek 

meg.  

Ezért a következő fejezetben bemutatunk néhány lehetséges exotherm kémiai 

reakciót, amelyek a Somatoinfra detektálási technológia szempontjából fontos 

infravörös fény emissziót képesek produkálni. Ezeket a reakciókat az emberi 

szervezet energia ellátását biztosító metabolizmust alkotó Krebs ciklusban (más 

néven citrát kör) lehet azonosítani.  

Miért érdekes ez a Somatoinfra detektálás szempontjából? A legfontosabb 

kiindulási pontként elmondható, hogy az emberi szervezetben mind az 

„egészséges”, mind a „beteg” sejtek működésének energiaellátását ugyanaz a 

Krebs ciklus biztosítja, de az egészséges és a beteg szervek közötti különbségek 

jól detektálhatóak és értékelhetőek, a „beteg” és az „egészséges” sejtek 

életműködésének fenntartására szükséges Krebs ciklus működésének eltérései 

alapján.  

 

Tehát a metabolizmus közötti különbségek detektálása és analízise (a 

Somatoinfra technológia alkalmazásával) lehetőséget ad az emberi szervekben 

és szervezetben zajló egészséges és betegségre (normál, vagy diszfunkciós) 

utaló folyamatok gyors, szelektív, költséghatékony és nem invazív módon való 

meghatározására. Mindezek miatt a Somatoinfra technológia alkalmazása az 

orvostudományok és az orvosi megelőzés és szűrés területein nagyon sok helyen 

lehetséges és kívánatos.    

4. Exoterm reakciók a Krebs ciklus során  

A Krebs ciklus komplex kémiai reakciók sorozatát írja le, melynek során 

széndioxid és ATP (Adenosine triphosphate) keletkezik, mely egy nagy energia 

tartalommal rendelkező molekula. A Krebs ciklus (egy zárt, önmagába 

visszatérő kör) alapvetően két szén koenzimet köt össze szénvegyületekkel, és a 

keletkező vegyület olyan kémiai reakciók sorozatán megy keresztül, melyek 

energiát termelnek. A Krebs ciklus minden olyan sejtben végbemegy, mely 

oxigént használ “belélegzésre”, vagyis működése fenntartására.   

 

 

 

http://www.wisegeek.com/what-is-adenosine.htm


  

A Krebs ciklus reakciói sorában az ATP molekulák biztosítják az 

aminosavakból felépülő proteinek szintéziséhez és a DNS (deoxyribonucleic 

acid) osztódásához és replikációjához szükséges energiát. Mindkét folyamat 

alapvetően szükséges az élő szervezetek életfolyamatainak fenntartásához.     

 

 

 

4. Ábra A Krebs ciklus (citrátkör) folyamatai (5) 

 

Az energiatermelés és energiakibocsátás (foton kibocsátás) szempontjából 

fontos hangsúlyozni, hogy a Krebs ciklust alkotó 10 alapvető kémiai reakció 

közül némelyik endotherm energiafogyasztó exotherm, mások energia termelő 

reakciók. A Somatoinfra fotonok ebben a folyamatban minden momentumnál 

jelen vannak, de az exotherm reakciók során keletkeznek a nagyobb intenzitású 

fotonok. A következő fejezetben néhány exotherm reakciót mutatunk be. 

ATP to ADP (exoterm) reakció   

Az adenosine-5'-triphosphate (ATP) molekula egy adenine gyűrűből, egy ribose 

cukorból és három foszfát csoportból áll. Az ATP-t  leggyakrabban a sejten 

belüli energia átadásra használjuk. Az  ATP-t a Krebs ciklus során ADP-ből 

vagy AMP +Pi-ból lehet előállítani. Az ATP molekulának semleges oldatban 

negatívan töltött csoportjai vannak, melyekkel kelát típusú kötésben fémeket 

képes megkötni.  

 

 



  

Szintén fontos megjegyezni, hogy az ATP molekulák sejteken belüli 

stabilizálására fém ionokat lehet használni (általában Mg
2+ 

ionokat).  

ATP energetikailag instabil molekula, ami vízzel reagálva (hidrolízis) lebomlik 

és így ADP molekula és egy szervetlen foszfát-ion keletkezik vizes oldatban.  A 

molekula magas energia tartalma a foszfát kötések nagy energiájával 

magyarázható.  

A phosphoanhydride kötés entalpiája = ΔG of -30.5 kJ/mol.   

 

 

 

 

 

    ATP molekula 

    ADP molekula 

 

5. Ábra Az ATP és ADP molekulák szerkezete (5). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Az adenine gyűrű a molekula tetején található, mely egy ribose cukorhoz 

kapcsolódik, ami a foszfát csoporthoz van kötve.  

 

 

 

http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Thermodynamics/State_Functions/Free_Energy/Gibbs_Free_Energy/What_Is_%22free%22_energy


  

Az ATP hidrolízise 

Egy foszfát csoport eltávolítása eredményeként az ATP-ből ADP keletkezik. 

Újabb foszfát csoport eltávolítása révén az ADP-ből AMP keletkezik. A 

folyamatokat az alábbi kémiai reakciókkal írhatjuk le.  Egy db. 

phosphoanhydride kötés felbomlása 7.3 kcal/mol, vagy 30.5 kL/mol energia 

felszabadulást eredményez.  

ATP+H2O→ADP+P i         ΔG = -30.5 kJ/mol 

ATP+H2O→AMP+2P i            ΔG = -61 kJ/mol 

2ADP+H2O→2AMP+2P i         ΔG = -61 kJ/mol 

pH 7 esetén 

ATP 4− +H2O⇌ADP 3− +HPO 2− 4 +H +    

Látható, hogy az ATP – ADP átalakulás energiája (30.5 kJ) egy kis mértékben 

nagyobb, mint a Somatoinfra fény tartomány energiája (13.29 kJ /mol to 14.24 

kJ / mol), de ugyanabban a nagyságrendben van. Tehát, a Krebs ciklus során 

végbemenő  ATP – ADP, vagy ADP – AMP reakciók, vagy AMP – A  reakciók, 

vagy hasonló kémiai reakciók feltehetően azonosíthatóak a Somatoinfra fény 

kibocsátással.  

A reakciók sorából fontosnak tűnik az Adenosine Monophosphate (AMP) 

hidrolízise: 

AMP + H2O    =     A + Pi                   -12.6 kJ/mol 

 

A reakcióban felszabaduló energia a Planck egyenletnek megfelelően = 9.5 

nm, hullámhosszú rezgésnek felel meg, ami jó egyezésben van a 

Somatoinfra fotonok mért hullámhossz tartományával. 

 

 

 

 

 

 



  

Egy másik lehetséges jelölt Somatoinfra fény kibocsátásra a fumarát oxidációja 

a Krebs ciklus során. A reakció sematikus ábrázolása a 6. ábrán látható (5).  

 

                                      

                       6. Ábra  Succinate – Fumarát reakció sémája 

Az oxidáció során 2 db H atom és két elektron leszakad a succinátról, a folyamat 

exotherm és ezért energia kibocsátással jár. A reakció eredményeként 

kibocsátott infravörös fény hullámhossza szintén közel van a Somatoinfra 

fotonok tartományához.  Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az esetben vas ionok 

jelenléte biztosítja a reakció végbemeneteléhez szükséges elektromos potenciál 

különbséget az atomok (ionok) transzportálásához.  

 

 

 

 

pl. fémorganikus szendvicsvegyület gyógyszer alapanyag 

Fe (C5H5) 2 

 

Az ATP molekulák szerepe a Krebs ciklusban 

Az ATP molekulák a legfontosabbak az emberi test sejtjeinek energiaellátása 

szempontjából. Az emberi test kb. 100 milliárd sejtből épül fel és minden 

sejtben kb. 1 milliárd ATP molekula van.  

 

 



  

Az óriási számban jelenlévő ATP molekulák ellenére, ezek a sejtek csak néhány 

percig képesek energiát szolgáltatni (miközben lebomlanak ADP-vé), és ezért 

kb. 3 percenként “újrahasznosítani” kell őket (ATP-vé visszaalakítani a Krebs 

ciklus reakcióival) hogy újra képesek legyenek részt venni az energiatermelő 

körfolyamatban.  

A Krebs ciklus körforgását a belélegzett oxigén, és az elfogyasztott élelmiszer, 

valamint víz tartja fent. Az átlagos emberi test kb. 50 gr ATP-t tartalmaz, melyet 

naponta kell regenerálni. Az emberi test átlagos élelmiszer bevitele kb. 2550 

kalória energiát tartalmaz, amelynek teljes átalakítása kisebb molekulákká az 

emésztés során kb. 180 gr ATP-t képes produkálni naponta. Ezért, az emberi 

szervezet életfolyamatainak fenntartása csakis ennek az óriási számú, 

folyamatos kémiai reakciók által fenntartott állandó körforgás által lehetséges 

(6-10).    

A Somatoinfra technológia azért képes az emberi szervezet általános egészségi 

állapotáról folyamatos információt gyűjteni, mert az alkalmazott detektáló és 

analizáló rendszer képes ezen reakciókról (életfolyamatokról) nagy számban 

adatokat gyűjteni és ezeket egy háromdimenziós térinformatikai módszerrel 

analizálni.  

5. A Somatoinfra fény terjedése az emberi testben 

 
Ahhoz, hogy a Somatoinfra „fényt” detektálni tudjuk, az emberi test, különböző 

részeiből kiinduló, pontszerű fényforrásból létrejövő különböző 

hullámhosszúságú és különböző intenzitású fotonok kisugárzását kell detektálni, 

feltérképezni és analizálni. Ehhez először, első közelítésben, a fény terjedésének 

ismerete szükséges.  

 

 

   7. Ábra (a)Tipikus Somatoinfra kép ,       (b) fényterjedés a emberi testből a 

                                                                     detektorba  



  

 

A 7.b sematikus ábra szerint a detektorba jutó infravörös fényfotonok számát a 

következő egyenlet adja meg: 

  Itr = Io – (Ir + Ia + Isc)                                                  (3) 

ahol,   

Io a test egy pontjából kiinduló fotonok száma (fényintenzitás) 

Ir a visszaverődött fotonok száma (reflekszió), a fényforrástól a detektorig 

terjedő úton 

Ia  az elnyelődött fotonok száma (abszorpció), a fényforrástól a detektorig terjedő 

úton 

Isc  a szóródott fotonok száma (fényszórás), a fényforrástól a detektorig terjedő 

úton 

Ahhoz tehát, hogy a fenti egyenletet alkalmazzuk, az emberi test optikai 

tulajdonságai kell megadnunk mindazon optikai út mentén, amelyet a fény tesz 

meg, mielőtt eljut a fényforrásból a detektorba. A detektorba jutó fényt 

elsősorban a fény abszorpciója és a fény szóródása határozza meg. A 3. egyenlet 

megfelelő pontossággal írja le a fény terjedését az emberi testszövetekben, ha 

más, morfológiai anatómiai módszerekkel meg tudjuk határozni a testen belüli 

fény útjába eső szervek, szövetek optikai tulajdonságait, mivel ezek fogják a 

fényterjedést meghatározni. 

A legáltalánosabb közelítésben a Somatoinfra fény terjedését egy optikai 

szempontból rendezetlen, erősen nem homogén rendszerben (mint például az 

emberi szervezet) csak abban az esetben tudjuk leírni, ha ismerjük az emberi test 

optikai tulajdonságait pontról pontra mindazon helyeken, melyeken a 

megfigyelendő területről (pontszerű fényforrás) kiinduló fény áthalad, mielőtt a 

detektorba érkezik (11-12). Az emberi szervezet testszöveteinek optikai 

tulajdonságait a következő paraméterek határozzák meg: 

abszorpciós koefficiens µma (cm
−1

),  

szóródási koefficiens µms (cm
−1

), 

szóródás térszög szerinti eloszlása  p(θ,ψ) (sr
−1

) 

a törésmutató valós része n törésmutatója 



  

 

 

8.  Ábra: A morfológiai és funkcionális anatómia leképezés összehasonlítása 

Jól látható, hogy a Somatoinfra felvétel által nyújtott funkcionális anatómiai 

információ teljes mértékben kompatibilis a morfológiai felvétellel, de extra 

információt szolgáltat az adott terület élettani, funkcionális viselkedéséről.   

Másrészt, a morfológiai kép alapján lehetséges a Somatoinfra fény „útjában 

álló”, abszorpciót és fényszóródást okozó más szervek és szövetek figyelembe 

vétele egy adott terület funkcionális anatómiai képének optikai minősége 

javítása céljából.     

A legegyszerűbb közelítésben, ha az abszorpció és a szóródásból eredő 

veszteségeket egy „virtuális” elnyelési együtthatóban αv foglaljuk össze, akkor 

αv = 0.2 cm
-1 

érték mellett az emberi test belső részéről (10 cm mélységből) egy 

pontszerű fényforrásból kiindulva, a bőrfelszínre érkező infravörös fotonok 

száma 

13.5 %-a az kiinduló fotonok számának. 

Ha a virtuális elnyelési együttható értékét αv = 0.5 cm
-1

-re növeljük, a 

bőrfelszínre érkező fotonok száma 0.67%-ra csökken a kiinduló fotonok 

számához képest, ami még mindig jól detektálható megfelelően érzékeny 

eszközzel. 

A fent leírt egyszerűsített megfontolások alapján a Somatonfra fény detektálás 

hatékonyságának javítására érdemes a Somatoinfra felvételeket különböző 

szögekből és különböző távolságokból megismételni ugyanazon a területről, 

hogy a szóródásból és az abszorpcióból származó veszteségeket kvantitatív 

módon értékelni tudjuk.  

 



  

Ezért folyamatosan gyarapszik az úgynevezett „Somatinfra Atlasz”, amely az 

emberi test antropológiai, morfológiai (Röntgen, CT, MRI stb.) és funkcionális 

anatómiai (Somatoinfra) leképezését egy komplex rendszerben adja meg, ezzel 

unikális lehetőséget teremtve az orvosi diagnosztikai vizsgálatok 

hatékonyságának az eddiginél sokkal magasabb szintre való emelésére. A 

lehetőséget a biológiai térinformatika biztosítja. A somatoinfra esetében minden 

részinformáció az adott emberi test működésének megismerését szolgálja . A 

Somatoinfra természetesen elsősorban a biológiai, környezet antropológiai 

hatásokkal és folyamatokkal számol. E két mérhető és vizsgálható terület 

összessége adja meg egy adott ember dinamikus szomatikus értékhalmazát. 

Pontosítva: ez utóbbi esetben nem csak a somatoinfra technológiáról 

beszélhetünk, hanem figyelembe kell venni minden szomato diagnosztikai 

vizsgálati lehetőséget is. Ebben az esetben a somatoinfra technológia jelenti az 

alap információgyűjtést, amit tetszőlegesen lehet bővíteni egyéb vizsgálatokkal. 

A nagyszámú adatot csak megfelelő informatikai adatfeldolgozással lehet 

értelmezni és ezeket az adatokat lehet a biotérinformatikai komplex rendszerbe 

elhelyezni.     
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